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TRANSAKCIJSKI RAČUN PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE je odprt pri:
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Prosimo, da navedeno upoštevate pri nakazilih, da ne bo prihajalo do težav pri
ugotavljanju vaših plačil Planinski zvezi Slovenije ali Gorski reševalni službi pri
PZS,
zaradi
napačno
izbrane
številke
transakcijskega računa.

AKTUALNO

BESEDA NA VRHU

Planinska zveza Slovenije postaja stara, častitljiva organizacija v najboljšem pomenu te besede. Ko
pregleduje svojo ţe več kot stoletno preteklost, se ji marsikaj zdi vredno, da ji ostane v spominu, oziroma
si ga obudi. Res je jubilej kake koče ali društva pogosto le priloţnost za druţenje in promocijo bolj na
krajevni ravni, nekaj dogodkov pa je, ki sijejo in se vidijo tem močneje, čim bolj jih leta pomikajo v
zgodovino. Če se spomnimo uradno najpomembnejšega dogodka, ustanovitve Slovenskega planinskega
društva (sedaj PZS) pred 112 leti, je bilo ţe v njegovi zamisli vsebovano bistvo, da morajo slovenske gore
imeti slovenski značaj, da torej sama hoja v gore ni dovolj, temveč morajo biti poti, koče in znaki na
vrhovih slovenski, da se mora v naših gorah slišati slovenska beseda, saj le beseda (jezik) zares označuje
nek narod.

Planinski vestnik - 110 let
Jezika naroda pa ni brez pisane besede. Le dve leti po svoji ustanovitvi
je SPD ţe pričelo izdajati Planinski vestnik  naključno ali ne, je prva
številka izšla pred 110 leti 8. februarja, kar je ţe dolgo datum praznika
slovenske kulture. Planinstvo je torej sebe začutilo za narodno kulturno
gibanje nič manj kot gibanje za zdravo ţivljenje. Večina voditeljev
slovenskega planinstva je bila iz vrst slovensko usmerjene inteligence,
enakega sestava so bili tudi pisci Planinskega vestnika, oboje pa je bilo
del splošnega narodnobuditeljskega gibanja druge polovice
osemnajstega stoletja. Planinski vestnik je bil vso svojo zgodovino
zmerno konzervativen, vedno v podporo idejam planinstva in naroda
kot vrednote, precej manj pa kaki trenutni politiki. Do oblasti je bil
lojalen in hkrati odmaknjen. Tako se mu je z manjšimi premori uspelo
pretakniti tudi skozi obe svetovni vojni in preţiveti prva
ťpoosvobodilnaŤ leta, ko je bilo v modi ťvse na novo  na ruševinah
staregaŤ. Bil je glasilo planinskih popotnikov, alpinistom je prvi dajal
priloţnost za prelivanje njihovih pustolovščin v literaturo, obveščal je
planince in alpiniste o dogajanju v svetu in jih s primerjanjem spodbujal
k višanju doseţkov. Danes je planinstvo splošna telesna dejavnost in je njegova kulturna vloga manj
vidna, nekaterim celo nepotrebna, a to je le videz. Kot nekdaj ima tudi danes uredništvo več člankov na
razpolago, kot pa jih potrebuje, zato je revija enako kakovostna v vsej svoji zgodovini. Zasluţila bi si le
več bralcev in naročnikov, saj njena vsebina plemeniti vsako pot  plezalno ali po markacijah  ter ji daje
višji smisel.

Aljaţev stolp  110let
Za narodovo samobitnost beseda sama ni dovolj  pogosto je morala
peresu slediti sablja. Ni naključje, da je bil Rudolf Maister, brez katerega bi
bila danes večina Štajerske nemška, pesnik in vojak. V planinstvu sablja

redko nastopa (še največkrat besedno), pač pa kramp, lopata, čopič, dleto. Simbol slovenskega osvajanja
slovenskih gora pred ponemčevanjem je Aljaţev stolp vrh Triglava. Jakob Aljaţ, miroljuben ţupnik in
pesnik, pa zagrizen narodnjak, je odkupil ťparceloŤ na vrhu Triglava, postavil pločevinast stolp in vse
skupaj podaril SPD. Tako je zdaj ta Aljaţev stolp, lep ali grd, narodna svetinja, materialni simbol
slovenske zavesti na slovenskem simbolu Triglavu. Kot Planinski vestnik je tudi Aljaţev stolp preţivel
vse mogoče nevarnosti. Ne le vremenskih, njim primerno je bil ţe zgrajen in postavljen. Hoteli so ga
podreti, pobarvali so ga iz sive na rdečo (in spet nazaj), mu pločevinasto zastavico z letnico 1895
zamenjali z zvezdo in spet nazaj, ga ťpresegaliŤ z lestvijo, plezali nanj, ga hoteli pospraviti v muzej (kot
znamenje Aljaţevega napuha), a je vse srečno preţivel in dočakal častitljivih 110 let. Zdaj ga le še slavimo
in pojemo čast njegovemu daljnovidnemu in pogumnemu postavitelju. Če bi slovenski planinci bolj brali
Planinski vestnik, bi jim srh strahospoštovanja zagomazel po hrbtu vsakokrat, ko bi obiskali ta simbol
slovenstva na najvišjem slovenskem vrhu. Vedeli bi, da je Aljaţev stolp veliko več kot pločevinasti valj,
pokrit s pločevinastim stoţcem.

Makalu  30 let
Ko se nek narod s koreninami
obdrţi na svoji zemlji, čeprav
okleščen od nemilih vetrov z
zahoda in severa, ko začne
zares verjeti v svoj obstoj,
mora poskrbeti, da ga vidijo
tudi
drugi.
V
naravi
planinstva je, da teţi k
trajnosti tudi v dejanjih.
Alpinizem je bil najprej
iskanje neznanega, potem je
bil plezanje novih smeri v naših gorah pred tujci, nato pa se je moral pomeriti še na tehtnici svetovnega
alpinizma  v Himalaji. Ko je bilo Slovencem omogočeno priti v Himalajo, so bili najvišji vrhovi Zemlje
ţe vsi preplezani. Zato se je ţe prva odprava leta 1960 Trisula lotila po novih smereh in osvojila dva
šesttisočaka. Druga odprava 1965 na Kangbačen je osvojila še vedno najvišji ťslovenskiŤ sedemtisočak.
Ţal smo bili v dejanjih močnejši kot na medijskem področju  šele z veliko zamudo smo to spravili v
svetovne alpinistične revije. A po še dveh vzponih na vrhove tik pod 8000 m smo Slovenci z vzponom po
juţni steni Makaluja leta 1975 prišli v najoţji svetovni vrh.Tri leta prej, ko je odprava prvič stala pod
Makalujem, je Aleš Kunaver vprašal moštvo, kje naj se ga lotijo: po normalni smeri, po francoskem
jugozahodnem razu ali po še nepreplezani juţni steni. Večina je bila za juţno steno. Takrat jim ni uspelo, a
tri leta pozneje  1975  je odprava, obogatena z novimi izkušnjami,dosegla vrh in s tem dejanjem
(takrat se je plezanje sten v Himalaji komaj začelo) potisnila Slovenijo v sam vrh himalajskih velesil. Ta
uspeh je močno premaknil miselnost v naših glavah in takrat se je rodil namen ťpreplezati vse najvišje
gore sveta po moţnosti po novih smerehŤ. V naslednjih dvajsetih letih smo ob vrsti niţjih vrhov preplezali
vse osemtisočake, z izjemo treh niţjih vse po novih smereh. Uspehi in tragedije v Himalaji so bili vir
navdiha mnogim piscem in naša himalajska zgodovina je dostojno zapisana tudi v literaturi, čeprav in ţal
brez v tuje jezike prevedenih knjig. Tako so si ti jubilanti  Planinski vestnik, Aljaţev stolp in Makalu 
precej bolj sorodni, kot je videti na prvi pogled. V bistvu vsi govore isto zgodbo: smo samostojen narod s
svojimi gorami, zaradi njih smo sposobni priti na najvišje gore sveta, vse to pa znamo povedati in napisati
v svojem lepem slovenskem jeziku. Tako smo planinci pomemben del duhovnega in fizičnega ţivljenja
slovenskega naroda.

Tone ŠKARJA

IZ DEJAVNOSTI PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE

PODPISAN DOGOVOR
O MEDSEBOJNEM SODELOVANJU

V četretek, 20.01.2004 je bil podpisan dogovor o medsebojnem sodelovanju med PZS in Poveljstvom sil
Slovenske vojske. Podpisa sta se udeleţila mag. Franci Ekar, predsednik PZS in Anton Tomše, član UO
PZS.
Planinska zveza Slovenije in Poveljstvo sil Slovenske vojske z Dogovorm o medsebojnem sodelovanju
opredeljujeta stične točke pri uresničevanju javnega interesa za delovanje in izvajanje projektov Planinske
zveze Slovenije ter obrambe in varnosti v Republiki Sloveniji.
Poveljstvo sil Slovenske vojske in Planinska zveza Slovenije bosta sodelovala pri naslednjih
nekomercialnih projektih:
 sodelovanju in podpori pri delu markacistov pri Planinski zvezi Slovenije
 tečaju usposabljanja vodnikov NMA v Himalaji
 naletu s helikopterji za potrebe Planinske zveze Slovenije
 sodelovanje s Triglavskim narodnim parkom
 zagotavljanje logistične podpore
zahtevnejšim projektom, kamor sodi
transport opreme, uporaba opreme s katero
razpolaga Slovenska vojska, Planinska
zveza pa jo potrebuje za izvajanje
planiranih
aktivnosti.
Dogovor je sklenjen za obdobje petih let

_____________________________________________________________________________________
__

AMERIŠKI VELEPOSLANIK
ČLAN PLANINSKE ORGANIZACIJE

Med člane planinske organizacije je vpisan tudi Thomas B. Robertson,
novi veleposlanik ZDA v Sloveniji, ki je tudi velik ljubitelj gora.
Člansko izkaznico mu je v prostorih Planinske zveze Slovenije izročil
predsednik PZS mag. Franci Ekar. Gospod Robertson se je ţe lani
udeleţil slovesnosti pri Krnskih jezerih. Ob tokratnem, ţe drugem
obisku letos, pa ste se s predsednikom PZS dogovorila, da se v letošnji
sezoni skupaj povzpneta na vrh Triglava. Vodstvo PZS ima z
diplomatskim zborom zelo dobre stike, kar velikokrat pomaga tudi pri
iskanju vizumov za obisk tujih gorstev. S takšnim načinom sodelovanja
pa PZS pripomore tudi k spoznavanju Slovenije med tujimi diplomati.

OBVESTILO
A-članom planinske organizacije

Kot je znano je bila v A članarini v letu 2004 vključena tudi letna naročnina na Planinski vestnik, kar bo
veljalo tudi v letu 2005. Vsi A člani iz leta 2004 boste v letu 2005 prejeli še januarski in februarski izvod
revije, potem pa ne več, v kolikor ne boste prej podaljšali A članarine.
Naša revija bo tem boljša, čim več naročnikov bo imela in nam zato za vsakega izgubljenega ni vseeno.
Zato vabimo vse, ki v letu 2005 ne boste podaljšali A članarine, da se ponovno naročite na naše glasilo.
To lahko izvedete na dva načina: po elektronski pošti (pv@pzs.si) ali po internetu (naročilnica na naslovu:
http://www.planinskivestnik.com/).
Veseli bomo tudi kakršne koli spodbude, ideje ali pa tudi graje o vsebini PV, kajti le tako bomo lahko
revijo naredili še boljšo.
Planinski pozdrav,

Vladimir HABJAN, odgovorni urednik

KOMISIJE UO PZS POROČAJO

VODNIŠKI KOTIČEK

INFORMACIJA O UGOTOVLJENIH VZROKIH,
ZAKAJ NEKATERI VODNIKI PZS
NE OBNAVLJAJO REGISTRACIJE

Na osnovi sklepa zbora vodnikov iz leta 2003, je vodniška komisija sredi leta 2004 izvedla pregled
vzrokov za neregistracijo vodnikov Planinske zveze Slovenije (VPZS). Zaradi tega je zaprosila vsa PD, ki
imajo vodnike, da napišejo vzroke, zaradi katerih se po njihovem mnenju VPZS ne registrirajo. Odgovore
je poslalo 81 PD, v pregledu pa jih je bilo moţno upoštevati 79. Pregled vzrokov, pri čemer jih je za
neregistracijo moţnih tudi več, je naslednji:

01. SLUŢBENE OBVEZNOSTI

80

16,77%

02. NEAKTIVNOST

63

13,21%

03. NAVELIČANOST ZA VODNIŠKO AKTIVN., NEZAINTERESIRAN.

56

11,74%

04. DRUŢINSKE OBVEZNOSTI

53

11,11%

05. STAROST, SMRT

41

8,59%

06. DRUGO (SE NE VE)

41

8,59%

07. NI ČLAN PD, NI VEČ STIKOV

39

8,18%

08. BOLEZEN

37

7,76%

09. DALJŠA ODSOTNOST  PRESELITEV

22

10. NEUDELEŢBA NA IZPOLNJEVANJU, POROČILO PO ROKU

22

4,61%

11. NESOGLASJA V OKVIRU PD

10

2,10%

12. NESTRINJANJE S SISTEMOM OZIROMA NAČINOM REGISTR.

9

1,89%

13. NESTRINJANJE Z ORGANIZIRANOSTJO VODNIKOV

4

0,84%

4,61%

(v letu 2003 je bilo kategoriziranih 2125, registriranih pa 1191 vodnikov;
neregistriranih jih je torej bilo 934)

Poleg tega so PD izkoristila to priloţnost tudi za druga vprašanja oziroma pripombe. Nekatere pripombe
oziroma vprašanja kaţejo na nezadostno informiranost, zato je dobro, da se z odgovori seznani tudi širša
planinska javnost. V nadaljevanju je danih nekaj pojasnil. Druge pripombe, ki zadevajo predvsem PZS, so
bile posredovane v obravnavavo ustreznim organom PZS.

ODGOVORI NA NEKATERE TRDITVE:

-

"Od registracije nima nihče nobene koristi..vodniki niso avtomatično zavarovani.." Registracija
VPZS pomeni tudi zavarovanje za primer odgovornosti  civilne toţbe. v Obvestilih PZS je vsako leto
objavljen seznam registriranih VPZS, zato v društvih vedo kdo od VPZS je zavarovan in ima licenco
za vodenje.

-

".neurejeno nagrajevanje za njegovo dejavnost in prevzeto odgovornost.."
Vodenje v okviru PZS je prostovoljna in brezplačna dejavnost, zato VPZS ne sme prejemati plačila.
VPZS je upravičen le do povračila stroškov, ki nastanejo s to dejavnostjo  prevoz, prehrana, nočitve,
zavarovanje in obraba opreme. Tako je določeno v okviru PZS. Kdor bi rad za svoje delo prejemal tudi
"nagrado" oziroma plačilo, kakor trenerji drugih rekreativnih športnih panog, se mora vpisati v razvid
delavcev v športu in potem bo lahko zaračunaval svoje storitve enako kot drugi športni trenerji in
podobni, če bo imel kliente, ki mu bodo pripravljeni plačati. Vendar bo moral paziti, da ne bo prišel v
navzkriţ z zakonom o gorskem vodništvu. V zvezi s tem poteka razgovor med Vodniško komisijo PZS
in Zdruţenjem gorskih vodnikov Slovenije o uskladitvi take dejavnosti, tako da je posameznikom v
načelu odprta tudi ta pot.

-

" vodniki v društvu opravljajo svoje delo po večini, brezplačno, medtem ko so inštruktorji
plačani.." Za vodnike in inštruktorje usposabljanja veljajo enaka pravila  oboji so amaterski športni
delavci, ki opravljajo svoje delo na lastne stroške (to pomeni, sami plačajo za to, da lahko vodijo,
poučujejo) ali pa zastonj (kar pomeni, da so jim povrnjeni le stroški, ki jih imajo z vodenjem,
poučevanjem). Običajna praksa je nekje vmes  nekaj gre na svoje stroške, nekaj stroškov je pa
povrnjenih.

- "Izpopolnjevanja vsake dve leti so preveč pogosta, kajti kdor ima kopno in zimsko kategorijo,
mora praktično iti vsako leto na eno od izpopolnjevanj".
Obvezna izpopolnjevanja so vsake tri (3) leta in ne vsake dve leti ali celo vsako leto, kot velja za druge
športne zveze.

-

". da PZS pomaga s svojim prispevkom le takrat, ko ima društvo toliko in toliko članov in je
šele takrat upravičeno do šolanja novega vodnik."
Tu gre za to, da PZS pospešuje vodniško dejavnost predvsem v PD, ki še nimajo oziroma imajo
(pre)majhno število VPZS. Do najvišjega sofinanciranja kotizacije tečajev so upravičena predvsem
tista PD, ki še nimajo VPZS.

-

". - zadostovalo bi samo eno izpopolnjevanje za vse kategorije, najvišje, ki jo ima posamezni
vodnik."
Sedanji sistem, kjer je ločeno kopno in sneţno izpopolnjevanje, je pravzaprav kompromis med
zahtevo, da bi vsaka kategorija imela svoje izpopolnjevanje in zahtevo po enem izpopolnjevanju za vse
kategorije. Razlika med snegom in kopnim pa je le tako velika, da je smiselno, da sta ti dve

izpopolnjevanji ločeni, pri čemer je zopet doseţen kompromis, da sneţno izpopolnjevanje lahko
vsebuje tudi malo prilagojeno turno-smučarsko.

- "kategorij je preveč, ker je to samo "voda na
mlin inštruktorjem.."
V primerjavi z UIAA jih imamo res nekaj več, vendar tudi tam ţe ugotavljajo, da je premajhno število
kategorij lahko tudi ovira. Če bi imeli samo 3 kategorije UIAA, bi tečaj za osnovno kategorijo trajal 5
tednov (kot npr. v Avstriji), kar bi bilo precej draţje in bi s tem še zmanjšali moţnost pridobivanja
naziva VPZS. Po drugi strani sistem več postopnih kategorij ustreza osnovnemu načelu usposabljanja
 postopnost, od manj zahtevnega k bolj zahtevnemu, omogoča samostojno vodenje tudi tistim, ki se
ne podajajo na zahtevne poti in še bi se našlo kaj dobrega. (Šolanje za gorske vodnike, ki ima samo eno
kategorijo, traja 80 dni v najmanj treh letih). Glede na to, da je vedno teţe dobiti inštruktorje za
posamezne tečaje, več kategorij prav gotovo ni "voda na mlin inštruktorjem". Res pa je, da bi v
primeru, če bi bilo kategorij manj, morali imeti inštruktorji večjo strokovnost in s tem bi se njihov krog
še zoţil, kar bi pomenilo še večje probleme z izvedbo tečajev.
-

"..potrjevanje izvaja zunanji organ, ki ne pozna vodnikov,.potrjevanje po sistemu, ki ga je
nekdo izumil"
Registracija VPZS se izvaja po enotnih kriterijih, zato sploh ni nujno, da organ, ki to izvaja, pozna
VPZS. Kdor izpolnjuje pogoje, je registriran, kdor jih ne, pa ne. Vendar je še vedno zaradi obrazloţenih
upravičenih razlogov moţna tudi izjemna registracija. Sistem je tak, kakršen je, dokler ga ne bomo
spremenili (na novo "izumili"). Če ima kdo kakšen predlog, ki bi lahko izboljšal sedanji sistem,
upoštevajoč vse omejitve, ki jih imamo tudi s strani drţavnih predpisov, naj ga le pošlje Vodniški
komisiji PZS.

-

pojasnilo glede izpolnjevanja pogojev za prijavo na usposabljanje
Med pogoji za prijavo na usposabljanje za posamezne kategorije je tudi določeno število opravljenih
tur nad gozdno mejo. V naših razmerah pridejo v poštev cilji, višji od 1800 m. Zato se ture na vrhove,
kot so npr. Uršlja gora, Sneţnik, Ratitovec, Risnjak in podobne, ne štejejo za ture nad gozdno mejo.

VODNIŠKA KOMISIJA UO PZS

RAZPIS
ZA ZBIRANJE PONUDB PLANINSKIH KOČ

Vodniška komisija UO PZS objavlja razpis za zbiranje ponudb planinskih koč, v katerih bi se lahko
odvijala usposabljanja komisije. Rok za oddajo ponudb je 15. marec 2005. Več o razpisu si lahko
preberete na straneh Zakonodaja in uradne objave v teh Obvestilih PZS.
_____________________________________________________________________________________
__

v javno razpravo

Vodniška komisija UO PZS daje
predlog za spremembo 17. člena
Pravilnika o organiziranosti vodnikov PZS. Zato poziva vse vodniške odseke in vodniške odbore v
okviru MDO, da obravnavajo predlog sprememb ter svoje pripombe in predloge pošljejo najkasneje do
31. marca 2005 na naslov: Planinska zveza Slovenije, Vodniška komisija, p.p. 214, 1001 Ljubljana.
Predlog sprememb si lahko preberete na straneh Zakonodaja in uradne objave v teh Obvestilih PZS.

Franc Gričar,
Načelnik VK UO PZS
_____________________________________________________________________________________
__

Podkomisija za usposabljanje VK UO PZS PrIPRavlja
usklajevanje inštruktorjev planinske vzgoje,
ki bo predvidoma

v petek in soboto, 15. in 16. aprila 2005.

Usklajevanje bo zdruţeno za sneţne in kopne razmere.
O urniku in kraju usklajevanja boste pravočasno obveščeni.

Joţe BOBOVNIK

PONOVNA OBJAVA OBRAZCEV
PRIJAVNIC ZA TEČAJE

Ponovno objavljamo obrazce:
-

Prijava na tečaj in izpit za vodnika PZS;

-

Prijavnica za vodniško izpopolnjevanje  za kopne razmere;

-

Prijavnica za vodniško izpopolnjevanje  za sneţne razmere.

Veronika SUSMAN ŠEGATIN,
Strokovna sodelavka VK UO PZS

Izpolnjevanje
pogoja
tur
potrjuje:

PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE
VODNIŠKA KOMISIJA
Dvorţakova 9, 1000 Ljubljana

 01 434-56-89

PRIJAVA NA TEČAJ IN IZPIT
ZA VODNIKA PZS

KATEGORIJE

Izpolnjevanje ostalih
pogojev
potrjuje:

A: OSNOVNI PODATKI - izpolni kandidat(ka)

Evidenčna
št.:

Ime in
priimek:
Datum in kraj
rojstva:

EMŠO:

Številka kartice zdravstvenega
zavarovanja:

Naslov stalnega
bivališča:
Naslov začasnega
bivališča:
Telefon doma:
Epošta:
Poklic:
Znanje tujih
jezikov:
PD:
Vodnik predhodne ustrezne kategorije
(kopne/sneţne):
Vodniški
pripravnik:
Doseţeni strokovni nazivi v
PZS:

Telefon
sluţba:
GSM:
Stopnja izobr.:

I

II

III

IV

V

VII VIII

MDO:
od leta:
kategorije, od leta:

VI
IX

Dosedanje delo v PD:

*

B: PRIJAVLJAM SE NA TEČAJ oz. IZPIT - izpolni kandidat(ka)

Organizator izvajalec:
Kraj in datum tečaja oz.
izpita:
Ţelim samo vegetarijansko
prehrano:

DA

NE

* Če se prijavljaš samo na izpit, obkroţi samo izpit!

C: PODATKI O TEČAJU IN IZPITIH - izpolni organizator - izvajalec

Organizator izvajalec:
Kraj in trajanje
tečaja:
Kraj in datum opravljanja teoretičnega
izpita:
Teoretični izpit je kandidat(ka) uspešno
opravil(a):
Kraj in datum izpitne
ture:
Praktični izpit je kandidat(ka) uspešno
opravil(a):
Z dnem:

od:

DA
NE

Podpis vodje
tečaja:

DA
NE

Podpis vodje
tečaja

do:

je postal(a) pripravnik(ca):

kategorije.

Č: PODATKI O OPRAVLJENEM PRIPRAVNIŠTVU - izpolni PKR

Evidenčna štev. vodniške

Sklep

z

izkaznice:
Potrjena
kategorija:

PKR:

dne:

Izjavljam:
 da sem član(ica) PD ____________________________ s plačano članarino za tekoče leto;
 da so vsi navedeni podatki na prijavnici in na prilogi seznama tur resnični;
 da dovoljujem zbiranje, hranjenje, uporabo in javno objavo podatkov za potrebe PZS v skladu
z Zakonom o varovanju osebnih podatkov.

Datum:

Podpis
kandidata(ke):

Planinsko društvo ______________________________ prevzema moralno odgovornost za
navedene podatke in izpolnjevanje pogojev kandidata(ke) v skladu z določili Pravilnika vodnikov
Planinske zveze Slovenije (v nadaljevanju PVPZS) in se obvezuje poravnati vse materialne in
finančne obveznosti, ki bodo nastale z udeleţbo kandidata(ke) na tečaju oz. izpitu za vodnika
PZS.

Datum:

m.p.

Potrjuje
PD:

Izpolni kandidat(ka), če je samoplačnik(ca):
Obvezujem se poravnati vse materialne in finančne obveznosti, ki bodo nastale z mojo udeleţbo
na tečaju oz. izpitu za vodnika PZS.

Datum:

Podpis
kandidata(ke):

Pregled opravljenih tur:
1. Pregled opravljenih tur napišeš na poseben list, ki ga priloţiš prijavnici. Vsebovati mora ime
in priimek kandidata(ke), zaporedno številko ture, datum opravljene ture in potek opravljene
ture (obvezno napiši pot, po kateri si opravil(a) vzpon oz. sestop).
2. Posebni pogoji za posamezne kategorije glede števila in zahtevnosti opravljenih tur so
predpisani v 21. členu PVPZS.
3. Kot opravljena tura se šteje končano gibanje od izhodišča (stalno ali začasno bivališče) do
cilja in nazaj (do stalnega ali začasnega bivališča). Primer:
 enodnevna tura - 25. 5. 1998: Kamniška Bistrica - Kamniško sedlo - Brana - Kamniško
sedlo - Kamniška Bistrica (izvedba mora po normativu trajati najmanj 2 uri);
 večdnevna tura - 22.-24. 7. 1998: Vrata - Kredarica (po Tominškovi poti) - Triglav - Dolič Kanjavec - Hribarice - Dolina sedmerih - Komna - Bohinj (vsak začeti tretji dan na večdnevni
turi šteje kot nova tura - v navedenem primeru šteje kot dve turi);
4. Ture se ne smejo ponavljati po isti poti; isti vrh se upošteva večkrat le, če je bil doseţen po
različnih poteh, v različnem letnem času (kopna ali sneţna).
5. Za kategorije A, B in C veljajo samo ture, opravljene v kopnih razmerah.


Za kategorijo D štejejo ture, ki so bile opravljene v času koledarske zime (do 1500 m), v
višinah nad 1500 m pa v času od 1. 12. do 30. 4., če so bile opravljene v sneţnih razmerah
(ledeniške ture ne štejejo).

Januar/2005

Obrazec: VPZS_A01

PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE
VODNIŠKA KOMISIJA
Dvorţakova 9, 1000 Ljubljana
 01 434-56-89

Prejeto:

PRIJAVNICA ZA VODNIŠKO IZPOPOLNJEVANJE  za kopne razmere

Prijavljam se za vodniško izpopolnjevanje v kopnih razmerah, ki
bo:
Evidenčna št.:

v organizaciji:
Ime in priimek:
Naslov bivališča:
Telefon
doma:
E - pošta:
PD:
Sem samoplačnik: DA

Datum:

Januar/2005

Stopnja izobr.:

I

II

III

IV

V

VI

VII VIII IX
Vodnik kategorije:
GSM:
MDO:
NE

Ţelim vegetarijansko prehrano:

m.p.

DA

NE

Potrjuje PD:
(ni potrebno za samoplačnike)

Obrazec: VPZS_A05K

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

PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE
VODNIŠKA KOMISIJA
Dvorţakova 9, 1000 Ljubljana
 01 434-56-89

Prejeto:

PRIJAVNICA ZA VODNIŠKO IZPOPOLNJEVANJE  za sneţne razmere

Prijavljam se za vodniško izpopolnjevanje v sneţnih razmerah, ki
bo:
v
organizaciji:
Ime in priimek:
Naslov bivališča:
Telefon
doma:
E - pošta:
PD:

Evidenčna št.:

Stopnja izobr.:

II

III

IV

V

VI

VII VIII IX
Vodnik kategorije:
GSM:
MDO:

Izpopolnjevanja se bom udeleţil-a s turnimi
smučmi:
DA NE
Sem samoplačnik: DA NE
Ţelim vegetarijansko prehrano:

Datum:

I

m.p.

DA

NE

Potrjuje PD:
(ni potrebno za samoplačnike)

Januar/2005

Obrazec: VPZS_A05S

KOMISIJA ZA ALPINIZEM
RAZPIS

NA PLEZALNI TABOR ZA ALPINISTE V CHAMONIXU, FRANCIJA,

ki bo od sobote 12. marca do ponedeljka 21. marca 2005. V primeru slabega vremena se bo tečaj
prestavil za nekaj dni.
Tabora se lahko udeleţijo alpinisti in starejši pripravniki v navezi z alpinistom, stari od 18 do 25
let, ki morajo pisno preko elektronske pošte (e-naslov: alpinizem@pzs.si) ali preko pošte (naslov:
PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, KOMISIJA ZA ALPINIZEM - CHAMONIX, Dvorţakova 9 (p.p. 214),
1001 Ljubljana) poslati izpolnjeno prijavnico najkasneje do 20. februarja 2005  kasnejše in nepopolne
prijave, ki ne bodo na priloţenem obrazcu se ne upoštevajo!
Število udeleţencev tabora je omejeno na 12 kandidatov in se bodo izbirali na osnovi
petnajstih najboljših zimskih oziroma kombiniranih in lednih vzponov od tega je lahko največ pet
zaledenelih slapov.
Cena tečaja je 15.000,00 SIT (vanjo so vključeni stroški bivanja)
Okviren program dela in spisek opreme bosta poslano naknadno prijavljenim.
Razpis velja tudi za enega vodjo - alpinističnega inštruktorja z izkušnjami pozimi in pomočnika
vodje - alpinističnega inštruktorja!
Razpis s prijavnico lahko najdete na spletni strani (www.pzs.si),
Kontaktna oseba: Andrej Štremfelj, 040328000.
Lep alpinistični pozdrav,

Andrej ŠTREMFELj, načelnik KA UO PZS

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

PRIJAVNICA NA PLEZALNI TABOR CHAMONIX  FRANCIJA 2005
Navedeni podatki se bodo uporabljali samo za potrebe urejanja formalnosti alpinističnega tabora!

IME:
____________________________________________

PRIIMEK:

NASLOV

PREBIVALIŠČA

________________________________________________________________________
POŠTNA

KRAJ:

ŠTEVILKA:

________________________________________________

KRAJ ROJSTVA:

DATUM

ROJSTVA:

___________________________________
TELEFON

TELEFON DOMA:

SLUŢBA:

___________________________________

E-NASLOV:
______________________________________________________________________________
_______
ČLAN

ALPINISTIČNEGA

ODSEKA/KLUBA:

________________________________________________________
LETO

VPISA

V

ALPINISTIČNO

ŠOLO:

_____________________________________________________________
Tabela za vpis vzponov: petnajst najboljših zimskih oziroma kombiniranih in lednih vzponov, od tega je
lahko največ pet zaledenelih slapov.
ŠT.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

DATUM

GORSTVO

VZPON

OCENA IN ČAS
PLEZANJA

SOPLEZALEC

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

RAZPIS NA NADALJEVALNI ALPINISTIČNI TEČAJ V ZIMSKIH RAZMERAH
MANGARTSKA PLANINA 2005

ki bo od četrtka 24. februarja z zborom ob 9.00 uri na mejnem prehodu Predel in do nedelje 27.
februarja 2005. Tečaj bo na območju Mangartske planine. V primeru slabega vremena se bo tečaj
prestavil za en teden.
Tečaja se lahko udeleţijo starejši pripravniki, ki morajo pisno preko elektronske pošte (e-naslov:
alpinizem@pzs.si) ali preko pošte
(naslov: PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, KOMISIJA ZA
ALPINIZEM, PODKOMISIJA ZA VZGOJO IN IZOBRAŢEVANJE, ZIMSKI NADALJEVALNI TEČAJ 
PRIJAVA, Dvorzakova 9 (p.p.212), 1001 Ljubljana) poslati izpolnjeno prijavnico skupaj z desetimi
zimskimi vzponi najkasneje do 18. februarja 2005  kasnejše prijave in prijave, ki ne bodo na
prijavnici z vsemi podatki se ne bodo upoštevale. Število udeleţencev tečaja je omejeno na 20
tečajnikov (v primeru, da jih bo preveč, se bo gledala kvaliteta vzponov).
Cena tečaja je 10.000,00 SIT in ne vključuje prehrane in bivanja, za kar poskrbi vsak sam.
Poleg osebne, tehnične (obvezen spodnji in zgornji del pasu) in opreme za kampiranje mora vsak
udeleţenec poskrbeti za: plazovno ţolno, lopato, sondo in plezalno vrv.
Razpis velja tudi za vodjo tečaja in alpinistične inštruktorje, ki se prijavijo s priloţeno prijavnico
brez vpisa alpinističnih vzponov (enaka za tečajnike in inštruktorje).
Razpis, prijavnico in nekaj informacij s tečaja lahko najdete tudi na spletni strani (www.pzs.si)
Kontaktna oseba:
Matjaţ Šerkezi (tel.: 031 606 901  med 15. in 18. uro ali na e-naslov: matjaz.serkezi@amis.net)
Lep alpinistični pozdrav;

Matjaţ ŠERKEZI

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

PRIJAVNICA NA NADALJEVALNI ALPINISTIČNI TEČAJ V ZIMSKIH
RAZMERAH
MANGARTSKA PLANINA 2005
Navedeni podatki se bodo uporabljali samo za potrebe urejanja formalnosti alpinističnega
tečaja!

IME:

PRIIMEK:

____________________________________________
NASLOV

PREBIVALIŠČA:

________________________________________________________________________

KRAJ:

POŠTNA

ŠTEVILKA:

________________________________________________

KRAJ ROJSTVA:

DATUM

ROJSTVA:

___________________________________

TELEFON DOMA:

TELEFON

SLUŢBA:

___________________________________

E-NASLOV:
______________________________________________________________________________
_______

ČLAN

ALPINISTIČNEGA

ODSEKA/KLUBA:

________________________________________________________
LETO

VPISA

V

ALPINISTIČNO

ŠOLO:

_____________________________________________________________

Tabela za vpis zimskih vzponov
ŠT.

DATUM

GORSTVO

VZPON

OCENA IN
ČAS
PLEZANJA

SOPLEZALEC

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

KOMISIJA ZA VARSTVO GORSKE NARAVE

RAZPIS
Podkomisija za usposabljanje KVGN UO PZS razpisuje
IV. tečaj za pridobitev strokovnega naziva VARUH GORSKE NARAVE1[1]
Tečaj bo potekal 16. in 17. aprila, 28. in 29. maja ter 11. in 12. junija 2005 na treh različnih lokacijah planinskih kočah - torej bo trajal 6 dni, vsakič po vikend.
Tečaj je namenjen planincem, članom PD, ki ţe vodijo odseke za varstvo narave v PD ali odbore za
varstvo gorske narave MDO in tistim, ki bodo to opravljali v prihodnje ter drugim ljubiteljem narave, za
katere se odločijo v posameznem PD.
Na tečaj se lahko prijavi kandidat, ki je član PD, je star najmanj18 let in ima dokončano V. stopnjo
splošne izobrazbe.
Ţe pridobljeni strokovni nazivi v okviru usposabljanja pri PZS (MPS, VPZS, markacist PZS itd.), ne
izključujejo moţnosti prijave. Predhodno pridobljena znanja (tečaj za gorske straţarje, planinska šola itd.
.) so zaţelena.
Strokovni naziv bo pridobil tisti udeleţenec tečaja, ki bo prisoten na vseh predavanjih in pri praktičnem
delu, najmanj pa pri 80 % števila ur, ki bo uspešno opravil pisni preizkus znanja  izpit in najkasneje 60
dni po pisnem izpitu oddal seminarsko nalogo, pozitivno ocenjeno s strani izbranega mentorja.
Kotizacija za tečajnika, ki ga bo na tečaj napotilo PD, je 18.500 SIT, za samoplačnike pa 30.500 SIT.
Kotizacija mora biti nakazana na račun PZS 14 dni pred začetkom tečaja. Praviloma se lahko iz vsakega
PD prijavi le po en kandidat.
Prijave se zbirajo na predpisanem obrazcu, potrjenem s strani matičnega PD, najkasneje do 15.
marca 2005, na KVGN PZS, Ljubljana, Dvorţakova ulica 9, ga. Veronika Susman Šegetin (tel. 01
434 56 89), pri kateri lahko dobite tudi predpisan obrazec.

Rozi SKOBE
načelnica KVGN UO PZS

1[1] Program usposabljanja je poleg KVIZ PZS, dne 31. 8. 2004 potrdil tudi Strokovni svet RS za
šport.

KOMISIJA ZA PLANINSKE POTI

MARKACISTI SAVINJSKEGA ODBORA
ZA PLANINSKE POTI (SOPP)

Kot vsako leto smo se markacisti Savinjskega odbora za planinske poti (SOPP) sestali 22.1.05. na II.
Osnovni šoli v Rogaški Slatini (Ratanska vas). Za uvod so nam učenci pripravili kulturni program s
predstavitvijo kraja in šole; zaigrali so nam, zaplesali in zapeli. Za uvod v delo nas je pozdravil ţupan
mag. Brako Kidrič, ki je predstavil občino in nam zaţelel uspešno delo.
Zbralo se nas je 76, med povabljeni tudi predstavnik OPP za Koroško Roman Močnik in Podravja
Boris Pučko. Markacistov je bilo 66 in so zastopali 29 PD in eno PS (ŠD Andraţ). Največ smo se posvetili
delu, ki nas čaka v tem letu  katastru planinskih poti. Po zapisu v prvi številki letošnjih Obvestil PZS
ima 34 PD 209 planinskih poti. Vendar je dejansko stanje malo drugačno, kar se da sklepati po stanju in
poslanih poročilih, ki jih je posredovalo 30 PD. Čaka nas potrditev stanja planinskih poti in nato risanje le
teh na liste DTK25, ki so ţe naročeni. Tako bomo morda le prišli do ţelenega cilja na področju planinskih
poti, kar je ena od zahtev priprave novega Zakona o planinskih poteh.
Na kratko sta bila predstavljena programa usposabljanja markacista in inštruktorja markacista, ki ju je
podal Tone Tomše ter še posebej poudaril, da je za letos prijav za tri tečaje. Potrebno bo dopolnilo in
natis učbenika.
Predstavljena sta bila nova planinska vodnika Posavsko hribovje in Kamniško-Savinjske Alpe. Slednji
ni zapisal vseh PD, ki skrbijo za planinske poti v tem delu in so člani SOPP (str. 40) in pri PZS je menda
Komisija za planinske poti? Naše planinske poti so označene z Knafelčevo markacijo, ki je dvobarvno
znamenje, bela pika z rdečim kolobarjem.
Novi pravilnik ima zapisano, da se mora OPP sestati najmanj enkrat letno in pojma ťsrečanjaŤ ne
navaja. Le pravilnik o Knafelčevem priznanju in diplomi ima zapisan pojem srečanje. Za spomin na 31.
srečanje smo prejeli lepo izdelan lesen obesek. O tem poimenovanju in vsebini dela se bo morala KPP
odločiti, saj je eno druţabna oblika in drugo delovna. Prav bi bilo, da srečanja ostajajo kot ena izmed oblik
srečanj markacistov.
Na koncu je bilo izvedeno potrjevanje izkaznic markacista; podaljšanih je 90 izkaznic in potrjenih še
21 pripravnikov.

Boţo JORDAN

KOMISIJA ZA ODPRAVE V TUJA GORSTVA
Nepalska planinska zveza obvešča, da bo v letu 2005 proslavila 50-letnico prvega vzpona na Makalu in
Kangčendzengo, in sicer:

Makalu
Kangčendzenga

15.05.2005
25.05.2005

Na prvega so prvi priplezali Francozi, na drugega Britanci. Vabijo vse, ki so ta dva vrhova dosegli, ter
druge, s tem, da se prijavijo na obrazcu, ki ga najdejo na njihovi spletni strani in ga pošljejo na njihov
naslov razviden iz priloţenega originalnega obvestila.
Tone ŠKARJA, načelnik KOTG UO PZS

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

Nepal Mountaineering Association
P.O. Box 1435,
Nagpokhari, Naxal,
Kathmandu, NEPAL.

Tel: 977-1-4 434 525 / 4 435 442
Fax: 977-1-4 434 578
E-mail: nma@mos.com.np / office@nma.com.np
Web site: www.nma.com.np
`````````````````````````````````````````````````````````````````````

We are celebrating the Goden Jubilee of Mt. Makalu and Mt. Kanchenjunga on 15 May
2005 and 25 May 2005 respectively. NMA requests all the Summiteers to fill the
application available in our web site.

PLANINSKA DRUŠTVA IN MEDDRUŠTVENI ODBORI
VABIJO IN POROČAJO

ZGIBANKA
10 POMEMBNIH PREDNOSTI ČLANSTVA
V PLANINSKI ZVEZI SLOVENIJE

Planinska zveza Slovenije je za leto 2005 izdala zgibanko z naslovom 10 POMEMBNIH PREDNOSTI
ČLANSTVA V PLANINSKI ZVEZI SLOVENIJE.
Zgibanka vabi k vstopu v svet prijateljskega druţenja ljubiteljev gora, zanimivih izletov in pohodov,
taborjenj in tekmovanj z namenom spoznavanja slovenskih planin in gora in uţivanja v njih. Kot član
velike druţine planincev boste v gorah lahko bolj aktivni, strokovno podkovani in varni. Na voljo so vam
številne moţnosti in ugodnosti, ki jih prinaša članstvo.

PROSIM, DA UPOŠTEVATE:

Planinska zveza Slovenije obvešča vse svoje člane, da je s strani
Planike d.d. prejela obvestilo, da zaradi trenutne situacije (prisilna
poravnava oz. stečaj) začasno prekinjajo pogodbo o sodelovanju
s PZS in ukinjajo vse popuste za planince pri nabavi planinske in
pohodniške obutve. Do nadaljnega popustov ni, ko se bodo
razmere spremenile, pa vas bomo o tem obvestili.
Danilo M. Sbrizaj

Planinska
društva
zgibanko
lahko
prevzamej
o
na
sedeţu
Planinske
zveze

Slovenije.

Zgibanka

je

brezplačna.

Nagradni kupon, ki je natisnjen na zadnji strani zgibanke je namenjen le novim članom. Ob včlanitvi
društvo vpiše v kupon evidenčno številko člana, kupon nalepi na dopisnico ter skupaj s podatki novega
člana (ime, priimek, leto rojstva, naslov, planinsko društvo) pošlje na naslov: Planinska zveza Slovenije,
Dvorţakova 9, 1001 Ljubljana.

Zasnovan je spletni portal: www.razgibajmozivljenje.net,
ki zagotavlja brezplačen dostop do najpopolnejšega nabora
športnore-kreativne ponudbe v Sloveniji in četrtletna revija
Razgibajmo ţivljenje, namenjena druţinam za promocijo dejavnega ţivljenjskega sloga.

VABIJO 
PLANINSKO DRUŠTVO INTEGRAL
išče oskrbniško ekipo za kočo na Planini pri Jezeru v planinski sezoni od junija do septembra 2005. Ekipo
sestavljajo: oskrbnik ali oskrbnica, kuhar ali kuharica, pomočnik ali pomočnica. Vabimo vse zainteresirane,
ki obvladajo vodenje planinske postojanke in imajo ustrezno ekipo, da do 15. 02. 2005 oddajo vlogo na
naslov: Planinsko društvo INTEGRAL, Celovška 166, 1000 Ljubljana. V vlogi opišite svojo
kvalifikacijo  izobrazbo, izkušnje na področju oskrbništva in predstavite svojo ekipo.
V zvezi z oglasom lahko kontaktirate tajnico društva Nevenko Pejčič tel: 041 901 999

Tomaţ RUSIMOVIČ

17. ZIMSKI MATJAŢEV POHOD NA PECO

Planinsko društvo Meţica prireja v sodelovanju z MDO Koroške in GRS
za Koroško 17. ZIMSKI MATJAŢEV POHOD NA PECO, ki bo v
soboto 19. februarja 2005, z odhodi od 7-8 ure izpred hotela LIPA v
Meţici.
Zimski pohod na Peco, ki se ga vsako leto udeleţuje vse večje
število planincev iz Slovenije in sosednje Avstrije je nadaljevanje
tradicije zimskih pohodov na Stol.
Vse informacije in navodila v zvezi na dan pohoda bodo posredovali
planinski vodniki, ki bodo spremljali posamezne skupine pohodnikov. Za pohod je obvezna zimska
oprema (palice, dereze in drugo). Dom na Peci bo za udeleţence pohoda odprt, kjer bo za prenočevanje in
hrano poskrbljeno.
Udeleţenci pohoda, ki bodo imeli na dan pohoda opravljenih deset (10) pohodov bodo prejeli zlato
priponko, za sedem (7) s srebrno priponko in za štiri (4) pohode z bronasto priponko kralja Matjaţa.
Odhod udeleţencev pohoda nazaj v dolino od planinskega doma na Peci je od 13.00 do 15 ure. Za
varno hojo na Peco in za povratek v dolino bodo skrbeli člani GRS za Koroško.
Lep planinski pozdrav!

Informacije :
PD Meţica
(02)823-53-78 /pon.,sreda in petek od 17-20 ure/ in Viljem Blatnik GSM 031/638349
Za organizacijski odbor:
Viljem BLATNIK

_____________________________________________________________________________________
__

30. TRADICIONALNI ZIMSKI POHOD NA POREZEN
Planinsko društvo Cerkno vabi vse ljubitelje gora na 30.zimski pohod na Porezen, ki bo v nedeljo
20.marca 2005. Dostop do vrha Porezna bo dovoljen le po poteh, ki bodo označene in zavarovane. Hoja
po ostalih poteh pa je zaradi zimskih razmer nevarna in prepovedana ! Za vse udeleţence pohoda bo
pripravljen topel čaj, za hrano pa poskrbijo sami, saj bo planinski dom zaradi nemotene organizacije

vpisov zaprt. Vse pohodnike naprošamo, da zaradi gneče ob vpisu upoštevajo napotke in razpored
organizatorjev ter se obnašajo čimbolj disciplinirano ! Organizator prosi vse udeleţence pohoda naj
osebno in planinsko opremo prilagodijo zimskim razmeram v gorah in vremenu (pohodniške
palice,oblačila,dereze itd). Za otroke izpod 7 let je pohod v nepredvidljivih zimskih razmerah lahko
prenaporen. UDELEŢENCI SE POHODA UDELEŢIJO NA LASTNO ODGOVORNOST ! Ob 11 uri bo
pri spomeniku na vrhu Porezna spominska slovesnost, ob 15 uri
pa v vasi Jesenica ! Prisrčno vabljeni in nasvidenje na Poreznu.
Informacije: Katarina Filipič, tel. 031615245, Anton Derlink, tel. 05 3775135
Odbor za pripravo pohoda

Planinsko društvo Lisca Sevnica VABI na

MOTORETOVI DNEVI

NI BITJA,
KI BI V NIČ RAZPADLO !
KAR VEČNO JE,
JE V VSEH OSTALO,
NAJ OSREČUJE
TE NJIH BIT
IN BIT JE VEČNA:
V NJIH SO SILE
ZAKLADE
VEČNE
OHRANILE
IN SEDAJ
VESOLJA

SO NAKIT.

(goethe)

Spoštovani planinci!
Ţelimo nekaj poreči o našem častnem predsedniku Lojzu Motoretu, ki je umrl v letu 2004. Skupaj z
društvi, kjer je Lojze deloval, vas vabimo na tradicionalne, kulturne, Motoretove dneve, ki bodo vsak
drugi vikend v mesecu marcu.
Vabimo vas v soboto, 12. marca 2005, ob 18.00 uri v kulturno dvorano v Sevnici.
Močna so naša čustva in v naši biti je on tisti, ki je znal najti moč ob naših vprašanjih na odličnost
delovanja Planinskega društva Lisca.Nedvomno je bil kreator dela in duha društva v vseh pogledih. Ne
samo, da je ljubil gore in ljudi, znal jih je tudi povezati v spoštovanje z imenom z veliko začetnico, ki se
mu reče, PLANINSTVO. Vesel je bil, da je lahko soustvarjal politiko slovenskega planinstva. Delo je
opravljal srčno in z ljubeznijo do nas.
Vedno poln energije in moči.

Upravni odbor PD Lisca

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

IZ PLANINSKEGA KOLEDARČKA..

Pohod po Poti XIV. divizije
Zimski planinski krst, Aljaţev
stolp - vrh
Pastirčkove igre na Veliki
planini

PD Javornik 19.2.200 Črni vrh nad
5 Idrijo
19.2.200
5 PD Velenje
19.2.200
5 PD Grmada
26.2.200
5 PD Bajtar

Pohod Franca Štrusa

26.2.200
5 PD Litija

5. nočni pohod na Javornik iz
Črnega vrha

Matej Škvarč

041/896519

PD Velenje

03/5871134

Mišo Primc

041/324242

Marjan Pohlin 01/8394942, 041/570546
PD Litija
8995287 (četrtek 16. do 18.
ure)
Viktor Čebela
01/8981410 (v
večernih urah)

Tradicionalni pohod po
Šisernikovi poti
Poldanovec
Valentin Slatnar Bos - Odkritje
spomenika
Otroško-druţinsko turno
smučanje na Planini na Kraju Komna
12. pohod po Jurčičevi poti
18. pohod ţena na Hom
9. rekreacijski pohod "Čez
Blegoš na Lubnik"
Pohod po Trški poti okoli
Šoštanja
Pohod po Vojkovih poteh na
Nanos
Tradicionalno srečanje ob
dnevu ţena na Hlevišah
Osrednja proslava PD ob 110letnici društva
30. zimski vzpon na Sneţnik
Mučeniki na Bukovici
15. Arničev pohod na Raduho
Joţefov pohod na Raduho
Memorial Marije Vild
Spominski pohod padlim na
Resevno
Turno smučanje na Korošici

26.2.200 PD Slovenj
5 Gradec

Ivan Hartman
041/609831
PD Nova Gorica 05/3023030

27.2.200 PD Nova
5 Gorica
planinskodnovagorica@siol.net
AKCIJE V MARCU
PD Kamnik,
1.3.2005 MDO KBO
PD Kamnik
01/8391345
Sebastjan Kosec 0417667 620
3.3.2005 PD Jeglič
s.kosec@hotmail.com
5.3.2005 PD Viharnik
Marinka Petančič Jecelj 041/801538
6.3.2005 PD Zabukovica Joţe Jančič
041/200196
PD Škofja Loka 04/5120667,Leon Bedrač
6.3.2005 PD Škofja Loka 031/790265
6.3.2005 PD Šoštanj

Jure Drev

041/776269

6.3.2005 PD Podnanos

Janko Boţič

041/850586

6.3.2005
11.3.200
5
12.3.200
5
13.3.200
5
19.3.200
5
19.3.200
5
19.3.200
5
19.3.200
5
19.3.200
5

PD Idrija

Tinka Gantar

05/3776756

PD Radovljica

Miro Pogačar

041/534692

PD Sneţnik

Hinko Poročnik

05/7141205

PD Ţalec

Vlado Rojnik

041/705738

PD Luče

Anton Pečovnik

041/352934

PD Grmada
Mišo Primc
PD Mura
Murska Sobota Franc Donša
PD Šentjur
PD CeljeMatica

041/324242
041/854058

Ivan Straţe

031/883319

PD Celje-Matica

03/4924850

Obveščamo vas, da bo PD Drago Bregar Ljubljana imelo Občni zbor v
petek, 18. februarja 2005, ob 18. uri, v prostorih Športnega centra
Triglav (v jami za stadionom Olimpije v Ljubljani), vhod z Vodovodne
ceste. Na Občnem zboru bo prisoten tudi podţupan Mestne občine
Ljubljana, g. Miloš Pavlica, saj bo ob tej priloţnosti pripel trak botra na
naš novi prapor, prav tako bodo svoj trak pripeli predstavniki Planinske
skupine Drago Bregar Ig.
Vljudno vabljeni!
Predsednik PD Drago Bregar
Zvone Šere

VODNIŠKI ODSEK PLANINSKEGA DRUŠTVA LAŠKO

razpisuje prijave na planinski izlet PO ZASAVSKI PLANINSKI POTI od Podsrede nazaj do
Bizeljskega, v soboto, 19. februarja 2005.
Prevoz: z avtobusom z AP Laško ob 7.30 uri do Podsreškega gradu  ogled stalne razstave in prostorov,
nato se podamo po Zasavski planinski poti na izhodiščno točko poti v Bizeljsko. Hoje je pribliţno 4 do 5
ur.
Oprema: Visoki čevlji in vremenu primerna obleka
Hrana: iz nahrbtnika, ob zaključku poti v Bizeljskem pri Šekoranja tudi topli obrok.
Stroški prevoza in vstopnina z zavarovanjem: 2.500 za člane PD Laško, 3.000 za nečlane, za mlajše od
15 let 2.000 tolarjev /opomba - skupinska vstopnina v grad je 500 tolarjev/
Prijave do vključno SREDE, 16. februarja 2005. Plačilo stroškov ob prijavi: TONE ŠTERBAN, inf.
5731 921, JOŢE KRAŠEK/Joco 5730 626, Trgovina BOROVO Laško,Gostilna ČATER, Marija Gradec

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

POROČAJO 

OBČNI ZBOR PD MENGEŠ
V petek, 28. januarja je bil na Mengeški koči občni zbor PD Janez Trdina Mengeš. Uspešno delovanje
društva je predstavil predsednik Miro Šušteršič. Še posebej izstopa in razveseljuje delo mladinskega
odseka, ki je pod vodstvom Mojce Volkar organiziral lepo število pohodov, predavanj, tečaj in tabor, po
kvaliteti pa alpinizem s prvenstveno smerjo Gospodar stolpov v Chacrarajuju Marjana Kovača (s
Pavletom Kozjekom) in prvi samostojni ţenski vzpon na Fitz Roy Monike Kambič ( s Tino Di Batista).
Plezali so tudi v Jordaniji. Pomembni viri sredstev za delo PD so koča, občina in članarina, teţava pa
neurejena cesta na Gobavico, čeprav sluţi tudi prebivalcem in vodni oskrbi Mengša. Brez pripomb

je občni zbor sprejel tudi predlog članarine za leto 2005. Vse dogajanje na občnem zboru je bilo odraz
zglednega dela klasičnega planinskega društva.
Tone
ŠKARJA
---------------------------------------------------------------------

56. IN OBENEM ZAKLJUČNI
OBČNI ZBOR PD LITOSTROJ
PD Litostroj je raslo s podjetjem in vzporedno z njim tudi stagniralo. Najprej  leta 1948  je delovalo
kot sindikalna sekcija (ker PZS še ni bila zrela za priznanje ťtovarniškegaŤ PD), z letom 1948 pa tudi kot
samostojno PD v PZS. Od začetnih 120 je število članov naraslo na 611 v letu 1963, nato poldrugo
desetletje nihalo med 400 in 600, potem pa se vzporedno s tovarno skrčilo na 53 ob koncu leta 2004. Vsaj
dve tretjini teh je bilo prisotnih tudi na ťukinitvenemŤ občnem zboru 27. januarja 2005 v gostilni Klopčič
na Litostrojski 53 v Ljubljani. Društvo je zadnjih šest let poţrtvovalno vodil Janez Soklič in tudi poskrbel
za dostojno in urejeno ukinitev. Večina knjig bo šlo v šišensko knjiţnico, večina članov k PD Rašica in tja
tudi nekaj desettisočakov denarnega premoţenja.
V več kot pol stoletja dolgem ţivljenju je bilo PD Litostroj zelo aktivno na mnogih področjih, tudi v
alpinizmu, saj so prav samorastniško pričeli plezati ţe leta 1948 in prišli vse do Andov, Hindukuša in
Himalaje. Janko Ogrič, Lojze Šteblaj in Robert Drţan so le tri značilna imena med njimi, zanimivo pa je,
da je kariero leta 1959 kot nadarjen smučar začel tudi Stane Belak  Šrauf (pozneje ťmatičarŤ).
Predsedniki PD Litostroj:
Vojan Mal

1949  50

Marjan Smerajc

1950  51

Vojan Mal

1951  52

Marjan Smerajc

1952  57

Franc Kriţaj

1957  58

Marjan Smerajc

1958  61

Vinko Holzl

1961  62

Marjan Smerajc

1962  63

Stane Vogelnik

1963  64

Marjan Smerajc

1964  65

Stane Vogelnik

1965  76

Ludvik Šarf

1976  80

Janez Soklič

1980  85

Ludvik Šarf

1985  87

Janez Soklič

1987  90

Milan Likar

1990  94

Janez Soklič

1994  97

Oskar K.Dolenc

1997 99

Janez Soklič

1999  2004

Občni zbor se je zaključil z diaprojekcijo zelo številnih lanskih pohodov in vzponov ter s kratko
ťsedminoŤ. Spremembe druţbenih zakonitosti tudi vplivajo na rast in razvoj druţbenih dejavnosti.
Tone
ŠKARJA

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

PLANINSKO DRUŠTVO
ŢELEZAR ŠTORE

Na seji so ugotovili, da zaradi izredno slabega vremena ni bilo opravljeno markiranje iz Straţe na
Resevno. Markirali bodo, ko bo vreme to dopuščalo. PD Mojstrana so nakazali denar za ureditev
planinskega muzeja. Ker pa je iz objav razvidno, da do realizacije ni prišlo, je UO PD sprejel sklep, da v
kolikor muzeja ne bodo uredili, da se vplačani znesek vrne društvu. Ţelezarski pohodi bodo potekali
enako, kot v prejšnjih letih. Prvi pohod bo 14. maja čez Hudičev graben na Svetino. Oţiviti nameravajo
tudi delo mladinske sekcije. Sprejeli so tudi članarino za leto 2005 s tem, da bo B-članarina znašala 4.000
SIT, ostale članarine pa enake predlogu PZS. Mnenja so, da bi morala vsaj ½ članarine ostati društvu in da
zveza zahteva previsok znesek. Zaradi višje članarine pričakujejo ponovno precejšen upad članstva.

(Po zapisniku seje UO PD z dne 11.01.2005)

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

PLANINSKO DRUŠTVO
POŠTE IN TELEKOMA LJUBLJANA
pregledali so izvršitev sklepov prejšnje seje in ponovno določili roke za tiste sklepe, ki niso bili v celoti
izvršeni. Dogovorili so se glede nadomestila stroškov obrabe opreme vodnikom PZS za leto 2004.
Seznanili so se s spremembami Navodil o finančnem poslovanju planinskih skupin in z zaključkom
informacije postopka pridobitve delnic Zavarovalnice Triglav in določili blagajniški maksimum za leto
2005. Pričeli so tudi s pripravami na 51. občni zbor društva, ki bo v soboto 5. marca 2005 ob 18. uri v
prostorih restavracije Telekoma Slovenije, Stegne 19/IV v Ljubljani. Podano je bilo tudi letno poročilo
izletniškega odseka o izvršenih izletih v letu 2004. Ugotovili so, da med udeleţenci niso zabeleţili nobene
hujše poškodbe; prav tako pa tudi ni bilo nobene resnejše pritoţbe čez delo vodnikov in glede organizacije
izletov. Najbolje so bili obiskani izleti v sredogorje in izleti, ki se zaključijo z organizirano prehrano.
Predlagano je bilo tudi, da se prouči ustreznost spremembe uradnih ur društvene pisarne, saj je nov
delovni čas, po mnenju nekaterih, neugoden in bo lahko vplival tudi na upad članstva. Predsednik je
pojasnil, da gre za racionalizacijo dela v pisarni. (Pisarna je odprta vsak torek od 15. do 17. ure in od srede
do petka od 9. do 11. ure  telefon 01/431 61 14). Pri čemer so bile upoštevane tudi ţelje nove vodje
pisarne Zvonke Kumer. Po sklenjeni seji je Matjaţ Pirš, načelnik IO z diapozitivi predstavil program
potovanj v gore Maroka.
Društvo je izdalo lično knjiţico okvirnega programa izletov, prireditev, potovanj in taborov za leto
2005, ki jo je posredovalo skupaj z dopisom predsednika društva Stanislava Tomšiča, ki je obenem tudi
povabilo, da se tudi letos srečamo na kakšnem izletu ali v Poštarskem domu na Vršiču, ki je lani praznoval
50. obletnico obstoja..

(Po zapisniku 16. seje UO PD z dne, 20.01.2005)

--------------------------------------------------------------------PLANINSKO DRUŠTVO

RIMSKE TOPLICE
Pregledali so delo med obema sejama ter med drugim ugotovili, da se soočajo s problemom organiziranja
izletov ob sobotah, ko ni prevoza z vlakom, avtobusni prevoz pa je predrag. Občni zbor bo 17.04.2005 v
Koči na Kopitniku. Sprejeli so tudi članarino za leto 2005 ter se seznanili, da je v letu 2005, 30. obletnica
otvoritve koče. V plan investicij za letošnje leto so dali obnovo kuhinje.

(Po zapisniku UO in NO PD z dne, 21.01.2005)

PLANINSKO DRUŠTVO BRICNIK MUTA
pregledali so zapisnik prejšnje seje in ugotovili, da so vsi sprejeti sklepi tudi realizirani. Občni zbor
društva bo 25. februarja 2005 ob 18. uri v avli OŠ Muta. Sklenili so, da bodo glasilo ťOdmev z BricnikaŤ
v letu 2005 izdali jeseni, ko bo društvo praznovalo 10. obletnico delovanja. Sklenili so tudi, da prično s
pobiranjem članarine za leto 2005.

(Po zapisniku UO in NO PD z dne, 21.01.2005)

--------------------------------------------------------------------PLANINSKO DRUŠTVO KRIŢE
je na občnem zboru pregledalo delo preteklega leta in sprejelo poročila predsednika, blagajnika ter
načelnikov odsekov in NO PD. Med drugim je bil sprejet tudi sklep zbora, in sicer, da se postavi vprašanje
Nadzornemu odboru PZS zakaj se krši Statut PZS v 29. členu, tretja alineja, ki govori o delitvi sredstev od
pobrane članarine s tem, da je dolţnost planinskih društev, da prispevajo sredstva za izvrševanje skupno
dogovorjenih nalog, in da so dolţna odvajati 50% pobrane članarine svojih članov.

(Po zapisniku Občnega zbora z dne, 06.03.2004)

PREDSEDSTVO MDO PD LJUBLJANA
je prvo sejo v letošnjem letu namenilo pripravi poročila o delu ter problematiki, s katero se je srečevalo v
preteklem letu. Sestalo se je šestkrat, seje so bile štiri plenarne, tri redne in ena izredna. Razpravljalo je o
članarini, o izobraţevanju upraviteljev planinskih postojank in drugih pomembnih zadevah. Sodelovalo je
kar na 21 občnih zborih PD in tako utrjevalo vezi med MDO in PD. Problemi, s katerimi se je srečevalo,
so prostori, finančni status in nezasedeno mesto tajnika.

Posamezni odbori MDO so med letom skoraj v celoti opravili dane naloge. Mladinski odbor je
organiziral dva pohoda za srednješolce in osnovnošolce, seminar za mentorje in skupne avtobusne
prevoze. Vodniški odbor je izvedel izpopolnjevanje za vodnike PZS v kopnih razmerah, izvedbo D tečaja
pa je VK PZS prenesla na severni del Slovenije. Ţal je zaradi premalo prijav odpadla odprta planinska
šola. Uspešno je bilo izvedeno planinarjenje po Kornatih, planinarjenje po Visu in treking po Patagoniji in
Ognjeni zemlji. Gospodarski odbor je organiziral tečaj HACCP za upravitelje planinskih postojank. Odbor
za pota je sodeloval pri registru poti. Odbor za varstvo gorske narave je izpeljal kar 7 naravovarstvenih
akcij, od predavanj do obiska naravnih zanimivosti. Odbor za propagando je sodeloval pri propagiranju
akcije Od Prekmurja do Primorja, sodeloval je pri organizaciji 34. tabora ljubljanskih planincev. Uredil in
izdal je tudi Bilten, glasilo MDO, ki je bil leta 2004 bolj bogat in lepši kot leto prej.

(Izvleček iz zapisnika 15. seje predsedstva MDO PD Ljubljane)
Marinka KOŢELJ STEPIC

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gradiva uredila ter povzetke pripravila Jana RACMAN.
___________________________________________________________________________________

OBVESTILA PZS izhajajo enkrat mesečno

Izdajatelj:
PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, Dvorţakova 9, 1000 Ljubljana / p.p. 214,
1001 Ljubljana
Uredniški odbor: Tone ŠKARJA (po pooblastilu Predsedstva UO PZS), Jana RACMAN
(tehnična urednica)
ter člani: Joţe MELANŠEK, Emil PEVEC, Natalija MAROVT
Tisk:
A, 1230 Domţale
Naklada:

TISKARNA RAVNIKAR, Marko Ravnikar s.p., Kajuhova cesta 2
1650 izvodov, brezplačno, februar 2005

Za dodatne informacije smo dosegljivi na telefonski številki: 01/ 4345 680. Pišete nam lahko na
naslov Planinska zveza Slovenije, Dvorţakova 9, 1000 Ljubljana ali p.p. 214, 1001 Ljubljana

(fax: 01/ 4345 691). El. pošta: info@pzs.si ali jana.racman@pzs.si. Zaţeljeno je, da prispevke
napisane z računalnikom, pošljete na naslov elektronske pošte ali na naslov PZS na disketi..
Uredništvo si pridrţuje 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.

IZ DRUŠTVENIH GLASIL

POD PRISOJNIKOM
GLASILO PD POŠTE IN TELEKOMA
Decembrska številka glasila prinaša kratko predstavitev dogodkov
preteklega leta ter povabilo k plačilu članarine za leto 2005. Priloţena pa
je bila prva številka Muhavčka, časopisa mladinskega odseka društva. V
njem najdete utrinke taborov Moţnici in tabora v Dolomitih. Fotografije
nasmejanih obrazov pričajo o tem, da jim res ni bilo dolgčas in da so se
prijetno zabavali, o čemer priča tudi napis pod eno od fotografij ťKolk' se
imamo mi fajn!Ť Če pa vas delo društva podrobneje zanima, pa si lahko
ogledate njihovo spletno stran: www.pdrustvo-ptlj.si, kjer najdete tudi
okvirni program izletov in vsrto drugih novic.

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

PLANINSKI POPOTNIK
GLASILO PLANINSKEGA DRUŠTVA ŠOŠTANJ
Glasilo je v letošnjem letu zakoračilo v deseto leto izhajanja. Ravno toliko let
delovanja pa šteje tudi mladinski odsek društva. Med drugim so ob teh dveh
obletnicah zapisali: ťPomagajte mladim in Popotniku, da bodo potovali.
Seveda po planinah!Ť. Planinski popotnik prinaša prijetno branje, saj je društvo lani praznovalo 100letnico delovanja in ima kaj za pisati. V besedi in sliki pa so predstavili tudi Slovensko planinsko
orientacijsko tekmovanje SPOT 2004. Zanimiv pa je tudi intervju z Marjeto Keršič Svetel, ki nosi naslov
ťSamo duhovi zraka vedo, kaj me čaka za goroŤ. Bralec pa se lahko seznani tudi z aktivnostmi, ki jih bo
društvo organiziralo v letu 2005. Prezreti ne smemo povabila k včlanitvi in pa projekta Ohranimo
Smrekovec.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hrvatsko planinsko društvo INA-OKI (1974-2004) je PZS poslalo
Bilten ob njihovi 30-letnici delovanja, v katerem so predstavili društveno
delovanje ter opisali izlete, med katerimi so omenjene tudi ťrazcvetene
narcise na GoliciŤ. Zahvalili so se za prejeti Srebrni častni znak PZS, ki ga
je prejela njihova članica in organizatorka društvenega ţivljenja Adica
Sliepčević. Tudi v letu 2005 jih bo pot pripeljala v Slovenijo. Večina
članov sodi v t.i. ťseniorskoŤ obdobje. Vse informacije in stik z društvom
lahko dobite na naslovu: Adica Sliepčević, Krešimirov trg 10, 10000 Zagreb
(tel. 01/ 46 14 258).
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PRIJAVA na tečaj za varuhe gorske narave
Organizator tečaja:
Termin tečaja:
A: OSNOVNI PODATKI – izpolni kandidat(ka)
Ime:
Priimek:
Planinsko društvo:
Datum in kraj rojstva:
Številka kartice zdravstvenega zavarovanja:
Naslov stalnega bivališča:
Poštna številka:
Naslov začasnega bivališča:

Pošta:

Poštna številka:

Pošta:

Telefon doma:

GSM ali NMT:

Telefon v službi:

E-mail:

Poklic:

Stopnja izobrazbe:

B: PODATKI O PLANINSKI IZOBRAZBI – izpolni kandidat(ka)
Dosedanja planinska izobrazba:
Inštruktor planinske vzgoje
Alpinistični inštruktor
Vodnik PZS
Mentor planinske skupine
Vaditelj orientacije
Gorski reševalec

Alpinist
Jamar
Markacist
Gospodar planinske koče
Gorski stražar
Absolvent planinske šole
drugo:

Dosedanje delo v PD:

Za prijavo na tečaj sem se odločil(a), ker:

Izjavljam:
 da sem član(ica) PD
s plačano članarino za tekoče leto;
 da so vsi navedeni podatki na prijavnici resnični;
 da dovoljujem zbiranje, hranjenje, uporabo in javno objavo podatkov za potrebe Planinske zveze
Slovenije (PZS) in Športno informativnega centra Slovenije (ŠPIC) v skladu z Zakonom o varstvu
osebnih podatkov.
Datum:

Komisija za varstvo gorske narave PZS

Podpis
kandidata(ke):
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C: IZJAVA O PORAVNANJU STROŠKOV USPOSABLJANJA – izpolni PD ali kandidat(ka)
Planinsko društvo
se obvezuje poravnati vse materialne in finančne
obveznosti, ki bodo nastale z udeležbo kandidata(ke) na tečaju.
Datum:

Potrjuje
PD:

m.p.

Izpolni kandidat(ka), če je samoplačnik(ca):
Obvezujem se poravnati vse materialne in finančne obveznosti, ki bodo nastale z mojo udeležbo na
tečaju.
Datum:

Podpis
kandidata(ke):

D: PODATKI O TEČAJU IN IZPITIH – izpolni organizator – izvajalec
Ime in priimek:
Planinsko društvo:
Organizator - izvajalec:
Kraj in trajanje tečaja:
Kraj in datum opravljanja teoretičnega izpita:
Teoretični izpit je kandidat(ka) uspešno opravil(a):

DA

NE

Podpis vodje:

Praktični izpit je kandidat(ka) uspešno opravil(a):

DA

NE

Podpis vodje:

Seminarsko nalogo je kandidat(ka) oddal(a):

DA

NE

Podpis vodje:

Nalogo pregledal mentor:

uspešno

Ocena:

neuspešno

Potrjujem, da je kandidat(ka) uspešno opravila vse obveznosti za pridobitev strokovnega naziva "Varuh
gorske narave":

V

dne

m.p.
Vodja Odbora za
izobraževanje
KVGN PZS

Z dnem

si je

, član PD

,

pridobil naziv "Varuh gorske narave", sklep Odbora za izobraževanje KVGN PZS z dne:
Podpis:

Vodja Odbora za izobraževanje:

Opombe za arhiv KVGN PZS:

Komisija za varstvo gorske narave PZS
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AKCIJE MK PZS

 SEMINAR DRUŽABNOST V GORAH

Kdaj:

18. in 19. marec 2005

Kje:

PUS Bavšica

Cena: 8.070,00 sit, za člane PD 6.070,00 sit
Rok prijave:

18.2.2005

Zakaj: Ker počutje udeležencev izletov, taborov in drugih akcij ni odvisno le od lepih razgledov in
vremena. Ker nam včasih zmanjka idej za motiviranje ljudi, njihovo spoznavanje, povezovanje, zabavanje
in krajšanje časa. In nenazadnje: ker si enostavno najbolj zapomnimo tiste dneve, ko smo se v družbi
dobro imeli. S pravim pristopom lahko otrokom in tudi malo večjim pripravimo in ponudimo veliko
takšnih trenutkov.
Na seminarju bomo tako v koči kot na prostem spoznavali in preizkusili različne tipe družabnih iger
(spoznavne, gibalne, govorne, miselne, pevske), iger doživljanja in spoznavanja narave in si izmenjali
dobre izkušnje v organizaciji planinskih večerov, krstov, porok.

Borut Vidovič

 SEMINAR ZA VODSTVA PLANINSKIH TABOROV

Kdaj:

11. 13. marec 2005

Kje:

PUS Bavšica

Cena: 12.300,00 sit, za člane PD 9.300,00 sit
Rok prijave:

21.2.2005

Na eni strani tisti, ki tabore že organizirate: radi bi svoje znanje poglobili, oplemenitili, dobili nove ideje,
nov zanos. Na drugi strani tisti, ki se boste s tabori šele začeli spoznavati: potrebujete osnovno znanje iz
organizacije, priprave programa, oblikovanja ekipe, razdeljevanja nalog. Morda ste že rahlo naveličani: še
en tabor, kaj bomo pa letos počeli? Morda vas je malo strah: kaj pa, če ne bom zmogel, če mi ne bo
uspelo? Organiziranje tabora ni lahko nikoli ne bo, noben seminar ne more tega spremeniti. Zagotovo
pa vam lahko pomaga, da poglobite svoje znanje, dobite nove ideje, nov zanos ali pa se znebite nekaj
strahu. Pospravimo svoje predsodke in strahove pod posteljo in se zberimo v Bavšici. Potem bo vse lažje
in pred nami bodo novi izzivi.
Še tole: zaradi narave dela na seminarju je koristno, da se seminarja udeležite timsko (po dva ali trije iz
istega mladinskega odseka). Tako boste laže razmišljali o svojem delu v svojem odseku, tako boste laže
začeli razmišljati o delu v prihodnje.

Tomaž Mikeln
 SEMINAR ZA AKTIVNE ČLANE MLADINSKIH ODSEKOV

Kdaj:

1. 3. april 2005 (Seminar je prestavljen iz 25. - 27. marca)

Kje:

PUS Bavšica

Cena: 12.300,00 sit, za člane PD 5.800,00 sit
Rok prijave:

4.3.2005

Mladi imamo veliko vlogo v sistemu organiziranega planinstva: vodimo planinske skupine, organiziramo
vzgojno izobraževalne akcije, vodimo organizacije, usklajujemo strokovni kader in ga usmerjamo pri delu
v planinstvu. Delo je zahtevno in odgovorno, pogosto stresno. Včasih so naloge, pred katere smo
postavljeni za nas pretežke, ustrašimo se jih in se jim raje ognemo. Na seminar za aktivne člane
mladinskih odsekov ste vabljeni vsi, ki se v svojem prostem času spoprijemate z delom v organiziranem
planinstvu vodniki, mentorji, vodstveni kader, člani odborov, delovnih skupin, komitejev skratka vsi, ki
se s tem ťfohomŤ ukvarjate.
Še tole: zaradi narave dela na seminarju je koristno, da se seminarja udeležite timsko (po dva ali trije iz
istega mladinskega odseka). Tako boste laže razmišljali o svojem delu v svojem odseku, tako boste laže
začeli razmišljati o delu v prihodnje.

Tomaž Mikeln

 PLANINSKA VZGOJA V VRTCU IN OSNOVNI ŠOLI

Kdaj:

15. 17. april 2005

Kje:

PUS Bavšica

Cena: za člane PD 13.200,00 sit
Rok prijave:

15.3.2005

Odbor za mentorje planinskih skupin pri Planinski zvezi Slovenije bo od 15.4. do17.4.2005 v Bavšici
izvedel seminar za učitelje, vzgojitelje in druge delavce v pedagoškem poklicu ter za študente pedagoške
smeri.
24 urni seminar udeležencem prinaša nekaj osnovnih informacij s področja planinske vzgoje in omogoča
lažje načrtovanje ter izvajanje obveznih športnih dni pohodov.
Opravljen seminar se ne vrednoti kot izpopolnjevanje za mentorje planinskih skupin.

Tadeja Češka

NEKAJ MEDNARODNIH

ťSmehljaj je luč za malodušne, sonce za žalostne, naravno zdravilo za potrte. Ne da se ga kupiti, izprazniti,
izposoditi ali ukrasti; pravi smehljaj lahko pride le iz srca.Ť (Dale Carnegie)

Tudi letos je, kakor leto 2004, posebno leto tudi s stališča Mednarodnega združenja planinskih in
plezalnih organizacij UIAA, kajti nadaljuje se leto mladih. UIAA ga je zajela v vrha mladih. Po izredno
dobrem odzivu udeležencev, organizatorjev, planinskih zvez in drugih, ki so se srečevali ali sodelovali v
projektih 'Youth on the Move' in 'Across two Continents', ter lanskoletnih uspešnih aktivnostih GYS, so
sklenili, da je vse cilje in namene smiselno nadaljevati. Zatorej glavni namen GYS je promovirati mir,
spoštovanje in varovanje okolja preko razno raznih taborov in aktivnosti širom sveta. Tudi naš
mednarodni tabor (Tečaj gorništva) je sprejet in promoviran znotraj tega projekta. Tu so še vsi ostali
letošnji YC tabori (glej prejšnjo št. Mladinske priloge Obvestil PZS). Nekaj GYS taborov sem že navedla v
prejšnji št. Mladinske priloge, spisek se bo pa še večal; o novih vas bom seveda sproti obveščala. Več
informacij dobite tudi na spletni strani www.uiaa.ch ali preko e-pošte: zdenka.mihelic@volja.net, prijave
pa bo sprejemala MK PZS. Vabljeni, da se pridružite!

Danes vam predstavljam in vas vabim na mednarodni mladinski tabor (YC) tabor v Nemčijo. Tabor se
sicer dogaja šele v začetku avgusta, toda ker sprejmejo iz vsake organizacije le po dva udeleženca, vam ga
v premislek ponujam že sedaj. Zagotovo bo nekaj posebnega, saj po eni strani mednarodnega tabora v
Nemčiji že nekaj časa niso organizirali in bo zato gotovo še posebej skrbno organiziran, izpiljen, dodelan.
Po drugi strani pa le redko zaidemo v nemške gore, morda kakšno društvo še organizira turo na
Watzmann (najvišji vrh Nemčije, naš Valentin Stanič je bil prvi na njem), le redki še kam drugam. Zato je
spoznavanje gora in njih ljudi, značilnosti itd. drugih dežel tako neprecenljivo. Pa še vožnje (vlak, avto
itd.) ni tako dosti in dokaj poceni. Če vas zamika, kar pogumno telefonirajte in pišite na el- naslov, z
veseljem vam bom pomagala, svetovala...

 PLANINSKI TABOR,
ťHot Rock, Wild WaterŤ
(YC UIAA in GYS camp):
Nemška
planinska
zveza (DAV) in njena
Mladinska komisija vas od 31. 7. 6. 8. 2005 vabi na zanimiv planinski tabor za vse mlade od 17. do 22.
leta starosti. Glavni cilji tabora so: skupno druženje na turah in aktivnostih ter ob večerih, polnih
družabnosti in zanimivega programa; spoznati nove prijatelje in njih dežele, kulture, drugačna mnenja
itd. In kakšen program oz. aktivnosti pripravljajo? Pod vodstvom inštruktorjev in vodnikov se boste
podali na različno zahtevne plezalne podvige (odvisno od znanja in izkušenj udeležencev), plezali po
feratah, hodili na ture, šli na rafting, kanjoning... spoznali pa se boste tudi z navezami v gorah. Nastanitev
s polnim penzionom (zajtrk in večerja v hiši, kosilo za s sabo) bo v Mladinskem izobraževalnem centru
Nemške planinske zveze v Bad Hindelangu (Youth Education Centre Haus Alpenhof/Allgäu, Bad
Hindelang), ki je lociran v hribih Allgäu-a na višini 850 m nad morjem in obkrožen z gorami vse do višine
2600 metrov. Bad Hindelang je na južnem Bavarskem, blizu meje z Avstrijo. Organizator pravi, da ne

pričakujte hotela, da je to bolj koča. Ni problema, saj smo vsi hribovci, kajne?  Več podatkov o
nastanitvenem centru najdete na spletni strani: http://www.jubi-hindelang.de. Plezalno opremo in
opremo za kanjoning si lahko sposodite tudi tam. Cena tabora je: 220 EUR, vanjo je vključena nastanitev
in prehrana. Prijave (največ 2 udeleženca) sprejema MK PZS, Dvoržakova 9, 1000 Ljubljana oz.
mladinska.komisija@pzs.si do 31. 5. 2005 (lahko pa si svoje mesto seveda zagotovite že prej). V prijavi
navedite vse svoje podatke (ime, priimek, naslov, hišni in mobilni telefon, e-mail, rojstni podatki, PD) ter
tudi izkušnje v hribih (znanje plezanja zaželjeno, ni pa nujno). Vse dodatne informacije: Zdenka Mihelič,
041/ 222 358 ali zdenka.mihelic@volja.net.

Srečno - kjerkoli in kadarkoli! ....pa radi se 'mejte!

Zdenka Mihelič

NOVICE IZ PO MO

 PO MO ZASAVJA IN POSAVJA

BEGUNJŠČICA
27.11.2004 je bil izveden prvi skupni izlet PO MO Zasavja in Posavja. Kljub majhni udeležbi (7) je izlet
popolnoma uspel. Udeleženci: Rok Brilej, Sonja Sotlar in Jure Brečko (PD Radeče), Dušan Tomaševič (PD
Laško), Gorazd Šantej (Predsednik PO MO Zasavje in Posavje) in Anja Žveglič (Načelnica MO) iz PD
Sevnica, Maja Mohar (Načelnica MO Litija in nova predsednica MK). Izlet je bil sprva planiran na
Cjanovco 1820 m, Srednji vrh 1853 m in Mali Grintavec 1813 m, vendar smo malo zgrešili odcep iz
avtoceste. Zato smo se na koncu avtoceste odločili, da se nam ne splača vračati, ker bi s tem porabili
preveč časa, in sklenili, da se podamo na Begunjščico iz Ljubelja. Na Begunjščico smo se podali po
Bornovi poti, ki poteka skozi 150 m dolg tunel do Prevala 1311 m. Med potjo so potekale zanimive
debate. Nakar je sledil zelo strm vzpon čez Kalvarijo na vrh. Tu smo vsi po večinoma utihnili, ker smo bili
zaposleni s težkim dihanjem. Na vrhu je bil planiran krajši postanek, vendar se je izza oblakov začelo
kazati sonce in kar nismo hoteli oditi, vendar čas oz. Gorazd je že priganjal. Sledil je sestop na severno
stran skozi zasnežen Šentanski plaz, kjer smo vsi izredno uživali v prvi letošnji hoji po snegu, nekateri tudi
v drsenju po trebuhu. Ostal nam je le še kratek skok do kombija. Na koncu smo se vsi udeleženci strinjali,
da sploh ni bilo slabo, da smo malo zgrešili.
Iskreno se zahvaljujemo PD Radeče za uporabo planinskega kombija.
Skupni izleti bodo organizirani tudi v prihodnje. Zato naprošam vse načelnike MO Zasavja in Posavja, da
sporočijo svoje elektronske naslove predsedniku PO MO ZiP (gorazd_santej@yahoo.com). Naslednji izlet
bo 29.1.2005. Vsi zainteresirani vljudno vabljeni.

Gorazd Šantej

NOVICE IZ MO

 13. GRADOVI KRALJA MATJAŽA POD PECO IN ZMAGOVALCI LETOŠNJIH GRADOV

Juhu, po izboru občinstva smo 29.1.2005 osvojili 1. mesto od 103 ekip. Nagrada, ki smo jo prejeli od
župana Črne na Koroškem in kralja Matjaža je: Enodnevno potepanje po predbožičnem Dunaju.
No, lepo po vrsti. Letos smo se člani mladinske skupine MO PD ťDobrovljeŤ Braslovče že četrtič odpravili
v vas Heleno nad Črno na Koroškem graditi mojstrovino. Kljub pripomočkom, ki smo jih imeli s seboj
(lopate, sani, vrečke, kocke, cevi), smo imeli samo eno vedro. Še sreča, da smo se peljali skozi Šoštanj, da
je voznik avtobusa ustavil pred frizerskim salonom in nam je vodnik Joži priskrbel dodatno vedro. Tudi na
žago smo čisto pozabili, smo pa imeli zato prijazne sosede, ki so nam jo posodili. Malo smo se pritoževali
nad snegom, saj je bilo zelo težko oblikovati grad. Še dobro, da potoček, ki je v neposredni bližini, kljub
nizkim temperaturam, ni zamrznil, saj smo vodo rabili, da smo polivali sneg. Med izdelovanjem
mojstrovine je na odru nastopil tudi domačin Fredy Miler in popestril popoldne. Bolj ko se je bližal večer
in glasovanje, več ljudi se je gnetlo okrog našega gradu. Letos smo kralju Matjažu in njegovi Alenčici
zgradili enega od Bavarskih gradov. Čar okrog gradu sta delali bakli in svečke, akumulator smo skrili pod
kup snega. Nekateri naši ťstarejši mladinciŤ so se že zjutraj odpravili proti vrhu Pece. Najbolj vztrajnim je
uspelo priti na vrh kljub vetru in temperaturam okrog -30° C. Ti so ob povratku glasovali za nas. Grad
seveda brez mojstrov Miha B., Sebastjana P., Katje Š., Grega M., Roka U., Jerneje V., Katje R., Tonija R.,
Miha P., Klavdije S., Domna T. in Maje K. ne bi bil tako lep.
Po prejetju nagrade so nas iz E+ (Kanal A) prosili za kratek intervju. Pa smo doživeli pet minut slave.
Drugo leto pridemo spet in upamo na uvrstitev med prve tri. 

Načelnica MO PD ťDobrovljeŤ Braslovče
Maja Kumer

KAKO SMO SEJALI NA
2. SEJI UO MK PZS

Januar se je počasi bližal koncu, ko smo na sredini njegovega zadnjega tedna pričeli drugo sejo UO MK.
Ker so z deli okoli Dvoržakove 9 že zaključili, ni bilo problemov z iskanjem parkirnega prostora. Tako sem
na sejo prišel ne le točno, ampak celo akademskih 15 minut prezgodaj. Nič panike, nekaj članov UO MK je
bilo že na kraju dogodka, tako smo lahko že pred sejo premlevali, kaj vse se je dogajalo, kaj se bo
dogodilo in kje. Ravno sem se malo razgovoril, ko je MajaM. pričela s sejo. No najprej smo iskali
zapisnikarja, kaj se je takrat dogajalo ne vem, ker sem se kot običajno potuhnil v najbolj temni del sejne

sobe in iz varne razdalje opazoval, koga bo doletelo. No javila sta se MajaLJ in Jure in skoraj prislužila en
aplavz. Ker smo bili sklepčni, ga ni bilo junaka, ki bi nas ustavil v vsej naši delovni vnemi.
Pričeli smo tradicionalno običajno, kot se spodobi s pregledom zapisnika prve seje. Tik za tem, ko smo
zapisnik potrdili, so na sceno stopili Primož, še en Primož; prvi s Ptuja, drugi iz krajev Lojzeta Slaka, Maja
TV zvezda, Gorazd z območja MDO Posočja, Neva doma blizu gradov Kralja, Maja lokalna zvezdica in
moja malenkost. Na hitro smo opisali dogajanje po PO-jih. Skoraj smo že zaključili s to drugo točko, ko se
je iznenada prikazal še Gorazd s Posavja. Za pokrajinci so do besede prišli tudi vodje posameznih
odborov, ki delujejo znotraj MK. In že smo pri tretji točki dnevnega reda, ki se je tokrat glasila PUS
Bavšica. Že samo ime je mikavno, še lepši so spomini na naša izobraževanja in srečanja v planinskem
učnem središču, za katerega se išče gospodar. Kar s težavo smo se premaknili do naslednje stopnice 
točke dnevnega reda, ki je obravnavala vodstva na akcijah MK. Ker bo v letu 2006 naša draga MK
praznovala 50 let smo se že v mesecu januarju odločili, da bo potrebno za prihodnje leto pripraviti kaj
posebno zanimivega. Torej leto 2006 bo imelo eno lepo okroglo obletnico, tako da se ne bo potrebno
izmišljevati kakšne n+7-10 obletnice kakšnega sicer pomembnega dogodka. Pri markaciji s številko šest
smo zakoračili preko druge ure našega sejanja. Ta točka dnevnega reda se je klicala neresnost UO MK
PZS. Tu pozivam vse člane UO MK, da predsednici sporočijo, da jih ne bo na sejo. Drugače pa kakšne
večje neresnosti na seji in v okolici nisem zaznal.
In že smo pri naši zadnji toči, ki ima tako kot prva standardno ime: Razno. Najprej smo se dogovorili, da
bomo precej aktivnosti posvetili delu na Pokrajinskih odborih. Kot prvo nas čaka aktivno preverjanje
stanja na terenu. Spisek aktivnih odsekov in spisek društev na območju bo vodjem PO posredovala
Veronika. Potrdili smo še nekaj vodji za akcije MK. Med pridružene člane smo sprejeli MO PD Valentin
Stanič iz Posočja. Podelili smo kar nekaj priznanj. Najbolj se je izkazal z zlatim častnim znakom Leon
Vrhovšek (PD Fram), zahvale pa so bile poleg aktivnih v MO podeljene tudi organizatorjem tekmovanja
Mladina in gore ter Brigiti Čeh za kvalitetno izvedbo tekmovanja. Neva se je prostovoljno zadolžila za
spomladansko anketo, ki bo kmalu s pomladjo potrkala na vrata načelnikov MO. Nekaj poživitve pred
koncem seje sta prinesli še zadnji dve problematični točki o opremi MK in o financah. Za opremo smo
sestavili skupino, za finance pa v ogenj (na UO PZS k podpredsedniku Danilotu, ki je zadolžen za delo z
mladimi) poslali kar predsednico.
Seja je bila tako končana. Kakšnega pomanjkanja sladkorja nisem doživel po zaslugi najbolj skrbnih članov
UO.

Za začinjeno Mladinsko prilogo
Andrej Rožič

IZ NAŠIH LOGOV

 TABOR 1, letnik XLIX, januar 2005
- Športno plezanje, Blaž Verbič, str. 31

 GEA, letnik XV, februar 2005
- Biser planin, Ciril Jazbec, str. 30

 ŠPORT MLADIH, letnik 13, številka 104, januar 2005
- Maja Vidmar brez konkurence, T.Č., str. 11
- Športno plezanje-vse bolj zanimivo, N.S., str. 29

 NAGOBČNIK, glasilo OŠ Pirniče, januar 2005
- Bili smo plezalci, Matic, str. 23
- Viki Grošelj (intervju), Tomaž, Tjaša in Monika, str. 35
- Gremo v gore, Tomaž, Tjaša in Monika, str.36

Vesna Lenart

Mladinsko prilogo izdaja:

Mladinska komisija PZS

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

Na 12 strani papirja je prispevke spravil:
Aleš Pregel

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

Mladinska komisija pri Planinski zvezi Slovenije
Dvoržakova 9, 1000 Ljubljana
tel.: 01/434-56-89
fax: 01/43-22-140 (za MK)
elektronska pošta: mladinska.komisija@pzs.si

objavlja razpis
ZA GOSPODARJA PLANINSKEGA UČNEGA SREDIŠČA BAVŠICA

Mladinska komisija pri Planinski zvezi Slovenije s tem razpisom vabi vse zainteresirane, da sodelujejo in
se javijo na razpis za prosto mesto gospodarja PUS Bavšica. Delo gospodarja PUS Bavšica je prostovoljno,
za kar gospodar ne prejema plačila. Imenuje se ga za mandatno obdobje štirih let.

Vsi zainteresirani kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
-

starost 21 let ali več,

-

najmanj V. stopnja izobrazbe,

-

osnovno znanje opravljanja s financami in gospodarjenjem,

-

seznanjenost s problematiko PUS Bavšica.

Kandidati morajo k prijavi priložiti še:
-

splošni in gorniški življenjepis,

-

napisano vizijo za PUS Bavšica za naslednja štiri leta.

Prednost bodo imeli kandidati z vodstvenimi izkušnjami na akcijah MK PZS v PUS Bavšica in poznavanjem
dela v PZS.

Zainteresirani kandidati, ki izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje, naj pošljejo prijavo na MK PZS do
vključno 15.3.2005. O izbiri kandidata bo odločal UO MK PZS, nato ga potrdi UO PZS. Zoper odločitev UO
MK PZS o izbiri kandidata pritožba ni možna. O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni v roku 30 dni po
koncu razpisa.

Predsednica MK PZS:
Maja Mohar

Mladinska komisija pri Planinski zvezi Slovenije

Dvoržakova 9, 1000 Ljubljana
tel.: 01/434-56-89
fax: 01/43-22-140 (za MK)
elektronska pošta: mladinska.komisija@pzs.si

ZAPISNIK ZBORA MLADINSKIH ODSEKOV,
ki je bil v soboto, 20. novembra 2004
v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu

Prisotni predstavniki Mladinskih odsekov (v nadaljevanju MO):
Blaž Lesnik (PD Ljubljana-Matica), Maja Koprivšek (PD Ljubljana-Matica), Sandra Kozorog (PD Tolmin),
Nina Ozimic (PD Dravograd), Karmen Konkolič (PD Postojna), Petra Gregorc (PD Celje-Matica), Janja Čop
(PD Gorje), Lidija Pretnar (PD Gorje), Neža Polda (PD Gorje), Urša Košir (PD Onger Trzin), Tomaž Kocman
(PD Onger Trzin), Andrej Stavbar (PD Fram), Matjaž Hafner (PD Škofja Loka), Gorazd Jereb (PD Rovte),
Primož Jereb (PD Rovte), Martin Štepic (PD Domžale), Marjeta Albinini (PD Radovljica), Matija Iskra (PD
Slivnica), Harold Križanec (PD Sloga-Rogatec), Jure Brečko (PD Radeče), Luka Žuža (PD Žalec), Matija
Rojnik (PD Žalec), Marko Bobinac (PD Žalec), Jure Cencelj (PD Žalec), Vanja Kovač (PD Ajdovščina), Andrej
Špacapan (PD Ajdovščina), Blaž Kodelja (PD Ajdovščina), Bojana Pitamic (PD Kobarid), Mateja Matajurc
(PD Kobarid), Jasmina Pištan (Planinsko društvo Koper), Mateja Komac (PD Panorama), Marko Marinko
(PD Panorama Dobrova), Boštjan Pečnik (Lisca Sevnica), Jure Grudnik (PD Šoštanj), Borut Cerkvenič (PD
Drava Maribor), Peter Šilak (PD Ptuj), Primož Trop (PD Ptuj), Maja Kumer (PD ťDobrovljeŤ Braslovče),
Natalija Marovt (PD ťDobrovljeŤ Braslovče), Branka Sladič (PD Novo mesto), Igor Sladič (PD Novo mesto),
Diana Serini (PD Novo mesto), Jasna Kovšca (PD Nova Gorica), Neža Mahorčič (PD Nova Gorica), Boris
Ban (PD Dravograd), Neva Zupanc (PD Dravograd), Iztok Rojc (PD Dravograd), Katarina Golob (PD
Dravograd), Maja Mohar (PD Litija), Miha Mohar (PD Litija), Miha Bračko (PD Zabukovica), Tina Tominšek
(PD Zabukovica), Dejan Laznik (PD Zabukovica), Vesna Lotrič (PD Dovje-Mojstrana), Katjuša Dolinar (PD
Križe), Jernej Marn (PD Javornik-Kor.Bela), Jože Bobovnik (PD Fram), Mateja Vertelj (PD LJ-Matica), Vlasta
Voda (PD Ptuj), Borut Vidovič (PD Ptuj), Tomaž Mikeln (PD Piran), Miran Dragar (PD Laško), Alenka Hren
(PD Laško), Dušan Tomaševič (PD Laško), David Lapornik (PD Laško), Silva Grm (APD Kozjak Maribor), Ines

Robič (PD Gozd Martuljek), Primož Gril (PD Jesenice), Aleš Poročnik (PD Snežnik), Andrej Rožič (PD
Bohinjska Bistrica).

Ostali prisotni: Veronika-Susman Šegatin (strokovna sodelavka PZS)

Zbor mladinskih odsekov (v nadaljevanju Zbor).

Predsednik Mladinske komisije Planinske zveze Slovenije Jure Cencelj (PD Žalec) je na začetku predlagal
delovno predsedstvo:
Delovni predsednik: Borut Vidovič (PD Ptuj)
Člana delovnega predsedstva: Matjaž Hafner (PD Škofja Loka), Vesna Lotrič (PD Dovje-Mojstrana)
Predlog sklepa 1: Zbor MO potrdi za delovnega predsednika Zbora MO Boruta Vidoviča (PD Ptuj), za
člana pa Matjaža Hafnerja iz PD Škofja Loka in Vesno Lotrič (PD Dovje-Mojstrana).
Predlog je bil soglasno sprejet.

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Izvolitev organov Zbora mladinskih odsekov
Vsebinsko poročilo o delu upravnega odbora MK PZS
Delno finančno poročilo o delu MK PZS
Poročilo stališč in sklepov z ťokrogle mizeŤ
Razrešnica predsednika MK PZS in članov UO MK PZS
Kratka predstavitev kandidatov za organe MK PZS in predstavitev programa MK PZS za obdobje
od jeseni 2004 do jeseni 2006
7. Volitve predsednika MK PZS, voljenih članov UO MK PZS in nadzornega sveta MK PZS za
mandatno obdobje od jeseni 2004 do jeseni 2006
8. Razno
Ad 1.

Za volilno komisijo so bili predlagani Tomaž Mikeln, Maja Kumer, Bojana Pitamic. Za zapisnikarko Petra
Gregorc, za overovatelje zapisnika pa Jure Cencelj, Natalija Marovt in Neva Zupanc.

Predlog sklepa 2: Zbor MO potrdi predlagane člane verifikacijske komisije, volilno komisijo,
zapisnikarko in overovatelje zapisnika.
Predlog je bil z 43 glasovi soglasno sprejet.

Verifikacijska komisija je ugotovila prisotnost 43 članov z glasovalno pravico. Delovni predsednik je
prisotne seznanil s predvidenim potekom Zbora MO.

Ad 2.

Jure Cencelj iz PD Žalec (predsednik MK PZS) je podal poročilo upravnega odbora MK. Organiziranih je
bilo osem sej upravnega odbora MK, devetkrat se je sestalo predsedstvo MK, predsedstvo se je udeležilo
tudi vseh sej upravnega odbora PZS in dveh posvetov komisij, ki jih je organiziralo PZS. Predsedstvo je
bilo dvakrat tudi na skupščini v Kranju in Novem mestu. Trikrat se je zbral tudi odbor za sofinanciranje
taborov, dvakrat se je sestal odbor za sofinanciranje taborov otrok s posebnimi potrebami, ter odbor za
sofinanciranje srečanj mladih planincev. Predsedstvo je obiskovalo akcije, ki jih je organizirala MK in
akcije, ki so bile organizirane v sodelovanju s planinskimi društvi. Obiskanih je bilo nekaj planinskih
taborov, udeleževanje sestankov Pokrajinskih odborov MO MDO po vsej Sloveniji. Narejena je bila
spomladanska anketa.

Prebrano je bilo opravičilo predsednika PZS.

Vsebinska poročila so prebrali vodje odborov.

Matjaž Hafner iz PD Škofja Loka je povedal, da Odbor za vzgojo in izobraževanje pri MK, že več kot leto
dni ne dela, Hafner je odstopil zaradi nesoglasij znotraj MK, z ustanovitvijo Vodniške komisije so bile vse

funkcije odvzete. Poročilo oddano za lanski zbor je tudi odraz zadnjega stanja. Odstop je bil zaradi
pravilnika, da naj bi se odbori združili.

Tomaž Mikeln iz PD Piran je povedal, da Odbor za mentorje planinskih skupin poleg njega sestavljajo še:
Majda Kovačič (PD Šmarna Gora), Tadej Češka (PD Domžale), Virginija Špeh (PD Črna na Koroškem),
Brigita Čeh (PD Ljutomer). V registru mentorjev je letos vpisano 126 mentorjev z veljavno registracijo. Na
treh regijskih tekmovanjih Mladina in gore je sodelovalo 62 ekip. Vzgojno-izobraževalne akcije izveden je
bil seminar za mentorje planinskih skupin, izpopolnjevanja za mentorje planinskih skupin 15
udeležencev, seminarja za vodje taborov 12 udeležencev, planinska vzgoja v vrtcu in osnovnih šolah 12
udeležencev in seminarja za vodje akcij odbora mentorskih planinskih skupin 7 udeležencev. Odpadla sta
seminarja družabnost v gorah in seminar za aktivne člane mladinskih odsekov zaradi premalo prijav. V
prihodnje mora odbor za mentorje planinskih skupin prenoviti in končati prenovo akcij Mladi planinec in
Ciciban planinec. Tudi v nadaljnje bodo organizirane vse te akcije, velik poudarek je potrebno dati na
izpopolnjevanje za mentorje. Tudi starostno prilagojene programe je potrebno pripraviti. Organizirati je
potrebno delovno srečanje za vodje akcij odbora. Razmisliti je potrebno kakšne seminarje pripraviti, da
ne bodo odpadali, in katere seminarje izboljšati ter katere črtati.

Boris Ban iz PD Dravograd je povedal, da je poleg njega v Založniškem odboru aktiven še en član. V tem
letu ni bilo založniških projektov. Vse bolj se dela na širjenju informacij preko interneta, enkrat na mesec
izidejo elektronske novice. Na spomladansko anketo ni bilo odziva.

Neva Zupanc iz PD Dravograd je povedala, da so bili poleg nje na Odboru za mednarodno sodelovanje še:
Zdenka Mihelič (PD Ribnica), Nina Ozimic (PD Dravograd), Janez Medved (PD Litija) in David Kravina (PD
Nova Gorica). V letu 2004 sta bili izvedeni dve seji. Postopek izvolitve novega predstavnika MK PZS v
Youth Commission UIAA, podaljšan je bil mandat Zdenke Mihelič (PD Ribnica) za nadaljnja štiri leta.
Zdenka Mihelič se je udeležila seje YC UIAA v Angliji, od 7. do 9. maja 2004, ni pa se uspela udeležiti
druge seje, ki je potekala od 4. do 5. novembra, saj upravni odbor MK PZS ni imel dovolj sredstev za kritje
potnih stroškov. Skupaj z Vodniškim servisom Izidor je bil izveden Mednarodni tečaj gorništva v Bavšici, ki
se ga je udeležilo 29 udeležencev. Skupaj z Vodniškim servisom je bil izveden tudi Mednarodni teden
turne smuke na Komni, ki se ga je udeležilo 12 udeležencev iz tujine. Uspešno je bilo sodelovanje z
organizacijo Movit. Uspešno je bilo tudi navezovanje stikov z drugimi sorodnimi organizacijami, kot je
Zveza tabornikov Slovenije, Gasilska zveza Slovenije ipd. V letu 2005 se načrtuje Mednarodni tečaj
gorništva v sodelovanju z Vodniškim servisom Izidor, načrtovan je bil tudi Mednarodni tečaj turne smuke,
vendar ta odpade.

Vesna Lotrič (PD Dovje-Mojstrana) je v imenu Dušana Prašnikarja, vodja Orientacijskega odbora prebrala
poročilo. Orientacijski odbor še sestavljajo: Aleš Glavnik (PD Maribor-Matica), Aljoša Rehar (PD Vipava),
Andrej Stuchly (PD IMP Ljubljana), Bojan Rotovnik (PD Šoštanj), Tomaž Hudnik (PD Bricnik-Muta), Andreja
Konovšek (PD Šoštanj) in Zoran Štok (PD Polzela). Letos so v soorganizaciji PD Šoštanj na Slemenu med
22. in 23. majem organizirali SPOT 2004. Bilo je 86 sodelujočih ekip in 151 tekmovalcev. Pri organizaciji je
sodelovalo 40 članov PD Šoštanj. Odprte kategorije, bilo je nekaj problemov. Izredno dobra organizacija
PD Šoštanj. Izpopolnjevanje za vaditelje orientacije je zaradi premajhnega števila prijav odpadlo.
Izvedeno je bilo srečanje orientacistov različnih generacij, da si izmenjajo izkušnje pridobljene skozi
njihovo večletno delo.
Seminar orientacije je potekal na Menini planini, število udeležencev 6, v celoti je bil realiziran.
Seminar za traserje in vaditelje orientacije je bil zaradi premalo prijav spomladi, prestavljen na jesen
(število udeležencev 17). Vsi pripravniki so postali pripravniki vaditeljev orientacije PZS. Izvedeni sta bili
dve seji. Register orientacije ima 40 registriranih vaditeljev orientacije, neregistriranih vaditeljev je 17,
pripravniki vaditeljev orientacije 17. Pokrajinske lige: sodeluje 8 področnih lig, vabilo ostalim, da se
priključijo. Poziv za konkretne predloge za spremembo pravilnika.

Borut Vidovič iz PD Ptuj je podal poročilo za Vodniški servis Izidor, kjer so poleg njega še: Boštjan Ivančič
(PD Fram), Iztok Vrščaj (PD Nova Gorica), Mitja Gleščič (PD Nova Gorica), Matjaž Hafner (PD Škofja Loka)
in Mateja Matajurc (PD Kobarid). Leto 2004 je bilo dokaj neuspešno, saj sta bili izvedeni le dve akciji. TTS,
ki se ga je skupno udeležilo 50 udeležencev (11 tujcev). Uspešno je bil izveden Mednarodni tečaj
gorništva (29 udeležencev). Tujci so pokazali izjemno zanimanje. Ostale akcije so bile odpovedane zaradi
premajhnega števila prijav ali nezainteresiranosti vodnikov po vodenju teh akcij. V prihodnje Mednarodni
tečaj gorništva v sodelovanju z YC, dva nagradna izleta za dobitnike zlatih znakov akcije Mladi planinec.
Obeta so nova akcija Plezalni tabor. Okrnjene so stvari, ker ni zanimanja za te akcije, obdržale so se
akcije, ki se jih udeležujejo tujci. Problem je tudi zaradi neplačevanja vodjem akcij. Za teden turne smuke
še niso bili izplačani honorarji. Tudi za Mednarodni tečaj gorništva še danes ni bilo povrnjenih stroškov.
Novemu vodstvu želi uspešno izvedbo akcij.

Odprta je bila razprava o poročilih.

Primož Trop iz PD Ptuj, pravi, da glede na udeležbo, ni ne sme biti v ponos, da akcije zapolnijo tujci, in ker
smo Slovenija ljudje, naj bi na teh akcijah tudi kakšnega Slovenca spoznali.
Borut Vidovič (PD Ptuj) odgovarja, da je bil letos problem, ker takšnega navala iz tujine ni bilo pričakovati.
Naše akcije veljajo za zgled akcijam v tujini. Precej društev iz tujine ima velik interes oziroma se odziva na

te akcije. Leta 2005 se bo omejilo število tujcev za prijavo na tečaj gorništva. MK pa pripravlja tudi novo
akcijo-plezalni tabor.

Predlog sklepa 3: Na glasovanje se da sprejem vsebinskih poročil.
Vsebinska poročila so bila sprejeta.

Ad 3

Jure Cencelj (PD Žalec) je prebral delno finančno poročilo MK PZS. V letošnjem letu je bilo odhodkov 13
milijonov, nekaj prihodkov na razpisih od države, plus plačane akcije, skupno in trenutno je 351 000 SIT
prihodka (vendar) ni še vseh sredstev od države.
Sledila je razprava o finančnem poročilu:
Matjaž Hafner (PD Škofja Loka) sprašuje zakaj obveznosti do voditeljev akcij niso bile plačane, in zahteva
opravičilo članom, ki so si vzeli čas in sodelovali ali vodili akcije.
Jure Cencelj (PD Žalec) odgovarja, da so vsa poročila izvedenih akcij prišla na UO in, da jih je UO potrdil. V
računovodstvu PZS pa pravijo, da ni denarja v blagajni za izplačilo stroškov. Vsem vodjem in sodelavcem
akcij se opravičuje.
Borut Vidovič (PD Ptuj) pravi, da mora biti akcija finančno pokrita pred samim začetkom akcije, sprašuje
pa zakaj potem ni denarja za izplačilo vodjem akcij.
Iztok Rojc (PD Dravograd) pravi, da je razlog za zamudo, ker določene položnice pridejo pozno.
Borut Vidovič (PD Ptuj) pravi, da se je ključen problem izkazal s temi položnicami, po zakonu je lahko
položnica za storitev poslana šele po izvedbi tečaja.
Jure Cencelj (PD Žalec) pravi, da so vsi računi bili podpisani, denarja pa ni bilo. PZS pravi, da ker denarja
ni, se ga ne izplačuje.
Tomaž Mikeln (PD Piran) pravi, da se bo PZS morala zamisliti kakšen program izvaja, morda se denar
zbran za akcije, zbira in skriva kje drugje. Morda pa so aktivnosti predrage.

Predlog sklepa 4: N glasovanje se da sprejem finančnega poročila.
Finančno poročilo je bilo sprejeto.

Ad 4

Poročilo stališč in sklepov okrogle mize.

Tomaž Mikeln je podal poročilo okrogle mize.
Pravi, da kakšnih sklepov ni bilo sprejetih, predstavljeno je bilo delovanje MO ťDobrovljeŤ Braslovče in
planinski tabor. Razprava pa se je nadaljevala v smeri sodelovanja med MO in mentorji ter planinskimi
skupinami; izpostavljeno je bilo, da je povezava potrebna; težave se pojavljajo z odtujenostjo šol ali MOjev.
Sledila je razprava na sklepe in stališča okrogle mize:
Primož Trop (PD Ptuj) opozarja na kritično zmanjšanje števila planincev na prehodu iz OŠ v srednjo šolo;
fino bi bilo, da bi bila na eni šoli dva mentorja; pravi tudi, da ni toliko vodnikov, da bi ti lahko opravljali
delo mentorja. Pravi, da je tudi najslabši mentor, boljši kot noben mentor; otroci si zapomnijo tistega, ki
naredi dober izlet.
Maja Mohar (PD Litija) pravi, da je od vsakega posameznega mentorja odvisno koliko vloži v planinsko
skupino.
Tomaž Mikeln poudarja, da je pomembno delati kot MO skupaj z mentorjem.
Andrej Rožič (PD Bohinjska Bistrica) pravi, da se vzgoja začne z malimi otroci, oni rabijo zastrupitev s hribi
že od malega. Ponovno je poudarjeno sodelovanje med mentorji in MO. Napačno je razmišljanje da
rabimo srednješolce. Masovno populacijo je potrebno angažirati.
Tomaž Mikeln (PD Piran) pravi, da se zmanjšanje števila planincev ne bo ustavilo na prehodu iz OŠ v SŠ;
poudarja pa, da se čimveč mladim da odgovornost, pa je lahko to angažiranje starejših za mlajše
planince.
Maja Kumer (PD ťDobrovljeŤ Braslovče) je še enkrat na kratko opisala delovanje njihovega (uspešnega)
MO-ja, ki mladince medse sprejmejo s krstom, da se dokažejo v petju, plesu, dobijo krstni list, tako

postanejo mladinci. MO uspešno deluje že sedmo leto, poleg pohodov je pripravljeno tudi plezanje,
kolesarjenje, obiski jam, ipd.

Ad 5

Razrešitev vodstva MK PZS in članov upravnega odbora MK PZS

Predlog sklepa 5: a glasovanje se da razrešitev vodstva MK PZS in članov upravnega odbora MK PZS.
Sklep je bil sprejet.

Razrešeno je bilo vodstvo MK PZS in člani upravnega odbora.

Ad 6.
Sledila je predstavitev kandidatov za novo vodstvo MK PZS.
Kandidatka za novo predsednico MK je Maja Mohar (PD Litija).
Maja Mohar (PD Litija) je v predstavitvenem govoru predstavila svoje dosedanje delo in vizije za delo v
MK; je načelnica MO PD Litija, redno se kot vodnik udeležuje mladinskih taborov; trenutni pogled na MK
zanjo ni niti najmanj svetleč, zato se bo borila, da se ponovno postavi na noge, kakor je delovala nekoč.
Želi in verjame, da bo MK dobro začelo z novimi akcijami, družinskim gorništvom, ekološkimi tabori;
zaveda pa se, da akcij MK ni brez delovanja in sodelovanja drugih komisij, ki pa v zadnjem ni na najboljši
ravni.

Kandidati za člane upravnega odbora MK PZS so Vesna Lenart (PD Ljubljana-Matica, Zdenka Mihelič (PD
Ribnica), Primož Abram (PD Novo mesto), Nejc Kosednar (PD Velenje), Nina Ozimic (PD Dravograd),
Mojca Oder (PD Srednja vas-Bohinj), Tin Kohlenbrand (PD Sloga-Rogatec), Jure Cencelj (PD Žalec), David
Lapornik (PD Laško), Matjaž Hafner (PD Škofja Loka) in Borut Vidovič (PD Dravograd/Ptuj).

Kandidati za člane upravnega odbora so se predstavili:
Maja Koprivšek iz PD Ljubljana-Matica je predstavilo Vesno Lenart (PD Ljubljana-Matic), kot članico
mladinske skupine, ki je v MM pripravljena pomagati.
Zdenka Mihelič (PD Ribnica) je po besedah B. Vidoviča dolgoletna prizadevna članica MK-ja, ima bogate
izkušnje pri delu z mladimi na mednarodnem področju, zelo pripomore k delovanju Mladinske komisije.
Primoža Abrama (PD Novo mesto) predstavi Diana Serini kot vodnika, vodjo izletov in organizatorja
tekmovanja za Trdinov pokal.
Nejc Kosednar (PD Velenje), ki je pripravnik A kategorije, naj bi prinesel nekaj novosti v MK.
Nina Ozimic (PD Dravograd) je že dve leti članica UO, za nadaljnjo kandidaturo se je odločila, ker ideje
novih članov in izkušnje starejših lahko prenovijo MK. Želi si, da bi se čimbolj sodelovalo z MK.
Mojca Oder (PD Srednja Vas Bohinj) se z gorništvom ukvarja že precej časa in pravi, da vodi mladinsko
skupino, kritično populacijo, s katero nima nikakršnih problemov.
Tin Kohenbrand (PD Sloga-Rogatec) predstavi Harold Križanec kot pripravnika A-kategorije, vaditelja
orientacije, perspektivnega mladinca in načelnika MO-ja.
Jure Cencelj (PD Žalec) se je predstavil, kot bivši predsednik, za ponovno kandidaturo za člana UO se je
odločil, ker je v preteklih dveh letih pridobil precej novih izkušenj, ki bi sedaj pomagale novemu
upravnemu odboru,
David Lapornik (PD Laško) se predstavi kot načelnik MO PD Laško in bo skušal vnesti v MK nove ideje.
Matjaž Hafner (PD Škofja Loka) pravi, da bo ob morebitni izvolitvi sprejemal bolj zahtevne projekte, teh
pa ne veliko.
Borut Vidovič (PD Dravograd) pravi, da bo po vseh močeh delal še naprej tako v MK kot sedaj.

Ad 7.

Volitve

Delovno predsedstvo je predlagalo javne volitve za izvolitev novega predsednika MK PZS (kandidatka je
samo ena), tajne volitve pa za izvolitev članov upravnega odbora (11 kandidatov, 9 članov pa je lahko v
upravnem odboru).

Predlog sklepa 6: Na glasovanje se da sprejetje sklepa o javnih volitvah za izvolitev predsednika MK
PZS.
Sprejet je bil sklep o javnih volitvah za izvolitev predsednika MK PZS.

Izvoljena je bila Maja Mohar (PD Litija) in tako postala nova predsednica MK PZS za naslednje obdobje.

Predlog sklepa 7: Na glasovanje se da sprejetje sklepa o tajnih volitvah za izvolitev članov UO MK PZS.
Sprejet je bil sklep o tajnih volitvah članov v upravni odbor.

Tomaž Mikeln (PD Piran) je pred glasovanje, poudaril, da se je letos zgodilo, da je kandidatov več kot
mest, očitno so funkcije v MK zaželjene, vendar bi morali vsi kandidati biti danes tukaj, ali se zaradi svoje
odsotnosti kakorkoli opravičiti.
Prebrana so bila pravila volitev, na glasovnicah se obkroži 9 kandidatov, ki se zdijo po mnenju MO-ja
najbolj primerni za delo v MK. Ponovno so bili prebrani vsi kandidati.

Tajne volitve članov v upravni odbor

Po glasovanju je predsednica MK PZS Maja Mohar podelila priznanje MK PZS Jožetu Bobovniku (PD Fram)
zaradi izjemnega društvenega in strokovnega delovanja na področju planinske dejavnosti.
Nato je novoizvoljena predsednica Maja Mohar povedala, da se bo potrudila povezati s stari predsedniki
in vnesti nove ideje ter nove energije v delovanje MK.
Peter Šilak (PD Ptuj) je vzpodbudno pozdravil Majo in zaželel srečno, čimveč udeleževanja pri delovanju
Mladinskih odsekov, ter srečanj pokrajinskih odborov, in navsezadnje pogum pri vodenju MK.

Tudi Primož Trop (PD Ptuj) čestita za izvolitev.

Harold Križanec (PD Sloga-Rogatec) izpostavi problem prijav na razpise, saj se je Pokrajinski odbor MO
SMDO prijavil na razpis Ministrstva za šolstvo in šport za projekte v vrednosti maksimalne vsote 7
milijonov SIT, napisanih je bilo 50 listov prošenj, na koncu pa jih je izpodrinila PZS, ki se je prijavila na
razpis v skupni vrednosti 300 000 SIT.
Veronika Susman, strokovna sodelavka PZS, odgovarja da se PZS ni prijavila na razpis Ministrstva za
šolstvo in šport. Fundacija za šport je dala sredstva za društva, da bi PZS ta sredstva med društva
razdelila; razpis Min. za šolstvo in šport pa je bil za koordinacije projektov.
Peter Šilak (PD Ptuj), ki se je javljal na za razpis, pove, da je bilo pri tem razpisu merilo množičnost akcij.
Delovni predsednik predlaga, da se ta razprava nadaljuje pod točko razno.

Prebrani so bili rezultati tajnih volitev.
Oddanih je bilo 43 glasov, komisija je pregledala vse glasovnice in vse so bile veljavne.
V upravni odbor so bili izvoljeni: Vesna Lenart (PD Ljubljana-Matica), Zdenka Mihelič (PD Ribnica), Nejc
Kosednar (PD Velenje), Nina Ozimic (PD Dravograd), Mojca Oder (PD Srednja vas-Bohinj), Jure Cencelj
(PD Žalec), David Lapornik (PD Laško), Matjaž Hafner (PD Škofja Loka), Borut Vidovič (PD Ptuj/Dravograd).
Najmanj glasov sta dobila Tin Kolenbrand (PD Sloga-Rogatec) in Primož Abram (PD Novo mesto), in tako
nimata dovolj glasov za vstop v upravni odbor, a sta kljub temu vabljena k sodelovanju pri delu
Mladinske komisije.

Ad 8.

Delovni predsednik Zbora je povedal, da bo v letu 2005 izšla Planinska šola v nakladi 2400 izvodov. V
tednu po Zboru bo po pošti poslan Koledarček akcij 2005. Poziv tudi predsednikom Pokrajinskih odborov
MO, da še pravi čas posredujejo kandidature svojih kandidatov na MK PZS.

Nadaljevala se je razprava na temo financiranja in prijavljanja na razpise. Peter Šilak (PD Ptuj) pravi, da je
v tem trenutku nemogoče govoriti o katerem razpisu je tekla beseda, saj ni nobenih pisnih dokumentov v
tem trenutku tukaj, da bi lahko o tem, govorili.
Harold Križanec iz PD Sloga-Rogatec, glede financiranj in prijav na razpise poziva novo predsednico, da se
takrat, ko so sredstva razpisana, v sodelovanju z MK prijavljajo projekti posameznih pokrajinskih
odborov, saj je s tem možnost pridobitve sredstev večja.
Matija Iskra (PD Slivnica), kot soavtor prijavljenega projekta PO SMDO, je povedal, da je namesto njih bila
sprejeta PZS in je bil s tem PO S MDO zavrnjen; PZS je dobila 350 000 SIT za izdajo knjige Orientacija.
Objavljeni podatki so na internetu.
Primož Trop (PD Ptuj) pravi, da so razpisi zato, da se na njih prijavljamo. Poudaril je, da ni problem v
denarju, ampak v tem, da nam manjka predvsem ljudi. Sam je tudi navedel primer, ko so se kot MO
prijavili na lokalni razpis dobili nekaj denarja za pohodništvo.
Matjaž Hafner (PD Škofja Loka) izpostavlja problem nesodelovanja MK in PO MDO, sodelovanje bi
namreč prineslo več uspeha; pretok informacij je še vedno ključen problem za društva.
Matija Iskra (PD Slivnica) je nato izpostavil problem razpisnih pogojev za pridobivanje sredstev za izvedbo
taborov. Letos je bilo namreč med tabori tudi nekaj takšnih, ki so se za sofinanciranje prijavljali kot
družinski tabori, a so bili zaradi premajhnega števila otrok zavrnjeni. PD Fram je tako, na podlagi izkušenj
iz prakse, predlagal, da se uvede nova kategorija, družinski tabori, kjer bi veljal nov kriterij, najnižja meja
10 udeležencev.
Tako je bil dan poziv in predlog upravnemu odboru MK, da se spopade s tem problemom.
Peter Šilak (PD Ptuj), poudarja, da razpisno dokumentacijo piše razpisna komisija, ko je enkrat razpis
končan, se ga spreminjati ne da in se je potrebno pri dodeljevanju sredstev ravnati po njem.
Matjaž Hafner (PD Škofja Loka), da se je o tem kateri tabori ustrezajo pogojem in kateri ne, že večkrat
govorilo, vendar je strokovno vedno primanjkovalo ljudi, da bi se stvar predebatirala. Poudarja, da je
potrebno najti pametna razmerja, vendar se vsakemu žal ne bo moglo ugoditi in bo vedno nekdo izpadel.
Marjeta Albinini (PD Radovljica) poziva MO-je, da se s predlogi obračajo na MK in, da naj MK konkreten
predlog upošteva, saj je to izkušnja iz prakse in, da se zadeve loti čimprej.
Ines Robič (PD Gozd Martuljek) je povedala, da je njihov MO izpeljal tabor, kjer so otroke spremljale
njihove družine, saj starši ne zaupajo drugim svojih otrok, zaradi nevarnosti in nesreč; in ponovno poziva
k uvedbi možnosti financiranja takšnih oblik taborov.
Jure Cencelj (PD Žalec) poudarja, da je v zadnjem letu upadla kvaliteta prijav in poročil na/za tabore
(zaradi česar je morda kdo izpadel za pridobitev sredstev).

Maja Mohar (PD Litija) se bo zavzela, da se na prvi seji upravnega odbora MK ta točka in tematika
družinskih taborov obdela.
Jože Bobovnik (PD Fram) je še enkrat poudaril, da se glede družinskega taborjenja, določijo ustrezni
pogoji, ki bodo omogočali pridobitev sredstev in lažjo izpeljavo teh vse bolj pogostih oblik taborjenja.
Povedal, je tudi nekaj o taboru v tujini za mladino nad 16 let, ki se ga je udeležil s svojimi planinci,
zmagovalci tekmovanja Mladina in Gore; šlo je za pohodni tabor z enim izhodiščem in vsak dan spanjem
v drugi planinski koči. Pozitivna izkušnja, ki jo predlaga tudi našim MO-jem za mladince in udeležence, ki
so na to obliko taborjenja ustrezno pripravljeni. Povedal je tudi, da morajo biti s strani MK vsi stroški
nosilcem in voditeljem akcij obvezno pravočasno povrnjeni, in da za neporavnana sredstva ni opravičila.
Izrekel je tudi zahvala za prejeto priznanje.
Matjaž Hafner (PD Škofja Loka) izpostavlja problem, da oskrbniki planinskih koč sprejemajo planinske
skupine z mlajšimi otroki z nezadovoljstvom. MK bi morala stopiti do planinskih društev in poudariti
sodelovanje s šolskimi skupina; vendarle gre za naš podmladek, ki bi ga morali na planinskih kočah
sprejeti z nasmehom in toplo sobo.
Nina Ozimic (PD Dravograd) poziva MO v posameznih pokrajinskih odborih, da sami organizirajo
podobne zbore, kjer bi obravnavali lokalne (pokrajinske) problematike. Pravi tudi, da MK težko sodeluje,
če ni odzivov s strani pokrajinskih odborov.
Jože Bobovnik je podal predlog, da se v prihodnje morda kakšen zbor organizira na kateri izmed
planinskih koč.
Iztok (PD Dravograd) pravi, da je potrebno slediti tendenci v Evropi in se zavedati pomembnosti
družinskih, ekoloških taborov.
Primož Trop (PD Ptuj) predlaga praznovanje novega leta v Bavšici kot neformalno srečanje MO-jev.
Alenka Hren (PD Laško) v imenu PD Laško vabi na SPOT 2005 v Laško in poziva vse, da pošljejo svoje
skupine.
Nova predsednica Maja Mohar (PD Litija) se je vsem zahvalila za udeležbo.
Zaključek zbora.

Zapisano:
V Celju, 6. decembra 2004

Zapisnikarka:

Delovni Predsednik Zbora MO:

Predsednik MK PZS:

Petra Gregorc

Borut Vidovič

Maja Mohar

Overovateljica zapisnika:

Overovateljica zapisnika:

Overovatelj zapisnika:

Natalija Marovt

Neva Zupanc

Jure Cencelj

IZDELAVA IN PREDLOŽITEV POROČIL DRUŠTEV
ZA LETO 2004 AGENCIJI REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA JAVNOPRAVNE EVIDENCE IN STORITVE (AJPES)

V Uradnem listu št. 137/2004, 23.12. 2004 je bilo objavljeno Metodološko navodilo za predložitev letnih
poročil društev.

To navodilo določa sestavne dele letnih poročil, ki jih morajo društva predložiti AJPESU v skladu s 25.
členom Zakona o društvih.

Društva predložijo letna poročila pristojni izpostavi AJPES na območju katere imajo sedež poslovanja in
so navedena v Prilogi 1.

Društva vodijo poslovne knjige in sestavljajo letna poročila v skladu s Slovenskimi računovodskim
standardom 33 Računovodske rešitve v društvih.

Sestavna dela letnih poročil društev sta:
1. podatki iz bilance stanja, ki prikazujejo stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev na koncu
obračunskega obdobja (obrazec - Priloga 2),

2. podatki iz izkaza poslovnega izida, ki prikazujejo stroške, prihodke in presežek prihodkov ali
presežek odhodkov v obračunskem obdobju (obrazec - Priloga 3).

Društva letna poročila predložijo AJPES do zadnjega dne v februarju tekočega leta (2005) za preteklo
leto (2004).

Društva predložijo letna poročila AJPES po enem od naslednjih treh načinov:

1.
Z neposrednim vnosom podatkov ali uvozom XML datoteke preko spletne strani AJPES:
http://www.ajpes.si/zr ( na voljo je od 05.02.2005 dalje),

2.
Na disketi v obliki XML datoteke, pripravljene iz Excelove preglednice (ki jo uvozite s spletne stani
http://www.ajpes.si/zr), društva disketo (obvezno z izpisom podatkov, ki jih podpiše zastopnik društva)
predložijo pristojni izpostavi AJPES neposredno po pošti s povratnico.

3.
Na papirju obrazce - bilanco stanja in izkaz poslovnega izida (se nabavijo v knjigarnah), predložijo AJPES
neposredno ali po pošti s povratnico.

Metodološko navodilo v zadnjih členih navaja, da zoper društvo, ki ne predloži letnega poročila do
zadnjega dne v februarju tekočega leta, za preteklo leto, v skladu z 32. členom Zakona o društvih, AJPES
uvede postopek o prekršku.

Pripravila računovodkinja PZS:
Vera ŠMID

PRILOGE:
Priloga 1:
Pregled krajevno pristojnih izpostav Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
(AJPES) za poslovne subjekte z območja posameznih občin
Priloga 2:
Podatki iz bilance stanja na dan .. leta
Priloga 3:
Podatki iz izkaza poslovnega izida v obdobju od 01.01 do 31.12._______ leta

RAZPIS
ZA ZBIRANJE PONUDB PLANINSKIH KOČ

Vodniška komisija UO PZS objavlja RAZPIS za zbiranje ponudb planinskih koč, v katerih bi se lahko
odvijala usposabljanja komisije.

Vabimo vsa planinska društva, katerih planinske koče ustrezajo pogojem, da svojo ponudbo oddajo
najkasneje do 15. marca 2005 na naslov: PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, Vodniška komisija UO PZS,
Dvoržakova 9, 1001 Ljubljana.

Pogoji:
-

koča mora imeti ločen prostor za izvajanje programa (vsaj 25 sedežev);

-

po možnosti morajo biti na razpolago avdiovizualna sredstva (video rekorder, televizor,
diaprojektor, grafoskop);

-

urejeni bivalni in spalni prostori;

-

kvalitetna prehrana;

-

ugodne cene storitev;

-

primeren odnos do obiskovalcev;

-

v zimskem času primerno ogrevani prostori.

Vodniška komisija UO PZS se bo na osnovi ponudb in vsebine programa usposabljanja odločila za
najugodnejšega ponudnika.

Franc GRIČAR,
načelnik Vodniške komisije UO PZS

JAVNA RAZPRAVA
PREDLOG ZA SPREMEMBO 17. ČLENA
PRAVILNIKA O ORGANIZIRANOSTI VODNIKOV PZS

Vodniška komisija UO PZS daje v javno razpravo predlog za spremembo 17. člena Pravilnika o
organiziranosti vodnikov PZS. Na zboru vodnikov PZS, 27.11.2004, je bil na predlog Marka Goršiča (PD
Podpeč  Preserje) sprejet sklep, da se oblikuje predlog sprememb in pošlje v razpravo vsem VO in
Odborom VO v okviru MDO. Zato pozivam vse vodniške odseke in vodniške odbore v okviru MDO, da
obravnavate predlog sprememb ter svoje pripombe in predloge pošljete najkasneje do 31. marca 2005 na
naslov: Planinska zveza Slovenije, Vodniška komisija UO PZS, p.p. 214, 1001 Ljubljana.

Franc Gričar,
Načelnik VK UO PZS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOSEDANJE BESEDILO 17. člena:
Člani VK so načelnik in šest članov, ki se volijo na zboru vodnikov in so izvoljeni, če je za njih glasovalo več
kot polovica prisotnih delegatov.

Načelnika VK se voli na zboru vodnikov, funkcije namestnik načelnika, tajnik in finančnik pa člani VK
izvolijo izmed sebe z večino glasov. Člana VK po funkciji sta tudi vodji strokovnih podkomisij, ki sta
izvoljena izmed članov podkomisije.

Če se število članov iz kakršnegakoli razloga zmanjša, se popolni iz liste voljenih članov, ki na
zboru vodnikov niso bili izvoljeni in sicer po številu prejetih glasov.
Vsi člani VK morajo biti registrirani VPZS, v nasprotnem primeru jim mandat avtomatično preneha.

Kratka obrazložitev:

Iz 15. člena Pravilnika izhaja, da je VK strokovni in izvršilni organ VPZS med dvema zboroma
vodnikov PZS in tudi stalna komisija UO PZS. Zato smo ob pripravi pravilnika bili mnenja, da
morajo člani VK biti predvsem pripravljeni in sposobni delati na področju vodništva. Delegatski
sistem v preteklosti ni prinesel večje učinkovitosti.

PREDLOG SPREMENJENEGA 17. člena:
Člani VK so predstavniki vseh MDO ( 12 - dvanajst), ki jih ti tudi delegirajo.

Na prvi seji člani VK izmed sebe izvolijo načelnika VK, namestnika načelnika VK, tajnika VK in
finančnika VK z večino glasov. Člana VK po funkciji sta tudi vodji strokovnih podkomisij, ki sta izvoljena
izmed članov podkomisij.
Vsi člani VK morajo biti registrirani VPZS, v nasprotnem primeru jim mandat avtomatično preneha.

Kratka obrazložitev:
Pri dosedanjem delu VK se je pokazalo, da ni enakomerne zastopanosti vseh MDO znotraj VK. S tem pa je
bilo tudi v veliki meri onemogočeno tako informiranje kot tudi odločanje velikemu delu VPZS iz
posameznih MDO. Poleg tega pa tak način volitev načelnika VK kot je sedaj onemogoča zamenjavo
načelnika, če pride do situacije, da iz kakršnega koli vzroka ne more opravljati svoje funkcije.

Tudi izkušnje iz časov, ko še ni bilo take organiziranosti kot je sedaj, kažejo na to, da bi bila
predlagana sprememba zelo pozitivna.

Pripravil: Jože BOBOVNIK

NOV PLANINSKI PRIROČNIK
BOJAN POLLAK:

OSNOVE GIBANJA V GORAH IN PLANINAH

Bojan Pollak je, na podlagi izkušenj v hoji in plezanju, vodenju in vzgoji
začetnikov in vrhunskih alpinistov prišel do prepričanja, da je v
strokovni literaturi premalo pozornosti posvečeno prav osnovam in
osnovnim načinom gibanja v gorah. Tako je zbral v knjižici na 130
straneh nasvete za varno gibanje. ťTa knjižica je učbenik za

potencialno nevarne dejavnosti in ni napisana kot nadomestilo za tečaje, vodene od pooblaščenih
inštruktorjev. Vse zapisano velja predvsem kot PRIPOROČILO in ne kot predpis. V praksi je dopustna
uporaba vsega, kar je varno, kar deluje, kar uporabnik obvlada in kar ne moti in ne ogroža drugih.Ť In
tako začne od ogrevanja pred hojo, tempa, dihanja, počitka, obnašanja v skupini, srečevanja, do konca
ture in sprostitve.
Lep del je posvečen obutvi, saj se različni čevlji in podplati različno obnašajo pri hoji in pri plezanju.
Brezpotje je zelo raznolik teren v razponu med potmi in stenami  in zahteva veliko pozornost. Rušje,
grušč, skrotje in trave so nam lahko v pomoč ali pa nas ogrožajo. Kako se zaustaviti, če zdrsnemo na
mokrem travnatem pobočju? Po statistiki GRS Slovenije je zdrs pogosto na prvem mestu med vzroki
smrtnih nesreč. V knjižici so dragoceni nasveti, kako se ustavljamo. Tudi plezanju je posvečeno posebno
poglavje, saj v gorah mimogrede lahko zaidemo v strm in nevaren svet, čeprav smo nameravali le hoditi.
Niti uporaba palic ni tako preprosta. Pomagajo nam pri vzponu, pri sestopu nam blažijo sunke in
pomagajo pri ravnotežju, lahko pa nas celo ogrožajo. Sledijo poglavja o vozlih, samovarovanju (pas,
čelada, varovalni komplet) ter o hoji in varovanju na zavarovanih poteh.
Poglavje o snegu obravnava opremo, hojo in nevarnosti. Obširno je opisana hoja s krpljami, uporaba
cepina in derez ter vzdrževanje opreme. Na kratko je opisano tudi plezanje v snegu in ledu, saj nas to
lahko doleti tudi na poleti kopnih poteh. Knjižico zaključuje pregled strokovne literature, opis
usposobljenosti gorskih vodnikov in posameznih kategorij planinskih vodnikov ter slovarček planinskih
izrazov, večpomenskih besed in podobno.
Vsekakor je knjižica lahko zelo koristna tudi za izkušenega planinca, za začetnike in pohodnike pa zdaj,
ko je, skoraj obvezna. Priročnik je izšel v samozaložbi, cena je 1.900 SIT (s pošiljanjem 2.000 SIT), naročila
na: Bojan Pollak, Trg svobode 5, 1240 Kamnik, e-naslov: bojan.pollak@titan.si, GSM 041/777 187. Na
voljo bo tudi v Planinski založbi Planinske zveze Slovenije.

Tone ŠKARJA

PREVZEM PRIZNANJ
PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE

MDO PD Ljubljane je v svojem zapisniku opozoril društva, da je lepa navada mnogih planinskih društev,
da na svoj občni zbor povabijo predstavnike vodstva Planinske zveze Slovenije, MDO in tudi
prijateljska/sosednja planinska društva. V primeru, da se podeljujejo priznanja Planinske zveze Slovenije,
je prisotnost predstavnika zveze oz. MDO nujna. Prav zato je potrebno vabilo poslati vsaj mesec dni pred
načrtovanim datumom. Temu se pridružuje tudi vodstvo PZS, saj so bili društveni delavci na to že
velikokrat opozorjeni. V kolikor se vabilo pošlje deset dni, ali celo manj, pred zborom ni ponavadi
nobene možnosti, da se bo povabljeni vabilu lahko odzval.
Predloge za priznanja morajo društva oddati na predpisanem obrazcu (priloga Pravilnika o priznanjih 
Obvestila PZS 6/2004) praviloma vsaj dva meseca pred podelitvijo. Predlog se v dveh izvodih posreduje
MDO, ta pa po obravnavi in potrditvi en izvod predloga posreduje Strokovni službi PZS. Nekatera
planinska društva žal še vedno pošiljajo predloge za priznanja (Zlati, Bronasti, Srebrni častni znak in Pisno
pohvalo) v šestih izvodih, kot je to zahteva ob vsakoletnem razpisu za najvišja priznanja PZS.
Prav tako naprošamo predsednike MDO, da posredujejo, na zgoraj omenjenem predpisanem obrazcu,
predloge za podelitev Jubilejne listine za tista PD, ki jim, skladno s Pravilnikom, listina v tekočem letu
pripada.
Odobrena priznanja planinska društva prevzamejo v Strokovni službi PZS po predhodnem dogovoru
(01/ 43 45 680). Priznanj se ne pošilja z redno pošto, ker je kljub skrbnemu pakiranju (kartonski tulec,
trda podlaga) večkrat prišlo do uničenja.
Strokovna služba PZS

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

Obveščamo vas, da je izšla februarska številka Planinskega vestnika.
Številka je tokrat precej spremenjena, razlog pa je v tem, da je natanko
pred 110. leti izšla prva številka naše revije. V uvodnem delu prinaša:
urednikov uvodnik, Čas, ko se je rodil Planinski vestnik (Marjeta KeršičSvetel), Čisto prva številka Planinskega vestnika (Elizabeta Gradnik),
Planinski vestnik in razlogi za njegovih 110 let (Aljoša Rehar), Ustvarjalci
naše gorniške revije (povzeto po Tonetu Strojinu), Alpinizem v PV (Mitja
Košir), Kar je zapisano je večno in za vselej (Franci Ekar), Marijanu Krišlju ob
slovesu (Tone Škarja). V nadaljevanju smo ponatisnili izbrane članke
oziroma dele prispevkov iz starih PV.
Ob tej priložnosti smo izdali tudi plakat (A3 format) in naročilnico. Oboje
lahko planinska društva naroče (01/ 43 45 686) ali osebno prevzamejo na sedežu Planinske zveze
Slovenije.
TISTA PLANINSKA DRUŠTVA, KI ŠE NISO POSREDOVALA SVOJIH ČLANOV UO
PD NAJ TO STORE TAKOJ, DA JIM BODO LAHKO (BREZPLAČNO) POSREDOVANI
PLANINSKI KOLEDARČKI ZA LETO 2005.

Planinski vestnik lahko kupite v vseh večjih kioskih, v konzorciju Mladinske knjige Slovenska cesta 29 v
Ljubljani, v pisarni PD Ljubljana-Matica na Miklošičevi cesti 17 v Ljubljani in na sedežu Planinske zveze
Slovenije, Dvoržakova 9 v Ljubljani. Kratek ogled vsebine pa je mogoč tudi na spletni strani:
http://www.planinskivestnik.com
Želimo vam prijetno branje!
Uredništvo Planinskega vestnika

Priloga 1
PREGLED KRAJEVNO PRISTOJNIH IZPOSTAV AGENCIJE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNOPRAVNE EVIDENCE IN
STORITVE (AJPES) ZA POSLOVNE SUBJEKTE Z OBMO�JA POSAMEZNIH OB�IN

IZPOSTAVA CELJE, Gub�eva 2, 3000 CELJE
149-BISTRICA OB SOTLI,
151-BRASLOV�E,
011-CELJE,
154-DOBJE,
155-DOBRNA,
051-KOZJE,

057-LAŠKO,
092-POD�ETRTEK,
173-POLZELA,
174-PREBOLD,
099-RADE�E,
106-ROGAŠKA SLATINA,

107-ROGATEC,
114-SLOVENSKE KONJICE,
120-ŠENTJUR,
124-ŠMARJE PRI JELŠAH,
127-ŠTORE,
184-TABOR,

137-VITANJE,
139-VOJNIK,
189-VRANSKO,
144-ZRE�E,
190-ŽALEC

050-KOPER - CAPODISTRIA,
090-PIRAN - PIRANO,

111-SEŽANA

102-RADOVLJICA,
117-ŠEN�UR,
122-ŠKOFJA LOKA,
131-TRŽI�,
146-ŽELEZNIKI,

147-ŽIRI,
192-ŽIROVNICA

IZPOSTAVA KOPER, Pristaniška ulica 10, 6000 KOPER
019-DIVA�A,
035-HRPELJE-KOZINA,

040-IZOLA - ISOLA,
049-KOMEN,

IZPOSTAVA KRANJ, Slovenski trg 2, 4000 KRANJ
003-BLED,
004-BOHINJ,
012-CERKLJE NA GORENJSKEM,
027-GORENJA VAS-POLJANE,
041-JESENICE,

163-JEZERSKO,
052-KRANJ,
053-KRANJSKA GORA,
082-NAKLO,
095-PREDDVOR,

IZPOSTAVA KRŠKO, Cesta 4. julija 42, 8270 KRŠKO
009-BREŽICE,

054-KRŠKO,

110-SEVNICA

IZPOSTAVA LJUBLJANA, Cesta v Kle�e 12, Ljubljana, 1000 LJUBLJANA
005-BOROVNICA,
008-BREZOVICA,
020-DOBREPOLJE,
021-DOBROVA-POLHOV GRADEC,
022-DOL PRI LJUBLJANI,
023-DOMŽALE,
032-GROSUPLJE,

162-HORJUL,
037-IG,
039-IVAN�NA GORICA,
043-KAMNIK,
164-KOMENDA,
060-LITIJA,
061-LJUBLJANA,

064-LOGATEC,
068-LUKOVICA,
071-MEDVODE,
072-MENGEŠ,
077-MORAV�E,
123-ŠKOFLJICA,
194-ŠMARTNO PRI LITIJI,

186-TRZIN,
134-VELIKE LAŠ�E,
138-VODICE,
140-VRHNIKA

087-ORMOŽ,
089-PESNICA,

113-SLOVENSKA BISTRICA,
115-STARŠE,

172-PODLEHNIK,
093-PODVELKA,
096-PTUJ,
098-RA�E-FRAM,
101-RADLJE OB DRAVI,

181-SVETA ANA,
182-SVETI ANDRAŽ V
118-ŠENTILJ,
185-TRNOVSKA VAS,
135-VIDEM,

177-RIBNICA NA POHORJU,
108-RUŠE,
178-SELNICA OB DRAVI,

143-ZAVR�,
191-ŽETALE

IZPOSTAVA MARIBOR, Svetozarevska 9, 2000 MARIBOR
148-BENEDIKT,
153-CERKVENJAK,
018-DESTRNIK,

045-KIDRI�EVO,
055-KUNGOTA,
058-LENART,

024-DORNAVA,
025-DRAVOGRAD,
026-DUPLEK,
028-GORIŠNICA,
159-HAJDINA,

167-LOVRENC NA POHORJU,
069-MAJŠPERK,
070-MARIBOR,
168-MARKOVCI,
169-MIKLAVŽ NA DRAVSKEM
POLJU,
081-MUTA,
171-OPLOTNICA,

160-HO�E-SLIVNICA,
042-JURŠINCI,

141-VUZENICA,

IZPOSTAVA MURSKA SOBOTA, Slovenska ulica 2, 9000 MURSKA SOBOTA
002-BELTINCI,
152-CANKOVA,
015-�RENŠOVCI,
156-DOBROVNIK-DOBRONAK,
029-GORNJA RADGONA,
031-GORNJI PETROVCI,
158-GRAD,

161-HODOŠ-HODOS,
047-KOBILJE,
166-KRIŽEVCI,
056-KUZMA,
059-LENDAVA - LENDVA,
063-LJUTOMER,
078-MORAVSKE TOPLICE,

080-MURSKA SOBOTA,
086-ODRANCI,
097-PUCONCI,
100-RADENCI,
176-RAZKRIŽJE,
105-ROGAŠOVCI,
116-SVETI JURIJ,

033-ŠALOVCI,
010-TIŠINA,
132-TURNIŠ�E,
187-VELIKA POLANA,
188-VERŽEJ

IZPOSTAVA NOVA GORICA, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 NOVA GORICA
001-AJDOVŠ�INA,
006-BOVEC,
007-BRDA,

014-CERKNO,
036-IDRIJA,
044-KANAL,

046-KOBARID,
075-MIREN-KOSTANJEVICA,
084-NOVA GORICA,

183-ŠEMPETER-VRTOJBA,
128-TOLMIN,
136-VIPAVA

088-OSILNICA,
104-RIBNICA,
109-SEMI�,
179-SODRAŽICA,

119-ŠENTJERNEJ,
121-ŠKOCJAN,
130-TREBNJE,
193-ŽUŽEMBERK

IZPOSTAVA NOVO MESTO, Ko�evarjeva 1, 8000 NOVO MESTO
017-�RNOMELJ,
157-DOLENJSKE TOPLICE,
048-KO�EVJE,
165-KOSTEL,

066-LOŠKI POTOK,
073-METLIKA,
170-MIRNA PE�,
085-NOVO MESTO,

IZPOSTAVA POSTOJNA, Ljubljanska cesta 5, 6230 POSTOJNA
150-BLOKE,
013-CERKNICA,

038-ILIRSKA BISTRICA,
065-LOŠKA DOLINA,

091-PIVKA,
094-POSTOJNA

IZPOSTAVA TRBOVLJE, Sallaumines 2, 1420 TRBOVLJE
034-HRASTNIK,

129-TRBOVLJE,

142-ZAGORJE OB SAVI

IZPOSTAVA VELENJE, Rudarska cesta 3, 3320 VELENJE
016-�RNA NA KOROŠKEM,
030-GORNJI GRAD,
062-LJUBNO,
067-LU�E,

074-MEŽICA,
076-MISLINJA,
079-MOZIRJE,
083-NAZARJE,

175-PREVALJE,
103-RAVNE NA KOROŠKEM,
112-SLOVENJ GRADEC,
180-SOL�AVA

125-ŠMARTNO OB PAKI,
126-ŠOŠTANJ,
133-VELENJE

Priloga 2
Datum prejema:…………………………

IME DRUŠTVA : ………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Mati�na številka:

SEDEŽ DRUŠTVA : ……………………………………………………

……………………………………………………………………

Status:
- društva vpišejo št. 1
- društva s statusom invalidske organizacije
vpišejo št. 2

TELEFONSKA ŠTEVILKA (osebe, odgovorne za
sestavljanje bilance): ………………………………..

PODATKI IZ BILANCE STANJA
na dan …………………leta
Konto
1
00,01,02,
03,04
06, 08
31, 32, 33
12

Postavka
2
1. Osnovna sredstva po neodpisani vrednosti
ter dolgoro�no razmejeni stroški oz. odhodki

Oznaka
za AOP
3

2. Dolgoro�ne terjatve in finan�ne naložbe

002

3. Zaloge

003

4. Terjatve do �lanov in kupcev

004

5. Druge kratkoro�ne terjatve in kratkoro�ne
finan�ne naložbe

005

10, 11

6. Dobroimetje pri bankah, �eki in gotovina

006

7. Aktivne �asovne razmejitve

007

SKUPAJ SREDSTVA (001 do 007)
90 oz. del
90*
91 oz. del
90*
91 oz. del
90*
94, 97, 98
22
23, 24,
25, 26, 28
29

Prejšnjega leta
5

008

8. Društveni sklad - ustanovitvena vloga, rezerve in
drugi viri

009

9. Društveni sklad - presežek prihodkov

010

9a. Društveni sklad - presežek odhodkov

011

10. Dolgoro�ne obveznosti

012

11. Kratkoro�ne obveznosti do �lanov in dobaviteljev

013

12. Druge kratkoro�ne obveznosti

014

13. Pasivne �asovne razmejitve

015

SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
(009+010-011+012+013+014+015)

v tiso�ih tolarjev

001

13, 14,
16, 18

19

Teko�ega leta
4

ZNESEK

016

*Opredelitev konta se nanaša na društva, ki so na podlagi Zakona o invalidskih organizacijah pridobila status invalidske organizacije.

Podatki iz bilance stanja so namenjeni zagotovitvi javnosti podatkov in državni statistiki.

V …………………., dne ……………

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance
…………………………

Zastopnik društva
…………………

Obrazec je v skladu z Zakonom o društvih (Ur.l. RS, št. 60/95 in 89/99), z Zakonom o invalidskih organizacijah (Ur.l. RS, št. 108/02), z Zakonom o
državni statistiki (Ur.l. RS, št. 45/95 in 9/01) in z Letnim programom statisti�nih raziskovanj predpisala Agencija Republike Slovenije za javnopravne
evidence in storitve (AJPES) v sodelovanju s Slovenskim inštitutom za revizijo.

Priloga 3
Datum prejema:…………………………

IME DRUŠTVA : …………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Mati�na številka:

SEDEŽ DRUŠTVA : …………………………………………………….

……………………………………………………………………

Status:
- društva vpišejo št. 1
- društva s statusom invalidske organizacije
vpišejo št. 2

TELEFONSKA ŠTEVILKA (osebe, odgovorne za
sestavljanje bilance): ………………………………..

PODATKI IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA
v obdobju od 1.1. do 31.12. ……………..leta
Konto

Postavka

1

2

1.

2.
3.

STROŠKI
Nabavna vrednost nabavljenega materiala in
trgovskega blaga
Zmanjšanje vrednosti zalog materiala in
trgovskega blaga
Pove�anje vrednosti zalog materiala in
trgovskega blaga
Stroški porabljenega materiala in prodanega
trgovskega blaga (017+018-019)

Oznaka
za AOP
3
017
018
019

40

4.

41

5.

Stroški storitev

021

42

6.

Stroški dela

022

43

7.

Dotacije drugim pravnim osebam

023

45

8.

Stroški naložbenja (investiranja)

024

44

9.

Amortizacijski stroški

025

46

10.

Finan�ni odhodki

026

47

11.

Drugi odhodki

027

48

12.

Dajatve

028

CELOTNI ODHODKI
(020+021+022+023+024+025+026+027+028)

029

Presežek prihodkov (044 - 029)

030

81
70, 71, 72

13.
14.

PRIHODKI
Prihodki od dejavnosti
od tega*:
a)* dotacije Fundacije za financiranje invalidskih in
humanitarnih organizacij v RS
b)* dotacije iz prora�unskih in drugih javnih
sredstev

16.

031
032
033

c)* dotacije drugih fundacij, skladov in ustanov

034

�)* donacije pravnih in fizi�nih oseb

035

d)* prispevki uporabnikov posebnih socialnih
programov
e)* �lanarine in prispevki �lanov invalidskih
organizacij
f)* prihodki od prodaje trgovskega blaga in storitev
15.

020

Pove�anje vrednosti zalog proizvodov ter
nedokon�anih proizvodov in storitev
Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov ter
nedokon�anih proizvodov in storitev

036
037
038
039
040

Teko�ega leta
4

ZNESEK

v tiso�ih tolarjev
Prejšnjega leta
5

Konto

Postavka

1

2

Oznaka
za AOP
3

17.

Donosi od dejavnosti (031+039-040)

041

73

18.

Finan�ni prihodki

042

74

19.

Drugi prihodki

043

CELOTNI PRIHODKI (041+042+043)

044

20.

Presežek odhodkov (029-044)

045

21.

Kritje odhodkov iz obravnavanega
obra�unskega obdobja iz presežka prihodkov iz
prejšnjih obra�unskih obdobij

046

POVPRE�NO ŠTEVILO ZAPOSLENIH
DELAVCEV NA PODLAGI DELOVNIH UR V
OBRA�UNSKEM OBDOBJU (celo število)

047

**ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA

048

83

Teko�ega leta
4

ZNESEK

v tiso�ih tolarjev
Prejšnjega leta
5

*Prihodke od dejavnosti raz�lenijo samo društva, ki so na podlagi Zakona o invalidskih organizacijah pridobila status invalidske organizacije.
**Podatek AOP 048 je število mesecev poslovanja, ko je društvo dejansko poslovalo, kar pomeni, da je društvo imelo bodisi prihodke ali pa odhodke v
letu, za katerega poro�a. �e društvo ni imelo ne prihodkov in ne odhodkov, potem ima podatek AOP 048 vrednost 0.

Podatki iz izkaza poslovnega izida so namenjeni zagotovitvi javnosti podatkov in državni statistiki.

V …………………., dne ……………

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance
……………………………

Zastopnik društva
……………………

Obrazec je v skladu z Zakonom o društvih (Ur.l. RS, št. 60/95 in 89/99), z Zakonom o invalidskih organizacijah (Ur.l. RS, št. 108/02), z Zakonom o
državni statistiki (Ur.l. RS, št. 45/95 in 9/01) in z Letnim programom statisti�nih raziskovanj predpisala Agencija Republike Slovenije za javnopravne
evidence in storitve (AJPES) v sodelovanju s Slovenskim inštitutom za revizijo.

