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TRANSAKCIJSKI RAČUN PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE je odprt pri:
A BANKI, d.d., Ljubljana pod številko: 05100-8010489572

TRANSAKCIJSKI RAČUN GORSKE REŠEVALNE SLUŢBE SLOVENIJE pri PZS pa je odprt
pri:
NOVI LJUBLJANSKI BANKI, Trdinova 4, Ljubljana pod številko: 02015-0253333651

Prosimo, da navedeno upoštevate pri nakazilih, da ne bo prihajalo do teţav pri
ugotavljanju vaših plačil Planinski zvezi Slovenije ali Gorski reševalni sluţbi pri
PZS, zaradi napačno izbrane številke transakcijskega računa.

AKTUALNO

KAM PLOVEMO IN KAM BI RADI?

Planinci se zdruţujemo v društva, klube, zveze zaradi svojih interesov, svojega veselja. Le
organizirano, torej s skupnimi močmi, si lahko gore prilagodimo za gibanje in bivanje, si lahko
pomagamo ob teţavah in nesrečah, si lahko tiskamo vzgojno in vodniško literaturo, se
obveščamo in izmenjujemo vtise, mnenja in doţivetja v skupnih glasilih, in  ne nazadnje  celo
doseţemo, da se s kakim vzponom na najbolj zahtevne gore postavimo pred ostalim svetom, pred
drugimi narodi. Seveda večina planincev, ki hodi po poteh in spi v kočah, ko (in če) bere knjige o
Himalaji, ko posluša o gorskih nesrečah in reševanju, o tem ne razmišlja. Za to, da vse to deluje,
skrbi le peščica, večina pa jim to delo, sebi pa ugodnosti, omogoča s plačilom članarine, z
ocenjevanjem in potrjevanjem njihovega dela. Za stvari na društveni ravni skrbe planinska
društva, za skupne zadeve pa Planinska zveza. S članarino si planinec zagotovi ugodnosti pri
prenočevanju, zavarovanje v primeru nesreče, laţji in cenejši dostop do izobraţevanja v
posameznih planinskih veščinah, predvsem pa se vključi v druţbo ljudi podobnih nagnjenj.
Obenem pa s članarino solidarno prispeva del sredstev za delo planinskega društva in predvsem
pomaga prej omenjenim ťpeščicamŤ, da lahko skrbe za planinsko ťobče dobroŤ. Tako se
članarina ţe tradicionalno deli na dve pribliţno enaki polovici: eno polovico si planinsko društvo
obdrţi za svoje delo (ki ga predstavlja  potrjuje na vsakoletnem občnem zboru), drugo polovico
pa nakaţe ťv LjubljanoŤ - Planinski zvezi Slovenije, in ta jo upravičuje s poročili in načrti na
vsakoletni skupščini. Slovenci nasploh, in ne samo planinci, pa imamo teţavo z razumevanjem,
da moramo prav za vse, kar ţelimo ali moramo imeti, poskrbeti  torej tudi plačati  sami. To
vsak zase dobro ve, za skupne zadeve pa naj poskrbi nekdo drug. A tega drugega ni nikjer,
oziroma je, a mu moramo to mi omogočiti  s plačilom stroškov, seveda. Če ţe od ťnavadnihŤ
planincev ne moremo zahtevati, da bi kaj dosti premišljevali o tem (navsezadnje jih zanima
predvsem hoja v hribe), pa ne moremo mimo odgovornih funkcionarjev, torej predsednikov
društev in celo meddruštvenih odborov. Nerazumljivo je, da nagovarjajo ljudi, naj plačajo le neko
interno (protizakonito) članarino samo za društvo, ne pa tistega dela ťza LjubljanoŤ, kot
zaničevalno rečejo predpisanemu delu za PZS. Pri tem se ne čutijo dolţne povedati, kaj dajo oni

(PD) članu za tisti društveni del, hkrati pa mu zamolčijo, da so ga s tem spravili ob nezgodno
zavarovanje, ob popuste v kočah, ob moţnost planinskega izobraţevanja in podobno. A to je 
kot rečeno  ţe simptom slovenske nedrţavotvornosti, ne le planinske nesolidarnosti. Pri vsem
tem se pa ti (ne)odgovorni planinski voditelji celo čutijo upravičene kritizirati, zavajati, ovirati,
obenem pa se puliti za svoje potne stroške, kadar morajo na kak sestanek ťv LjubljanoŤ. Potem
se pa čudimo, da Gorska reševalna sluţba, obremenjena s podobnim razmišljanjem o
samozadostnosti, čuti vse manj naravne povezave s planinsko organizacijo, saj imajo na njen
račun največ slabega povedati tisti, ki niso bili nikoli reševalci, kvečjemu njihove stranke.

Če bi nas zunanji svet pustil pri miru, naj se sami kuhamo in glodamo v svojem kotlu, bi bilo na
koncu koncev vse v redu  imeli bi, kar si zasluţimo. A okolje se spreminja, le vprašanja časa je,
do kdaj bosta vojska in policija še zastonj (torej na stroške vseh davkoplačevalcev) vozili
reševalce po ponesrečene in zablodele planince. Samo zavarovanje bo lahko pokrilo evropsko
astronomske stroške reševanja. Le natančna evidenca članstva bo omogočala planincem
skupinsko, a zato ugodnejše zavarovanje. Če nič drugega, nas bo to prisililo k resnosti, oziroma
izpostavilo (ne)odgovorno igranje z lokalnimi članarinami in s ščuvanjem proti ťtistim v
LjubljaniŤ. Ţal je večina kritik le krinka za lastno neodgovornost.

Naj bo ta predskupščinski čas namenjen predvsem samospraševanju o lastnem delu in krepitvi
tistega, zaradi česar smo radi ali celo moramo biti povezani. Vsak dan in z vsako odločitvijo je
naša organizacija na razpotju: ali se razlesti v neko nepomembno zdruţenje nekakšnih nedeljskih
pohodnikov, ki se sicer ne bi imeli kam dati, ali pa se razvijati v ugledno, vsej drţavi koristno
telesno in kulturno gibanje, katerega član biti je ponos  ponos in odgovornost. Več članov bo,
več pravic in boljše pogoje bodo imeli, večjo teţo bo imela Planinska zveza Slovenije (in vsak
njen član) v druţbi in bolj bo privlačna tudi za druge podobne organizacije, da se ji pridruţijo.
Tone ŠKARJA

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

ZASEDANJE

SKUPŠČINE PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE

bo v soboto, 21. maja 2005 ob 9,30 uri
s pričetkom ob 10,00 uri

v dvorani Kulturnega doma Podpeč,
Jezero 21, Jezero.
Sprejeto na 17. seji Upravnega odbora PZS dne, 07.04.2005.

Gradivo za zasedanje Skupščine PZS, ki bo 21. maja 2005
bo objavljeno v posebni številki OBVESTIL PZS.

IZ DEJAVNOSTI PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE

TELEVIZIJA SLOVENIJA, Kolodvorska 2-4, 1550 Ljubljana

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM
Telefon. 01 475 31 53, faks: 01 475 31 64

seznam oddaj o gorah, ki nastajajo v Izobraţevalnem programu TV Slovenija v programskem letu 2005.

Termini predvajanja:
-

MODRA, JE NEBO
Dokumentarna oddaja, 50 minut, 22.3.2005, TV SLO 1 ob 21.00. uri

-

GORJANCI
Dokumentarna serija, 3 x 30 minut, 1. del 19.4.2005, TV SLO 1
ob 17.30. uri (opomba: tedenski niz)

-

TRIGLAV
Dokumentarna serija, 2 x 30 minut, 1. del 10.5.2005, TV SLO 1
ob 17.30. uri (opomba: tedenski niz)

-

POHORJE
Dokumentarna serija, 4 x 30 minut, 1. del 4.10.2005, TV SLO 1
ob 17.30. uri (opomba: tedenski niz)

-

OLTARJI ŠPIKA
Dokumentarna oddaja, 50 minut, 1.11.2005, TV SLO1 ob 21.00. uri

-

MAKALU
Dokumentarna oddaja, 50 minut, 3.1.2006, TV SLO1 ob 21.00. uri

S spoštovanjem,
Alma LAPAJNE, urednica Izobraţevalnega programa

Oddaje so bile pripravljene na osnovi dosedanjih prizadevanj vodstva Planinske zveze Slovenije, da se
uvrsti v program tudi planinska tematika.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predsednik Planinske zveze Slovenije mag. Franci Ekar je na Radiotelevizijo Slovenije oz. na njegove
odgovorne osebe za sestavo programov naslovil pismo tele vsebine:
Na vaš cenjeni naslov se obračam, na podlagi dosedanjih razgovorov, s prošnjo, da bi vendarle v
program nacionalne RTV uvrstili oddaje o slovenskem gorskem svetu. Slovenija ima skoraj 2/3 alpsko
goratih površin, na katerih je speljanih 1235 planinskih poti, 60 veznih poti, E6 (od Baltika do Jadrana)
in E7 (od Atlantika do Črnega morja), 8689 kilometrov planinskih poti in več kot 160 planinskih koč,

zavetišč in bivakov. Obisk v visokogorju presega 1 milion obiskovalcev in v sredogorju vsaj še dvakrat
toliko. Vsak drugi Slovenec, prebivalec Slovenije se kar nekajkrat letno, ne glede na letni čas, poda v
planinski svet, saj je hoja osnovno človekovo gibanje, starostno neomejeno, ki nudi raznovrstnost (od
sprehodov do vrhunskega alpinizma) in je cenovno sprejemljivo. Kot vam je znano je slovenska planinska
organizacija v članstvu evropskega alpskega loka t.i. ťClub Arc AlpinŤ- to je v ťdruščiniŤ največjih
planinskih evropskih avtoritet alpskih drţav, ter da je podpredsednik zdruţenja Danilo Škerbinek, član
slovenske planinske organizacije. Izpolnjujemo vse dogovorjene standarde, smo ťambasadorjiŤ za
varovanje in ohranjanje planinskega sveta. Pri vsem tem, kot še ostalim poslanstvom, ki jih opravlja
slovenska planinska organizacija in društva z dobrimi ťbrezplačnimi deli v javnem interesu in za javno
dobroŤ, pa so vključeni ljudje in prav iz teh mnoţičnih naročniških okolij gledanosti vaših oddaj in
programov prihajajo ťskromneŤ ţelje, da si slovenski gorski svet, kot slovenski planinec in obiskovalec
gora zanesljivo zasluţita mesto v vašem dnevnem TV sporedu, ne le v dokumentarnih programih pet do
šest-krat letno.
Zatorej vam samo ponovno predlagamo, da v vaš program ob določenem terminu, ki na bi bil stalen,
vključite tematike o slovenskem gorskem svetu s tematikami o varstvu gorskega sveta, zgodovini,
preventivi in varnosti, o flori in favni, o namerah pristopov do novih varovanih površinah v gorskem
svetu, ipd. Skratka ţelimo samo enak in podoben program, kot ga imajo evropske TV v točno določenih in
ţe v naprej znanih terminih.
Pri tem ne ţelimo, da bi bile oddaje propagandnega značaja za organizatorje vseh mogočih dogodkov
ali le ţelje posameznikov, oziroma še manj, da bi izpostavljali ambicije posameznikov za njim lastne
namene in cilje. Pa tudi ne ţelimo oddaje o Planinski zvezi Slovenije. Ţelimo poročila, komentarje,
forume, napotke kako varneje preţiveti dan na gori ter tisto, kar je nujno in potrebno za ohranjanje
planinske krajine in gorskega sveta in je namenjeno osveščanju obiskovalcev gora tudi z vidika kako
varneje na goro in nazaj.
Zanesljivo sem prepričan, da boste tako, kot vaši kolegi v alpskih drţavah evropske skupnosti, tudi vi s
sodelavci slovenske nacionalne televizije poskrbeli, da slovenska drţava, kot članica EU dobi stalno
ťtradicionalnoŤ mesto o slovenskem gorskem svetu v vašem informativnem programu. Naše ţelje so
skromne. Ţelimo le mesto in pozornost planinskemu svetu, ki mu zanesljivo v vaši RTV ťhišiŤ tudi
pripada.
Ţe sedaj vaše sodelavce sproti seznanjamo z dogodki, prireditvami in programi PZS in tudi
informiramo naše planinsko članstvo v naši planinski informatiki o oddajah na TV Slovenija o gorskih
vsebinah, ki se odvijajo v planinski organizaciji, vendar ţal ni odzivnosti, kot bi si jo ţeleli. Ob tej priliki
pa se vam zahvaljujemo za izkazano dobro voljo in pripravljenost sodelovanja.
Z iskrenimi in prisrčnimi planinskimi pozdravi,
predsednik Planinske zveze Slovenije
mag. Franci EKAR

KOMISIJE UO PZS POROČAJO

VODNIŠKI KOTIČEK
IZPOPOLNJEVANJE V ZIMSKIH RAZMERAH
ZA VODNIKE PZS D in G kategorije
VALVAZOR, 22. in 23. JANUAR 2005

Izpopolnjevanje je bilo izvedeno 22. in 23. januarja 2005 v Valvazorjevem domu pod Stolom. Potekalo je
po programu za obdobje 2003  2005. Udeleţilo se ga je 22 vodnikov PZS iz 14 planinskih društev.
Organizacijski vodja je bil Joţa Varl, tehnični vodja pa Marjan Ručigaj.
Program se je v soboto začel s predavanjem dr. Eve Pogačar Zmrzline, ki je bil obogaten z
računalniško projekcijo. Sledila je tema Orientacija. Najprej teoretični del, nato so vodniki po skupinah
reševali naloge. Ko se je znočilo, so skupine odšle na teren. V naravi so hodile po poti, ki so jo začrtali na
zemljevidu in preverjali naloge.
Nadaljevanje programa je bilo v nedeljo zjutraj s predavanjem Klemena Volontarja Nevarnosti v
mrazu. Nato pa je Klemen Medja teoretično obdelal temo Vrvna ograja v sneţnih razmerah in uporaba
cepina. Sledilo je delo na terenu v skupinah. Vsak vodnik je moral opraviti praktične vaje, ki so določene
po programu.
Kljub velikemu pomanjkanju snega smo delo na terenu opravili v dobrih pogojih.
Po končanem programu je sledila še skupna analiza (po skupinah so jo opravili ţe na terenu). Udeleţenci
so se pohvalno izrazili o programu in o gradivu, ki so ga prejeli na dom. Pohvaljeni so bili tudi
inštruktorji, tako za teoretični in praktični del, prav tako tudi organizacija, bivanje in gostoljubnost v
Valvazorjevem domu.
Udeleţenci izpopolnjevanja so bili: EDO GRABRIJAN, ALEŠ POROČNIK, ALEŠ BAGARI,
ANDREJ ROŢIČ, MATEJA VERTELJ, ROK MEDJA, KLEMEN KOCJANC, JAKA PELHAN,
MATIJA ZORN, BOGDAN ROJC, GREGOR RIHAR, JANEZ POGAČAR, ZORAN SODNIK, SONJA
BERNARD, JOŢICA URŠIČ, JANEZ URŠIČ, MARJAN KOBAV, DRAGICA GARTNER, DARKO
BOŢIČ, ZLATKO SEGULIN, ALOJZ RUPAR in DUŠAN PODLO-GAR.
Vodja izpopolnjevanja: Joţe VARL

GORSKA REŠEVALNA SLUŢBA SLOVENIJE
GORSKA REŠEVALNA SLUŢBA SLOVENIJE
Postaja Tolmin
Pod klancem 3a, 5220 Tolmin, Slovenija
Tel: (05) 381 18 52, 041 352 581

E-mail: grs.tolmin@siol.net

Planinski tabori za mlade 2005

Tolminski gorski reševalci smo se odločili, da bomo na osnovi dobrih izkušenj iz preteklih let pod vrhovi
Breškega Jalovca, Musca in Stola ter na robu Beneške Slovenije v idilično mirnem okolju tudi v poletju
2005 organizirali planinske tabore namenjene mladim iz Slovenije in zamejstva. Tabore organiziramo ţe
vrsto let, ţelimo pa jih predstaviti tudi širši planinski javnosti.
Tabori so namenjeni mladim planincem iz osnovne šole  veseli bomo mlajših in malo starejših (tudi
sredješolcev)  saj bo program prilagojen sposobnostim in bosta hkrati na programu laţja in zahtevnejša
tura. Poleg gorniških vsebin bomo za mlade pripravili tudi pester program drugih dejavnosti, med katerimi
bo vsak našel kaj zase.
KJE: Most na Nadiţi pri Breginju, v obnovljeni karavli (centralno ogrevanje, pet tušev in stranišč,
asfaltno igrišče za mali nogomet in košarko, čudovit razgled na sosednje hribe ).
Glej Atlas Slovenije, Mlad. knjiga 1992, 76,77,89 in 99.
PROGRAM:


planinske ture (najbljiţji vrhovi: Stol, Musc, Gabrovec, Breški Jalovec, poti spomina v soški dolini:
Krn, Batognica, Krasji vrh  vzponi v dolinah Trente, Koritnice, Lepene, Moţnice )



pohodi k naravnim in drugim znamenitostim (slapovi: Kozjek, Boka, Brinta, arheološko najdišče
Tonovcov grad, Koseška korita, Tolminska korita, korita Nadiţe, Robidišče  najzahodnejša
slovenska vas, staro vaško jedro Breginja )



spoznavanje zamejskega področja (Benečija, Rezija)



srečanja z legendami slovenskega alpinizma in gorskega reševanja (V zadnjih treh sezonah so se
nam ţe pridruţili:, Marija in Andrej Štremfelj, Silvo Karo, Peter Podgornik, Franc Oderlap in Danilo
Škerbinjek; sodelovanje so obljubili: Tone Sazonov  Tonač, Tone Škarja, Pavle Kozjek, Drejc
Karničar, Janez Brojan )



srečanja z drugimi zanimivimi osebnostmi, ki bodo mladim predstavili svoje delo: prof. Jurij
Kunaver  geograf in geomorfolog, Ţarko Rovšček  planinski publicist, Tinki Rovšček  fotograf,
Simon Čopi  ekstremni smučar, Dani Oblak in Edo Kozorog  gozdarja, Magda Kravanja 
biologinja, sodelavci kobariškega muzeja 1. sv. vojne, Matjaţ Rakušček in Alojz Skrt  vodnika
reševalnih psov, Maks in Ivan Muznik  lokostrelca, Karla Kofol  etnologinja, Marija Sivec 
čebelarska mojstrica, 



planinska šola (osnove varne hoje v gore, orientacija, prva pomoč, bivakiranje )



popoldansko kopanje v Nadiţi (izjemno čisti, zdravilni in najtoplejši slovenski reki)



športne igre, veseli večeri ob tabornem ognju, večer astronomije, glasbene delavnice

EKIPA, ki bo delala z mladimi:


Mag. Ţarko Trušnovec, dipl. psih., alpinist, gorski reševalec



Mag. Rosana Ščančar, dipl. soc.



Vanja Krapeţ, prof. razr. pouka, atletinja  članica drţavne reprezentance v gorskem teku



Silvija Sivec, študentka španščine in sociologije



Petra Lesjak, študentka pedagoške fakultete



Oţbe Trušnovec, študent gradbeništva



na turah se nam bodo pridruţili gorski reševalci in vodniki PD Tolmin

KDAJ:
Datum

Zaključni večer

1.termin

3.  9.julij 2005

8. julij ob 19.00

2.termin

14.  20. avgust 2005

19. avgust ob

Tabora začneta ob

12.00 uri in se
zaključita
ob 10.00 uri.

19.00
Na zaključni večer vabimo starše in mentorje, ki lahko nato v karavli tudi prespijo.
Ob tej priložnosti se bomo lahko v miru pogovorili o vaših otrocih in doživetjih
minulega tedna.

OPREMA:
-

primerna obleka in obutev, anorak, kapa, rokavice, nahrbtnik, čutara, pribor za osebno higieno,
športni in hišni copati, spalna vreča (ali dve rjuhi in prevleka za blazino), dokumenti (planinska
izkaznica, transverzalna knjiţica  zdravstvena kartica), knjige za morebitne deţevne dneve, kopalke

-

glasbeniki naj prinesejo flavtice, kitare in druge instrumente, da bodo planinski večeri res pestri!

-

mobilne telefone, kasetnike, walkmane in druge povzročitelje hrupa raje pustite doma, da se bomo
lahko v miru posvetili naravi!

CENA: 30.000,00 SIT (za drugega otroka v druţini 25.000,00 SIT)  plačilo ob prihodu na tabor (cena
vključuje prehrano, nočitve, prevoze na ture in celoten program).

Ţepnine otroci ne potrebujejo - razen za kakšen priboljšek v planinskih kočah.

ROK ZA PRIJAVO:
19.junij 2005 na spodnji prijavnici ali po e-pošti.

Do 25. junija 2005 vam bomo potrdili udeleţbo. Število je omejeno, zato bomo upoštevali vrstni red
prijav!

DODATNE INFORMACIJE:
tel.: 041 352 581 ali grs.tolmin@siol.net

Podobne programe organiziramo preko celega leta (predvsem ob vikendih), namenjeni pa so lahko
planinskim kroţkom, šolam ali posameznim razredom.

Nasvidenje v Posočju!

Načelnik postaje:
Ţarko TRUŠNOVEC

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

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

PRIJAVNICA

ime
priimek

datum
rojstva

naslov

telefon

termin
(obkroţi)

1.

1.

2.

2.

1.

2.

3.

1.

2.

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

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

KOMISIJA ZA ODPRAVE V TUJA GORSTVA

RAZPIS AKCIJ V LETU 2005

1. Tabor za perspektivne himalajce
Tabor bo v indijski Himalaji (Satopant 7190 m) od 10.09. do 11.10.2005. Celotna cena v sami Indiji je
USD 2.250 na osebo. KOTG bo pokrila celotne stroške v Indiji za 4 udeleţence. Razpisujemo prijavo za
posameznike, najraje po navezah.
Prijava naj vsebuje: ime in priimek, številko in veljavnost potnega lista, naslov in članstvo v AO ter
podatke o vzponih v letih 2003 in 2004. Pošljite jo do 20. aprila 2005 na KOTG z označbo ťTabor
UIAAŤ.
2. Odprava Kula Kangri (7538 m)
Gora z večimi vrhovi je v Tibetu ob meji z Butanom. Moţne so nove smeri in prvi vzponi na nekatere
stranske vrhove. Čas trajanja pribliţno dva meseca (15. september  15. november). Odprava bo mešana
izkušenih himalajcev in mladih dobrih alpinistov, okvirno 8 članov. Razpisujemo mesto vodje, zdravnika
in 6  8 alpinistov. Za kandidaturo pošljite vzpone zadnjih dveh let in posebej udeleţbo na odpravah,
poleg osebnih podatkov iz potnega lista, naslova in AO.

Rok 25. april 2005 na KOTG z označbo ťKula KangriŤ.
Tone ŠKARJA,
načelnik KOTG UO PZS

GOSPODARSKA KOMISIJA
Obvestilo Eko sklada in obvestili glede seminarja za oskrbnike v
sodelovanju s Kolinsko in o zaščitnih premezih s strani Heliosa si
lahko preberete v prilogi Zakonodaja in uradne objave teh Obvestil
PZS!

KOMISIJA ZA PLANINSKE POTI
DRUGI SESTANEK INŠTRUKTORJEV
Tudi letos je bil organiziran in izveden sestanek inštruktorjev za planinske poti v planinski sobi gostišča
Zlatorog, v Mozirju. Bilo nas je deset od trinajstih. Največ časa smo posvetili organizaciji in izvedbi
tečajev za markaciste. Teţava je v zaupanju oskrbnikov, da se lahko tudi za naslednji tečaj dogovorimo za
prostor v planinski postojanki, ker morajo predolgo čakati na plačilo, čeprav je denar ţe prej pobran od
tečajnikov.
Letos bodo trije tečaji (Podravje, Pomurje; ljubljanski bo na Krimu) za katere so vodje in inštruktorji
ţe izbrani. Organizirani bodo še trije zaključki tečajev, ki so se končali pred dvema letoma. Vse sile bomo
morali napeti, da spravimo na dan drugo izdajo priročnika, ker je prva ţe pošla.
Pripraviti bo potrebno dokončno obliko pravilnika o tečaju za markacista. Zagotovili so vse trenutno
potrebne obrazce za delo KPP (prijave, poročila). Soglašali pa so tudi s povečanjem ur v predmetniku, ki
so potrebne za delo, ki se zahteva (risanje na topografsko karto).
Glede na nove zahteva, ki so postavljen pred KPP UO PZS bo potrebno izvesti usklajevalni seminar za
inštruktorje (posebno glede novih pravil vodenja dokumentacije o tečaju).
Boţo JORDAN

PLANINSKA DRUŠTVA IN MEDDRUŠTVENI ODBORI
VABIJO IN POROČAJO

VABIJO
PLANINSKO DRUŠTVO ťPALOMAŤ SLADKI VRH
Sladki Vrh 7; 2214 Sladki Vrh
Tel; 02 645 73 03, GSM:031 322 755, Faks 02 645 73 11
----------------------------------------------------------------------

OBVESTILO O ZAPRTJU RIBNIŠKE KOČE
Obveščamo
vas,
da
bo
Ribniška
koča
zaprta
od
04.04.2005
do
25.04.2005.
Planinci, ki bi hoteli imeti usluge na koči v tem času naj prej preden se podajo na pot
pokličejo na naslednje telefonske številke: telefon na koči:
02 876 82 46
telefon najemnika koče:

02 876 82 02

Janko Zapečnik (najemnik) 014 321 983

Predsednik PD Paloma:
Franc PERKO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLANINSKO DRUŠTVO GORENJA VAS
in
PLANINSKO DRUŠTVO ŠKOFJA LOKA
vabita na

29. SPOMINSKI IN REKREATIVNI POHOD NA BLEGOŠ
Pohod je posvečen 110-obletnici postavitve Aljaţevega stolpa na vrhu Triglava. Letošnji pohod bo v
NEDELJO, 8. maja 2005, za šolsko mladino v SOBOTO, 7. maja 2005.
Smeri pohoda:
1. Javorje - Črni kal - vrh Blegoša
2. Hotavlje - Leskovica - Jelenci - vrh Blegoša
3. Zali log - Potok - Črni kal - vrh Blegoša
4. Cerkno - Robidnica - Slugova dolina - vrh Blegoša
5. Hotavlje - Čabrače - Prva ravan - vrh Blegoša

Čas hoje do izhodišča do vrha Blegoša je pribliţno 3 ure. Pohod bo v vsakem vremenu. Udeleţenci naj
imajo vremenskim razmeram primerno obleko in obutev. Vse poti so dobro označene in zavarovane.
Vpisno mesto bo pri koči na Blegošu, kjer bo ob 11. uri priloţnostna svečanost s kulturnim programom.
Za dobro razpoloţenje bo poskrbel ansambel ZIMZELEN. Vpisovanje in potrjevanje izkaznic bo v
soboto od 8. do 14. ure, v nedeljo od 8. do 16. ure na vpisnem mestu pri koči. Prevoz z avtobusi je
mogoč po Poljanski dolini do vasi Javorje in do Leskovice, po Selški dolini pa do vasi Zali log. Z
manjšimi avtobusi in osebnimi vozili je prevoz mogoč do vasi Potok in na Črni kal.
Udeleţencem pohoda pripada:


za prvi pohod



za drugi pohod



za četrti pohod

srebrna značka



za šesti pohod

lata značka

izkaznica pohoda
bronasta značka



za deseti pohod



za dvajseti pohod

plaketa
priznanje

Izkaznice in značke dobijo pohodniki na vpisnem mestu pri koči proti plačilu. Koča na Blegošu in
zavetišče na Jelencih bosta oskrbovana.

Vse informacije posredujejo:
Franci Fortuna: 04/51 81 117 ali 041/451 684
Boris Klemenčič: 04/846 397
PD Škofja Loka: 04/51 20 667 ali 041/595 005
Koča na Blegošu 050/614 587
(sobota, nedelja, praznik).

Za PD Škofja Loka

Za PD Gorenja vas

predsednik:

predsednik:

Joţe STANONIK

Franci FORTUNA

Vodniški odsek PD Ljubljana - Matica organizira

od 18. do 23. aprila 2005
Gorniški tečaj- Gibanje na zahtevnih kopnih turah
Vodja tečaja Vladimir Habjan, sodeluje gorski vodnik Janez Levec
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Tečaj je namenjen vsem, ki ţelijo varno hoditi v gore v zahtevnejšem gorskem svetu in udeleţencem
zahtevnejših tur, ki jih skozi kopno sezono organizira vodniški odsek društva. Udeleţenci bodo na tečaju
dobili osnovna znanja o opremi, varnem gibanju in o nevarnostih v visokogorju. Začetek tečaja bo v
ponedeljek, 18.4. ob 19.45 uri pred trgovino Iglu na Trţaški 88 v Ljubljani. V trgovini bomo
pregledali opremo, manjkajočo bo mogoče kupiti ali si jo izposoditi. Ob 20.00 uri bo v trgovini tudi kratko
predavanje o opremi.
Praktično delo bo v torek, sredo in četrtek v plezališču Turnc pod Šmarno goro od 16:00 do pribl. 19:00.
Ob zaključku tečaja bomo na turi praktično uporabili pridobljeno znanje.

Urnik tečaja:
DATUM

URA

KRAJ

TEME

ponedeljek, 18.4.

19.45

Iglu, Trţaška 88

torek, 19.4.

15.45

sreda, 20.4.

15.45

Turnc pod
Šmarno goro
(začetek plezalne
poti)
Turnc pod
Šmarno goro

Uvodno srečanje, pregled opreme, izposoja oz.
nakup manjkajoče, predavanje o opremi.
Osnovni vozli, navezovanje na plezalni pas in
glavno vrv, tehnike plezanja.

četrtek, 21.4.

15.45

Turnc pod
Šmarno goro

sobota, 23.4

6.30

Po dogovoru

Ponovitev. Gibanje ob vrvnih ograjah, gibanje
v navezi, gibanje po brezpotju, samovarovanje
na zavarovanih poteh.
Plezanje laţjih plezalnih smeri.

Predvidoma vzpon na Staničev vrh ali po
dogovoru kakšna druga tura (zahtevno
brezpotje).

Delo bo potekalo v dveh skupinah, ki jih bosta vodila vodja tečaja Vladimir Habjan in gorski
vodnik Janez Levec. Vsak udeleţenec bo na tečaju dobil pisno gradivo. Število prijav je omejeno
(12).
Za praktično delo je potrebna naslednja oprema:


plezalni pas (dvodelni s prsnim in sedeţnim delom ali enodelni), čelada, lahka obutev in pohodna
obleka



8 mm debela pomoţna vrvica (ali najlonski trak) za povezavo plezalnega pasu (za enodelni pas: 1,5
m, za dvodelni 2,5 m)



samovarovalni komplet (uporabimo ga samo na vaji samovarovanja!)



dve 2,5 m dolgi 6-7 mm debeli pomoţni vrvici za vrvno ograjo



dve vponki z matico.

V kolikor opreme še nimate, je ne kupujte vnaprej! Čelado in plezalni pas bo mogoče kupiti ali si ju
izposoditi v trgovini. Kdor opremo ţe ima, naj jo prinese s seboj na prvo srečanje.
Cena tečaja je 15.000 SIT za člane PD Matica, oziroma 19.000 SIT za nečlane. V ceno je vključeno
gradivo, poučevanje, plezanje v plezališču in vodenje na zaključni turi. Prijave sprejema društvena pisarna
(sklicna številka za plačilo je 10007) do ponedeljka, 18.4.2005.
Dodatne informacije lahko dobite pri Vladimiru Habjanu na telefonu 041 761 164 po 16. uri ali na

info.pdljmatica@siol.net

PROGRAM IZLETOV PLANINSKEGA DRUŠTVA GROSUPLJE

Datum
08.
januar
22.
januar
31.
januar

12.

Teţavnost Izhodišče
2
Šmarje

1

2

Krma

Pot
Molnik - Pleše ponovoletno srečanje
na Lipoglavu
Triglav

PD

Občni zbor društva

Adamičeva
29
* Škofja Loka Lubnik

Hoje
Vodič
4 ure Anka Fabjan

Telefon
041 887
430

9 ur

Franc
Štibernik

041 696
940

5 ur

Joţe

031 511

februar
26.
februar
05.
marec
19.
marec
02. april
16. april

2

* Preddvor

2

Višnja Gora

1

*Tamar

2

Kotovo sedlo - turno
smučanje
* Col
Kovk - Otlica Predmeja
* Rudno polje Studorski preval Veliki in Mali Draški
vrh - Viševnik
Studorski preval Viševnik
* Kamn.iška Presedljaj - Konj Bistrica
Planina Rzenik - sp.
gondol. Postaja
* Kranjski
Velika planina - z
Rak
gondolo dol
* Javorniški
Struška - Golica Rovt
Planina pod Golico
* Planina pod Golica
Golico
* Lepena
Krnsko jezero Velika Baba
Krnsko jezero

1

* Bohinj

2
1

2
07. maj

1

2
21. maj

1
2

11. junij

25. junij

1

2

09. julij

2

* Jezersko

23. julij

1

* Planina
Blato

2
06.
avgust

Sv. Jakob - Potoška
gora
Po Jurčičevi poti

1

* Bavščica

2

* Izvir Soče

Z ţičnico na Vogel Rodica - Črna prst Boh. Bistrica
Okrog Bohinjskega
jezera, z ţičnico na
Vogel in dol
Virnikov Grintavec
Bregarjev pohod po
Fuţinskih planinah in
Pršivc
Bregarjev pohod po
Fuţinskih planinah
Kanja sedlo - Bavški
Grintavec - izvir
Soče
Zadnja Trenta planina Zapotok

Momčilovič
4 ure Joţe
Momčilovič
5 ur Vera Zajc
8 ur
5 ur
6 ur

Franc
Štibernik
Franc
Štibernik
Miha Oblak

4 ure Iztok Sinjur
7 ur

Janez
Omahen

4 ure Iztok Sinjur
6 ur

Miro Pavič

4 ure Iztok Sinjur
7 ur
5 ur
7 ur

Joţe
Momčilovič
Miro Pavič
Janez
Omahen

778
031 511
778
01 7863
173
041 696
940
041 696
940
040 201
229
041 574
990
041 633
920
041 574
990
041 441
814
041 574
990
031 511
778
041 441
814
041 633
920

4 ure Iztok Sinjur

041 574
990

Joţe
Momčilovič
Janez
Omahen

031 511
778
041 633
920

5 ur

Anka Fabjan

9 ur

Slavko
Dobravc

041 887
430
041 670
376

5 ur

Anka Fabjan

6 ur
6 ur

041 887
430

19.
avgust
20.
avgust

1

03.
septem.

1

2

17.
septem.

1

2
01.
oktober
15.
oktober
22.
oktober
12.
novem.
Datum
19.
novem.

* Rudno polje Triglav - Dolič prenočevanje
Dolič - Sedmera
jezera - Komna Bohinj
* J ezersko
Češka koča - Ledine
- Savinj. sedlo Okrešelj - Rinka
* Logarska
Dom planincev dolina
Okrešelj - Rinka (ali
Češka koča)
* Gozd
Martuljški slapovi Martuljk
Rutarski Vršič Skočniki
Martuljški slapovi

2
2

Izlet v neznano
* Učeja

2

Zagradec gos. Lunca
1
Planina
Kuhinja
Teţavnost Izhodišče
1
* Preddvor

2
03.
decem.

2

* Ţerovnik

17.
decem.

2

* Črni vrh

Kobariški Stol Breginj
Ilova gora
Krn
Pot
Kališče - Mali
Grintavec (ali
Storţič)
Kališče
Topol - Polhograjska
Grmada - Polhov
gradec
Javornik

9 ur

Franc
Štibernik

041 696
940

Janez
Omahen

041 633
920

9 ur

7 ur

4 ure Anka Fabjan

041 887
430

6 ur

041 696
940

Franc
Štibernik

4 ure Miha Oblak
3 ure Slavko
Dobravc
6 ur Miro Pavič
6 ur

Franc
Štibernik
7 ur Janez
Omahen
Hoje
Vodič
7 ur Iztok Sinjur

5 ur

Miha Oblak

5 ur

Joţe
Momčilovič

5 ur

Miro Pavič

040 201
229
041 670
376
041 441
814
041 696
940
041 633
920
Telefon
041 574
990
040 201
229
031 511
778
041 441
814

Teţavnost 1 - večji vzponi, daljša pot, hitrejša hoja
Teţavnost 2 - manjši vzponi, krajša pot, zmernejša hoja

* Organiziran bo poseben prevoz z avtobusi. Shranite ta program. Pričakujemo vašo zanesljivo udeleţbo.
Potrebno se je prijaviti najmanj pet dni preje v novi društveni pisarni na Ljubljanski 29 (podstrešje
telovadnice) vsak ponedeljek ob 20. uri ali telefonsko pri vodičih.

Članarino je potrebno poravnati najkasneje do 31.03.2005. Stroške avtobusnega prevoza se plača ob prijavi.
Več informacij lahko dobite tudi na spletni strani: pdrustvogrosuplje-psascendo.si
Vsak ponedeljek ob 20. uri se srečujejo članskih srečanjih v novih prostorih na Adamičevi 29
(telovadnica). Takrat se dogovore tudi o dodatnih izletih in se preizkusijo tudi v športnem plezanju .
Za dodatne informacije lahko pokličete: tajnico Vero Zajc, tel. 01 7863 173, Anko Fabjan, tel. 041 887 430
ali predsednika Franca Štibernika, tel. 041 696 940.

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 druženja ljubiteljev gora, zanimivih
izletov in pohodov, taborjenj in tekmovanj z namenom spoznavanja slovenskih planin
in gora in uživanja v njih. Kot član velike družine planincev boste v gorah lahko bolj
aktivni, strokovno podkovani in varni. Na voljo so vam številne možnosti in ugodnosti,
ki jih prinaša članstvo.

Planinska društva zgibanko lahko, po predhodnem telefonskem ali pisnem
naročilu, prevzamejo 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.

AKCIJE IZ PLANINSKEGA KOLEDARČKA 2005
APRIL
PD Ţelezničar
26. pohod na Štampetov most

16.4.2005 Ljubljana

01/2912297

Čistilna akcija na Šmohorju

16.4.2005 PD Laško

Marjan Čater 051/356434

Pohod po poteh "Celjskih grofov"

16.4.2005 PD Grmada

Franc Šinko

031/383591

12. gorski tek pod Kriško goro

17.4.2005 PD Kriţe

Ivan Likar

041/784175

Turni smuk Rodica

20.4.2005 PD Bohinjska Bistrica

Alojz Butkovič 041/657110

13. pohod "Slovenc, tvoj rod je hodil tod"

23.4.2005 PD Ţelezničar Celje

Joţe Ratej

041/792734

23. pohod po mejah KS (Kasaze-Brnica)

23.4.2005 PD Liboje

PD Liboje

03/7140356

Pohod po Ribniški poti (II. del)

23.4.2005 PD Ribnica

Zdenka Mihelič 041/222358

12. tradicionalni pohod na Kunigundo

24.4.2005 PD Vojnik

Mirko Blazinšek 041/685635

Bjelolasica - Hrvaška

24.4.2005 PD Podpeč - Preserje Marko Goršič 01/3631175, 041/795006
PD Dol, Cesta VDV brigade 2,

Jurjev pohod v gore

24.4.2005 PD Dol

1431 Dol pri Hrastniku

Po pomurski poti
Tradicionalni pohod okoli Metlike počastitev 640 let Metlike

24.4.2005 PD Hakl

Dragotin Kuster 041/475588

24.4.2005 PD Metlika

Anton Krašovec 041/757441

31. trim pohod na Boč ob dnevu upora

27.4.2005 PD Poljčane

Ivo Borovnik

Pohod po Vrhniški planinski poti

27.4.2005 PD Vrhnika

Roman Novak

041/224039

Pomlad na Bukovici

27.4.2005 PD Ţalec

Dušan Šip

031/320242

Tradicionalni pohod na Ţavcarjev vrh

27.4.2005 VO PD Oţbalt-Kapla

Tone Cepec

040/324966

Kresovanje na Gori

30.4.2005 PD Ţalec PS Galicija

Srečko Podpečan 03/5728411

Kresovanje na Mali planini

30.4.2005 PD Bajtar

Marjan Pohlin

041/878376

01/8394942, 041/570546

Kresovanje na Srnjaku

30.4.2005 PD Logatec

Janez Slabe

01/7541593, 041/544561

Kresovanje pri koči na Golici
Prvomajsko kresovanje pri Valvasorjevem
domu

30.4.2005 PD Jesenice

PD Jesenice

04/5866070

30.4.2005 PD Radovljica

Marko Mulej

040/772843

Spominski pohod na Golobar
Tradicionalno kresovanje na predvečer 1.
maja (Okrešelj)

30.4.2005 PD Bovec

PD Bovec

30.4.2005 PD Celje-Matica

PD Celje-Matica 03/4924850

MAJ
2. spominski pohod
45. srečanje na gori Oljki, pohod iz
Polzele

1.5.2005 PD Gornja Radgona

PD Gornja Radgona 031/654514

1.5.2005 PD Polzela

Berni Palir

041/813909

48. prvomajski pohod na Kozlek
9. tradicionalni shod občanov Ţirovnice in
pohod na Stol

1.5.2005 PD Sneţnik

Marjan Prosen

05/7141482

www.planinsko-drustvo-zirovnica.si

Jebel Toubkal, Maroko

1.5.2005 PD Ţirovnica
PD Pošte in
1.5.2005 Telekoma Ljubljana

Pohod na Krn

1.5.2005 PD Kobarid

Marko Matajurc 041/781 251
Vlado Smrekar 041/698696

Pohod na Kršičevec

1.5.2005 MDO in PD Postojna
PD Lisca

Jadran Grţelj

05/7578046

Pohodni tabor po Evropi
Prvomajski pohod in srečanje na
Krašnjem vrhu

1.5.2005 MDO Zasavje

Vinko Šeško

041/513460

1.5.2005 PD Metlika

Anton Krašovec 041/757441

Prvomajski pohod Maribor-Pečke-Maribor

1.5.2005 PD Drava Maribor

Borut Cerkvenič 041/482331

Prvomajski pohod na Areh
Prvomajski pohod na Košenjak in
srečanje pri planinskem domu

1.5.2005 PD Fram

Janez & Damijan Sagadin 02/6014981

1.5.2005 PD Dravograd
PD Postojna

Ivana Kotnik 02/8710290

Prvomajski pohod na Kršičeveč

Planinska sekcija
1.5.2005 Jurišče

Prvomajski pohod na Mrzlico
Prvomajski pohod po Moravški planinski
poti
Prvomajski shod planincev in občanov
Mislinje v Završah

Matjaţ Pirš

031/323552

Jadran Grţelj
Vili Treven

041/828420
041/672233

1.5.2005 PD Trbovlje

Bojan Gorjup
Leon Lavrič

03/5622036
041/433254, 01/7231274

1.5.2005 PD Moravče

Janez Jesenšek 051/306727

1.5.2005 PD Mislinja

Joţe Zaveršnik 041/653493

Prvomajsko srečanje na Cajnarju

1.5.2005 PD Logatec

Janez Slabe

Prvomajsko srečanje na Gori
Prvomajsko srečanje na Koči pod
Kremţarjevim vrhom

1.5.2005 PD Ţalec PS Galicija

Milan Ašenberg 03/5728111

1.5.2005 PD Slovenj Gradec

Stane Plevnik

Prvomajsko srečanje na Krimu

1.5.2005 PD Podpeč - Preserje Marko Goršič
Mojmir Rupar

Prvomajsko srečanje na Lisci

1.5.2005 PD Lisca

Lojze Florjančič 07/8140803
PD Hrastnik

Prvomajsko srečanje planincev na Kalu

1.5.2005 PD Hrastnik

Marjan Pergar

03/5645107

Prvomajsko srečanje pri koči pod Grmado

1.5.2005 PD Grmada

Franc Šinko
Joţe Ruţič

031/383591
02/5421053, 041/614672

Razstava ob 110.letnici izhajanja PV in
pohod na Sotinski in Serdiški breg

1.5.2005 MDO PD za Pomurje

jozeruzic@volja.net

1.5.2005 PD Planika Maribor

F. Rajh

1.5.2005 VO PD Oţbalt-Kapla

Igor Glasenčnik 041/319440

Sicilija - 10 dni
Tradicionalni prvomajski pohod na
Ulbinov vrh

01/7541593, 041/544561

041/832035
01/3631175, 041/795006
041/855188

041/797712

Tradicionalno prvomajsko srečanje na
Resevni

1.5.2005 PD Šentjur

Ivan Straţe

Tradicionalno srečanje na Šmohorju

1.5.2005 PD Laško

Vlado Pongratz 03/5733270

Turni smuk na Veliki planini

1.5.2005 PD Bajtar

Marjan Pohlin

Razprimo jadra, pohod na Kamnik

8.5.2005 PD Šempeter

Silvo Črepinšek 031/501244
PD Škofja Loka 04/5120667

29. spominski pohod na Blegoš

PD Gorenja vas\nPD
8.5.2005 Škofja Loka
Postaja GRS

33. Koflerjev memorial

8.5.2005 Mojstrana

Dušan Polajnar 041/603335
PD Nova Gorica 05/3023030

Druţne sabotinske planinske poti

8.5.2005 PD Nova Gorica\n

planinskodnovagorica@siol.net

Jezikova nedelja na Bohorju

8.5.2005 PD "Bohor" Senovo

Tone Petrovič

Majski pohod na goro Oljko

8.5.2005 PD Šmartno ob Paki

PD Šmartno ob Paki 031/806502

S kolesom na Čreto
Tečaj "B" Kategorije - Okrešelj, Logarska
Dolina

8.5.2005 PD Vransko

Tone Ferme

041/714512

12.5.2005 S MDO

Robert Terţan

041/606391

29. spominski tek in pohod na Blegoš

14.5.2005 PD Gorenja vas

Matjaţ Mrak

5. nočni pohod Škofja Loka-Ljubljana

14.5.2005 PD Pošte in telekoma Matjaţ Pirš

Pohod od Kotelj do Belih Vod

14.5.2005 PD Šoštanj

Jure Drev

041/776269

Slovenija v gibanju - pohod na Rudnico

15.5.2005 PD Bohinjska Bistrica
PD Lisca

Andrej Roţič

051/364125

20.5.2005 Občina Sevnica

Joţe Prah

041/657560

Dan pohodništva in prireditev ob 100letnici PD Lisca

PLANINSKO DRUŠTVO
SEŢANA
obvešča vsa planinska društva,da bo akcija, navedena
v Planinskem koledarčku
za leto 2005, pod naslovom
SREČANJE MLADIH
NA VREMŠČICI,
potekala
v nedeljo 29.05.2005
in ne 22.05.2005, kot je

Matjaţ Mrak

031/883319
01/8394942, 041/570546

031/891762

07/4971530

04/5180580, 031/891762
031/323552

objavljeno.
PLANINSKO DRUŠTVO POŠTE IN TELEKOMA
Ljubljana obvešča, da je pri javljanju pomembnejših
akcij v letu 2005 žal prišlo doPLANINSKO
napake. 38. DRUŠTVO
srečanje ZLATARNE CELJE sporoča, da
je
še
nekaj
prostih
mest za potepanje po Sardiniji od 10. do
planincev Pošte in Telekoma Slovenije s
19. junija 2005.
praznovanjem 50-letnice Poštarskega doma pod
Plešivcem bo 04.09.2005 boInformacije
v organizaciji
in prijave sprejemajo na telefonu: 03/54 52 927 ali
Planinskega društva Pošte in 040
Telekoma
324 669.Maribor.
Informacije na telefonski številki: 02/ 449 25 13

PLANINSKO DRUŠTVO ŢELEZNIČAR LJUBLJANA vabi na 26. pohod ťŠTAMPETOV MOSTŤ.
Pohod bo 16. aprila 2005. Odhod vlaka iz Ljubljane do ŢP Verd bo ob 8,30 uri. Prva kontrolna točka
bo pri Štampetovem mostu, druga pri kurirski postojanki TV17, tretja točka je Trebevnik, nato bo pot
vodila po klančku navzdol do Pokojišča (topli napitek in moţnost prehrane v gostišču). Po okrepčilu se
pot nadaljuje do naslednje kontrolne točke Lašče in po dolini do ŢP Borovnica, kjer se bodo pohodniki
okrepčali, večkratnim udeleţencem pohoda pa bodo podeljena priznanja. Kontrolni kartonček, ki velja,
kot povratna vozovnica, bo mogoče kupiti po ceni 300 SIT na vlaku ali na ŢP Verd. Pot je markirana in
lahka, vendar mora biti obutev vseeno primerna vremenu.

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

POROČAJO
Projektna skupina civilne druţbe za ohranitev Smrekovca

Planinsko društvo Šoštanj, je lani, ob 100 letnici delovanja Šaleške podruţnice SPD, ustanovilo
"Projektno skupino civilne druţbe za ohranitev Smrekovca", ki je opravila prvo okroglo mizo na temo:
"OHRANIMO SMREKOVEC". O tem je bilo ţe pisano v Obvestilih PZS štev. 11/2004.
Ob letu osorej, kot so zapisali v vabilu, so pripravili drugo okroglo mizo.
Projektna skupina civilne druţbe za ohranitev Smrekovca, PD Šoštanj je imela letošnjo okroglo
mizo, v torek, 22. marca 2005, v Mali dvorani Kulturnega doma z letošnjim naslovom:

Kako ohranjamo Smrekovec?

Udeleţenih je bilo skupaj 32 udeleţencev: na okrogli mizi je bilo prisotnih 19 aktivnih razpravljavcev in
13 poslušalcev.
Aktivno so sodelovali na okrogli mizi predstavniki naslednjih organizacij:
Planinskega društva Šoštanj, Planinskega društva Črna na Koroškem, Lovske druţine Smrekovec,
Lovske druţine Mozirje, Savinjskega gozdarskega društva, Krajevne skupnosti Šentvid, Občine Šoštanj,
Zavoda za gozdove Slovenije, KE Šoštanj, Gozdarskega inštituta Slovenije iz Ljubljane, Zavoda za
varstvo narave, OE Celje, Policijske postaje Velenje, Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano iz Ljubljane, sosednjih planinskih društev, oskrbnika Doma na Smrekovcu in Doma na Slemenu.
Tematika okrogle mize je vsebovala naslednje sklope:
1. Problemi ohranitve Smrekovškega pogorja
Ob začetku okrogle mize je moderator Bojan ROTOVNIK, v imenu organizatorja pozdravil vse prisotne
in predstavil potek ter način dela okrogle mize. Uvodoma je bilo predstavljeno delo projektne skupine v
lanskem letu. Nato so prešli k obravnavi vsebine okrogle mize.
Vsak od aktivnih razpravljavcev je predstavil svoj pogled na to, v čem vidi probleme na Smrekovškem
pogorju. Ugotovili smo, da pogorje pesti naraščajoč motoriziran promet, predvsem naraščanje problema
prepovedanih voţenj z motornimi sanmi in kros motorji v naravnem okolju, vse bolj se pojavljajo tudi
voţnje štirikolesnikov. Problem je tudi prekomerno, ne naravno nabiranje gozdnih sadeţev; odmetavanje

raznih odpadkov, ki jih puščajo obiskovalci, tveganja varovanja virov pitne vode, ne-javljanje očividcev
prekrškov ter neusklajenost delovanja sektorjev policije in inšpektoratov.
2. Reševanje problemov ohranitve Smrekovškega pogorja
Prisotni so podali svoje stališča in predloge glede moţnih rešitev problemov. Ugotovili so, da je
zaznavanje problemov še vedno premajhno; tako s strani posameznikov, društev, kakor tudi represivnih
organov (policija, inšpektorati). Potreben je tudi pristop lokalnih skupnosti (lokalnega prebivalstva, občin,
šol, druge javnosti). Rešitve so v večji angaţiranosti lokalnega prebivalstva, konkretnih dejanj policije in
inšpektoratov v smislu nadzora in kaznovanj ter splošnem izobraţevanju. Dolgoročna rešitev je lahko tudi
zavarovano območje Karavank in Kamniško-Savinjskih Alp, kar pa je odvisno od sporazuma vseh
udeleţenih ter izkazovanja pozitivnih razvojnih učinkov v drţavi.
3. Ustanavljanje Naravovarstvene zveze Smrekovec
V ustanavljanju je Naravovarstvena zveza Smrekovec, ki bo delovala kot društvo na širšem območju
Smrekovškega pogorja in povezovala skupne programe varstva narave, trajnostnega razvoja, okoljskega
izobraţevanja ter nudenja pomoči lokalnemu prebivalstvu v skladnih vsebinah. Statut Zveze bo objavljen
na spletnih straneh www.smrekovec.net, k sodelovanju so vabljena vsa društva ter podporne
organizacije (krajevne skupnosti, lokalne skupnosti, podjetja).
Ob koncu je bilo izvedeno kratko, a zanimivo predavanje o ekološki vrednosti Smrekovškega pogorja.
Predaval je mag. Miran Čas, iz Gozdarskega inštituta Slovenije, sicer domačin, ki je predstavil glavne
rezultate raziskav biotske pestrosti na Smrekovškem pogorju, kvalifikacijske vrste za Naturo 2000 ter
pretekla naravovarstvena prizadevanja na koroški strani.
Ob zaključku razprave so bili sprejeti naslednji sklepi - zaključki:
1. Vsak posameznik deluje s svojim pozitivnim zgledom na krepitev kulturnega odnosa do narave.
2. Podpiramo ustanovitev Naravovarstvene zveze Smrekovec, ki naj deluje v smislu trajnostnega
razvoja.
3.

Prisotni sektorji pričnejo z usklajenim in učinkovitim delovanjem (policija, inšpektorati,
strokovne institucije, občine).

4. V letošnjem letu se izvede skupna preventivna akcija s policijo in Inšpektoratom za gozdarstvo.
Pobudo poda Naravovarstvena zveza Smrekovec.
5. Ob kršitvah prepovedanih voţenj v naravnem okolju kliči 113.
Projekt "OHRANIMO SMREKOVEC" JE PROGRAM OSVEŠČANJA OBISKOVALCEV O
NARAVNIH VREDNOTAH Smrekovškega pogorja, ki obsega Savinjsko-Šaleško in Koroško regijo.
Namen pa je tudi, da vzpodbudijo širšo slovensko planinsko javnost, da so taki predeli tudi drugje. Zato
poglejte na spletno stran www.smrekovec.net, kjer je širše predstavljeno delovanje projektne skupine,
ki jo vodi marljiva Martina PEČNIK lepanjiva@email.si Projektna skupina je ţe v letu 2004 prejela
mednarodno priznanje - podporo Ministrstva za okolje, prostor in energijo ter programa Veleposlaništva
Kraljevine Nizozemske. Izdali so zloţenko, ki je izšla v treh jezikih, kot informacija o posebnostih tega
vulkanskega pogorja pri nas. Več o tem na spletni strani http://www.pd-sostanj.org

Joţe MELANŠEK
-------------------------------------------------------------------------------

Pokrajinski
sporoča...

odbor

MO

MDO

Podravja

SREČANJE

MLADIH NA BOČU
V soboto, 19. marca je bilo na Boču srečanje
mladih planincev, ki ga je pripravil pokrajinski
odbor mladinskih odsekov Podravja. Od 28
planinskih društev iz MDO se je na srečanju
zbralo devet mladinskih odsekov: APD Kozjak
Maribor, PD Drava, PD Fram, PD HAKL, PD
Paloma, PD Poljčane, PD Ptuj, PD Slovenska Bistrica in PD Ţelezničar Maribor. Vsega skupaj nas je bilo
220, od tega 153 otrok in 67 odraslih. Uradni del se je pričel ob 10.30. Sledile so druţabne igre, ki so jih
pripravili člani APD Kozjak. Bilo je še ravno toliko snega, da smo se lahko tudi kepali - bilo je otroško
zabavo! Ob zaključku smo se mentorji in vodniki pogovorili o aktualnih temah na področju dela z
mladimi.
S stiskom rok smo se poslovili in odpravili novim dogodivščinam naproti...
Primoţ TROP

V prejšnji številki so navedli samo tiste prijatelje Janč, ki so bili v preteklem letu
največkrat na Jančah.
Naštejmo še vse ostale: Marinka Pečaver (106), Lado Pečaver (101), Rado plešič
(65), Branko Volčini (81), Stane in Tilka Štuhec (55), Jani Jerant, Marija Kurent
(50), Cirila Godec (48), Silvo Girlj ml. (47), Alenka Glavan, Stanka Jakoš, Mojca
Jerant (40), Robert Duh (39), Stane Jerebič, Vinko Jamnik (37), Darinka in Mirko Lovše (36), Sonja
Bartol, Henrik Purgar (34), Marjan Cerar, Silvo Grilj st., Ana Kukovica (33), Joţe Bokal, Miro Grm,
Lojze Hauptman (32), Marjana Kahne, Joţi Šinkovec (31), Viktor Čebela, Luka Grilj, Marija Jamnik,
Tončka Jeriha, Joţe Kukovica (30), Brane Tavčar (29), Franc Kralj, Andrej Namestnik, Marija Prosenc
(28), Srečo Birk, Lojze Perčič, Igor Vezenšek (27), Blaţ Grilj, Joţe Gliha, Iva Ključevšek, Franc
Lampelj, Tone Marolt, Anica Majcen, Rado Nagode, Alenka in Igor Pezdirc, Urban Vehovec, Vera
Voglar, Saša Zupančič (26), Marjeta Birk, Joţe in Joţica Dovjak, Peter Hribar, Štefka Jelnikar, Ana
Lampelj, Maja Likar, Joţe in Mija Mahkovec, Borut Vukovič, Rado Zupančič ml. (25). Po obveznem
skupinskem fotografiranju pred domom je sledilo še druţabno srečanje, društvo pa je za vse sodelujoče
prispevalo za enolončnico. Priznanja na katerih je skupinska fotografija s srečanja in seznam vseh
sodelujočih so udeleţenci prejeli na 9. spominskem pohodu Franca Štrusa. Vse dosedanje prijatelje Janč
vabijo, da to ostanejo tudi v letošnjem letu, ostale pa da se jim pridruţijo.
Na 8. seji UO PD Litija 3.2.2005 so člani UO obravnavali poročilo o finančnem poslovanju v letu 2004
in osnutek finančnega načrta na leto 2005. Celotni odhodki za dom na Jančah so v preteklem letu znašali
9.572.761 SIT, za ostalo društveno dejavnost pa so namenili 3.935.179 SIT. V osnutku finančnega načrta
za leto 2005 so za društveno dejavnost namenili 3.858.753 SIT, pri čemer se kar 1.400.000 SIT nanaša na
stroške povezane s stoletnico društva. Zaradi zmanjšanja stroškov poštnine so se dogovorili, da bodo v

bodoče tudi na Savi in v Kresnicah Obvestila raznašali za to zadolţeni člani, kdor pa bo hotel pa bi
Obvestila lahko prejemal tudi po elektronski pošti. Zmanjšanje bančnih stroškov pričakujejo ob prehodu
na elektronsko bančništvo. Okrogla miza o planinstvu kot rekreativni dejavnosti bo 31.3.2005, moderator
bo Borut Peršolja iz PD Domţale, zagotoviti pa je potrebno še strokovnjake s Fakultete za šport in ostalih
organizacij s področja rekreacije. V juniju bo v okviru slovesnosti ob stoletnici društva slikarska kolonija
za odrasle na Konjščici. Člani UO so se seznanili s pogovorom, ki so ga R. Ponebšek, B. Vukovič in M.
Dernovšek imeli s predstavniki PD Zagorja o konceptu obeleţitve stoletnice ustanovitve litijske
podruţnice SPD. Dogovorjeno je bilo, da bo delegacija PD obiskala litijskega in šmarskega ţupana in jima
podrobno predstavila aktivnosti ob stoletnici. Imenovali so uredniški odbor za Prusik, ki bo izšel ob
občnem zboru in se dogovorili, da je gradivo zanj potrebno oddati najkasneje do 10.3.2005. Dogovorjeno
je bilo, da bo v kulturnem programu na občnem zboru nastopil zbor Lipa, ki v letošnjem letu prav tako
obhaja visoko obletnico. Do dneva seje je članarino plačalo 72 članov, od tega je bilo 12 A članov. Ob
zaključku so nazdravili tajniku društva Alešu Preglu, ki je zakorakal v četrto desetletje in najmlajši članici
društva, njegovi hčerki Pii, ki je bila ob včlanitvi stara 13 dni.
Tradicionalnega pohoda na Zasavsko Sveto goro, 13.2.2005 se je kljub jutranjemu deţju udeleţilo čez
trideset planincev iz Litije. Vztrajnost je bila nagrajena, deţ je kasneje ponehal in posijalo je sonce.
V soboto, 19.2.2005 je oskrbnica na Zasavski Sveti gori Karla na Valentinov ples povabila vse, ki so v
minulem letu vsak mesec v poseben kartonček odtisnili ţig z dvema srčkoma. V savski sekciji je bilo
takšnih kar 25, precej pa jih je bilo tudi iz Zagorja. Ob ţivi glasbi so se vsi naplesali, kot se za praznik
zaljubljencev tudi spodobi. Vztrajne obiskovalce je oskrbnica Karla nagradila z majicami. Akcija se
nadaljuje tudi v letošnjem letu.
Izleta savske sekcije od Podmeje do Laškega čez Mrzlico, Kal in Šmohor se je 20.2.2005 udeleţilo 23
članov savske sekcije in še pes Atos za povrh. Pot je bila kar zahtevna, saj je bila v večjem delu
poledenela, kljub temu pa so jo vsi zmogli brez nezgod. Na Šmohorju so kar malo pogrešali prejšnjega
oskrbnika Tulia Bolčiča, ki je v dolgih letih postal velik prijatelj društva.
Na 9. spominskem planinskem pohodu Franca Štrusa 26.2.2005 je udeleţbo na cilju potrdilo 92
planincev. Vsa pot je bila zasneţena in tokrat ob njej prvič niso naleteli niti na en primerek pomladnega
cvetja, vse je prekrila debela sneţna odeja. Vendar pa prave zimske razmere najbolj vztrajnih niso mogle
preprečiti udeleţbe na pohodu. Največ planink in planincev je sicer prišlo iz litijskega planinskega
društva, niso pa manjkali tradicionalni udeleţenci iz Celja, Zagorja, Zagreba, Kočevja in drugod. Pohoda
se je tokrat prvič udeleţil tudi Niko Guid iz Maribora, ki pri komisiji za planinska pota vodi odbor za
planinske obhodnice.
Slovesne akademije Beseda na vrhu 18.2.2005 ob 110 - letnici Planinskega vestnika in Aljaţevega
stolpa ter 30 - letnici vzpona na Makalu se je udeleţilo tudi 13 predstavnikov društva.
PD Litija je v okviru prireditev ob stoletnici delovanja povabilo na okroglo mizo z naslovom:

PLANINSTVO V LUČI REKREATIVNE DEJAVNOSTI - POMEN REKREACIJE V
SODOBNEM NAČINU ŢIVLJENJA. Okrogla miza je potekala v četrtek 31.marca 2005 v veliki
sejni sobi Občine Litija. Z okroglo mizo so ţeleli predstaviti planinstvo v luči rekreativne dejavnosti in
pomen rekreacije za sodobnega človeka. Lokalno skupnost pa vzpodbuditi, da nameni več pozornosti
rekreaciji ter med udeleţenci vzpodbuditi razpravo o prisotnosti rekreacije pri preţivljanju prostega časa.
Uvodoma sta svoje poglede podala v obliki referata strokovnjaka mag. Borut Peršolja iz geografskega
inštituta Antona Melika in doc. dr. Boris Sila iz Fakultete za šport. Kako zagotoviti več denarja za

financiranje športnih objektov in na kakšen način pritegniti več ljudi k organizirani športni vadbi. Ali je
dolţnost vseh športnih društev, da gojijo tudi športno rekreacijo
Avtor referata REKREACIJA doc.dr. Boris Sila, prof. šp.vzg. Leta 1973 je diplomiral na Visoki šoli
za telesno kulturo v Ljubljani. Deset let kasneje je v Zagrebu zagovarjal magistrsko nalogo iz
kineziologije. Leta 1989 pa je na Fakulteti za telesno kulturo (današnja Fakulteta za šport) doktoriral iz
kineziologije. Zaposlen je na Fakulteti za šport, kjer opravlja raziskovalno in pedagoško delo. Dr. Boris
Sila je predstojnik katedre za fitnes in aerobiko ter vodja oddelka za športno rekreacijo. Kot član pa
sodeluje v katedri za gorništvo, športno plezanje in aktivnosti v naravi, v katedri za plavanje, vodne
aktivnosti v naravi in vodne športe, v katedri za športno rekreacijo in zdravje in je član senata fakultete.
Med drugimi zadolţitvami je tudi sekretar na inštitutu za kineziologijo. V slovenskem prostoru sodi med
največje poznavalce športne rekreacije. O tem se lahko prepričamo tudi ob prebiranju njegove osebne
bibliografije, ki izkazuje kontinuirano in strokovno delo na področju športne rekreacije. (vir: svetovni
splet)
Avtor referata GORNIŠTVO mag. Borut Peršolja. Diplomo in magisterij iz geografije je opravil na
Filozofski fakulteti v Ljubljani. Za diplomsko nalogo je prejel fakultetno Prešernovo nagrado za študente.
Zaposlen je na Geografskem inštituti Antona Melika, kjer proučuje naslednja področja: regionalno
geografijo, fizično geografijo in zemljepisna imena. Sodeluje v ljubljanskem geografskem društvu in je
upravnik Geografskega vestnika. Aktivno je vpet tudi v delo na področju gorništva in sicer je Vodnik
Planinske zveze Slovenije (PZS) in Inštruktor planinske vzgoje. Mag. Borut Peršolja je član komisije za
vzgojo in izobraţevanje PZS ter član katedre za gorništvo, športno plezanje in aktivnosti v naravi
Fakultete za šport. Kot član aktivno sodeluje tudi v strokovnem svetu za športno rekreacijo Ministrstva za
šolstvo in šport. Je aktualni predsednik planinskega društva Domţale in član sveta Zavoda za šport in
rekreacijo Domţale. O njegovem bogatem ustvarjalnem delu priča osebna bibliografija tako s področja
geografije kot s področja gorništva. (vir: svetovni splet)
Rekreacija - dejavnost s katero se človek telesno, duševno sprosti in okrepi (vir: Slovar slovenskega
knjiţnega jezika) Ţe sama definicija rekreacije nakazuje pomembnost rekreacije v času, ki ga ţivimo.
Telesna in duševna sprostitev in okrepitev človeka prinaša prednosti celotni druţbi.
Sproščen človek v delovnem okolju ustvarja več in bolje. Vse več ljudi na svojem delovnem mestu
sedi, teţka fizična dela so nadomestili stroji, ki jih upravlja človek sede.
Telesna aktivnost poveča odpornost organizma. Odpornejši kot je človek manjša verjetnost je, da zboli in,
če ţe zboli je čas zdravljenja krajši. To predstavlja manjšo obremenitev za druţbo in predvsem za
zdravstveno blagajno.
Športna rekreacija je primerna za vse starostne skupine. Doseţki posameznika niso selektivni v smislu
uvrstitve v izbrano vrsto, ki je omejena na najboljše. Športna rekreacija je priloţnost, da mladi postanejo
zasvojeni s športom, ki ne pušča negativnih posledic. Športno rekreacijo je potrebno pribliţati ljudem.
Druţba mora omogočiti športne površine in sredstva, ki pa so s primerno interpretacijo ţe privarčevan z
opisanimi učinki rekreacije.
Gorništvo vsesplošno udejstvovanje človeka v gorah (definicija R.P.) Gorništvo je zagotovo ena od
priljubljenih tradicionalnih rekreativnih dejavnosti v slovenskem prostoru. Planinska društva z
vzdrţevanjem široke mreţe planinskih poti ljudem ponujamo moţnost športne rekreacije na prostem. Z
organizacijo izletov pod vodstvom izobraţenih vodnikov skrbimo za vodeno rekreativno dejavnost.
Zavedamo se dejstva, da je zgolj izlet ob koncu tedna nezadostna rekreacija in zato vzpodbujamo
rekreativno vadbo, ki naj bi potekala vsaj enkrat tedensko. Prednosti gorništva, kot rekreativne dejavnosti

so predvsem v tem, da ne rabiš mnoţične ekipe ampak načeloma le enega partnerja s stališča varnosti in
druţabnosti in da ni potrebno v naprej rezervirati igrišča ampak, ko se odločiš enostavno greš. Ker v gorah
izzive iščejo tudi umetniki, raziskovalci in turisti je gorništvo zelo široka dejavnost ali moderno
interdisciplinarna dejavnost in zato si ţelimo da Gorništvo postane način ţivljenja, vsem tistim ki radi
zahajajo v gore.

Planinsko društvo Drago Bregar Ljubljana je 24. julija 2004, na
6. spominskem pohodu Draga Bregarja, svečano, ob prisotnosti
podpredsednika PZS Adija Vidmajerja, razvilo društveni prapor.

Člani društva vabijo, da se udeleţite tudi letošnjega 7.
spominskega Bregarjevega pohoda, ki bo 23.07.2005.
Informacije na telefonu 041/355 589.

Na fotografiji je utrinek s svečanosti ob razvitju društvenega prapora.

IZ ZAPISNIKOV

.

PLANINSKO DRUŠTVO POLJE
Vsa poročila o društvenem delu za preteklo leto so bila soglasno sprejeta. Sprejet je bil tudi program dela
za leto 2005. Obveznemu delu občnega zbora je sledil prikaz diapozitivov iz društvenega izletniškega
ţivljenja, ki jih je pripravil Matjaţ Maleţič. Nekaj vzpodbudnih besed za nadaljevanje doseganja uspešno
zastavljenih ciljev pa je izrekla predsednica MDO Marinka Koţelj Stepic.
(Po zapisniku občnega zbora z dne, 28.01.2005)

PLANINSKO DRUŠTVO GROSUPLJE
Predsednik društva Franc Štibernik je predstavil delo društva v letu 2004. V preteklem letu se zaradi
različnih vzrokov ni uspelo doseči povečanja članstva na 310 članov. Vzrok gre iskati tako v splošnem
negativnem trendu gibanja številčnosti članstva, ugodnostih ki ji nudi PZS, konkurenčnem gorniškem
klubu, kot tudi v sami angaţiranosti v izgradnjo novih prostorov, katere pa so vendarle uspeli pridobiti. Ob
enem je bil to tudi eden glavnih ciljev, ki se je dosegel ob sočasnem poţrtvovalnem prostovoljnem delu
posameznikov in pomoči sponzorjev. Dela na omenjenem projektu so stekla s koncem poletja, otvoritev
pa se je s svečanostjo zgodila v zadnjih dneh starega leta. Na otvoritvi so sodelovali ţenski pevski zbor,
demonstratorji športnega plezanja, predsednica MDO Ljubljana Marinka Koţelj Stepic, ţupan občine
Grosuplje Janez Lesjak in drugi. Ţe na samem začetku preteklega leta je zastala akcija, v kateri se je za
udeleţevanje izletov oz. obiskovanje vrhov predvidenih v društvenem letnem planu podeljevalo medalje.
Vzrok tega je nepripravljenost delovanja posameznikov, ki so pričeli s tovrstno dejavnostjo. Ravno tako
večjih dejavnosti na področju obnove GP in dela z mladimi ni bilo. Kljub temu se je del Grosupeljske poti
obnovilo v spomladanskih dneh, ko se je na Polţevem v organizaciji PD Grosuplje odvijalo srečanje
MDO. Za delo z mladimi ni oblikovane posebne sekcije, vendar se na tem področju več dogaja v povezavi
s Plezalno sekcijo. Z razliko od preteklih let je upadlo tudi zanimanje za planinske izlete v sklopu športnih
dni na osnovnih šolah, saj je izpeljava tovrstnih izletov v veliki meri odvisna od za to zainteresiranih
učiteljev. Izobraţevanja novih planinskih vodnikov ni bilo, ker člani za to niso pokazali zanimanja, je pa
potekalo izobraţevanje za športne plezalce in inštruktorje plezanja. Alpinistične aktivnosti so se odvijale v
domeni oţjega kroga članov, saj po večini vzponi alpinističnega značaja praviloma niso v planu
društvenih izletov. Odvijajo se po medsebojnem dogovoru. Vseeno pa je bila izpostavljeno dejstvo, da
tovrstne vzpone vodijo člani, ki imajo sicer izkušnje, ne pa tudi naziva ťalpinistŤ, kar je potrebno za
ustanovitev alpinističnega odseka; imajo pa kar nekaj alpinističnih pripravnikov. Blagajnik Miro Pavič je
predstavil bilanco poslovanja Društva, za katero je bilo večje zanimanje zaradi izgradnje novih društvenih
prostorov. Kljub tudi finančno zahtevnemu podvigu je bilo ugotovljeno pozitivno poslovanje. Po
predstavitvi finančnega stanja oz. poslovanja, je Joţe Momčilovič v imenu Nadzornega odbora podal
pozitivno mnenje glede tega ter s tem potrdil, da je bilo finančno poslovanje v skladu s statutom Društva.
Poročilo o delu plezalne sekcije ASCENDO je podala Barbara Radovan. Navzoči so brez razprave
podprli podana poročila in soglasno sprejeli: poročilo predsednika, poročilo blagajnika, poročilo plezalne
sekcije in poročilo nazornega odbora. Program izletov, ki ga je pripravila komisija za izletništvo z Anko
Fabjan na čelu, je med navzočimi naletel na veliko odobravanje. Od preteklih se razlikuje po tem, da je
večina izletov oblikovanih v dve teţavnostni stopnji, poleg tega pa je tudi več avtobusnih izletov. Zlasti
slednje omogoča večjo dinamiko med izhodiščem in ciljem izletov. Ob tem je bila za avtobusni prevoz
sprejeta kotizacija v višini 1500 SIT /osebo. V primeru višje cene, pa bo razliko krilo Društvo (izleti
društva so objavljeni v rubriki Planinska društva vabijo v teh obvestilih). Vsa poročila in programi (plani)
so bili po diskusiji soglasno sprejeti. V jeseni je minilo 20 let od ustanovitve Planinskega društva
Grosuplje. Ob tej priloţnosti so bila iz rok predsednika PD Grosuplje in predsednice MDO Ljubljana
izročene pohvale zasluţnim članom, ki so (in nekateri še vedno) s svojim delovanjem omogočajo uspešno
delovanje Društva. Občni zbor so zaključili v sproščenem vzdušju, navdušeni nad predstavljenimi
diapozitivi, ki so jih popeljali v bolj ali manj tuje kraje.
(Po zapisniku rednega občnega zbora društva z dne, 31.01.2005)

PLANINSKO DRUŠTVO TRBOVLJE

Zaradi majhnega števila članstva v letu 2004 je bil sprejet dogovor, da se do naslednje seje pripravi
pregled gibanja članstva v zadnjih treh letih. Ocena je, da je članstvo v zadnjih letih močno upadlo.
Razlog naj bi bila previsoka članarina. Ker je v zadnjem času prišlo do pripomb s strani obiskovalcev
Doma na Mrzlici, bo z oskrbnikom opravljen razgovor. Potrjeno je bilo tudi poročilo inventurnih komisij.
Razdeljene so bile naloge za nadaljnje delo v društvu ter podan predlog, za se za sofinanciranje obnove
plezališč, ki jih člani ţe vrsto let obnavljajo sami in opremljajo s sredstvi društva, obrnejo po pomoč na
MDO (Vukovič) in PZS (Vidmajer, Sbrizaj). Sprejeli so tudi sklep, da se zaradi teţke finančne situacije od
10.02.2005 obračunava cena za prevoţeni kilometer za potrebe društva v višini 60% od uradno določene
vrednosti.
(Po zapisniku 10. seje, ki je bila dne, 10.02.2005)

PLANINSKO DRUŠTVO BREŢICE
Občni zbor so pričeli s predavanjem Vinka Šeška, ki je predstavil Turčijo in lepote gorske narave
Slovenije. Sprejeli so poročila o delu društva za leto 2004. Po 22. letih bo prenehala z delom dosedanja
predsednica Marija Veble, ki je, kot je dejal predsednik MDO Borut Vukovič, izjemna planinka,
prijateljica in poţrtvovalna predsednica društva ter članica MDO Zasavja. Zahvala njej in njenemu moţu
Ivanu ter dosedanjemu vodstvu društva gre za vse uspehe, ki jih je društvo imelo pri svojem delu. Tudi
Darja Mandţuka, pomočnica ravnateljice OŠ Breţice je dejala, da je Marija Veble lahko v ponos vsem.
Zahvalila se ji je za vse kar je storila za šolsko mladino, pohvalila pa tudi mentorico na OŠ Karmen Lipaj
Tramšek, ki stopa po Marijinh stopinjah. Zbor so pozdravili predstavniki sosednjih društev, pa tudi
predstavnika društva iz samobora in Vihor iz Zagreba. Novemu vodstvu so zaţeleli, da bi dostojno
nadaljevalo delo Marije in Ivana Vebleta, njima pa obilo zdravja v ţelji, da bi se čim večkrat srečali v
gorah ter da bi se tudi v bodoče udeleţevala meddruštvenih srečanj. Mesto predsednika je prevzel Tone
Jesenko, tajnica je postala Ida Kriţanec, blagajniška dela pa je prevzela Olga Krţan. Tone Jesenko, novi
predsednik društva se je v imenu vseh izvoljenih članov odborov zahvalil za zaupanje ter dejal, da ni
lahko prevzemati predsedovanja po tako predanem in dobrem vodenju društva, kot ga je vodila Marija
Veble. Zatrdil je, da bo storil vse, kar je v njegovi moči, da bo delo potekalo v zadovoljstvo vseh breţiških
planincev. Prepričan pa je, kot je dejal, da Marija društva ne zapušča, saj bo še vedno na razpolago s
svojimi nasveti in predlogi. Breţiški planinci so dosedanji dolgoletni predsednici izrekli priznanje a njeno
predano in uspešno vodenje društva ter za razvoj planinstva v občini Breţice ter jo imenovali za Častno
predsednico PD Breţice. V ta namen ji je bila izročena posebna listina. Vebletova se je zahvalila ter
dejala, da je prepričana, da je njeno uspešno delo posledica dobrega sodelovanja in verjame, da bo tudi
novo vodstvo odlično vodilo delo PD Breţice. Društvo je tudi uradno spremenilo naslov, in sicer prosijo,
da vso pošto naslavljate na: Tone Jesenko, Pod obzidjem 20, 8250 Breţice (telefon: 07/49 61 060 GSM
051/323 335; e-pošta: pd.brezice@email.si).
(Po zapisniku občnega zbora z dne, 11.02.2005 in dopisu društva z dne, 18.03.2005)

PLANINSKO DRUŠTVO TAM MARIBOR
Društvo je sprejelo poročila o društvenem delu za preteklo leto. V pozdravnem nagovoru je podpredsednik
PD Matica Maribor Franc Vračko dejal, da je prav PD Tam Maribor eno med aktivnimi društvi Podravja.
V ospredje pa je v svojem govoru izpostavil problem vključevanja mladih v planinsko dejavnost. Vse lepo
v prihodnosti so društvenim članom zaţeleli še Vera Ploj, predstavnica PD Ţelezničar, tadej Kosmačin,

podpredsednik PD jakob Aljaţ, Mitja Plohl iz PD Ruše. Joţe Murko, predsednik PD Tam pa je PD Matica
Maribor čestital za uspešno organizacijo Dneva slovenskih planincev v letu 2004 pri koči na Ţavcarevem
vrhu. Na občnem zboru so predstavili tudi program letošnjih izletov ter podelili društvena priznanja in
priznanja PZS. Ker s strani UO PZS ni bil prisoten nihče, je priznanja podelil predsednik društva. Po
sklenjenem uradnem delu so si prisotni ogledali predavanje z diapozitivi o alpinističnem izletu na Kavkaz,
ki ga je pripravil član njihovega AO Samo Ţnidaršič.
(Po zapisniku 47. občnega zbora PD TAM z dne, 19.02.2005)

PLANINSKO DRUŠTVO VRANSKO
Poročila o delu društva za preteklo leto in program dela za leto 2005 sta bila
sprejeta brez pripomb. Letno konferenco društva je pozdravil tudi ţupan Sušnik,
ki je društveno delo pohvalil, zlasti delo z mladimi. Dejal je, da tudi sam podpira
društvene akcije med katere sodi tudi prvomajsko srečanje na Čreti, ki sovpada v praznovanje občinskega
praznika. Predlagal je tudi, da se za obveščanje javnosti društvo posluţuje občinskega informatorja.
Nakazal je tudi moţnosti, kako bi društvo lahko pridobilo sredstva za usposodobitev koče na Čreti ter dal
obljubo, da bo pri tem pomagal. Pohvalno je, da ima društvo iz leta v leto več mladih članov; upad
starejših pa je 10%. Ker je v naslednjem letu predviden volilni občni zbor, je predsednik predlagal, da se
prične razmišljati o novih kandidatih za funkcije, tudi predsednika, v društvu. Da pa je društvo vse akcije
lahko izvedlo se je predsednik še posebej zavalil Občini Vransko, njenemu občinskemu svetu in ţupanu
Sušniku, zavodu za muzejsko, kulturno in športno dejavnost, še posebej Suzani Felicijan Bratoţ, osnovni
šoli ter vsem, ki so in bodo tudi v prihodnosti pomagali s sponzorskimi sredstvi in lastnim delom. Natisnili
so tudi ličen program dela za leto 2005, ki si ga, poleg poročil iz izletov in ostalih aktivnosti društva,
lahko ogledate na spletni društveni strani: http://www.planinsko-drustvo-vransko.si. Vprašanja,
pripombe in pohvale pa jim lahko posredujete na naslov e-pošte: info@planinsko-drustvo-vransko.si.
Koča na Čreti ima telefon: 03/5752 285 in je odprta od 01.04. do 31.10. vsako soboto in nedeljo ter ob
praznikih. Dodatne informacije lahko dobite tudi na telefonski številki: 03/5725 141 (Mavrič).
(Po zapisniku letne konference društva z dne, 18.02.2005)
Obravnavali so problem koče, pridobitve uporabnega dovoljenja, saj bodo le v primeru pozitivnega
soglasja lahko kočo stalno oddali v najem. Znamkic bodo naročilo številčno enako, kot leto poprej.
(Po zapisniku sestanka UO in NO društva z dne, 24.02.2005)
Po pregledu zapisnika zadnje seje so med drugim sprejeli sklep, da bodo objavili razpis za oskrbnika na
koči. V tem času pa naj se zagotovi deţurstvo s strani društvenih članov.
(Po zapisniku UO in NO društva z dne, 09.03.2005)
Za dograditev prizidka bodo najeli kredit, za katerega garancijo bo dala Občina Vransko. Ker se bliţa
1. maj so ţe pričeli s pripravami za prvomajsko srečanje na Čreti. Pri pripravi kulturnega programa jim bo
finančno pomagala občinska Kulturna skupnost. Odločili so se tudi, da kamnita napisna tabla Planinski
dom 1. Štajerskega bataljona na Čreti ostane, saj gre za zgodovinsko znamenitost. Obnovile naj bi se le
črke napisa.
(Po zapisniku UO in NO PD Vransko z dne, 23.03.2005)

PLANINSKO DRUŠTVO METLIKA
Zastavljeni okvir programa dela za leto 2004 so v celoti dosegli, v nekaterih delih celo presegli. Ugotovili
so, da bo potrebno ťprevetritiŤ register članstva, saj nekateri članarine ne plačujejo redno. Vzrokov je več,
eden pa tudi ta, da je za nekatere, zlasti kjer jih je v druţini več, plačilo članarine, zaradi višine, ţe resen
problem. Razveseljivo je, da je lani uspešno deloval planinski kroţek na OŠ Metlika (za mlajšo in starejšo
skupino),kar je nedvomno zasluga mentoric. Tudi interes otrok je velik, čeprav se tudi tu občuti problem
pomanjakanja denarja. Pripravili so tudi temelje za razširitev brunarice na Krašnjem vrhu in les za
obnovitev ostrešja. Samo v letu 2004 so v dela vloţili 1.660.000 SIT, lastnega dela pa ni moč oceniti.
Vendar, kot so zapisali, jim ni ţal nobene opravljene ure, saj vse večji obisk Krašnjega vrha potrjuje, da so
na pravi poti, čeprav jim denarja kronično primanjkuje. Lanskoletna prireditev ob vstopu Slovenije v EU
je na Krašnji vrh privabila več kot 2000 obiskovalcev, zato je bila podana odločitev, da bodo prvomajski
pohodi in srečanja postali tradicionalni.
(Po poročilu o delu društva, ki je bilo podano na občnem zboru dne, 25.02.2005)

PLANINSKO DRUŠTVO BRICNIK MUTA
Kot so ocenili na zboru, so bila poročila o delu društva za preteklo leto skrbno pripravljena. Podeljena so
bila tudi priznanja zasluţnim društvenim delavcem. Zbor so pozdravili predstavnik MDO Mirko Mlakar,
Joţe Apat, PD Ravne, Ivanka Komprej, PD Prevalje, Franc Telcer, GRS Prevalje, Silvo Brezovnik, PD
Radlje, Marjana Jerčič DU Muta, Hermina Ropoša, PD Oţbalt-Kapla, Margit gruber, Lipnica. Vsem je
bila enaka misel, da naj društvo s svojim aktivnim delom nadaljuje tudi v bodoče. Tudi na tem zboru je bil
izpostavljen problem članarine in upada članstva v planinski organizaciji, vendar s poudarkom na tem, da
bi se morali planinci zavedati tudi tega, da za njih vedno nekdo skrbi (reševalci, markacisti, da imajo
določene ugodnosti,ipd).
(Po zapisniku občnega zbora z dne, 25.02.2005)

PLANINSKO DRUŠTVO RIMSKE TOPLICE
Pregledali so delo in pošto med obema sejama ter sprejeli ustrezne sklepe. Pričeli so s pripravami na občni
zbor, ki bo 1.4.2005. 30-letnico otvoritve koče pa bodo zdruţili s prireditvijo Popoldne ob citrah.
(Po zapisniku 5. seje UO in NO društva z dne, 10.03.2005)

PLANINSKO DRUŠTVO
LOŢNO, SV. FLORIJAN

je na občnem zboru sprejelo poročila o društvenem delu v preteklem letu ter razrešilodosedanje vodstvo.
Roman Tramšek še naprej ostaja društveni predsednik. Sprejeli so tudi program dela in finančni načrt za
leto 2005 ter potrdili članarino za leto 2005. V svojem imenu in imenu ţupana Občine Rogaška Slatina je
društvenim delavcem za opravljeno delo čestitala podţupanja Nanika Čakš ter novoizvoljenemu vodstvu
zaţelela tudi v prihodnje mnogo uspelih pohodov in uspešno delo. Sreče in dobrega sodelovanja pa sta
zaţelela še predsednik GD Sv. Florija Franc Prevalšek in predsednik KS Sv. Florijan Martin Kidrič.
(Po zapisniku občnega zbora društva z dne, 12.03.2005)

PLANINSKO DRUŠTVO GORNJA RADGONA
Danes smo se zbrali planinci na rednem letnem občnem zboru, da skupaj pregledamo in ocenimo delo v
preteklem letu in, da si začrtamo cilje za naprej. Ţe na začetku vas povabim, da dodate dobronamerne
kritike, pobude in spodbude za sodelovanje in delo za naprej. To pa predvsem v zadovoljstvo vseh članov.
Kajti PD ni samo eden, PD je veliko ljudi, ki gredo vsi skupaj istim ciljem naproti, to sem vam ţe
povedala lani, ko sem prevzela mesto predsednice PD in vidite delo teče dalje, trudim se po vseh svojih
močeh in koliko mi dopušča čas. Ţelim pa si sodelovanja vseh, vsak je pomemben člen v PD. Vsak je
dobrodošel, saj naše društvo sprejema člane od let ko shodimo in do let, ko še lahko hodimo in tudi tiste,
ki so kakorkoli prikrajšani, hendikepirani. Naše poslanstvo ni le organizacija izletov in hoje v naravo, pa
skrbi za ekologijo, urejenost planinskih poti, parmanentno izobraţevanje Naše poslanstvo je predvsem
navdušiti ljudi za hojo in skrbi za zdravje, ki ga lahko črpamo z gibanjem v naravi. Predvsem pa navdušiti
mlade, tiste v najneţnejšem obdobju to je v vrtcu, in vplivati na njihove starše, to pa najlaţje storimo na
skupnih izletih. Tu postavljamo temelje planinstva. To pa je potem potrebno nadaljevati na OŠ, v kroţkih,
pri delu s srednješolci, študenti. Kar jim bomo dali v mladosti, to bodo nosili v sebi in tudi potem, ko
morda iz kakršnihkoli razlogov ne bodo hoteli, pa bodo potem, ko bodo v kakšni krizi se spomnili
planinskih tem in se bodo vrnili. Na enem pohodu mi je upokojena ravnateljica dejala: Čim prej pritegneš
mladega človeka k planincem, prej ga rešiš negativnih vplivov okolja, ki mu jih vsiljuje moderni način
ţivljenja. To niso prazne besede. Delo v društvu 2004 pa je potekalo po programu in sodelovanjem z
meddruštvenim odborom Pomurja in preko njega tudi s Planinsko zvezo Slovenije. Na rednih sejah smo
obravnavali vse aktualne teme in pa tudi vprašanja in predloge, ki so prihajali iz samih društev. Izvedli
smo nekaj skupnih akcij. Tukaj si ţelim konstruktivnega sodelovanja. Dobro delo rodi dobro delo. Tako
smo se nato člani Upravnega in Nadzornega odbora sestajali enkrat mesečno ali po potrebi večkrat. Skupaj
smo odločali in sprejemali naloge za posamezne akcije.
Skupna akcija, ki smo jo izvedli z MDO je bila sejem LOV v Gornji Radgoni. Tam je naše društvo
predstavilo delo v kroţkih na OŠ in naše Tabore, ki jih vsako leto organiziramo za otroke. Ob vstopu v EU
pa je potekala vseslovenska planinska akcija ťZa ţivljenje zdravo v gorsko naravo od Prekmurja do
TriglavaŤ, ki se je začela v Prekmurju 1.5. ob 00,00 in nadaljevala zjutraj ob 7,00 uri s pohodi v Gornji
Radgoni s pohodom ob Muri od Radencev do Gornje Radgone in od Apač do Gornje Radgone. Sodelovali
smo takrat tudi z OŠ Gornja Radgona. Ta akcija se je končala na Triglavu 26.8., oziroma zaradi slabega
vremena v koči Planika. Tako se je tudi v planinskih vrstah zgodila Evropa. Druţili pa smo se tudi na
planinskem plesu v Ljutomeru.
Izobraţevali smo kader. Za ťBŤ zimske razmere sta v lanskem letu opravila izpit vodnika: Marjan Golja
in Predrag Grujič na Peci. Anita Mlinarič pa si je z izobraţevanjem v Krajnski Gori pridobila naziv
mentor planinskih skupin. Potekalo pa je tudi izpopolnjevanje vodnikov na Boču: Tonček Mlinarič,
Marjan Golja, Predrag Grujič, Ivan Matjašič, Rado Marhold, Verica Fartek, Marko Fekonja pa je opravil
polovico izobraţevanja za mladinskega planinskega vodnika za ťAŤ, ker je v Bavšici zbolel.

Vseh 15 vodnikov pa je potrdilo licenco za vodenje pohodov. Tako so bile izvedene naslednje akcije,
pohodi ture:
Za mlade: Ţavcarjev Vrh, Pohod na Jeruzalem, Zavrh  Sv. Trojica, Po PPP Plitvički Vrh  Spodnja
Ščavnica, Pohod ob meji-vstop v EU, Pohod Treh src, Dan šole, Šmohor- Kal-Mrzlica (dvodnevni),
Ribniška koča-Kope, Medvodje- Tolsta Košuta, Ţavcarjev Vrh, Po PPP Kapela-Janţev Vrh, Ob Murigrad-Piramida, Blato-Krtenica-Blato, Na Čemšeniško planino, Strelovec nad Logarsko dolino ( 694
planincev).
Za srednjo, starejšo generacijo: Po Šentiljski poti, Rogla- Osankarica, Vincekov pohod-Hrvaška,
Jeruzalem, Sneţnik, Pohod ob meji-vstop v EU, Pohod Treh src, Na Golico, Dimekov mamorjal-spust po
Muri, nočni pohod na Negovo, Kopitnik, Mrzlica, Planica, Tamar, Sedmera jezera, planinarili po Črni
gori: Durmitor-Bobotov Kuk-Bjelasica-Raftng na Tari, Dolge njive, Košutnikov turn, Triglav čez prag,
Raduha, Sedmera jezera, Ţavcarjev vrh-dan slovenskih planincev, Po Miškovi poti, Okrešelj, GospodičnaTrdinov vrh, Sabotin nad Gorico,( skupaj 690 odraslih pohodnikov in čez 3.000 pohodnikov na pohodu
Treh src v Radencih). Pod okriljem društva deluje tudi skupina, kroţek bi jo lahko imenovali, ki jo vodi
Elica Koroševič. Dobivajo se tedensko tukaj v telovadnici OŠ Gornja Radgona, izvajajo pa tudi pohodetedensko v našo oţjo in širšo okolica. Pridno skrbijo za svoje zdravje-zelo pohvalno.
Markirali smo naš del PPP od Kapele, Radencev, Janţevega Vrha, Orehovski Vrh, Zbigovci, Police,
Gornja Radgona, Plitvički Vrh, Plitvica do Apač. Zamenjali oziroma dodali smo na vseh kontrolnih
točkah nove ţige. V Apačah in na Negovi smo jih namestili v obeh gostilnah, (ţelja pohodnikov). V
Gornji Radgoni smo namestili skrinjico, kot jih nameščajo na vrhovih naših gora. Skrinjico smo z
dovoljenjem namestili na stavbi pred vhodom Turističnega društva, na Partizanski ulici, da je ţig in vpisna
knjiga vedno na razpolago.
Namestili pa smo tudi oglasno desko ob vhodu društva in tako so vse naše aktualne zadeve izobešene na
vidno mesto.
Društvo sodeluje z drugimi društvi v Pomurju, z društvi v naši občini, Območno organizacijo rdečega
kriţa,Turističnim društvom Gornja Radgona, Turističnim društvom Negova, z društvom Vagant, z VVZ
Manko Golar G.R., z OŠ Gornja Radgona, v zadnjem času pa navezujemo stike s sosednjo Avstrijo, ki
ima podobne cilje in veliko dela z mladino. Lani smo jih povabili na pohod Treh src v Radence in zato
smo prevedli opis poti in razpis izleta.
Velik projekt pa je bil naš PLANINSKI TABOR, ki smo ga realizirali v lepem kraju Lokve pri Novi
Gorici  Trnovski gozd. 50 otrok smo popeljali tja, da spoznajo ta del Slovenije, floro in favno ter
značilnosti kraja. Izvedli čudovite izlete tam, najlepši je bil tisti na Sveto goro, saj je pot speljana skozi
vojaške rove-kaverne in potrebna je bila celotna plezalna oprema. Organizirali smo tudi planinsko šolo in
pisali teste (22otrok). Kader: Rado, Tonček, Borut, Vera, Jurij, Marko, Minka, Angela, Elica, Štefan,
Boris, Darinka, Lidija, Dani, še en Boris in Verica v imenu otrok za katere ste si vzeli čas in se trudili,
iskrena vam hvala.
V mladinskem odseku so vključeni planinci iz kroţkov na osnovnih šolah, udeleţujejo se orientacijskih
tekmovanj in naj vam takoj povem, da so lani zasedli drugo mesto na drţavnem tekmovanju v Šoštanju.
Več o tem vam bodo povedali mladi planinci sami. Jaz se bom zahvalila tem, ki pridno delajo v
mladinskem odseku: mentorica Anita Mlinarič in Rado Marhold, Tonček Mlinarič, Borut Mauko, Jurij
Marhold, Vid Kovačič, hvala vam in še naprej dobro in uspešno delo.

Omeniti moram še Ivanove pohode, ki niso bili v programu zajeti, tudi on je v gore vodil 256 pohodnikov.
V kroţkih na OŠ Gornja Radgona dela še Verica Fartek. V VVZ Manko Golar Marija Klemenčič in
Marija Bezjak. Na OŠ in VVZ Sv. Jurij ob Ščavnici pa mentorica Vera Mihalič. Hvala vam za uspešno
delo in veliko volje in uspehov še naprej.
Ponosni pa smo tudi na dogodek, ki se je zgodil 11.12.2004, ko je na Brdu pri Kranju prejel SVEČANO
LISTINO naš član IVAN BOMBEK, ki je bil ţe med ustanovitelji, in ki je veliko prispeval za razvoj
planinstva v našem kraju. Bil pa je tudi edini iz tega konca Slovenije.
Članstvo v društvu planinci dokazujemo s članarino. Prav je, da članarino kupimo na začetku leta, saj s
tem izkaţemo pripadnost društvu in ne le pogoj za popust v kočah, čeprav je seveda tudi to zelo
pomembno. Potem pa se nam dogaja, da so najbolj iskane markice za članarino ravno julija ali avgusta, ko
smo na akcijah. Zato vljudno prosim, da obveznosti članstva poravnate prej, vsaj do meseca junija. Ker je
v tej članarini tudi del zavarovanje. Hvala! In na koncu moja ţelja je, da bi se stvari odvijajo tako v PZS
kot v MDO čim bolj konstruktivno v smislu potreb delovanja PD, saj je od tega odvisno tudi delo
planinskih društev, ki pa vpliva povratno-nazaj tudi na delovanje PZS. Čeprav delamo vsi volontersko, pa
menim, da bo treba razmišljati kaj v smeri, da bomo pa vendarle dali neko motivacijo za tiste, ki bodo
prišli za nami.
Tempo našega ţivljenja je prehiter in vedno več je stresov, zato je preprosto treba iti, oditi ven iz
vsakdana, da si naberemo novih moči za delo in premagovanje novih naporov, ki nas čakajo na delovnih
mestih kjer smo. Zato hodi v gore vedno več ljudi, nas pa skrbi varnost.
Čisto na koncu pa bi se rada zahvalila vsem vodnikom, ki so toliko pohodnikov, planincev, predvsem pa
naših najmlajših planincev varno in zadovoljne popeljali v hribe in seveda nazaj domov. Uresničevali smo
planinsko poslanstvo. Ţelim si, da se nam pridruţijo tudi tisti, ki tudi hodijo v planine pa nimajo
strokovnega vodstva, da bo njihova pot bolj varna, laţja, strokovna. Pridite in se nam pridruţite! Hvala pa
tudi tistim, ki društvu pomagate še drugače s svojim znanjem in pridnostjo, pa vsi podporni člani in drugi,
ki nas kakorkoli podpirate. Hvala!

Predsednica PD Gornja Radgona
Verica FARTEK

Pišete in pridruţite se jim lahko: PD Gornja Radgona, Trg svobode 15/, 9250 Gornja Radgona
E- pošta: pd.radgona@volja.net,
Telefon 031 654 514
MEDDRUŠTVENI ODBOR PD GORENJSKE
MDO Gorenjske je zavzelo stališče, da članarina za leto 2005 ostane nespremenjena. Za povečani del
stroškov zavarovanj naj se zmanjša deleţ društvom in PZS, vsakomur sorazmerni del. Srečanje gorenjskih
društev bo 28.08.2005. Organiziralo pa ga bo PD Srednja vas pri spomeniku štirih srčnih moţ v Bohinju.

Pohod na Vajneţ bo 25. junija. Podana so bila poročila posameznih odborov, ki so bila v celoti sprejeta.
Sprejet je bil tudi program dela za leto 2005. Tone Tomše je izpostavil vprašanje, kaj bo z dejavnostjo
planinske muzejske dejavnosti po odstopu članice Tovšakove, saj se zgodovinski material hrani v
neugodnih razmerah. Izpostavil je tudi problem nenakazovanja namenskih sredstev s strani PZS.
(Po zapisniku 29. seje Predsedstva MDO z dne, 14.12.2004)

IZ DRUŠTVENIH GLASIL

PLANINSKI UTRINKI
GLASILO PD BREŢICE
Devetnajsta številka glasila prinaša informacije o društvenem delu v
preteklosti in prihodnosti. Vmes so prijetni zapisi o planinskih doţivetjih.
In za leto 2005 so zapisali:  da bi nam bilo planinsko varno, da bi bilo v
nas veliko sonca! Potem nam bo laţe pokloniti nasmeh sočloveku in vračati
naravi njen ţar. Srečno torej vsem!
Po 22 letih je prišlo do zamenjave vodstva in predsedniško mesto je
zapustila, kot so zapisali, legenda breţiškega planinstva Marija Veble,
vse ţivljenje aktivna športnica, dober, predvsem prostovoljnemu delu
predan in pošten človek. Beseda HVALA ne more poplačati njenega dela,
je pa to najlepša beseda, če je iskrena in verjamejo, da jo bo vsak breţiški planinec, pa tudi prijatelji iz
številnih pobratenih društev, Mariji rekel in tako tudi zares mislil. Čestitkam za opravljeno delo in besedi
HVALA se pridruţujemo tudi člani Uredniškega odbora Obvestil PZS.

PLANINSKI BILTEN
GLASILO PD DELO LJUBLJANA

49. številka prinaša poročilo o
društvenem delu za leto 2004 ter veliko
prijetnega branja. Kaj vse so prehodili
in da jim ni bilo nikoli dolgčas, se da
prebrati iz prispevkov in razbrati iz
priloţenih fotografij. Tudi seznam
izletov za leto 2005 je pester in vsakdo
lahko najde sebi primeren vzpon, saj se
bodo podali na laţje in zahtevnejše poti.
13. maja 2004 pa se je pet
predstavnikov PD Delo, na povabilo PD
Grafičar Zagreb,
udeleţilo njihovega
39. občnega zbora. PD Grafičar je bila
podeljena
tudi
Jubilejna
listina
Planinske zveze Slovenije za aktivno delo na področju planinstva in medsebojno sodelovanje obeh
društev.

MLADI PLANINEC
GLASILO PD LISCA SEVNICA
29. junija bo ravno 100 let od prvega shoda za ustanovitev posavske
podruţnice SPD, ki se je ustanovila 05.10.1905. Vse do ustanovitve
sedanjega Planinskega društva Lisca Sevnica, je zdruţevala planince vse
od Sotle do Trbovelj. Sedeţ je imela v Sevnici, nekaj časa pa tudi v
Zidanem mostu in Krškem. Posavska podruţnica je bila sedma po vrsti v
Sloveniji. Njeni ustanovitelji so bili učitelji, sodniki, uradniki, duhovniki,
trgovci in podjetniki, skratka ljudje, ki so v programu planinske
organizacije videli način boja proti takratnemu nemškemu potujčevanju
naših krajev. Podruţnica je imela svojo prvo planinsko kočo na Lisci, ki
je bila peta planinska koča v naših gorah. Delo društva je skozi čas
zaznamovalo dogajanja v druţbi. Društvo šteje 500 članov in 3000 se jih
je v preteklem letu podalo na organizirane in vodene društvene izlete. Majhne planinske skupine,
mnoţični izleti, planinski tabori, Dan pohodništva v Občini Sevnica,. vse akcije črpajo v bogati
zgodovini odličnosti Planinstva. In kot so še zapisali: stote obletnice
delovanja Planinskega društva Lisca Sevnica letos ne bi proslavljali, če
ne bi na začetku tega stoletja srčni, pogumni ljudje ustanovili Posavske
podruţnice SPD, katere naslednik je PD Lisca Sevnica, ki nadaljuje
njihovo tradicijo.

KRPELJ

GLASILO PD TOLMIN
Letošnja 10. številka glasila je namenjena ťzgodoviniŤ, predvsem 80-letnici ilegalnega Planinskega kluba
Krpelj (ustanovljen 16.03.1924), ki je pomemben za ohranitev planinske tradicije v Posočju v časih, ko se
je slovenstvo dušilo pod pritiskom narodnega zatiranja.Preberete si lahko, kdo vse in kako so, pripomogli
k ohranitvi planinstva v Posočju.

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

VODJEM PLANINSKIH ŠOL PO PLANINSKIH DRUŠTVIH SE PRIPOROČA KOT
UČNO GRADIVO

GORNIKOV SVETOVALEC,

KI GA JE IZDALA

GORSKA REŠEVALNA SLUŢBA SLOVENIJE. BROŠURA JE BREZPLAČNA IN
JO PO PREDHODNEM NAROČILU LAHKO PREVZAMETE NA SEDEŢU GORSKE
REŠEVALNE SLUŢBE SLOVENIJE, BLEIWEISOVA 34, KRANJ ALI V
STROKOVNI SLUŢBI PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE (TAJNIŠTVO),
DVORŢAKOVA 9, LJUBLJANA.

Telefon: 04/201 06 70

FAX: 04/201 06 71

GSM: 041/ 617 817

E-pošta: grs@pzs.si

Učbenik PLANINSKA ŠOLA - predstavitev

1. UVOD

Planinsko šolo v slovenskih gorah poznamo od leta 1961. Program planinskega opismenjevanja omogoča
novincu kakovosten vstop v planinstvo kot način ţivljenja. V njem se prepletajo vsebine za varnejše in
doţivetij polnejše gibanje v gorah. Planinska šola je osnovno merilo usposobljenosti za dosego
nadaljnjega planinskega strokovnega znanja in nazivov.

Gibanje v gorah obsega izlete, pohode, ture, planinska orientacijska tekmovanja, turno smučanje in
tabore. Planinska šola je pot k poglobljenemu teoretičnemu znanju in obvladovanju praktičnih veščin, ki
izhaja iz stoletne tradicije planinske organizacije. Na to pot se lahko odpravimo s planinsko skupino, z
vodnikom ali sami. Kar je pri branju Planinske šole najdragocenejše, so ure tišine, povezane z gorami, ki
nas usmerjajo k varnejšemu samostojnemu gibanju v vseh letnih časih in vseh ţivljenjskih obdobjih.

2. OSNOVNI PODATKI O UČBENIKU
Zbrali in uredili: Bojan Rotovnik (glavni urednik), Peter Pehani (tehnični urednik), Stojan Burnik, Tone
Golnar, Franc Kadiš, Franjo Krpač, Borut Peršolja
Avtorji: Aleš Glavnik, Lili Jazbec, Boţo Jordan, Franc Kadiš, Damijana Kastelec, Marinka Koţelj Stepic,
Drago Metljak, Simona Miklavc Pintarič, Bine Mlač, Peter Najdenov, Miha Pavšek, Borut Peršolja, Eva
Pogačar, Dušan Polajnar, Bojan Pollak, Zdenko Purnat, Bojan Rotovnik, Tomaţ Vrhovec in Matija Zorn.
Strokovni pregled: Stanislav Pinter
Lektoriranje: Katarina Minatti
Fotografija na naslovnici: Peter Pehani
Fotografije na zavihkih: Peter Pehani in Primoţ Trop
Avtorji risb: Branko Ivanek, Luka Leskovšek, Bojan Pavšek in Matija Zorn
Fotografije v člankih: vsaka fotografija ima naveden vir oz. avtorja
Grafično oblikovanje in priprava za tisk: ENTER - Vito Tement s.p., Maribor
Tisk: MA-TISK d.o.o., Maribor
Format: A5, 336 strani
Izdala in zaloţila: Planinska zveza Slovenije, februar 2005, za zaloţbo: Boţidar Lavrič
Naklada: 1.500 izvodov
Evidenčna številka planinske zaloţbe 261
UDK: 796.52(075)
ISBN: 961-6156-58-6
COBISS.SI-ID: 218699520
Maloprodajna cena učbenika v Planinski zaloţbi: 4.948 SIT

Učbenik je izšel s podporo Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji in
Evropskih socialnih skladov.
Spletni nakup učbenika:

http://www.pzs.si/zalozba/knjiga.php?kat=5&literatura_id=151

3. KAZALO

Urednikove misli

Beseda recenzenta

1 Kulturne in sociološke osnove planinstva
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Zgodovina planinstva in alpinizma doma in v
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5 Razvedanje
5.1

Planinske poti

5.2

Orientacija
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Predstavitev avtorjev, recenzenta in uredniškega odbora

Predmetnik planinske šole

4. MNENJE RECEZENTA (dr. Stanislav Pinter)
Slovenska planinska literatura je postala bogatejša za publikacijo, ki jo upravičeno uvrščamo med
temeljna planinska dela. Gre za učbenik z naslovom Planinska šola. Je končni izdelek večje skupine
avtorjev z različnih področij planinske dejavnosti. Zbrane vsebine v učbeniku pravzaprav predstavljajo
planinsko abecedo, ki bi jo moral poznati in po moţnosti čim bolje obvladati vsakdo, ki se odpravlja na
izlet ali turo v gorsko pokrajino. Cilj planinske šole je namreč usposobiti obiskovalce gorskega sveta za
varnejše samostojno gibanje v gorah.

Planinska šola kot osnovni program usposabljanja v slovenski planinski organizaciji ima ţe več kot
štiridesetletno tradicijo. Polovica tega časa je pretekla, preden je leta 1983 izšla prva samostojna, za tisti
čas zelo pregledna in uporabna knjiga z naslovom Planinska šola, ki je vsebovala teze, učno snov in
vprašanja za preverjanje znanja. Njen urednik se je ţe takrat zavedal, da imamo ťsodoben in kvaliteten
vzgojno-izobraţevalni program, ki ga lahko primerjamo s podobnimi programi najrazvitejših alpskih
deţel.  ne mislimo pa, da je dokončen. Oblikovanje in dopolnjevanje gradiva bosta potrebna še naprej.Ť
Vsebina programa planinske šole se je medtem stalno dopolnjevala, saj so se izvajalci sproti odzivali
na najnovejše strokovne, znanstvene in tehnične doseţke ter na dinamične druţbene spremembe ob koncu
tisočletja. Vendar pa je do izdaje novega učbenika moralo preteči nadaljnjih dvajset let. Izziv je bil očitno
prezahteven za posameznika. Obseţnost obravnavane tematike in omejeno globinsko poznavanje številnih
strokovnih področij zahtevata izključno timski pristop. Po drugi strani pa takšen projekt pomeni velik
finančni zalogaj. Šele z uvrstitvijo Planinske šole na seznam nacionalno pomembnih programov
usposabljanja na področju športa so bila zagotovljena tudi potrebna finančna sredstva za natis novega
učbenika.
Z vsebinskega vidika ta publikacija natančno sledi v praksi preizkušenemu modelu planinske šole,
katerega okvir določa njen predmetnik. Le-ta predvideva tri večje tematske sklope, v katerih  in med
katerimi  se posamezne teme smiselno dopolnjujejo. Ker imajo le-te zelo različen obseg, je bila nujna
dodatna členitev na poglavja in podpoglavja, ki so hierarhično urejena po decimalni klasifikaciji.
Nazornost zapisanega besedila povečujejo premišljeno izbrane in zelo sporočilne fotografije, skice,
preglednice ter ponekod miselni vzorci. Posameznim avtorjem je uspelo pripraviti še poseben tematski
okvir, v katerem bralca nevsiljivo opozarjajo na poglavitno sporočilnost teme.

5. IZ VSEBINE

1 KULTURNE IN SOCIOLOŠKE OSNOVE PLANINSTVA

1.1 Zgodovina planinstva in alpinizma doma in v svetu
Predstavljena je zgodovina obiskovanja gora doma in po svetu
od Ötzija do slovenskih uspehov v Himalaji v zadnjih letih.
Opisani so mejniki planinstva pred organiziranim planinstvom
in razvoj v času organiziranega planinstva, pa tudi nekateri
posamezniki in skupine, ki so zaznamovali zgodovino
obiskovanja gora.
1.2 Planinska organizacija
Podpoglavje opisuje vez med obiskovalcem gora in
planinsko organizacijo. Predstavljeni so poslanstvo in naloge planinske organizacije, način in oblike
delovanja ter vpetost v druţbeno okolje.

1.3 Planinske vrednote
Podpoglavje opisuje planinske vrednote, ki so nastale in obstale v stoletju organiziranega planinskega
delovanja. Med najpomembnejše sodijo vzpodbujanje gibanja in zdravega ţivljenja, varovanje gorske
narave in odgovornost, povezana z izvajanjem planinstva. Poznavanje primerov dobre prakse je obveznost
vsakega obiskovalca gora.
1.4 Gremo skupaj varneje v gore
Predstavljene so moţnosti, ki jih daje planinstvo in jih ima v programu planinska organizacija.

2 PLANINEC, BIO-PSIHO-SOCIALNO BITJE

2.1

Prehrana v gorah

Podani so glavni podatki o hranilih (ţivilih). Posebej se omenjajo njihove delitve na posamezne
(pod)skupine, njihove bistvene značilnosti ter njihov pomen in namen z več prehransko-energijskih
vidikov. Posebej se omenja njihova zdruţljivost bodisi kot seštevek ali zmnoţek učinkovanj, ki so nato
umeščeni v nekatere pomembnejše kaţipote.
2.2 Druţabnost
Druţenja brez igranja si skoraj ni mogoče zamisliti. Igra pomeni sprostitev, druţenje, učinkovito metodo
učenja, sredstvo animacije in simulacije za ţivljenje. Med igranjem se razbremenimo obveznosti in
pozabimo na teţave vsakdanjika.

3 PRVA POMOČ IN REŠEVANJE

3.1 Prva pomoč
Avtorja v poglavju opisujeta osnovni pristop k
poškodovanemu ali obolelemu v gorah. Poudarek je na
prepoznavanju nekaterih nujnih stanj, ki lahko resno
ogrozijo zdravje in ţivljenje. Obravnavata postopke prve
pomoči, ki jih izvajamo na kraju nesreče.
3.2 Gorska reševalna sluţba

Slovenski gorski reševalci so povezani v GRS
Slovenije. Poleg izobraţevanja in usposabljanja
članov so njihove poglavitne dejavnosti
nudenje pomoči, iskanje in reševanje planincev
in preventiva na območju gora in teţko
dostopnih terenov. Z znanjem in tehniko
reševalci pomagajo tudi pri naravnih in drugih
nesrečah.

4 GORSKO OKOLJE

4.1 Gorska pokrajina
Podpoglavje opisuje naravne in druţbene prvine gorske pokrajine v Sloveniji in po svetu. Pojasnjena sta
njihova medsebojna povezanost in součinkovanje, ki nam omogočata razumevanje sedanjega stanja in
procesov v pokrajini. Na posameznih primerih je pojasnjen tudi vpliv znanja o gorski pokrajini na
kakovostno izvajanje planinske dejavnosti.
4.2 Poznavanje in varstvo gorske narave
Ţivljenje v gorah je prilagojeno surovim razmeram. Rastlinstvo je razporejeno v višinskih pasovih.
Obiskovalca pritegne pisana odeja cvetlic, med njimi tudi endemiti. Gorski svet je bivališče redkih
ţivalskih vrst. Ker smo planinci naravovarstveniki, spoštujemo ranljive ekosisteme gorskega sveta in
njihovo krhko naravno ravnovesje.

5 RAZVEDANJE

5.1 Planinske poti
Planinske poti so pri nas označene s Knafelčevo markacijo, ki je okroglo dvobarvno znamenje  bela pika
in rdeč kolobar. Glede na teţavnost hoje so razdeljene v tri kategorije: lahke, zahtevne in zelo zahtevne.
Slednje so na določenih mestih opremljena s tehničnimi varovali (npr, klini, ţične vrvi), ki omogočajo
varen prehod zahtevnejših mest. Planinske poti so opisane v planinskih vodnikih ter zarisane na planinskih
kartah.

5.2 Orientacija
Predstavljene so osnove orientiranja v naravi, ki jih mora poznati vsak obiskovalec gorskega sveta, da se
lahko samostojno giblje. Opisani so različni načini orientacije, od najenostavnejših (z opazovanjem
pojavov v naravi) do kompleksnih modernih (s pomočjo GPS).
6 NAČRTOVANJE TURE

6.1 Priprava na turo
Opisane so potrebne faze priprave na turo, tako da bo ta izvedena varno in prijetno. Bralec bo seznanjen s
psihično, telesno, tehnično in organizacijsko pripravo, h kateri sodijo izbira cilja, sopotnikov, poti ter
načina prevoza, rezervacije prenočišč in priprava opreme. Na koncu najdemo še obrazec načrta ture ter
izvedbo in analizo ture.

7 VARNOST
V GORAH
7.1
Vremeno
slovje
Vremenski pojavi
se dogajajo v
razmeroma tanki
plasti zraka, ki
obdaja Zemljo. V prispevku so opisane glavne vremenske spremenljivke
(sončno obsevanje, temperatura zraka, zračni tlak, veter, količina
padavin) in vremenski pojavi (oblačnost, oblika padavin, megla,
rosa). Predstavljene so osnove glavnih vremenskih dogajanj in razlik v
vremenu in podnebju med ravninskim in gorskim svetom. Na kratko je
opisan tudi postopek nastanka vremenske napovedi.

7.2

Nevarnosti v gorah

Opisane so delitve in vrste nevarnosti, načini, kako se jim izognemo in zmanjšamo tveganje, način
razmišljanja v območju nevarnosti ter ravnanje ob nesreči. Posebej je obdelano poglavje o nevarnosti
sneţnih plazov. Seznanimo se z pogoji, ki lahko sproţijo plaz, načinom zmanjšanja izpostavljenosti,
obnašanju v plazu in tovariški pomoči.

8 BIVANJE V NARAVI

8.1 Osebna in tehnična oprema
V članku sta opisani osnovna osebna in tehnična oprema, ki ju potrebujemo za varno gibanje po gorskem
svetu. Počutje in varnost na turi sta močno odvisna ravno od opreme. Pomembno je, da opremo, ki jo
imamo, znamo tudi pravilno uporabljati. Vedno mora biti v skladu s sposobnostmi in znanjem
posameznika, zahtevnostjo ture in letnim časom.
8.2 Gibanje v gorah
Obdelan je del osnov gibanja (predvsem hoja, manj
plezanje) v planinah in gorah, v kopnem in v snegu
ter osnovna uporaba planinskih palic, krpelj, cepina,
derez, sedmih vozlov in samovarovalnega sestava.

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

STROKOVNA SLUŢBA PZS:
v.d. generalnega sekretarja:

Danilo M. SBRIZAJ

Telefon:

01/4345 682

E-pošta:

generalni.sekretar@pzs.si

FAX:

01/ 4345 691

E-naslov PZS:

info@pzs.si

Spletna stran PZS:

http://www.pzs.si

TELEFONSKE ŠTEVILKE STROKOVNE SLUŢBE PZS

Tajništvo

4345 680

računovodja

4345 692

Planinska zaloţba

4345 684

računovodstvo

4345 687

4345 689

blagajna

4345 688

MK, KVGN, VK,KVIZ
GK, KPP, KMS,KGP

4345 690

KA,KOTG,KŠP,PV

4345 686

GORSKA REŠEVALNA SLUŢBA SLOVENIJE in SKLAD OKREŠELJ
imata od 01.01.2004 sedeţ v Kraju (prostori Gasilskega doma): Bleiweisova 34, 4000 Kranj
telefon: 04/ 201 06 70, fax: 04/ 201 06 71, GSM 041 617 817, e-pošta: grs@pzs.si

URADNE URE

STROKOVNA SLUŢBA PZS:
ponedeljek

od 8. do 14. ure

sreda

od 8. do 15. ure

petek

od 8. do 14. ure

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

PLANINSKA ZALOŢBA:
ponedeljek

od 8. do 17. ure

sreda

od 8. do 15. ure

petek

od 8. do 14. ure

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

OBVESTILA PZS izhajajo enkrat mesečno

Izdajatelj:
1001 Ljubljana

PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, Dvorţakova 9, 1000 Ljubljana / p.p. 214,

Uredniški odbor: Tone ŠKARJA (odgovorni urednik), Jana RACMAN (tehnična urednica)
ter člani: Joţe MELANŠEK, Emil PEVEC, Natalija MAROVT
Tisk:
Domţale
Naklada:

TISKARNA RAVNIKAR, Marko Ravnikar s.p., Kajuhova cesta 2 A, 1230
1700 izvodov, brezplačno, april 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 in šport in
Fundacija za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji.

AKCIJE MK PZS

Za vse akcije MK PZS se lahko prijavite na MK PZS, Dvoržakova 9, 1000 Ljubljana ali
mladinska.komisija@pzs.si, kjer dobite tudi dodatne informacije. Na teh naslovih pa dobite tudi več
informacij o posamezni akciji. Podrobnosti o akcijah si lahko ogledati tudi na WWW.PZS.SI/MK

 TABOR ZA OSNOVNOŠOLCE (NOVO)

Zakaj Mladinska komisija organizira tabor za osnovnošolce? Odgovor je preprost. Veliko mladinskih
odsekov ne more izvesti tabora zaradi premajhnega števila prijav. V večjih odsekih pa se pojavljajo
drugačne težave. Pojavljajo se udeleženci, ki bi želeli spoznati še kaj več, doseči višji hrib, . Posledica teh
dejstev je tudi upad zanimanja mladih za planinstvo.

Tabor bo potekal v bližini Rateč. Med potepanjem po okolici bomo doživljali občutke orlov med poleti na
Planiški velikanki, doživljali občutke na vrhu letalnice,.... Obiskovali bomo naravne in kulturne
znamenitosti (slapove, soteske,...). Ali ste že stali v enem trenutku v treh evropskih državah? Pri nas se
bo dogajalo vse to in še mnogo več.

Torej razlogov je veliko, da svojim osnovnošolcem v višjih razredih predstavite TABOR ZA
OSNOVNOŠOLCE, ki ga organizira Mladinska komisija. Na njem se bo vaš podmladek srečal z vrstniki iz
cele Slovenije in bo užival skupaj z izkušenimi vodniki in mentorji.

KDAJ:
KJE:

2. - 9. 7. 2005
RATEČE (Zavetišče na
Slatni)

STAROST:

Učenci OŠ (nad 9 let)
35.000 SIT
35
3. 6. 2005

CENA:
ŠT. UDELEŽENCEV:
ROK PRIJAVE:

 PLEZALNI TABOR (NOVO)
Drugi vsip članstva v mladinskih odsekih se pojavi po prehodu iz osnovne šole. V tem obdobju je
potrebno ponuditi več. Možnosti je veliko, a je velikokrat težava tudi v vodniškem kadru.

Mladinska komisija Planinske zveze Slovenije vabi letos prvič na plezalni tabor. Zanimanje za plezanje
med mladimi je vedno večje in zato je Mladinska komisija poskrbela, da se lahko mladi udejstvujejo tudi
na tem področju. Do sedaj je bila možnost za tovrstno udejstvovanje v pristnem okolju le preko včlanitve
v plezalne klube in alpinistične odseke, pri nas pa se boste seznanili z veščinami v naravnem okolju ter se
tako lažje odločili za tovrstno preživljanje pristnega časa v prihodnje. Glavna tema plezalnega tabora, ki
bo potekal med 6. in 12. 8. 2005 v slikoviti alpski dolini Bavšica, bo torej plezanje. Plezali bomo po
različnih terenih po balvanih v Trenti, plezališčih in tudi v naravnih plezališčih visoko v hribih (za prevoze
do plezališč bo poskrbljeno). Tabor bo popestren tudi z zanimivimi izleti po okolici ter pestrimi
družabnimi večeri. Tabor je namenjen tako izkušenim plezalcem kot tudi za nabiranje prvih plezalnih
izkušenj. Vsakodnevne aktivnosti bodo potekale v več skupinah, tako da bo poskrbljeno za vse želje ter
sposobnosti..

KDAJ:
KJE:
STAROST:
CENA:
ŠT. UDELEŽENCEV:
ROK PRIJAVE:

6. - 12. 8. 2005
PUS Bavšica
16  27 let
48.000 SIT
20
6. 7. 2005

Za vaš adrenalin in dobro počutje bo poskrbelo izkušeno vodstvo (Planinski inštruktorji, vodniki, alpinisti,
športni plezalci, ).

 MEDNARODNI TEČAJ GORNIŠTVA ŠOLA VARNE HOJE
Tečaj gorništva ima že zelo dolgo tradicijo. V zadnjih letih je postal mednarodni. Tako bodo člani
mladinskih odsekov lahko preživljali počitnice z vrstniki iz cele Evrope. Poskrbljeno je, da iz posameznega
okolje ne prihaja prevelika skupina mladih. Tečaj gorništva je namenjena vsem vam mladim, ki želite
aktivno preživeti počitnice, ali bi radi svoje gorniško znanje še obogatili, vam gorništvo pomeni način

življenja ali pa si nekoč želite postati tudi vodnik PZS. Tabor obeta pester spekter tur, raznih aktivnosti
(plezanje, kajak...), spoznavanje naravnih in kulturnih značilnosti doline itd.

KDAJ:
KJE:

12. - 20. 8. 2005
PUS Bavšica

STAROST:

17-25 let
48.200 SIT*
25 (8 Slovencev, 17
mladih iz tujine)
za Slovence do 12. 7.
2005

CENA:
ŠT. UDELEŽENCEV:
ROK PRIJAVE:

*V primer sofinanciranja akcije iz javnih financ se bo temu primerno prilagodila tudi cena.

Iztok Rojc

NEKAJ MEDNARODNIH

Pomlad je že vsa v prebujanju in v cvetu, fedrčki poganjajo, ptički veselo pojejo in srca se vnemajo.
Kakšno je razpoloženje? Dobro? Super! Sem zadnjič prebrala grafit: ťVčasih se počutim kot vreme, včasih
pa se bojim, da se vreme počuti kot jaz.Ť Ampak, kako je fajn, ko je zunaj in v srčku sonce !

Danes vas vabim na dva mednarodna tabora, na ekološko-delovnega v Avstrijo in na raziskovalnoplaninskega v Romunijo. Za oba tabora, kakor za ostale, imamo tudi podrobnejši program in podatke,
zatorej le pogumno telefonirajte in pišite na el- naslov, z veseljem vam bomo pomagali, svetovali...
 RAZISKOVALNO PLANINSKI TABOR
(YC UIAA in GYS camp): Romunska planinska zveza (FRAE) vas vse mlade med 14. in 18. letom vabi od 2.
13. julija 2005 na pravi pustolovski tabor v osrčje pogorja Apusenov (zahodni del romun. Karpatov)! Na
taboru predvidevajo doživetja polne planinske ture po prekrasnih gozdovih, kanjonih in hribih, kolesarske
potepe, plezanje, oglede in raziskovanje jam v področju z največjim številom jam v Romuniji, ter oglede

drugih naravnih in kulturnih znamenitosti... seveda pa veliko druženja z drugimi mladimi planinci tudi ne
bo manjkalo! In kot pravijo, so to kraji kot nalašč za ljubitelje gorniških pustolovščin! Cena tabora na
udeleženca znaša 200 EUR, vanjo pa je vključen celotni 11-dnevni program z vsemi lokanimi prevozi,
nastanitev v koči s polnim penzionom in strokovno vodstvo. Zborno mesto je na železniški postaji, 2.
julija od 7.30 do 10.00, med potrebno opremo pa sodi primerna planinska oprema tako za toplo kot tudi
za hladno vreme; pa vetrovka, zaščita pred dežjo in soncem, planinski čevlji in po možnosti plezalniki,
čelna svetilka, osebna toaleta, kopalke ter spalna vreča. Prijave (največ 4 mladi) sprejema MK PZS,
Dvoržakova 9, 1000 Ljubljana oz. mladinska.komisija@pzs.si do 30. 5. 2005 (lahko pa si svoje mesto
seveda zagotovite že prej). V prijavi navedite vse svoje podatke (ime, priimek, naslov, telefon, e-mail,
rojstni podatki, PD) ter tudi izkušnje v hribih. Vse dodatne informacije: Zdenka Mihelič, 041/ 222 358 ali
zdenka.mihelic@volja.net.

 EKOLOŠKO DELOVNI TABOR v AVSTRIJI (GYS camp):
Ekološko delovni tabori so postali priljubljeni tabori tako pri Avstrijcih, organizatorjih, predvsem pa tudi
pri mladih. Tudi iz Slovenije imamo vedno udeležence na teh taborih, saj se marsikaj novega naučiš,
spoznaš način dela in tudi razmišljanja o ohranjanju in skrbi za naravo. In seveda spoznaš nove prijatelje,
kot vedno na mednarodnih taborih. Tile ekološko-delovni tabori so zanimivi tudi zaradi tega, ker
popolnoma brezplačni, kar pomeni, da imate nastanitev, hrano in stroške programe krite vse s strani
organizatorja, vi morate tja le priti. Avstrijska planinska zveza (ÖAV) vs torej vabi na mednarodni delovani
tabor, ki bo povezal gozd in hribe. Tabor bo v naravnem parku Kaunergrat www.naturpark-kaunergrat.at,
na višini okoli 1500 metrov. Tu so dve leti nazaj na podobnem delovnem taboru zavarovali močvirnata
območja pred nadaljnjo škodo ter postavili tudi sprehajalne poti z oznakami. Letošnje leto pa imajo cilj
pomagati in zavarovati gozd pred propadanjem, skušali ga bodo pomladiti, čistiti, postaviti tudi morda
ograje pred tavajočo živino. Seveda pa bodo organizirani tudi pohodi, plavanje in ob večerih obvezna
družabnost! Tabor bo potekal v dveh termninih (izberite enega, lahko pa tudi oba): a) 24. 30 7. 2005 in
b) 30.7. 6. 8. 2005. Ker je na taboru (v vsakem terminu) le 20 prostih mest in ker pričakujejo veliko
zanimanje za ta tabor (ki je torej brezplačen), vam ga ponujamo že sedaj. Prijave (največ 3 mladi med 16.
in 30. letom) sprejema MK PZS, Dvoržakova 9, 1000 Ljubljana oz. mladinska.komisija@pzs.si do 20. 5.
2005 (še bolje pa si je mesto seveda zagotoviti že prej). V prijavi navedite vse svoje podatke (ime,
priimek, naslov, telefon, e-mail, rojstni podatki, PD in izbrani termin)! Vse dodatne informacije: Zdenka
Mihelič, 041/ 222 358 ali zdenka.mihelic@volja.net.

 REDNA SEJA YC UIAA:
Redna seja Youth Commission UIAA bo tokrat od 4. 8. maja 2005 v Trstu (Italija), kamor nas
predstavnike in člane matičnih mladinskih komisij planinskih zvez vabi Italijanska planinska zveza - Club
Alpino Italiano in zanj predstavnik v YC UIAA Giampaolo Covelli. Med obravnavanimi točkami dnevnega
reda bodo med drugim tudi predsednikovo poročilo dela komisije od zadnje seje do sedaj ter poročilo s
seje UIAA Council, finančni pregled, aktivnosti 2005, seminar Izobraževanje mladinskih vodnikov v Rusiji,
Global Youth Summit prjekti in OZN Leto športa in fizičnega izobraževanja, YC UIAA - Mednarodni
mladinski tabori 2005, poročilo delovne skupine Izobraževanje mladinskih vodnikov, aktivnosti 2006
2008 (mednarodni mladinski tabori 2006 - predlogi, seminarji, delovne skupine itd.). Upravni odbor MK
PZS je na svoji seji podprl udeležbo predstavnici MK PZS v YC UIAA.

ťSvet je poln čudes, ki jih je treba odkriti. Nikoli naj ti ne mine dan, ne da bi se pustil presenetiti. ť (Peter
Gray)
Srečno in varno gori-naokoli, hodite odprtih oči in srca ter se pustite presenetiti!

Zdenka Mihelič

MLADINA IN GORE

POZDRAVLJENI!

Tudi v šolskem letu 2005/06 bomo organizirali regijska tekmovanja Mladina in gore. Oglašamo se vam z
željo, če bi nam hoteli pomagati pri soorganizaciji tekmovanja. Regijska tekmovanja bodo potekala 22.

oktobra 2005. Naloge soorganizatorjev pa so, da mora zagotoviti primeren prostor, kjer se lahko zberejo
vsi udeleženci tekmovanja, dovolj ločenih prostorov za pisanje testov, prostor za srečanje mentorjev in
nadzornike. Malico za vse sodelujoče plača MK PZS. Izpolnjene prijavnice (glej zadnjo stran mladinske
priloge) nam prosim vrnite na spodaj napisani naslov najkasneje do 15. april 2005.

Dodatne informacije dobite pri vodji tekmovanja Brigiti Čeh (mobitel: 041/977-469).

Hvala za Vaše razumevanje.

Lep planinski pozdrav!

vodja tekmovanja Mladina in gore
Brigita Čeh

Naslov za pošiljanje prijavnice:
Tekmovanje MIG
Mladinska komisija PZS
Dvoržakova 9
1000 Ljubljana

NOVICE IZ PO MO

 PO MO POSOČJA

KAJ SMO PRIMORCI SEJALI NA SEJI PO MO POSOČJA V TOLMINU

Najprej moram povedati, da smo imel letošnjo prvo sejo na Valentinov petek 11.2.2005 v OŠ Tolmin.
Zbor vseh je bil ob 18.00.
Že na začetku, preden se spustim v detajle tega članka, bi se zahvalil načelnici Majdi Pagon in MO PD
Tolmin, za organizacijo prostora v OŠ in prelep Valentinov sprejem. Zelo lepo je bilo.
Seja se je začela ob 18.15. Ker je bila to prva letošnja seja smo se kar dolgo pogovarjali, ne boste verjeli
celi dve uri in pol, in to same pomembne stvari. Že na začetku se moram pohvalit, predvsem te pohvale
letijo na vse prisotne na seji, saj se nas je zbralo kar 15.
Seje so se udeležili: Bojana Pitamic iz MO PD Kobarid, Jasna Kovšca in Matjaž Mikuž iz MO PD Nova
Gorica, David Černigoj in Andrej Špacapan iz MO PD Ajdovščina, Tina Krapež in Roberta Stegovec iz MO
PD Križna Gora, Majda Pagon, Marta Šorli, Melita Drol in Aleksandra Kozorog iz MO PD Tolmin, Darja
Djordjevič (OŠ Deskle) in Hermina Bavdaž iz MO PD Kanal, Vojka Durjava iz MO PD Bovec in moja
malenkost Gorazd Lapanja iz MO PD Cerkno vodja POMO Posočja.

Kaj smo se pogovarjali na naši seji:
1. Spomladansko in jesensko srečanje POMO Posočja;
2. Srečanje mentorjev POMO Posočja;
3. Finančni plan POMO Posočja za leto 2005;
4. Akcije in izobraževanja MK PZS;

5. Orientacije in tabori;
6. Registrirani MO v MDO Posočja;
7. Razno

V prvi točki smo se spomnili naših osnovnošolskih planincev in jim predvideli dve srečanji in sicer
spomladi na Trstelju pod vodstvom MO PD Nova Gorica (7.5.2005) in v jeseni na Jelenku nad Kanalom
pod vodstvom MO PD Kanal (8.10.2005). V ta srečanja so vključene tudi družabne igre za otroke in še
kakšne poučne teme (npr. GRS, ).
Če smo tako pridni, da poskrbimo za otroke, si pa tudi mentorji in vodniki zaslužimo kakšno srečanje,
zato smo tudi planirali termin za srečanje mentorjev, ki bo konec maja. Podali se bomo na izlet v neznano
območje nekam k primorskim sosedom Italijanom. V to neznano področje nas bodo popeljali iz MO PD
Kobarid. To smo govorili v drugi točki našega dnevnega reda.
Že veliko planov smo naredili skozi prvo in drugo točko, za vse to pa potrebujemo finančna sredstva za
katera poskrbi naš MDO PD Posočje pod vodstvom našega Gregorja Rupnika, ki se mu zahvaljujem. S
financami smo se ukvarjali pod tretjo točko. Ne smemo pa pozabiti niti na naše najmlajše planinčke, ki
tudi uspešno delujejo pod okriljem mentoric v vrtcu. Za njih bo letos poskrbel MO PD Tolmin. Za vsako
srečanje je namenjena finančna podpora.
POMO Posočje je eden od mnogih pokrajinskih odborov znotraj MK PZS, zato je pomembno, da vsak sliši
tudi za izobraževanja in akcije, ki jih MK PZS organizira za vsako leto. Tako smo se spustili in pregledali
vse akcije skupaj. Mnogo vprašanj pa se je pojavilo glede tabora za osnovnošolce iz MK PZS. Ta tema se
bo še obravnavala na naslednjih sejah MK PZS, zato so ta tabor pustili za kakšno drugo sejo ali debato.
Verjetno je vsem poznano, da se na severno primorskem koncu odvijajo vsako leto planinska
orientacijska tekmovanja. Tudi letos se bo tako dogajalo. Dve tekmi bosta v marcu in aprilu. Na severnem
primorskem poleg našega orientacijskega odseka iz Nove Gorice in Ajdovščine sodelujeta še Podnanos in
Vipava.
Znotraj POMO Posočja pa smo tudi nekateri, ki bi se radi seznanili z orientacijsko ligo. Na podlagi tega
smo na seji prepričali našega Mitja Mikuža, da se dobimo 5.3.2005 ob 9.00 v Tolminu vsi MO-ji Posočja.
To srečanje je namenjeno mentorjem in otrokom, da se vsi seznanijo in praktično na terenu preizkusijo
veščine in podrobnosti orientacije. Pod to točko dnevnega reda smo se pogovarjali tudi o planinskih
taborih. Nekatera društva so že posredovala termine in druga jih šele bodo.
Vsake toliko časa se kadri znotraj MO-ja zamenjajo, zato je potrebno pregledati seznam vseh članov in
načelnikov MO-jev. Na tej seji smo to tudi storili in dopolnili seznam. Zdaj upam, da je popoln. Vsak
mladinski odsek je pripravil člansko listo, ki bo posredovana na MK PZS.

Na vsaki seji pa se na koncu pojavijo še dodatna razna vprašanja. Ob 50 letnici MK v letu 2006, zlati znak
mladega planinca. Za zlati znak mladega planinca je prišel predlog, da bi bilo pravilno, da bi otrok poleg
značke in diplome prejel še majico. Zelo pametno bi bilo, če bi se organiziralo spomladanski in jesenski
izlet za dobitnike zlatega znaka.
Jaz mislim, da sem dovolj povedal, da smo se dosti zmenili in da bomo v tem letu vse zastavljene cilje
izpeljali in bili vsi srečni in zadovoljni z delom.

Lep planinski pozdrav vsem, ki ste to prebrali.

Gorazd Lapanja

PREDAVANJE O ORIENTACIJI IN PRAVILIH TEKMOVANJA ZA POMO POSOČJA

Na srečanju MO Posočja so predstavniki planinskih društev izrazili zanimanje za sodelovanje na
orientacijskih tekmovanjih. V ta namen smo se dogovorili, da bova 5. marca 2005, predstavnik PD Nova
Gorica Mitja Mikuž (registriran vaditelj orientacije) in predstavnik PD Ajdovščine Andrej Špacapan
(pripravnik vaditelja orientacije) organizirala predavanje o orientaciji in pravilih tekmovanja.

Predavanje je bilo izvedeno na omenjen datum. Zbrali smo se ob 9.00 pred OŠ v Tolminu. Zbralo se je
deset učencev A kategorije iz OŠ Tolmin z mentorico Majdo Pogan, in pet učencev A kategorije, ter en
učenec B kategorije iz OŠ Bovec z mentorico Vojko Durjava. Prišli sta tudi mentorici Bojana Pitamic iz
Kobarida in mentorica Tatjana Stubelj iz Kanala, prišel je tudi predstavnik PD Cerkno Drejc Zajc.

Najprej sem v učilnici OŠ povedal nekaj o samem načinu in pravilih tekmovanja, nato pa je Andrej z mojo
pomočjo predstavil uporabo kompasa in zemljevida v naravi. Navdušenje je bilo vse večje.
Predhodno smo v okolici sotočja reke Tolminke in Soče postavili dve točki in pripravili nekaj zemljevidov.
Naredili smo tri ekipe in odšli na teren, da so otroci dobili občutek kako orientacija poteka dejansko. Po

prihodu nazaj v OŠ sva še odgovorila na nekaj vprašanj in zaključila predavanje ob 10.30.

PD Nova Gorica tekmuje v primorski orientacijski ligi skupaj z PD Vipava, PD Podnanos in PD Ajdovščina.
Ker je ta liga zelo skromno obiskana se veselimo udeležbe Planinskih društev iz Posočja. V Posočju je še
zlasti zanimanje za A kategorijo (4., 5. in 6. razred OŠ), kar je posebej zanimivo za organizatorje primorske
lige, ker ta kategorija v Primorski ligi še ni bila nikoli razpisana.

Mitja Mikuž
 PO MO SAVINJSKE DOLINE

SREČANJE DIJAKOV IN ŠTUDENTOV NA REŠKI PLANINI

Zbrali smo se na domu pod Reško planino, med 16. in17. uro dne 12.03. 2005.
Na srečanju je bilo prisotnih 29 udeležencev iz različnih Mladinskih odsekov Pokrajinskega odbora
Savinjske doline.
Zastopana so bila naslednja Planinska društva:
PD CELJE MATICA
PD VRANSKO
PD ŠOŠTANJ
PD VITANJE
PD LJUBNO
PD SLIVNICA(Gorica pri Slivnici)
PD ťDOBROVLJEŤ BRASLOVČE

PD ZABUKOVICA
Po spoznavanju, pozdravnem govoru in poteku srečanja nas je pozdravil planinski prijatelj in oskrbnik
doma na Reški planini. Razkazal nam je dom, povedal par besed o preteklosti in nastajanju doma, kako
sedaj in kako v bodoče.
Sledila je večerja in predavanje ob diapozitivih s potepanja po Kavkazu in vzponu na Elbrus. Predavanje
sta vodila alpinista mag. Mateja Pate in dr. Boštjan Likar, člana alpinističnega odseka Rašica.
Po predavanju je sledil družabni večer, ki se je zavlekel pozno v noč, vse do jutranjih ur.
Igric in ostalih zabavnih dogodkov ni manjkalo. Jerca Vranič nas je razveselila ob prijetnem igranju na
citre, braslovški in nekaj ostalih mladincev pa so zapeli lepe slovenske in tuje pesmi.
Zunaj nas je prijetno presenetil sneg, pa tudi to smo znali docela izkoristiti v dober namen.
Sledil je počitek in spanje, za nekatere pa kar nadaljevanje prejšnjega dne. Zanje se je narisal fascinanten
sončni vzhod.
Budnica za ostale ob 8. uri in zajtrk ob 9. uri. Po zajtrku je sledilo pospravljanje, nekateri so se že
odpravljali domov iz upravičenih razlogov.
Večina se nas je odpravila na vrh Reške planine po novozapadlem snegu. Slikanje na vrhu, metanje v sneg
in odhod v dolino.
Postanek na dom , spominska fotka in veselo proti dolini.

Zahvala vsem udeležencem 4. srečanja dijakov in študentov 2005.
Posebna zahvala vodji PO MO SMOPD gdč. Maji Kumer, gdč. Petri Gregorc, ga. Mariji Vok Lipovšek za
pomoč pri pripravi srečanja.

Ne smem pozabiti na pripravljenost dveh članov AO Celje-Matica gdč. Lilijane Štor in g. Gerarda Krebsa
za prikaz plezanja , varovanja v steni. Zagodlo nam je vreme, pa tega nismo mogli izvesti.

Še enkrat hvala in vidimo se na naslednjem srečanju.

Igor Lipovšek Žiga

NOVICE IZ MO

 OSNOVNOŠOLSKI PLANINSKI TABOR PD LISCA SEVNICA - KOPRIVNA 2005

ORGANIZATOR:
Planinsko društvo Lisca Sevnica organizira osnovnošolski planinski tabor za mlade planince, ki so se med
letom udeleževali planinskih pohodov in izletov v sklopu šole ali PD. V primeru zadostnega števila prostih
mest se lahko prijavijo tudi ostali, ki se strinjajo z razpisanimi pogoji.

KDAJ IN KJE?
Tabor bo potekal od petka, 15. julija do nedelje, 24. julija 2005 v Koprivni na Koroškem.

ROK PRIJAV:
Najkasneje do ponedeljka, 6. junija 2005. Prijavite se lahko osebno v Planinskem zavetišču pod Sv.
Rokom v Sevnici vsako sredo od 17. do 18. ure, pri vodji tabora Anji Žveglič na tel. 040 648 973 ali pri
mentorjih na Osnovnih šolah!

CENA:
Za osnovnošolce je cena 20.000 SIT (za več otrok iz ene družine bomo upoštevali še dodaten 10 % popust
za vsakega otroka). Plačljivo v dveh obrokih. V ceno je vključen prevoz, taborni prostor, turistična taksa,
bivanje v taboru in vodenje tabora. Cene veljajo za člane PD Lisca Sevnica (članarina PZS).

INFORMACIJE:
Vsako sredo od 17. do 18. ure v Planinskem zavetišču pod Sv. Rokom
ali pri vodji tabora
Anji Žveglič na tel. 040 648 973 ali e-mail: anjazveglic@email.si
Sestanek s starši udeležencev bo
17. junija 2005 ob 18. uri v Zavetišču pod Sv. Rokom

Mladinsko prilogo izdaja:
Mladinska komisija PZS

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

Na 8 strani papirja je prispevke spravil:
Aleš Pregel

Kratke prispevke, pohvale, ideje in pobude, pošljite po e-pošti:

Mladinska.komisija@pzs.si

ali pa po ťnavadni poštiŤ na naslov MK UO PZS, Dvoržakova 9, 1001 Ljubljana

REGISTER VADITELJEV ORIENTACIJE PZS

REGISTRIRANI VADITELJI ORIENTACIJE PZS

Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Priimek

Ime

Rotovnik
Španring
Jerič
Grmek
Tomše
Novak
Glavnik
Štok
Mavsar
Konovšek
Prašnikar
Eder
Purnat
Juţna
Hafner
Petelinek
Meţa
Rehar
Starič
Jezernik
Čipić Rehar
Makovec
Mavri
Rojnik
Močilnik

Bojan
Gvido
Brina
Robert
Vinko
Mojca
Aleš
Zoran
Barbara
Andreja
Dušan
Miha
Zdenko ml.
Jernej
Matjaţ
Martina
Marko
Aljoša
Anka
Mojca
Marija
Pavel
Tomaţ
Matija
Izidor

Kumer

Franci

PD
Šoštanj
Poljčane
Šoštanj
Seţana
Slivnica pri Celju
Velenje
Maribor Matica
Polzela
Šoštanj
Šoštanj
Domţale
Maribor Matica
Gornji Grad
Domţale
Škofja Loka
Zabukovica
Velenje
Vipava
Rečica ob Savinji
Prebold
Vipava
Vipava
Laško
Ţalec
Prevalje
DobrovljeBraslovče

Št.
potrdila
1
2
5
6
7
11
16
19
22
23
24
25
26
29
31
33
34
36
37
41
43
46
47
48
49
50

1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1999
1999
1999
2001
2001
2001
2002
2003

Pred.
licenca*
DA
DA
NE
NE
NE
NE
DA
NE
NE
DA
DA
NE
DA
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

28.02.2008
28.02.2008
28.02.2007
28.02.2008
28.02.2006
28.02.2005
28.02.2008
28.02.2008
28.02.2006
28.02.2006
28.02.2006
28.02.2008
28.02.2006
28.02.2006
28.02.2006
28.02.2006
28.02.2008
28.02.2007
28.02.2007
28.02.2007
28.02.2006
28.02.2006
28.02.2008
28.02.2006
28.02.2007

2003

NE

28.02.2007

VO od leta

Reg. do

27
28
29
30
31
32
33

Mavri
Jeţ
Ţohar
Kohlenbrand
Mikuţ
Kortnik
Kriţanec

Marko
Mitja
Matjaţ
Tin
Mitja
Matej
Harold

34

Germič

Boštjan

Laško
Vipava
Ţalec
Sloga Rogatec
Nova Gorica
Šoštanj
Sloga Rogatec
Lovrenc na
Pohorju

51
52
53
54
55
56
57

2003
2003
2003
2004
2004
2004
2004

NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

28.02.2007
28.02.2007
28.02.2007
28.02.2008
28.02.2008
28.02.2008
28.02.2008

501

1984

NE

28.02.2007

* predavateljska licenca je potrebna za predavatelje na seminarjih Odbora za orientacijo MK PZS

PRIZNANE VSE PRAVICE IZ NASLOVA INŠTRUKTOR ORIENTACIJE PZS

Zap.
št.
1

Priimek
Jordan

Ime
Boţo

PD
Polzela

VO od leta

Pred.
licenca

Reg. do

sklep UO MK PZS

DA

ni
omejitev

PRIPRAVNIKI ZA VADITELJA ORIENTACIJE PZS

Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Priimek

Ime

PD

Pripravnik do

Rojnik
Ocepek
Kokole
Kralj
Gradič
Čujeţ
Poslek
Poslek
Mohar
Mohorko
Jeţovnik
Kugonič
Grudnik
Papeţ
Kovač

Vlado
Martin
Lučka
Tine
Metod
Manca
Danijel
Dušan
Miha
Peter
Tomaţ
Janez
Jure
Dejan
Mihael

Ţalec
Zagorje ob Savi
Zagorje ob Savi
Zagorje ob Savi
Slivnica Pri Celju
Slivnica Pri Celju
Sloga Rogatec
Sloga Rogatec
Litija
Zabukovica
Zabukovica
Šoštanj
Šoštanj
Ljubljana matica
Ljubljana matica

31.08.2005
31.08.2005
31.08.2005
31.08.2005
31.08.2005
31.08.2005
31.08.2005
31.08.2005
31.08.2005
31.08.2005
31.08.2005
31.08.2005
31.08.2005
31.08.2005
31.08.2005

Luka

Skočir

Domţale

01.11.2005

Pripravniki za vaditelje orientacije PZS morajo za pridobitev strokovnega naziva do navedenega roka
oddati seminarsko nalogo.

OBVESTILO
Vsi vaditelji orientacije PZS, ki jim 28.02.2006 poteče registracija, morajo za podaljšanje registracije do
28.02.2006 Odboru za orientacijo MK PZS poslati obrazec "Poročilo za registracijo vaditelja orientacije
PZS". Enako velja za vse neregistrirane vaditelje orientacije PZS, ki bi želeli obnoviti registracijo. Obrazec
za registracijo se lahko prevzame v pisarni MK PZS ali na spletnem naslovu: http://www.orientacija.net
Opozorilo: vsi vaditelji orientacije PZS morajo biti tudi člani PD, drugače jim registracija ne velja.

Odbor za orientacijo MK PZS

MLADINSKA KOMISIJA PZS
DVORŽAKOVA 9
1000 LJUBLJANA

PRIJAVNICA ZA SOORGANIZATORJA REGIJSKEGA TEKMOVANJA
MLADINA IN GORE - ŠOLSKO LETO 2005/06

DATUM REGIJSKEGA TEKMOVANJA: 22.10.2005

PODATKI O ORGANIZATORJU IN PROSTORU:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________

V _______________ , dne _______

žig

Podpis:

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 3/17.03.2005) 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

Obvestilo ponovno objavljamo, saj je Strokovna služba PZS tudi po objavi morala ponovno opozoriti,
da se priznanja ne pošiljajo z redno pošto, pa tudi novi predlogi za podelitve priznanj PZS niso
posredovani v skladu z navodili in skladno s Pravilnikom o priznanjih (Obvestila PZS/17. marec 2005)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBVESTILA GOSPODARSKE KOMISIJE UO PZS

EKO SKLAD
Obveščamo vas, da je Eko sklad, j.s., v Uradnem listu RS, št. 31. z dne 25.3.2005, objavil javni razpis za
sofinanciranje informativnih, izobraževalnih, ozaveščevalnih in promocijskih projektov v letu 2005 o
naložbah varstva okolja, novih in v praksi uspešno preizkušenih tehnologijah in izdelkih varstva okolja, z
namenom promocije delovanja sklada. Javni razpis je namenjen pravnim osebam, ustanovljenim na
podlagi zakona o gospodarskih družbah, zakona o društvih, zakona o ustanovah in zakona o zavodih, ter
samostojnim podjetnikom posameznikom, vsi pa morajo imeti uradni sedež na ozemlju RS. Vloge morajo
prispeti na sklad najkasneje 14. aprila 2005 do 14.00 ure. Vlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni do
14. maja 2005. Na spletni strani: www.ekosklad.si/html/aktualno/main.html
je objavljeno besedilo javnega razpisa in celotna razpisna dokumentacija.
Dodatne informacije: Ekološko razvojni sklad Republike Slovenije, j.s., trg republike 3, 1000 Ljubljana
(telefon: 01/241 48 20; telefaks: 01/241 48 60; elektronska pošta: ekoslad@ekosklad.si.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOLINSKA d.d.
Obveščamo vas, da nameravamo s Kolinsko d.d. ponovno organizirati seminar za oskrbnike planinskih
koč v njihovem izobraževalnem centru na Bledu. Seminar je za udeležence brezplačen, planinsko društvo
je obremenjeno le s stroški prevoza udeležencev na Bled. Maksimalno število udeležencev je 22, zato vas
prosimo, da nam prijave pošljete čimprej. V kolikor bomo imeli dovolj prijav do 10. aprila 2005 bo
seminar organiziran predvidoma že do 22. aprila 2005, sicer pa bo organiziran v začetku meseca maja
2005.
Glede na to, da je seminar v letu 2004 izredno dobro uspel in so bili udeleženci s prikazanim zelo
zadovoljni, vas vabimo, da pohitite s prijavami, ki jih pošljite na naslov:
Planinska zveza Slovenija, Gospodarska komisija UO PZS, Dvoržakova 9, 1001 Ljubljana.
Lahko tudi po elektronski pošti: info@pzs.si

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

HELIOS IN OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE
Tudi letos bo objavljen razpis Heliosa in OKS za zaščitne premaze za športne objekte, med katere sodijo
tudi planinske koče. V preteklih letih ste bili s prijavami zelo uspešni, zato vas pozivamo, da se pripravite
in prijavite tudi na letošnji razpis, ki bo objavljen v kratkem. Glede na izkušnje iz preteklih let, vam
svetujemo, da se v primeru, da imate več koč, prijavite le z eno samo kočo, saj doslej ni bila izbrana še
nobena prijava, kjer je posamezno društvo prijavilo več koč.

Opozarjamo pa vas tudi, da imate glede na to, da je PZS članica OKS ugodnosti pri nabavi zaščitnih
premazov Heliosa v trgovinah podjetja Mavrica.

Vrsta ugodnosti:
Pri nakupu barv in lakov iz prodajnega programa Mavrica ob gotovinskem plačilu nakup po veleprodajnih
cenah oz. dobropis pri nakupu na naročilnico.
Upravičenci koriščenja:
Vse nacionalne panožne zveze in Športne zveze občin, članice OKS-ZSZ ter njihovi klubi in društva.
Informacije:
OKS - ga. Dragica Koželj, tel. 01-23 06 004, faks 01-23 06 022.
Mavrica g. Robert Remškar, tel. 041/704 411.
Način koriščenja storitev:
Na podlagi pisne zahteve bo OKS izdal bonitetni kupon na podlagi katerega je zainteresirani upravičen do
ugodnosti.
Čas trajanja: do konca leta 2005

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

Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98) in 4. člena Odredbe o načinu in postopku
sofinanciranja izvajalcev letnega programa športa (Ur. l. RS, št. 95/99), objavlja Ministrstvo za šolstvo in
šport

JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov
za sofinanciranje
investicij v novogradnje
in
posodabljanje športne infrastrukture v letih 2006, 2007 in 2008

1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika:
Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana.
2. Na razpis se lahko prijavijo
lastniki in upravljalci javnih športnih objektov, ki izpolnjujejo pogoje navedene v Pravilniku o merilih za
sofinanciranje izvajanja letnega program športa na državni ravni (Ur. l. RS, št. 121/03, 119/04).
3. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v novogradnje in posodabljanje športne
infrastrukture v letih 2006, 2007 in 2008, katerih izvajanje se bo pričelo v letu 2006.
Sofinancirajo se naslednji projekti:
a. Izgradnja in tehnološka posodobitev pokritih športnih objektov
b. Izgradnja in tehnološka posodobitev nepokritih športnih objektov
c. Mali športni objekti za mladino in športno rekreacijo
d. Športno-turistična infrastruktura
e. Vgradna športna oprema

Stroški investicije do pridobitve upravnih dovoljenj za gradnjo, stroški gradbenega nadzora in najemanja
kreditov niso predmet sofinanciranja.
4. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje investicij v novogradnje in posodabljanje
športne infrastrukture v letih 2006, 2007 in 2008 je:
- v letu 2006 367.000.000 SIT
- v letu 2007 318.000.000 SIT
- v letu 2008 284.000.000 SIT
Delež sofinanciranja je opredeljen s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa
športa na državni ravni (Ur. l. RS, št.121/2003, 119/04)
5. Pogoji, merila in način sofinanciranja:
Pogoji in merila, po katerih se izberejo prejemniki sredstev so določeni v Pravilniku o merilih za
sofinanciranje izvajanja letnega program športa na državni ravni (Ur. l. RS, št. 121/03). V kolikor gre za
objekte, ki so namenjeni obveznim vsebinam v osnovih šolah, je potrebno upoštevati Navodila za graditev
osnovnih šol v Republiki Sloveniji  Prostori za športno vzgojo za osnovno šolo (junij 1999).
Ministrstvo za šolstvo in šport izda izbranim prejemnikom sklep o dodelitvi nepovratnih sredstev.
Dinamika financiranja bo določena s potrditvijo Načrta razvojnih programov.
Ministrstvo za šolstvo in šport z izbranim prejemnikom sklene pogodbo o sofinanciranju pod pogojem, da
bo le-ta izpolnil vse zahteve, določene v sklepu o dodelitvi nepovratnih sredstev.
Za projekt, katerega investitor je občina, je potrebno pridobiti pred podpisom pogodbe soglasje
Ministrstva za finance v skladu z Zakonom o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98) in
Navodilom o načinu in postopkih za izdajo soglasij za investicije v občinah, ki se sofinancirajo iz sredstev
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, Št. 55/99), vloga za izdajo soglasja pa mora biti
posredovana na Ministrstvo za finance najkasneje v štirih mesecih po prejemu sklepa o uvrstitvi v Načrt
razvojnih programov. Ti projekti morajo biti uvrščeni tudi v NRP občin.
6. Vloga mora vsebovati:
- ožigosan prijavni obrazec, podpisan s strani pooblaščene osebe prijavitelja;
- podpisan in ožigosan Dokument identifikacije investicijskega projekta izdelan skladno z Uredbo o enotni
metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja (Uradni list RS, št.82/1998
in 86/1998), v kolikor je izdelana druga investicijska dokumentacija (PIZ ali IP), se jo lahko priloži;
- dokazilo o lastništvu oziroma o pravici za graditev;
- fotokopija lokacijske informacije oziroma izjava, da upravno dovoljenje za poseg v prostor ni potrebno;
- potrdilo pristojne nacionalne panožne športne zveze ali občinske športne zveze ali občine, potrjeno s
strani pristojnega organa, iz katerega bo razvidnen pomen investicije v športni objekt oz. opremo;
- parafiran vzorec pogodbe;
- projektno dokumentacijo in sicer za
ˇ novogradnjo, rekonstrukcijo, nadomestno gradnjo - vsaj idejno rešitev v obsegu: situacija (vsaj 1:1000),
karakteristični tlorisi in prerezi (1:200 ali pomanjšava na format A3) ter tehnični opis;
ˇ za opremo - specifikacijo opreme na osnovi predračuna, ki ne sme biti starejši od dveh mesecev.

7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge: Pisne prijave na razpisnih obrazcih pošljite do
20.5.2005 na naslov Ministrstvo za šolstvo in šport, Direktorat za šport, Kotnikova 38, 1000
Ljubljana. Prijava mora biti predložena v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti na sprednji strani
označen z napisom ťne odpiraj  ŠPORTNA INFRASTRUKTURA 2006 (407-17/2005)Ť. Šteje se, da
je prijava prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti s
priporočeno pošiljko ali do 12:00 ure oddana v vložišču ministrstva na naslovu Kotnikova 38,
Ljubljana. Upoštevane bodo le pravočasne prijave, ki bodo izpolnjevale vse zahteve tega razpisa in za
katere bodo prijavitelji v rokih, določenih v razpisu, zagotovili potrebno dokumentacijo. Prijave, ki ne
bodo oddane na predpisanih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije, bodo izločene iz nadaljnjega
postopka. Vsaka vloga mora biti v svoji ovojnici.
8. Odpiranje vlog se bo pričelo 23.5.2005 in ne bo javno.
9. Ministrstvo za šolstvo in šport si pridržuje pravico, da po svoji presoji in na stroške prijavitelja naroči
revizijo tehnično-tehnološke projektne dokumentacije, o čemer bo predhodno obvestilo prijavitelja. V
primeru, da se prijavitelj ne strinja z naročilom revizije, se šteje, da je odstopil od prijave na razpis.
10. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa je najkasneje 45 dni od
datuma odpiranja vlog.
11. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: Razpisna
dokumentacija je dosegljiva na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo in šport na naslovu
http://www.mszs.si, kjer je tudi podrobneje opisan postopek elektronskega izpolnjevanja obrazcev.
Dodatne informacije lahko predlagatelji dobijo na Direktoratu za šport, pri Mojci Plestenjak (01) 478 42
57, vsak delovni dan od 9. do 11.ure ali po elektronski pošti mojca.plestenjak@gov.si. Za pomoč pri
vnosu podatkov v spletno aplikacijo se predlagatelji lahko obrnejo na Saša Grujiča (01/230-60-72).
Izpolnjene razpisne obrazce prijavitelji natisnejo. Natisnjene obrazce ožigosa in podpiše pooblaščena
oseba prijavitelja. Podpisane in ožigosane obrazce prijavitelji pošljejo ali dostavijo v skladu s 7. točko
razpisa.
Razpisne obrazce in navodila za pripravo vloge lahko kandidati prejmejo tudi na Direktoratu za
šport, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan med 10 in 12. uro.
Povezava na spletno aplikacijo za prijavo na razpis: http://iss.spic.si/iss/issri215$.prijava
Objavljeno v Ur.l. RS, št. 31/2005, z dne 25.3.2005.
Ministrstvo za šolstvo in šport
dr. Milan ZVER
MINISTER
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEZNAM IN CENE
PLANINSKIH EDICIJ

PLANINSKI ZEMLJEVIDI

Cena v tolarjih z DDV

Bohinj 1:25 000 (4.izd. 2004) .
1.370
Dolenjska, Gorjanci, Kočevski Rog - 1:50 000 (1997) 
... 1.750
Grintovci 1:25 000 (1998) .............
1.370
Jalovec Mangart (2004) 
1.750
Julijske Alpe vzhodni del  1:50 000 (2003) ...........
1.750
Julijske Alpe zahodni del  1:50 000 (2003) 
1.750
Kamniško - Savinjske Alpe 1:50 000 (2004) ...
1.750
Karavanke - osrednji del 1:50 000 (2003) ...
1.750
Ljubljana in okolica - 1:50 000 (2003) 
... 1.750
Pohorje - 1:50 000 (2004) 
..
1.750

Polhograjsko hribovje in Šmarna gora - 1:25 000 (1992) 
..
1.270
Posavsko hribovje Boč  Bohor  1:50 000 (2003) 
1.750
Posavsko hribovje zahodni del (Menina-Ostrež-Kum) 2002 ..
1.750
Slovenska Istra, Brkini, Čičarija in Kras - 1:50 000 (1997) 
1.750
Snežnik 1:50 000 (1999) 
.
1.750
Stol in Begunjščica - 1:25 000 (1996) 
...
1.550
Storžič in Košuta -1:25 000 (1995) 
...
1.550
Triglav - 1:25 000 (2004) 
..
1.750
Triglavski narodni park - 1:50 000 (2004) 
....
1.750
Turistični zemljevidi - tuji
Turistični zemljevidi - 1:50 000: Bernina-Sondrio; Sextenski Dolomiti; Otztalske Alpe;
Štubajske Alpe; Dachstein; Zillertalske Alpe..........................
990

PLANINSKI VODNIKI

Cena v tolarjih z DDV

Kako na Triglav 
..
1.500
Turni smuki (A. Poljanec) 
.. 4.900
Varneje po feratah in Vodnik po Dolomitskih feratah (B. Mlač) 
...
5.200
Vodnik Julijske Alpe (T. Mihelič, 2003) 
4.250
Vodnik Kamniško - Savinjske Alpe (2004)
4.900
Vodnik Karavanke (S. Klinar, 1997) 
.
4.250

Vodnik Posavsko hribovje (M. Pergar, 2004) 
4.250
Vodnik po planinskih postojankah (J. Dobnik, 1998) 
v pripravi
Vodnik Slovenska Istra, Čičerija, Brkini in Kras (1. izdaja 1997) 
3.180
Najvišji vrhovi v Alpah 

. 6.500

PLANINSKO IZLETNIŠKI VODNIKI
Vodnik Kranjska Gora (2004) 
..
1.700

VODNIKI IN DNEVNIKI PO VEZNIH POTEH
Vodnik Slovenska planinska pot 
. v pripravi
Razširjena slovenska planinska pot (J. Dobnik, 1993) 
.. 1.990
Dnevnik s slovenske planinske poti (2001) 
...
325

PLEZALNI VODNIKI
Plez. vodnik Kamniška Bela Repov kot (1993) ..
1.800
Plez. vodnik Logarska dolina zahodni del (1999) 
4.000
Plez. vodnik Logarska dolina vzhodni del (1998) ..
3.700
Plez. vodnik Kamniška Bistrica (1995) 
. 2.400
Plez. vodnik Robanov kot (2002) 
.
4.900
Plez. vodnik Jezersko (1999) 
.
3.800

VODNIKI V TUJIH JEZIKIH IN VEČJEZIČNE IZDAJE
Slovenija - planinske postojanke (večjezični vodnik 1997) 
. 2.200

Vrhovi prijateljstva 60 vrhov .
1.500
Berg um Kranjska Gora (2004) 
..
1.700
The mountains of Kranjska Gora (2004) 
1.700

VZGOJNA LITERATURA
Alpinistična šola dodatek (Golnar, 1996) .
760
Gorniška vzgoja (Golnar, 1996) 
..
1.200
Mentor planinske skupine 2001 
...
2.900
Nevarnosti v gorah (2004) 
.. 7.800
Oprema za gore in stene (B. Mlač, 1999) 
... 6.600
Planinska orientacijska tekmovanja 
3.900
Planinska šola učbenik .
4.948
Planinski tabori priročnik .
3.600
Podhladitev, omrzline in druge poškodbe zaradi mraza 
600
Prehrana v gorah (B. Mlač, 2003) 
..
3.800
Slovenski alpinizem '97 
... 500
Slovenski alpinizem '98 
500
Slovenski alpinizem '99 
500
Slovenski alpinizem 2000 
500
Turno smučanje priročnik .
4.500
Veliki pionirji alpinizma (B. Mlač, 2001) .................................................................

3.200

DRUGE EDICIJE

Cena v tolarjih z DDV

2. Poročilo o Alpah 
2.000
Ama Dablam Odsanjane sanje 
3.900
Antarktika (Grošelj, 1997) 
4.760
Bele sanje-kamnita resničnost (S. Štirn) 
1.500
Človek, gora, poezija 
1.200
Dnevnik mladi planinec 
250
Dnevnik ringa-raja 
.
250
F. Kocbek Aljaž Savinjskih Alp .
6.076
Gremo skupaj v hribe 
2.500
Lotosov cvet (M. Krišelj, 1999) 

2.700
Moje gore (M. Arnejšek, 2001) 
6.900
Odprava na Čo-oju 8201 m 
5.200
Pesmarica Gorniška 1 
1.500
Planinski dnevnik (s Častnim kodeksom slov. planincev, 2000) 
450
Planinski informatorček 
. 350
Planinski koledarček 2005 
..
420
Planinski vestnik 
700
Planinski zbornik ob 110. letnici SPD/PZS 
9.900
Posušeni rožmarin (dr. M. Potočnik, 1996) 
..
4.000

Slovenci v Himalaji 
..
950
Valentin Stanič, prvi alpinist v Vzhodnih Alpah 
5.200
Zorko Jelinčič Nad prezrtjem in mitom .
3.400
Članska izkaznica 
260
Etui za člansko izkaznico 
.
80
Članski karton 
.
25
Nakaznica za prenočišče 
. 220
Pohvala 
150
Vpisna knjiga za postojanke 
.
3.500
Vpisna knjiga za vrhove 
.. 1.300
Zastava namizna 
.
1.500
Zastava PZS (1,35 cm x 0,45 cm) 
..
5.800
Zastava PZS (1,80 cm x 0,60 cm) 
..
7.000
Zastava PZS (2,70 cm x 0,90 cm) 
..
10.710
Značka PZS (mala)
.
600
Značka PZS (velika) 
..
900

POPUST OB NAKUPU
Pri nakupu 5 ali več izvodov enakih planinskih edicij, ki jih je izdala PZS, priznamo 20% popust. Kupovanje
ali naročanje več kot 5 izvodov je možno v pisarni PZS, Ljubljana, Dvoržakova 9, v ponedeljek od 8. do 17.
ure, v sredo od 8. do 15. ure in v petek od 8. do 14. ure.

Člani planinskih društev s plačano članarino za leto 2005 imajo pri nakupu posamezne edicije, ki jo je
izdaja PZS, 10% popust.

Cene veljajo od 01. 04. 2005.

Informacije:
Planinska zveza Slovenije, Dvoržakova 9, 1001 Ljubljana;
telefon: 01/43-45-684; 01/43-45-680;
fax.:

01/43-45-691;

e-mail: planinska.zalozba@pzs.si

PLANINSKA ZALOŽBA IŠČE PISCE ZA:
- PLANINSKO IZLETNIŠKI VODNIK
- PLANINSKI VODNIK JULIJSKE ALPE

Planinska založba pri UO PZS želi izdati planinsko izletniške vodnike
(vodniki tipa Kranjska Gora, ki obsega 2,5 avtorske pole ter opisuje 17
izletov): Bovec, Radovljica Bled, Bohinj, Jezersko, Logarska dolina,
Tržič in Mežiška dolina.
Iščemo tudi pisce za planinski vodnik Julijske Alpe, katerega
dosedanji avtor je bil Tine Mihelič.
Vse, ki se boste odločili naprošamo, da nam to sporočite do 3. maja
2005 na naslov: Planinska zveza Slovenije, Božidar Lavrič, predsednik
Založniškega odbora, Dvoržakova 9, 1001 Ljubljana.

Ponudbo lahko pošljete tudi po e-pošti: planinska.zalozba@pzs.si. Vse podrobnosti bi določili v
ustnem pogovoru, na osnovi katerega bi nato sklenili avtorsko pogodbo.
ZALOŽNIŠKI ODBOR
Planinske založbe pri UO PZS
Predsednik: Božidar LAVRIČ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RAZPIS ZA FOTOGRAFIJO LETA 2005
Tema: Sv. Jakob in njegova okolica

Planinsko društvo Iskra Kranj razpisuje fotografski natečaj za fotografijo leta
2005. Vsebina fotografij je omejena na okolico Svetega Jakoba nad Preddvorom. S tem razpisom želimo
pridobiti zanimive motive in to: za razglednice, za ovitek našega novega programa izletov ter morda tudi
za novoletne čestitke.
Fotografije naj celovito predstavijo vaš priljubljeni izletniški cilj v tem delu Slovenije in to v vseh letnih
časih. Posnetki naj bodo zanimivi, nevsakdanji. Na njih je lahko tudi Koča na Jakobu, cerkvica, ki je dala
ime vzpetini, lahko je predstavljen Hudičev boršt s svojo bajko, na njih so lahko mufloni ali jeleni, ki se
sprehajajo po okoliških gozdovih, na njih so lahko obiskovalci Jakoba, ali pa naj bo...
Vsak avtor lahko na razpis pošlje do štiri dela formata 13x18cm (lahko tudi format 20x30cm). Posebna
žirija bo izmed prispelih del izbrala tri najboljše posamezne fotografije in tri najboljše kolekcije fotografij
(tri dela) ter jih nagradila z zlato, srebrno in bronasto medaljo.
Posebne nagrade (prva nagrada: trije enodnevni brezplačni izleti, druga nagrada: dva enodnevna
brezplačna izleta in tretja nagrada: en enodnevni brezplačni izlet po vašem izboru v sezoni 2006) bodo
podeljene trem najboljšim motivom z Iskrino Kočo na Jakobu.
Izbrane fotografije bodo javnosti predstavljene na občnem zboru Planinskega društva februarja 2006.
Najboljša fotografija "Jakoba" pa bo objavljena tudi v naslovnici spletne strani PD Iskra za leto 2006.
Na razpis prijavljene fotografije lahko organizator uporabi za promocijo društvenih dejavnosti.

Vaše cenjene izdelke pošljite na naslov: Planinsko društvo Iskra Kranj, Ljubljanska 24a, 4000 Kranj, s
pripisom JAKOB. Slike opremite s šifro in nazivom. Zraven priložite zapečateno kuverto z enako šifro kot
je na slikah, v kuverti naj bosta Vaš naslov in telefonska številka. Komisija bo kuverte odprla šele po
opravljenem ocenjevanju in podelitvi nagrad.
Prosimo, da vaše fotografije oddate v presojo meseca novembra 2005. Vaša dela bodo vrnjena
najkasneje v aprilu 2006. Organizator se obvezuje, da bo z izdelki ravnal skrbno, ne odgovarja pa za
poškodbe, ki bi nastale med pošiljanjem. PA DOBRO LUČ! Vam želi Upravni odbor Planinskega društva
Iskra Kranj, s predsednikom Emilom Seknetom na čelu.

NARAVNA IN KULTURNA DEDIŠČINA OB
PLANINSKIH POTEH NA
FOTOGRAFIJAH
V zadnjih desetih letih sem ob Slovenski planinski poti (Maribor  Triglav  Ankaran) in ob Aljaževi
poti (Šmarna Gora  Vrata) fotografiral veliko lepih pogledov na naš gorski svet ter vsa verska znamenja
(cerkve, kapelice, razpela itd.). Doslej sem imel že prek 250 razstav in prek 100 predavanj ob prikazu
diapozitivov. Z veseljem pridem pokazat diapozitive in povedat spomine ob prehojeni poti pod naslovom
Zakaj je Slovenija med najlepšimi pokrajinami na svetu tudi v druge kraje. Organizacijo večera lahko
prevzame katerekoli ustanova: planinsko društvo, gasilsko društvo, kulturni društvo, šola, občina,
krajevna skupnost, župnija ali posamezniki  ljubitelji lepe narave.

Ciril VELKOVRH, univ. dipl. mat.

1000 Ljubljana, Ziherlova c. 10
tel. št. (050) 64 00 20, (01) 2 835 839
e-pošta ciril.velkovrh@amis.net

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

CENIK OGLAŠEVANJA V OBVESTILIH PZS

Upravni odbor PZS je na 5. seji dne, 07.03.2003 (Obvestila PZS 5/12.05.2003) sprejel cene oglaševanj:

Podjetja cela stran T 30.000 SI
½ strani 
... 18.000 SIT
¼ strani 
...
T 12.000 SI
1/8 strani 
. 7.000 SIT

člani PZS (društva, klubi,) ..

50% popust na gornjo. ceno

posamezni člani PZS
(člani društev, klubov,.) ..

5.000
T
SI

Cene veljajo od 03.01.2003 dalje.

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

ZASEDANJE
SKUPŠČINE PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE

bo v soboto, 21. maja 2005 ob 9,30 uri
s pričetkom ob 10,00 uri

v dvorani Kulturnega doma Podpeč,
Jezero 21, Jezero.

Sprejeto na 17. seji Upravnega odbora PZS dne, 07.04.2005.

Gradivo za zasedanje Skupščine PZS, ki bo 21.maja 2005
bo objavljeno v posebni številki OBVESTIL PZS.

PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE
UPRAVNI ODBOR PZS
1001 LJUBLJANA, DVORŽAKOVA 9
ŠTEVILKA: UO/ 0139-05
DATUM:

11.03.2005

ZAPISNIK
16. seje UO PZS, ki je bila 10. marca 2005 v sejni sobi, št. 16, Mestne občine Kranj, v Kranju. Seja se je
pričela ob 17,00 uri. Pred sejo je bil sklican sestanek s predsedniki Meddruštvenih odborov planinskih
društev.
Sejo je vodil predsednik PZS mag. Franci Ekar, ki je pozdravil prisotne člane UO PZS. Ker je bila
navzoča večina članov UO PZS, je ugotovil, da je odbor sklepčen, in da se seja lahko nadaljuje. Prisotne
člane UO PZS je obvestil tudi, kdo se je za današnjo sejo opravičil, in sicer so v pisni ali ustni obliki
opravičila podali: Tomo Česen, Vlasto Kopač, Janko Kovačič in Uroš Vidovič. Lista prisotnosti je priloga
arhivskega izvoda zapisnika seje.
Navzoči so z minuto molka počastili spomin na tragično preminulega predsednika Komisije za
mednarodne stike UO PZS doc. dr. Tomaža Vrhovca.

Sprejet je bil s sklicem predlagani DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 15. seje UO PZS, z dne 03.12.2004 ter dopisne seje UO PZS (rok za
odgovor je bil 30.12.2004 ) ter poročilo o opravljenih nalogah med obema sejama
2. Obravnava zaključnega računa PZS za leto 2004
3. Informacija o pripravi rebalansa Finančnega načrta za leto 2005
4. Obravnava realizacije programa sklepov zasedanj Skupščin PZS iz leta 2004
5. Obravnava osnutka gradiv za Skupščino PZS, ki bo maja 2005:
- osnutek sprememb in dopolnitev Statuta PZS;

- osnutek sprememb in dopolnitev Častnega kodeksa slovenskih planincev;
- poročila o delu komisij/odborov ter delovnih skupin UO PZS
in potrditev rokovnika dela do zasedanja Skupščine PZS
6. Predlog sprememb in dopolnitev Pravilnika o priznanjih (hitri postopek)
7. Potrditev
- Pravilnika Založniškega odbora Planinske založbe pri UO PZS
- Pravilnika o pogrebnih slovesnostih
8. Normativi za obrabo opreme pri akcijah usposabljanja, na vodenih turah ali delovnih akcijah predlog
za 2005
9. Kadrovske zadeve:
- predlog zamenjave člana Uredniškega odbora Planinskega vestnika
- predlog zamenjave odgovorne urednice Obvestil PZS
- potrditev članov Mladinske komisije UO PZS
- imenovanje Bojana Pollaka v Komisijo za mednarodne stike UO PZS in v Svet UIAA
10. Informacija o organizacijskem preoblikovanju GRS Slovenije
11. Črtanje planinskega društva Litostroj iz polnopravnega članstva PZS
12. Vprašanja in pobude članov Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije
13. Tekoče naloge organov PZS

Gregorju Rupniku, predsedniku MDO Posočja pa so prisotni izrekli iskrene čestitke ob rojstnem dnevu, ki
ga je praznoval na dan seje.

K 1. točki

PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 15. SEJE UO PZS, Z DNE 03.12.2004 TER DOPISNE SEJE UO PZS (ROK
ZA ODGOVOR JE BIL 30.12.2004) TER POROČILO O OPRAVLJENIH NALOGAH MED OBEMA SEJAMA
Zapisnik 15. seje UO PZS z dne, 03.12.2004 in zapisnik dopisne seje UO PZS (rok za odgovor je bil
30.12.2004) sta bila priložena sklicu seje. Poročilo o opravljenih nalogah med obema sejama in pregled
realizacije sklepov 15. seje UO PZS, je podal Danilo M. Sbrizaj, v.d. GS PZS. Rok za pripombe na zapisnika
je bil do 08.03.2005. Pisnih pripomb ni bilo posredovanih.
Ob pregledu zapisnika 15. seje je bilo ugotovljeno:
1. Sklep pod 2.3.: okvirni program rešitev in ukrepov do Skupščine PZS, ki bo maja 2005 in ga pripravi
Strokovna služba PZS, ni bil objavljen v OBVESTILIH PZS.
NOSILEC NALOGE:
Danilo M. SBRIZAJ, v.d. GS PZS
ROK: 17. seja UO PZS
2. Predlog pod isto točko, glede opredelitve potrebe po delovanju Delovne skupine za organizacijo
dela v PZS, ni bil posredovan v obravnavo na sejo UO PZS.
3. Realizacija sklepa pod 3.4. bo mogoča, ko bodo znani podatki o pridobljenih sredstvih, ki jih bo PZS
prejela na osnovi razpisa MŠŠ R Slovenije.
4. Sklep 4.3. ni bil realiziran, ker se Komisija za muzejsko dejavnost UO PZS še ni sestala. Kot razlog je
Danilo M. Sbrizaj navedel svojo enotedensko bolezensko odsotnost. Kandidat za predsednika Miro
Eržen je sicer posredoval kandidaturo in navedel pogoje, vendar so bili ti s stališča PZS
nesprejemljivi.
5. Zahvala mag. Tovšakovi bo dana ob primopredaji na prvi seji KMD UO PZS.
6. Sklep 7.1. bo realiziran na današnji seji UO PZS. Predlog cen in popustov v planinskih kočah ni bil
objavljen v Planinskem koledarčku 2005, kot je bilo navedeno v sklepu, ker je bil tiskan pred
sprejemom le-teh.
7. Pri sklepu 10.1. se popravi naziv pravilnika, ki pravilno glasi: Pravilnik o Knafelčevem priznanju in
diplomi.
8. Sklep 11.6. glede razdruževanja društvenih sekcij, odsekov, in postavitvi restriktivnih pogojev za
njihovo vključevanje v polnopravno članstvo PZS bo upoštevan oz. posredovan Komisiji za prenovo
Statuta PZS, ki ga bo obravnavala ob pripravi Statuta PZS za zasedanje Skupščine PZS v letu 2006.

9. Pod točko 14 je Danilo M. Sbrizaj pojasnil, da sklep 14.1. ni bil realiziran v smislu sklica sestanka,
da pa je GK UO PZS z dejstvi seznanila predsednika NO PZS Franca Kocbeka. Je pa PZS v teh dneh s
strani PD Slovenska Bistrica prejela tožbo za priznanje solastninske pravice na parcelah, ki so v lasti
PZS in do katerih uveljavlja lastninsko pravico tudi PD Slovenska Bistrica. Glede na ustaljeno
prakso, tak postopek ni pravilen, ker se takšne zadeve rešujejo na način, da PD najprej zaprosi PZS,
da pripravi ustrezno pogodbo. Do sedaj je PZS sklepala pogodbe o uskladitvi ZK stanja vedno le s
tistimi PD, ki imajo planinske koče. PD Slovenska Bistrica koče nima, z izgradnjo nove koče pa tudi
še ni pričelo. V kolikor bi s postopkom izgradnje pričeli ne bi bilo nobenih zadržkov, da se taka
pogodba ne bi podpisala.

Mag. Franci Ekar, predsednik PZS je prisotne seznanil še z razgovori na MO R Slovenije in g. Kokaljevo,
ter društvenimi organizacijami RK, GZS, KNZ, GRS Slovenije, ki so se nanašali na morebitno reorganizacijo
GRS Slovenije in na humanitarni status. Prisotne je seznanil, da je bil predlog gradiva za obliko nove
organiziranosti GRS Slovenije, ki ga je pripravil Metod Kovač, posredovan planinskim društvom kjer so
postaje GRS in tistim, kjer so postaje GRS včasih bile. Strokovna služba PZS od njih pričakuje odgovore.
Glede Slovenskega planinskega muzeja je povedal, da potekajo aktivne akcije v okviru Občine Kranjska
Gora, z namenom, da postane zbirka nacionalnega pomena. Menil je, da ne bi pa bilo nič narobe, če bi
nastale tudi ťpodružniceŤ muzeja in bi za več kot stoletno planinsko zgodovino skrbeli in jo ohranjali na
različnih krajih. Je pa ponovno, kot že velikokrat do sedaj, izpostavil problem ustreznih kadrov, ki bi
opravljali svoje delo tako, kot je to s srcem opravljal pokojni Avgust Delavec. Glede zapletov s PD
Slovenska Bistrica je pojasnil, da je posredoval pobudo Francu Kocbeku, da naj NO PZS pogleda in ugotovi
pravičnost, resničnost in objektivnost v nastali situaciji.
Marko Goršič je dejal, da ga preseneča količina neizvršenega dela, predvsem v sklepu 2.3. Nerazumno je,
da v treh mesecih ne moremo najti zamenjave za Tovšakovo.
Franc Kocbek je pojasnil, da je ugotovil, da je bila napaka s strani PZS le v tem, da PD Slovenska Bistrica o
prodaji ni bilo posebej obveščeno.
Franci Ekar je dejal, da gre za uradno sporočilo NO PZS, da pa mora GK UO PZS ugotoviti zakaj PD ni bilo
obveščeno in da vzpostavi ustrezen odnos s tem društvom.
Metod Kovač pa je pojasnil, da daje PD neresnične izjave, saj je kupec parcele (812/1) Juhart ponudil
odkup parcele najprej PD Slovenska Bistrica, kjer pa so ga napotili na PZS z obrazložitvijo, da je lastnik
PZS. Pojasnil je, da je PZS pred dnevi prejela tožbo PD s katero PD uveljavlja svojo lastninsko pravico na
celotnem vložku in ne le na tej parceli. V odgovoru na tožbo bomo ugovarjali postopku, ker se spori med
društvom in PZS rešujejo z arbitražo, kot je navedeno v Statutu PZS. PD je bilo tudi obveščeno, da je za
gradnjo koče že 4 leta rezerviranih 15 mio SIT, da pa bo skladno s sprejetim sklepom PZS plačevala
račune, ki jih bo društvo ob gradnji koče posredovalo v izplačilo. PD do danes ni posredovalo niti vloge,

niti ni pričelo z izgradnjo. Je pa GK UO PZS odločno proti, da se jim denar nakaže, v kolikor ne bodo
spoštovali sprejetih odločitev.
Franci Ekar je še enkrat poudaril, da naj se razgovori vodijo dostojanstveno, in da se naj zadeva razreši
pravično, objektivno in častno.
V nadaljevanju razprave je Andrej Štremfelj, načelnik Komisije za alpinizem UO PZS zanimalo kako je z
Normativi za alpinistično dejavnost. V odgovoru je Jana Racman podala pojasnilo, da je Predsedstvo UO
PZS (op.p. 39. seja, 30.11.2004) ob obravnavi predloga KA UO PZS, za nadomestilo stroškov uporabe
opreme, sprejelo sklep (5.1.), da Računovodstvo PZS preveri ali se obstoječi normativi lahko uporabljajo
tudi za inštruktorje in s tem seznani P UO PZS in KA UO PZS. Na naslednji seji (op.p. 40. seja, 18.01.2005)
pa je bil predlagan sklic sestanka in dogovor glede sprememb v davčni zakonodaji (tudi normativih).
Sestanka naj bi se udeležili: Vera Šmid, Jože Bobovnik, Marjan Burja in Rudolf Skobe. Predhodno pa bi
morala odprta vprašanja, v povezavi z veljavno zakonodajo, uskladiti Vera Šmid in Rudolf Skobe, saj brez
ustreznih navodil ne bo mogoče izvajati tečajev. Rudolf Skobe je pojasnil, da naj bi normativi veljali za
vse tudi za alpinistične inštruktorje. Če pa KA UO PZS meni, da predlagani normativi niso primerni, je
sama tista, ki se lahko odpove uporabi teh normativov in predlaga spremembe za svoje področje dela.
Franci Ekar je podal pobudo, da se pripravi ustrezen predlog z obrazložitvijo s strani KA UO PZS in se ga
posreduje v potrditev UO PZS.

SPREJETI SO BILI TILE SKLEPI:
1.1. Sprejme se zapisnik 15. seje UO PZS z dne, 03.12.2004 v predloženem besedilu.
1.2.

Pri zapisniku 15. seje UO PZS z dne, 03.12.2004 se upošteva popravek, ki je bil podan pod točko
7.

1.3. K sklepom, ki niso realizirani naj se v reševanje pristopi takoj in o njihovi dokončni realizaciji
poroča na naslednji seji UO PZS.
1.4. Sprejme se poročilo o opravljenih nalogah med obema sejama, kot je bilo podana na seji.

ZAPISNIK DOPISNE SEJE UO PZS (ROK ZA ODGOVOR JE BIL 30.12.2004)
Uvodno obrazložitev je podal Danilo M. Sbrizaj, v.d. GS PZS, dopolnitev pa predsednik PZS mag. Franci
Ekar, ki je predstavil sklepe P UO PZS, ki nalagajo generalnemu sekretarju, da pripravi poročilo o svojem
delu in o delu Strokovne službe PZS (program, vodenje,)in cilje za reševanje odprtih vprašanj.
1.5. Zapisnik dopisne seje UO PZS (rok za odgovor je bil 30.12.2004) se sprejme v predloženem besedilu.

Sklepi od 1.1. do 1.5. so bili soglasno sprejeti

Franci Ekar je predlagal, da se seje UO PZS prestavijo na četrtke, ker je petek namenjen tudi občnim
zborom v PD.
1.6. Člani UO PZS soglašajo, da se seje UO PZS sklicujejo ob četrtkih.

Na željo Božidarja Lavriča, predsednika Založniškega odbora Planinske založbe pri UO PZS je UO PZS
pristopil k obravnavi
7. točke
POTRDITEV:
a) Pravilnika Založniškega odbora Planinske založbe pri UO PZS
Gradivo je bilo priloženo sklicu seje. Pravilnik je pregledala tudi Pravna komisija UO PZS in podala
pozitivno soglasje. Uvodno obrazložitev je podal Božidar Lavrič. V razpravi je Danilo Škerbinek izrekel
iskreno priznanje ob izdaji prevoda knjige Nevarnosti v gorah (P.Schubert), saj smo dobili dragoceno
gradivo. Božidar Lavrič je pojasnil, da bo na pripombe, ki jih je kot delegatsko vprašanje posredoval MDO
KBO Založniški odbor podal odgovore po seji, ki bo v drugi polovici meseca marca 2005. Omenjena knjiga
je lepo sprejeta in se tudi uspešno prodaja.

Soglasno sta bila sprejeta SKLEPA:
7.1.

UO PZS sprejema Pravilnik Založniškega odbora Planinske založbe pri UO PZS v predloženem
besedilu.

7.2. Pravilnik Založniškega odbora Planinske založbe pri UO PZS se objavi v Obvestilih PZS.
Sklepa sta bila soglasno sprejeta.
NOSILEC NALOGE:
Danilo SBRIZAJ, v.d. GS PZS

K 2. točki
OBRAVNAVA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PZS ZA LETO 2004
Gradivo je bilo priloženo. Uvodno pojasnilo je podal predsednik PZS mag. Franci Ekar. Praktično ťprvičŤ
lahko govorimo o uporabnih in preglednih podatkih in lahko z gotovostjo zatrdimo, da je velik napredek
na področju dela v računovodstvu PZS. Preglednice terjatev so opravljene za vsa leta nazaj, uveden pa je
tudi sistem doslednega obračuna DDV v skladu z veljavno zakonodajo. Poočitanj, kot je bilo od Dava
Karničarja PZS, da je ťpralnica denarjaŤ upamo, da ne bo več. Veronika Šmid, nova računovodkinja PZS je
v delo finančne službe vnesla doslednost, red in disciplino. Tudi Jože Melanšek je predloženo gradivo
ocenil kot vzorno urejeno ter izpostavil vprašanje financiranja MDO, ki niso prejeli sredstev v višini 10
mio SIT za leto 2004. Nasprotovanju glede razdelitve sredstev sta se pridružila Marko Goršič in Gregor
Rupnik. V nadaljevanju razprave pa so sodelovali. Adi Vidmajer, Danilo Škerbinek, Jože Stanonik, Marjan
Burja, Veronika Šmid, Metod Kovač, Rajko Čerin, Jana Racman, Jože Ružič in Franci Ekar.

Podani so bili tile predlogi, vprašanja, ugotovitve in priporočila:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

kdaj in kdo je sprejel sklep, da se na kontu MDO nahaja še ťin druge akcijeŤ?
MDO je bilo za leto 2004 nakazano manj kot 50% sredstev;
rebalansa v lanskem letu ni bil o- razlog?
na osnovi nenakazanih sredstev je bila okrnjena dejavnost izvajanja programa dela MDO;
PD Škofja Loka je za akcijo Od Prekmurja do Primorja založilo 1.600.000 SIT; sredstev ni dobilo
vrnjenih; kako bo s temi sredstvi?
MDO Primorsko Notranjski je 85% predvidenih sredstev v letu 2004 namenil mladim; kdaj bodo
sredstva nakazana?
glede odpravnin za generalne sekretarje člani UO PZS niso prejeli odgovora;
zakaj se majice za lanskoletno akcijo plačujejo iz sredstev MDO?
glede sredstev FIHO izjave predstavnikov GRS Slovenije niso točne;
kdaj bodo obrazloženi stroški in učinki dela preko Študentskih servisov, kar je tudi eden od
nerealiziranih sklepov;
drastično so se povečali stroški na odpravah (op. Toneta Škarje: enako tudi dohodki);
ni poročila NO PZS za leto 2003;
ali je pripravljen predlog za nadomestne volitve odstopljene podpredsednice PZS Tovšakove?
ali je neplačani del sredstev za MDO izkazan med obveznostmi? zadeva naj se sanira v letu
2005;
plačilni roki s strani PZS se podaljšujejo;
pridobiti bo potrebno sponzorje, saj bodo v nasprotnem primeru močno okrnjeni vsi programi
dela;
stroške bo potrebno pregledati po posameznih segmentih;
v.d. GS PZS
direktor zveze mora obvladovat nastalo situacijo in predlagati rešitve za
zniževanje stroškov;
za MDO naj se pripravi ustrezno poročilo s predlogi rešitev;
s strani baze (MDO) se pričakuje predloge za kadrovsko sestavo Finančne komisije UO PZS;
ali gre za 40 mio neizterljivih terjatev?

22. približno 60 mio (?) je kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev in ostalih fizičnih oseb ter
zaposlenih, kar je hujše, kot 17 mio izgube;
23. na naslednji seji bo predstavljen Pravilnik MDO PD;
24. akcije v okviru PZS se morajo zaključevati pozitivno in ne, kot do sedaj, ko ni nihče vodil
računov o finančnem stanju posameznih akcij;
25. ni pogodbe o delu in sodelovanju PZS<>PD; imenuje naj se ustrezna komisija za pripravo tega
projekta;
26. potrebna bo še ostrejša finančna disciplina;
27. pri pregledu finančnih dokumentov je bilo potrebno odpisati 300 naročnikov PV;
28. kako organizirati delo, da se preide na boljše rezultate?
29. pri podatkih o članstvu prihaja do zavajanj; podatek finančne službe je bil 60.000 članstva po
plačani članarini in sedaj je komaj 53.000 članov; od kod takšno odstopanje?
30. tudi PD ne izpolnjujejo svojih obvez; obračune in znamkice so vračali nekateri še v začetku leta
2005;
31. zaradi finančne nediscipline s strani PD ni bilo mogoče pravočasno ugotoviti padca članstva za
7000 oseb;
32. kako lahko PD Ljubljana Matica dviguje članarino (A=13.000 SIT, B=4.800 SIT);
33. dnevno se odpirajo nova društva, ki imajo v svojem programu tudi pohodništvo; to zmanjšuje
interes za članstvo v planinski organizaciji;
34. ustvariti je potrebno red in sodelovanje tudi na strani MDO ter pridobiti dokazljive podatke;
padec članarine po eni strani pomeni tudi nedelo terena. Sredstva za MDO so za pospeševanje
planinskih programov, kot tudi za trend rasti ali vsaj ohranjanje članstva;
35. od MDO se naj dosledno zahteva pravočasna priprava poročil z vsemi spremljajočimi
dokumenti, kar se ni uresničevalo v preteklem letu.

Sprejeta sta bila tale dva SKLEPA:
2.1. Sprejme se Zaključni račun PZS za leto 2004 v predloženem besedilu z upoštevanjem pripomb
(točka 1 do 35) iz razprave in se o odgovore (poročilo) predstavi na naslednji seji UO PZS.
2.2. Zaključni račun PZS za leto 2004 se posreduje v potrditev Skupščini PZS, ki bo v mesecu maju 2005.
NOSILCA NALOGE:
Danilo M. SBRIZAJ, v.d. GS PZS in
Veronika ŠMID, računovodkinja PZS
ROK: 17. seja UO PZS

K 3. točki

INFORMACIJA O PRIPRAVI REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2005
Informacijo je na seji podala Veronika Šmid, računovodkinja PZS.
V razpravi so sodelovali Jože Stanonik, Franci Ekar, Jože Melanšek, Veronika Šmid, Franc Gorišek, Danilo
Škerbinek in Marinka Koželj Stepic, ki so opozorili, predlagali in postavili vprašanja:
-

ko bodo znani podatki o pridobljenih sredstvih s strani MŠŠ in FŠO RS, bo pripravljen osnutek
rebalansa finančnega načrta za leto 2005;

- pri pripravi rebalansa naj sodelujejo člani UO PZS ter predsedniki/načelniki komisij/odborov UO PZS;
- komisije/odbori UO PZS naj pripravijo varčevalne ukrepe in določijo prioritetne naloge;
- ali so komisije upoštevale 5-10% operativno rezervo?
- do naslednje seje UO PZS je potrebno pripraviti predlog ali rebalans ali sprejet finančni načrt;
- PZS bi morala imeti jasno stališče (terjatve 2 letni program);
-

upoštevati je potrebno, da je planinska organizacija nastala iz planincev, izobraževanja in delovanja
MDO;

- pomoč s strani PD, ki so blizu Ljubljani izmenjava stališč;
- problem zagotavljanja strokovnega finančnega kadra tudi s strani PD.

Sprejeta sta bila SKLEPA:
3.1. Sprejme se informacija o pripravi rebalansa finančnega načrta za leto 2005, kot je bila podana na
seji to je, ko bodo znani vsi viri sredstev.
3.2. Pri pripravi rebalansa UO PZS predlaga, da sodeluje tudi Marjan Burja, predsednik MDO
Gorenjske.

K 4. točki
OBRAVNAVA REALIZACIJE PROGRAMA SKLEPOV ZASEDANJ SKUPŠČIN PZS IZ LETA 2004
Sklepi zasedanj Skupščin PZS v letu 2004 so bili objavljeni:

- v Obvestilih PZS, št. 7/8 z dne 15.07.2004 (sklepi sprejeti na zasedanju dne, 15.05.2004);
- v Obvestilih PZS, št. 12 z dne 22.12.2004 (sklepi sprejeti na nadaljevanju zasedanja Skupščine, ki je bila
prekinjena 15.05.2004 zaradi nesklepčnosti sprejeti na zasedanju dne, 23.10.2004);
-

v Obvestilih PZS, št. 12 z dne 22.12.2004 (sklepi sprejeti na zasedanju izredne Skupščine PZS dne,
23.10.2004)

Sklepi so objavljeni tudi na spletnih straneh PZS (rubrika Obvestila PZS). Člani UO PZS pa so prejeli na
mizo Zapisnik skupne seje DS za organizacijo dela v PZS in Odbora za članstvo UO PZS.
Uvodno obrazložitev je podal Danilo M. Sbrizaj, v.d. GS PZS, ki je predlagal, da se zaradi razreševanja
določenih vprašanj realizacija sklepov prenese v obravnavo na naslednjo sejo UO PZS.
V nadaljevanju razprave sta sodelovala Jože Melanšek in Danilo Škerbinek, ki je prisotne seznanil z
namenom in vsebino vprašalnika za predsednike članov PZS.
PREDLOG SKLEPA:
4.1. UO PZS sprejema podano informacijo; poročilo o opravljenih nalogah je potrebno podati na
naslednji seji UO PZS in predlaga glede vprašalnika za predsednike članov PZS, da predsedniki
MDO akcijo podprejo in zagotovijo odzivnost planinskih društev.
Sklep je bil soglasno sprejet.

K 5. točki
OBRAVNAVA OSNUTKA GRADIV ZA SKUPŠČINO PZS, KI BO MAJA 2005:
a) osnutek sprememb in dopolnitev Statuta PZS;
b) osnutek sprememb in dopolnitev Častnega kodeksa slovenskih planincev;
c)

poročila o delu komisij/odborov ter delovnih skupin UO PZS in potrditev rokovnika dela do
zasedanja Skupščine PZS

a) osnutek sprememb in dopolnitev Statuta PZS

Gradivo je bilo razdeljeno na seji. Obrazložitev je podal Danilo M. Sbrizaj. Janez Krč je predlagal, da se v
besedilo Statuta PZS, kjer so navedene komisije vnese tudi Komisija za tekmovalno turno smučanje.
Sprejeti so bili tile SKLEPI:
5.1.a. Sprejme se osnutek sprememb in dopolnitev Statuta PZS v predloženem besedilu (PRILOGA!)
5.2.a. Spremembe in dopolnitve Statuta PZS se posredujejo v javno razpravo do 17.03.2005.
5.3.a. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta PZS, z upoštevanjem pripomb iz javne razprave, bo
posredovan UO PZS v obravnavo na sejo UO PZS aprila 2005 in na zasedanje Skupščine PZS v
mesecu maju 2005.

b) osnutek sprememb in dopolnitev Častnegakodeksa slovenskih planincev
Gradivi, ki sta jih pripravili Vodniška komisija UO PZS in Odbor za priznanja UO PZS, sta bili priloženi.
Sprejeta sta bila SKLEPA:
5.4.b. Sprejme se osnutek sprememb in dopolnitev Častnega kodeksa slovenskih planincev s tem, da se
besedilo prilagodi dosedanjim določilom Častnega kodeksa slovenskih planincev.
5.5.b. Besedilo sprememb in dopolnitev Častnega kodeksa slovenskih planincev se posreduje v
obravnavo in sprejem na zasedanje Skupščine PZS v maju 2005.

c) poročila o delu komisij/odborov ter delovnih skupin UO PZS
Del gradiva je priložen. Do oddaje gradiv poročil niso oddali:
- Komisija za reorganizacijo GRS Slovenije pri UO PZS;
- Gospodarska komisija UO PZS (opomba: GK UO PZS je poročilo oddala na sami seji);
- Komisija za mednarodne stike UO PZS;
- Pravna komisija UO PZS;
- Delovna skupina za informatiko UO PZS;
- Komisija za prenovo Statuta PZS pri UO PZS;

- Častno sodišče PZS;
- Nadzorni odbor PZS (dopolnitev poročila za leto 2003 in poročilo za leto 2004);
Priloženi tudi nista poročili o delu generalnega sekretarja in o delu Strokovne službe PZS.
Poročilo o delu UO PZS bo posredovano na sejo UO PZS v mesecu aprilu 2005, ker bo takrat zadnja seja
UO PZS pred zasedanjem majske Skupščine PZS in bo predloženo poročilo dejanski odraz vseh zasedanj
tega odbora.
PREDLOG SKLEPA:
5.6.c. UO PZS sprejema poročila o delu komisij/odborov ter delovnih skupin UO PZS v predloženem
besedilu.
Predložena poročila so primerna za obravnavo na zasedanju majske Skupščine PZS. Manjkajoča
poročila posredovati, skupaj z gradivom za 17. sejo UO PZS.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Rokovnik dela do zasedanja Skupščine PZS v maju 2005
Rokovnik je bil priložen. Pojasnilo je podal Jože Melanšek in predlagal SKLEP:
5.7. UO PZS sprejema Rokovnik dela do zasedanja Skupščine PZS v maju 2005 kot je bil predložen v
gradivu z upoštevanjem na današnjem zasedanju sprejete spremembe zasedanj UO PZS
(četrtek!!).
Sklep je bil soglasno sprejet.

K 6. točki
PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV PRAVILNIKA O PRIZNANJIH (HITRI POSTOPEK)
Predlog sprememb in dopolnitev Pravilnika o priznanjih je bil priložen. Uvodno pojasnilo je podal Jože
Melanšek.
V razpravi so sodelovali: Marko Goršič, Rudolf Skobe, Jože Melanšek in Franci Ekar.
PREDLOGA SKLEPOV:

6.1. UO PZS sprejema predlog sprememb in dopolnitev Pravilnika o priznanjih po hitrem postopku.
6.2. UO PZS zadolžuje Odbor za priznanja UO PZS, da na osnovi predlaganih sprememb in dopolnitev
Pravilnika o priznanjih UO PZS pripravi čistopis Pravilnika, ki ga objavi v Obvestilih PZS in na
spletnih straneh PZS.
Sklepa sta bila soglasno sprejeta.
NOSILEC NALOGE:
Jože MELANŠEK, predsednik Odbora za priznanja UO PZS
ROK: Obvestila PZS štev. 3/2005.

K 7. točki
POTRDITEV:
b) Pravilnika o pogrebnih slovesnostih
Gradivo je bilo priloženo. Uvodno pojasnilo je podal Danilo Škerbinek.
V razpravi so sodelovali: Marko Goršič, Danilo Škerbinek, Franc Gorišek, Martin Aubreht, Marinka Koželj
Stepic, Jože Stanonik, Matija Perko in Franci Ekar.
Predlagana sta bila SKLEPA:
7.3.b. Sprejmejo se spremembe in dopolnitve Pravilnika o pogrebnih slovesnostih.
7.4.b. Čistopis Pravilnika o pogrebnih slovesnostih se posreduje Planinskim društvom z redno pošto in
se ne objavi v Obvestilih PZS.
Sklepa sta bila sprejeta z enim (1) glasom PROTI.

K 8. točki

NORMATIVI ZA OBRABO OPREME PRI AKCIJAH USPOSABLJANJA NA VODENIH TURAH ALI DELOVNIH
AKCIJAH PREDLOG ZA 2005
Gradivo je bilo priloženo. Uvodno pojasnilo je podal Rudolf Skobe.
Sprejeta sta bila SKLEPA:
8.1. Sprejmejo se normativi za obrabo opreme pri akcijah usposabljanja na vodenih turah ali delovnih
akcijah predlog za leto 2005 v predloženem besedilu.
8.2. Normativi . Se objavijo v Obvestilih PZS.
Danilo Škerbinek je opozoril na nesrečo, do katere je prišlo zaradi pretrgane vrvi in predlagal, da se
opozori komisije, da se uredi pravila o uporabi opreme.

K 9. točki
KADROVSKE ZADEVE:
a) predlog zamenjave člana Uredniškega odbora Planinskega vestnika
b) predlog zamenjave odgovorne urednice Obvestil PZS
c) potrditev članov Mladinske komisije UO PZS
d) imenovanje Bojana Pollaka v Komisijo za mednarodne stike UO PZS in v Svet UIAA

a) predlog zamenjave člana Uredniškega odbora Planinskega vestnika
Gradivo je bilo priloženo. Obrazložitev je podal Vladimir Habjan. Marko Goršič je imenovanju Tovšakove
nasprotoval, saj je smatral, da takšna zamenjava ne bo dobra, saj je pretrgala stike, ne ve pa tudi, koga
bo v odboru predstavljala. Vladimir Habjan je pojasnil, da Tovšakova dobro pozna društveno delo in je
vešča pisanja.
Z enim (1) glasom PROTI sta bila sprejeta SKLEPA:
9.1.a. UO PZS sprejema sklep o imenovanju Slavice Tovšak za novo članico Uredniškega odbora PV.

9.2.a. Z dnem imenovanja Slavice Tovšak za novo članico Uredniškega odbora PV preneha imenovanje
za člana tega odbora Adiju Vidmajerju.

b) predlog zamenjave odgovorne urednice Obvestil PZS
Danilo M. Sbrizaj je pojasnil, da je Slavica Tovšak podala predlog za razrešitev iz mesta podpredsednice
PZS, kar je UO PZS potrdil na prejšnji seji UO PZS. Ker je bila Slavica Tovšak imenovana na mesto
odgovorne urednice Obvestil PZS s strani Predsedstva UO PZS in ker ji je funkcija podpredsednice na
njeno željo prenehala, se na mesto odgovornega urednika Obvestil PZS s strani Predsedstva UO PZS
imenuje Tone Škarja, podpredsednik PZS.
Soglasno sta bila sprejeta SKLEPA:
9.3.b. UO PZS sprejema sklep o razrešitvi Slavice Tovšak kot odgovorne urednice Obvestil PZS.
9.4.b. UO PZS sprejema sklep o imenovanju Toneta Škarje, podpredsednika PZS na mesto odgovornega
urednika Obvestil PZS.

c) potrditev članov Mladinske komisije UO PZS
Gradivo je bilo razdeljeno na seji.
Soglasno sta bila sprejeta SKLEPA:
9.5.c. UO PZS potrjuje člane Mladinske komisije UO PZS v predloženi sestavi (PRILOGA).
9.6.c. Seznam članov MK UO PZS se objavi v Obvestilih PZS.

d) imenovanje Bojana Pollaka v Komisijo za mednarodne stike UO PZS in v Svet UIAA
Dr. Tomaž Vrhovec, ki je tragično preminil v letošnjem letu je bil predsednik Komisije za mednarodne
stike UO PZS in član Sveta UIAA. Danilo M. Sbrizaj je prisotne seznanil, da Predsedstvo UO PZS predlaga,
da se na mesto predsednika komisije imenuje Tomaža Jamnika, za člana komisije in predstavnika v Svetu
UIAA pa se imenuje Bojana Pollaka.
Soglasno so bili sprejeti SKLEPI:

9.7.d. UO PZS sprejema sklep o imenovanju Bojana Pollaka za člana Komisije za mednarodne stike UO
PZS in člana Sveta UIAA.
9.8.d.UO PZS sprejema sklep o imenovanju Tomaža Jamnika za predsednika Komisije za mednarodne
stike UO PZS.
9.8.d. Sklepa o imenovanju se objavita v Obvestilih PZS.

Za nadomestne volitve je predsednik PZS Franci Ekar predlagal, da člani UO PZS razmislijo o kandidatih, in
sicer je za podpredsednico predlagana Maja Mohar, predsednica MK UO PZS. Variantni predlog pa je, da
bi mesto podpredsednika zasedel predstavnik GRS Slovenije.
Nadalje je prisotne seznanil s kandidaturo v svet TNP.
9.9. Predlagal je, da se v Svet TNP s strani PZS imenuje Tomaža Banovca. V primeru, da Tomažu
Banovcu Vlada R Slovenije podaljša mandat predsednika Sveta, se za člana predlaga Rozalija
Skobe.
Predloga sta bila soglasno sprejeta.

K 10. točki
INFORMACIJA O ORGANIZACIJSKEM PREOBLIKOVANJU GRS SLOVENIJE
Informacija je bila podana na seji s strani mag. Francija Ekarja in Metoda Kovača, ki je pripravil gradivo 
Pogodbo o sodelovanju. Prisotni so se seznanili tudi z odgovori, ki so jih na gradivo posredovala planinska
društva, kjer so postaje GRS. V razpravi so sodelovali Lado Kladnik, Danilo Sbrizaj, Jože Stanonik, Marko
Goršič, Borut Vukovič in Matija Perko.
Soglasno je bil sprejet SKLEP:
10.1. UO PZS sprejema informacijo o organizacijskem preoblikovanju GRS Slovenije, kot je bila podana
na današnji seji.

K 11. točki
ČRTANJE PLANINSKEGA DRUŠTVA LITOSTROJ IZ POLNOPRAVNEGA ČLANSTVA PZS

Gradivo je bilo priloženo. Uvodno obrazložitev je podal Danilo M. Sbrizaj. Tone Tomše, načelnik KPP UO
PZS je opozoril na 10 poti, ki jih je društvo oskrbovalo in sedaj ni skrbnika.
Sprejeta sta bila SKLEPA:
11.1. UO PZS sprejema sklep o črtanju planinskega društva Litostroj iz polnopravnega članstva PZS.
11.2. UO PZS predlaga, da KPP UO PZS pripravi seznam poti, ki jih je oskrbovalo PD Litostroj in zaprosi
društva za pomoč in prevzem poti v oskrbovanje. Obvestilo se objavi v OBVESTILIH PZS.

K 12. točki
VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV UPRAVNEGA ODBORA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
Na posredovano vprašanje s strani MDO KBO bo MDO prejel odgovor, kot je že razvidno iz zapisnika
današnje seje.

K 13. točki
TEKOČE NALOGE ORGANOV PZS
a) popusti v planinskih kočah za člane enot Slovenske vojske v času vojaških vaj
Danilo M. Sbrizaj je prisotne seznanil, da je bil na 8. seji GK UO PZS sprejet sklep, da se v planinskih kočah
za člane enot Slovenske vojske v času vojaških vaj odobre popusti, ki veljajo za člane Planinske zveze
Slovenije.
Soglasno je bil sprejet SKLEP:
13.1.a. UO PZS sprejema sklep s katerim potrjuje, da veljajo v planinskih kočah v Sloveniji, za člane
enot Slovenske vojske, v času vojaških vaj, enaki popusti, kot za člane Planinske zveze
Slovenije.

b) Mag. Franci Ekar je prisotne seznanil o sestanku s programsko direktorico RTV Slovenije Mojco
Menart in Almo Lapajne. Nacionalna TV bo pričela z oddajami o gorah. V naših prizadevanjih, da
se pokažemo širši javnosti nas podpira dr. Tone Jeglič, član Sveta RTV. (op.p: Odgovor, ki ga je
podala ga. Alma Lapajne in pismo predsednika PZS sta objavljena v teh Obvestilih PZS).

c)

Metod Kovač je prisotne seznanil s predlogom cen in popustov v planinskih kočah za sezono
2005. Sprejet je bil SKLEP:
UO PZS potrjuje cene in popuste v planinskih kočah, kot je razvidno iz gradiva v prilogi, z
upoštevanjem popusta v planinskih kočah za člane enot Slovenske vojske v času vojaških vaj.

d)

UO PZS je na predlog Metoda Kovača potrdil tudi pobudo PD Križe o oblikovanju Sklada za
visokogorske planinske koče.

__________________________________________

Marko Goršič je opozoril na članek Toneta Škarje, ki je izšel v četrtkovem Delu v rubriki Pisma bralcev.
(op. Toneta Škarje k zapisniku: kar jaz pišem zasebno in ne planinsko, v ne planinske medije, doslej
organov PZS ni brigalo in naj jih tudi v bodoče ne ali pa naj polemizirajo tam, kjer je bilo objavljeno)
__________________________________________

e) Danilo M. Sbrizaj je prisotne seznanil, da je P UO PZS podalo pozitivno mnenje, da se Andrej
Pečjak imenuje za člana v Komisijo za tekmovalno ledno plezanje pri UIAA s tem, da PZS ne
prevzema finančnih odgovornosti. Sredstva za sodelovanje bo zagotavljala Komisija za alpinizem
UO PZS. Člani UO PZS so imenovanje potrdili s tem, kar je predhodno že predlagalo P UO PZS,
da gredo vsi stroški iz tega naslova v breme KA UO PZS.

f)

Predsedstvo UO PZS je ugotovilo, da je bila edina kandidatura, na osnovi razpisa objavljenega v
Obvestilih PZS, za Dan slovenskih planincev v letu 2005, posredovana s strani PD Ljubljana
Matica. UO PZS sprejema sklep, da se kandidatura PD Ljubljana Matice za organizacijo Dneva
slovenskih planincev v Kamniški Bistrici 10.09.2005 sprejme.

g) Na pobudo PD Podpeč Preserje, ki jo je predstavil Marko Goršič UO PZS sprejema sklep, da bo
letošnje zasedanje Skupščine PZS, 21.05.2005, v obnovljeni dvorani v Podpeči, ki sprejme 180
oseb. PD bo zagotovilo malico in pijačo brezplačno. Kulturnega programa ne bo. Predsednik
PZS je dodatno opozoril na ozvočenje in snemanje zasedanja.

h) Jože Melanšek je predlagal, da se v bodoče predvidi redna točka dnevnega reda: naslednja seja
UO PZS in okvirni dnevni red. Gradivo za aprilsko sejo mora biti odposlano članom UO PZS
najkasneje 24.3.2005. Dnevni red pa bo enak lanskoletnemu in dodatno aktualne točke leta
2005.

Seja je bila sklenjena ob 21,05 uri.

Zapisala: Jana Racman.

Danilo SBRIZAJ,
v.d. GS PZS

mag. Franci EKAR,
predsednik PZS

PRILOGE:
- kot v tekstu navedeno

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

PRILOGA K SKLEPU 5.1.a

POPRAVKI IN DOPOLNILA STATUTA PZS

2. člen
ťPZS usmerja, usklajuje in pospešuje:
-

planinsko, gorniško, alpinistično, plezalno, gorskoreševalno in humanitarno dejavnost,

-

vzgojo in izobraževanje o vseh oblikah planinskih dejavnosti,

-

reševanje ponesrečenih in iskanje pogrešanih v gorah,

-

vodništvo,

-

izgradnjo, upravljanje in vzdrževanje planinskih objektov in naprav ter drugo gospodarsko dejavnost,

-

skrb za varstvo narave in zdravega človekovega okolja,

-

založništvo in izdajanje strokovne, vzgojne, vodniške in druge planinske literature
Ť.(Vir: Zapisnik Skupščine PZS: 2002, str.19, drugi odstavek, druga vrstica, dopolnitev 2.čl.Statuta PZS)
To se črta
4. člen

Planinske organizacije dosegajo svoj namen tako, da:
-

gojijo planinsko, gorniško, alpinistično, plezalno in gorskoreševalno dejavnost,

-

posredujejo naravne lepote, zanimivosti planinskih območij in življenja v gorah najširšemu krogu
občanov z vsemi sodobnimi sredstvi javnega obveščanja,

-

organizirajo za svoje člane in druge, zlasti za mladino, izlete, pohode, ture, vzpone, turno smučanje,
raziskovanje jam, orientacijska tekmovanja, taborjenja, plezalna tekmovanja in druge oblike
planinske dejavnosti, ki ustrezajo krajevnim razmeram in posebnostim,

-

razvijajo popotništvo,

-

organizirano skrbijo za vzgojo in izobraževanje članov pri vseh oblikah dejavnosti,

-

skrbijo za osnovno planinsko vzgojo in izobraževanje, kar dosegajo s planinsko šolo in z
vključevanjem v vzgojne akcije,

-

vzgajajo in izobražujejo vse vrste mentorjev, vodnikov, inštruktorjev, trenerjev, alpiniste, plezalce,
športne plezalce, gorske reševalce, markaciste, naravovarstvenike, oskrbnike in druge strokovne
kadre ter jim izdajajo potrdila o njihovi usposobljenosti,

-

aktivno sodelujejo pri izvedbi programov z zamejskimi slovenskimi organizacijami ter drugimi
planinskimi, alpinističnimi in plezalnimi organizacijami,

-

sodelujejo z raziskovalnimi organizacijami na področju planinstva,

-

skrbijo za zagotavljanje potrebnih materialnih sredstev za nadaljnji razvoj planinstva,

-

gradijo, upravljajo in vzdržujejo planinske objekte in naprave,

-

organizirajo vodništvo z namenom, da vodijo po gorah le (se doda: za to dejavnost) usposobljeni
vodniki,

-

skrbijo za varnost planincev v gorah, preprečujejo nesreče, rešujejo ponesrečence v gorah, iščejo
pogrešane in pomagajo ponesrečencem v gorah,

-

organizirajo Gorsko reševalno službo Slovenije (v nadaljnjem besedilu: GRS S),

-

prirejajo planinske, alpinistične in plezalne odprave ter tekmovanja in organizirajo obiske tujih
planincev, alpinistov ter plezalcev v naših gorah,

-

zalagajo in izdajajo strokovno, vzgojno in drugo planinsko literaturo, planinske vodnike in zemljevide
ter propagandno in drugo gradivo,

-

sodelujejo pri razvoju osebne in skupne planinske in alpinistične opreme ter drugih pripomočkov,

-

organizirajo predavanja, razstave in druge kulturne prireditve,

-

organizirajo zbiranje in hrambo planinskih predmetov zgodovinske vrednosti.

7. člen

Planinske organizacije so del civilne družbe, kar pomeni, da jih pri njihovem delovanju poleg
uresničevanja vsebin 3. in 4. člena (se črta: tega) Statuta PZS, vodi tudi prizadevanje za dobrobit
vseh državljank in državljanov Republike Slovenije.

Planinske organizacije so prostovoljne organizacije in v ta namen razvijajo prostovoljno delo.
Planinske organizacije in njeni člani ob izvajanju prostovoljnega dela za svoje delo, znanje in
porabljen čas ne morejo zahtevati plačila, imajo pa pravico do nadomestila materialnih stroškov
povezanih z izvedbo programa planinskih organizacij. Obseg in višino nadomestil določi upravni
odbor Planinske zveze Slovenije

IV. ORGANIZIRANOST PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
15.člen
Člani PZS so: planinska, alpinistična, plezalna, reševalna ali druga društva oziroma (dodati zveze in) klubi,
ki imajo lastnost pravne osebe s pravicami in obveznostmi, določenimi z Ustavo Republike Slovenije,
zakoni, tem Statutom Planinske zveze Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Statut PZS) in pravili društva.
Pravila članov PZS morajo biti usklajena s tem Statutom PZS.
16.člen
V okviru članov PZS se lahko organizirajo za uresničevanje planinskih ciljev planinske skupine, odseki in
druge oblike organiziranja.

Posebno pozornost namenjamo mladim. --- ne sodi v ta člen, naj se briše ali smiselno dodela

Interesno združevanje

17. člen
Člani PZS se lahko povezujejo zaradi usklajenega delovanja in interesov tudi v razne oblike interesnega
združevanja in povezovanja. Se črta: ki je lahko trajno ali občasno.
Člani PZS lahko skupaj s PZS sprejmejo sklep ali sklenejo sporazum o oblikah interesnega sodelovanja, v
katerem določijo sedež, naloge, način delovanja in financiranje.

V. GORSKA REŠEVALNA SLUŽBA SLOVENIJE
20. člen
V okviru PZS deluje kot njen sestavni del Gorska reševalna služba Slovenije (v nadaljnjem besedilu GRSS).

29.člen-- se spremeni
Dolžnosti članov PZS so zlasti, da:
-

delujejo aktivno in odgovorno v skladu s Statutom PZS in se ravnajo po Častnem kodeksu slovenskih
planincev,

-

izvršujejo sklepe ter programe PZS in njenih strokovnih organov,

-

prispevajo sredstva za izvrševanje skupno dogovorjenih nalog. ČRTA SE: in so dolžna PZS odvajati 50
% pobrane članarine svojih članov, DODA SE: oddvajajo članarino PZS v skladu s sklepom UO PZS
(ali: v skladu s Pravilnikom o članski izkaznici in članarini)

-

vsaj enkrat na dve leti posredujejo podatke o svoji dejavnosti in organiziranju,

-

opravljajo še druge dolžnosti, za katere se v PZS tako dogovorijo.

XII. ORGANI PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE (SPREMEMBE)

33.člen
Organi PZS so:
-

Skupščina Planinske zveze Slovenije, (v nadaljnjem besedilu: Skupščina PZS)

-

predsednik Planinske zveze Slovenije; (v nadaljnjem besedilu: predsednik PZS),

-

Upravni odbor Planinske zveze Slovenije (v nadaljnjem besedilu: UO PZS),

-

DODA SE: Predsedstvo Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije (v nadaljnjem besedilu: P UO
PZS), Nadzorni odbor Planinske zveze Slovenije (v nadaljnjem besedilu: NO PZS),

-

Častno sodišče Planinske zveze Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ČS PZS).

Skupščina Planinske zveze Slovenije

35.člen
Najvišji organ PZS je Skupščina PZS.

Skupščino PZS sestavljajo delegati članov PZS in delegati Zbora gospodarjev planinskih društev, Zbora
mladinskih odsekov, Zbora alpinistov, Zbora načelnikov markacijskih odsekov, Zbora vodniških odsekov,
DODA SE: Zbora odsekov za varstvo narave in Zbora gorskih reševalcev.

Delegati članov PZS imajo število glasov odvisno od števila članov s plačano članarino v preteklem letu.
Člani PZS, ki imajo do 1000 članov, imajo za odločanje v Skupščini PZS 1 glas, za vsakih začetih 1000
članov, pa še 1 glas za odločanje. Zbori gospodarjev planinskih društev, Zbor mladinskih odsekov, Zbor
alpinistov, Zbor načelnikov markacijskih odsekov, Zbor vodniških odsekov, Zbor odsekov za varstvo
narave in Zbor gorskih reševalcev imajo vsak po 3 glasove za odločanje v Skupščini PZS. Odločitev o tem,
na kakšen način bo število glasov zastopano v Skupščini PZS, sprejmejo sami člani PZS in zbori dejavnosti.

Predsednik Planinske zveze Slovenije

48. člen
Predsednik Planinske zveze Slovenije:
a) zastopa in predstavlja PZS;
b) sklicuje Skupščine PZS;
c) sklicuje in vodi seje UO PZS in Predsedstva UO PZS (SPREMENI SE VRSTNI RED)

Upravni odbor Planinske zveze Slovenije

49.člen
UO PZS upravlja PZS med Skupščinama PZS in izvršuje njene sklepe.

UO PZS sestavljajo: predsednik, podpredsedniki PZS, ter člani, ki jih je izvolila Skupščina PZS, ter po
funkciji predsedniki oziroma predstavniki MDO (v primeru zadržanosti predsednika MDO ga z vsemi
pravicami in dolžnostmi nadomesti predstavnik MDO, ki ga le-ta določi) in načelniki (ali njihovi
namestniki, kot pri MDO) komisij UO PZS, ki imajo zbore (3. odstavek 50. člena ter načelnik (oz.
namestnik) Komisije za varstvo gorske narave (KVGN) SE ČRTA

51.člen
UO PZS imenuje komisije in druge organe zaradi usmerjanja, usklajevanja in pospeševanja posameznih
dejavnosti.
UO PZS lahko spreminja te komisije in druge organe glede na interese članov PZS.

Pri UO PZS delujejo:
- Komisija za alpinizem,
- Mladinska komisija,
- Komisija za planinske poti,
- Vodniška komisija,
- Komisija za koče.

DODA SE: Komisija za varstvo gorske narave
Pri UO PZS delujejo še:
- Komisija za varstvo gorske narave,-- SE ČRTA
- Komisija za vzgojo in izobraževanje  kot krovna komisija na področju vzgoje in usposabljanja
strokovnih kadrov PZS in odločanja o strokovnih zadevah vzgoje in izobraževanja,

- Pravna komisija,
- Komisija za planinsko rekreacijo

in druge komisije, potrebne za normalno delo PZS. Pristojnosti teh komisij (opredeli se črta), nadomesti
se z: določi UO PZS.
ČRTA SE: v Poslovniku UO PZS in Predsedstva UO PZS.
Zbori posameznih dejavnosti iz tretjega odstavka tega člena določijo sestavo teh komisij, sprejemajo
programe ter predlog finančnega načrta za svoje področje.

Načelnike oziroma predsednike teh komisij, če niso člani UO PZS, je potrebno vabiti na seje, kadar se
obravnava in odloča o dejavnostih iz njihovega področja. Na sejah imajo glede teh vprašanj pravico
glasovanja.

UO PZS določi pri oblikovanju in imenovanju komisij tudi vsebino in obseg njihovega dela.

52.člen SE DOPOLNI v 3. odstavku
UO PZS:
-

izvršuje sklepe Skupščine PZS ter sprejema splošne akte, ki niso v pristojnosti Skupščine PZS,

-

sprejema program dela, finančni načrt in zaključni račun,

-

odloča o višini in razdelitvi članarine (DOPOLNILO) odloča o višini članarine in sredstvih, ki so jih
člani PZS dolžni prispevati za izvrševanje skupno dogovorjenih nalog

-

določa delegate v organe, organizacije in skupnosti na ravni republike in v mednarodnih
organizacijah,

-

podeljuje priznanja PZS,

-

daje predhodno soglasje in potrjuje pravilnike komisij, ki imajo zbore dejavnosti;

-

potrjuje načelnike oz. predsednike in člane komisij, ki so bili izvoljeni na zborih;

-

imenuje načelnike oz. predsednike in člane drugih komisij, člane založniškega odbora, odgovornega
urednika in člane uredniškega odbora Planinskega vestnika (PV) in druge svoje organe,

-

imenuje in razrešuje generalnega sekretarja PZS,

-

pripravlja predlog dnevnega reda in gradivo za Skupščino PZS,

-

odloča o prispevkih članov PZS za PZS in določa naročnino za PV,

-

sklepa o sprejemu društev v članstvo PZS,

-

sklepa o izključitvi članov PZS iz članstva,

-

odloča o pritožbah delavcev strokovne službe PZS,

-

ustanavlja gospodarske družbe v imenu PZS in opravlja funkcijo skupščine gospodarskih družb, ki jih
ustanovi v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah,

-

odloča o drugih zadevah po zakonih, predpisih, tem Statutu PZS in drugih splošnih aktih.

-

Črta se: Ť (Vir: Zapisnik Skupščine PZS: 2002, str.20, točka 10 (v oklepaju), prvi sklep.)

DODA SE NAZIVE IN SPREMENI VRSTNI RED ČLENOV OD 54 - 56:

Upravni odbor Planinske zveze Slovenije

54.člen
Seje UO PZS so sklepčne, če je navzočih več kot polovica članov.
UO PZS sklepa z večino glasov navzočih članov, če s tem Statutom PZS ni drugače določeno.
V nujnih primerih lahko predsednik PZS oziroma podpredsednik PZS, ki ga nadomešča, o posameznih
vprašanjih iz pristojnosti UO PZS zahteva pisno glasovanje na podlagi obrazloženega predloga.
Izid glasovanja ugotovi na prvi seji UO PZS.

55.člen
UO PZS si lahko predpiše za svoje delo poslovnik.
UO PZS je za svoje delo odgovoren Skupščini PZS.

Predsedstvo Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije se doda kot naziv

56.člen
Sklepe UO PZS izvršuje Predsedstvo Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
Predsedstvo UO PZS), razen če ni s sklepom drugače določeno.

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

PRILOGA K SKLEPU 9.5.c

Sklep o imenovanju načelnice in članov Mladinske komisije UO PZS je bil objavljen v prejšnji številki
Obvestil PZS, zato ga ponovno ne objavljamo.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZASEDANJE
SKUPŠČINE PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
bo v soboto, 21. maja 2005 ob 9,30 uri
s pričetkom ob 10,00 uri
v dvorani Kulturnega doma Podpeč, Jezero 21, Jezero.

Sprejeto na 17. seji Upravnega odbora PZS dne, 07.04.2005.

Gradivo za zasedanje Skupščine PZS, ki bo 21.maja 2005
bo objavljeno v posebni številki OBVESTIL PZS

