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AKTUALNO

O SLOVENSKIH PLANINCIH IN PLANINSKIH DRUŠTVIH ZUNAJ
SLOVENSKIH MEJA

Ob sodelovanju in delovanju s Slovenci v tujini, bi morali tudi za planinsko aktivnost zajemati in
upoštevati >krovni zakon< o odnosih Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja, ki poleg preglednosti in
informatike zagotavlja tudi medsebojna sodelovanja. Izraz >zamejski Slovenec< se ne uporablja več, saj
so nekateri menili, da je takšen izraz celo žaljiv. Predlog omenjenega Zakona ureja odnose med državo in
Slovenci, ki živijo zunaj Slovenije ter določa pristojnost državnih organov na kulturnem, izobraževalnem,
gospodarskem, društvenem. in ostalih področjih sodelovanja. S tem Zakonom naj bi se uredil tudi status
Slovencev brez slovenskega državljanstva.
V primeru planinskega sodelovanja s slovenskimi planinskimi društvi, prijatelji slovenskega planinstva,
ljubitelji naših gora, domoljubi, ki so in žive v drugih državah in so za slovenstvo, kot še posebej za
slovensko planinstvo dragocenega pomena, bi tudi Planinska zveza morala biti tako po materialni
zmožnosti, kot aktivnem vključevanju v iskanju zakonskih možnosti in pomoči v predlaganem in že
sprejetem predlogu novega Zakona, kar najbolj aktivna in učinkovita. Nuditi bi jim morali, kot nosilci v
partnerstvih z državo pomoč pri strokovnih planinskih izpopolnjevanjih programih, informiranje o

dogodkih v domačem matičnem planinskem okolju, gojiti slovensko planinsko domoljubje, kar je še
posebej pomembno pri mladih populacijah Slovence v svetu.Tudi razdalje pri planinsko organiziranih in
planinsko >navdihnjenih< Slovencih ne bi smele biti ovira in povzročati razlikovanja..
V planinski organizaciji - Planinski zvezi Slovenije pa bi ta društva morali prav tako imeti v posebni
evidenci društev, prav tako tudi njihovo članstvo; še posebej pa bi bilo nujno urediti finančna vprašanja
oz. obremenitve, vendar le po dejanskih stroškovnih obremenitvah in za tisto, za kar bi se odločili.
Nesmiselno bi bilo zaračunavati iste >ugodnosti< (popusti, zavarovanja.), ki so zajete v članarini in so jih
plačali že v društvu v državi, kjer prebivajo. Razlika pa je, če bi sami izrazili željo, da se včlanijo v
slovensko planinsko organizacijo, kot člani z vsemi ugodnostmi, ki jih to članstvo prinaša. To zadnje pa
nam bi bilo še toliko bolj v veselje in v čast; že sedaj dvojna polno-pravna članstva niso tako redka. Na ta
način še posebej izkazujejo in potrjujejo slovensko planinsko pripadnost, pripadnost slovenskim goram in
še posebej slovenski planinski organizaciji.
Je pa sedaj pravi trenutek, da tudi ta področja delovanja in sodelovanja Planinska zveza Slovenije
aktivno in učinkovito vnese v svoj program bodočega dela, utrdi in aktivira produktivne relacije z zato
pristojnimi ministrstvi in seveda tudi na osnovi in s pomočjo nove zakonodaje delovanja in sodelovanja s
Slovenci zunaj slovenskih državnih meja prične z aktivnim delom tudi na tem področju.

mag. Franci EKAR,
predsednik PZS

NE PREZRITE:

zadnja (50 minutna) dokumentarna oddaja o gorah
iz serije izobraževalnega programa TV Slovenija v programskem letu 2005 bo:

MAKALU

3.1.2006, TV SLO1 ob 21.00. uri

IZ DEJAVNOSTI PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE

POROČILO Z NOVINARSKE KONFERENCE PZS

Planinska zveza Slovenije je v
sredo dne, 19. oktobra 2005 ob
11. uri sklicala, v prostorih PZS,
Novinarsko konferenco, na
kateri sta predsednik Planinske
zveze Slovenije mag. Franci Ekar
in
predsednik
uprave

zavarovalnice TILIA d.d.,
mag. Adolf Zupan podpisala 3-letno pogodbo o nezgodnem zavarovanju in zavarovanju odgovornosti
članov PZS in njenih strokovnih kadrov. Zavarovanje bo veljalo tako za nezgodno smrt in invalidnost pri
opravljanju planinske dejavnosti, kot tudi za kritje stroškov reševanja, in sicer v gorah Evrope in Turčije.
Predsednik PZS mag. Franci Ekar je poudaril, da
je bilo sodelovanje z Zavarovalnico Tilia že doslej
dobro, da pa bo za organizirano planinsko
dejavnost postalo v bodoče zavarovanje še
pomembnejše, kot je bilo doslej. Tudi Adolf Zupan,
predsednik Uprave Tilie, je dosedanje sodelovanje s

PZS ocenil kot dobro ter ob podpisu pogodbe izročil Planinski zvezi Slovenije bon za 6.000.000 SIT,
katerega bo PZS namenila za izboljšanje varnosti v gorah.
Predsednik PZS je podal tudi informacijo o možnostih glede uvedbe zavarovanja reševanja v
slovenskih gorah. Z zavarovalniško dejavnostjo je povezan nevsakdanji primer, ki sta ga v pismu,
naslovljenem na PZS, opisala kamniška planinca. Iz njega je razvidno, da so jima bili zaračunani stroški
reševanja s helikopterjem, kar je glede na dosedanjo prakso nenavadno. Pri plezanju v severni steni Špika
sta se najprej zaplezala, nato pa sta imela še smolo z vremenom. Zaradi velikih težav pri sestopu, močne
podhladitve in slabe napovedi vremena, sta poklicala na pomoč center za pomoč - 112. Prejeti račun sta
planinca zavrnila, saj prevoza nista naročila. Predsednik Ekar je na osnovi tega primera ponovno
opozoril, kako nujno bi bilo uvesti kritje stroškov zavarovanja tudi v slovenskih gorah, saj je za tuje gore
(Evropa in celotna Turčija) to že urejeno v pogodbi z Zavarovalnico Tilia.
Marija Štremfelj je prejela povabilo s strani prve ženske, ki se je povzpela na Mt. Everest, gospe
Yoichi Kuroiwa, da se udeleži proslave ob 30-letnici prvega ženskega vzpona na to veličastno goro.
Štremfljeva je na kratko opisala pomen tega dogodka, ki se ga bo udeležila ob finančni pomoči
Zavarovalnice Tilia d.d., ki bo pokrila stroške njene poti in bivanja v Nepalu, za kar se je že enkrat
zahvalila.
Uspehe naših športnih plezalcev v letošnjem letu - Mina Markovič mladinska svetovna prvakinja,
Jernej Kruder mladinski svetovni podprvak, je predstavil Tomo Česen, podpredsednik PZS in načelnik KŠP
UO PZS. Poudaril je, da je na tekmah svetovnega pokala slovenska reprezentanca od šestih tekem v
težavnosti dosegla 5 uvrstitev na zmagovalne stopničke. Trenutno je najboljša Maja Vidmar, ki je na 2.
mestu skupnega seštevka svetovnega pokala; na 6.mestu je Natalija Gros, mesto za njo pa Lucija Franko.
Na svetovnih igrah v Dusiburgu, kjer je bil prvič tudi uradni del tekmovalnega sporeda je Natalija Gros
osvojila 2. mesto; prav tako pa je 2. mesto, na največjem Master tekmovanju v Serre Chevalierju
(Francija), osvojila Maja Vidmar. Na svetovni lestvici imamo med prvimi dvanajstimi tako kar štiri
tekmovalke: Natalijo Gros, Majo Vidmar, Martino Čufar in Lucijo Franko.
Poročilo ob zaključku akcije >Za Triglav< je podal Danilo M. Sbrizaj, v.d. GS PZS. Letos se je prvič
zgodilo, da je kakšno podjetje tako obilno in namensko podprlo dejavnost Planinske zveze Slovenije, kot
sta to storili podjetji Priocter&Gamble in Mercator d.d., ki sta v okviru akcije >Za Triglav< zbrali
od junija do oktobra 15.000.000 SIT. PZS in planinska društva, ki so bila deležna te pomoči, se obema
podjetjema najlepše zahvaljujejo z željo, da je to začetek sodelovanja in pomoči planinstvu.

KOMISIJE UO PZS POROČAJO

PLANINSKI VESTNIK

OTVORITEV RAZSTAVE
PLANINSKEGA VESTNIKA NA REKI

V sredo, 26. oktobra 2005, je
bila v Slovenskem domu
Kulturno
prosvetnega
društva Bazovica na Reki
otvoritev razstave ob 110letnici Planinskega vestnika.
V prijetnem vzdušju mnogih
tamkajšnjih ljubiteljev gora in
planinskega branja je imela po
uvodnih
pozdravih
predsednika planinske sekcije Darka Moharja in odgovornega urednika
Planinskega vestnika Vladimirja Habjana (ta je planinski sekciji v znak
zahvale izročil knjigo Posušeni rožmarin) - kratko predstavitev revije članica uredništva Marjeta KeršičSvetel.
Letos je razstava PV gostovala že na mnogih prireditvah (ob zasedanju Skupščine PZS, na Dnevu
slovenskih planincev v Kamniški Bistrici, 35. taboru MDO PD Ljubljane .) in knjižnicah (v Slovanski v
Ljubljani, v knjižnici na Ptuju, v Ilirski Bistrici idr.). Od 7. novembra dalje bo razstava v Delavskem domu v
Zagorju, decembra pa bo v Brežicah.
_____________________________________________________________________________________
___________

Vse, ki še niste naročeni na Planinski vestnik obveščamo, da lahko

kupite na PRODAJNIH MESTIH, ki so
objavljena na spletnih straneh PZS: www.pzs.si). Naročite pa ga
posamezni izvod revije

lahko po e-pošti: pv@pzs.si . Letna naročnina je 6.950 SIT (50 EVR za

za člane kategorije A planinske
organizacije bo vključevala naročnino tudi v letu 2006.
tujino). Članarina PZS

10 PREDSTAVITVENIH PANOJEV
110-let PLANINSKEGA VESTNIKA in ALJAŢEVEGA
STOLPA in 30 let MAKALUJA, SI LAHKO OGLEDATE NA SPLETNI STRANI:
http://www.planinskivestnik.com/obvestila.htm. PANOJE SI LAHKO, PO PREDHODNI
NAJAVI, TUDI IZPOSODITE ZA PREDSTAVITEV V VAŠEM KRAJU.

KOMISIJA ZA PLANINSKE POTI

DODATNE INFORMACIJE
POHODNIKOM PO EVROPSKIH PEŠPOTEH E6 IN E7

V oktobrski številki Obvestil PZS je bil objavljen prispevek z naslovom ''V pomoč pohodnikom, ki jih
zanima evropska pešpot E6 SLO''. Avtor Niko Guid, predsednik pododbora za obhodnice pri KPP PZS,
seznanja širšo planinsko javnost s številnimi pomembnimi podatki, ki pomagajo pohodnikom pri
pripravah in izvedbi pohoda po evropski pešpoti E6. Poseben poudarek je namenjen problematiki z žigi in

oznakami na terenu oziroma zemljevidom, ki jih popotnik uporablja na poti. V omenjenih vsebinah avtor
ugotavlja posamezne pomanjkljivosti, katere je potrebno odpraviti za lažjo in prijetnejšo hojo po
evropskih pešpoteh. Ker je slednje povezano z organizacijami, ki skrbijo za E pešpoti v Sloveniji, je
potrebno širši planinski javnosti posredovati nekaj dodatnih informacij za celovito razumevanje
problematike evropskih pešpoti v Sloveniji.
Zgodovina evropskih pešpoti sega v šestdeseta leta prejšnjega stoletja. Takrat je bila Evropa
razdeljena z železno zaveso. V državah Srednje in Zahodne Evrope so si popotniki prizadevali za boljšo
medsebojno povezanost, kar je botrovalo začetku označevanja evropskih pešpoti. Sprva na zahodu, po
letu 1990 pa tudi na območju držav bivšega vzhodnega bloka. Med prvimi državami, ki so se vključile v
Evropsko popotniško zvezo (EWV) je bila tudi naša bivša država. Slovenci smo igrali ključno vlogo pri
trasiranju in označevanju naše prve evropske pešpoti, Ciglarjeve poti E6 od Drave do Jadrana. Kasneje se
je tej poti pridružila še pešpot E7, pred nedavnim poimenovana Naprudnikova pot od Soče do Mure
(sprva do Sotle). Ker je v devetdesetih letih delo na področju E pešpoti nekoliko izgubilo na intenziteti iz
preteklih desetletij, je bila v letu 2000 ustanovljena Komisija za evropske pešpoti v Sloveniji (KEUPS) s
sedežem na Zavodu za gozdove Slovenije (ZGS). Štiri organizacije, ki so že v preteklosti sodelovale na
področju evropskih pešpoti, so podpisale Dogovor o ustanovitvi, poslanstvu in nalogah komisije za
evropske pešpoti v Sloveniji. Poleg ZGS so naloge iz dogovora prevzele še Turistična zveza Slovenije (TZS),
Planinska zveza Slovenije in Zveza gozdarskih društev Slovenije. V omenjenem dogovoru so si
organizacije ustanoviteljice KEUPS razdelile delovna področja.
PZS je prevzela:
-

vzdrževanje (markiranje) evropskih pešpoti čez Slovenijo preko planinskih društev, članic PZS. Pri
vzdrževanju E pešpoti sodelujejo tudi člani gozdarskih in turističnih društev, ki so se za
markiranje usposobili pri PZS.

-

usposabljanje za markiranje evropskih pešpoti

-

stike z Evropsko popotniško zvezo

ZGS je prevzel:
-

načrtovanje in koordiniranje vzdrževanja evropskih pešpoti čez Slovenijo v sodelovanju s PZS in
TZS.

-

načrtovanje evropskih pešpoti in sprememb v poteku čez Slovenijo skupaj s PZS

-

pripravo in izdajo popularizacijskega in promocijskega gradiva o evropskih pešpoteh v Sloveniji popotni vodniki v obliki knjižic, zgibank in drugih oblik v sodelovanju z ZGDS in TZS.

-

posredovanje informacij in gradiv popotnikom po evropskih pešpoteh v Sloveniji po telefonu,
pisno, po elektronski pošti in po internetu v sodelovanju z ZGDS in TZS.

-

organizacijo srečanj popotnikov po evropskih pešpoteh v Sloveniji in drugih prireditev v
sodelovanju z Evropsko popotniško zvezo skupaj z ostalimi organizacijami.

TZS je prevzela:
-

pripravo, tiskanje in pošiljanje sporočil popotnikom, v slovenščini in nemščini, o možnostih
bivanja in prehrane ter druge ponudbe na potovanju po evropskih pešpoteh v Sloveniji

-

pripravo in izdajo popotnih knjižic za vpise in žige na kontrolnih točkah evropskih pešpoti v
Sloveniji

-

zagotavljanje promocije evropskih pešpoti v okviru turistične ponudbe

V povezavi s problematiko E pešpoti na območju Slovenije, je predsednik KEUPS 17. junija 2005 sklical na
Vrhniki sestanek članov KEUPS, koordinatorjev za evropske pešpoti pri ZGS in predsednikov MDO PZS. Po
zapisniku sestanka povzemam sledeče bistvene zaključke, ki pomembno vplivajo na stanje in bodoči
razvoj evropskih pešpoti pri nas.
Predsednik KEUPS Jože Prah je spregovoril o sprejetem planu dela komisije za leto 2005. Glavne točke
dela so sledeče:

- vzdrževanje markacij na poteh E6 in E7
- prevod popotne knjižice E6 v angleščino
- izdaja vodnika po E7
- izdelava spletne strani
- novi žigi na E6 in E7
- priprave na Evropohod 2006
- izdaja propagandnega materiala in doseči večjo prepoznavnost evropskih pešpoti

- informacijski prostor za evropske pešpoti
- povezanost koordinatorjev s KEUPS
- ustanovitev Kluba popotnikov po evropskih pešpoteh
- izdaja CD z gradivom iz Evropohoda 2001
- srečanje evropohodnikov 21.5.2005
- oblikovanje glave v dopisih KEUPS

Na osnovi razprave so bile sprejete naslednje ugotovitve in usmeritve za nadaljnje delo na področju
evropskih pešpoti v Sloveniji:

- posodobiti žige E6. Razmisliti o samostoječih žigih. Dopolniti manjkajoče žige E7,
- nabaviti enotne vpisne knjige, najprej za mesta kjer jih ni.
- v letu 2005 nadaljevati z obnovo E pešpoti in pripraviti plan dela v sodelovanju s PD
-

skupno srečanje evropohodnikov v letu 2006 na Mačkovcu, 13. maja 2006. V ta namen se opravi
popravilo bivaka.

-

razviti še boljše sodelovanje in koordinacijo dela in akcij na poteh. Potrebno je ažurno informiranje
KEUPS.

-

novih tras poti E6 in E7 se načeloma ne odpira, morda le tam, kjer se mnogo bolj smiselno vključujejo
v prostor. Vsako novo traso poti mora pred sprejetjem obravnavati KEUPS.

- v Sloveniji najti lokacijo ob poti E6 ali E7, ki bi bila INFO točka za evropske pešpoti.

Iz plana dela za leto 2005 in zaključkov sestanka je lepo razvidna usmeritev in želja za čim kvalitetnejše
evropske pešpoti v Sloveniji. Zagotovo pa bo sama realizacija močno pogojena z razpoložljivimi kadri in
zlasti finančnimi sredstvi, ki so že nekaj let pereč problem KEUPS. O tem so pred časom razpravljali
predsedniki organizacij ustanoviteljic in direktor ZGS ter nakazali možne rešitve.

Glede problematike žigov na evropski pešpoti E6 SLO pa je potrebno zapisati še sledeče. V letu 2003,
ko je izšel nov popotni Vodnik-dnevnik E6 SLO, je bilo na predlog predstavnikov PZS v KEUPS Uroša
Vidoviča in Toneta Tomšeta izdelanih vseh 39 žigov za pot od prelaza Radelj do Strunjana. Žige ja naročil
in plačal ZGS in so bili predani omenjeni organizaciji. Kaj se je z njimi zgodilo po prevzemu je potrebno
povprašati koordinatorje ZGS na terenu, ki so bili zadolženi za namestitev žigov na v vodniku predvidene
lokacije. Podatki o lokacijah žigov, ki so navedeni v vodniku so bili pridobljeni na ZGS s posebnimi
vprašalniki, ki so jih izpolnili lastniki oziroma upravljalci objektov kjer so žigi nameščeni. Pri zbiranju
podatkov so posredovali koordinatorji ZGS. V istem času so bile izdelane tudi spominske značke, katere
prejme vsak popotnik za prehojeno pot E6 SLO. Predlogo je brezplačno izdelal Tone Tomše, značke pa je
izdelalo podjetje Čižman iz Ljubljane in se izdajajo na ZGS.
Ob koncu pa še nekaj besed o Vodniku-dnevniku po Ciglarjevi poti E6 SLO, ki je nadomestil Popotno
knjižico E6 YU. Vodnik je izšel 12 let po osamosvojitvi Slovenije in je bil več kot potreben saj so se
navkljub razpadu bivše države pred več kot desetletjem še vedno uporabljale oznake E6YU. Vodnik je
navkljub tovrstni situaciji doživljal številne udarce preden je zagledal luč sveta. Primerljiv je s podobnimi
edicijami v sosednjih državah, npr. v Avstriji vodnik po poti 05, ki se pokriva z E6 A. Čeprav smo Slovenci
že po tradiciji, ki izhaja iz naše preteklosti, zelo samokritični se avstrijski vodnik 05 ponaša z identičnimi
skicami poti kot so v našem vodniku. Te skice so le v osnovno informacijo in pomoč popotniku. Enako kot
pri nas pa tudi v avstrijskem vodniku avtor navaja planinske zemljevide v katerih je vrisana pot E6 in si jih
lahko popotnik priskrbi preden se odpravi na pot. In kje leži skrivnost ''skic slabše kvalitete'' tako pri nas
kot v sosednji Avstriji. Zagotovo v stroških njihove izdelave in s tem posledično višji končni ceni izdelka.
Avtor na začetku omenjenega prispevka pa je verjetno spregledal podatek, da je v maju 2005 pod
peresom Daria Cortese pri založbi Mladinska knjiga izšel nov vodnik Evropska pešpot E6, Ciglarjeva pot
od Drave do Jadrana. Na 100 straneh barvne izdaje avtor natančno opisuje pot, pa tudi zanimivosti in
znamenistosti ob njej. Brošuri je priložen zemljevid Slovenije z vrisano pešpotjo, razdeljen na posamezne
odseke. Pa še primerjava v ceni. Vodnik-dnevnik izdan pri Turistični zvezi Slovenije stane 960 SIT, vodnik
izdan pri založbi Mladinska knjiga pa 4.290 SIT. Skratka izbira obstaja in o njej odločajo popotniki, ki se
odpravljajo na pot E6 SLO. Kako globoki so žepi večine pohodnikov pa je že stvar druge debate.
Zagotovo pa je najpomembnejša izmenjava informacij. S tem dosegamo boljšo obveščenost popotnikov
po evropskih pešpoteh in večjo popularizacijo le teh. V ta namen je bil letos ustanovljen tudi Klub
popotnikov po evropskih pešpoteh v Sloveniji kamor ste povabljeni prav vsi, ki vas hoja po teh poteh še
posebej privlači in veseli.

mag. Uroš VIDOVIČ,
Član KEUPS

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

TEČAJ ZA MARKACISTE PODRAVJA

V podravskem odboru za planinske poti so organizirali in izvedli usposabljanje za markaciste PZS. Prijavilo
se je 26 kandidatov iz 12 Planinskih društev in enega kluba. Prvi del usposabljanja je končalo 24
tečajnikov (22 moških in 2 ženski). Tečajniki so bili iz MDO Podravje 20 (PD Jakoba Aljaža 2, Donačka gora
2, Poljčane 2, Lovrenc na Pohorju 3, Majšperk 2, Kozjak Maribor 3, Pohorje 2, Slovenska Bistrica 2, Maks
Meško 2), Koroškega 3 (Radlje ob Dravi 2, PK Peca-Olševa 1) in Savinjskega (Celje-Matica 1), ki bodo
opravljali dvoletno pripravništvo. Usposabljanje je vodil mag. Uroš Vidovič, tehnični vodja je bil Drago
Dogša. Kot inštruktorji so sodelovali še Florjan Nunčič, Božo Jordan in Stanko Gašparič; na drugem delu
pa še Gorazd Hace in Tone Tomše. Teoretični del in pisni testi so bili v Planinskem domu Kozjak na
Tojzlovem vrhu (690 m), kjer so tudi prenočevali. Praktični del so opravili na dostopnih planinskih poteh
do doma. Predzadnji dan so delali na planinski poti od iztoka Šturmovega potoka do Virtičevega mlina
(obnovili napis SPD 1922), napravili brv in žično varovanje v delu poti v Zrnkovi grapi. Tu so dobili malico,
za kar sta poskrbela Stanislav Sorger, ŠD Kobansko in Marjan Gselman, načelnik markacijskega odseka
APD Kozjak Maribor. Za kopiranje gradiva (učbenika, barvna (A3) in črno bela kopija (A4) karte ter
dodatek k poglavju dokumentacije (geografske koordinate in del zgodovine) je poskrbel Drago. Uspeh
pisnega preizkusa je bil 96 %.

Božo JORDAN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NA KRAŠNJEM VRHU

Usposabljanja markacistov PZS se opravi v dveh vikendih (prvi je bil 12-13.4.03), oba sta bila na
Gospodični pod Gorjanci in zaključek, po obvezni dve letni praksi, je bil 8. oktobra letos na Krašnjem
vrhu (542 m), kjer ima svojo postojanka PD Metlika. Sprejem tečajnikov v Metliki je bil opravljen po
starem običaju. Dobili smo belokranjsko pogačo, ki si jo vsak odlomi kos. Usposabljanje se je opravilo na

delu nove poti na Krašnji vrh. Napravile so se markacije in potrebna vzdrževalna dela (nadelava steza,
stopnic, erozijske zaščite).
Na tečaj se je prijavilo 26 markacistov; na prvem delu jih je bilo 23, na drugem 21 (med njima le ena
markacistka). Vsi so tečaj uspešno končali in dobili naziv in značko markacista PZS. Markaciste so
pridobila naslednja planinska društva: Črnomelj 3 (Alojz Rauh, Stanislav Starešinič, Dušan Stariha) ,
Kostanjevica na Krki 4 (Franc Bakšič, Marjan Juršič, Martin Kastelic Aleš Palčič), Metlika 4 (Boštjan Kozjan,
Tanja in Peter Nemanič, Slavko Stankovič), Novo mesto 5 (Slavko Fink, Ludvik Kocjančič, Matjaž Kovač,
Aleš Krevs, Andrej Murn), Šentrupert 2 (Miro Brezovar, Miro Ruperčič) in Trebnje 3 (Zvonko Kastelic,
Simon Murn, Roman Perpar). Značke je podelil načelnik KPP Tone Tomše ob prisotnosti vseh
inštruktorjev in vodje OPP za Dolenjsko in Belo Krajino Alojza Šaleharja.Vse nas je nas je pozdravil in se
zahvalil, s povabilom na malico, predsednik PD Metlika Anton Krašovec.
Vsem čestitamo in se jim zahvaljujemo za uspešno delo ter jim takega še naprej želimo pri
vzdrževanju planinski poti v tem delo naše domovine. Upamo, da bodo ti novi markacisti tudi kaj
doprinesli k novemu planinskemu vodniku po tem delu, ki je v nastajanju.

Božo JORDAN

VODNIŠKI KOTIČEK

Vodniška komisija UO PZS razpisuje
izpopolnjevanja za vodnike PZS v letu 2006
Tabela 1: Izpopolnjevanja

ZAP.
ŠT.

USPOSABLJANJE

IZVAJALEC

LOKACIJA

DATUM USPOSABLJANJA

1.

Izpopolnjevanje v
snežnih razmerah

PU VK PZS

Dom pod Storžičem

11.02. - 12.02. 2006

2.

Izpopolnjevanje v
snežnih razmerah

PU VK PZS

Peca

18.02. - 19.02. 2005

3.

Izpopolnjevanje v
snežnih razmerah

PU VK PZS

Erjavčeva koča

11.03. - 12.03. 2005

4.

Izpopolnjevanje v
kopnih razmerah

MDO LJUBLJANE

Kamniška Bistrica

1.4. - 2.4. 2005

5.

Izpopolnjevanje v
kopnih razmerah

MDO DOLENJSKE IN
BELE KRAJINE

Gorjanci

22.4. - 23.4. 2005

6.

Izpopolnjevanje v
kopnih razmerah

MDO KOROŠKE

Koča na Naravskih
Ledinah

5.5. - 6.5. 2005

7.

Izpopolnjevanje v
kopnih razmerah

MDO PODRAVJA

Mariborska koča

12.5. - 13.5. 2005

8.

Izpopolnjevanje v
kopnih razmerah

MDO PODRAVJA

Mariborska koča

13.5. - 14.5. 2005

9.

Izpopolnjevanje v
kopnih razmerah

MDO GORENJSKE

Valvazorjev dom

13.5. - 14.5. 2005

10.

Izpopolnjevanje v
kopnih razmerah

MDO SAVINJSKE

Mozirska koča na
Golteh

12.5. - 13.5. 2005

11.

Izpopolnjevanje v
kopnih razmerah

MDO POSOČJA

Bavšica

20.5. - 21.5. 2005

12.

Izpopolnjevanje v
kopnih razmerah

MDO ZASAVJA

Reška planina

27.5. - 28.5. 2005

13.

Izpopolnjevanje v
kopnih razmerah

MDO NOTRANJSKE

Krim

3.6. - 4.6. 2005

14.

Izpopolnjevanje v
kopnih razmerah

PU VK PZS

Bavšica

30.09. - 1.10. 2006

15.

Izpopolnjevanje v
kopnih razmerah

PU VK PZS

Bavšica

7.10. - 8.10. 2006

ROK PRIJAV: 1 MESEC PRED IZPOPOLNJEVANJEM. Prijava po roku ne bo več mogoča!

Prijavnica za izpopolnjevanje je priloga prejšnje številke Obvestil .

PU VK UO PZS:
Franc KADIŠ

ZAPISNIK
13. seje Vodniške komisije UO PZS, ki je bila v torek, 18. oktobra 2005 ob 17. uri v prostorih PZS.

Prisotni:
Franc Gričar, Franc Kadiš, Bojan Pollak, Matjaž Hafner, Pavel Lesjak, Veronika Susman - Šegatin
Opravičeno odsotni:
Katja Kadiš, Stane Tomšič, Bojan Rotovnik.

Dnevni red:
1. pregled zapisnika in sklepov 12. seje VK;
2. priprave na Zbor vodnikov 2005;
3. razno.

Ad 1)
Sklep št. 1:
Zapisnik 12. seje VK se soglasno sprejme.
Ad 2)
Dnevni red Zbora vodnikov:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Izvolitev delovnega predsedstva in organov Zbora vodnikov;
Poročilo verifikacijske komisije;
Sprejem Poslovnika o delu Zbora vodnikov;
Poročila o delu VK UO PZS in podkomisij;
Razprava o poročilih;
Razprava in potrditev sprememb Pravilnika o organiziranosti VPZS;

7. Imenovanje delegatov Zbora vodnikov za Skupščino PZS 2006;
8. Razno.

Ad 3)
PD Videm in PD Brezje sta poslala prošnjo za oprostitev plačila neudeležbe na tečajih.
Sklep št. 2: PD Videm plača celotni znesek.
Sklep št. 3: PD Brezje se oprosti plačila.
Franc Kadiš je poročal, da so MDO Gorenjske, Notranjske in Koroške poslali predloge za izvedbo akcij. VK
določi datume ostalih akcij.
Sklep št. 4:
VK določi termine izpopolnjevanj za vse tiste akcije, za katere ni bilo posredovanih predlogov MDO.
Bojan Pollak je predlagal, da VK apelira na predsednika PZS Francija Ekarja, naj PZS zavzame stališče do
sklepov sestanka VK in ZGVS.

Franc Gričar je predlagal, da Katarina Kotnik oblikuje predlog priznanja.

Zapisala:

Načelnik VK:

Veronika Susman - Šegatin

Franc Gričar

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

TEČAJ ZA VODNIKE PZS - KATEGORIJA B

Savinjski MDO je v okviru VK PU pri PZS v maju 2005 organiziral tečaj za vodnike PZS za kategorijo B.
Tečaj je potekal na Okrešlju, kjer je bila opravljena tudi izpitna tura. Tečaja so se udeležili: Aleš Apotekar,
Breda Bibič, Gorazd Boškan, Milena Dragoš, Darinka Gaberščik, Dejan Gotlib, Primož Grilj, Cveto Jančič,
Sonja Jerman, Dušan Kompara, Nedelko Kuhar, Vladimir Lemut, Martin Lenaršič, Igor Lipovšek, Zoran
Lorber, Gregor Majer, Sašo Marinčič, Ludvik Miklavc, Srečko Najmajster, Miha Noč, Ingrid Peršolja, Stane
Poljak, Jože Pregrad, Vera Slokan, Stanislav Starešinič, Uroš Trkaj in Franc Zemljič. Vsi so uspešno
zaključili tečaj in so postali pripravniki za B kategorijo. Tečaj je bil izveden pod vodstvom inštruktorjev:
Mirana Čoha (inštruktor pripravnik), Milana Domitroviča, Toneta Golnarja, Franca Kadiša, Jožeta
Kamenška (inštruktor pripravnik) in Jake Kotnika.
Vodja tečaja:
Milan DOMITROVIČ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SREČANJE VODNIKOV PZS NA PAŠKEM KOZJAKU

V soboto, 8. oktobra so se na tradicionalnem srečanju zbrali vodniki Savinjskega meddruštvenega odbora
planinskih društev. Tokrat je bilo gostitelj planinsko društvo Velenje in njihov vodnik Marjan Skaza je
najprej popeljal udeležence po manj znanih poteh na 1108 metrov visoki, jesensko obarvani razgledni
Špik in predstavil zanimivosti Paškega Kozjaka. V nadaljevanju je v domu na Paškem Kozjaku sledil
zanimiv razgovor z Danilom Škerbinekom, podpredsednikom PZS in dolgoletnim načelnikom GRS
Slovenije, o analizi gorskih nesreč in varni hoji v gore. Ob tem so ugotovili, da je hoja v gore pod
vodstvom vodnikov PZS relativno varna, saj se nesreč na takih turah zgodi zelo malo. V razgovoru o
ugodnostih članstva in višini članarine za leto 2006 sta na vprašanja udeležencev odgovarjala tudi Jože
Kodre, predsednik Savinjskega MDO in Jože Melanšek, predsednik PD Velenje. Prisotni so pozdravili
novico, da bo višina članarine za prihodnje leto ostala nespremenjena. Plan aktivnosti odbora vodniških
odsekov je predstavil Jože Kamenšek, načelnik odbora. Sledilo je veselo družabno srečanje in prisotni
predstavniki dvajsetih planinskih društev, so si obljubili, da se ponovno srečajo v naslednjem letu na
Kozjanskem, ko bo srečanje pripravilo planinsko društvo AT Podčetrtek.
Jože KAMENŠEK

KOMISIJA ZA GORSKO POPOTNIŠTVO

KILIMANDŽARO - TOKRAT DRUGAČE
IN MEHIŠKA TURA

Komisija za gorsko popotništvo pri UO PZS tudi konec letošnjega leta pripravlja vzpon na Kilimandžaro.
Tokrat bo program daljši za tri dni, zato je program pestrejši, udeleženci bodo tudi bolje spoznali življenje
domačinov in narodne parke v Keniji, na vrh pa se bodo povzpeli po normalni poti.
Popotovanje po Mehiki je kombinacija planinstva in turizma, udeleženci bodo spoznali številne
naravne in kulturne zanimivosti, zaradi manjše skupine bodo potovali z najetim kombijem, ki ima številne
prednosti. Planinstvo predstavljata dva štiritisočaka, ki zahtevata le nekaj ur hoje.

KILIMANDŽARO - TOKRAT DRUGAČE
25. 11.-11. 12. 2005

PROGRAM
1.dan:
polet iz Ljubljane preko Amsterdama do Nairobija s prihodom v večernih urah,
2.dan:
ogled jezera Naivasha, bogatega po izjemno bogatem ptičjem življenju in redkih vrst opic,
3.dan:

vožnja pod vulkan Longonot (2.777 m) in vzpon,
4.dan:
nadaljevanje poti do masajske vasi Madji Moto in spoznavanje življenjskih navad Masajev,
5.dan:
bodo udeleženci preživeli v vasi in okolici,
6.dan:
vožnja do najbolj poznanega kenijskega narodnega parka Masai Mara in začetek ogledov,
7.dan:
nadaljevanje safarija dopoldne in popoldne,
8.dan:
povratek v Nairobi in priprave za vzpon na Kilimandžaro,
9.dan:
vožnja s turističnim avtobusom proti Tanzaniji in prihod v Moshi,
10.dan:
po zajtrku vožnja do Maranguja in hoja do koče Mandare, 2750 m, 3 ure,
11.dan:
nadaljevanje poti do koče Horombo, 3700 m, 5 ur,
12.dan:
izlet do višine 4200 m in prenočevanje v koči Horombo, 5 ur,
13.dan:
hoja do koče Kibo, 4700 m, 6 ur,
14.dan:

zgodaj zjutraj začetek poti proti vrhu Uhuru peak, 5896 m, in spust do koče Kibo in kasneje še do
Horomba, skupaj 12-14 ur hoje,
15.dan:
sestop do vznožnja gore in prevoz do Moshija,
16.dan:
prevoz do Nairobija,
17.dan:
zjutraj polet proti Evropi in prihod v Slovenijo v večernih urah.
CENA:
Cena popotovanja je 595.000 SIT, odvisna je od števila udeležencev in letalske karte, v njej je letalski
prevoz s taksami, namestitve v hotelih z zajtrkom v dolini, polni penzion v času safarija in vzpona na
Kilimandžaro, vstopnine v narodne parke, vodiči in nosači te vse pristojbine, nezgodno zavarovanje, vsi
tansferji v Keniji in Tanzaniji, organizacija in vodenje. V ceni nista vključeni vizi in napitnina lokalnim
spremljevalcem.

PRIJAVE
Prijave z vplačilom akontacije 20.000 SIT sprejemajo v računovodstvu PZS do 10. novembra 2005;
priporočamo takojšnjo prijavo zaradi pravočasne rezervacije letalskih kart, čas do odhoda je namreč
kratek.
DOKUMENTI, CEPLJENJE IN VIZI
Udeleženci morajo s seboj imeti veljavni potni list in rumeno knjižico s potrdilom o cepljenju proti rumeni
mrzlici. Vizi bomo dobili pri prehodu meje.

Dodatne informacije o vplačilih, opremi in drugem bodo dobili prijavljeni sproti.

DODATNE INFORMACIJE

Janez Pretnar, 031 429 970
e-pošta: janez.pretnar@siol.net.
---------------------------------------------------------------

MEHIŠKA TURA
10. - 29. 1. 2006

PROGRAM
1.dan:
polet proti Mehiki in pristanek v Ciudad de Mexicu,
2.dan:
vožnja do Pueble, ogled Cacaxtle, Cholule in kolonialnega centra Pueble,
3.dan:
prevoz do Oaxace in ogled mesta ter Monte Albana,
4.dan:
ogledi zapoteških spomenikov El Tule in Mitle ter vožnja do Tihega oceana,
5.dan:
vožnja do Tuxle Gutiereza in kanjona Sumidero z ogledom, dan bomo zaključili v San Cristobalu de las
Casas v indijanskem Chiapasu,
6.dan:
obisk vasi Chamula in ogledi v okolici San Cristobala,
7.dan:
prevoz do Tonine, slapov Agua Azul in Misol-ha in ogled Palenqueja, prvi stik z majevsko kulturo,

8.dan:
se bomo zapeljali v prvobitni Lakandonski gozd z ogledom Yaxchilana,
9.dan:
vožnja proti Yucatanu,
10.dan:
prihod na vzhodno obalo Yucatana z ogledom Chetumala, jezera Bacalar do Tuluma,
11.dan:
obisk majevskega obalnega naselja Tulum, kopanje v Karibskem morju v Playa del Carmen, ogled
Cancuna,
12.dan:
bo namenjen biseru majevske in tolteške kulture Chitzen Itze, vožnja do Meride,
13.dan:
ogled majevskih mest Kabah in Uxmal in vožnja proti Villahermosi,
14.dan:
ogled olmeških arheoloških najdb v Villahermosi in nadaljevanje poti do jezera Catemaco in Veracruza,
15.dan:
ogled pristaniškega Veracruza, Zempoale in prijetne Jalape z muzejem,
16.dan:
iz Jalape bomo končno spet na visoki planoti, po dogovoru se bomo povzpeli na La Malinche (4461 m),
17.dan:
je rezerviran za obisk Teotihuacana in Tule, središča vojaškega ljudstva Toltekov, dan bomo zaključili v
Toluci,
18.dan:

se bomo povzpeli na Nevado de Toluco (4701 m) in se popoldne vrnili v glavno mesto,
19.dan:
ogledi v Ciudad de Mexicu,
20.dan:
nadaljevanje ogledov , odhod na letališče in polet proti Evropi,
21.dan:
prihod v Slovenijo.
CENA
Okvirna cena je 490.000 SIT, odvisna bo od cene letalskega prevoza in števila udeležencev. V ceni so
vključeni poleti in transferji, letališke takse, nočitve v enostavnih hotelih, najem kombija in stroški goriva
in cestnin, vsi lokalni prevozi, vstopnine in ogledi po programu, vodenje in stroški organizacije. Za ostale
stroške se udeleženci dogovarjajo sproti (dodatni ogledi, kulturne prireditve, lokalni vodniki, prehrana,
itd.).
PRIJAVE IN VPLAČILA,
DODATNE INFORMACIJE
Prijave z vplačilom akontacije 20.000 SIT sprejemajo v računovodstvu PZS do 20. novembra 2005,
oziroma do zasedbe mest v vozilu. O vplačilih in opremi, klimatskih in zdravstvenih razmerah in drugem
bodo prijavljeni dodatno obveščeni. Vse informacije v zvezi s popotovanjem po Mehiki dobite pri Janezu
Pretnarju, 031 429 970 ali e-pošta: janez.pretnar@siol.net.

KGP UO PZS - PROGRAM 2006
Komisija za gorsko popotništvo UO PZS ţe pripravlja program za
prihodnje leto in bo objavljen v decembru. V programu bodo Vietnam
in okoliške drţave, severozahodna Argentina, Madeira, Dalmacija,
Albanija in še kaj drugega.

GORSKA REŠEVALNA SLUŽBA SLOVENIJE

Po izidu konec julija bo v začetku novembra gotov ponatis knjige, ki je posvečena spominu na vse
pokojne v gorah in tiste, ki so jim pomagali, prav tako pa skuša biti nevsiljiv opomin živim.

SPOMIN IN OPOMIN GORA

Kronika smrtnih nesreč v slovenskih gorah
Po 33-letnem zbiranju jo je pripravil zdravnik, alpinist in gorski reševalec France Malešič iz Kamnika.
Izdala jo je Založba Didakta s sodelovanjem Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Gorske
reševalne službe Slovenije in drugih. Knjiga ima 496 strani, vsebuje 1965 opisov nesreč (in 3188
prizadetih) od 14. stoletja do danes, po vsej Sloveniji in naših v tujih gorah. Dodanih je 111 opisov nesreč,
ki se niso končale najhuje. V njej je 129 črnobelih osebnih fotografij ponesrečenih in 84 fotografij
reševanj in reševalcev. Kronika je posvečena vsem, ki so nekdaj hodili po gorah in jih ni več, in prav tako
tistim, ki so jih pomagali reševati. Namenjena pa je tudi vsem, ki z velikim veseljem in navdušenjem
obiskujejo naše in tuje gore. Vsak ponesrečeni s svojim primerom zgovorno priča nam vsem. Vsebina je
sestavljena po številnih virih in s pomočjo več kot sto sodelavcev, je poučna in ima kulturni in zgodovinski
pomen. Nikakor pa ne pomeni odvračanja planincev in drugih bralcev od gora.

Posamezni opis nesreče vsebuje datum in čas, osnovne podatke o ponesrečencu, kdaj, kje in kako se
je ponesrečil. Kraj nesreče je opredeljen po Atlasu Slovenije. Pomembnejše nesreče so zaradi svoje
poučnosti in zapletenosti dogodkov opisane bolj podrobno. Pri vsakem opisu so navedeni viri
posameznih podatkov (sproti in v drobnem tisku). Glavni viri so navedeni tudi na koncu, kjer sta še
kratek pregled podatkov in osebno kazalo.

Iz vsebine
7. avgusta 1741 je bilo izredno vroče in soparno. V cerkvi sv. Donáta pod Donáčko goro se je zbralo veliko
število romarjev. Prihrumela je strahovita nevihta. Nenadoma je udarila strela. Devetinpetdeset ljudi je
bilo takoj mrtvih, veliko pa je bilo ranjenih ali poškodovanih.
26. septembra 1843 je pet Vipavcev odšlo po drva na Nanos. V toplem vremenu so bili slabo oblečeni. Na
gori je zapihala burja in je začel mesti sneg. Niso si mogli pomagati in so zmrznili.
12. marca 1899 je mama triinpolletnega Antona Pačnika, po domače Bobikovega Tončka s Pohorja, še
rekla: >Otrok pa ovca gresta vedno navzgor, nikoli navzdol! Tam se nekako laže prime, laže pleza. Morali
bi ga iskati navzgor.< Iskali so ga ponoči in z lučmi, a ga niso mogli najti. Zjutraj ga je Janez Vranjek
našel na zametu, srce je bilo že mrzlo. Noga je bila bosa, v roki pa je držal čeveljček.
15. februarja 1929 je 14-letni Ivan Foršnarič, po domače Koprivnjekov Hanzek, doma v Zgornjem
Gruškovju, šel v trafiko po tobak in vžigalice za očeta. Med potjo ga je zasul orjaški snežni plaz pod cesto v
Sedlašeku. Ljudje so ga takoj pogrešili in začeli odkopavati, a so ga našli že mrtvega. Tiste dni je v Halozah
v snežnih plazovih na različnih krajih umrlo še pet ljudi.
1. septembra 1929 sta se v Triglavu ponesrečila Herbert Brandt in Ernest Bračič. Eden od obeh je vodil,
drugi pa je hotel začeti plezati za njim. Tedaj se mu je utrgal skalni blok. Tako je za seboj potegnil prvega
na vrvi, ta pa se je nad njim zagozdil v kaminu in takoj podlegel. Drugi se je rešil izpod skale, jemal je še
obvezo iz oprtnika in pri tem umrl.
Špik, 3. do 5. maja 1952. Po domnevnih in nejasnih izjavah Jožeta Uršiča, ki je preminil zadnji od petih
slovenjebistriških alpinistov, sta se prva dva sporekla in je eden od njiju odločno zahteval, naj se vrnejo.
Odvezal se je in začel sestopati. Verjetno mu je spodrsnilo in je padel več sto metrov globoko. Tudi drugi
se je razvezal. Ko je videl, da je tovariš padel, se je vrgel za njim v globino. Drugi trije so obstali vsak na
svojem izpostavljenem mestu in povsem odpovedali: >Nismo si mogli in znali pomagati.< Sledilo je prvo
nočno stensko reševanje v zimskih razmerah pri nas, vendar zaman.
18. novembra 1978 se je 18-letni Miran Smerdel s prijateljem vračal po Kremžarjevi poti z Jezerske Kočne.
Zdrsnilo mu je na trdem snegu. Pogledal je tovariša in se mu nasmehnil, potem pa je drsel vedno hitreje v
globino.

11. septembra 1982 je 58-letni Janez Sodja, po domače Skalovčev Ivan iz Bohinjske Bistrice, umrl na
planini Krstenica. Bil je hudo bolan in je želel biti sredi svojih gora, kjer je veliko planinaril in pasel
krave. Nečaka sta ga odpeljala na planino, kjer je kmalu zatem umrl.

Iz recenzij
Lovro Stanovnik: Plod dolgoletnega dela, skrbnega zbiranja podatkov po najrazličnejših virih - iz
kronološko urejenih opisov nesreč se bo bralec v večji meri zavedal nevarnosti v gorah in ne bi ponavljal
napak, ki so druge stale življenje.
Andrej Mašera: Opisom nesreč daje poseben čar originalno besedilo, kar privlačno odseva vzdušje
tedanjega časa. Na koncu so poleg virov številni zbirni podatki v preglednicah, ki delo še posebej
obogatijo in popestrijo.
Jane Volkar: Dobili smo marsikatere odgovore in nove poglede na dogodke v preteklosti ter presenetljivo
obzirno in neposredno pisanje o nesrečah iz zadnjih desetletij. Opozarja nas na vsem znane, vendar včasih
prikrite vzroke za nesrečo.
Tone Škarja: Izjemno delo je velika dragocenost iz več razlogov: presek skozi zgodovino, vir za statistiko,
gladko berljiv in nazoren učni material, dragocen poklon mrtvim in njihovemu spominu, pa tudi gorskim
reševalcem in hkrati utemeljitev njihovega poslanstva.
Milan Orožen Adamič: Največja vrednost je v izredno skrbni in sistematični zbirki vseh znanih dogodkov, v
številnih opisih, podrobnostih in v pregledni urejenosti knjige. Odstira se nam vsa prepletenost dogodkov,
človeških usod in življenjska povezanost naših ljudi z gorami.

Knjigo Franceta Malešiča SPOMIN IN OPOMIN GORA, Kronika smrtnih nesreč v slovenskih gorah, ki je
izšla kot peta v zbirki Med gorskimi reševalci (za prvo Cirila Pračka z naslovom Med gorskimi reševalci,
leta 1962, drugo Pračkovo Vrnite mi moje sinove z gore, 2000, tretjo Pavleta Šegule Križemkražem po
gorah, 2001, in četrto Franceta Malešiča in sodelavcev Zgodovina reševanja v gorah nad Kamnikom,
2002), je mogoče naročiti pri Založbi Didakta po ceni 6900 sit (zalozba@didakta.si - telefonska naročila:
04 53-20-200

Po dogovoru z avtorjem je mogoča tudi računalniška predstavitev knjige z izborom fotografij in
pripovedi v okviru PD, GRS ali knjižnic. Ob predstavitvi pa tudi nakup knjig po ugodni ceni.

France MALEŠIČ

GOSPODARSKA KOMISIJA

STATISTIČNI PODATKI IN PREGLED PROMETA
V PLANINSKI KOČI ZA LETO 2005
V zeleni prilogi teh Obvestil PZS - Zakonodaja in uradne objave so objavljeni statistični obrazci. Prosimo,
da ne pozabite izpolniti rubrike o finančnem poslovanju koče, kar je zlasti pomembno za tista društva s
kočami I. In II. kategorije, ki kandidirajo za pomoč iz sredstev proračuna Republike Slovenije.

ROK ZA ODDAJO IZPOLNJENIH OBRAZCEV JE: 15. januar 2006

Strokovni sodelavec:

Načelnik GK UO PZS:

Danilo M. SBRIZAJ

Metod KOVAČ

KOMISIJA ZA ŠPORTNO PLEZANJE

FINALE SVETOVNEGA POKALA
V ŠPORTNEM PLEZANJU
KRANJ 2005

19. in 20. november 2005

Jubilejna 10.tekma svetovnega pokala v športnem plezanju v športni dvorani Zlato polje v Kranju bo
letos 19. in 20.novembra. To bo tudi finalna tekma letošnje sezone v težavnosti, kjer je slovenska
reprezentanca izredno uspešna. Med 30 državami, ki imajo točke, je namreč Slovenija na izvrstnem 2.
mestu. Med posameznicami pa je Maja Vidmar pred zadnjo tekmo v Kranju prav tako na skupnem 2.
mestu. Ne glede na razplet tekme v Kranju bo naša reprezentantka prejela iz rok predsednika
mednarodne zveze zasluženo kolajno za skupno drugo mesto. Zmagovalka skupnega seštevka, Avstrijka
Angela Eiter je namreč znana že nekaj časa. Pri moških pa razplet še ni končan. Trenutno vodeči Italijan
Crespi in Španec Puigblanque se bosta v Kranju spoprijela za skupno zmago.

Vsekakor bo na steni v športni dvorani Zlato polje v Kranju izredno napeto. Tokrat bo slovenska
reprezentanca nastopila v nekoliko razširjeni sestavi. Pri ženskah bodo nastopile Maja Vidmar, Natalija
Gros in Lučka Franko (vse iz Škofja Loke), Martina Čufar iz Mojstrane, Mina Markovič iz Ptuja in Ana
Kosmač iz Žirov. Pri moških pa bodo barve Slovenije branili Tomaž Valjavec, Klemen Bečan in Matej Sova
(vsi iz Tržiča), Miha Škof in Franci Jensterle iz Ljubljane, Jure Bornšek iz Celja, Matic Kozmus iz Laškega in
Blaž Rant ter Matevž Pintar iz Škofja Loke.

V imenu celotne ekipe, ki pripravlja tekmovanje, vljudno vabljeni

Vodja tekmovanja
Tomo ČESEN

URNIK TEKMOVANJA

Sobota, 19.november
9.00 - kvalifikacije ţenske + moški
19.00 - polfinale ţenske + moški

Nedelja, 20.november
18.00 - finale ţenske in moški

PLANINSKA DRUŠTVA IN MEDDRUŠTVENI ODBORI
VABIJO IN POROČAJO

VABIJO.

PLANINSKO DRUŠTVO >PALOMA< SLADKI VRH
Sladki Vrh 7; 2214 Sladki Vrh
Telefon: 02 645 73 03
GSM: 031 322 755
Faks: 02 645 73 02

Obvestilo o zaprtju Ribniške koče

Obveščamo vas, da bo

Ribniška koča zaprta od 07.11.2005 do 10.12.2005. Planinci, ki bi

želeli koristiti usluge na koči v tem času naj preden se podajo na pot pokličejo na tele telefonske številke:

Telefon na koči: 02 876 82 46
Telefon najemnika koče Janka Zapečnika: 02 876 82 08; 041 321 983
Predsednik PD Paloma,
Franc PERKO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLANINSKO DRUŠTVO LAŠKO
ţeli ohraniti običaj iz 18. stoletja, ko so laški trţani vsakih nekaj let v organizirani skupini obšli mejo
trškega >pomerja<. Zato vabi, da se jim pridruţite na 7. pohodu po nekdanjih trških mejah

Laškega, ki bo v soboto, 19. novembra 2005 s startom ob 9,00 uri iz Aškerčevega trga - izpred
cerkve Sv. Martina.

Pot po obronkih na levem bregu Savinje je za letošnji pohod speljana takole:
z železniške ali avtobusne postaje Laško greste preko križišča čez savinjski most, dalje mimo hotela
Savinja in pri Lekarni se spustite levo na Orožnov trg. V hiši št. 2 je bil 17.12.1853 rojen prvi načelnik
Slovenskega planinskega društva prof. Fran Orožen.
Na pohod bodo ob 9.00 uri pohodniki krenili pod vodstvom vodnikov PD Laško. Počasi se pot vzpenja
pod zahodnim delom Huma na vršni del prehoda (cca 350 m) med Jagočami in Tovstim. Nato preči
zahodno pobočje Žikovškega brda do ceste, ki pelje na Ojstro - pot se nadaljuje po tej cesti do prevala.
Pot bo nato vodila skozi vas Ojstro in čez preval v vas Trojno. V krajih, skozi katere bodo pohodniki šli, so
zelo gostoljubni. Na Trojnem

domačini ponavadi pripravijo kaj za pod zob, pohodniki pa jim s prostovoljnim prispevkom vsaj delno
poplačajo njihov trud. Nato se pot spusti v dolino potoka Lahomnica in pri mostu nad Marija Gradcem na
glavno cesto. Pri >Čater< bo pot uradno zaključena. Čaka le še vrnitev v Laško. Hoje je za približno 3 ure.
Če bo želel kdo direktno s Trojnega v Laško, naj to sporoči vodstvu pohoda že na startu, da bo preskrbelo
vodnika.
Pohoda se pohodniki udeleže na lastno odgovornost, seveda ob upoštevanju navodil vodnikov. Ne
pozabite doma dobre volje! Oprema za sredogorje, vremenu primerna in seveda nekaj hrane s pijačo v
nahrbtniku. Topel obrok (kosila, itd.) lahko dobite v gostilni >Čater< na Marija Gradcu - telefon 03 734
0680 ali kasneje v Laškem. Prihodi in odhodi vlakov iz smeri Zidani most in Celje omogočajo udeležbo
obiskovalcem skoraj z vseh krajev v Sloveniji.
Dodatne informacije: Fanika Wiegele - 03 573 23 23 po 10.00 uri dopoldan ob delavnikih; Damjan
Kolšek - 03 573 23 22 po 15.00 uri, Turistično društvo Laško - 03 733 89 50.
Pohod pripravljajo v sodelovanju s krajani Trojnega in Turističnim društvom Laško.

POLICIJSKA POSTAJA LENDAVA, PLA-NINSKO DRUŠTVO LENDAVA IN OBČINSKI SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU
vabijo da se jim pridružite v akciji >S POHODOM PROTI ZASVOJENOSTI< v soboto, 19. novembra 2005 s
pričetkom ob 10.00 uri izpred KULTURNEGA DOMA v Lendavi (BÁNFFYJEV TRG). Pohod bo potekal po
LENDAVSKIH in DOLGOVAŠKIH goricah s končnim ciljem na dvorišču Dvojezične osnovne šole I Lendava.
Pohod proti zasvojenosti so policisti PP Lendava v sodelovanju s Planinskim društvom Lendava in

Občinskim svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu organizirali zato, ker število odvisnikov
vedno bolj narašča. Narkomanija, alkoholizem in odvisnost z nikotinom so zdravju izjemno škodljive.
Policisti PP Lendava s to akcijo želijo opozoriti na zdrav način življenja. Pohod je dolg približno 8 km in
poteka v zaprti skupini. Trasa pohoda je označena na kartončkih. Vse udeležence vljudno prosijo, da na
pohodu ne uživajo drog, alkohola in da ne kadijo, saj bo le tako dosežen vzgojni namen pohoda.
Med pohodom bodo pohodnike pri vinotoču DORIS pogostili s čajem; na cilju pa s sendvičem in toplim
napitkom. Popoldan, po 13.00 uri, se lahko vsi udeleženci pohoda ogrejejo v termalnih bazenih hotela
LIPA. Ob predložitvi kartončka pohoda boste pri nakupu popoldanske karte za kopanje imeli 40 % popust
(cena 900,00 SIT). Startnine ni ! Pohod bo v vsakem vremenu!

Informacije:
Planinsko društvo Lendava:
László LIGETI, 040 205-778
Policijska postaja Lendava:
Dean KELENC,. 041/659-832
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLANINSKO DRUŠTVO BREŢICE
vabi na tradicionalno MARTINOVANJE s prija-telji PD Pošte Telekoma Ljubljana, ki bo v nedeljo, 13.
novembra 2005, na Turistični kmetiji Bogolin na Rucman vrhu . Na 23. jesenskem srečanju v
vinogradih orlice nas čakajo ocenjevanje letošnjega pridelka planincev - vinogradnikov, pravi krst mošta,
prijetna zabava in druţenje. Vaš prispevek za dobrote z bogato obloţene kulinarične mize bo 1800 sit.
Pijača ni vračunana. Planinci - vinogradniki so naprošeni, da s seboj prinesejo po 1 liter vina za
ocenjevanje. Zbrali se bomo ob 9. uri na ţelezniški postaji Breţice, do izhodišča pohoda v Globokem se
bomo odpeljali z avtobusom naših gostov. Pot nas bo vodila do Sv. Barbare in Sv. Jakoba na Mali vrh,
naprej do Sv. Jerneja, na Silovec in skozi Sromlje na Rucman vrh. Pohod bomo opravili v 3 in pol do 4
urah. Organizacijski odbor, ki zagotavlja prijetno srečanje, prosi za prijave do četrtka, 10. novembra

2005 v "Vrtnici" pri Lauri Rueh (tel. 49 61 298).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIREDITVE IN POHODE
ZA MESEC NOVEMBER IN V DECEMBRU
SI LAHKO OGLEDATE NA SPLETNI STRANI PZS
www.pzs.si
IN V PLANINSKEM
KOLEDARČKU ZA LETO
2005

PLANINSKO DRUŠTVO
RAVNE NA KOROŠKEM
vabi na 13. nočni pohod >ČEZ GORO K OČETU<. Pohod bo v soboto, 17. decembra 2005. Zbirno mesto
bo na avtobusni postaji Ravne na Koroškem do 17,00 ure, ko je predviden odhod avtobusov. Pot je
primerna za vse kategorije pohodnikov, vendar je treba upoštevati zimske razmere (možen sneg ali
poledica) in se primerno opremiti. PRIJAVA JE OBVEZNA zaradi rezervacije sedeža v avtobusu. S seboj
imejte, zaradi prestopa meje, veljaven potni list ali osebno izkaznico. Pohodniki se pohoda udeležijo na
lastno odgovornost, vendar morajo upoštevati navodila vodnikov PZS in članov GRS Slovenije.

Prijave sprejema do 14.12.2005 Jože ŽUNEC - telefon 01 82 22 329 in faks: 02 82 15 351.

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

KRN - POHOD SPOMINA 1918 - 2005
Letošnja že osma prireditev po vrsti bo v soboto, 12. novembra 2005, proslava bo ob 14,00 uri pri
Krnskem jezeru. Ob 20,00 uri bo še nočni pohod z baklami od Doma pri Krnskih jezerih do obale Krnskega
jezera. Zvečer je v Domu planinsko srečanje ter krnsko Martinovanje. Udeleženci ob prihodu v Dom
dobijo čaj brezplačno; zaželeno pa je tudi, da se takoj po prihodu prijavo v kolikor želijo prespati. Na dan
pohoda bodo odprte planinske koče na planini Kuhinja ter na Kraju (Koča pod Bogatinom), Dom na
Komni. Dom pri Krnskih jezerih bo odprt že dan pred pohodom. Pohod bo usmerjen iz dveh smeri, in
sicer iz Bohinja od planinskega Doma pri Savici (Ukanc) od 7,00 do 8,00 ure in iz Lepene, od koder je do
Doma pri Krnskih jezerih slabi dve uri in še 15 minut do jezera. Ob lepem vremenu, in če ne bo pred tem
zapadlo več kot 20 cm snega, bo pohod do Krnskega jezera možen tudi s planine Kuhinja in preko Krnske
škrbine. Dom Klementa Juga v Lepeni je zaradi obnove zaprt!! V primeru slabega vremena bo organiziran
pohod samo iz Lepene. Proslava pa bo pri Domu pri Krnskih jezerih. Vrnitev preko Bogatinskega sedla v
Ukanc priporočamo samo ob lepem vremenu in izkušenim planincem, če so opremljeni s svetilkami, sicer
jim priporočamo prenočitev v Koči pod Bogatinom.

Janko S. STUŠEK,
predsednik organizacijskega odbora pohoda

POROČAJO.

16. NARAVOVARSTVENI DAN

PLANINSKE SEKCIJE PREDDVOR NA KALIŠČU

Na naravovarstvenem dnevu na Kališču, ki je potekal 18.6.2005, je bila poleg tradicionalnega programa in
obravnave trenutne problematike v gorskem svetu še posebno poudarjena problematika tako imenovanih
gozdnih potov in vlak. Poloţaj v zadnjem času zbuja dokaj veliko skrb, saj se nestrokovno, na preprost
način izvajajo dokaj grobi posegi v varovalni gozd in sam planinski svet. Organizator naravovarstvenega
dneva je povabil na srečanje direktorja zavoda za gozdove Slovenije Andreja Kermavnarja, da bi se
neposredno soočili s to naravovarstveno problematiko, predvsem pa, da bi se dogovorili, naj se v
prihodnje posegi v občutljivem gorskem svetu ne izvajajo tako enostransko in grobo. Na to srečanje pa je
bil povabljen tudi Aleš Ogrin. Podal je veliko naravovarstvenih sporočil o teh dejanjih, ki se najpogosteje
izvajajo na območju zelenice ter bliţnje in daljne okolice, pa tudi na območju Karavank, Julijskih in
Kamniško-Savinjskih Alp. Direktorja Zavoda za gozdove Slovenije smo še posebno opozorili na te
posege, pa tudi na upoštevanje varovanja in varovalne študije. Gospodu Kermavnarju smo tudi omenili, da
bi zdaj, ko so oni upravljavci in lastniki posebnih lovišč, na katerih se izvaja lovni turizem, morali za tako
imenovano gorsko-planinsko infrastrukturo, ki jo uporablja tudi Zavod za gozdove Slovenije, namenjati
tudi del sredstev, in sicer za strokovno, učinkovito vzdrţevanje gozdnih potov in vlak ter predvsem za
odvodnjavanje meteornih voda. Na naravovarstvenem dnevu pa je bil poudarek tudi na aktivnem
sodelovanju pri pripravi novega zakonskega akta prostorske strategije za lokalne skupnosti kot
urbanističnega reda, ki bi zamenjal nekdanje PUPe. Akt se nanaša na celoten prostor od doline do vrha
gore, to pa je pri posegih v gorah, označevanju in registrih potov zanesljivo aktualno in pomembno tudi za
PZS oziroma PD. Taki dnevi srečanj so zagotovo učinkoviti, saj se na njih neposredno srečajo uporabniki
in upravljavci planinskega sveta. Predvsem je bilo dobro, da je bilo navzočih veliko predstavnikov
agrarnih skupnosti in naravovarstvenikov. Naravovarstveni dan je imel pomembno vlogo tudi, ko je bil
organiziran informativni pohod od Kanonirja in Jezerskega prek Bašeljskega sedla do Kališča. Pohodniki
so se seznanjali z gorskim okoljem in floro ter dobivali opozorila, kako varovati ta svet, še posebno v
vedno bolj spreminjajočih se klimatskih razmerah.

Ţivko DREKONJA,
predsednik PS Preddvor
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POHOD PO POTEH ANDRAŽA

Na letošnjem 18. pohodu po okolici Andraža, ki je bil v nedeljo 18. oktobra, je bila kar velika udeležba.
Pohod je bil usmerjan na območje Sevčnika. Pred pohodom so bili na vseh točkah nameščeni novi enotni
okrogli žigi planinske poti z njihovim simbolom in tako ni več mogoč odtis le številke. Na Brunškem vrhu
je popravljen dostop, zaradi ograje in 4.4. sta bili nameščeni skrinjica in vpisna knjiga. Obvezna točka je
tudi rojstna hiša pisateljice Neže Maurer, kjer so skrinjica in žig z vpisno knjigo. Nove skrinjice se bodo
namestile tudi na vse druge točke.

Božo JORDAN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DAN OBRTNIKOV NA HUNJKI

Srečanje planincev obrtnikov je potekalo v nedeljo, 18. septembra 2005, na 853 m visoki Medvednici. Kot
gostje so bili navzoči tudi planinci PD Obrtnik iz Ljubljane. Kljub slabemu vremenu se tradicionalnemu
srečanju niso odpovedali. Po uvodnih pozdravih sta sledila slovesna maša in prijateljsko planinsko
druženje. Naslednjo nedeljo je na Puntijarki potekalo srečanje planincev PD Matica iz Zagreba. Planinci so
bili navdušeni ob novici, da je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za postavitev planinskega pomnika piramide v bližini Hunjke. Za pridobitev dokumentacije in vodenje projekta je bil odgovoren Josip
Majnarič.

Josip SAKOMAN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOVO PLEZALIŠČE V FLORJANU PRI ŠOŠTANJU

V soboto, 1. oktobra 2005, je bilo ob glavni cesti Šoštanj-Bele Vode, natančneje, v Florjanu, z manjšo
slovesnostjo odprto plezališče. Ob odprtju so približno 60 zbranim spregovorili Dani Urbanc iz Šaleškega
jamarskega kluba Topolšica, predsednik Planinskega društva Šoštanj Vlado Stropnik ter predsednik
Športne zveze Šoštanj Bojan Rotovnik. Slovesno odprtje plezališča pa je opravil župan občine Šoštanj
Milan Kopušar, ki je ob tem vsem bodočim uporabnikom zaželel varno plezanje in obilo veselja ob
uporabi novega športnega objekta v občini Šoštanj.
Zgodovina urejanja plezališča sega več kot dvajset let nazaj, v obdobje, ko so posamezni domači
zanesenjaki začeli iskati v zahodnem delu Šaleške doline naravne stene, primerne za plezanje in ureditev
plezališča. Na podlagi dolgoletnega iskanja in preizkušanja je bilo v začetku leta 2003 na sestanku med
jamarji in planinci sklenjeno, da je za ureditev plezališča najprimernejša naravna stena na vznožju hriba
Rnek v Florjanu. Maja leta 2003 so predstavniki Šaleškega jamarskega kluba Topolšica, Planinskega
društva Šoštanj in Športne zveze Šoštanj z lastnikoma zemljišča na območju hriba Rnek v Florjanu Ano
Majhen in Silvestrom Mežnarjem sklenili pisni dogovor o uporabi zemljišča za namen ureditve plezališča.
Nato so se začela zemeljska dela za ureditev dostopov do stene in zatem še urejanje stene same.
V dobrih dveh letih je bilo opravljenih kakih 1500 ur prostovoljnega dela pri urejanju plezališča. Večino so
opravili jamarji pod vodstvom Danija Urbanca, ki so bili odgovorni za urejanje stene - čiščenje, določitev
smeri ter opremljanje s svedrovci in sidrišči. Planinci so prevzeli ureditev okolice plezališča in poti za
dostop do stene. Športna zveza Šoštanj pa je pri projektu sodelovala finančno pri delnem strojnem
urejanju okolice in pri nakupu opreme (svedrovci, sidrišča in lepilo) za opremljanje stene. Do odprtja je
bilo opremljenih 15 plezalnih smeri s težavnostjo četrte stopnje po UIAA in več. Tudi po odprtju se bo
opremljanje plezališča nadaljevalo, saj stena, ki je široka več kot 100 m, ponuja še veliko možnosti za
nove plezalne smeri.
Velik delež pri urejanju plezališča so prispevali tudi: Šaleški alpinistični odsek, Termoelektrarna
Šoštanj, Občina Šoštanj, Mestna občina Velenje, Krajevna skupnost Topolšica, Prostovoljno gasilsko
društvo Topolšica, Komisija za športno plezanje pri UO Planinske zveze Slovenije in Zavod za gozdove
Slovenije, krajevna enota Šoštanj. Vsekakor pa je pomemben tudi delež lastnikov zemljišč ter nekaterih
prebivalcev Florjana, ki so po svojih močeh pripomogli k odprtju plezališča. Vsem iskrena hvala!

Bojan ROTOVNIK
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V DEŽJU IN VETRU NA 21 KILOMETRSKO POT

V nedeljo 18. septembra 2005 je na loškem in zbelovskem koncu potekal 6. tradicionalni Loško zbelovski planinski pohod. Kljub deţju in vetru se ga je udeleţilo sto dvajset pohodnikov, za katere je ob
poti skrbelo okoli trideset domačih planincev.
Deževno nedeljsko jutro je delalo skrbi loškim planincem, kajti na vrsti je bil njihov šesti tradicionalni
pohod. Veliko truda vloženega v pripravo takšne poti in nenazadnje tudi sponzorskih sredstev lahko gre v
nič. Vendar je bil strah odveč. Kljub slabim razmeram je v Loče prišlo sto dvajset pohodnikov, ki se niso
ozirali na vreme in korajžno zakorakali enaindvajsetim kilometrom naproti. Loški planinci se lahko tokrat
prvič pohvalijo z mednarodno udeležbo, saj je startalo nekaj ljudi iz Zagreba in Reke. Seveda pa tudi iz
mnogih krajev naše domovine. S starta, ki je bil tokrat pri PC Kračun so se planinci podali proti Mlačam,
kjer so člani TD Mlače, na čelu z njihovim predsednikom Miranom Javornikom, pripravili zajtrk. Že po
nekaj stotih metrih jih je s petnajstim vrstami aperitiva pričakal Franci Šrot. Pot je naprej vodila na
Ljubično, kjer pa so se izkazali krajani Zbelovega. V njihovi vasi je pod vodstvom Jožeta Žnidarja potekala
akcija - >Daj klobaso ali bunko za planince.< Mesa je bilo toliko, da ni nihče odšel lačen naprej. Pri
Kolarjevih na Zbelovski gori je mimo že pol poti. Stanko in Sonja poskrbita, da v drugi del ne gredo žejni.
Seveda se do konca vrstijo postanki pri Črešnarjevih, planinsko - lovskem domu, Krošlovih, Grajskih in na
koncu je zaključek pri Lopanovih v Ločah. Tako je krog sklenjen. Tisti, ki so pot prehodili trikrat so dobili
bronaste medalje, tisti, ki so se pa petič podali po njej pa srebrne medalje. Na koncu se pri Lopanovih na
zakuski zberejo vsi tisti, ki ob poti delajo. Seveda pa vsega tega ne bi bilo brez tistih, ki prispevajo, da
takšna prireditev sploh uspe.
Jože GUMZEJ

NA ŠTARTU LOŠKO - ZBELOVSKE PLANINSKE POTI

PLANINSKI TABOR POD KOŠUTO

Ko so leta 1979 člani PD Maksa Meška Ormož organizirali prvi planinski tabor v Zadnjici, si niso mislili, da
so postavili trdne temelje, na katerih bodo sami gradili toliko let. Za njimi pa je prišla še naslednja
generacija, ki se je učila na prvih pohodih in razumela, da se lahko dobro delo vzgajanja in vodenja
mladih planincev nadaljuje iz leta v leto. Za 27. zaporedni tabor smo izbrali čudovit travnik pod Košuto v
Karavankah. Tam smo pred leti že taborili, vendar z drugo generacijo planincev. Tokrat se je tabora
udeležilo 42 otrok, starih od 3 do 20 let, in 10 odraslih, ki so skrbeli, da so bili vsi pod streho, da niso bili
lačni in da so bile vse ture organizirane in izpeljane varno in v zadovoljstvo vseh. Začetek tabora je najbolj
pester za vse, saj je za mlade planince nova izkušnja, za organizatorje pa trdo delo, ki se začne že veliko
pred prihodom na taborni prostor. Že nekaj let zapored nam pri prevozu opreme in pri postavitvi ter
pospravljanju tabora pomagajo ormoški gasilci. Najživahnejši je prvi dan, ko hitimo s postavitvijo kuhinje,
jedilnice in stranišča. Zaradi poškodbe ceste v Dovžanovi soteski je bilo pešačenja do tabora kar dobro
uro, zato je bila lakota pred prvim kosilom še večja. Hrana v vseh taborih doslej je bila pravi užitek za vse

nas, mogoče manj za kuharice, ki jih oči pečejo od dima, ko na začasnem ognjišču, brez gospodinjskih
aparatov, pripravljajo hrano in nas razvajajo s palačinkami, z ocvrtim krompirčkom, s kompoti . A naših
odličnih kuharic nič ne vrže iz tira. Ni namreč lahko zgodaj zjutraj zakuriti z mokrimi drvmi, večino dneva
prebiti pripognjen nad nizko ognjišče, medtem ko ti z zasilne strehe kaplja za vrat, pozno zvečer pa se
utrujen po vseh štirih splaziti v šotor in se čim bolje spočiti do naslednjega svita. Seveda pa v taboru
nismo zaradi hrane, zato smo bili tudi letos precej v gibanju. Le ko nas je dež >privezal< v tabor, smo
ustvarjali z glino, risali, pletli zapestnice in ovratnice. V takem deževnem popoldnevu nas je obiskala
Dušica Kunaver in nam ga polepšala s pesmijo in zgodbicami. Zgodbe o škratih so nas spremljale tudi na
Košuto, saj so najmlajši za vsakim grmom videli kakšnega škrata, ki jim bo pomagal. Na Kofce smo prišli
vsi, tudi ob pomoči škratov, na Velikem vrhu pa nas je bilo 32. Dežju je sledil čudovit dan, ko smo uživali v
soncu, razgledu in dobri družbi. Sestop v dolino je bil za nekatere boleč, vendar so bile težave hitro
pozabljene zvečer ob ognju pri peki klobas, petju in harmoniki. Naslednji dan smo se povzpeli na
opuščeno planino Zali potok, zvečer pa nam je taborni ogenj spet pogasil dež in nas hladil še ves naslednji
dan. Potok ob taboru je postajal vse glasnejši in višji, vendar še varno globoko v strugi. Za vsakim dežjem
pride sonce. Toda tokrat ga je bilo premalo, da bi posušilo šotore in vreče. Brez težav smo pospravili
odlično zadnje kosilo, naložili vso opremo na in v vozila ter opravili še pohod do Dolžanove soteske.
Uspešno smo končali še en tabor. Prepričan sem, da smo navdušili še nekaj mladih planincev, da se bodo
z veseljem vračali v naslednje tabore. Med njimi so tudi tisti, ki bodo nadaljevali naše delo, ko bomo
sestopili s poti, ki so jo nadelali naši starejši planinski prijatelji.
Ciril AMBROŽ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLANINSKO ZAVETIŠČE NA ZAPLATI

Pobočje Zaplate v verigi med Storžičem in Grintovci je najslikovitejša senožet, zaplata, ki ima na sredini
bukov boršt, imenovan Hudičev boršt. V omenjenem gozdu je že nekdanji lastnik Dolenc postavil leseno
brunarico, ki je rabila za lovske, pa tudi planinskopohodniške namene, v njej pa so se zadrževali tudi tisti
študentje, ljubitelji gora, ki so bili vezani na goro, planino. Ko so se letos končali denacionalizacijski
postopki in so bili objekti vrnjeni, je lastnica, Božena Eržen Deu, omenjeno stavbo z zemljiščem podarila
Občini Preddvor, ta pa jo je dala v upravljanje Planinski sekciji Preddvor. Koča naj bi rabila za javni namen
- kot zavetišče za planinsko aktivnost, zavetišče gorske reševalne službe, pa tudi za šolske izletnike, saj je
prav ta prostor med Storžičem, Malim Grintovcem in Zaplato najlepši alpski vrt, v katerem so že znani
botaniki raziskovali gorsko floro. Za občinski praznik Občine Preddvor je Planinska sekcija Preddvor
priredila izlet, ki se ga je udeležilo več kot 40 udeležencev; šli so po poteh gorskih studencev in tudi
uradno prevzeli kočo, namestili označbo Gorske reševalne službe in občinsko tablo, iz katere je razvidno,
da gre za planinsko zavetišče na nadmorski višini 1332 m. Planinstvo tako dobiva še eno mikavno točko,
ki je sicer skromna, pa vendar daje toplo in prijetno zavetje na tej prečudoviti sončni strani Alp.

Živko DREKONJA

NA RESEVNI POSTAVILI NOVO ZAVETIŠČE

V soboto, 1. oktobra, sta Planinsko društvo Šentjur in >Borza prijateljev< organizirala odprtje novega
zavetišča na Resevni. Slovesnost je bila opravljena v sklopu praznovanj občinskega praznika občine
Šentjur. Staro zavetišče je bilo odprto 1. maja leta 1954. Kljub slabi zaščiti in vandalizmu je zdržalo 51 let.
Ob odprtju je bilo navzočih več kot dvesto planincev in prijateljev Resevne. V kratkem programu je
predstavnik >Borze prijateljev< gospod Franci Škoberne - Jimmy predstavil potek graditve. Gospa Boža
Sotlar - sestra konstruktorja zavetišča, Vojka Oseta, se je v svojem govoru spomnila na pobudnike
graditve starega zavetišča, na Jožeta Gaberška, Franca Gradišnika, Ivana Voga, Ano Klima. V njihovo čast
in čast zavetišča je gospa Jožica Čretnik naslikala Resevno. Slika je v zavetišču. Vse zbrane je nagovoril
tudi župan Štefan Tisel. Predsednik planinskega društva Ivan Straže pa je v svojem pozdravnem govoru
poudaril pomen zavetišča in se zahvalil >Borzi prijateljev< za njeno pomoč društvu in Resevni ter ji ob
tem izročil priznanje planinskega društva Šentjur. Preden se je slovesno obrnil ključ in so se odprla vrata
novega zavetišča, je gospod župnik Vinko Čonč zavetišče blagoslovil z upanjem, da ne bo doživelo
vandalizma. Resevna ima za Šentjurčane velik pomen, saj jim pomeni prostor za rekreacijo in miren
kotiček pod soncem, kjer se lahko človek zbliža z naravo. Prav je, da jo spoštujemo in skrbimo za ogled,
novo zavetišče pa je namenjeno prav temu.

Ivan STRAŽE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Izleta na Storžič se je 3.9.2005 udeležilo 22 članov sekcije DU, ki se niso ustrašili
slabe vremenske napovedi. Do vrha je vreme še zdržalo, nazaj grede pa se je ulil
močan dež. Še najslabše jo je odnesla skupina petih planincev, ki jim Storžič,
Bašeljski vrh in Mali Grintovec niso bili dovolj, temveč so se odpravili še na Srednji
vrh, saj jih je pralo vso pot od Srednjega vrha do doline.

---------------------------------------------------------------Na osrednji prireditvi ob stoletnici ustanovitve Litijske
podružnice SPD, ki je bila 4.9.2005 na Jančah, se je kljub bolj
kislemu jutru zbralo zelo veliko planincev. Niso prišli le iz
Litije, temveč tudi iz vseh društev Zasavskega MDO, saj je bilo
tega dne tudi tradicional-no srečanje
zasavskih planincev. Iz vseh koncev Slovenije so prispeli
planinci, ki so sodelovali v naši akciji 100 vrhov za 100 let PD
Litija. Uradni del slovesnosti so pričeli pevci moškega
pevskega zbora Lipa s planin-

Nastop pevskega zbora LIPA

sko himno Oj Triglav moj dom. Vse prisotne je pozdravil predsednik društva Roman Ponebšek, ki se je tega
dne izkazal kot dober gostitelj. Slavnostni govornik je bil podpredsednik PZS Tone Škarja. Poudaril je, da
stota obletnica ne pomeni, da je društvo staro, pač pa, da močno in sposobno živeti. V kultur
nem delu sporeda so nastopili še učenci podružnične šole na Jančah, pod vodstvom Marjane Marn in dueta
brata in sestre Medvešek iz Javorja pri Gabrovki. Zbrane sta pozdravila tudi litijski in šmarski župan Mirko
Kaplja in Milan Izlakar, oba sta obljubila, da bosta tudi v bodoče podpirala planinsko dejavnost. Litijska
občina je društvu podarila sliko akademskega slikarja Jožeta Megliča z motivom Zasavske Svete gore. V
imenu zasavskih planincev je spregovoril Borut Vukovič in društvu izročil spominsko darilo: vazo z
vgraviranimi podobami planinskih postojank na ZPP, delo Slavka Gornika iz Hrastnika.. Spominska priznanja
ob stoletnici je prejelo čez sto posameznikov, gospodarski družb, drugih društev in ustanov, ki so s svojim
delom prispevali k današnji podobi društva. Najzaslužnejši so prejeli tudi priznanja PZS in MDO. Podeljena
so bila tudi priznanja za sodelovanje v akciji 100 vrhov za 100 let PD Litija. Direktorica centra za razvoj Saša
Gradišek je podelila priznanja prvim štirim pohodnikom, ki so obiskali vse kontrolne točke Pohodniške poti
Posavskega hribovja. Poseben pečat prireditvi je dala delegacija PD Kula iz Vojvodine. S tem društvom smo
se pobratili pred dvajsetimi leti, kasneje so stiki zamrli, slovesnost pa je bila priložnost za njihovo oživitev.
Tega dne je na Jančah delovala izpostava pošte Ljubljana Polje, saj smo v sodelovanju s fundacijo Villa Litta
izdali spominsko dopisnico, v uporabi pa je bil priložnostni poštni žig. V prostorih doma je bila na ogled
zanimiva filatelistična razstava. Do srede oktobra bo v domu odprta razstava likovnih del Marije in Pavla
Smoleja. Po končani slovesnosti se je nadaljevalo družabno srečanje. Ob glasbi Litijskega odmeva so
obiskovalci zaplesali.
----------------------------------------------------------------Tradicionalnega srečanja planincev treh dežel na Peči se je 11.9.2005 udeležilo 46 planincev in planink. Prav
vsi so se iz Podkorena povzpeli na vrh in nato sestopili v Rateče. Ob vrnitvi nazaj so Pr'Krač v Dolskem
proslavili 60 letnico Darje Celestina, nazdravili pa so tudi Darinki Lovše in Mili Grošelj.
----------------------------------------------------------------17.9.2005 je ves dan neusmiljeno deževalo, vendar to 37 udeležencev planinske sekcije DU na Uršljo goro
ni moglo zadržati doma. Za povrh so obiskali še kontrolni točki transverzale kurirjev in vezistov v Belih
vodah in Andrejevemu domu na Slemenu, kjer so se ob zvokih harmonike celo zavrteli.
----------------------------------------------------------------

17. in 18.9.2005 so nas obiskali planinski prijatelji iz društva Lo Scarpone iz Prata. Sodelovanje se je pričelo
na podlagi poslovnih vezi Predilnice, saj je Prato eden od pomembnih centrov italijanske tekstilne
industrije. Pred dvema letoma smo litijski in zasavski planinci obiskali to zanimivo zgodovinsko mest v bližini
Firenc, tokrat pa so toskanski planinci obiskali Slovenijo.
V soboto so si ogledali Postojnsko jamo, prenočili pa so Pri Vidergarju v Vidrgi, kjer so jih pozdravili
predstavniki litijskega in zagorskega društva ter Zasavskega MDO. Naslednje jutro je vseh 52 gostov iz Italije
obiskalo GEOSS, kjer jih je pozdravil litijski župan Mirko Kaplja. Del gostov se je s predstavniki našega
društva peš odpravil z Geossa čez Vače do Zasavske Svete gore, drugi pa so se z avtobusom odpravili na
ogled Bogenšperka in šmarske cerkve. Na Zasavski Sveti gori so se obema skupinama pridružili še
predstavniki preostalih zasavskih društev. V domu in depandasi so bili zasedeni vsi stoli, pa sploh ni bilo
drugih gostov, saj je ves čas neusmiljeno deževalo. Lep kulturni program so pripravili pevci Lipe, za prijetno
razpoloženje in ples pa je s harmoniko poskrbel Toni Paulič, predsednik PD Dol, s svojo harmoniko pa se mu
je pridružil tudi oskrbničin mož. Zelo se je izkazala tudi oskrbnica Karla, gostje kar niso mogli prehvaliti
okusne kuhinje in hitre postrežbe.
--------------------------------------------------------------Na 15. seji, ki je bila 22.9.2005, se je UO PD Litija seznanil s finančnim poslovanjem društva v prvih sedmih
mesecih leta. Tako kot na vseh letošnjih sejah so tudi na tej obravnavali aktivnosti v zvezi s stoletnico
društva. Osrednjo slovesnost na Jančah so ocenili kot zelo uspešno. Dogovorili so se, da bo slovesna
predstavitev publikacije, posvečene stoletnici 25.11.2005 in da se 23.10.2005 v bližnjo okolico pripravi izlet
za vse, ki so sodelovali v akcijah ob jubileju. Vsak vodnik naj bi v prihodnjem letu pripravil promocijski izlet
za šolo. V prihodnjem letu bomo izvedli tri skupne izlete s člani PD Zagorje. Na dan seje je društvo štelo 370
članov.
--------------------------------------------------------------Izleta savske sekcije 24.9.2005 se je udeležilo 28 planink in planincev. Polovica se jih je po klasični poti
povzpela na Malo in Veliko Mojstrovko, polovica pa je čez Slemenovo špico sestopila v Tamar.

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

(Po Obvestilih, št. 97 Planinskega društva LITIJA)

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

SREČANJE P

SREČANJE PRIJATELJEV NA GEOSSU

IZ DELA MDO PD LJUBLJANE

V septembru se je sestalo predsedstvo MDO PD Ljubljane. Pregledali so, kaj so postorili posamezni
odbori preko poletja. Ugotovili so, da so bili bolj ali manj uspešni. Poseben poudarek pa so dali temu, kaj
je treba letos še izvesti. Mladinski odbor bo še letos organiziral srečanje mladih planincev na Mestnem
vrhu in posvet mentorjev na temo orientacije. Vodniški odbor bo organiziral področni zbor vodnikov in se
pripravil na zbor VPZS, ki bo konec novembra. Odbor za pota bo na trasi Ljubljanske mladinske poti
postavil na tistih točkah, kjer so težave z dostopnostjo žigov, skrinjice. Dogovorili so se tudi o pripravah
na sklic plenarne seje MDO.
Na plenarni seji, ki je bila v začetku novembra, je bila udeležba predsednikov PD ali njihovih
namestnikov dokaj skromna. Na prvem mestu so razpravljali o članstvu in članarini. Tudi v MDO PD
Ljubljane članstvo nezadržno pada in to nekako v povprečju, ki velja za celotno Slovenijo. V nekaterih PD
je čutiti nezainteresiranost za društveno delo, še zlasti za sodelovanje v MDO in drugih organih PZS. Ta
društva so zaprta sama vase in so sama sebi dovolj. Vzrokov za tako stanje verjetno ne bomo izvedeli

nikoli, saj tista PD, ki izkazujejo največji upad članstva, nikoli ne pridejo na plenum MDO. Kakšna je torej
perspektiva naše organizacije? Na to vprašanje ne more dati odgovora niti anketa PZS DANES IN JUTRI,
saj se tudi na to anketo, ki jo je izvedla PZS, niso odzvala vsa PD. Pogovarjali so se o priznanjih PZS. Za
najvišja priznanja PZS so na MDO prišli trije predlogi. Za priznanja PZS kot so bronasti, srebrni in zlati
častni znak je potrebno pravočasno posredovati predloge na MDO. Opažamo, da vse premalo PD
nagrajuje s takimi priznanji svoje dolgoletne zveste sodelavce. V redkih PD za to vzorno skrbijo, v mnogih
pa tak način v celoti ignorirajo in podeljujejo interna društvena priznanja. Razpravljali so tudi o
Planinskem koledarčku 2006. Pripravili so predloge za spominske in tradicionalne pohode, za odprto
planinsko šolo za odrasle, za naravovarstveni izlet, za srečanje mladih in še nekaj planinarjenj in treking v
tujino. To so pripravili na osnovi predlogov posameznih PD, ki so le-te pravočasno posredovali na MDO.
Seznam akcij, ki jih pripravljajo posamezna PD ali odbori MDO, naj bi prejela vsa PD v MDO čim prej, ne
glede na to, kdaj bo Planinski koledarček res izšel. Ta seznam naj bo vodilo pri pripravi programa izletov
in ostale društvene dejavnosti. Na koncu so se dogovarjali še o skupnih nalogah, ki naj bi jih izvedli na
nivoju MDO PD Ljubljane
Marinka KOŽELJ STEPIC
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

OBVESTILA PZS izhajajo enkrat mesečno.

IZDAJATELJ:

PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, Dvorţakova 9, 1001 Ljubljana

UREDNIŠKI ODBOR:

Tone ŠKARJA (odgovorni urednik), Jana RACMAN (tehnična urednica)
ter člani: Joţe MELANŠEK, Emil PEVEC in Natalija MAROVT

TISK:

TISKARNA RAVNIKAR, Marko Ravnikar, s.p.,

Kajuhova 2 A, 1230 Domţale
NAKLADA:

1650 izvodov brezplačno, november 2005

Za dodatne informacije smo dosegljivi na telefonski številki: 01/ 4345 680. Pišete nam lahko na naslov
Planinska zveza Slovenije, Dvorţakova 9, 1001 Ljubljana (fax: 01/ 4345 691); e-pošta: info@pzs.si ali
jana.racman@pzs.si. Zaţeleno je, da prispevke napisane z računalnikom, pošljete na naslov elektronske
pošte ali na naslov PZS na CD ali 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 i

UVODNIK

>Pogosto nismo zadovoljni z življenjem, ki ga živimo. Hkrati pa nas je strah oditi, pretrgati s tem, kar
dobro poznamo, in tvegati notranji in zunanji preobrat. Vendar bomo življenje doživljali le, če se bomo
pripravljeni vedno znova podati na pot.< (Anselm Grün)
To, da je treba včasih enostavno oditi z ustaljenih poti in poiskati novo pot ter zakorakati po njej s
strumnim korakom, je včasih težko razumeti, tako pri sebi kot pri ljudeh, sodelavcih, prijateljih okoli nas.
Toda tako je življenje, sestavljeno iz mozaika skupnih trenutkov smeha, dela, uspehov... in vmes iz
kakšnega slovesa, ki pa mora priti, če hočemo, da se ponovno snidemo. Kar nekaj članov Upravnega
odbora MK PZS se je nedavno odločilo, da nadaljujejo po novi poti, čeprav bodo še z veseljem pomagali v
MK PZS. Zaželimo jim lahko le srečno pot, se jim zahvalimo za ves vloženi čas v MK PZS ter... ostanimo
prijatelji, povezani preko planinstva!

Zdenka Mihelič

HVALA...

....tako kratka beseda, pa gre včasih tako težko iz ust... Pogosto se ne znamo zahvaliti, ne znamo reči
hvala za dobro opravljeno delo in trud, ki ga človek brez pričakovanj po pohvalah nesebično daje v svoje
delo. Natalija, na tem mestu se ti zahvaljujemo za vso tvojo zagnanost in delo, ki si ga vložila v
urednikovanje Mladinske priloge Obvestil PZS,... pa tudi da si nas vztrajno priganjala k pisanju,
ustvarjanju ! In nasvidenje, če ne prej, kje v hribih!

Člani Uredniškega odbora Mladinske priloge Obvestil PZS

ČESTITAMO

Na 8. redni seji Upravnega odbora MK PZS, ki je bila v četrtek, 27. oktobra 2005 je bila za novo urednico
Mladinske priloge Obvestil PZS s sklepom potrjena Vesna Lenart (PD Ljubljana Matica). Vesni čestitamo
ter ji želimo obilo delovnega elana in skupnega sodelovanja pri ustvarjanju naše skupne Mladinske
priloge Obvestil PZS!

Člani Uredniškega odbora Mladinske priloge Obvestil PZS

VABILO!

Vabim vas, da se udeležite Zbora mladinskih odsekov, ki bo v soboto, 19. novembra 2005 v
Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu, z začetkom ob 14. uri.

Dnevni red:
1. Izvolitev organov Zbora Mladinskih odsekov.
2. Vsebinsko poročilo o delu UO MK PZS v letu 2005.
3. Finančno poročilo o delu MK PZS v letu 2005.
4. Poročilo stališč in sklepov z okrogle mize.
5. Kadrovske zadeve.
6. Razno.

Po vsaki točki dnevnega reda bo razprava.

Pred Zborom mladinskih odsekov bo s pričetkom ob 11.00 potekala okrogla miza z naslovom:
MK PZS jutri - smo sposobni narediti korak naprej?

Vsak registriran mladinski odsek PD lahko prijavi več sodelujočih, pravico do glasovanja pa ima en sam iz
posameznega mladinskega odseka. Za vse prijavljene bo na stroške MK PZS zagotovljeno kosilo, ki bo po
končani okrogli mizi. Zbor MO bomo predvidoma zaključili do 18. ure.

Izpolnjeno prijavnico za Zbor MO pošljite najkasneje do torka, 15. novembra 2005 na naslov:

Planinska zveza Slovenije, Mladinska komisija
p.p. 214, 1001 Ljubljana
Fax. št.: 01/434-56-91
El. pošta: Mladinska.komisija@pzs.si

Lep gorniški pozdrav!

Ljubljana, 18. oktober 2005
Predsednica MK PZS:
Maja Mohar, l.r.

OBVESTILO!

Zaradi tehničnih težav objavljamo le vabilo, prijavnico, pooblastilo in del gradiva za Zbor mladinskih
odsekov, ki bo 19. 11. 2005 na Igu. Vsa ostala gradiva bodo mladinski odseki planinskih društev prejeli
po 7. novembru po pošti.
POROČILO Z REGIJSKEGA TEKMOVANJA MLADINA IN GORE 2005/ 06

V soboto, dne 22. oktobra 2005 je potekalo regijsko tekmovanje Mladina in gore 2005/06 in sicer na treh
območjih:
1. območje: OŠ FRANA KOCBEKA GORNJI GRAD (Podravje, Pomurje, Koroška, Savinjska dolina)
2. območje: OŠ ANTONA ŽNIDERŠIČA ILIRSKA BISTRICA (Primorska, Notranjska, Posočje)
3.

območje: OŠ DR. JANEZA MENCINGERJA BOHINJSKA BISTRICA (Ljubljansko območje, Gorenjska,
Dolenjska in Bela Krajina, Kamniško - Bistriško območje, Zasavje)

Organizatorja tekmovanja Mladina in gore sta MLADINSKA KOMISIJA PZS in ZAVOD ZA ŠPORT SLOVENIJE.
V vseh treh regijah je bilo skupno prijavljenih 66 ekip. Na državno tekmovanje pa se jih je udeležilo 26.
Državno tekmovanje bo potekalo v soboto, 14. januarja 2006 na OŠ SOSTRO.
Največ točk je na regijskem tekmovanju zbrala ekipa Blejski kozorogi z Bleda. V vsaki regiji posebej se je
tudi izbiralo "NAJ IME EKIPE". Le-ta so bila: PREŠVICANE SRAJCE, PUMPARCE, NAVIHANE MARKACIJE.
Vsako ekipo so sestavljali štirje učenci (od petega do osmega, oziroma devetega razreda). Teste so učenci
pisali 45 minut. Dodatnih testov ni bilo treba pisati. Med pisanjem testov je potekalo srečanje mentorjev.
Sledil je družabni program, ki je potekal v obliki pohoda, ogleda krajevnih znamenitosti in orientacijsko
tekmovanje.
Na OŠ JANEZA MENCINGERJA BOHINJSKA BISTRICA pa se je celo snemala oddaja ŠPORT ŠPAS z gostom
Tomom Česnom.
Učenci so morali pokazati veliko znanja iz različnih tem planinske šole, ter ostalih korelacijskih
predmetov.
Čeprav so regijska tekmovanja šele tik za nami, je že treba misliti naprej. Veliko mladih in njihovih
mentorjev je že izrazilo željo, da se tudi prihodnje leto zberemo skupaj in se spet družimo, zabavamo, ter
tekmujemo.

Lep planinski pozdrav,
vodja tekmovanja Mladina in gore
Brigita Čeh

NEKAJ MEDNARODNIH

>Najbolj se razvedriš tako, da razvedriš vse okoli sebe.< (Anselm Grün)

V tokratnih novicah z mednarodnega področja vam na kratko pišem o naslednjih sejah in seminarju YC
UIAA ter mednarodnih taborih, ki so bili potrjeni in sprejeti s strani YC UIAA za leto 2006. V nadaljevanju
te Mladinske priloge pa si boste lahko prebrali še poročilo z letošnjega uspešno izvedenega
Mednarodnega Tečaja gorništva - šole varne hoje, ki je potekal od 12. - 20. avgusta v Planinskem učnem
središču Bavšica. Vodja je bil Matjaž Hafner.

V letu 2006 bosta dve redni seji YC UIAA:
 Briancon (FCAF, Francija), 5. - 7. maj 2006.
 Manali (IMF, Indija), v začetku novembra oz. oktobra 2006.

Seminar Izobraževanje mladinskih vodnikov, YC UIAA, v letu 2006 pa bo:
 Center "BRUNO CREPAZ" - prelaz Pordoi, Dolomiti (CAI, Italija), 18. - 25. junij 2006, tema: Delo z
mladimi planinci različnih starostnih skupin, učne metode, gore kot učni pripomoček...

UIAA YC - MEDNARODNI MLADINSKI TABORI v 2006
Naš Mednarodni Teden turnega smučanja je bil zopet izbran, prav tako pa tudi prvič ponujeni
Mednarodni plezalni tabor. Vsi tabori YC UIAA za leto 2006 bodo uvrščeni in promovirani tudi znotraj
projekta Global Youth Summit (GYS), svetovnega vrha mladih, aktivnosti za mlade pa se bodo dogajale
res povsod po svetu. Namen GYS pa je skozi aktivnosti v gorah promovirati mir, spoštovanje in varovanje
okolja.

V letu 2006 so torej naslednji tabori YC UIAA tabori (št. mest je omejeno - največ 4 mladi iz Slovenije,
prijave pa bo sprejemala MK PZS):

KAJ
ORGANIZATOR
KDAJ
KRAJ
ST. SKUPINA

Teden turne smuke
MK PZS
4. - 11. 2. 2006
Komna, Slovenija
17 - 29 let

KAJ
ORGANIZATOR
KDAJ
KRAJ
ST. SKUPINA

Festival mladih, plezanje
FAR
14. 7. - 2. 8. 2006
Ural - Sibirija, Rusija
*

*Znano naknadno, objavljeno bo v Mladinski prilogi Obvestil PZS.
KAJ
ORGANIZATOR
KDAJ
KRAJ
ST. SKUPINA

Elbrus
UMF
23. 7. - 2. 8. 2006
Kavkaz - Elbrus, Rusija
18 - 27 let

KAJ
ORGANIZATOR
KDAJ
KRAJ
ST. SKUPINA

Plezalni tabor
MK PZS
5. - 12. 8. 2006
PUS Bavšica, Slovenija
18 - 25 let

GYS tabori v letu 2006:





Romunija: Pohodništvo, raziskovanje jam, doživetje gora... (julij 2006),
Avstrija: Ekološko delovni tabor (po 12. augustu 2006),
Indija, Grivihar, Badami: Plezanje, boulder tekma,
Rusija, Ural: Seminar vodenja - tehnika in praksa prostega plezanja (14. - 19. 7. 2006),



Makedonija, Ohridsko jezero: Postavljanje in urejanje novih smeri v tamkajšnjih stenah (2. - 10.
9. 2006).

Za vse tabore bomo podatke po prejemu programov organizatorjev objavili v Mladinski prilogi Obvestil
PZS.
Več informacij o taborih YC UIAA bo dostopnih tudi na spletnih straneh UIAA (http://www.uiaa.ch) in pri
predstavnici MK PZS v YC UIAA Zdenki Mihelič na tel. št.: 041/ 222-358 oz. e-pošti:
zdenka.mihelic@volja.net.

>Ni nemogočih poti, je samo naše omejeno dojemanje vsega, kar je mogoče.< Živite, kot da vam je vsak
dan podarjen, izkoristite vsako minuto, da naredite iz nje največ kar morete. Pazite nase in 'mejte se rad!

Zdenka Mihelič

NOVICE IZ PO MO

 PO MO POSOČJA

JESENSKO SREČANJE MLADINSKIH ODSEKOV POSOČJA NA JELENKU - KANALSKI VRH
(MO PD KANAL - Valentin Stanič)

V soboto, 15. 10. 2005 smo v sklopu PO MO Posočja imeli jesensko srečanje mladinskih odsekov na
Jelenku nad Kanalskim vrhom. Srečanja se je udeležilo 150 otrok in 25 odraslih. Moram se pohvaliti, da se
je srečanja udeležilo kar 7 mladinskih odsekov od 9 delujočih MO PD-jev na našem področju. Prisotni
mladinski odseki planinskih društev na srečanju so bili: MO PD Bovec, Cerkno, Kobarid, Križna Gora,
Tolmin, Nova Gorica, Kanal - Deskle.

Pred OŠ Kanal smo se zbrali ob 9.00 in potem vsak s svojim avtobusom krenili še sedem kilometrov iz
mesta proti Kanalskemu vrhu. Od tu naprej smo šli peš. Pot nas je vodila skozi zaselek, nato smo se
vključili na kolovoz in v 10 minutah prišli do lesene koče, kjer so nas postregli s čajem in kostanji. Tu smo
naredili krajši počitek. Pot smo nadaljevali po kolovozu naprej do travnate jase, kjer smo spet napravili
počitek. Od tu naprej smo hodili po ozki stezici, ki se je vila skozi gozd, malo po ravnem, malo navkreber.
Vrh Jelenka smo osvojili v dobri uri in pol
Pod vrhom smo se seveda razdelili v skupine. Vsak mladinski odsek je oblikoval svojo skupino in potem se
je tudi vsak odsek posebej odpravil na vrh, ker na vrhu ni dovolj prostora za vse naenkrat. Vrh Jelenka je,
predvsem za mlajše, kar težko dostopen. Na vrhu smo se fotografirali in naredili daljši počitek, ter se
odpravili drug za drugi nazaj po isti poti do lesene kočice, kjer so potekale družabne igrice za otroke.
Otroci so se pomerili v nošenju in skladanju drv, v hoji v žaklju in v vlečenju vrvi. Na koncu je bila vsaka
ekipa posameznega društva nagrajena.
Srečanje smo zaključili ob 15.00 na Kanalskem vrhu in se razkropili vsak na svoj konec naše primorske
regije.

Za konec bi se rad zahvalil organizatorjem iz MO PD Kanal - Valentin Stanič za dobro pripravo in
organizacijo srečanja ter MDO PD Posočja za finančno podporo.

Vodja PO MO Posočja
Gorazd Lapanja

 PO MO LJUBLJANE

SREČANJE MLADIH PLANINCEV PO MO LJUBLJANE NA STOJNI

Po lanskoletni slabi izkušnji z vremenom, ko smo s Kuclja prišli kljub dežnikom in palerinam popolnoma
premočeni in premraženi, smo se tokrat v zadnjem hipu odločili in prestavili srečanje mladih planincev za
dva tedna, in sicer na soboto, 22. oktobra. Prijavilo se je 109 otrok iz Ljubljane ter okrog 40 iz Kočevja. Žal
je v soboto pred šolami čakalo le 84 otrok, skupaj z vodstvom pa nas je bilo 98 in tako trije avtobusi niso
bili ravno najbolj izkoriščeni. Srečanja so se udeležili mladinski odseki naslednjih planinskih društev: PD
Kočevje, PD Rašica, PD Drago Bregar, PD Ljubljana - Matica in PD Črnuče.

Že odhod iz Ljubljane je bil zanimiv dogodek, saj so trije avtobusi pobirali otroke izpred sedmih osnovnih
šol: OŠ Šentvid, OŠ Vižmarje - Brod, OŠ Prule, OŠ Sostro, OŠ Maksa Pečarja, OŠ Franceta Bevka in OŠ
Karla Destovnika Kajuha. Po približno polurnem zbiranju smo se odpeljali v Kočevje, kjer so nas že čakali
otroci in vodniki iz planinskega društva Kočevje. Tam smo se razdelili v dve skupini. Z mlajšimi otroki smo
se podali do Koče pri Jelenovem studencu po krajši pešpoti, starejši pa so šli po Grajski poti do razvalin
gradu Fridrihštajn, kjer so se spet razdelili na dve skupini, od katerih je šla ena še na Livoldski vrh, druga
pa na Mestni vrh, nato pa sta se nam obe pridružili pri koči.

Mlajši smo do koče potrebovali dobri dve uri. Najprej smo popili čaj in si malo oddahnili, nato pa je vsak
otrok dobil zdaj že tradicionalni spominek - leseno medaljo. Ugotovili smo, da bo za igrice premalo časa
in se odločili, da gremo raje pogledat razvaline Fridrihštajna. Počakali smo, da so vse starejše skupine
prispele do koče in se skupaj fotografirali, nato pa odšli proti gradu in po Grajski poti v dolino. Starejši
otroci pa so si najprej malo oddahnili pred kočo in nato sestopili po krajši poti. Skupini sta se ponovno
srečali na avtobusni postaji v Kočevju, žal pa smo se morali prav na hitro posloviti, saj smo že zamujali s
prihodom v Ljubljano. Izlet je bil zelo lep in tudi vreme je bilo tokrat na naši strani.

Zahvaljujem se vodnikom PD Kočevje za vodenje, Koči pri Jelenovem studencu za gostoljubnost in popust
pri čajih in MDO PD Ljubljana za plačilo spominkov in čajev ter sofinanciranje avtobusnega prevoza.
Zahvaljujem se tudi vsem ostalim, ki ste pomagali pri izvedbi srečanja ter seveda vsem udeležencem za
trud in trpljenje pri premagovanju klancev .

Vodja PO MO Ljubljane
Maja Koprivšek

POROČILO O DELOVANJU ODBORA ZA
ORIENTACIJO MK PZS
v obdobju od
decembra 2004 do oktobra 2005

ČLANI ODBORA ZA ORIENTACIJO:
Vodja: Dušan Prašnikar (PD Domžale)
Člani: Aleš Glavnik (PD MB Matica), Zoran Štok (PD Polzela), Jože Dajnko in Franci Prelog (PD Ptuj), Marko
Mavri (PD Laško), Harold Križanec (PD Sloga Rogatec), Mitja Mikuž (PD Nova Gorica), Uroš Kuzman (PD
Velenje), Janez Kugonič (PD Šoštanj) in Izidor Močilnik (PD Prevalje)

V letu 2005 je bila v okviru Odbora za orientacijo MK PZS izvedena akcija

Slovensko planinsko orientacijsko tekmovanje Laško 2005
 Laško, Šmohor; 21.-22. maj 2005
 Organizator: Planinsko društvo Laško ob pomoči Odbora za orientacijo MK PZS
 Vodja: Tomaž Mavri (v organizacijskem odboru Damjan Kolšek)
 Tehnični vodja: Marko Mavri
 Število sodelujočih ekip: 76 (prijavljenih 92)
 Pri organizaciji je sodelovalo 35 ljudi, večina člani PD Laško
 Posebnosti
Izredno lepo sončno vreme oba dneva tekmovanja
Odlična organizacija samega tekmovanja s strani organizatorjev
Dobra izbira prog
Zaplet zaradi netočnih rezultatov v dneh po tekmovanju. Ekipe ter sam organizator so ugotovili
netočnosti pri rezultatih, zato se je v tednu po tekmovanju se je vse preverilo in preštelo, kar je imelo za
posledico spremenjene rezultate v določenih kategorijah. Organizator je vse ekipe pisno obvestil o
spremembah, nekatere žal precej pozno, kar je pustilo precejšnje ogorčenje pri določenih ekipah. Kljub
temu ta napaka ne zmanjšuje siceršnjo dobro organiziranost tekmovanja.

Na SPOT bi Odbor lahko organiziral Posvet orientacijstov, vendar na SPOT-u ni bilo pripravljenega gradiva
hkrati pa tudi udeleženci niso pokazali velike pripravljenosti za posvet, zato le-tega ni bilo.

Planinska orientacijska tekmovanja
Odbor skrbi za delovanje planinskih orientacijskih tekmovanj. Za leto 2005/2006 je še vedno
organiziranih 8 področnih lig, na žalost še vedno brez Dolenjskega območja.

Seje
Odbor za orientacijo je v letu 2005 izvedel 2 seji. Na svoji 2. seji je podrobno obravnaval problem, ki se je
pojavil na SPOT 2005 in temu primerno sprejel določene ukrepe, ki bodo v prihodnosti preprečevale
pojav takih napak.

V okviru Odbora za orientacijo bi morala biti organizirana naslednja izobraževanja:
Izpopolnjevanje za vaditelje orientacije, 16.-17.9.2005 na Menini
ter
Seminar orientacije, 7.-10.10.2005 na Menini.
Oba izobraževanja sta bila odpovedana zaradi premajhnega števila prijav.

Na naslednji seji bo Odbor obravnaval problematiko, zakaj prihaja do manjšega števila prijav, predvsem
za izpopolnjevanje, saj je le-to predstavlja sestavni aktivnosti za podaljševanje registracije
V Vidmu, 5. vinotok 2005
Vodja odbora za orientacijo:
Dušan Prašnikar

POROČILO VODNIŠKEGA SERVISA IZIDOR MK PZS

za leto 2005

Vodniški servis Izidor MK PZS se je formiral v današnji sestavi konec leta 2004. Za leto 2005 je bila
predvidena izvedba aktivnosti, ki so bile v programu sprejete jeseni 2004. Poleg teh aktivnosti pa je bila
želja uvesti nekaj novosti.

Vodja: Iztok Rojc (PD Dravograd)
Člani: Mojca ODAR (PD Srednja vas), Nina OZIMIC (PD Dravograd), Iztok UŠAJ (PD Nova Gprica), Matjaž
HAFNER (PD Škofja Loka).

Akcije Vodniškega servisa Izidor MK PZS v letu 2005:
1. TEDNI TURNE SMUKE
Ob prevzemu VSI-ja je za letošnjo izvedbo turnega smučanja kazalo zelo slabo. Težave so bile z lokacijo.
Druga težava pa se je pojavila zaradi malega števila prijav (posledica pozne potrditve izvedbe). Tako je bil
čas za prijavo le nekaj tednov. Zaradi teh razlogov se je izvedla le ena izmena. Teden turne smuke je letos
potekal na Domu pri Krnskih jezerih od 29. januarja do 5. februarja 2005. Za dobro počutje in prijetne
ture 17.ih udeležencev ( 5 iz tujine) je skrbelo štiričlansko vodstvo pod taktirko Jake Pelhana. Teden je bil
izveden po pričakovanjih, lokacija se je pokazala kot primerna z nekaj manjšimi pomanjkljivostmi. Nekaj
težav je bilo le pri potrditvi izvedbe nekaj dni pred začetkom iz strani MLADINSKE KOMISIJE.

2. Izlet za dobitnike zlatega znaka MP, 21.5.2005.
Datum izleta je bil določen že v letu 2004 in se je pokrival z SPOT-om, tečajem VK za VPZS kategorije B in
Skupščino PZS. Organizacijo izleta je prevzel Iztok Ušaj. Izlet ni bil izveden tako zaredi težav v organizaciji
in tudi podvajanja terminov. Nagrajenci so
bili vabljeni na jesenski termin.

3. TABOR ZA OSNOVNOŠOLCE
Tabor je bil načrtovan v letu 2004 kot novost za leto 2005. Snovalci tabora pri pripravah niso sodelovali.
Tabor je bil pripravljen za izvedbo a je bilo število prijav ob izteku roka prenizko, da bi se ga lahko izvedlo.

Tabor za osnovnošolce je bil načrtovan za pomoč PD-jem, ki sami niso sposobni izvesti tabora (premalo
število otrok.) in tudi kot nekaj, kar je možno ponuditi našim osnovnošolcem kot nekaj več (novo okolje,
novi prijatelji.). Razlog za malo število prijav je tako na strani MK (slaba komunikacija s člani) kot tudi na
strani PD in MO (svojim članom predstavijo le lastno dejavnost). Organizacijsko vodenje je prevzel Iztok
Rojc.

4. PLEZALNI TABOR
Tudi plezalni tabor je bil načrtovan v letu 2004 kot novost za leto 2005. Snovalci tabora niso želeli
sodelovati pri izvedi in tako je organizacijo prevzel Iztok Rojc. Program je bil tako prilagojen pogledom
vodje. Program je pripravljen in bo naslednje leto, ko bo tabor mednarodni možna presoja več idej. Vsa
organizacija je bila pripravljena za izvedbo (vodstvo, program.) a je bilo premalo prijav.

5. MEDNARODNI TEČAJ GORNIŠTVA, PUS Bavšica, 12. - 20. 8. 2005
Tudi letos je bil izveden mednarodni tečaj gorništva. Organizacijo in izvedbo je prevzel Matjaž Hafner.
Tečaj je bil izveden. Udeležilo se ga je 24 udeležencev iz 5ih držav. Od tega jih je bilo šest iz Slovenije, dva
iz Estonije, dva iz Švice, trije iz Avstrije in enajst iz Italije. Vsi udeleženci so prejeli tudi potrdilo o udeležbi
na Tečaju gorništva - šoli varne hoje. Mednarodni tečaj gorništva je bil hkrati tudi akcija Youth
Commission
UIAA.
Za
izvedbo
je
skrbelo
sedem
članov
vodstva.

6. Izlet za dobitnike zlatega znaka MP JANČE, 8.10.20005
Dočakali smo prvo izvedbo izleta za dobitnike zlatega znaka po pomladi 2003. Tako se je nabralo kar
nekaj dobitnikov, ki so pa nekateri žal že v srednji šoli in vabilo verjetno do njih sploh ni prišlo, saj so v
nekaj primerih predlagatelji tudi osnovne šole. Izlet je potekal pod vodstvom Iztoka Rojc-a. Zbirališče za
severovzhodno Slovenijo je bilo Celje, iz zahodnega in osrednjega dela pa so prispeli kar do izhodišča v
Jevnici. Na izletu je bilo 65 dobitnikov zlatih znakov ter njihovih spremljevalcev. V ta namen smo iz
Vodniškega servisa Izidor priskrbeli 5 članov vodstva, kateri so ob pomoči spremljevalcev izlet tudi
uspešno izvedli. Nekaj dobitnikov pa bo prišlo na izlet naslednjo pomlad, saj se je tudi ta termin pokrival z
orientacijskimi (tokrat področnimi) tekmovanji.

Akcije Vodniškega servisa Izidor za letu 2006:
1. TTS tri izmene na Komni (28.1.-18.2.2006) (YC UIAA - 2. teden)

2. Preživetje v naravi
3. Mednarodni Plezalni tabor (YC UIAA)
4. Tečaj gorništva - Šola varna hoje
5. Izlet za dobitnike zlatega znaka MP

V letu 2005 je torej bilo izvedenih nekaj stalnic v programu. Novosti se niso se prijele, a bo morda bolje
prihodnje leto, ko bo (želimo si) novo zaživeti založniški odbor pridal svoje pri oglaševanju ter prodoru do
članov PZS. Veliko je tudi dela za VSI, odbor sam, tako na področju prenove in popestritve programov,
pregledu potrebne opreme..

Poročilo pripravil
Dne 25.10.2005

Vodja VSI MK PZS
IZTOK ROJC

POROČILO
O
DELOVANJU
MEDNARODNO SODELOVANJE

ODBORA

ZA

V OBDOBJU OD DECEMBRA 2004 DO OKTOBRA 2005

UVOD
Decembra 2004, sem vodenje Odbora za Mednarodno sodelovanje na podlagi sklepa OU MK PZS
prevzela Vlasta Voda.

ČLANI ODBORA ZA MEDNARODNO SODELOVANJE SO BILI:
Vodja: Vlasta Voda (PD Ptuj)
Člani: Janez Medved (PD Litija), Zdenka Mihelič (PD Ribnica, predstavnica MK PZS v YC UIAA), Peter Šilak
(PD Ptuj), Neva Zupanc (PD Dravograd), David Lapornik (PD Laško).
V tem obdobju smo izvedli tri seje in sicer:


Prva seja OMS je bila v sredo, 26. januarja 2005 v prostorih čajnice. Prisotni so bili štirje člani odbora z
glasovalno pravico od petih. Seja je bila sklepčna. Na seji sta bila prisotna tudi Iztok Rojc (PD
Dravograd, vodja VSI) in Borut Vidovič (PD Ptuj, podpredsednik MK PZS). Obravnavali smo štiri točke
dnevnega reda.

 Druga seja OMS je bila v torek, 22. marca 2005 v mali sejni sobi PZS. Prisotni so bili trije člano odbora z
glasovalno pravico od petih. Seja je bila sklepčna. Obravnavali smo šest točk dnevnega reda.


Tretja seja OMS je bila v ponedeljek, 25. aprila 2005 v mali sejni sobi PZS. Prisotni so bili štirje člani
odbora z glasovalno pravico od petih. Na seji je bil prisoten tudi Borut Vidovič (PD Ptuj,
podpredsednik MK PZS). Seja je bila sklepčna. Obravnavali smo štiri točke dnevnega reda.

Ter eno korespondenčno sejo:


Korespondenčna seja OMS je bila v torek, 23. januarja 2005 in je potekala po telefonu. Sodelovali so
vsi člani odbora z glasovalno pravico. Seja je bila sklepčna. Obravnavali smo eno točko dnevnega reda.

AKTIVNOSTI ODBORA ZA MEDNARODNO SODELOVANJE MK PZS
V tem obdobju je OMS MK PZS izvedel naslednje aktivnosti:
 Za uradno glavo in kot logotip OMS-a smo sprejeli zgornji logotip.
 Vzpostavljen je bil kontakt z Mladinskim svetom gasilske zveze Slovenije in Zvezo tabornikov Slovenije.
S strani Mladinskega sveta gasilske zveze Slovenije nam je bilo ponujeno sodelovanje na Dnevu
zaščite in reševanja.


Ponovno smo vzpostavili stik z organizacijo Nacionalni odbor programa MEPI oz. Društvom MEPI Mednarodno priznanje za mlade Slovenija in predlagali, da se na jesenskem Zboru MO ena izmed
okroglih miz glasi >Sodelovanje z Društvom MEPI - Mednarodno priznanje za mlade Slovenija<.



Izveden je bil sestanek z MOVIT-om, kjer so se pregledale možnosti za poglobitev in razširitev
sodelovanja, na podlagi česar so v brošuri Avantis že objavili naše akcije.



Zdenka Mihelič se je kot predstavnica MK v YC UIAA udeležila seje YC UIAA v Italiji, ki je potekala od 4.
- 8. maja v Trstu.

 V sodelovanju z VSI MK PZS je bil uspešno izveden že drugi Mednarodni YC UIAA tabor: Gorniški tečaj Šola varne hoje. Tabor je potekal v PUS Bavšica od 12. - 20. avgusta 2005. Na taboru so bili udeleženci
iz Avstrije (3), Italije (11), Švice (2), Estonije (2) in Slovenije (6), za njih je skrbelo dobro vodstvo z
Matjažem Hafnerjem na čelu. Estonca sta se prijavila preko MOVIT-a.


Žal pa se Zdenki Mihelič kot predstavnici MK PZS v YC UIAA ni uspelo udeležiti seje YC UIAA v Švici, ki
je potekala od 30. septembra - 4. oktobra 2005. Čeprav ji je bila s strani YC UIAA ponujena finančna
pomoč, tega MK PZS ni izkoristila. Ob finančni nezmožnosti MK PZS in zaradi nastale situacije v MK
PZS (odstop predsednice MK PZS) Zdenka ni odpotovala na sejo YC UIAA.

PRIHODNOST - NAČRTI ZA LETO 2006
Za leto 2006 imamo s strani YC UIAA potrjeni dve akciji:
 Mednarodni teden turne smuke 2006 v sodelovanju z VSI MK PZS (Komna, 4. - 11. februar 2006),
 Mednarodni plezalni tabor v sodelovanju z VSI MK PZS (PUS Bavšica, 5.-12.8.2006).

V naslednjem letu bosta dve redni seji YC UIAA:
 Briancon (FCAF, Francija), 5. - 7. maj 2006. Datum je potrjen.


Manali (IMF, Indija), v začetku novembra ali oktobra 2006. Vabilo IMF je bilo uradno posredovano,
datum pa je še okviren.

Pri sami izvedbi začrtanega plana dela bo MK PZS in njena predstavnica aktivno sodelovala pri izvedbi kar
nekaj zadanih YC nalog.

Seminar Izobraževanje mladinskih vodnikov, YC UIAA seminar:



Center "BRUNO CREPAZ" - prelaz Pordoi, Dolomiti (CAI, Italija), 18. - 25. junij 2006, tema: Delo z
mladimi planinci različnih starostnih skupin, učne metode, gore kot učni pripomoček....

Prav tako bomo še naprej sodelovali s sorodnimi organizacijami ter z ostalimi odbori MK PZS in
komisijami PZS.

V Ljubljani, 20.10.2005
Vodja Odbora za
mednarodno sodelovanje MK PZS

Vlasta Voda

REGIJSKO TEKMOVANJE MLADINA IN GORE, BOHINJ

V soboto, 22. 10. 2005, je bilo v Osnovni šoli dr. Janeza Mencingerja regijsko tekmovanje Mladina in
gore. Tekmovalo je 19 ekip.

Program se je pričel s sprejemom ekip, nato so se bohinjski osnovnošolci predstavili v kratkem kulturnem
programu. Tekmovalce in njihove mentorje so nagovorili načelnik Mladinskega odseka Bohinj Andrej
Rožič, ravnatelj OŠ dr. Janeza Mencingerja Jože Cvetek, Mojca Odar in Brigita Čeh pa sta kot
organizatorki
tekmovanja
tekmovalce
seznanili
s
pravili
tekmovanja.

'več glav, več ve!'(Avtor: Brigita Čeh)

Sledil je tekmovalni del - pisanje testov, istočasno pa so mentorji tekmujočih ekip izmenjali mnenja in
izkušnje pri delu z mladimi planinci. Po kosilu so se planinci pomerili še v orientaciji z zanimivimi nalogami
(izdelava vozlov, metanje podkvic, zgodovina in degustacija mleka) na Ajdovskem gradcu.

Poskušanje mleka ne eni od etap orientacijskega tekmovanja. (Avtor: Danijel Kašca)

Prvo mesto na tekmovanju Mladina in gore so si prislužili Blejski kozorogi, ki so dosegli 33 točk, kar je
bilo tudi sicer največ med vsami tremi regijami. Na državno tekmovanje pa gredo še ekipe: 2. MGO
Ruševec (Semič), Vezalkice (Trzin), 4. Bohinjski pupki (Bohinj), 5. Breze (Semič), Zlatorogi (Žiri), 7. Loški
gorniki (Škofja Loka), 8. Svizci (Bohinj), 9. Prešvicane srajce (Medvode), ki so, po izboru sotekmovalcev,
dobile tudi nagrado za najboljše ime ekipe. Zmagovalna ekipa v orientacijskem tekmovanju so bili Cepci.

V času tekmovanj je potekalo tudi snemanje odaje Šport Špas z gostom Tomom Česnom.

Člani mladinskega odseka Bohinj se zahvaljujemo obema bohinjskima planinskima društvoma, Osnovni
šoli dr. Janeza Mencingerja, Mladinski komisiji PZS, Žitu Gorenjka Lesce, Slapu Bohinj, Ranču Mrcina
ter podjetju Vrh, ki so finančno in materialno pomagali pri izvedbi tekmovanja.

Za MO Bohinj,
Katjuša Lapajne

TEČAJ GORNIŠTVA - Šola varne hoje
Bavšica, 12. - 20. avgust 2005

Drugega Mednarodnega tečaja gorništva - šole varne hoje se je udeležilo 24 tečajnikov. Od tega jih je bilo
šest iz Slovenije, dva iz Estonije, dva iz Švice, trije iz Avstrije in enajst iz Italije. Mednarodni tečaj gorništva
je bil hkrati tudi akcija Youth Commission UIAA. Udeleženci so na samem taboru usvojili nova znanja ter
utrdili obstoječa. Letošnje leto je bil potek tečaja še posebej prilagojen vremenskim razmeram, ki so bile
v povprečju dosti slabše kot prejšnja leta.

PRVI DAN - PETEK

Zbor udeležencev je bil ob 12. uri v Planinskem učnem središču v Bavšici. Prvi so prišli okoli 8. ure zjutraj,
zadnji pa okoli 21. ure. Tekom prvega dne, smo se spoznali med sabo (vseh nas je bilo 30), s Planinskim
učnim središčem in samo dolino Bavšice. Po večerji je sledila priprava za naslednji dan (predvidena tura
na Nizki vrh). Dan smo zaključili s spoznavnim večerom, ki se je končal z družabnimi igrami - predvsem
smo se trudili zapomniti vsa imena.

DRUGI DAN - SOBOTA
Slaba vremenska napoved in jutranja oblačnost sta prestavila naše vstajanje in s tem tudi zajtrk. Po
zajtrku smo se v soncu, z avti, odpravili na ogled znamenitosti zgornjega Posočja. Pričeli smo z ogledom
izvira Soče, ki pa ob našem obisku žal ni imel vode. Nato smo nadaljevali po Soški učni poti, pri katerem

nas je spremljala tudi predstavnica MK PZS v YC UIAA Zdenka Mihelič. Spoznali smo osnovno rastje in
živalstvo v okolici, se slikali pri spomeniku pistatelja in gornika Juliusa Kugya in se spustili do korit
Mlinarice. Sprehod smo zaključili z ogledom Informacijskega središča Triglavskega narodnega parka. Po
kosilu, ki smo ga imeli po povratku v PUS, smo se malo odpočili, nato pa vozlali. Po večerji je sledila
priprava na turo (zopet Nizki vrh - dolga tura, Javoršček - kratka) in družabni večer

TRETJI DAN - NEDELJA
Nizki vrh nam tudi tokrat ni bil usojen, zato smo zaradi slabega vremena okoli Bavškega Grintavca in
Briceljka odšli v dveh skupinah na Javoršček. Prva skupina je šla na Javoršček preko planine Golobar in se
spustila preko dolino Slatenik ter nazaj v Kal koritnico. Druga skupina pa se je vrnila po smeri vzpona preko planine Golobar, in zaključila turo s kopanjem v Soči.
Po kosilu se je zopet prilegel počitek, sledilo pa je predavanje o opremi. Večer je bil namenjen Mojčinim
projekcijam, s katerim je prikazala Slovenijo in slovenske gore. Dobro večerjo pa je pripravila italijanska
skupina.

ČETRTI DAN - PONEDELJEK
Ker smo bili po napornih dnevih že utrujeni :) in ker je bilo napovedano slabo vreme, smo ponedeljek
izkoristili za raft po reki Soči ter orientaciji. Prve dopoldanske ure smo se torej ukvarjali z orientacijo (tako
teoretično kot praktično), na hitro pokosili, in se odpeljali k Boki. Na raftu smo se razdelili v štiri skupine
in se poskusili imeti čim lepše. Po obisku Soče smo se odpravili v Bovec, kjer smo med drugim spoznali
tudi s kulinaričnimi dobrotami tega dela Slovenije.
Vrnili smo se šele k večerji in se prijetno spočiti spravili k večerni družabnosti - v podmornici, in ugotovili,
da je podstreha najboljši prostor za druženje.

PETI DAN - TOREK
Zopet je bilo napovedano slabo vreme. Poleg predavanj smo se sprehodili do Kluž ter si ogledali korita
reke Koritnice in muzej z ostalinami prve svetovne vojne. Pri povratku smo prečkali suho strugo potoka
Šumnik - tokrat ne peš, temveč po zraku - po vrvi.

ŠESTI DAN - SREDA

Ena skupina se je odpravila na najvišji vrh Loške stene - Briceljk, druga pa na koničast vrh na planino
Bukovec - Kanjo. Skupina, ki je šla na Briceljk, je vrh dosegla tako, da se je povzpela preko planine Bala
mimo Stadorja na vrh Briceljka. Z vrha pa se je mimo izvira pod Morežem spustila do solnice za
Stadorjem in nazaj v PUS.

Druga skupina se je skozi Tesne in preko planine v Bukovcu povzpela pod Šmihelovcem na Kanjo, nato pa
se po drugi poti spustila nazaj do planine v Bukovcu in v PUS.
Po kosilu smo se zopet spoznavali z vrvno tehniko in tako dočakali večerjo. Po večerji smo se zopet, tako
kot vsak dan, seznanili z načrti za naslednji dan. Večerne urice pa je zaključil Mitja, ki nas je popeljal z
diaprojekcijo njegovih odprav v Ande in Himalajo.

SEDMI DAN - ČETRTEK
Napovedan je bil še en - v dopoldanskih urah - lep dan. Ena od skupin se je zapeljala z avti na Vršič, se po
Hanzovi poti povzpela na Mojstrovko in se preko melišča spustila nazaj na Vršič. Od tu je peščica
najboljših in melišča željnih odšla še enkrat ponoviti hojo po melišču (seveda ne brez 20 minutnega
vzpona :) :) ). Druga skupina pa se je povzpela do Zgornje kluške trdnjave in si ogledala značilnosti
vojaških utrdb in drugih posledic I. Svetovne vojne. Pri povratku so se namočili še v Koritnici in se vrnili
nazaj v PUS na kosilo. Po kosilu nas je Borut popeljal preko veščin prve pomoči. Večer je bil klasičen ogled posnetkov posnetih tekom dneva s pripravo na petek in seveda večerno druženje.

OSMI DAN - PETEK
Dan namenjen plezanju in vrvni tehniki smo preživeli v plezališču v Kal Koritnici. Do tja smo se sprehodili
iz Bavšice, tako da je bilo poleg plezarije tudi tura kar primerna, saj smo hodili v eno stran približno dve
uri. V plezališču smo plezali smeri različnih težavnosti pričenši s smermi tretje težavnostne stopnje.

Povratek, ki je bil po poti prihoda, so si nekateri popestrili s kopanjem v Koritnici. Popoldne so sledile
priprave na zaključni večer ob tabornem ognju in seveda družabne igre.

DEVETI DAN - SOBOTA
Po pospravljanju smo si voščil srečno pot in se odpravili vsak proti svojemu domu.
Ko smo se poslavljali, smo ugotavljali, da je bil to res en poseben teden mladih ljudi iz zelo različnih dežel.
Bili smo veseli, da je bil Mendaroden YC UIAA tabor uspešno izveden in bil predvsem poln zadovoljnih
ljudi, ki so med seboj ustvarjali tudi prijateljske vezi. Prav tako pa so se udeleženci naučili marsikaj
novega, pridobili nove izkušnje ali še bolj utrdili svoja znanja. Veselimo se, da bomo tudi v prihodnje
sodelovali na YC UIAA taborih in seveda upamo, da se z vsemi kaj kmalu srečamo, morda že na
naslednjem mednarodnem taboru v Sloveniji.

Vsi udeleženci so prejeli tudi potrdilo o udeležbi na Tečaju gorništva - šoli varne hoje.

V Škofji Loki, avgust 2005
Vodja Mednarodnega gorništva - šole varne hoje
Matjaž Hafner

Mladinsko prilogo izdaja:
Mladinska komisija PZS

Za vas so se v tokratni številki trudili:

Natalija Marovt, Zdenka Mihelič,
Vesna Lenart, Andrej Rožič,
Nina Ozimic, Boris Ban,
Aleš Pregel

Na 12 strani papirja je prispevke spravil:
Aleš Pregel

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

Mladina in Gore 2006/2007

Spoštovani!

Tudi v šolskem letu 2006/ 07 bomo organizirali regijska tekmovanja Mladina in gore. Oglašamo se vam z
željo, če bi nam hoteli pomagati pri soorganizaciji tekmovanja. Regijska tekmovanja bodo potekala v
mesecu oktobru, oziroma mesecu novembru 2006. Točen datum bo znan pozneje zaradi usklajevanja
terminov z drugimi tekmovanji. Naloge soorganizatorjev pa so, da morajo 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 170 sit po udeležencu.
Izpolnjene prijavnice nam, prosim, vrnite na spodaj napisani naslov najkasneje do 22. novembra 2005.
Odločitev glede soorganizatorjev Vam bomo posredovali prvi teden v decembru 2005.
Hvala za Vaše razumevanje.

Lep pozdrav,

Ljubljana, oktober 2005

Vodja tekmovanja Mladina in gore (MK PZS),
Brigita Čeh

Naslov:
Tekmovanje MIG
Mladinska komisija PZS
p.p. 214
1001 Ljubljana

PRIJAVNICA

MLADINSKA KOMISIJA PZS

PODATKI O SOORGANIZATORJU REGIJSKEGA TEKMOVANJA
MLADINA IN GORE - ŠOLSKO LETO 2006/07

NASLOV IN KONTAKTNA OSEBA:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________

V _______________ , dne _______

žig

Podpis:

PRIJAVNICA

Mladinski odsek Planinskega društva _____________________________________
prijavlja za Zbor mladinskih odsekov, ki bo v soboto, 19. novembra 2005, naslednje člane:

1. __________________________________

2. __________________________________

3. __________________________________

4. __________________________________

5. __________________________________
Po končanem prvem delu (okrogli mizi) bo odmor za kosilo. Želimo imeti _______ vegetarijanskih
obrokov.

Zaradi lažjega načrtovanja Zbora mladinskih odsekov vas prosimo, da nam izpolnjeno prijavnico
vrnete najkasneje do torka, 15. novembra 2005, na naslov:

Planinska zveza Slovenije
Mladinska komisija
p. p. 214, 1001 Ljubljana
faks 01/43-45-691 ali
elektronski naslov: mladinska.komisija@pzs.si

Podpis načelnika MO PD:
V __________________, dne ________________ .

_____________________

P O O B LA S T I L O
Zaradi ugotovitve sklepčnosti, oddati ob prihodu na Zbor MO na prijavnem mestu!

Mladinski odsek Planinskega društva______________________________________________

daje pooblastilo (ime in priimek)__________________________________________________

za zastopanje mladinskega odseka na Zboru mladinskih odsekov, v soboto, 19. novembra 2005.

Pooblaščenec ima glasovalno pravico.

žig PD ali MO

Podpis načelnika

MO PD:
V/na ______________________ ,

_____________________
dne ___________________ 2005

SEZNAM EKIP, KI SO SE NA REGIJSKIH TEKMOVANJIH
MLADINA IN GORE UVRSTILE NA
DRŽAVNO TEKMOVANJE MLADINA IN GORE (14.1.2006):

IME EKIPE
BLEJSKI KOZOROGI
MGO RUŠEVEC
VEZALKICE

OSNOVNA ŠOLA

PLANINSKO DRUŠTVO

MENTOR

TRZIN

BLED
SEMIČ
ONGER TRZIN

MARINA VUKAŠEVIČ
SAŠO MIROSAVLJEVIČ
TOMAŽ KOCMAN

BOHINJSKI PUPKI
BREZE
ZLATOROGI - ŽIRI
LOŠKI GORNIKI
SVIZCI - BOH.B.
PREŠVICANE SRAJCE
NANOŠKI ORLI
MTAČI IZ KNEŽAKA
LISIČKE
KLAVŽARJI
PLANIKE
LAČNI PANINI
DIVJI LOVCI
LAKOTNIKI
MENINA
HOČKE JABOLKE
GIFTNE BONTE
GORNJEGRAJCI
PUMPARCE
PLANŠARJI
MEŠANČKI
ORLI
GREMO RAJE SPAT

SREDNJA VAS V
BOHINJU
BELOKRANJSKEGA
ODREDA SEMIČ
ŽIRI
CVETKA GOLARJA
ŠKOFJA LOKA
DR. J.MENCINGERJA
BOH.BISTRICA

T.TOMŠIČA KNEŽAK
PIVKA
IDRIJA

F.K. GORNJI GRAD
DUŠANA FLISA HOČE
F.K. GORNJI GRAD
LJUBNO OB SAVINJI
ŠOŠTANJ
SOSTRO

MOJCA ODAR
SAŠO MIROSAVLJEVIČ

ŽIRI
ŠKOFJA LOKA

BARBARA PETERNEL
DANA MOHAR
MOJCA ODAR

MEDVODE
PODNANOS
SNEŽNIK
POSTOJNA
IDRIJA
KRIŽNA GORA
V.S.KANAL
OŽBALT - KAPLA
GORNJA RADGONA
GORNJI GRAD
FRAM
MEŽICA
GORNJI GRAD
LJUBNO OB SAVINJI
VRANSKO
ŠOŠTANJ
OŽBALT - KAPLA
LJUBLJANA - MATICA

EMA GORTNAR
ANDREJA SEMENIČ
MILE ULJAN
MIRJAM ŠATEJ CUCEK
NACE BREITENBERGER
ROBERTA STEGOVEC
DARJA DJORDJEVIČ
PETRA MAČEK
ANITA MLINARIČ
SLAVICA SUHOVRŠNIK
VLASTA BOBOVNIK
MARJETA KARNIČNIK
SLAVICA SUHOVRŠNIK
ELIZABETA JAKOP
ZLATKA BUKOVEC
DANICA ŠVARC
PETRA MAČEK
JOŽE DRAB

STATISTIČNI PODATKI IN PREGLED PROMETA
V PLANINSKI KOČI ZA LETO 2005

Tako, kot vsako leto, prilagamo v izpolnjevanje Statistične obrazce o obisku, nočitvah, kapacitetah in
investicijah v planinske koče in o delih izvršenih na obnovi in vzdrževanju planinskih poti. Za vsa PD, ki
upravljajo s kočami pošiljamo tudi obrazec o pregledu prometa v letošnji sezoni.

V statističnem obrazcu ne pozabite izpolniti rubrike o finančnem poslovanju koče, kar je zlasti
pomembno za tista društva s kočami I. In II. kategorije, ki kandidirajo za pomoč iz sredstev
proračuna Republike Slovenije.
Prosimo Vas, da obrazce pregledate in nam jih izpolnjene najkasneje do 15. januarja 2006
pošljete na naslov: PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, Gospodarska komisija, 1001 LJUBLJANA, Dvoržakova
9.
Prosimo vas, da ne zamujate, zlasti pa, da ne ignorirate naše prošnje po podatkih, saj opažamo, da
nekatera PD teh podatkov ne pošiljajo več na PZS. Ker zato nimamo pregleda nad investicijami,
prometom in obiskom planinskih koč, imamo probleme, ko je potrebno utemeljevati naše kandidature za
proračunska sredstva; še večji problem pa bo, ko bo potrebno kandidirati za sredstva iz raznih skladov EU.
Zato vas obveščamo, da planinskih društev, ki nam v roku ali pa sploh ne bodo vrnila izpolnjenih
statističnih obrazcev ne bomo mogli upoštevati pri dodeljevanju sredstev MŠŠ R Slovenije in Fundacije za
financiranje športnih organizacij v R Sloveniji.
Planinski pozdrav!

Strokovni sodelavec:
Danilo M. SBRIZAJ

Načelnik GK UO PZS:
Metod KOVAČ

(Obrazci so objavljeni na straneh v nadaljevanju!)

ČLANARINA V LETU 2006

Upravni odbor Planinske zveze Slovenije je na 19. seji dne, 13.10.2005 ob obravnavi 3. točke dnevnega
reda: PREDLOG ČLANARINE IN ČLANSKIH UGODNOSTI V LETU 2006 IN POTRDITEV IZBIRE PARTNERSKE
ZAVAROVALNICE, sprejel tudi tele SKLEPE o članarini v letu 2006:
3.3. UO PZS sprejema priporočeno najnižjo članarino v planinski organizaciji za leto 2006, in sicer:
A-člani

= 11.000 SIT

B-člani

= 4.100 SIT

B1-člani

= 2.500 SIT

S+Š- člani

= 2.600 SIT

P+O-člani

= 1.000 SIT

PNO(odrasli)

= 2.000 SIT

PNO(otroci)

= 1.000 SIT

3.4. UO PZS se obvezuje, da bo politika članarine v planinski organizaciji tudi v naslednjih obdobjih
najsprejemljivejša za planinsko organizacijo.
3.5. UO PZS zahteva, da planinska društva dosledno upoštevajo navodila Računovodstva PZS in
dosledno spoštujejo finančno disciplino.
3.6. Kot najbolj ugodna zavarovalnica je bila za obdobje naslednjih treh let izbrana Zavarovalnica TILIA
Novo mesto. UO PZS zahteva, da vsako planinsko društvo prejme tudi navodilo zavarovalnice o
pogojih zavarovanja.
3.7. UO PZS priporoča vsem članom planinske organizacije, da sklenejo zavarovanje do 31.01.2006, ker
s tem ne prekinejo zavarovanja.
3.8. Družinska članarina ostaja v letu 2006 enaka letu 2005 in je namenjena družinam (za družino se
štejejo, poleg staršev še mladi do 26. leta starosti, ki niso zaposleni ali so brez lastnih dohodkov
ter osebe, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost (PNO) in so člani družine) in je seštevek dejanskih
vrst članarine, ki članom družine, glede na njihovo starost pripadajo. Priznava se le ob skupnem
plačilu članarine za vse člane družine, nakar se na skupni znesek, po odbitku stroškov, vezanih na

pravice članstva, prizna 20% popust.
NE PREZRITE:

operativna navodila, pojasnila in Pravilnik o izkaznici in vrstah
članarine bodo objavljeni v decembrski številki OBVESTIL PZS

OBRAZEC >PREGLED PROMETA V PLANINSKIH KOČAH V LETU 2005 ZA PD< JE PRILOGA !

STATISTIČNI PODATKI ZA LETO 2005

I. PODATKI O OBISKU V PLANINSKI KOČI:

PLANINSKO DRUŠTVO:
PLANINSKA KOČA:

Število obiskovalcev po oceni (vpisani v knjigi x 3): __________________

Število nočitev po knjigi gostov: :_________________
(vpišite število vseh nočnin, ne pa samo, koliko gostov je prenočevalo!)
domačih: ____________tujih: _____________ SKUPAJ:
Število sob v PK: _______________ , postelj v sobah:
število leţišč na skupnem leţišču:
Skupno število leţišč (sobe + skupna leţišča)
Število leţišč v zimski sobi ( če je! ):

II. PREGLED GRADBENIH INVESTICIJ V LETU 2005

1. VREDNOST INVESTICIJE

a. iz lastnih sredstev

SIT: __________________

b. izvršenih ur prostovoljnega dela
ur:

po 1500 SIT ura

SIT: __________________

c. dotacija sredstev reciprocitete ali FSO za kočo
d. druge dotacije

SIT: __________________
SIT: __________________

e. posojila

SIT: __________________

SKUPAJ

SIT: __________________

2. KDO JE OPRAVLJAL DELA V KOČI, NAVEDITE PODJETJA ALI OBRTNIKE:

3. NAVEDITE VZROKE IN TEŢAVE, ZARADI KATERIH SO DELA V KOČI KASNILA
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

4. NAVEDITE TOČNO, KATERA DELA STE IZVRŠILI NA KOČI V LETU 2005, V KAKŠNI
VREDNOSTI IN KAKŠNA JE SEDANJA VREDNOST OBJEKTA:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

5. ALI JE KOČA ZAVAROVANA IN ZA KOLIKO?
ALI JE ZAVAROVANA OPREMA IN ZA KOLIKO?

________________________
________________________

ALI SO ZAVAROVANE ZALOGE IN ZA KOLIKO?

________________________

OSTALA ZAVAROVANJA (katere nevarnosti ?)

________________________

6. UREJENOST ZEMLJIŠKO KNJIŢNIH ZADEV: (če ni sprememb pustite rubrike prazne)
a. kdo natančno je lastnik koče oz. imetnik pravice uporabe :
b. vloţek številka: k.o.

________________________parcelna številka:

c. izmera in vrsta parcele (travnik, pašnik, gozd...)

Ali je koča v postopku za denacionalizacijo?

da

ne

da

ne

7. KDO OSKRBUJE KOČO?
a. Priimek in ime oskrbnika:
b. Ali obstaja oskrbniška pogodba (obkroţite)
c. V primeru, da je koča v najemu navedite:
priimek in ime najemnika: _____________________________________________

točen naslov najemnika:

_____________________________________________

ali obstaja najemna pogodba?

da

ne

( pošljite jo takoj na PZS !)

kolikšna je višina najemnine? __________________________________

8. NAČIN TRANSPORTA DO KOČE:

_____________________________

kolikšna je okvirna cena transportnih storitev? ___________________________SIT

9. EKOLOŠKO STANJE V LETU 2005 (OBKROŢITE USTREZNO ČRKO) ?
9.1 Preskrba z električno energijo
a. priključek na javno omreţje
b. diesel ali bencinski agregat
c. mala hidro elektrarna
č. plin
d. sveče, petrolejke
e. fotoelektrične celice

9.2. Čiščenje odpadnih vod:
a - lovilec maščob
b - precejalna čisitlna naprava
c - rastlinska ČN
č - triprekatna greznica
d - greznica brez prekatov
e - izpust na prosto

f - ponikovalnica

10. OSTALE OPOMBE: (odgovore na vprašanja obkroţite!)

a. Kje perete posteljnino ?

v koči

ali

b. Ali za pranje uporabljate pralna sredstva brez fosfatov?

v dolini

da

ne

c. Ali priznavate planincem z lastno posteljnino (spalne rjuhe) pri prenočevanju popust
v znesku 350 SIT na ceno prenočevanja (SKLEP UO PZS!)

da

ne

č. Ali ste imeli v koči izobešeno informacijo PZS o cenah in popustih?

da

ne

d. Ali sta vašo kočo obiskala trţni ali zdravstveni inšpektor?

da

ne

( če je bila izdana odločba pošljite kopijo na GK PZS!)

III.

PREGLED INVESTICIJ ZA NADELAVO, POPRAVILA IN
MARKIRANJE PLANINSKIH POTI

Investirano v letu 2005:

a. iz lastnih sredstev
b. izvršenih ur prostovoljnega dela

SIT:

__________________

ur:

po 1500 SIT ura

c. druge dotacije

SKUPAJ SIT:

SIT:

__________________

SIT:

__________________

__________________

OPOMBA: V rubriko s podatki o delih na planinskih poteh vpišite enake podatke, kot jih pošiljate
na Komisijo za pota pri UO PZS. Opis del nam za statistiko ni potreben!

IV. OPOMBE: _________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Ţig PD

Gospodar PD:

V

dne

Predsednik PD:

SKLEP SEJE UO PZS 13.10.2005:

POVEČANJE ČLANOV KATEGORIJE P + O
V LETU 2005 V PRIMERJAVI Z LETOM 2004

Upravni odbor PZS je na svoji 19. seji 13.10. 2005 sprejel na predlog odbora za članstvo in predsedstva
UO PZS tale SKLEP:

Planinska zveza Slovenije svoj delež članarine za kategorijo članov P+O pusti
planinskim društvom, in sicer
za razliko povečanega števila članstva te kategorije v letu 2005 nad številom iz
leta 2004.

V tem primeru je delež članarine PZS 2005
P+O/družinske 30,00 sit na člana.

P+O

100,00 sit na člana, in

Posameznemu planinskemu društvu bo Planinska zveza Slovenije izdala dobropis
za razliko povečanega števila članstva P+O v letu 2005 v primerjavi z letom 2004.
Dobropis bo izdan ob končnem obračunu članarine 2005.

mag. Franci EKAR,
predsednik PZS

Računovodstvo PZS naproša vsa tista planinska društva, ki še niso
posredovala

končnega

obračuna članarine

in

tista,

ki

še

niso

poravnala vseh obveznosti iz članarine do PZS (rok: 31.08.2005), da
to store TAKOJ ! Takšno nespoštovanje sprejetih odločitev UO PZS
povzroča PZS finančne težave in s tem hromi izvajanje redne
dejavnosti. Prav tako pa finančna služba ne more pripraviti, pred
prejemom vseh končnih obračunov za leto 2005, dokončnega poročila
o številu članstva po kategorijah.

Prevzem novih članskih znamkic za leto 2006 bo možen le v primeru,
da bodo s strani društva poravnane vse obveznosti do PZS.

Upravni odbor Planinske zveze Slovenije je na svoji 19. seji, ki je bila dne, 13.
oktobra 2005 v Kranju, ob obravnavi 9. točke dnevnega reda:

POTRDITEV ČLANOV KOMISIJE ZA PRIPRAVO VOLITEV

sprejel z večino glasov tudi tele

SKLEPE:

9.1. UO PZS se seznanja s tem, da se začenjajo priprave kandidacijskih postopkov za organe PZS, ki jih
za mandatno obdobje 2006-2010 voli Skupščina PZS, in sicer:

- predsednika in podpredsednike PZS;

- člane UO PZS (9-15);

- predsednika in člane Nadzornega odbora PZS (skupno 5);

- predsednika in člane Častnega sodišča PZS (5) ter njihove namestnike (5);

- tožilca Častnega sodišča PZS in njegovega namestnika.

9.2. UO PZS imenuje Komisijo za pripravo volitev v sestavi:

- predsednik

Bogdan SELIGER

(MDO NOTRANJSKE)

- član

Ivanka KOMPREJ

(MDO KOROŠKE)

- član

Slavica TOVŠAK

(MDO POMURJA)

- član

Alojz VITEŽNIK

(MDO POSOČJA)

- član

Bojan GORJUP

(MDO ZASAVJA)

- namestnik

Zvone ŠERE

- namestnik

Franc ŠTOKER

- namestnik

Stanko GAŠPARIČ

(MDO LJUBLJANE)
(MDO DOLENJSKE IN BELE KRAJINE)
(SAVINJSKI MDO)

9.3. Komisija je za svoje delo odgovorna Upravnemu odboru PZS in pri svojem delu smiselno uporablja
Poslovnik o delu UO PZS in Predsedstva UO PZS.

9.4. Komisija za pripravo volitev pripravi obrazec za prijavo kandidatov, zbira prijave in po
opravljenem delu predloži UO PZS poročilo ter predloge kandidatnih list, ki jih objavi v Obvestilih
PZS in na spletnih straneh PZS.

mag. Franci EKAR,
predsednik PZS

TAKO

DRUŠTVENE

DELAVCE,

KOMISIJ/ODBOROV

UO

PZS

KOT
IN

PREDSEDNIKE/NAČELNIKE
PREDSEDNIKE

MDO

PD

NAPROŠAMO, DA POSKRBIJO ZA REDNO POROČANJE O SVOJEM
DELU TER SVOJE PRISPEVKE, ČE JE LE MOGOČE, POSREDUJEJO V
ELEKTRONSKI OBLIKI.

OBLIKA PRISPEVKA NI POMEMBNA (priporoča se le pisava Times
New Roman 11). S TEM BOSTE PRECEJ OLAJŠALI PRIPRAVO
GLASILA, PA TUDI OBJAVLJENI BODO LE TISTI DOGODKI, ZA
KATERE SMATRATE, DA SO ZA OBJAVO NAJBOLJ PRIMERNI.
UREDNIŠKI ODBOR

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

UO PZS je na 19. seji, ki je bila 13.10.2005 v Kranju sprejel tudi
SKLEP s katerim zadolžuje načelnike/predsednike komisij/odborov
UO PZS, da določijo nosilce (tudi delavce Strokovne službe PZS) za
posamezna področja dela (vnos novic, razpisov,. forumi,.)

na

spletnih straneh PZS. Geslo za vnos novic in razpisov lahko pridobijo
pri Jani Racman, vodji pisarne PZS. Prevzemnik gesla za posamezno

komisijo/odbor UO PZS je lahko le ena oseba (posreduje se: ime,
priimek, naslov, tel. številka in naslov e-pošte).

POPRAVEK
ČOPOV STEBER

Ob 60-letnici prvega vzpona po Centralnem (sedaj Čopovem) stebru v Triglavu je PZS v soorganizaciji z
Občino Kranjska Gora in Planinskim društvom Dovje Mojstrana, 24. junija 2005, pripravila v Vratih
spominsko slovesnost s podelitvijo spominskih priznanj vsem, ki so Čopov steber kdaj preplezali. V ta
namen so bili zaprošeni vsi, ki so to naredili, da pošljejo PZS podatke na posebnem obrazcu. Do sedaj je
bilo podeljenih

428

spominskih priznanj (seznam prejemnikov spominskih priznanj je objavljen na

spletni strani www.pzs.si). Priznanje se podeli le za prvi vzpon (ta je vpisan tudi v evidenci). Vsi, ki boste
v prihodnje osvojili Čopov steber pa lahko priznanje, ob izpolnitvi obrazca, prevzamete v Aljaževem
domu v Vratih ali pa obrazec (nahaja se na zgoraj omenjeni spletni strani PZS) pošljete na naslov
Planinska zveza Slovenije, Dvoržakova 9, 1001 Ljubljana in priznanje vam bo poslano po pošti.

Pri objavi gornjega besedila v prejšnji številki glasila, je bilo pomotoma izpuščeno število tistih, katerim so
bila do sedaj že podeljena Spominska priznanja ČOPOV STEBER. Napako danes popravljamo.

UREDNIŠKI ODBOR

PREGLED PROMETA V PLANINSKIH KOČAH V LETU 2005 ZA PD:__________________________________________
Zap.
št.

Prodano v planinski koči

1.
Hrana SIT

Pijače SIT
2. alkoholne
3. brezalkoholne

4. Prenočnine
SIT:

5.Vse ostalo
SIT

Skupaj od 1 - 5
SIT

1
2.
3.
4.
5.
6.
V koči (kočah)) je bil:
Oskrbnik (ime in priimek):

Najemnik (ime in priimek):

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

Podpis: _____________________________

Žig PD

Datum:

Postojanka je bila odprta
od._______do________

PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE
UPRAVNI ODBOR
1000 LJUBLJANA, DVORŢAKOVA 9

ŠTEVILKA: UO/466-05
DATUM:

25.06.2005

ZAPISNIK
18. seje Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije, ki je bila 16. junija 2005, s pričetkom ob 16,00 uri, v sejni
sobi št. 16 Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, v Kranju. Sejo je vodil mag. Franci Ekar, predsednik PZS, ki je
pozdravil prisotne člane UO PZS, poročevalce k posameznim točkam dnevnega reda ter predsednike in načelnike
komisij/odborov PZS, ki so se udeležili seje.
Prisotni so z minuto molka posvetili spomin na preminulega Albina Vengusta, prizadevnega planinskega delavca,
prijatelja in dolgoletnega načelnika GRS Slovenije. Na osnovi liste prisotnosti je mag. Franci Ekar, predsednik PZS
ugotovil, da je na seji prisotna več kot polovica članov UO PZS in zato UO PZS lahko prične s sejo in veljavno
sklepa. (Lista prisotnosti je priloga arhivskega izvoda zapisnika seje.) V potrditev je predlagal dnevni red, ki so ga
člani UO PZS prejeli s sklicem seje, in sicer:

1. Pregled sklepov 17. seje UO PZS z dne, 7.4.2005 in poročilo o opravljenih nalogah
2. Informacija o izvajanju finančnega načrta za leto 2005 s pregledom finančnega stanja in
predlogom varčevalnih ukrepov v okviru PZS
3. Izhodišča za pripravo predloga programa dela PZS in finančnega načrta PZS za leto 2006 ter
program dela UO PZS - rokovnik II/2005 in I/2006
4. Osnutek Pravilnika o organizaciji, delu in nalogah MDO PD s predlogom kriterijev za
pridobivanje sredstev MDO ter pregled porabe namembnosti
5. Zapisnik in sklepi Skupščine PZS z dne, 21.05.2005
6. Rezultati vprašalnika >JUTRI< ter stališča, usmeritve in ukrepi za prihodnje delo planinske
organizacije
7. Poročilo Gospodarske komisije UO PZS:
- razpis MŠŠ R Slovenije;

- predlog delitve sredstev reciprocitete
8. Informacija glede članskih ugodnosti za leto 2006
9. Priprave na zasedanje volilne Skupščine PZS v letu 2006 (imenovanje Komisije za pripravo
volitev)
10. Predlog za potrditev oblikovanih in usklajenih stališč PZS do predloga Zakona o društvihZDru in Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju-ZZVZZ, z informacijo
s posveta s predsedniki MDO (08.06.2005) in program dela Komisije za prenovo Statuta PZS
do Skupščine PZS v letu 2006
11. Organizacija dela v Strokovni službi PZS
ter
določitev sistematizacije delovnega mesta: Strokovni sodelavec za področje računovodskih
del in Planinskega vestnika
12. Informacija o razvoju in nadaljnji obliki delovanja in usklajevanja dela PZS - GRS Slovenije
13. Informacija o aktivnostih PZS k dokumentu predlogov sprememb >Kriteriji< za
kategoriziranje športnikov v Sloveniji
14. Dnevni red 19. seje UO PZS
15. Vprašanja in pobude članov
16. Tekoče naloge UO PZS
- obeležitev 60-letnice preplezanega osrednjega stebra v S steni Triglava - Čopovega stebra
(24.06.2005);
- 110-letnica postavitve Aljaževega stolpa na vrhu Triglava (06.-07.08.2005)
- podpora oz. pristop Planinske zveze Slovenije k osnutku Zakona o Triglavskem narodnem
parku

K 1. točki
PREGLED SKLEPOV 17. SEJE UO PZS Z DNE, 7.4.2005 IN POROČILO O
OPRAVLJENIH NALOGAH
Zapisnik 17. seje Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije, ki je bila 7. aprila 2005 je
priložen. Poročilo o opravljenih nalogah je podal Danilo M. Sbrizaj, v.d. GS PZS ter pojasnil, da:

1.

sklep 2.7. ni realiziran in gre v ponovno realizacijo;

2.

sklep 5.3.: gradivo bo predstavljeno na današnji seji;

Joţe Melanšek je opozoril na:
1.

napako v dnevnem redu zapisnika 17. seje. Dnevni red se prične s točko 2, namesto z 1,
kar je potrebno upoštevati pri izdelavi čistopisa;

2.

na strani 2 zapisnika naloga ni realizirana; v razpravi je Melanšek podal predlog, da naj
bi bil v bodoče priložen sklicu seje tudi spisek nerealiziranih sklepov s predlogi za
njihovo reševanje (z nosilci) in predlagal, da UO PZS tokrat sprejme ustrezen in
zavezujoč sklep; vse pa se nanaša na že sprejeta določila iz leta 2002 (urejanje preurejanje
in sanacija stanja PZS);

3.

v imenu Danila Škerbineka (ker predsednik PZS telefonsko ni bil dosegljiv) je predlagal,
da se za 8. točko (vprašanja in pobude) prejšnje seje poda ustrezen pisni odgovor;

4.

predlagal je tudi, da je vsakokrat v dnevnem redu navedeno >poročilo o opravljenih in
neopravljenih nalogah<.

Mag. Franci Ekar je predlagal v sprejem tale SKLEP:
1.1. Sprejme se zapisnik 17. seje UO PZS z dne, 07.04.2005 v predloženem besedilu z
upoštevanjem popravka s tem, da se pri dnevnem redu prične z zaporedno številko 1 in ne
2, kot je bilo v osnutku navedeno.
Sklep je bil soglasno sprejet.

(op.p.: Predlagani sklep Jožeta Melanška, da naj bo >v bodoče priložen sklicu seje tudi spisek
nerealiziranih sklepov s predlogi za njihovo reševanje (z nosilci)< ni bil podan na glasovanje in
se člani UO PZS o njem niso izrekli.)

Danilo Sbrizaj, v.d. GS PZS je dejal, da ne ve, kaj je Danilo Škerbinek mislil ob podanem
predlogu pod točko 8 zapisnika prejšnje seje. Racmanova je pojasnila, da gre po vsej verjetnosti
za vprašanja, ki so bila zastavljena v razpravi na eni od sej UO PZS in za katera je bilo s strani
Danila Škerbineka, Rudija Skobeta in na Skupščini PZS v letu 2004 s strani Manje Rajh posebej
zahtevano, da so zapisana; terjal pa se je tudi pisni odgovor.

Mag. Franci Ekar je predlagal v sprejem tale SKLEP:
1.2. UO PZS predlaga, da se pristopi k realizaciji predloga Danila Škerbineka pod točko 8 - 17.
seje UO PZS. Z odgovori v pisni obliki se seznani tudi člane UO PZS na naslednji seji UO
PZS.
Sklep je bil soglasno sprejet.

K 2. točki
INFORMACIJA O IZVAJANJU FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2005 S
PREGLEDOM FINANČNEGA STANJA IN PREDLOGOM VARČEVALNIH UKREPOV
V OKVIRU PZS
Gradivo:
-

-

Informacija o izvajanju finančnega načrta za leto 2005 s pregledom finančnega stanja in
predlogi varčevalnih ukrepov;
delni obračuni članarine posredovani na PZS do 31.05.2005;
pripombe na predloge za zmanjšanje materialnih stroškov po posameznih dejavnostih PZS
(Jože Stanonik);

je bilo priloženo sklicu zasedanja. Osnutek varčevalnih ukrepov so člani UO PZS prejeli kot
gradivo že za 17. sejo UO PZS. Pred sejo pa so člani UO PZS prejeli tudi delni obračun
članarine, ki je bila s strani članov PZS posredovana do 15.06.2005.
Uvodno obrazložitev je podala Veronika Šmid, računovodkinja PZS.
V razpravi je Marinka Koţelj Stepic, predsednica MDO PD Ljubljane opozorila, da sta v
seznamu gradiva, ki je bilo razdeljeno na seji, še vedno navedena PD Litostroj in PD Tobačna, ki
pa sta bila s sklepom UO PZS že črtana iz seznama polnopravnih članov PZS. Stane Tomšič,
predsednik PD PT Ljubljana pa je pojasnil, da je njihovo društvo obračun posredovalo, saj ga je
sam podpisal. Veronika Šmid je dejala, da bo računovodska služba PZS opozorili preverila in
morebitne napake popravila. Na predlog Metoda Kovača je UO PZS predlagal SKLEP:
2.1. UO PZS na eni od naslednjih sej sprejme sklep o splošnih pogojih za sklepanje pogodb,
kjer bi se določilo, da je nad 500.000 ali 1.000.000 SIT vrednosti potrebno zbiranje ponudb.
Mag. Franci Ekar je predlagani sklep podprl ter dodal, da pa je pri porabi družbenih sredstev
tehnika razpisov jasna.
Sklep je bil sprejet.

Po mnenju Marka Goršiča bi moral biti UO PZS o investicijah in sredstvih, ki presegajo 1 mio
SIT, obveščen. Po mnenju mag. Ekarja je potrebno predlog Marka Goršiča upoštevati kot
dopolnjevalno pobudo k sklepu 2.1..
UO PZS je sprejel tudi SKLEP:
2.2. UO PZS sprejema informacijo o izvajanju finančnega načrta za leto 2005 s pregledom
finančnega stanja in predlogi varčevalnih ukrepov v predloženem besedilu.

K 3. točki
IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PREDLOGA PROGRAMA DELA PZS IN FINANČNEGA
NAČRTA PZS ZA LETO 2006 TER PROGRAMA DELA UO PZS - ROKOVNIK II/2005
IN I/2006
Gradivo je bilo priloženo sklicu zasedanja. Uvodno pojasnilo je podal Joţe MELANŠEK.
Opozoril je na problem pri izvajalcih, ki se ne držijo postavljenih rokov. Nikakor ne gre
ponavljati prakse iz preteklih let, da se na pobudo Strokovne službe PZS seja zamakne, ker
gradivo ni bilo pravočasno pripravljeno. Predlagal je, da se v rokovniku upošteva tudi Dan
slovenskih planincev.
Mag. Franci Ekar je predlagal, da UO PZS sprejme pobudo:
3.1. Dan slovenskih planincev letu 2005 bo v organizaciji PD Ljubljana Matica 10.9.2005 v
Kamniški Bistrici.
V imenu UO PZS je PD Ljubljana Matica Franci Ekar izrekel zahvalo za prevzem organizacije
prireditve v želji, da bo svečanost kakovostno, pestro in bogato izpeljana. Upoštevanje rezerve
finančnih sredstev, kot je bilo podano v uvodni obrazložitvi, pa je po njegovem mnenju stvar
presoje finančne službe.

Predlagani in sprejeti so bili še tile SKLEPI:
3.2. UO PZS sprejema Izhodišča za pripravo Programa dela in finančnega načrta PZS za leto
2006, kot obvezno usmeritev za delo vseh organov PZS.
3.3.V.d. generalnega sekretarja PZS je dolžan pisno obvestiti vse člane UO PZS, predsednike
MDO, načelnike komisij in strokovne sodelavce o sprejetih Izhodiščih.!
3.4. Čistopis Izhodišč za pripravo programa dela in finančnega načrta PZS 2006, skupaj z
Okvirnim rokovnikom UO PZS, se objavi v štev. 7-8/2005 Obvestil PZS.

3.5. Seje UO PZS bodo tudi v bodoče v Kranju, kjer je zagotovljena brezplačna uporaba
dvorane.

Marko Goršič je opozoril, da je rok 30.09. za oddajo predlogov za Planinski koledarček
prepozen, Koţeljeva pa je smatrala, da je 1.9. pa absolutno prezgodaj. Mag. Franci Ekar je
dejal, da imamo dobro urejeno profesionalno službo, katere ciljna zadeva je tudi Planinski
koledarček, ki mora biti izdelan najkasneje do srede decembra in bo Strokovna služba PZS
posredovala ustrezne roke. Apel predsednikom MDO pa je, da že sedaj pričnejo s pripravami
dogodkov v naslednjem letu. Zahvalil pa se je MDO Posočja in PD Bovec, ki se je odzvalo kot
organizator svečane seje UO PZS meseca decembra (podelitev priznanj PZS za leto 2005).
Joţe Melanšek je opozoril, da mora 01.09. P UO PZS sprejeti centralne akcije in jih objaviti v
Obvestilih PZS. Kot centralni problem je omenil organizacijo dela na PZS.
Janko Kovačič je smatral, da so roki življenjski, da pa PD pošiljajo programe mimo MDO.
Predlagal je, da se bomo morali počasi zavedati, kaj roki pomenijo in da naj bo nespoštovanje
rokov enkrat pač kaznovano z neobjavo v Planinskem koledarčku.

K 4. točki
OSNUTEK PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI, DELU IN NALOGAH MDO PD S
PREDLOGOM KRITERIJEV ZA PRIDOBIVANJE SREDSTEV MDO TER
PREGLEDOM PORABE NAMEMBNOSTI
Gradivo je bilo priloženo sklicu seje. Uvodno obrazložitev je podal Adi Vidmajer,
podpredsednik PZS; dopolnitev pa je podala Veronika Šmid, računovodkinja PZS.
V razpravi je Marinka Koţelj Stepic predlagala, da se pred sklenitvijo javne razprave
(15.09.2005) skliče sestanek s predsedniki MDO, saj so si odbori med seboj strahotno različni in
bo potrebno določeno usklajevanje.
Metod Kovač je sestavljalcem Pravilnika zastavil vprašanje: ali imajo ambicije ukiniti PD? Kajti,
če bodo MDO tako organizirani potem bo pretrgana neposredna vez med zvezo in PD. Takšno
dejanje je ocenil za nevarno. MDO so in naj ostanejo le posvetovalno telo, ki se samostojno
organizira in deluje v skladu s svojimi potrebami. Pravila je potrebno zastaviti bolj demokratično.
Ne gre za pravno osebo in zato ne potrebuje žiga. Sklepi so obvezujoči le znotraj MDO. Če pa bo
delo potekalo tako, kot je zapisano v dokumentu, pa bo po mnenju Kovača potrebno sredstva za
njihovo delo podvojiti.
Mag. Franci Ekar je dodal, da so MDO tudi pospeševalno telo. Aktivni MDO bodo zagotavljali
obstoj oz. povečanje populacije članstva. Je pa o predlogu Metoda Kovača potrebno vsekakor
razmisliti.

Joţe Kodre se je pridružil razmišljanju Metoda Kovača, čeprav je dejal, da je razmišljal v drugi
smeri. Postavlja se mu vprašanje: ali je MDO oblika dela PZS; če je, potem daje v potrditev
Pravilnik UO PZS. Če pa je MDO oblika dela PD, potem pa daje v potrditev Pravilnik društvom
seveda MDO.
Rajko Čerin je prisotne seznanil, da so na Primorskem tudi v bodoče za takšno obliko dela, da
pa je premalo poudarjeno, da ne gre za organ odločanja, ampak le za posvetovalni organ.
V nadaljevanju so razpravljali še Metod Kovač, Adi Vidmajer, Jože Melanšek, Janko
Kovačič, Franci Ekar, Uroš Vidovič in Marko Goršič, ki pa je opozoril predvsem na to, da PZS s
svojimi člani (društva, klubi, postaje,.) nima sklenjene ustrezne pogodbe. Tudi po mnenju Jožeta
Melanška naj bi najprej dokument podpisala društva z MDO in šele potem bi prišlo do realizacije
MDO in PZS. Uroš Vidovič pa je pri točkovniku opozoril na problem PD s 4, 6 člani, ki dajo zelo
malo k realizaciji.
Sprejeti so bili SKLEPI:
4.1. UO PZS sprejema osnutek Pravilnika o organizaciji, delu in nalogah MDO PD s
predlogom kriterijev za pridobivanje sredstev MDO ter pregledom porabe
namembnosti in ga daje v javno razpravo do 15.09.2005.
4.2. Pripombe naj se posredujejo Strokovni sluţbi PZS.
K 5. točki
ZAPISNIK IN SKLEPI SKUPŠČINE PZS Z DNE, 21.05.2005
Gradivo je bilo priloženo sklicu seje.
Mag. Franci Ekar se je zahvalil Jani Racman za predloženo gradivo ter predsedniku MDO
Notranjske Marku Goršiču za organizacijo zasedanja Skupščine PZS in Borutu Vukoviču, kot
predsedniku Delovnega predsedstva zasedanja.
V razpravi je Rozalija Skobe prisotne seznanila, da je KVGN UO PZS že meseca decembra na
svoji seji najstrožje obsodila vse posege v gorsko naravo (takrat Zelenica). Na 11. seji komisije
pa so obravnavali divjanje z motornimi sanmi v zimskem času in motorji poleti. Kot šolski
primer je izpostavila Smrekovec, kako lahko PD prepreči grobe posege v naravo. S sklepom, ki
je bil sprejet se KVGN v celoti strinja.
Mag. Franci Ekar je dejal, da pričakuje s strani KVGN UO PZS ustrezno mnenje k
nedovoljenim posegom v naravi.
Rajko Čerin je prisotne seznanil s problemom Slavnika, Vremščice in Nanosa, saj nimajo
>orodja< s katerim bi z nadelanih poti preganjali kolesarje, ki z vožnjo po nadelanih planinskih
poteh le-te uničujejo in postanejo nevarne za hojo (zdrs,...).

Joţe Melanšek je pri sklepih ponovno poudaril, da bi morali biti navedeni roki s katerimi se
predmetna zadeva prične in sklene. Zastavil je vprašanje: 15.2., 15.3. in 15.4. sklepov so
navedene zadolžitve, nikakor pa ne sme biti rok izvedbe >Skupščina 2006<. Predlagal je, da se
problem PUS Bavšica razčisti do naslednje seje UO PZS. Strokovna služba PZS naj do naslednje
seje UO PZS konkretno izpolni nosilca (UO PZS ne more biti nosilec!!). Podal je tudi pripombo
na objavljanje o Skupščini PZS. Zastavil je vprašanje: >kako lahko prva informacija o Skupščini
PZS izide na spletni strani Gore in ljudje in šele čez tri dni se pojavi na spletni strani PZS. Če je
spletna stran uradni dokument smatram, da bi se morala tu pojavit.< Pripombo je imel tudi na
vsebino zapisa, saj še vedno trdi, da na 71. strani gradiva za zasedanje Skupščine PZS ni napisano
50-letnica MK UO PZS. Predsednici MK UO PZS Moharjevi je očital aroganten odnos na
Skupščini PZS, in sicer, ko je dejala, da naj bere zapisnike UO MK UO PZS. Prisotne člane je
vprašal koliko jih je, ki prejemajo zapisnike MK? S svojim izvajanjem pa je le želel, da bi UO
PZS prevzel nase obvezo organizacije praznovanja 50-letnice MK UO PZS in namenil tudi del
svojih sredstev.
Mag. Franci Ekar je pojasnil, da je realizacija sklepa 15.3. vezana na sprejem sprememb
Zakona o društvih, ki je trenutno v mirovanju. Statut PZS pa bo še posebej vezan na nove
zakonske določbe in bo smotrno, da šele ob znanih spremembah spreminjamo naš osnovni akt.
Maja Mohar je nastop Jožeta Melanška na zasedanju Skupščine PZS ponovno ocenila za
neprimernega in zato se tudi ne namerava opravičiti, saj smatra, da je bila njena reakcija na
mestu. 50-letnico bodo poizkusili organizirati po svojih močeh in glede na sredstva, ki jih imajo.
Bodo pa seveda veseli vsakega prispevka. Glede Bavšice pa je pojasnila, da je bilo finančno
poročilo podano na seji P UO PZS. Zapisniki MK UO PZS pa so objavljeni v Obvestilih PZS - v
Mladinski prilogi in se z njimi vsakdo lahko seznani.
Franc Kocbek, predsednik NO PZS je predlagal, da se UO PZS opredeli DO Delovne skupine za
organizacijo dela PZS; Pravna komisija pa naj se opredeli glede 33. člena Statuta PZS.
Marko Goršič je poudaril, da rezultatov omenjene DS ni videti in je predlagal njeno ukinitev. Od
predsednika PZS pa je želel pojasnilo, kdo so člani P UO PZS?
Kaj je bilo delo DS za organizacijo dela PZS je v nadaljevanju pojasnil Joţe Melanšek.
Predvsem so opozarjali na nepravilnosti, predlagali zmanjšanje števila delovnih teles znotraj PZS.
Izpostavil pa je, da je problem (tudi odhajanja generalnih sekretarjev) v nerealizaciji sprejetih
sklepov. Problemi so nastali znotraj strokovne službe PZS. (Danilo Škerbinek se je udeležil seje
UO PZS ob predhodnem opravičilu za zamudo).
Rudolf Skobe je podal zahtevo, da se sklep 10.10. zasedanja Skupščine PZS ne realizira brez
predhodnega dogovora. Franci Ekar pa je Skobetu predlagal, da celotno problematiko pripravi
za predstavitev na MŠŠ R Slovenije.
Razprava se je nadaljevala glede DS za organizacijo dela PZS, saj je Maja Mohar predlagala, da
se DS razreši. Sodelovali so Franc Kocbek, Pavel Jerebic, Franci Ekar, Marko Goršič in Danilo
Škerbinek, ki je prisotnim očital negativno razpoloženje. Za delo skupine pa je dejal, da je bilo
veliko storjenega, predvsem pa je skupina opozorila na napake. Predlagal je, da skupina pripravi
ustrezno gradivo za obravnavo na osnovi katerega se bo odločalo odkrito, konstruktivno in

pravično.
Za pravno mnenje je bil vprašan tudi Metod Kovač, ki je dejal, da je DS naredila koristno delo,
vendar je dvomil, če je še potrebna. Zato je vprašal Danila M. Sbrizaja in tudi prisotnim
delavcem Strokovne službe PZS, če DS še potrebujejo za svoje delo. Odgovor Danila M.
Sbrizaja, Veronike Šmid in Jane Racman je bil, da DS za organizacijo dela PZS ni storila tistega,
kar je Strokovna služba PZS pričakovala in čemur so bila namenjena vsa pisna poročila in
predlogi, ki so jih DS posredovali zaposleni v skladu s sklepi in odločitvami. Zato zaposleni
smatrajo, da DS za svoje delo in organiziranost ne potrebujejo. Je pa bil Metod Kovač odločno
proti, da bi ponovno prejeli goro materiala o tem kaj je in kaj ni ta DS naredila. Še enkrat je
poudaril koristno delo, ki ga je DS opravila s pripombo, da je postala v tem trenutku ta skupina za
delo PZS moteč faktor. Tudi Rudi Skobe je kot član te DS pojasnil, da ni soglašal z vsemi
metodami dela skupine in je zato prenehal sodelovati na sejah in soglaša, da se skupina ukine, ker
je že tudi sam predlagal. Moharjeva je še poočitala, da v zapisniku DS piše vse, razen tistega, o
čemer je na seji potekal razgovor. Kljub predlogu Joţeta Melanška, da naj se odloča o razrešitvi
pri 11. točki današnjega dnevnega reda, ko naj bi bila podana obrazložitev, je UO PZS z večino
glasov sprejel SKLEP:
5.1. UO PZS sprejema sklep o razrešitvi Delovne skupine za organizacijo dela PZS.
ZA sklep je glasovalo 15 članov UO PZS, 3 člani so bili PROTI, 2 pa sta se glasovanja
VZDRŢALA.
Nadalje so člani UO PZS sprejeli še tale dva SKLEPA:
5.2. UO PZS je obravnaval zapisnik ter se seznanil s sprejetimi sklepi zasedanja Skupščine PZS
z dne, 21.05.2005.
5.3. Zapisnik zasedanja Skupščine PZS z dne, 21.05.2005, s prilogami ter pregledom sprejetih
sklepov se objavi v Obvestilih PZS.

K 6. točki
REZULTATI VPRAŠALNIKA >JUTRI< TER STALIŠČA, USMERITVE IN UKREPI ZA
PRIHODNJE DELO PLANINSKE ORGANIZACIJE
Rezultati vprašalnika >JUTRI< ter stališča, usmeritve in ukrepi za prihodnje delo planinske
organizacije so bili s strani Danila Škerbineka, podpredsednika PZS posredovani na seji.
Škerbinek je izrekel zahvalo vsem sodelujočim, tako pri pripravi, kot izpolnjevanju anketnega
vprašalnika.
V razpravi so sodelovali Adi Vidmajer, Marinka Koželj Stepic, Franci Ekar, Tone Škarja,
Danilo Škerbinek, Uroš Vidovič, Marko Goršič, Janko Kovačič, Rudolf Skobe in Tomaž Jamnik,
ki je predlagal, da se glede na količino vloženega dela, predlagane zadeve konkretizira zato, da se

izboljša tisto stanje, ki se je pokazalo kot pomanjkljivo. Danilo Škerbinek je pojasnil, da je to
zajeto že v predlaganih sklepih.
Predlagani in sprejeti so bili tile SKLEPI:
6.1. UO PZS sprejema zaključke, predloge in napotke, ki so dejansko akcijski načrt ter
dolgoročna usmeritev za nadaljnjo delo planinske organizacije. Vsebina gradiva zadolžuje
organe v sestavu PZS in članice, da vsak za svoje področje dela na osnovi akcijskega
programa uresničijo sprejete sklepe. Usmeritve je potrebno upoštevati tudi pri pripravi
planov za l. 2006.
6.2. Visoka prioriteta dela planinske organizacije mora biti usmerjena v:
-

kvalitetno delo s planinskim naraščajem in mladimi,

-

aktiviranje članstva z organiziranjem sekcij pri članicah,

-

organiziranje propagandne dejavnosti pri članicah in PZS,

-

večji poudarek vzgoji članstva in vzgojnemu delu kadrov,

-

stalno skrb za kvalitetne programe članic PZS in PZS,

-

tesnejše obojestransko sodelovanje članic in organov PZS.

6.3. UO PZS določi na predlog komisij in odborov PZS tematiko za vsebinske razgovore, ki
bodo razjasnili odprta vprašanja in določili pristope za nadaljnje delo.
6.4. Delo planinske organizacije je potrebno umiriti. Odgovori na vprašanja so vsebinsko
dolgoročno določili njeno pot. V preteklosti vedno novi heterogeni in raznovrstni predlogi
so dogajanja prehitevali, delo in energijo drobili, povzročali neusklajenost in ustvarjali
nepotreben nemir, ki je motil delo.
6.5. Organi PZS in MDO v vsakoletnih poročilih predstavijo rezultate, dosežene v smislu
sprejetih programov in usmeritev.
6.6. Članice so z odgovori jasno izrazile soglasje in dale podporo delu, ki ga izvaja PZS.
6.7. UO PZS predlaga, da se rezultati ankete objavijo na spletnih straneh PZS. V pisni obliki
pa se objavijo kot priloga Obvestil PZS ter povzetek tudi v PV.

K 7. točki
POROČILO GOSPODARSKE KOMISIJE UO PZS:

- razpis MŠŠ R Slovenije;
- predlog delitve sredstev reciprocitete
Poročilo GK UO PZS je na seji podal načelnik GK UO PZS Metod Kovač. Razdelilnik sredstev
je priloga arhivskega izvoda zapisnika.
Soglasno sta bila sprejeta SKLEPA:
7.1. UO PZS sprejema poročilo Gospodarske komisije UO PZS, kot je bilo podano na seji in je
priloga zapisnika.
7.2.UO PZS pooblašča GK UO PZS oz.njeno gradbeno podkomisijo, da razdeli 8 mio SIT,
odobrenih s strani MŠŠ R Slovenije in z razdelilnikom seznani člane UO PZS na naslednji
seji.

Glede 50% popusta in cen za prenočevanje članov in nečlanov planinske organizacije je Danilo
Škerbinek predlagal, da naj GK UO PZS pripravi strokovno obrazložitev (cene v tujini so nižje,
kot pri nas) in jo posreduje P UO PZS za obravnavo na septembrski seji UO PZS. Obrazložitev
naj bo pripravljena na osnovi odgovorov, kaj je cena na urejenem ležišču in kaj cena tam, kjer
planinci rjuhe prinesejo s seboj.
Danilo M. Sbrizaj je prisotne seznanil z akcijo >15 milijonov za Triglav<, ki bo trajala do
meseca oktobra 2005.
Na vprašanje Matije Perka glede sredstev za Gomiščkovo zavetišče na Krnu pa je Danilo M.
Sbrizaj pojasnil, da se PD Nova Gorica ni prijavilo za sredstva niti za leto 2005 niti do leta 2007.

K 8. točki
INFORMACIJA ČLANSKIH UGODNOSTI ZA LETO 2006
Informacijo je na seji podal Danilo Škerbinek, podpredsednik PZS.
V razpravi, v kateri so sodelovali: Veronika Šmid, Danilo Škerbinek, Matija Perko, Franci Ekar,
Jože Melanšek in Marko Goršič je bilo podano, da:
- naj UO PZS zadolži Odbor za članstvo UO PZS, da pridobi ponudbe več zavarovalnic za
zavarovanje članstva planinske organizacije;
- se društva ponovno opozori na tveganja in odgovornost v primeru nesreče >podpornega< člana
društva, ki nima zavarovanja (pripravi Odbor za članstvo UO PZS);

- članarina v letu 2006 ostane enaka članarini 2005.
Predlagana in sprejeta sta bila SKLEPA:
8.1. UO PZS sprejema informacijo o članskih ugodnostih za leto 2006.
8.2. Informacija se objavi v Obvestilih PZS in na spletnih straneh PZS. Koordinacijo in
termine uskladi Strokovna služba PZS skupaj z Odborom za članstvo UO PZS (predlog: 20
dni po objavi v Obvestilih PZS).

K 9. točki
PRIPRAVE NA ZASEDANJE VOLILNE SKUPŠČINE PZS V LETU 2006 (imenovanje
Komisije za pripravo volitev)
Informacijo je na seji podal mag. Franci Ekar.
V razpravi je Marko Goršič predlagal, da se do konca junija posredujejo na PZS imena in se
imenuje 12-članska komisija (iz MDO po enega člana), ki predsednika izvoli izmed sebe.
Po krajši razpravi so bili sprejeti tile SKLEPI:
9.1. UO PZS se seznanja s tem, da se začenjajo priprave kandidacijskih postopkov za
organe PZS, ki jih za mandatno obdobje 2006-2010 voli Skupščina PZS, in sicer:
- predsednika in podpredsednike PZS;
- člane UO PZS (9-15);
- predsednika in člane Nadzornega odbora PZS (skupno 5);
- predsednika in člane Častnega sodišča PZS (5) ter njihove namestnike (5);
- toţilca Častnega sodišča PZS in njegovega namestnika.
9.2. UO PZS predlaga, da MDO do 10.07.2005 posredujejo vsak po enega kandidata za
imenovanje v Komisijo za pripravo volitev. Komisija bo iz svoje sredine izvolila
predsednika, člane in namestnike. Kandidati morajo podati svoje soglasje za delo v
komisiji, saj kot njeni člani ne morejo kandidirati v organe PZS.
9.3. Komisija je za svoje delo odgovorna Upravnemu odboru PZS in pri svojem delu
smiselno uporablja Poslovnik o delu UO PZS in Predsedstva UO PZS.
9.4. Komisija za pripravo volitev pripravi obrazec za prijavo kandidatov, zbira prijave in

po opravljenem delu predloţi UO PZS poročilo ter predloge kandidatnih list, ki jih
objavi v Obvestilih PZS in na spletnih straneh PZS.
Pripombi sta podala še Jože Melanšek in Marjan Burja. V razpravi sta svoje mnenje podala še
Danilo Škerbinek in Marko Goršič.

K 10. točki
PREDLOG ZA POTRDITEV OBLIKOVANIH IN USKLAJENIH STALIŠČ PZS DO
PREDLOGA ZAKONA O DRUŠTVIH-ZDru IN ZAKONA O ZDRAVSTVENEM
VARSTVU IN ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU-ZZVZZ, Z INFORMACIJO S
POSVETA S PREDSEDNIKI MDO (08.06.2005) IN PROGRAM DELA KOMISIJE ZA
PRENOVO STATUTA PZS DO SKUPŠČINE PZS V LETU 2006.
Informacija je bila s strani mag. Francija Ekarja, predsednika PZS podana na seji.

Sprejeti so bili SKLEPI:
10.1. UO PZS sprejema podano informacijo na seji.
10.2. UO PZS sprejema informacijo s posveta s predsedniki MDO PD. Informacija se
objavi v Obvestilih PZS in na spletnih straneh PZS.
(Program dela Komisije za prenovo Statuta PZS na sejo ni bil predložen, ker je osnovni akt PZS
vezan na določila novega Zakona o društvih, ki pa je trenutno v fazi mirovanja.)

K 11. točki
ORGANIZACIJA DELA V STROKOVNI SLUŢBI PZS TER DOLOČITEV
SISTEMATIZACIJE DELOVNEGA MESTA: STROKOVNI SODELAVEC ZA
PODROČJE RAČUNOVODSKIH DEL IN PLANINSKEGA VESTNIKA
Informacija o organizaciji dela v Strokovni službi PZS je na seji podal Danilo M. Sbrizaj, v.d. GS
PZS. Sistematizacija delovnega mesta Strokovni sodelavec za področje računovodskih del in
Planinskega vestnika, v Strokovni službi PZS je bila priložena sklicu seje. Dopolnitev je podala
Veronika Šmid, računovodkinja PZS.

Danilo M. Sbrizaj je v obrazložitvi med drugim dejal, da mu je P UO PZS naložilo nalogo, da
pripravi sistematizacijo delovnih mest v strokovni službi PZS. ta naloga še ni bila izvedena.
Vzrok zato je obilica dela, po drugi strani pa ne vidi vzroka, da bi spreminjali dosedanjo
sistematizacijo. V Strokovni službi bo potrebno znotraj opraviti prerazporeditev del, o kateri je
bil UO seznanjen že na prejšnji seji. Izkazalo se je, da v bistvu potrebujemo eno samo novo
delovno mesto - to je delovno mesto v računovodstvu. Zato predlagamo v potrditev novo
sistematizacijo.

Sprejeti so bili tile SKLEPI:
11.1. UO PZS sprejema Informacijo o organizaciji dela v Strokovni sluţbi PZS.
Sklep je bil soglasno sprejet.

11.2. UO PZS določa novo sistematizacijo delovnega mesta Strokovni sodelavec za področje
računovodskih del in Planinskega vestnika v Strokovni sluţbi PZS. Sistematizacija je
priloţena.
11.3. UO PZS se seznanja, da bo na delovno mesto Strokovni sodelavec za področje
računovodskih del in Planinskega vestnika, v Strokovni sluţbi PZS sprejeta za
nedoločen čas od 1.7.2005 dalje, Urša Mali, ki je do sedaj delo opravljala delo za
določen čas v skladu s pogodbo.
Sklepa sta bila soglasno sprejeta.

Matija Perko je terjal odgovor na vprašanje ali je potrebo po novem delovnem mestu pripravila
danes razrešena DS za organizacijo dela PZS (tu bi bilo potrebno poročilo!!) ali je to zadeva
notranje organizacije Strokovne službe PZS. Zanimala pa ga je tudi, kaj pomeni količnik, plačilni
razred pri novi sistematizaciji, saj se na osnovi napisanega ne more določiti na kakšnem nivoju je
to delovno mesto.
Uroš Vidovič je delo računovodstva PZS v zadnjem času ocenil kot zelo pozitivno in je novo
delovno mesto podprl.
Obrazložitev je podal Franci Ekar, in sicer je dejal, da je delovno mesto v okviru mase za OD
Strokovne službe PZS. Danilo M. Sbrizaj opravlja dvojno delo (strokovni sodelavec in v.d. GS
PZS) in s tega stališča se Strokovna služba PZS racionalno obnaša. Opozoril je tudi na to, da se
bo nekaj oseb v Strokovni službi v najkrajšem času upokojilo in bo potrebno iskati nove,
primerne ljudi.

Rudolf Skobe je opozoril, na osnovi podane informacije Danila M. Sbrizaja, na potrebo po
notranji reorganizaciji Strokovne službe PZS in na to, da je Pravilnik o sistematizaciji delovnih
mest. (iz leta 1995) potreben prenove. Prisotne je seznanil tudi, da je bil s strani KVIZ, DS za
organizacijo dela PZS posredovan katalog nalog, vendar se ni nič zgodilo.
Franci Ekar je prisotne seznanil, da bo to morala urediti oz. pripraviti Strokovna služba PZS oz.
v.d. GS PZS v sodelovanju z Metodom Kovačem.
Sledile so še krajše razprave Marka Goršiča, Francija Ekarja, Marjana Burje, Veronike Šmid in
Metoda Kovača.

V nadaljevanju je bil v sprejem podan s strani mag. Francija Ekarja tale SKLEP:
11.4. UO PZS imenuje Danila M. Sbrizaja za v.d. generalnega sekretarja PZS za obdobje
od 01.07.2005 do 30.09.2005.

V razpravi je Danilo Škerbinek opozoril na neizpolnjene naloge Danila M. Sbrizaja, ki izhajajo
iz meseca decembra preteklega leta:
- priprava pisnega poročila o delu strokovne službe PZS
za januarsko sejo P UO PZS;
- ureditev neurejenih zadev glede organiziranja znotraj Strokovne službe PZS; neenakomerna
obremenitev delavcev;
- predlog zagotavljanja sistemskega in uspešnejšega dela Strokovne službe PZS (dnevni,
tedenski, mesečni, letni planski koledar dela delavcev);
- ureditev ustreznega informacijskega sistema.

Prisotne je seznanil tudi z zaključki sestanka z delavci Strokovne službe PZS, ki pa tudi niso bili
realizirani. Spremeniti bo potrebno način dela v Strokovni službi in potreben bo inštrumentarij, ki
bo zagotovil nemoteno funkcioniranje.
V nadaljevanju so razpravljali še Franci Ekar, Gregor Rupnik (na MDO so sklenili, da bo
glasoval proti podaljšanju), Marko Goršič, Metod Kovač, Jože Melanšek, Matija Perko in Adi
Vidmajer, ki je podal predlog, da se v.d. GS PZS sprejme do 31.12.2005. Opozorjeno je bilo
ponovno s strani Marka Goršiča, da bo potrebno iskati nadomestila za Racmanovo in Vukićevo,
ki se bosta v roku dveh let obe upokojili.

Na osnovi predloga iz razprave je bil ponovno podan v sprejem SKLEP:
11.4. UO PZS imenuje Danila M. Sbrizaja za v.d. generalnega sekretarja PZS za obdobje
od 01.07.2005 do 31.12.2005 v skladu z nalogami 45. člena Poslovnika o delu UO PZS
in P UO PZS.
Sklep je bil sprejet z večino glasov (1 VZDRŢAN in 1 PROTI).

ter sklepe:
11.5. Razpis za mesto generalnega sekretarja PZS se objavi v prvi in drugi naslednji številki
Obvestil PZS in v PV ter na spletnih straneh PZS. Za izvedbo naloge je zadolžen Danilo
M. Sbrizaj.
11.6. Do naslednje seje se pripravi predlog Pravilnika o sistematizaciji delovnih mest.

Danilo Škerbinek je ponovno, na predlog Marka Goršiča, da UO PZS sprejme sklep, da
načelniki/predsedniki komisij/odborov UO PZS pristopijo k realizaciji sprejetih sklepov, opozoril
na to, da v strokovni službi PZS manjka načrten pristop do dela. Delavci Strokovne službe PZS
morajo biti v stalnem stiku z načelniki/predsedniki komisij/odborov UO PZS. Ker tega
sodelovanja ni, ostaja in zaostaja delo. Marko Goršič je temu nasprotoval in poudaril, da delo
odreja predsednik PZS.

K 12. točki
INFORMACIJA O RAZVOJU IN NADALJNJI
USKLAJEVANJA DELA PZS - GRS SLOVENIJE

OBLIKI

DELOVANJA

IN

Informacijo je na seji podal mag. Franci Ekar, predsednik PZS.
Po razpravi Marka Goršiča, Francija Ekarja, Rudolfa Skobeta in Tomaža Jamnika sta bila sprejeta
tale dva

SKLEPA:
12.1. Sprejme se informacija o razvoju in nadaljnji obliki delovanja in usklajevanja dela PZS -

GRS Slovenije.
12.2. UO PZS ukinja sestavo Komisije za organizacijsko preoblikovanje GRS Slovenije v
sestavi: Franc Gorišek, Tone Škarja, Danilo Sbrizaj Marko Goršič, Branko Bergant, Andrej
Ţemva in Primoţ Areh.

12.3. UO PZS v Komisijo za organizacijsko preoblikovanje GRS Slovenije imenuje: mag. Francija Ekarja,
Metoda Kovača, Marka Goršiča in Franca Goriška.

Marko Goršič je postavil vprašanje kdo je odobril nakup dveh kombi vozil za potrebe GRS Slovenije. Franci Ekar
je v odgovoru dejal, da je bil podpisnik pogodbe za nakup kombi vozil za potrebe Postaje GRS Maribor in Jezersko.
Pred podpisom pogodbe je bil voden razgovor z direktorjem Šamcem iz RUZR MO RS, ki je bil prvi podpisnik
pogodbe.

K 13. točki
INFORMACIJA O AKTIVNOSTIH PZS K DOKUMENTU PREDLOGOV SPREMEMB
>KRITERIJI< ZA KATEGORIZIRANJE IN REGISTRACIJO
ŠPORTNIKOV V
SLOVENIJI
Gradivo, ki je bilo posredovano OKS, je bilo priloženo sklicu seje. Obrazložitev je podal Tomo
Česen, podpredsednik PZS. Dodatno pojasnilo pa je podal mag. Franci Ekar, predsednik PZS.

Sprejeti so bili tile SKLEPI:
13.1. UO PZS sprejema informacijo o aktivnostih PZS k dokumentu predlogov sprememb
>Kriteriji< za kategorizacijo in registracijo športnikov v Sloveniji.
13.2. UO PZS odločno zahteva, da se enakovredno vrednotijo tudi neolimpijski športi (alpinizem, športno plezanje,
tekmovalno turno smučanje,.) do svetovnega razreda.
13.3. UO PZS odločno podpira pripombe KA UO PZS in KŠP UO PZS, ki so sestavni del gradiva za današnjo sejo
UO PZS.
13.4. UO PZS predlaga, da se pridobi pisna pravila UIAA, ki je bila soustanoviteljica mednarodnega Olimpijskega
komiteja.

NOSILEC NALOGE: Tone Škarja v sodelovanju s Tomom Česnom
Pojasnilo, da je v tujini to urejeno drugače je podal Tone Škarja in dejal, da ni primerljivo z nami.

K 14. točki
DNEVNI RED 19. SEJE UO PZS (13.10.2005 v Kranju)
Dnevni red za 19. sejo UO PZS je podal Danilo M. Sbrizaj, v.d. GS PZS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pregled zapisnika 18. seje UO PZS in izvrševanja sklepov
Potrditev čistopisa Statuta PZS
Potrditev glavnih akcij PZS v letu 2006
pregled prispelih programov dela in finančnih programov komisij/odborov UO PZS
Obravnava članskih ugodnosti PZS za leto 2006 in izbira partnerske zavarovalnice
Potrditev priznanj PZS
Stališča PZS do predloga Zakona o društvih
Obravnava predloga Pravilnika o sistematizaciji delovnih mest v strokovni službi PZS
Tekoče zadeve in razno

V razpravi je Joţe Melanšek predlagal, da se uvrsti tudi pregled nerealiziranih sklepov UO PZS
za leto 2005 in predlagal, da se 6. točka črta, ker za to sejo UO PZS obravnava še ni aktualna.

K 16. točki
TEKOČE NALOGE UO PZS
Adi Vidmajer, podpredsednik PZS se je za delo zahvalil Jožetu Ružiču in Janku Kovačiču, ki sta
vestno izpolnjevala naloge predsednikov MDO in delo predajata novim. V znak zahvale jima je
bil izročen Zbornik PZS.
Jožeta Ružiča bo zamenjal Dragutin Kuster, Janka Kovačiča pa Tone Purg.
Mag. Franci Ekar se je prav tako zahvalil za njuno prizadevno delo ter jima izročil zbornik PZS.
Zbornik sta prejela tudi Marko Goršič za brezhibno organizacijo letošnje Skupščine PZS in Borut
Vukovič za vodenje.
----------------------------------

Joţe Prah, predsednik Komisije za evropske pešpoti v Sloveniji je razdelil informativno gradivo
in prisotne seznanil, da je ustanovljen Klub popotnikov po evropskih pešpoteh v Sloveniji.
Povabil je k sodelovanju.
---------------------------------Rudolf Skobe je povprašal, kje je ostal predlog Pravilnika komisije za vzgojo in preventivo, ki je
bil posredovan P UO PZS v obravnavo 31.01.2005?
---------------------------------Marjan Burja je predlagal, da se SPD Celovec izloči iz MDO Gorenjske in se to društvo v
bodoče povezuje direktno s PZS. Gregor Rupnik je enako predlagal za Planinsko družino
Benečija.
---------------------------------Uroš Vidovič je seznanil UO PZS, da bo prihodnje leto ponovno Evropohod 2006. V mesecu
juliju bo evropska popotniška zveza izdala kataloge, kjer bodo zajete vse poti 30. evropskih dežel
in ti katalogi bodo razdeljeni po PD. Predlagal je, da se informacija razširi med planinci pohodniki.
----------------------------------Janko Kovačič je terjal do naslednje seje pisno poročilo o dogodkih glede izvedbe in
organizacije tečaja za markaciste v Podravju, saj je bil iz dokaj nerazumljivih razlogov
odpovedan. Vsi organizatorji so bili izjemno prizadeti.
-----------------------------------Rozalija Skobe je opozorila na nov osnutek zakona o triglavskem narodnem parku. Namen
zakona je trajna ohranitev in zavarovanje naravnih in kulturnih vrednot osrednjega dela julijskih
Alp in zelo dobra podlaga in dogovor o prihodnosti našega edinega Narodnega parka - TNP. Do
13. je bilo potrebno oddat pripombe, zato je KVGN UO PZS to opravila v obliki dopisne seje.
Osnutek vsebuje veliko dobrega, sam predlog pa je s stališča varstva in ohranjanja narave
popolnoma sprejemljiv. Drugo pa je vprašanje kaj bo tak osnutek pomenil za planinske poti,
vodništvo in planinske koče v TNP. O tem bodo podale pripombe še pristojne komisije. KVGN
UO PZS pa meni, da se ga lahko podpre.
-----------------------------------mag. Franci Ekar je prisotne seznanil:
-

s svečanostjo v Vratih dne, 24.6.2005 ob 60-letnici osvoboditve in preplezanja Čopovega
stebra; vabilo so člani UO PZS prejeli na seji;

-

s svečanostjo 6./7.8.2005 na Kredarici ob 110-letnici postavitve Aljaževega stolpa v Vratih;
podpisom projekta SPM-IUVC (Dogovor o sofinanciranju izdelave Projektne dokumentacije
PGD/PZI), ki so ga podpisali PZS - PD Dovje Mojstrana - Občina Kranjska Gora - TNP. S
tem PD Dovje-Mojstrana lahko sklene pogodbe za prenos sredstev na račun PD za
financiranje izvedbe. Objekt se bo sprotno dopolnjeval. Predvideva se, da bo 6. ali 7.8.2005
vzidan temeljni kamen za SPM.

------------------------------------Uroš Vidovič je zastavil vprašanje glede Zakona o planinskih poteh. Odgovor je podal Franci
Ekar, ki je dejal, da je bil Zakon posredovan v nadaljnjo obravnavo MŠŠ in MOPE RS.

K 15. točki
VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV
Novih vprašanj in pobud ni bilo podanih.

Prisotni člani UO PZS so prejeli tudi seznam članov UO PZS ter predsednikov/načelnikov komisij/odborov
UO PZS z naslovi, telefonskimi številkami in naslovi e-pošt.

Seja je bila sklenjena ob 21,06 uri.

Zapisala Jana Racman.

Danilo M. SBRIZAJ,

mag. Franci EKAR,

v.d. generalnega sekretarja PZS

predsednik PZS

