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Aleš TACER

Nežno gorsko osvajanje
Izgublja steza
se v skalovju,
vse višje vodi me
korak;
in z metrom vsakim
- slabič v sebi –
postajam čvrsti
korenjak.
»Naprej, ne daj se,
pridi dragi,«
vabljivo gora govori;
razgrinja plašč
svoj
in me vabi,
ponuja tisoče slasti.
Moč zadnjo srkam
tam v brezpotju,
tresočih ustnic
nanjo grem;
na čelo nežno ji potrkam,
in vprašam, če naprej še smem.
In po prijaznem dovoljenju
odstrnem pajčolan meglen;
poljubim drago kar na teme,
zavedam se, kaj več ne smem.

VSEM BRALCEM VOŠČIMO VESELE VELIKONOČNE PRAZNIKE!
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AKTUALNO
»Politik misli na naslednje volitve,
državnik na naslednje generacije.«
William Gladstone

MI
Obilje materialnih dobrin se vali po cestah, betonski
in opečni kvadri prekrivajo nekdanje njive in gozdove, žepni aparatki nas z nevidnimi nitkami nenehno povezujejo, trgovske katedrale nam zadovoljujejo nepotešene duše, kovinski ptiči nam manjšajo
zemeljsko kroglo in krajšajo njene nekdanje neskončnosti…; kaj torej hočemo še več! Srečo? Kaj pa
je to?
Prenasičenost z vsem, s čimer si »osrečujemo« in
polnimo življenje, nas prav sili v naravo, v njeno
prvobitnost, tudi tja, kjer je lahko nevarna, v gore.
Seveda smo omilili njene pretnje in si postavili koče
za zavetje ter označili poti za varno hojo, pa tudi v
stene nosimo škatlice, ki nam prikličejo pomoč, če
nam v prvobitni naravi več ne gre. Virus nenasitnosti pa v višinskem zraku ne pogine, le razvija se bolj
počasi. Motorne sani vsepovsod, subvencionirane
traktorske pošasti do zadnjega drevesa, štirikolesno
gnani avtomobili med kravami na planinskih pašnikih, helikopterski hrup s potrebnimi in nepotrebnimi
leti – vse to nas spremlja, kazi pogled, maši ušesa in
zasmraja zrak tam, kjer smo hoteli nekaj drugega.
Komu naj se pritožimo? Država niti s predpisi in še
manj s sankcijami ne sledi »življenju«, torej dogajanju. A vse se začne pri človeku: »… najprej pred
svojim pragom…« Mi planinci sami razglašamo kot
kake »delovne zmage« polno elektrifikacijo koč s
kabli in daljnovodi. Seveda je lepo imeti več elek-

trike kot manj, a neomejena moč pomeni tudi pralne
in pomivalne stroje. Kjer so koče na vrhovih in grebenih, onesnažujemo vodo tam, kjer se je kot dar
neba šele dotaknila zemlje, na samem izviru. H koči
ob jezeru sredi naravnega parka bomo vlekli kabel
in zrili cesto – zbogom »podoba raja« in kristalna
prozornost alpskega jezera.
Vse to si povzročamo sami. Vse to so plodovi odločitev ljudi - posameznikov in naših izvoljenih ali
postavljenih predstavnikov. Ob vsem tem obilju nas
obhaja neko nelagodje (ki ga skušamo spet utišati z
obiljem). Čutimo, da zapravljamo dediščino naših
»očetov« in še prihodnost naših »sinov« in »vnukov« obenem. Vse za nazaj in za naprej hočemo
požreti sami. Vsa ta dejanja imajo preprosto ozadje:
pohlep. In vse to vodijo ljudje – politiki. Politiki
nam vodijo državo, politiki nam vodijo organizacije.
Vse to smo mi sami; tudi najvišji politiki so naš
izraz. Slovenci smo nedržavotvoren narod, zato
skoraj nimamo državnikov, če pa že, se iz njih norčujemo ali jih vsaj nočemo razumeti.
Toliko za misli ob koncu zime in ob prihodu pomladi, ki razkriva, kar je pozimi prekril sneg. Na srečo
pomlad pomeni tudi novo rast.
Tone ŠKARJA

ZASEDANJE
SKUPŠČINE PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
bo v soboto, 20. maja 2006 ob 10. uri
GORENJSKA CESTA 19/a, V LINHARTOVI DVORANI V RADOVLJICI
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IZ DEJAVNOSTI PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
PREDLOG IN POBUDA PREDSEDNIKA PZS
Dajem pobudo za spominsko obeležje na ustanovitev planinske gorske reševalne dejavnosti, reševanja
in pomoči ljudem na gori, ki so jo ustanovili v okviru slovenskega planinske društva in sklicali
16.junija 1912. leta sejo za ustanovItev »rešilne«
gorske dejavnosti .
Sejo je sklical zdravnik in načelnik kranjskogorske
podružnice dr. Josip Tičar, prisoten je bil uradni
zastopnik slovenskega planinskega društva dr. Jernej Demšar. Oba sta že sodelovala v gorskih reševalnih akcijah in dobro vedela, kaj hočeta in kaj je
za članstvo SPD nujno in potrebno. Predlog, da se v
Kranjski Gori ustanovi reševalna postaja, je bil
sprejet. Kot člani so pristopili gorski vodniki hribovci, lovci… iz Mojstrane, z Dovjega, iz Podkorena
in Rateč.
Tako je v l 1912 nastal ustanovitveni temelj slovenskega planinskega društva za gorsko reševanje. Ta
odločitev SPD za reševalno dejavnost se je razširila
v skoraj vsa področja pod gorami, kjer so bila še
posebej izhodišča za obiske gora.
Naslednje leto bo poteklo 95 let od te plemenite
ustanovitve planinskega gorskega reševanja, ka-

tero se je tudi po vojni v nasledstvu SPD v PZS
enako zavzeto in prizadevno nadaljevalo.
Na delovnem srečanju predsednikov meddruštvenih
odborov planinskih društev 29. marca t.l. sem posredoval ta predlog, pobudo o namestitvi planinsko
gorsko reševalnega obeležja v Kranjski Gori, in o tej
pobudi so se vsi strinjali in podprli predlog predsednika PZS. Enako strinjanje je 2. aprila podprl tudi
župan Kranjske Gore.
Zatorej upam, da se bo UO PZS zavzel za izvedbo
predlaganega obeležja, imenoval operativno pripravljalni odbor, kateri bo pripravil predlog oblikovanja
idejne osnove skupaj z občino Kranjska Gora ter PD
in postajo GRS Kranjska Gora in tako zamujeno
nadoknadili s pozornostjo do Josipa Tičarja in enako
do slovenskega planinskega društva. S tem bomo
tudi utrjevali in ohranili resnice in se tudi s takimi
dejanji približevali jubileju stoletja gorskega reševanja SPD – PZS kot društveno civilne organizacije.
predsednik PZS
Ekar Franc

PRIZNANJA GRS S
ČASTNI ZNAK GRS S IN LISTINA
(25 let nepretrganega dela)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Jurij
Zdravko
Jože
Davorin
Miljko
Vladimir
Cene
Miha
Franci
Zdravko
Janez
Janko
Bojan
Aleš
Matevž

Mavrič
Moličnik
Svetec
Žagar
Lesjak
Skubin
Berčič
Rožič
Košir
Stare
Rabič
Rutar
Žmitek
Robič
Podrekar

GRS Prevalje
GRS Prevalje
GRS Prevalje
GRS Tolmin
GRS Tolmin
GRS Tolmin
GRS Kamnik
GRS Rateče
GRS Rateče
GRS Bohinj
GRS Bohinj
GRS Bohinj
GRS Bohinj
GRS Kranjska Gora
GRS Kranjska Gora
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Marjan
Janez
Franc
Bojan
Brane
Zoran
Franc
Brane
Matjaž
Anton
Matej
Peter
Pavel
Dušan
Tone

Jakše
Mertelj - Podkoren
Pepevnik
Šrot
Povše
Matič
Teraž
Bizjak
Dolenc
Kejžar
Kranjc
Markič
Oman
Sajevic
Perčič

GRS Kranjska Gora
GRS Kranjska Gora
GRS Celje
GRS Celje
GRS Celje
GRS Mojstrana
GRS Mojstrana
GRS Kranj
GRS Kranj
GRS Kranj
GRS Kranj
GRS Kranj
GRS Kranj
GRS Kranj
GRS Kranj

ZASLUŽNI ČLAN GRS S
(35 let nepretrganega dela)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Franci
Janko
Franc
Miroslav
Marko
Branko
Franc
Miloš
Andrej
Janez
Janez
Karel
Drago
Pavel
Stane
Marjan

Koblar
Jerman
Berlec
Stare
Kavčič
Mlakar
Erlah
Ristič
Žemva
Mertelj – Martuljek
Kunstelj
Geršak
Pisek
Mandl
Rotar
Ručigaj

GRS Jesenice
GRS Tržič
GRS Kamnik
GRS Bohinj
GRS Bohinj
GRS Bohinj
GRS Bohinj
GRS Bohinj
GRS Kranjska Gora
GRS Kranjska Gora
GRS Kranjska Gora
GRS Celje
GRS Radovljica
GRS Prevalje
GRS Kranj
GRS Kranj

ZASLUŽNI INŠTRUKTOR GRS S
(25 let inštruktorskega dela)
1

Miroslav

Stare

GRS Bohinj
PRIZNANJA CZ

1*
2*
3
4*

Daniel
Matija
Elimir
Gregor

Kopušar
Perko
Zrim
Berce

GRS Celje
GRS Tržič
GRS Tržič
GRS Mojstrana

Zlati znak CZ
Srebrni znak CZ
Bronasti znak CZ
Bronasti znak CZ

* že prejeli priznanje 1. marca v Cankarjevemu domu
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KOMISIJE UO PZS POROČAJO
VODNIŠKI KOTIČEK
POROČILO Z IZPOPOLNJEVANJA VODNIKOV PZS
V organizaciji Podkomisije za usposabljanje pri VK PZS je 11. in 12. marca 2006 potekalo izpopolnjevanje
vodnikov PZS za snežne razmere na Mrzlici. Zaradi obilnega sneženja teden pred izvedbo, je bila prvotna
lokacija iz Vršiča prestavljena na Mrzlico. Izpopolnjevanja se je udeležilo 45 vodnikov PZS.
Seznam udeležencev:
z.š.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

ime
Mirko
Ranko
Robert
Bor
Janez
Dušan
Janez
Janez
Janez
Jože
Miro
Franc
Miro
Damjan
Marija
Andrej
Miranda
Pavel
David
Aldo
Jože
Martin

priimek
Potisk
Jeršič
Jeršič
Rojnik
Seliškar
Fifolt
Ciuha
Oman
Volkar
Klenc
Uršič
Obreza
Jovanovič
Kolšek
Magajne
Colja
Čotar
Drašček
Kravina
Šuligoj
Sedevčič
Luzar

društvo
APD Kozjak Mar.
Drava Maribor
Drava Maribor
Gorje
IMP Ljubljana
Javornik Kor. Bela
Javornik Kor. Bela
Jesenice
Kamnik
Kamnik
Kamnik
Kamnik
Kranj
Laško
Ljubljana Matica
Nova Gorica
Nova Gorica
Nova Gorica
Nova Gorica
Nova Gorica
Nova Gorica
Novo mesto

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Mladen
Gregor
Edvard
Dragica
Franček
Boris
Milan
Janko
Mateja
Sandi
Borut
Stanislav
Vlasta
Marjeta
Marjan
Jože
Peter
Aljoša
Bogo
Branko
Albert
Viktor
Radovan

Živkovič
Abram
Lepoša
Onič
Onič
Blažič
Pavlič
Kovačič
Kalič
Jurejevčič
Paškulin
Tomšič
Voda
Albinini
Hosta
Knez
Kokošinek
Rehar
Mrakič
Bricman
Marzidovšek

Frangeš
Skubic

Novo mesto
OPD Koper
Poljčane
Poljčane
Poljčane
Poljčane
Poljčane
Poljčane
PT Ljubljana
PT Ljubljana
PT Ljubljana
PT Ljubljana
Ptuj
Radovljica
Šentjernej
Ljubljana Matica
Velike Lašče
Vipava
Vuzenica
Vuzenica
Železničar Maribor
Železničar Maribor
Zagorje

Inštruktorji in predavatelji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Jože Bobovnik
Franci Gričar
Stanislav Jablanšček
Mitja Plohl
Miran Tarkuš
Primož Trop
Borut Vidovič
Zdravko Zajc
dr. Miha Zajec
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KOMISIJA ZA ODPRAVE V TUJA GORSTVA
ODPRAVA TIBET 2006 – PROŠNJA
Alpinizem je brez dvoma ena od dejavnosti
s katerimi se Slovenci lahko ponosno postavljamo
ob bok bolj številčnim in premožnim narodom. Definiranje in vrednotenje alpinizma zahteva poznavanje, saj je preživetje včasih edini resnični limit. Nepoznavanje in dejanska medijska odmaknjenost
dogajanja sta zato v precejšnji meri kriva za pogosto
nerazumevanje na eni strani in pretirano manipuliranje na drugi strani. V dobi medijske vseprisotnosti
namreč včasih prihaja tudi do popačenih in izkrivljenih predstavitev alpinizma kot neke skrajno tvegane in hkrati marketinške aktivnosti. Po obdobju
osvajanja vseh osemtisočakov se Slovenci uspešno
uveljavljamo tudi v nekoliko nižjih, manj popularnih, a tehnično zahtevnih stenah svetovnih gorstev.

Konec septembra se v tibetanski del
Himalaje odpravlja majhna alpinistična odprava, katere cilj je v alpskem slogu preplezati severo-zahodno ostenje 7326 metrov visokega
Chomolharija na meji med Tibetom in Butanom. Atraktivna gora, ki s svojo piramidno obliko priteguje poglede, je do zdaj na svoje teme
spustila le štiri alpinistične odprave, čeprav so
mimo nje hodili in jo pogosto fotografirali udeleženci prvih odprav na Mount Everest.
Na vrh je prvič uspelo splezati leta 1937 Angležu
Freddyju Spencer Chapmanu in Šerpi Pasangu
Dawa Lami prek JV grebena na butanski strani gore.
Šele leta 1970 je vojaška odprava Indije in Butana
opravila drugi vzpon na vrh po isti smeri. Tretji
vzpon na vrh je s tibetanske strani leta 1996 opravila
Japonsko-Kitajska odprava prek južnega sedla in
naprej po južnem razu do stika s smerjo prvopristopnikov. Spomladi leta 2004 sta v alpskem slogu
Japonsko-Kitajsko smer ponovila Britanca Roger
Payne in Julie-Ann Clyma.
Ostenje, ki je cilj slovenske odprave se strmo dviga s Tibetanske planote. Stena je visoka prek

2000 metrov, največje težave pa so pričakovane v
njenem srednjem delu. Najbolj mikaven je mogočen
osrednji steber, ki je, tako kot celotna stena, še nepreplezan.
Izhodišče za alpinistično odpravo je Lhasa glavno mesto Tibeta na višini 3600 metrov, kjer
alpinisti nameravajo do konca urediti zahtevne birokratske formalnosti in se prek Gyantseja (3950 m)
odpeljati pod sedlo Tang La (4760 m). Od tam bodo
peš prišli do baznega tabora na višini 5100 metrov.
Opremo in hrano za štirideset dni bodo do baze tovorili s pomočjo jakov.
Odpravo sestavljajo alpinisti: vodja Marko Prezelj in člani Matej Kladnik (oba Alpinistični
odsek Kamnik), Rok Blagus, Samo Krmelj in Tine
Cuder (vsi trije Alpinistični odsek Lj. Matica). Vsi
so odlični alpinisti z bogatimi alpinističnimi
izkušnjami v različnih pogorjih sveta (vodja odprave
je dobitnik “Zlatega cepina”, “Bloudkove nagrade”
in številnih priznanj, ostali pa so izjemno obetavni
predstavniki mlade generacije), kar je zagotovo
upoštevanja vreden obet k verjetnosti uspeha. Vsi
dosedanji pomembnejši vzponi članov odprave so
bili dostojno predstavljeni tako v tujih, kot tudi slovenskih medijih.
Glede na to, da mora vsak alpinist sam prispevati sorazmeren delež stroškov celotne odprave
(70.000 USD), vas prosimo, da odpravi materialno
ali finančno pomagate po svojih močeh. Če vas v
zvezi s sodelovanjem pri izvedbi alpinistične odpravo še kaj zanima, se bomo z veseljem odzvali.
Finančna sredstva lahko nakažete na
transakcijski račun Planinske zveze Slovenije
(Dvoržakova 9, 1000 Ljubljana) s pripisom Tibet
2006.
V upanju, da boste pomagali pri utrjevanju
visokega mesta slovenskega alpinizma v svetu, se
vam zahvaljujemo za pozornost.
Alpinističen pozdrav.
Vodja odprave
Marko Prezelj

Tone Škarja
Načelnik KOTG
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KOMISIJA ZA VARSTVO GORSKE NARAVE

AKCIJA KOMISIJE ZA VARSTVO GORSKE NARAVE UO PZS
OB DNEVU ZEMLJE – SKUPAJ SMO MOČNEJŠI
Osnovna naloga vsakega planinca, vključenega v
planinsko društvo, je varovanje gorske narave. Velika večina planinskih društev ima odseke za varstvo
narave, ki dobro delajo. Njihovo delo je odlična
popestritev dela društva, saj je v današnjem času vse
več naravovarstveno izobraženih planincev, pa tudi
planincev, ki zahtevajo od planinskega vodnika, ki
jih vodi po planinski poti, mnogo več. Napr.: predstavitev in razlago kulturnih in zgodovinskih znamenitosti ob poti in krajih skozi katere potujejo (peš
ali z avtobusom), geološke posebnosti, flora in favna, naravne vrednote, krajinske značilnosti in pestrosti, poznavanje kulturne dediščine itd..
Veliko planinskih društev še nima odsekov za varstvo narave, zato želimo v Komisiji za varstvo gorske
narave pri UO PZS (KVGN) vzpodbuditi planinska
društva, da bi jih ustanovili in tako svoje planince
še bolj kot doslej in načrtno navajali in vzgajali k
takemu ravnanju, ki je skladno z načeli spoštovanja
in varstva narave, da se čim bolj ohrani prvobitna
narava z ohranjenimi ekosistemi in biotsko raznovrstnostjo, krajinsko pestrostjo ter kulturno in duhovno izročilo gora. Vse to smo dolžni ohraniti našim
zanamcem.
Da bi bilo planinskim društvom lažje pri ustanavljanju odsekov za varstvo narave in načrtovanju dela v
njih, smo pri KVGN pripravili strokovno izobraževanje VARUH GORSKE NARAVE. Program izobraževanja si lahko ogledate na spletni strani
http://www2.arnes.si/~spiska/kvgn/ . Prav tako tudi
Pravilnik komisije. Iz njega pa le nekaj členov, ki
vam bodo v pomoč in razumevanje dela odseka za
varstvo narave:
9. člen
Ljubitelji narave se v okviru PD praviloma združujejo v odseke ali druge oblike organiziranosti, ki
najbolj ustrezajo dejavnosti varovanja narave.

-

a) Odsek za varstvo narave
11. člen
Odsek je osnovna oblika organiziranja in združevanja ljubiteljev narave znotraj PD. Odsek vodi
načelnik, ki ga izvolijo člani odseka. Zaželeno je, da
je to strokovno usposobljen varuh gorske narave.
Načelnik odseka je po funkciji praviloma član upravnega odbora PD. Odsek deluje po programu, ki ga
sprejme odsek in potrdi UO PD ali zbor članov PD.
Finančno področje ureja na način in v okviru možnosti integralnega finančnega načrta PD.
12. člen
Odsek lahko sprejme lasten pravilnik o delovanju, ki ne sme biti v nasprotju s tem pravilnikom in
pravili PD.

-

10. člen
V okviru KVGN delujejo:
- Odseki za varstvo narave;

Odbori za varstvo gorske narave;
KVGN (ožji pomen - vodstvo komisije);
Zbor delegatov komisije za varstvo gorske narave (v nadaljnjem besedilu: zbor delegatov
KVGN)

13. člen
Naloge odseka so :
voli načelnika odseka oziroma predstavnika v
odbor za varstvo gorske narave;
sprejema program dela in finančno ovrednotenega predlaga v potrditev UO PD;
spremlja problematiko varstva narave na območju PD, daje ustrezne predloge in obvešča organe društva;
obravnava prostorsko ureditvene načrte, ki zadevajo planinstvo, sprejema stališča in daje pobude za območje delovanja svojega PD;
sodeluje s sorodnimi odbori ali odseki drugih
društev (taborniki, lovci, ribiči, turistična društva itd.);
navezuje stike z zavodi za varstvo naravne in
kulturne dediščine na področju varovanja narave;
skrbi, da so sklepi organov društva skladni s
splošnimi načeli varstva narave in stališči
KVGN pri UO PZS;
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-

neposredno organizira in vodi akcije matičnega
PD na področju varstva narave;
samostojno ali v sodelovanju z odbori za varstvo gorske narave organizira usposabljanja po
programu za gorske stražarje;
sodeluje pri izvajanju planinske šole in drugih
planinskih usposabljanj za različne ciljne in starostne skupine;
pripravlja program strokovne pomoči vrtcem in
šolam na svojem območju;
skrbi za povečevanja števila članov PD;
obvešča matično PD in odbor za varstvo gorske
narave o svojih aktivnostih;

-

sodeluje in zastopa interese ljubiteljev narave
pri delu PD, odbora za varstvo gorske narave in
KVGN;
opravlja druge dejavnosti v skladu s tem pravilnikom in drugimi akti planinske organizacije.

Ob DNEVU ZEMLJE 2006 želimo v KVGN vzpodbuditi ustanovitev ODSEKOV ZA VARSTVO NARAVEV
vseh tistih planinskih društvih v Sloveniji, kjer jih še
nimajo, pod geslom.:
»Skupaj smo močnejši; le tako lahko pomagamo
ohraniti gorsko naravo«.
Načelnica KVGN UO PZS
Rozalija Skobe l.r.

ELEKTRIFIKACIJA KOČE PRI TRIGLAVSKIH JEZERIH
Javni zavod Triglavski narodni park nas je z
dopisom št. 1/131/8-05, z dne 9. 2. 2006, obvestil o
namenih in načrtih elektrifikacije Koče pri Triglavskih jezerih investitorja PD Ljubljana Matica. Za to
bi bilo potrebno zgraditi srednje in nizko napetostni
električni kabel s transformatorsko postajo ter telekomunikacijske kanalizacije med Domom na Komni
in Kočo pri Triglavskih jezerih. Gradnja predstavlja
vkopan vod s kanalizacijo za električna kabla srednje in nizke napetosti ter telekomunikacijski vod.
Potek trase, v skupni dolžini cca 7500 m, je načrtovan ob obstoječi planinski poti med obema planinskima kočama.
Kot upravljavec zavarovanega območja je
javni zavod Triglavski narodni park načrtovan poseg
v naravno okolje obravnaval in pripravil strokovno
mnenje z vidika upravljanja zavarovanega območja
in vidika gradbenega posega. Zavod RS za varstvo
narave – Območna enota Kranj je ocenil, da je poseg v nasprotju z varstvenimi usmeritvami za ohranjanje naravnih vrednot. Ministrstvo za okolje in
prostor (Agencija RS za okolje), je izdalo odločbo, s
katero je zavrnilo določitev naravovarstvenih pogojev in izdajo naravovarstvenega soglasja. V Komisiji za varstvo gorske narave menimo, da bi uresničenje takega posega v občutljivo gorsko naravo sprožilo
nove širitve dejavnosti same planinske postojanke.
Že sama napeljava bi bila velik poseg v gorsko naravo, nato pa tudi možnost za večjo uporabo električnih porabnikov, kar povečuje obremenitve okolja
in druge negativne vplive. Planinske koče naj se

usmerijo v varčevanje z energijo in uporabo alternativnih virov. Ocenjujemo, da je tak poseg v gorski
prostor nedopusten, zato mu odločno nasprotujemo,
posebno še v Triglavskem narodnem parku, ki je
edini naravni park v Sloveniji. V zakonu o ohranjanju narave (ZON- UPB2, Ur. l. 96/04) pa celo piše za
narodni park naslednje: «Narodni park je veliko
območje s številnimi naravnimi vrednotami ter z
veliko biotsko raznovrstnostjo. V pretežnem delu
narodnega parka je prisotna prvobitna narava z
ohranjenimi ekosistemi in naravnimi procesi, v manjšem delu narodnega parka so lahko tudi območja
večjega človekovega vpliva, ki pa je z naravo skladno povezan«. Nameravan poseg to prav gotovo ni.
Ob številnih pobudah za sodelovanje pa tudi
očitkih, da se Planinska zveza premalo vključuje v
akcije naravovarstvenih organizacij civilne družbe,
imamo tokrat še posebno odgovornost, saj se za
poseg v naravo odloča ena od njenih članic - PD
Ljubljana Matica. Vsekakor bomo izgubili vso kredibiilnost pa tudi status organizacije, ki dela v javnem interesu na področju varovanja narave je zelo
vprašljiv, če bomo to dovolili.
Upravnemu odboru Planinske zveze Slovenije zato predlagamo, da sprejme sklep s katerim
odločno zavrne ta načrtovan poseg v gorsko naravo
in se tako pridruži stališču TNP.
Načelnica KVGN UO PZS
Rozalija Skobe
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KOMISIJA ZA PLANINSKE POTI
POROČILO NAČELNIKA KOMISIJE ZA PLANINSKE POTI UO PZS
ZA MANDATNO OBDOBJE 2002-2006
Komisija za planinske poti Upravnega odbora PZS
(v nadaljevanju = KPP) je v tem mandatnem obdobju imela 21. rednih sej, 4. razširjene seje, 7. sej
Tehnične podkomisije, 5. sej Podkomisije za kataster planinskih poti in dokumentacijo in 4. seje Podkomisije za usposabljanje. V letih 2002 in 2004 sta
bila izvedena Zbora markacistov, ki jih komisija po
Pravilniku KPP dolžna organizirati vsaki dve leti.
V okviru KPP deluje 12 odborov za planinske poti,
ki so iz leta v leto bolj aktivni. Predvsem se moram
zahvaliti vsem vodjem odborov saj so s svojih zgledom veliko pripomogli, da je delo po društvih na
tako zavidljivem nivoju. Vsi odbori vsaj enkrat letno
pripravijo letna srečanja, ki so vse bolj kvalitetna in
obiskana. Več podrobnosti o takih srečanjih lahko
preberete v Obvestilih PZS 2003 št.6/ str. 23 in 24.
Tehnična podkomisija pri KPP namenja poglavitno
skrb vzdrževanju in popravilu visokogorskih poti.
Tako je bilo v tem mandatnem obdobju izvedenih
33 akcij. Pri tem je treba posebej poudariti pomoč
Slovenske vojske, ki nam omogoča prevoze materiala in strojne opreme do delovišč. Tehnična podkomisija vsako leto organizira poleg rednih sej še
analizne sestanke delovnih akcij. Ti sestanki so bili
na Vršiču, Nazarjih, Koči pri Savici in Kamniški
Bistrici. Ob zaključku sezone se redno opravi inventura strojne in osebne opreme ter se pripravi
spisek za nabavo amortizirane ali poškodovane
opreme in ostalega materiala.
Podkomisija za usposabljanje glede na prijave iz
planinskih društev izvaja tečaje za markaciste PZS.
Tako je bilo v obdobju 2002 – 2006 organiziranih
12 tečajev s skupno 266 tečajniki. Poleg teh tečajev
je bilo organiziranih še deset zaključkov tečajev z
delom na terenu in podelitvijo značk.
V tem mandatnem obdobju (dne 31. 08. 2004) smo s
strani Strokovnega sveta za šport pri vladi Republike Slovenije dobili dokončno verifikacijo programov »Markacist PZS« in »Inštruktor markacist
PZS«. V letih 2004 in 2005 sta bili organizirani
strokovni srečanji inštruktorjev markacistov, obakrat v Mozirju. Leta 2002 smo izdali »Priročnik za

markaciste«, ki je obenem tudi učbenik za markaciste. Ker je učbenik pošel, bo v letošnjem letu izdana
2. dopolnjena izdaja. Izvajamo pa tudi vnos vseh
izšolanih markacistov v ŠPAK program.
Kljub neštetim težavam in včasih že skoraj neresnemu odnosu nekaterih planinskih društev nam je v
tem obdobju uspelo sestaviti seznam planinskih
poti. Ta seznam je bil objavljen v 1. in 3. številki
lanskih Obvestil PZS. Vsa planinska društva so v
lanskem letu tudi prejela zemljevide TDK 1:25.000
v katera vrisujejo svoje poti. To je že druga faza
katastra planinskih poti. Za dokončni izgled katastra
pa podkomisija za kataster planinskih poti in dokumentacijo izvaja tudi poskusni digitalni vnos poti in
preverjanje tras s pomočjo GPS aparatov. Pri tem
nam pomagata Geodetski zavod in Inštitut za geodezijo.
Komisija si že vse od leta 1992 prizadeva za uvedbo
enotnih usmerjevalnih tabel, katerih oblika in vsebina je usklajena z ostalimi evropskimi državami. Kar
nekaj teh tabel je že nameščenih na terenu. Z novim
izdelovalcem teh tabel je tudi kvaliteta dosegla evropski nivo. Obenem z izdelavo tabel uvajamo tudi
ustrezen seznam tabel z označenimi stojišči, kar je
še dodatna dopolnitev bodočega katastra planinskih
poti.
Dne 7. decembra 2003 je bil v domu na Rašici ustanovljen odbor za obhodnice, ki skuša zbrati čim več
podatkov o dejanskem stanju na teh poteh. Odbor je
bil s sklepom komisije je bil ta odbor v letu 2004
uradno registriran in je sedaj del podkomisije za
kataster. Vodja odbora je Niko Guid iz Maribora.
Seznam obhodnic in pravilnik kako si lahko posamezne vezne in krožne poti pridobijo ta status je bil
objavljen v Obvestilih PZS št. 6/2004. V začetku
meseca marca 2005 je zaživela spletna stran Odbora
za planinske obhodnice in akcije. Stran je vključena
v strani PZS na naslovu: http://graph-srv.unimb.si/obhodnice/ Stran je bila do konca leta 2005
obiskana več kot 4.360-krat.
Komisija se je glede na pomen vseevropske poti Via
Alpina, ki povezuje 8 držav alpskega loka, lotila
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urejanja trase te poti in njenega opremljanja z usmerjevalnimi tablami in njenimi oznakami. Ker
večina poti poteka po trasi SPP tako obenem urejamo tudi našo in evropsko najstarejšo vezno pot.
Izdelano in posredovano na teren je tudi 25 panelov
velikosti (cca 80x 60 cm), na katerih je Via Alpina
podrobneje predstavljena. Predstavitev poti s priložnostno razstavo je bila tudi na Dnevu planincev
2005 v Kamniški Bistrici. Koordinator za to pot v
KPP Peter Šilak je skupaj z predstavniki podjetja
PRO PLUS iz Maribora pripravil gradivo o tej poti
za področje Slovenije, ki ga je možno dobiti na spletnih straneh: www.via-alpina.org.
Z ponovno ustanovitvijo Komisije za Evropske peš
poti v letu 2000 in podpisom dogovora o vzdrževanju, financiranju in propagiranju evropskih pešpoti
E6 in E7 na ozemlju Slovenije se tudi na tem področju zadeve izboljšujejo. S pomočjo planinskih društev in predvsem njihovih markacistov je na novo
markiran in urejen precejšen del obeh poti. Tudi
Zavod za gozdove s pomočjo koordinatorjev v posameznih območnih enotah ZGS precej prispeva k
izboljšavi obeh poti. Predvsem skrbi za žige, vpisne
knjige in ostali material. Predstavnik KPP Uroš
Vidovič odgovoren za evropske pešpoti se vsako
leto udeleži tudi skupščine evropske popotniške
zveze (EWV). Letos bo preko naše države že drugič
potekal evropohod. Več o aktivnostih na evropskih
pešpoteh lahko preberete na spletni strani http://eraewv-ferp.org
V letu 2002 je potekala skupaj z Olimpijskim komitejem Slovenije in podjetjem HELIOS akcija »Markirajmo Slovenijo« ki je bila tudi medijsko dokaj
dobro pokrita. V letu 2005 pa je potekala Mercatorjeva akcija »Zberimo 15 milijonov za Triglav« v

okviru katere smo uredili poti na Triglav in namestili nove usmerjevalne table. Upajmo, da bo takih
akcij v bodoče še več.
Upravni odbor PZS je na svoji redni seji 3. decembra 2004 potrdil nov Pravilnik o Komisiji za planinske poti in Pravilnik o Knafelčevem priznanju in
diplomi. Obenem sta bila izdelani obe novi priznanji.
V okviru ostalih dejavnosti so se člani KPP udeležili
sestankov v Kranjski gori, Sežani in Preddvoru glede povezave posameznih planinskih poti med Republiko Slovenijo na eni strani in Republiko Avstrijo
oz. Republiko Italijo na drugi strani. Udeležili smo
se tudi sestankov in ogledov glede ureditve poti na
območju Kraškega roba ter Kozjanskega in Škocjanskega parka. Kar nekaj sestankov in raznih delavnic smo imeli tudi na Slovenski turistični organizaciji ob nastajanju Strategije pohodništva v Sloveniji
in pripravi Strategije razvoja slovenskega turizma
2007 – 2011. Informacijam o aktivnostih glede nastajanja Zakona o planinskih poteh pa bo na zboru
namenjena posebna točka.
To pa je le nekaj poglavitnih dejavnosti, ki smo jih v
okviru KPP izvedli v zadnjih štirih letih. Seveda vse
to ne bi bilo izvedljivo, če pri tem ne bi sodelovali
vsi slovenski markacisti. Predvsem moram tu poudariti pomen dela na terenu, ki je zunanji odraz vseh
naših prizadevanj. Za vso prizadevnost in pomoč se
vam s tega mesta najlepše zahvaljujem in si obenem
želim, da bi tudi v bodoče delovali tako kot doslej.
Načelnik KPP
Tone Tomše

VABILO
Komisija za planinske poti pri UO PZS na podlagi 23. člena Pravilnika Komisije za planinske poti
sklicuje

REDNI ZBOR MARKACISTOV
ki bo v soboto 06. maja 2006 v Lila dvorani Ekonomske fakultete v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17,
s pričetkom ob 10 uri
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.

Izvolitev organov Zbora markacistov
Pregled zapisnika Zbora markacistov 2004
Poročilo načelnika KPP
Finančno poročilo
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Razprava na poročila
Informacija o katastru (evidenci) planinskih poti
Delovanje odborov za planinske poti in izpolnjevanje obrazcev, potrebnih za delo komisije
Informacija o Zakonu o planinskih poteh
Izvolitev načelnika Komisije za planinske poti
Določitev delegata za Skupščino PZS
Razno

Zbor markacistov sestavljajo; načelniki odsekov za planinske poti, vodje odborov za planinske poti oz. njihovi namestniki ter načelnik in člani Komisije za planinske poti (23. člen Pravilnika Komisije za planinske
poti)
Prosim za zanesljivo udeležbo !
Načelnik KPP:
Tone Tomše l.r.
Vhod v Ekonomsko fakulteto je z Gosarjeve ulice; oglasite se pri receptorju, ki vas bo usmeril v dvorano.
Kako pridemo na Ekonomsko fakulteto:
-

z vlakom ali avtobusom: z železniške postaje gremo na Slovensko cesto in z avtobusom številka 6
na sever do postajališča pred Mercatorjem (1 postaja naprej od Stadiona) – naprej peš - glej zemljevid,

-

z avtom: z severne obvoznice zavijete na Dunajsko cesto in se peljete proti mestu; na križišču Dunajske ceste in Baragove ulice (baza AMZS, glej zemljevid) zavijete levo na Baragovo ulico, z nje desno na Vojkovo ulico in nato še enkrat desno na Gosarjevo ulico, ki nas
pripelje do Ekonomske fakultete.
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GOSPODARSKA KOMISIJA
PRIJAVA INVESTICIJE V PLANINSKO KOČO ZA LETA 2007, 2008 IN 2009
Gospodarska komisija UO PZS obvešča planinska društva da je Ministrstvo za šolstvo in šport objavilo na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98) in 4. člena Odredbe o načinu in postopku sofinanciranja izvajalcev letnega programa športa (Ur. l. RS, št. 95/99, 11/06),

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje investicij v novogradnje in posodabljanje
športne infrastrukture v letih 2007, 2008 in 2009
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v novogradnje in posodabljanje športne infrastrukture v letih 2007, 2008 in 2009, katerih izvajanje se bo pričelo v letu 2007.
V okviru razpisa se sofinancirajo stroški izgradnje in posodobitve športnega objekta od začetka izvedbe
del na gradbišču do predaje v uporabo.
Stroški investicije do pridobitve upravnih dovoljenj za gradnjo, stroški gradbenega nadzora, najemanja
kreditov ter stroški prispevkov za dovoljenja in komunalne priključke niso predmet sofinanciranja.
2. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev, ki jo bo ministrstvo namenilo za sofinanciranje investicij v novogradnje in posodabljanje športne infrastrukture v letih 2007, 2008 in 2009 je 932.000.000 SIT (na postavki 2220 –
Športna infrastruktura) in sicer:
-

v letu 2007
v letu 2008
v letu 2009

282.000.000 SIT
325.000.000 SIT
325.000.000 SIT

Ministrstvo za šolstvo in šport z izbranim prejemnikom sklene pogodbo o sofinanciranju pod pogojem, da bo
le-ta izpolnil vse zahteve, določene v sklepu o dodelitvi nepovratnih sredstev, najkasneje v 4 mesecih od
prejema sklepa. Glede na to, da kot prjavitelj na razpis MŠŠ lahko kandidira kot panožna športna zveza le
Planinska zveza Slovenije, ne pa posamezna planinska društva, vas prosimo, da pripravite prijave nanj, v
kolikor nameravate kandidirati za ta sredstva
Razpis se bo zaključil 19. maja 2006, zato vas pozivamo, da nam pošljete zanj prijavo, ki jo objavljamo v
nadaljevanju. Prosimo vas, da prijavo pazljivo izpolnite in nam jo z vso pripadajočo dokumentacijo pošljete
do 12. maja 2006 na naslov:

PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE
GOSPODARSKA KOMISIJA
Dvoržakova 09
1000 Ljubljana
Za GK PZS:
Danilo Sbrizaj l.r.
Strokovni sodelavec
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PRIJAVA ZA SOFINANCIRANJE INVESTICIJE V PLANINSKO KOČO I. IN II.
KATEGORIJE ZA LETA 2007, 2008 IN 2009
A. PODATKI O INVESTITORJU:
1. Planinsko društvo
2. Ali pri društvu aktivno deluje ( ** ) :
a. mladinski odsek
b. alpinistični odsek
c. odsek za varstvo narave
č. markacijski odsek
d. izletniški odsek

da
da
da
da
da

ne
ne
ne
ne
ne

B. PODATKI O PLANINSKI KOČI:
1. Ime koče: _______________________________________________________________
2. Nadmorska višina:____________ m
3. Leto gradnje ( *** ): _______________
4. Leto zadnje temeljite obnove koče ( *** ): _________________
C. PODATKI O VRSTI NALOŽBE ( * ):

dela na ekološki sanaciji planinske koče, obnova, dokončanje
že začete gradnje

Č. PODATKI O ZMOGLJIVOSTIH, RAZMERAH V KOČI IN O ČASU GRADNJE:
1. Zmogljivost:
a. Število sedežev v novih gostinskih prostorih:
b. Število sedežev v obnovljenih gostinskih prostorih:
c. Število ležišč v novih sobah: _______ in število novih sob:
č. Število ležišč v obnovljenih sobah:

__________
__________
__________
__________

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

a -> začetek del:
b -> zaključek del:

da
da
da
da
da

ne
ne
ne
ne
ne

da
da
da
da

ne
ne
ne
ne

__________
__________

D. PODATKI O DOKUMENTACIJI:
1. pridobljeno lokacijsko dovoljenje
2. izdelana idejna rešitev (tudi za drugo opremo)
3. idejno rešitev je pregledala gradbena podkomisija pri GK PZS
4. gradbena podkomisija pri GK PZS soglaša z idejno rešitvijo
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5. izdelan projekt za PGD
da
ne
6. projekt za PGD pregledan pri gradbeni podkomisiji GK PZS
da
ne
7. gradbena podkomisija pri GK PZS soglaša s projektom za PGD
da
ne
8. gradbeno dovoljenje je že izdano
da
ne
OPOMBA: GK bo dala prioriteto tistim prijavam, kjer bodo PD že predložila vsa potrebna upravna
dovoljenja in drugo potrebno dokumentacijo!
E. FINANČNI PODATKI:
1. Vrednost investicije po cenah v letu 2005
2. Vrednost del v letu 2007
3. Vrednost del v letu 2008
4. Vrednost del v letu 2009
a. udeležba planinskega društva v investiciji
b. predvidena udeležba sredstev MŠŠ
c. udeležba ostalih (nevedite vire)
____________________

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

3. Poslovanje obstoječe koče po dokončanih delih (a - č) oziroma nove koče (c,č)
a. promet v letu 200*
____________________ SIT
b. sredstva namenjene za vzdrževanje in obnovo koče v letu 200*
____________________ SIT
c. predvideni promet po investiciji
____________________ SIT
č. predvidena sredstva za vzdrževanje in obnovo koče k po investiciji ____________________ SIT
F. PODROBEN OPIS DEL S PREDRAČUNOM (POŠLJITE OBVEZNO V POSEBNI PRILOGI )
G. NAČIN UPRAVLJANJA KOČE ( ** ):
1. kočo upravlja planinsko društvo
da
ne
2. koča je v delnem zakupu (n.pr. kuhinja)
da
ne
3. koča je v polnem zakupu / oddana v najem
da
ne
NAVEDITE:
Ime in priimek oskrbnika koče
_______________________________________
Ime in priimek najemnika koče
_______________________________________
SIT
Višino najemnine v letu 2005
Točnost podatkov v prijavi potrjujeta (ime in priimek tudi natipkajte) s podpisom:
Predsednik PD: ________________________________________
Gospodar PD: ________________________________________
V ________________________________ dne ____________________________
Navodilo za izpolnjevanje prijave:
*
podčrtajte ustrezno
**
obkrožite ustrezno
***

velja samo za obstoječe koče
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NAJVIŠJE CENE NOČITEV, OSNOVNE PREHRANE IN NAPITKOV V
PLANINSKIH KOČAH I. IN II. KATEGORIJE V LETU 2006
Upravni odbor Planinske zveze Slovenije je v skladu z 51. členom Statuta Planinske zveze Slovenije
na svoji 22. seji dne 06. 04. 2006 sprejel sklep o najvišjih cenah nočitev, osnovne prehrane in napitkov v kočah I. in II. kategorije, ki ga je v skladu s 15. členom »Pravilnika o upravljanju poslovanju
in opremi planinskih koč« pripravila Gospodarska komisija UO PZS. Ta predlog je bil sprejet in
potrjen tudi na Zboru gospodarjev PD s kočami 23.marca 2006.
Najvišje dovoljene cene nočitev, osnovne prehrane in napitkov v kočah I. in II. kategorije, v letu 2006 so
naslednje:
Storitev

kategorije koče:
I.

1. NOČNINE
a) soba 1 – 4 postelje
b) soba 5 in več postelj
c) skupna ležišča

2. HRANA
a) enolončnica brez mesa
b) enolončnica z mesom
c) golaž, segedin

50%popust
2400 SIT
2000 SIT
1200 SIT

II.
polna cena
4800 SIT
4000 SIT
400 SIT

50%popust

1600 SIT
1100 SIT
900 SIT

polna cena
3200 SIT
2200 SIT
1800 SIT

popustov pri hrani in pijači ni!
700
600
900
800
1200
900

3. PIJAČE
a) čaj 0,25 litra
b) voda 1,5 litra

300
600

200
300

Vse ostale cene prehrane in pijač, razen priporočenih, se oblikujejo prosto.
Upravljalci planinskih koč 3. kategorije oblikujejo cene prenočišč, hrane in pijače sami, spoštovati pa so
dolžni vse predpisane popuste za prenočevanje.

POPUSTI ZA PRENOČEVANJE V PLANINSKIH KOČAH V LETU 2006
Upravni odbor Planinske zveze Slovenije je v skladu z 51. členom Statuta Planinske zveze Slovenije
na svoji 16. seji dne 10.03. 2005 sprejel sklep o
popustih za prenočevanje v planinskih kočah, ki ga
je v skladu s 16. členom »Pravilnika o upravljanju
poslovanju in opremi planinskih koč« pripravila
Gospodarska komisija UO PZS. Predlagamo, da se
sklep o popustih ne spreminja in ostane tudi v letu
2006 tak, kot je bil v letu 2005.
Polno ceno prenočevanja (100 % ) plačajo vsi
nečlani.

Pravico do 50% popusta na polno ceno prenočevanja imajo v sobah in na skupnih ležiščih vsi
člani PZS z veljavno izkaznico, člani slovenskih
zamejskih planinskih društev in slovenskih planinskih društev v tujini, člani Planinske zveze
Hrvaške, na osnovi bilateralnega sporazuma iz
leta 1992 in člani planinskih organizacij včlanjenih v UIAA, s katerimi ima PZS sklenjen sporazum o reciprociteti. Podpisnice sporazuma o reciprociteti so:
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Nemčija
Avstrija
Belgija

Španija
Vel. Britanija
Italija
Francija

DAV - Deutscher Alpenverein
OeAV - Österreichister Alpenverein
BAC - Belgische Alpen Club

Liechtenstein
Luxembourg
Nizozemska

CAB - Club Alpin Belge
FEDME - Federacion Espańola de
Deportes de Montańa
AC Alpine Club
CAI Club Apino Italiano
AVS Alpenverein Südtirol
CAF Club Alpin Français

Švica

LAV GAL NKBV -

Liechtensteiner Alpenverein
Groupe Alpin Luxembourgeois
Niederlandse Klim – en
Bergsport Vereniging
CAS –
Club Alpin Suisse
AACBa - Akademischer Alpenclub Basel
AACB - Akademischer Alpenclub Bern
CAAG - Club Alpin Académique Genčve
AACZ - Akademischer Alpenclub Zürich
PZS –
Planinska zveza Slovenije

Slovenija

prenočišča. Društva - oskrbniki imajo tudi pravico do občasnih kontrol ležišč. Zlorabe se
kaznujejo s plačilom 3 kratne polne cene ležišča.

Enak popust velja tudi za pripadnike SV, ko opravljajo službene dolžnosti.
60 % popust, na polno ceno, ki velja le na
skupnih ležiščih, imajo
- mladi člani P+O kategorije do dopolnjenega 15. leta starosti,
- registrirani alpinisti, vsi registrirani vodniki PZS, mentorji planinskih skupin, vsi
registrirani člani Gorske reševalne službe
Slovenije in vsi registrirani markacisti

Planinskim društvom priporočamo, da nudijo
družinam z otroki popuste pri prenočevanju po
lastni presoji.
Planinskim društvom priporočamo, da omogočijo brezplačno prenočevanje na skupnih
ležiščih vsem registriranim vodnikom PZS, ki
vodijo organizirane planinske skupine (s potrdilom PD). Za gorske vodnike, ki jih plačajo
posamični klienti, to priporočilo ne velja.

Do brezplačnega prenočišča so upravičeni:
- gorski reševalci in markacisti na akciji
Za tiste obiskovalce, ki imajo lastno posteljnino (lastne rjuhe) velja dodaten popust v fiksnem znesku 350 SIT na ceno prenočišča za
planince. Vsi ti se morajo pri prijavi izkazati z
lastno posteljnino, sicer plačajo normalno ceno

Pravico do popusta za prenočevanje imajo
samo tisti obiskovalci, ki se izkažejo z veljavno
planinsko izkaznico.

Načelnik GK PZS:
Metod Kovač l.r.

Predsednik PZS:
Franc Ekar l.r.

RAZVRSTITEV PLANINSKIH KOČ PO KATEGORIJAH
V prejšnji številki Obvestil PZS smo objavili gradivo » Planinske koče - razlage« v katerem smo vam predstavili
predpise in zakone, ki urejajo poslovanje planinskih koč. V besedilu 43. člena »Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih, ki se nanašajo na poslovne prostore, opremo in naprave ter o pogojih glede minimalnih storitev v posameznih vrstah gostinskih obratov, pri sobodajalcih in na kmetijah«, je zapisano, da določila
tega člena veljajo le za koče, ki so gostinski obrati. Zato, vam tokrat predstavljamo seznam planinskih koč Planinske zveze Slovenije po kategorijah, kjer je poleg kategorije tudi oznaka ali je planinska koča glede na Zakon
o gostinstvu gostinski obrat ali ne.

PLANINSKA KOČA
1.
2.
3.
4.

Orožnova koča na Planini za Liscem
Vodnikov dom na Velem polju
Koča pod Bogatinom
Kocbekov dom na Korošici

n.v.
1346m
1817m
1513m
1808m

PLANINSKO DRUŠTVO
Bohinjska Bistrica
Bohinj-Srednja vas
Bohinj-Srednja vas
Celje

Kategorija
1
1
1
1

Gost.
obrat
da / ne
Ne
Ne
Ne
Ne

17
____________________________________________________________________________
OBVESTILA
PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
32. letnik / 4. številka

OBVESTILA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
PLANINSKA KOČA
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

Frischaufov dom na Okrešlju
Bivak pod Ojstrico
Bivak pod Luknjo
Bregarjevo zavetišče na planini Viševnik
Dom Planika pod Triglavom
Tržaška koča na Doliču
Bivak pod Špikom
Koča na Planini pri Jezeru
Dom Valentina Staniča pod Triglavom
Prešernova koča na Stolu
Zavetišče pod Špičkom
Bivak I. v Veliki Dnini
Bivak II. Pod Rokavi
Bivak III. Za Akom
Bivak IV. Na Rušju
Češka koča na Spodnjih Ravneh
Cojzova koča na Kokrškem sedlu
Kamniška koča na Kamniškem sedlu
Bivak Pavla Kemperla pod Grintavcem
Bivak na Črniku nad Drežnico
Dom na Kališču
Kranjska koča na Ledinah
Bivak v Kočni
Koča na Kriški gori
Koča pri Triglavskih jezerih
Dom na Komni
Triglavski dom na Kredarici
Bivak pod Skuto na Malih podih
Planinski dom pri Krnskih jezerih
Gomiščkovo zavetišče na Krnu
Dom Zorka Jelinčiča na Črni prsti
Zasavska koča na Prehodavcih
Pogačnikov dom na Kriških podih
Roblekov dom na Begunjščici
Zavetišče na Velikem Snežniku
Koča na Klemenči jami
Bivak pod Storžičem
Krekova koča na Ratitovcu
Blejska koča na Lipanci
Planinska koča na Uskovnici
Koča na Mangartskem sedlu
Dom Petra Skalarja na Kaninu
Dom na Poreznu
Dom na Smrekovcu
Domžalski dom na Mali planini
Šlajmarjev dom v Vratih
Aljažev dom v Vratih
Zavetišče gorske straže na Jelencih
Dom na Menini planini
Erjavčeva koča na Vršiču
Tičarjev dom na Vršiču
Koča na Planini Kuhinja
Mihov dom na Vršiču
Koča v Krnici
Koča na Gozdu
Koča na Travniku
Koča na Loki pod Raduho
Dom v Tamarju
Dom na Peci
Koča na Grohotu pod Raduho

n.v.
1396m
1700m
1430m
1620m
2401m
2151m
1424m
1453m
2332m
2174m
2064m
2180m
2118m
1340m
1980m
1542m
1793m
1864m
2104m
1216m
1534m
1700m
1952m
1471m
1685m
1520m
2515m
2070m
1385m
2182m
1835m
2071m
2050m
1657m
1796m
1208m
1750m
1642m
1630m
1154m
1906m
2260m
1590m
1375m
1534m
1014m
1015m
1185m
1453m
1525m
1620m
991m
1085m
1113m
1226m
1548m
1534m
1108m
1665m
1460m

PLANINSKO DRUŠTVO
Celje
Celje
Dovje Mojstrana
Drago Bregar
Gorje
Gorje
Gozd Martuljek
Integral Ljubljana
Javornik-Koroška bela
Javornik-Koroška Bela
Jesenice
Jesenice
Jesenice
Jesenice
Jesenice
Jezersko
Kamnik
Kamnik
Kamnik
Kobarid
Kranj
Kranj
Kranj
Križe
Ljubljana matica
Ljubljana matica
Ljubljana-matica
Ljubljana-matica
Nova Gorica
Nova Gorica
Podbrdo
Radeče
Radovljica
Radovljica
Snežnik" Ilirska Bistrica
Solčava
Tržič
Železniki
Bled
Bohinj-Srednja vas
Bovec
Bovec
Cerkno
Črna na Koroškem
Domžale
Dovje Mojstrana
Dovje-Mojstrana
Gorenja vas
Gornji grad
Jesenice
Jesenice
Kobarid
Kranjska gora
Kranjska gora
Kranjska gora
Ljubno
Luče
Medvode
Mežica
Mežica

Kategorija
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2a
2a
2a
2a
2a
2a
2a
2a
2a
2a
2a
2a
2a
2a
2a
2a
2a
2a
2a
2a
2a
2a

Gost.
obrat
da / ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Da
Ne
da
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
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PLANINSKA KOČA
65. Koča na Planini Stador
66. Dom na Uršlji gori
67. Poštarski dom na Vršiču
68. Valvasorjev dom pod Stolom
69. Dom na Lubniku
70. Koča na Blegošu
71. Koča na planini Razor
72. Koča na Dobrči
73. Dom na Kofcah
74. Dom pod Storžičem
75. Kosijev dom na Vogarju
76. Iztokova koča na Golakih
77. Dom planincev v Logarski dolini
78. Dom na Mali planini
79. Planinska koča Iskra na Jakobu
80. Kovinarska koča v Krmi
81. Koča na Golici
82. Planinski dom na Gospincu
83. Dom v Kamniški Bistrici
84. Mozirska koča na Golteh
85. Dom dr.Klementa Juga v Lepeni
86. Dom na Zelenici
87. Koča Antona Bavčerja na Čavnu
88. Koča Merjasec na Voglu
89. Planinski dom Košenjak
90. Koča na Klopnem vrhu
91. Pirnatova koča na Javorniku
92. Zavetišče v Gozdu
93. Planinski dom na Kumu
94. Mihelčičev dom na Govejku
95. Tumova koča na Slavniku
96. Ribniška koča na Pohorju
97. Vojkova koča na Nanosu
98. Dom pod Reško planino
99. Poštarski dom pod Plešivcem
100. Gašperjeva koča pod Velikim Kozjem
101. Planinska koča na Pesniku
102. Koča na Naravskih ledinah
103. Koča na Petrovem brdu
104. Ruška koča na Arehu
105. Koča pod Kremžarjevim vrhom
106. Grmovškov dom pod Veliko kopo
107. Koča pod Olševo
108. Planinski dom na Mrzlici
109. Furlanovo zavetišče pri Abramu
110. Koča Planinc na Pohorju
111. Dragov dom na Homu
112. Planinski dom na Čemšeniški planini
113. Dom pri izviru Završnice
114. Planinska koča na Vojah
115. Koča na Bohorju
116. Planinsko zavetišče na Koradi
117. Koča na Sabotinu
118. Zavetišče v Pečicah
119. Koča na Črnem vrhu nad Novaki
120. Planinski dom na Mirni gori
121. Planinska koča na Kamen vrhu
122. Planinski dom v Gorah
123. Planinski dom Kozjak
124. Celjska koča

n.v.
1050m
1680m
1688m
1181m
1025m
1391m
1315m
1487m
1488m
1123m
1054m
1260m
837m
1526m
961m
870m
1582m
1491m
600m
1356m
700m
1536m
1242m
1535m
1169m
1280m
1156m
891m
1211m
727m
1018m
1507m
1240m
664m
805m
436m
1101m
1072m
904m
1246m
1102m
1377m
1232m
1093m
900m
1054m
605m
1120m
1425m
690m
898m
803m
560m
417m
1245m
1000m
783m
762m
690m
650m

PLANINSKO DRUŠTVO
Peter & Lidija Laharnar
Prevalje
PT Ljubljana
Radovljica
Škofja Loka
Škofja Loka
Tolmin
Tržič
Tržič
Tržič
Železničar Ljubljana
Ajdovščina
Celje
Črnuče
ISKRA Kranj
Javornik-Koroška Bela
Jesenice
Kranj
Ljubljana-matica
Mozirje
Nova Gorica
Tržič
Ajdovščina
Branko Magyar
Dravograd
Drozg Jože
Javornik Črni vrh
Križe
Kum Trbovlje
Obrtnik Ljubljana
OPD Koper
Paloma Sladki vrh
Postojna
Prebold
PT Maribor
Radeče
Radlje ob Dravi
Ravne na Koroškem
Rudi Zgaga
Ruše
Slovenj Gradec
Slovenj Gradec
Solčava
Trbovlje
Vipava
Vuzenica
Zabukovica
Zagorje
Žirovnica
Bohinj-Srednja vas
Bohor Senovo
Brda
Brda
Brežice
Cerkno
Črnomelj
Dobrepolje
Dol pri Hrastniku
Društvo obrtnikov Maribor
Grmada

Kategorija
2a
2a
2a
2a
2a
2a
2a
2a
2a
2a
2a
2b
2b
2b
2b
2b
2b
2b
2b
2b
2b
2b
3a
3a
3a
3a
3a
3a
3a
3a
3a
3a
3a
3a
3a
3a
3a
3a
3a
3a
3a
3a
3a
3a
3a
3a
3a
3a
3a
3b
3b
3b
3b
3b
3b
3b
3b
3b
3b
3b

Gost.
obrat
da / ne
ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Da
Ne
Ne
Ne
Ne
Da
Da
Ne
Ne
Ne
Ne
Da
Ne
Ne
Ne
Da
Ne
Da
Ne
Da
Ne
Ne
Da
ne
Da
Da
Da
Da
Ne
Da
Da
Ne
Da
Da
Ne
Ne
Ne
Ne
Da
da
Da
Ne
Da
Da
ne
Da
da
da
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PLANINSKA KOČA
125. Planinski rudarski dom na Kalu
126. Koča na Hleviški planini
127. Štuhcev dom pri Treh kraljih
128. Andrejev dom na Slemenu
129. Mengeška koča na Gobavici
130. Dom Pristava na Javorniškem Rovtu
131. Koča pri izviru Soče
132. Koča pri Jelenovem studencu
133. Dom na Šmohorju
134. Planinski dom na Brnici
135. Tončkov dom na Lisci
136. Jurkova koča na Lisci
137. Planinski dom na Jančah
138. Koča pri Savici
139. Planinski dom v Novem Svetu
140. Mariborska koča
141. Koča na Žavcarjevem vrhu
142. Slavkov dom na Golem brdu
143. Koča "Pikovo"
144. Stjenkova koča na Trstelju
145. Dom Vinka Paderšiča na Gorjancih
146. Dom na Boču
147. Planinski dom na Gori Oljki
148. Koča Mladika na Pečni rebri
149. Koča na Krimu
150. Planinski dom Rašiške čete na Rašici
151. Planinska koča pri Sv.Ani na Mali gori
152. Koča na Kopitniku
153. Planinska koča Vrh nad Rovtami
154. Koča na Kokoški
155. Rudijev dom na Donački gori
156. Planinska koča na Kozleku
157. Planinski dom na Sviščakih
158. Planinska koča na Ermanovcu
159. Planinski dom na Resevni
160. Lavričeva koča na Gradišču
161. Zajčeva koča
162. Dom na Paškem Kozjaku
163. Planinski dom na Čreti
164. Zavetišče na Planini
165. Planinski dom na Zasavski gori
166. Planinski dom Šentjungert
167. Planinski dom na Bukovici

n.v.
946m
818m
1181m
1086m
434m
975m
886m
876m
781m
457m
927m
927m
792m
653m
516m
1068m
863m
396m
992m
610m
828m
658m
725m
733m
1107m
631m
910m
865m
823m
647m
590m
997m
1242m
964m
645m
510m
742m
960m
870m
733m
822m
565m
568m

PLANINSKO DRUŠTVO
Hrastnik
Idrija
RTC Trije kralji
IUV tovarna usnja Šoštanj
Janez Trdina Mengeš
Javornik-Koroška Bela
Jesenice
Kočevje
Laško
Liboje
Lisca Sevnica
Lisca Sevnica
Litija
Ljubljana-matica
Logatec
Maribor - matica
Maribor-matica
Medvode
Mežica
Nova Gorica
Novo Mesto
Poljčane
Polzela
Postojna
Preserje-Podpeč
Rašica
Ribnica
Rimske Toplice
Rovte
Sežana
Sloga Rogatec
Snežnik" Il. Bistrica - PS Podgora
Snežnik" Ilirska Bistrica
Sovodenj
Šentjur pri Celju
Šentvid pri Stični
Tabor
Velenje
Vransko
Vrhnika
Zagorje
Žalec
Žalec

Kategorija
3b
3b
3b
3b
3b
3b
3b
3b
3b
3b
3b
3b
3b
3b
3b
3b
3b
3b
3b
3b
3b
3b
3b
3b
3b
3b
3b
3b
3b
3b
3b
3b
3b
3b
3b
3b
3b
3b
3b
3b
3b
3b
3b

Gost.
obrat
da / ne
Da
Da
Da
Da
da
da
Da
Ne
Da
N
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
da
Ne
Da
Ne
Ne
Ne
Ne
Da
Da
Ne
Ne
Da
Da
Ne
Da
Da
Da
Ne
Ne
Da
Ne
Ne

NEPRAVA PRIDOBITNA DEJAVNOST
Odboru Državnega zbora za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje smo za javno predstavitev mnenj o
predlogu zakona o društvih posredovali gradivo z naslovom NEPRAVA PRIDOBITNA DEJAVNOST:
Primer planinskega društva, ki gospodari s planinsko kočo, s katerim smo želeli na konkretnem primeru
predstaviti problematiko (ne)pridobitnosti in meril, ki opredeljuje nepridobitnost delovanja društev. Zakonodajalcu smo predlagali, da natančno preuči navedena merila in jih v celoti vgradi v predlog novega zakona o
društvih.
Borut Peršolja,
Predsednik PD Domžale
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NEPRAVA PRIDOBITNA DEJAVNOST:
Primer planinskega društva, ki gospodari s planinsko kočo
1. Pravni položaj planinskega društva
Pravni položaj delovanja planinskega društva je
določen z naslednjimi zakonskimi in drugimi akti:
- Zakon o društvih, iz katerega izvira potrditev
društvenih pravil in registracija pri upravnem
organu,
- Zakon o športu, iz katerega izvira vsebina delovanja,
- Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji, iz katerega izvirajo športne panoge in različne
ciljne skupine, ki se ukvarjajo s posameznimi
izseki športa,
- Pravilnik o podelitvi statusa društva, ki deluje v
javnem interesu na področju športa, iz katerega
izvira ugotovljeno stanje, da društvo izvaja dejavnosti, ki presegajo društveno raven in so v
javnem interesu,
- Zakon o gostinstvu, iz katerega izvira okvir za
upravljanje in gospodarjenje s planinskimi kočami,
- Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih, ki se
nanašajo na poslovne prostore, opremo in naprave ter o pogojih glede minimalnih storitev v
posameznih vrstah gostinskih obratov, pri sobodajalcih in na kmetijah, iz katerega izvira nedvoumno ugotovljeno stanje, da planinske koče,
ki izpolnjujejo zakonsko določene pogoje, niso
gostinski objekti in
- Statut Planinske zveze Slovenije, ki ureja razmerja med planinskim društvom in planinsko
zvezo.
Društvo za dokazovanje svojega pravnega položaja
razpolaga z naslednjimi dokumenti in odločbami:
- z veljavnimi pravili, ki jih je potrdil oddelek za
upravne notranje zadeve Upravne enote,
- s potrdilom o vpisu planinskega društva v register društev, ki ga vodi Upravna enota, oddelek
za upravne notranje zadeve,
- z odločbo Ministrstva za šolstvo, znanost in
šport o statusu društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa,
- z mnenjem Ministrstva za šolstvo, znanost in
šport, da so planinske koče objekti, v katerih se
odvija pretežno nepridobitna dejavnost, ki je v
javnem interesu,
- z obvestilom o identifikaciji in razvrstitvi po
dejavnosti, ki določa, da ima planinsko društvo
matično številko 5010314 in sodi po standardni
klasifikaciji dejavnosti v dejavnosti drugih športnih dejavnosti (šifra 92.623).

-

potrdilo, ki ga je izdala Planinska zveza Slovenije, da je planinska koča, katere lastnik je planinsko društvo, vpisana na seznam Planinske
zveze Slovenije.

2. Pridobitna dejavnost v obstoječih zakonodajnih okvirih
Obstoječi zakon o društvu opredeljuje pogoje in
vsebino pridobitne dejavnosti v društvih takole:
− Društvo je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki se združujejo zaradi skupno določenih interesov, opredeljenih v
temeljnem aktu in v skladu z Zakonom o društvih.
− Društvo ne sme opravljati pridobitne dejavnosti
kot svoje izključne dejavnosti.
− Društvo lahko neposredno opravlja pridobitno
dejavnost pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti določa zakon.
− Pridobitna dejavnost mora biti določena v temeljnem aktu in mora biti povezana z nameni in nalogami društva ter se lahko opravlja v obsegu,
potrebnem za njihovo doseganje.
− Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga društvo
doseže z neposrednim opravljanjem pridobitne
dejavnosti, se sme uporabiti le za doseganje namenov in nalog društva, v skladu s temeljnim aktom.
3. Dejavnost planinskega društva
Iz pravil planinskega društva izhaja, da so namen in
cilji njegovega delovanja nepridobitni.
Planinsko društvo s svojim širokim delovanjem, ki
vključuje gorništvo, prostovoljno vodništvo, alpinizem, športno plezanje, vzdrževanje planinskih poti
in planinske koče, skrb za varstvo gorske narave,
založništvo, informativno in arhivsko dejavnost,
deluje v javnem interesu na področju športa.
Planinsko društvo izvaja naslednje športne panoge:
planinstvo, planinstvo – alpinizem, planinstvo –
športno plezanje, planinstvo – tekmovalno ledno
plezanje in planinstvo – planinska orientacija. V
programu ima zastopane naslednje izseke športa:
šport otrok, mladostnikov in mladih, športno rekreacijo, kakovostni šport, vrhunski šport in šport ljudi s
posebnimi potrebami. Planinsko društvo prireja
sprehode, izlete, pohode, ture, turne smuke, tabore,
izvaja alpinistične in športno plezalne vzpone, organizira tekmovanja v lednem plezanju ter planinski
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orientaciji, pripravlja odprave v tuje gorstva ter delovne akcije na planinskih poteh in pri planinski
koči, organizira dejavnost planinskih skupin in odsekov in skrbi za družinsko gorništvo. Posebno pozornost namenja varnosti v gorah, gorniškemu usposabljanju otrok, mladostnikov in mladih, kakovostnemu delu strokovnih delavcev v športu in spoznavanju, raziskovanju, doživljanju in varovanju gorske
narave.
Planinsko društvo se zaveda pomena delovanja
civilne družbe in si prizadeva za dobrobit skupnosti
v celoti. Prostovoljno delo svojega članstva razvija
na vseh ravneh in v vseh oblikah gorniške
dejavnosti.
Planinsko društvo neposredno deluje na področju
športa in nudi storitve osebam, ki se ukvarjajo s
športom ali se udeležujejo športne vzgoje, zato je ta
dejavnost tudi oproščena plačila davka na dodano
vrednost v skladu z 12. točko 1. odstavka 26. člena
zakona o davku na dodano vrednost. V kolikor ta
dejavnost ni neposredno povezana s športom ali
športno vzgojo, društvo za takšne storitve obračunava davek na dodano vrednost.
4. Pridobitna dejavnost planinskega društva
Pridobitna dejavnost planinskega društva je nedvoumno opredeljena v društvenih pravilih. Društvo z
delovanjem planinske koče opravlja tudi gospodarsko ali pridobitno dejavnost, vendar ta dejavnost ni
usmerjena v pridobivanje dobička. Slednji strokovni
termin – dobiček – je tudi sicer nezdružljiv z vsebino zakona o društvih, saj ta pozna zgolj izraz ostanek prihodkov nad odhodki. Planinsko društvo ustvarja – vendar ne vsako leto in še takrat s precejšnjimi napori – presežek prihodkov nad odhodki, ki
pa ga – kot že rečeno – ni mogoče deliti med člane,
temveč ga namensko in trajno porablja za dejavnost
društva.
Gospodarska dejavnost društvu ne pomeni edini vir
sredstev za delovanje. Presežke prihodkov nad odhodki iz vseh dejavnosti in drugih virov društvo
trajno namenja za uresničevanje svojega nepridobitnega namena in ciljev in jih ne deli med člane. Premoženje planinskega društva je nerazdelno, morebitna delitev premoženja med člane pa bi bila nična.
Dejavnost planinske koče zato nima prave narave
pridobitnosti, ampak lahko dejavnost planinske koče
opredelimo kot NEPRAVO PRIDOBITNO
DEJAVNOST. Takšno stališče je v podobnih primerih zavzelo že Računsko sodišče Republike Slo-

venije – Predhodno poročilo o opravljenem nadzoru:
Poslovanje v letih 1996 in 1997 Prostovoljnega gasilskega društva Kamnik, točka 1.5, št. 1203-17/986, 13. 07. 98.
5. Planinska koča in planinske poti
Planinska koča stoji na gozdni meji v KamniškoSavinjskih Alpah. Lastnik planinske koče je planinsko društvo, ki dom upravlja ob pomoči gospodarskega odseka. Planinska koča je vpisana na seznam
Planinske zveze Slovenije. Planinsko društvo je
planinsko kočo zgradilo leta 1953.
V poletni sezoni je planinska koča odprta vsak dan
od 1. junija do 30. septembra, izven sezone pa ob
sobotah, nedeljah, praznikih in za večje skupine po
dogovoru. Novembra je planinska koča zaprta.
Do planinske koče ni cestne povezave, obstaja zgolj
oskrbovalni kolovoz, tako da koča ni vse leto dostopna za nemoteno oskrbovanje. Dostop z motornimi
vozili je tudi sicer omejen z Odlokom o javnem redu
na gorskem območju, ki ga je sprejela pristojna občina.
Planinska koča daje vsem obiskovalcem ne glede na
članstvo v planinski organizaciji:
- skromno, a udobno zavetje med izvajanjem
gorniške dejavnosti,
- oskrbo z osnovno hrano in pijačo,
- prenočevanje z lastnimi rjuhami,
- informacije o razdaljah, potrebnem času, stanju
planinskih poti, vremenskih razmerah in nevarnostih,
- v primeru gorske nesreče posredovanje obvestila, saj je v domu obveščevalna točka Gorske reševalne službe Slovenije.
Planinska koča opravlja vlogo gorniškega učnega
središča za gorniška usposabljanja, gorniške tabore,
zimovanja in šole v naravi. V planinski koči potekajo tudi sestanki in srečanja organov planinskega
društva.
V planinski koči vsako leto v poletni sezoni potekajo različne brezplačne akcije, ki so namenjene gorniškemu usposabljanju vseh obiskovalcev gora. Med
najbolj obiskanimi in odmevnimi so akcije Zdravi v
gore, Beremo z Manco Košir, vodenje po planinskih
poteh, strokovne ekskurzije, srečanja društvenih
članov in članic ...
Do planinske koče lahko vse leto pridemo le peš po
planinskih poteh, ki skupaj v dolžino merijo dobrih
24 km. Za najdaljši dostop iz doline bomo potrebo-
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vali tri ure in pol, za najkrajši dostop pa približno 45
minut. Za poti na območju planinske koče s prostovoljnim delom skrbijo posebej za to usposobljeni
markacisti, člani planinskega društva.
S planinskimi potmi in planinsko kočo društvo vsako leto kandidira na občinskem javnem razpisu za
sofinanciranje večjih vzdrževalnih del na športnih
objektih. Sredstva pridobljena na razpisu ne zadoščajo za kakovostno izvedbo investicijskih in vzdrževalnih del, saj je društvo iz tega naslova v letu 2005
pridobilo 200.000 SIT od zaprošenih in uresničenih
2.040.000 SIT. Razliko je društvo pokrilo z lastnimi
sredstvi.
6. Pravni okviri delovanja planinske koče
Planinska koča deluje v skladu z določili Zakona o
športu, Zakona o gostinstvu in Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih, ki se nanašajo na poslovne prostore, opremo in naprave ter o pogojih glede
minimalnih storitev v posameznih vrstah gostinskih
obratov, pri sobodajalcih in na kmetijah.
Športne objekte in njihovo namembnost opredeljuje
Zakon o športu:
17. člen (športni objekti)
Športni objekti so za športno dejavnost opremljene
in urejene površine in prostori.
20. člen (namembnost)
Javni športni objekt se mora uporabljati v javno
dobro in za namen, za katerega je bil zgrajen in urejen. Če se javnemu športnemu objektu namembnost
spremeni, se mora zagotoviti nadomestni javni
športni objekt.
Da so planinske koče in planinske poti športni objekti, potrjujejo:
- registracija in razvrstitev dejavnosti planinskih
društev v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti v razred dejavnosti športnih dejavnosti,
- mnenje Ministrstva za šolstvo, znanost in šport,
da so planinske koče objekti, v katerih se odvija
pretežno nepridobitna dejavnost, ki je v javnem
interesu,
- financiranje obnove planinskih poti in planinskih koč iz letnega programa športa na državni
ravni, ki ga vsako leto sprejme Vlada Republike
Slovenije (http://www.mszs.si/slo/sport),
- financiranje obnove planinskih poti in planinskih koč iz sredstev Fundacije za financiranje
športnih organizacij v Republiki Sloveniji.

Planinska koča in planinske poti so torej športni
objekti, v in na katerih opravljamo dejavnosti povezane s športom in športno vzgojo posameznikov.
Zakon o gostinstvu v 4. členu med vrstami gostinskih obratov našteva tudi planinske in druge domove. Podrobnejše pogoje za delovanje planinskih koč
ureja 43. člen Pravilnika o minimalnih tehničnih
pogojih, ki se nanašajo na poslovne prostore, opremo in naprave ter o pogojih glede minimalnih storitev v posameznih vrstah gostinskih obratov, pri
sobodajalcih in na kmetijah:
43. člen (Planinski dom)
(1) Planinski dom je gostinski obrat, če je dostopen
z osebnimi avtomobili ali z žičnico za prevoz oseb
preko celega leta in je vpisan v evidenco pri Planinski zvezi Slovenije.
V skladu z določbo tega pravilnika planinska koča,
za katero skrbi planinsko društvo v tem konkretnem
primeru, NI GOSTINSKI OBJEKT, saj ni dostopen z osebnimi avtomobili ali z žičnico za prevoz
oseb preko celega leta.
7. Status planinske koče, kot ga določa avtonomna zakonodaja Planinske zveze Slovenije
Planinsko društvo je včlanjeno v Planinsko zvezo
Slovenije in razvija prostovoljno delo. Dejavnost
planinskega društva vodijo in izvajajo prostovoljci.
V 6. členu statuta Planinske zveze Slovenije je določeno: »Planinske organizacije so prostovoljne
organizacije in v ta namen razvijajo prostovoljno
delo. Planinske organizacije in njeni člani ob izvajanju prostovoljnega dela za svoje delo, znanje in
porabljen čas ne morejo zahtevati plačila, imajo pa
pravico do nadomestila materialnih stroškov povezanih z izvedbo programa planinskih organizacij.
Obseg in višino nadomestil določi upravni odbor
Planinske zveze Slovenije.«
Status planinske koče lahko dobi katerakoli koča v
gorskem svetu, ne glede na lastništvo in status izvajanja dejavnosti. Naziv planinska koča podeljuje in
odvzema upravni odbor Planinske zveze Slovenije
na predlog njene gospodarske komisije. Pogoj za
pridobitev naziva planinska koča je sklenjena pogodba med Planinsko zvezo Slovenije in nosilcem
dejavnosti, v kateri je opredeljeno, da mora nosilec
upoštevati cene, popuste in režim v planinskih kočah.
Cene storitev in blaga v planinski koči določa lastnik planinske koče – upravni odbor planinskega
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društva. Vendar planinsko društvo ne določa vseh
cen. Na podlagi statuta Planinske zveze Slovenije
določa najvišje cene osnovne hrane, pijače in prenočišč v planinskih kočah upravni odbor Planinske
zveze Slovenije.
8. Razmerje planinske koče do drugih gospodarskih subjektov na trgu
Planinska koča deluje v visokogorskem okolju že
več kot petdeset let in je bil prvi tovrsten objekt v
tem delu slovenskih gora. Skoraj šest desetletij člani
planinskega društva skrbijo zanj in za vzdrževanje
planinskih poti, ki vodijo do njega. Vsa ta leta so v
planinski koči potekale številne prireditve s športno,
rekreativno, vzgojno in kulturno vsebino.
Planinska koča daje svoje storitve vsem obiskovalcem, ne glede na članstvo v planinski organizaciji.
Pod streho planinske koče je društvo dolžno sprejeti
vsakega obiskovalca, tudi če ni na razpolago prostih
ležišč in mu omogočiti zasilno prenočevanje. V času
odprtja je v planinski koči na razpolago nekaj enostavnih toplih jedi (enolončnice ipd.), čaj in drugi
napitki. Vsi obiskovalci lahko uživajo s seboj prineseno hrano in pijačo.
Gostinske in prenočitvene zmogljivosti planinske
koče ostajajo enake, oziroma se celo krčijo. V zadnjem desetletju je bila vsa investicijska dejavnost
usmerjena v izboljšanje obstoječega stanja, ne pa
tudi v novogradnje, širitve in večanje zmogljivosti.
Do planinske koče je treba priti peš, za kar obiskovalci lahko porabijo tudi tri ure in pol časa v vzponu. Skupaj s sestopom traja gorniška dejavnost od
pet do šest ur. V planinski koči ni mogoče pojesti
nedeljskega kosila in se po kosilu usesti v avto in
odpeljati. Vsi obiskovalci planinske koče puščajo
svoje avtomobile najmanj 45 minut stran na za to
urejenih parkirnih mestih v skladu z Odlokom o
javnem redu na gorskem območju, ki ga je sprejela
pristojna občina.
Dejavnost planinskega društva oziroma njegove
planinske koče ne predstavlja nelojalno konkurenco
ostalim gospodarskim subjektom in samostojnim
podjetnikom posameznikom, ki se v bližnji in daljni
soseščini ukvarjajo z enako dejavnostjo. Pri tem je
pomembno upoštevati naslednje okoliščine:

-

-

da so se ostali gospodarski subjekti na območju
delovanja planinske koče pojavili nekaj desetletij kasneje,
da njihovi objekti niso planinske koče in ne
izvajajo dogovorov Planinske zveze Slovenije
glede vsebine delovanja, cen in hišnega reda v
planinskih kočah,
ne opravljajo dejavnosti povezanih s športom in
ne vzdržujejo dostopnih planinskih poti,
da imajo nekateri med njimi zagotovljeno celoletno lahko dostopnost,
da ne izvajajo brezplačnih akcij namenjenih
gorniškemu usposabljanju obiskovalcev gora,
da poslujejo 365 dni na leto in ne sezonsko,
da je njihov edini namen doseganje dobička, ki
ga razdelijo lastnikom.

9. Napotek zakonodajalcu
Pravno utemeljeno in logično dosledno smo pokazali:
- da planinsko društvo v celoti deluje v skladu z
določili Zakona o društvih,
- da pridobitne dejavnosti ne opravlja kot svoje
izključne dejavnosti,
- da dejavnost planinske koče lahko opredelimo
kot
NEPRAVO
PRIDOBITNO
DEJAVNOST,
- da morebitni presežek prihodkov nad odhodki
društvo v celoti namenja za skromno vzdrževanje in nemoteno delovanje planinske koče, ki sezonsko deluje na gozdni meji v surovih podnebnih razmerah,
- da presežke prihodkov nad odhodki iz vseh
dejavnosti in drugih virov društvo trajno namenja za uresničevanje svojega nepridobitnega namena in ciljev in jih ne deli med člane,
- da so gorništvo, planinske koče in poti dejavnosti in objekti namenjeni izvajanju športne dejavnosti in
- da z vzdrževanjem planinskih poti, organizacijo
brezplačnih športnih in s športom povezanih prireditev in oskrbovanjem planinske koče ustrezamo vsebini odločbe o delovanju in statusu
društva, ki deluje v javnem interesu na področju
športa.
Predlagamo zakonodajalcu, da natančno preuči zgoraj navedena merila in jih v celoti vgradi v predlog
novega zakona o društvih.
Borut Peršolja,
Predsednik PD Domžale

24
____________________________________________________________________________
OBVESTILA
PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
32. letnik / 4. številka

OBVESTILA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE

PLANINSKA DRUŠTVA…
VABIJO…
AKCIJE V APRILU 2006:
AKCIJA

DATUM

ORGANIZATOR INFORMACIJE

Od Kotelj do Belih vod

15.04.06

PD Velenje

Irena Brložnik

Tradicionalni pohod na Remšnik
k družini Unuk

16.04.06

VO PD Ožbalt - Kapla

Marjan Račnik 051/ 362 153
Darja Kramžar

13. gorski tek pod Kriško goro za
memorial Janka Likarja

17.04.06

PD Križe

Ivan Likar 041/ 784 175

13. pomladanski pohod k Črnemu
jezeru na Pohorju
Planinska maša na Golčaju

17.04.06

PD Oplotnica

17.04.06

PD Blagovica

Velikonočni pohod Mala gora

17.04.06

PD Ajdovščina

Anton Klinc 040/ 460 622
02/ 801 93 94
Bojan Pustotnik 041/ 710 681
bojan.pustotnik@helios.si
Alojz Vitežnik 05/ 366 38 32
031/ 818 936

Velikonočni pohod na Gorno in
Pikovo

17.04.06

PD Mežica

Slavko Rosc

14. pohod "Sloven'c, tvoj rod je
hodil tod"

22.04.06

PD Železničar Celje

Jože Ratej 041/ 792 734

24. planinski pohod po mejah KS
in spominskem obeležju NOB

22.04.06

PD Liboje

PD Liboje 03/ 174 03 56

27. pohod na Štampetov most

22.04.06

01/ 291 22 97

Pohod po Meškovi poti

22.04.06

PD Železničar
Ljubljana
PD Slovenj Gradec

Pohod po Ribiški planinski poti
III.del

22.04.06

PD Ribnica

Trim pohod na Rašico

22.04.06

PD Janez Trdina
Mengeš

Miro Šušteršič 041/ 809 862

34.Koflerjev memorial - Vrata

23.04.06

Postaja GRS
Mojstrana

Dušan Polajnar 041/ 603 335

Tradicionalni pohod okoli Metlike
32. trim pohod na Boč ob Dnevu
upora

23.04.06
27.04.06

PD Metlika
PD Poljčane

Anton Krašovec 041/ 757 441
Ivo Frišek 041/ 878 376
Janko Kovačič 051/ 211 801

Pohod po Vrhniški planinski poti

27.04.06

PD Vrhnika

Roman Novak 041/ 224 039

Pomlad na Bukovici

27.04.06

PD Žalec

Dušan Šip 031/ 320 242

Tradicionalni pohod na Žavcarjev
vrh

27.04.06

VO PD Ožbalt - Kapla

Tone Cepec 02/ 876 00 27
040/ 324 966

PD Valentin Stanič
Kanal

Marijan Nanut 051/ 604 762

Pohod na livški kolovrat

AKCIJA
Tradicionalni spominski pohod na

DATUM
29.04.06

Ivan Hovnik 051/ 310 913
Danilo Goljat 031/ 345 102
Andrej Drobnič 040/ 737 330

ORGANIZATOR INFORMACIJE
PD Bovec

Igor Zlodej 041/ 781 257
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Golobar
Kresovanje na Mali Planini

30.04.06

PD Bajtar

Gregor Rupnik 040/ 308 172
Helena Plahuta 041/ 981 141

Kresovanje na Srnjaku

30.04.06

PD Logatec

Kresovanje pri koči na Golici

30.04.06

PD Jesenice

Janez Slabe 01/ 754 15 93
041/ 544 561
PD Jesenice 04/ 586 60 70

Prvomajsko kresovanje pri
Valvazorjevem domu
Tradicionalno kresovanje na
predvečer 1.maja Okrešelj

30.04.06

PD Radovljica

Marko Mulej 040/ 772 843

30.04.06

PD Celje Matica

PD Celje Matica 03/ 492 48 50

10. tradicionalni shod občanov
Žirovnice in pohod na Stol

01.05.06

PD Žirovnica

Dušan Rajgelj 031/322 249

11. prvomajski pohod po Moravški
planinski poti

01.05.06

PD Moravče

Leon Lavrič 041/ 433 254
01/ 723 12 74

3. spominski pohod

01.05.06

PD Gornja Radgona

Verica Fartek 031/ 654 514

49. prvomajski pohod na Kozlek

01.05.06

PD Snežnik
Ilirska Bistrica

Marjan Prosen 05/ 714 14 82

Pohod na Krn

01.05.06

PD Kobarid

Marko Matajurac 041/ 781 251

Pohod na Kršičevec

01.05.06

PD Postojna sekcija
Jurišče

Vlado Smrekar 041/ 698 696
Jadran Grželj 05/ 757 80 46

Pohod na Zavrh

01.05.06

PD Lenart

Franc Meke 031/ 755 610

Prvomajsko srečanje na Mrzlici

01.05.06

PD Trbovlje

Bojan Gorjup 03/ 562 20 36
Miro Drnovšek 03/ 562 20 06

Prvomajski pohod in srečanje na
Krašnjem vrhu

01.05.06

PD Metlika

Anton Krašovec 041/ 757 441

Prvomajski pohod na Pečke

01.05.06

PD Drava Maribor

Borut Cerkvenič 041/ 482 331

Prvomajsko srečanje na Cajnarju

01.05.06

PD Logatec

Janez Slabe 01/ 754 15 93
041/ 544 561

Prvomajsko srečanje na Kalu

01.05.06

PD Hrastnik

Marjan Pugar 03/ 564 51 07

Prvomajsko srečanje na Krimu

01.05.06

Prvomajsko srečanje pri koči pod
Grmado

01.05.06

PD Podpeč –
Preserje
PD Grmada Celje

Marko Goršič 01/ 363 11 75
041/ 795 006
Franc Šinko 031/ 383 591

Srečanje planincev in občanov
Občine Mislinja v Završah nad
Mislinjo

01.05.06

PD Mislinja

Mirko Tovšak 040/ 712 132

Tradicionalni prvomajski pohod na
Košenjak in srečanje planincev in
občanov pri planinskem domu
Košenjak
Tradicionalni prvomajski pohod na
Ulbinov vrh

01.05.06

PD Dravograd

Ivana Kotnik 051/ 315 963
pd.dravograd@email.si

01.05.06

VO PD Ožbalt - Kapla

Tone Cepev 02/ 876 00 27

AKCIJE V MAJU 2006:

AKCIJA
Tradicionalno prvomajsko srečanje

DATUM
01.05.06

ORGANIZATOR INFORMACIJE
PD Šentjur

Ivan Straže 031/ 883 319
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na Resevni
Tradicionalno srečanje na
Šmohorju

01.05.06

PD Laško

Vlado Pongratz 03/ 573 32 70

Turni smuk na Veliki Planini

01.05.06

PD Bajtar

Helena Plahuta 041/ 981 141

Družinski pohod na Mirno goro

02.05.06

PD Črnomelj

Peter Dichelbeger 031/ 638 912

30. spominski pohod na Blegoš

06.05.07.05.2006

PD Gorenja vas in
PD Škofja Loka

Franci Fortuna 041/ 451 684

Naravovarstveni izlet na Kočevsko

06.05.06

KVGN MDO
Ljubljana

Drago Cencič 031/ 615 943

Pohod po oglarski poti

06.05.06

ŠD Dole

Jože Prah 041/657 560
jože.prah@volja.net

Pohod po Stoperški planinski poti,
1.del

06.05.06

PD Pošte in Telekoma
Maribor

Vlado Možina 02/ 449 26 46

Srečanje Zasavske planinske
mladine na Jančah

06.05.06

PO MO Zasavja

Gorazd Šantej 041/ 937 888

13. pohod Vojnik-Kunigunda

07.05.06

PD Vojnik

Mirko Blazinšek 041/ 685 635

28.Jezikova nedelja na Bohorju

07.05.06

PD "Bohor" Senovo

Tone Petrovič 07/ 497 15 30

33. trim pohod Šalek-Paški Kozjak

07.05.06

PD Velenje

Marjan Skaza
PD Velenje 03/ 587 11 34

Družne Sabotinske planinske poti

07.05.06

PD Nova Gorica

PD Nova Gorica 05/ 302 30 30
planinskod.novagorica@siol.net

Majski pohod na Goro Oljko

07.05.06

PD Šmartno ob Paki

PD Šmartno ob Paki 031/806 502
ob sredah od 18. do 20. ure

Donačka gora

13.05.06

PD Hakl Sveta Trojica

Mačkovec, srečanje
evropohodnikov

13.05.06

KEUPS

Dragotin Kuster 02/ 720 75
01 041/ 475 588
Jože Prah 041/ 657 560
prah.joze@volja.net

Srečanje udeležencev akcije

13.05.06

PD za Selško dolino
Železniki

Rado Goljevšček 04/ 514 64 89

Slovenija v gibanju - Pohod na
Rudnico

14.05.19.05.2006

PD Bohinjsla Bistrica

Andrej Rožič 051/ 364 125

Srečanje sosednih PD pri lovski
koči Glančnik na Rdečem bregu

14.05.06

VO PD Ožbalt - Kapla

Tone Cepec 02/ 876 00 27
040/ 324 966

PD LITIJA:
Člani planinske sekcijeDU se bodo v soboto, 22.4.2006 povzpeli na Trstelj (643m), prehodili pa bodo tudi
Kosovelovo planinsko pot od Sežane do Komna. Izlet bosta vodila Viktor Čebela in Lojze Hauptman. Hoje
bo za štiri ure. Prijave v pisarne DU ob ponedeljkih, sredah in petkih med 8. in 10. uro.
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V soboto, 22.4.2006 bo Sabotin (609 m) osvojila tudi planinska sekcija Sava. »Trda« varianta bo s hojo
začela v kraju Deskle, »mehka« pa v Ligu. Vsi skupaj se bodo najprej povzpeli na Korado (812m) in nato po
grebenski poti na Sabotin, sestopili pa bodo v Solkan. Hoje bo za 5 do 6 ur.
Prijave sprejema vodja sekcije Marko Dernovšek (031 789 224)
PD Litija vabi vse članice in člane na Občni zbor, ki bo v nedeljo, 23.4.2006 ob 10.30. uri v planinskem
domu na Jančah. Pregledali bomo delo v preteklem letu in sprejeli načrte za naprej. Podeljena bodo priznanja
za prehojene planinske poti. Vabljeni tudi vsi prijatelji društva in planin.
V soboto, 29.4.2006 bodo planinci sekcije DU prehodili odsek Poti spominov NOB občine Domžale od
Trojan do Limbarske gore. Izlet vodita Erika in Rado Zupančič.
**********************************
PD Integral Ljubljana vabi člane v soboto, 15. aprila 2006 ČEZ GOSJAK NA SMOKUŠKI VRH. Odhod bo ob 7. uri iz Celovške 166, s kombijem. Cena 1500 SIT. Vodila bosta PLV Martin Lenaršič in Mitja
Premrl.
Vabijo tudi v ponedeljek, 17. aprila 2006 na KRAŠNJI VRH, z odhodom ob 7. uri. Cena 2.000 SIT. Vodita PLV Marinka Koželj Stepic in Janez Lenaršič.
Prijave pri Nevenki Pejčič 041 901 999.
**********************************
PLANINSKO DRUŠTVO GORENJA VAS v sodelovanju s
PLANINSKIM DRUŠTVOM ŠKOFJA LOKA organizira

30. SPOMINSKI IN REKREATIVNI POHOD NA BLEGOŠ

1562 m

Letošnji pohod bo v NEDELJO, 7. maja 2006,
za šolsko mladino v SOBOTO, 6. maja 2006
Smeri pohoda:
1. Javorje - Črni kal - vrh Blegoša
2. Hotavlje - Leskovica - Jelenci - vrh Blegoša
3. Zali log - Potok - Črni kal - vrh Blegoša
4. Cerkno - Robidnica - Slugova dolina - vrh Blegoša
5. Hotavlje - Čabrače - Prva ravan - vrh Blegoša
Čas hoje do izhodišča do vrha Blegoša je približno 3 ure.
Pohod bo v vsakem vremenu.
Udeleženci naj imajo vremenskim razmeram primerno obleko in obutev.
Vse poti so dobro označene in zavarovane.
Vpisno mesto bo pri koči na Blegošu. Vpisovanje in potrjevanje izkaznic bo v soboto od 8. do 14. ure, v
nedeljo od 8. do 16. ure.
Ob 11. uri bo priložnostna svečanost s kulturnim programom.
Slavnostni govornik bo mag. Franc Ekar, predsednik Planinske zveze Slovenije.
Za dobro razpoloženje bo poskrbel ansambel gostišča Starman.
Prevoz z avtobusi je mogoč po Poljanski dolini do vasi Javorje in do Leskovice,
po Selški dolini pa do vasi Zali log. Z manjšimi avtobusi in osebnimi vozili je prevoz mogoč do vasi Potok
in na Črni kal.
Udeležencem pohoda pripada:
•
za prvi pohod
izkaznica pohoda
•
za drugi pohod
bronasta značka
•
za četrti pohod
srebrna značka
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•
•
•

za šesti pohod
za deseti pohod
za dvajseti pohod

zlata značka
plaketa
priznanje

Izkaznice in značke dobijo pohodniki na vpisnem mestu pri koči proti plačilu.
Koča na Blegošu in zavetišče na Jelencih bosta oskrbovana.
Vse informacije posredujejo: Franci Fortuna na tel. 04/51 81 117 ali 041/451 684,
Boris Klemenčič na tel. o41/846 397, PD Škofja Loka na tel. 04/51 20 667 ali
041/595 005 in koča na Blegošu 051/614 587 (sobota, nedelja, praznik).
Za PD Škofja Loka predsednik:
Za PD Gorenja vas predsednik:
Jože Stanonik
Franci Fortuna
**********************************
PLANINSKO JAMARSKI ODSEK Z ETNOLOŠKO SEKCIJO vabi na jamarski izlet KOČA PRI
JELENOVEM STUDENCU (876m), JAMA TREH BRATOV (900m) in MESTNI VRH (1034m) v
nedeljo, 23. aprila 2006. Prijave in informacije so na voljo v pisarni PD, Trg OF 16 v Ljubljani.
**********************************

PD BREŽICE
RAZPIS DRUŽINSKEGA PLANINSKEGA TABORA IN TABORA ODRASLIH PLANINCEV
V PD se že pripravljamo na poletni počitniški čas, zato objavljamo razpis planinskega tabora. Dosedanji
stalni udeleženci ste vabljeni, da ste tudi to poletje z nami, tisti, ki vas morda mika še ne preizkušen aktiven
dopust v naravi pod šotorskim krilom, pa se z udeležbo prepričajte, v čem je čar takšnega počitnikovanja.
KDAJ IN KJE BOMO TABORILI ?
Od 15. do 22. julija 2006 v Kamniški Bistrici.
KOMU JE NAMENJEN TABOR ?
Družinam, tudi babicam, dedkom, tetam, stricem in drugim odraslim.
KAKO BOMO PRIPOTOVALI V TABOR?
Vsak udeleženec bo sam poskrbel za prevoz. V tabor je treba priti v soboto, 15. julija, do 13. ure.
KOLIKO BO STALO ?
Celodnevna oskrba za
• odrasle 3.750 SIT na dan
• otroke do 12 let 2.500 SIT na dan
• otroke nad 12 let pa 3.000 SIT na dan.
KAJ BOMO POČELI V TABORU ?
Utrjevali bomo planinsko znanje, spoznavali življenje v naravi ter hodili na izlete po Kamniških Alpah.
Skupine bodo vodili ustrezno usposobljeni vodniki, ki bodo zahtevnost tur prilagodili sposobnostim
udeležencev. V prostem času bomo organizirali športne in družabne igre.
KATERE POGOJE MORAMO UDELEŽENCI IZPOLNJEVATI ?
• Biti moramo primerno telesno pripravljeni za premagovanje naporov, ki se pojavljajo pri hoji v gore.
Zaželeno je, da se pred tem udeležimo vsaj nekaterih društvenih izletov.
• Če nas skrbi zdravstveno stanje ob večjih telesnih naporih, se pred odhodom v tabor posvetujemo s
svojim zdravnikom.
• Obvezna je primerna planinska oprema.
• Potrebno bo sodelovanje v vseh aktivnostih tabornega programa, tudi dežurstvu se ne bo mogoče
izogniti.
• Predpisani taborni red in navodila vodstva tabora bodo veljala za vse udeležence.
• Plačano moramo imeti članarino za leto 2006, s čimer smo tudi zavarovani.
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DO KDAJ IN KJE SE PRIJAVIMO ?
Pisne prijave zbira Laura Rueh v okrepčevalnici Vrtnica, mentorji planinskih skupin in vodja tabora
Marija Veble do 24. junija 2006. V primeru, da se prijavljeni tabora ne bo udeležil, se mu tabornina vrne,
če se je odjavil vsaj 10 dni pred odhodom.
Ob prijavi boste plačali akontacijo v višini 10.000 SIT za udeleženca, celoten znesek pa ob prihodu v tabor.
KDO DAJE MOREBITNE DODATNE INFORMACIJE ?
Marija Veble, telefon 49 62 979.
Če boste izpolnili vse navedene pogoje in prišli z dobro kondicijo in dobro voljo, se boste v taboru in na
naših turah zagotovo prijetno počutili in uživali v vsakodnevnih aktivnostih.
Vodja tabora
Marija Veble

OBVEZNA OPREMA
1. NAHRBTNIK ZA IZLETE:
• čutara termovka ali plastenka za pijačo
• zložljiv dežnik ali pelerina
• vetrovka, kapa, rokavice
• planinska izkaznica z nalepko za leto 2005
• dnevnik in pisalo, trasverzalna knjižica
• krema za sončenje, krema za ustnice,
• sončna očala, čepica
• vrečka za hrano ali plastična posoda (za na turo)
• vrečka za smeti
• žepni nož
2. OPREMA ZA IZLETE:
• planinski čevlji (visoki-čez gleženj, z gumijastim rebrastim podplatom)
• športni copati in natikači
• kratke hlače in majice
• dolge hlače, flanelasta srajca
• trenirka
• pulover, bunda ali flis (raje dvoje tanjših)
• nogavice (več parov bombažnih in dva para debelejših)
• kopalke
3. OSTALO:
• perilo
• toaletni pribor in brisači
• papirnati robčki
• vrečka za umazano perilo
• žepna svetilka
• potrjena zdravstvena izkaznica
• najnujnejša zdravila
• zaščita proti komarjem in klopom
• družabne igre, pesmarica,glasbilo
• žepnina, naslovi…..
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PRIJAVNICA
NA DRUŽINSKI PLANINSKI TABOR IN TABOR ODRASLIH PLANINCEV
V KAMNIŠKI BISTRICI od 15. do 22. julija 2006

Ime in priimek : ……………………………………………….., rojen-a……………………………..
Naslov…………………………………………………………………………………………………….

Telefon doma……………………………………………Mobitel.……………………………………….

Prijavljam naslednje udeležence za planinski tabor (ime, priimek in rojstni datum)
1. …………………………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………………………..
3. …………………………………………………………………………………………………..
4. …………………………………………………………………………………………………..
5. …………………………………………………………………………………………………..
6. …………………………………………………………………………………………………..

Datum:

Podpis :
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POROČAJO…
SPD CELOVEC, SSZ, SPD »ROŽ« ŠENTJAKOB
Na 28. zimskem pohodu Arihova peč 2006 nad 250 udeležencev!
ŠENTJAKOB/CELOVEC - 28. zimski pohod v
spomin na padle partizane pod Arihovo pečjo na
avstrijskem Koroškem - organizatorji so ga morali
zaradi slabih vremenskih razmer in nevarnosti plazov kar dvakrat preložiti - je na koncu bil le se uspešno izpeljan. Povabilu Slovenske športne zveze,
Slovenskega planinskega društva Celovec in domačega Slovenskega prosvetnega društva "Rož" iz
Šentjakoba se je ob čudovitem vremenu, odlično
pripravljeni poti in pravljičnem zimskem ambientu
odzvalo nad 250 pohodnikov iz Avstrije, Slovenije,
Italije in Hrvaške.
.

Skupina pohodnikov s Komende pri Kamniku. Slika: Ivan Lukan

Kot vsako leto, so se pohodniki zbrali pri Polancu
na Cemernici nad Šentjakobom v Rožu in se nato
povzpeli mimo partizanskega bunkerja proti najvišji
točki pohoda, kočo na Blesceci (1.086 m ), nato so
se prek obnovljene Ressmannove koče spet vrnili v
dolino. Kot vsako leto tudi tokrat ni manjkalo družabnosti - ne med potjo, ne na koči Slovenskega

planinskega društva Celovec na Blesceci in se posebej ne v cilju na Cemernici, kjer so pohodnike čakali
okrepčila in diplome za udeležbo na pohodu ter
domača slovenska glasba. Letos so pohodniki se
posebej uživali čudovito vreme in tople spomladanske sončne žarke in se za dalj časa kot ponavadi
ustavili na Blesceci in v cilju, kjer je predsednik
organizacijskega odbora Danilo Prusnik se posebej
pozdravil in odlikoval pohodnike, ki so se že večkrat udeležili tega vse bolj priljubljenega spominskega pohoda. Kot je znano, zgoraj omenjena društva prirejajo pohod v spomin na osem partizanov in

partizank, ki so 9. februarja 1945, torej tik pred
osvoboditvijo Avstrije, v spopadu z nemško vojsko
padli pod Arihovo pečjo v Karavankah. Vsi so pokopani na pokopališču v Šentjakobu v Rožu.
Spominske in hkrati športno-rekrativne prireditve so
se tudi letos dokaj številno udelezili pohodniki iz
Slovenije (člani planinskih društev od Štajerske prek
Gorenjske in Ljubljane do Primorske), razveseljiv
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pa je bil tudi nadpovprečen odziv domačinov, ki so
prišli iz celotnega dvojezičnega ozemlja Koroške od Zilje preko Roža do Podjune. Med udeleženci je
bila tudi letos skupina zvestih pohodnikov iz Samobora pri Zagrebu pod vodstvom Acoja Aleksiča,
prav tako se je letošnjega pohoda udeležilo nekaj
ljubiteljev
gora
in
narave
iz
Trsta.
Pohoda sta se tokrat udeležila tudi dva vrhunska
planinca: Joško Igerc iz Male vasi pri Globasnici, ki
je že dvakrat osvojil najvišji vrh Afrike Kilimandžaro, ter Miro Koder iz Jesenic, ki se je pravkar vrnil
iz najvišjega vrha Južne Amerike, nad 7000 metrov
visokega Aconcagua v Andah.
.

ješ (Kranj/Slovenija), za 10-kratno pa Daniel Urschitz, Hanzi Urschitz (Malosce), Jovan Djurič (Stari
Grad/Hrvaska), Vera Rehsmann (Breznica), Julij
Iskra (Kotmara vas), Ivan Lukan (Vetrinj/Zg. Jezerce), Boštjan Osterman (Kranj/Slovenija). Za 5kratno udeležbo so bili odlikovani: Albert Smrecnik
(Globasnica), Joško Igerc (Mala vas), Andreas Urschitz (Malosce), Slavko Bandelj (Trst/Italija), Tone
Zupan (Ljubljana/Slovenija), Martin Cerkvenik
(Ljubljana/Slovenija), Miha Trampuz (Ljubljana/Slovenija), Janez in Sabine Buchwald (Pliberk),
Hildegard in Vinko Wieser (Celovec), Miroslav
Zolnir (Slovenj Gradec/Slovenija), Filip in Olga
Gallob (Vrba), Maxi Gallob (Brnca), Mirko Oraze
(Borovlje) in Štefan Skitek (Prevalje/Slovenija).
K uspehom letošnje prireditve pa so poleg aktivnih
pohodnikov iz celotnega prostora Alpe-Jadran bistveno prispevajo tudi številni prizadevni prostovoljni sodelavci Slovenskega planinskega društva Celovec, domačega kulturnega društva "Rož" ter Slovenske športne zveze na čelu z Danilom Prušnikom in
koordinatorjem pohoda, tajnikom SSZ Ivanom Lukanom.

Jesenican Miro Koder, ki je pravkar osvojil najvisjo goro Juzne Amerike Aconcagua in zamejski Slovenec Joško Igerc, dvakratni osvajalec
Kilimandzara Slika: Ivan Lukan

Organizatorji pohoda so tudi letos odlikovali zveste
pohodnike za večkratno udeležbo. Zlato značko za
25-kratno udeležbo je prejel Martin "Tinči" Urbajs
(Zoprace), za 15-kratno Slavka in Franc Kukovica
(Žitara vas), Nada Malle (Holbice), Dušan Potrebu-

Določen pa je tudi že datum 29. zimskega pohoda
Arihova peč. Zaradi slabih izkušenj z vremenom v
zadnjih letih, se posebej letos, je organizacijski odbor odločil, da bo pohod spet meseca februarja. Leta
2007 bo na sporedu v nedeljo, 11. februarja. S preložitvijo v mesec februar bo pohod tudi spet bližje
obletnici tragedije po Arihovo pečjo (9. februar
1945).
Prisrčno vabljeni!
IVAN LUKAN, SSZ

**********************************
PD »Paloma« Sladki Vrh obvešča o zaprtju Ribniške koče. Zaprta je od 03.04.2006 do 26.04.2006. Planinci, ki bi hoteli koristiti usluge koče v tem času, naj prej pokličejo na naslednje telefonske številke:
Telefon na koči: 02 876 82 46
Telefon najemnika koče: 02 876 82 02 ali 041 321 983 (g. Janko Zapečnik)
**********************************
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Naravovarstvena zveza Smrekovec

VPLIV OKOLJSKIH SPREMEMB NA
GOZD SMREKOVŠKEGA POGORJA
V okviru projekta Vpliv okoljskih sprememb na
gozd Smrekovškega pogorja, ki se je izvajal s finančno podporo Britanskega veleposlaništva, je
NZ Smrekovec organizirala delovno srečanje in
izdala novo zloženko.
Delovno srečanje je bilo 30. sušca/marca ob 17.00
uri v Mali dvorani Kulturnega doma Šoštanj. Dogodka so se udeležili župan občine Šoštanj Milan
Kopušar, podžupan občine Mozirje Joško Grudnik,
direktor Termoelektrarne Šoštanj dr. Uroš Rotnik,
Iztok Hrastel z družbe Esotech Velenje, vodja Zavoda za gozdove OE Nazarje Anton Breznik in člani
NZ Smrekovec.
Delovno srečanje je bilo
namenjeno
predstavitvi
poročil
o
stanju gozda
glede na večletna raziskovanja
in
merjenja raziskovalnih
ustanov. Poročili
sta
predstavila
mag. Samar
Petkovšek z
ERICa Velenje in mag.
Miran Čas z
Gozdarskega
inštituta
Slovenije. Iz poročil in razprave je bilo razvidno, da
se je stanje gozda v zadnjih dveh desetletjih izredno
izboljšalo. Pretekle škodljive vplive onesnaženega
zraka, ki so se pričeli zmanjševati po naložbah v
čistilne naprave na Termoelektrarni Šoštanj in Talilnici Žerjav, pa v današnjem času nadomeščajo novi
vplivi človekovega delovanja. Neusklajen razvoj

preobremenjuje občutljivo naravno okolje, ki je po
mnenju naravoslovnih raziskovalcev edinstveno v
mednarodnem merilu.
Prisotni so sprejeli naslednje sklepe:
1. Zberejo naj se podatki o opravljenih analizah in znanstvenih raziskavah na območju
Smrekovškega pogorja.
2. Potrebno je spodbujati sodelovanje občin
Šoštanj, Črna, Ljubno in Mozirje na področju ohranjanja narave.
3. Domačinom naj se omogoči in nudi spodbude za trajnostni vir preživetja (npr. sonaravni turizem).
4. Omejiti je potrebno nenadzorovan promet
štirikolesnikov in motorjev v poletnem času
ter motornih sani v zimskem času.
Ob priložnosti
dogodka
je
izšla tudi nova
zloženka, ki na
zanimiv način
ponazarja
vplive na gozd
Smrekovškega
pogorja skozi
pretekli,
današnji
in
prihodnji čas.
Zloženko so
prejela
vsa
gospodinjstva
občin Šoštanj,
Črna, Ljubno
in del občine
Mozirje. Zloženka je na
voljo na naslovu NZ Smrekovec ali naših spletnih
straneh www.smrekovec.net .
Martina Pečnik
Foto: Damjan Jevšnik

**********************************
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PD Jesenice obvešča vse obiskovalce in goste Erjavčeve koče na Vršiču, da bo koča odprta od petka, 14. 04.
2006 do ponedeljka, 17. 04. 2006 in naslednji vikend od 22. do 23. aprila, od 27. aprila naprej pa bo koča
ponovno odprta vsak dan.
Vse podrobnejše informacije dobite po telefonu na sedežu društva ali po elektronski pošti.
Zahvaljujemo se za razumevanje.
Predsednik PD
Branko Bergant
**********************************
Za planinski dom na Kališču iščemo oskrbnika za poletno sezono 2006. Delo bo trajalo od 17. junija do 17.
septembra 2006. Pričakujemo par z izkušnjami pri delu v planinski postojanki, za enega je obvezno znanje
kuhanja.
Vloge pošljite na PD Kranj, Koroška c. 27, 4000 Kranj

IZ ZAPISNIKOV…
PD Gornji Grad je imel občni zbor 11. marca 2006
v dvorani kulturnega doma Gornji Grad..Število
članov preteklem letu je naraslo iz 225 na 247 članov društva. Predlagan je bil nov odbor (predsednik
Klemen Petek; podpredsednik, Veterani in Nova
Štifta Rafko Kerznar).
************************
Občni zbor PD »Ložno«, Sv. Florjan, je potekal
18. marca 2006 v prostorih Doma gasilcev in krajanov Sv. Florjan. Iz leta 2004 je število članov v letu
2005 naraslo iz 76 na 77 članov.

Volilni občni zbor PD Maribor matica je bil 17.
marca 2006. Podana je bila razrešnica staremu odboru. Za novega predsednika društva je bil soglasno
izvoljen dosedanji podpredsednik Ivan Kosi,
podpredsednik za planinsko dejavnost je postal
Pavel Jerebic in za gospodarsko dejavnost Ivan
Eder. Število članov PD se je iz leta 2004 v letu
2005 zmanjšalo iz 803 na 772 članov.
************************
Na rednem letnem občnem zboru PD Bovec so poročali o povečanju števila članov iz 94 na 157 članov planinskega društva.

************************
************************
Tudi PD Vransko se je zbralo na redni letni konferenci, kjer so podali poročila za preteklo leto in
predstavili program za leto 2006. Število članov se
je od leta 2004 zmanjšalo iz 93 na 90 članov.
************************

11. marca 2006 so imeli srečanje markacisti, odbora za planinske poti MDO Koroške. Srečanja se je
udeležilo 42 markacistov OPP Koroške, med drugimi tudi načelnik Komisije za planinska pota pri
PZS Tone Tomše.
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STROKOVNA SLUŽBA PZS:
Danilo M. SBRIZAJ
01/43-45-682
01/43-45-691
generalni.sekretar@pzs.si
info@pzs.si
http://www.pzs.si

v.d. generalnega sekretarja:
Telefon:
FAX:
E-pošta:
E-naslov PZS:
Spletna stran PZS:

TELEFONSKE ŠTEVILKE STROKOVNE SLUŽBE PZS:
Tajništvo
Planinska založba
MK, VK, KVIZ
GK, KPP, KMS, KGP

43-45-680
43-45-684
43-45-689
43-45-690

Računovodja
Računovodstvo, PV
Blagajna
KA, KOTG, KŠP, OP, KVGN

43-45-692
43-45-687
43-45-688
43-45-686

GORSKA REŠEVALNA SLUŽBA SLOVENIJE in SKLAD OKREŠELJ
Imata od 01.01.2004 pisarno v Kranju (prostori Gasilskega doma): Bleiweisova 34, 4000 Kranj
Telefon: 04/20-10-670, fax: 04/20-10-671, GSM: 041/617-817, e-pošta: grs@pzs.si
Uradni naslov: GRS SLOVENIJE pri PZS, Dvoržakova 9, 1001 Ljubljana

URADNE URE:
STROKOVNA SLUŽBA PZS:

ponedeljek
sreda
petek

od 8. do 14. ure
od 8. do 15. ure
od 8. do 14. ure

PLANINSKA ZALOŽBA:

ponedeljek
sreda
petek

od 8. do 17. ure
od 8. do 15. ure
od 8. do 14. ure

ODMOR ZA MALICO: od 10.30 do 11.00 ure.
Torek in četrtek sta namenjena predvsem strokovnemu delu, ki ga morajo opraviti delavci strokovne službe v
določenih rokih. Prosimo, da navedeno upoštevate!
OBVESTILA PZS izhajajo enkrat mesečno.
IZDAJATELJ:
PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, Dvoržakova 9, 1001 Ljubljana
UREDNIŠKI ODBOR: Tone ŠKARJA (odgovorni urednik), Hedvika CIMPERMAN (tehnična urednica)
ter člani: Jože MELANŠEK, Emil PEVEC in Vesna LENART
TISK:
TISKARNA RAVNIKAR, Marko Ravnikar, s.p., Kajuhova 2 A, 1230 Domžale
NAKLADA:
1660 izvodov brezplačno, april 2006
Za dodatne informacije smo dosegljivi na telefonski številki: 01/ 4345 680. Pišete nam lahko na naslov Planinska zveza Slovenije, Dvoržakova 9, 1001 Ljubljana (fax: 01/ 4345 691); e-pošta: info@pzs.si. Zaželeno je, da prispevke napisane z računalnikom, pošljete na naslov elektronske pošte ali na naslov PZS na CD ali disketi. Uredništvo si pridržuje
pravico do krajšanja, povzemanja ali delnega objavljanja prispevkov. Prispevki niso honorirani. Uredništvo sprejema
prispevke do zadnjega dne v mesecu za naslednji mesec.
Program informiranja o planinski dejavnosti sofinancirata Ministrstvo za šolstvo in šport in Fundacija za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji.

36
____________________________________________________________________________
OBVESTILA
PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
32. letnik / 4. številka

MLADINSKA PRILOGA OBVESTIL PZS
UVODNIK
Prišla sta muhasti april in čas, ko se težko
odločamo, kam s prostim časom. Ali naj gremo na
bele strmine s turnimi smučmi, naj se s kolesom
podamo na kratek izlet ali naj se odpravimo na
kakšen primorski grič, kjer bomo globoko pod
sabo lahko gledali morje. Vse to nas vabi.
Nekaj časa bo treba še potrpeti s plavanjem, med
tem pa nam bo družbo delalo spomladansko
sonce. Marsikdo med nami bo zaradi tega občutil
pomladno utrujenost. Vendar pa bo najbrž vse kar
razganjalo od veselja, ker se poletje nevzdržno
bliža. Ptički so vedno bolj zaljubljeni. Vse začenja
cveteti, še posebej lepi so telohi. Kmalu bodo ven
pogledale vse pomladne rožice. Pojdite v gore in
se jih naglejte, pri tem pa jih ne trgajte, saj so
najlepše prav tam, kjer rastejo.
Seveda pa lahko prebujajočo se naravo občudujete
tudi v družbi Mladinske priloge, kjer lahko dobite
idejo za vaš naslednji izlet.

VSEBINA TEKMOVANJA
Na regijskih tekmovanjih udeleženci rešujejo
pisne naloge iz splošnega znanja planinskih
vsebin. Na državnem tekmovanju pa bodo
udeleženci v prvem delu reševali naloge iz prav
tako splošnih planinskih vsebin, ter dodatnega
gradiva, drugi del pa bo potekal v obliki kviza (
teoretične in praktične naloge ).
Posebna prijava na državno tekmovanje ni
potrebna, saj se ekipe tja uvrstijo neposredno na
podlagi doseženih rezultatov na regijskem
tekmovanju.
Toplo sonce nas že vabi v naravo. Želim vam
veliko gorniških užitkov na vaših pohodih in naj
bo vaš korak varen.
Lep planinski pozdrav!
vodja tekmovanja
Brigita Čeh (041- 977- 469 )

NEKAJ MEDNARODNIH

Vesna Lenart

18. TEKMOVANJE MLADINA IN GORE
Za nami je že 17. tekmovanje Mladina in gore in
potrebno je začeti misliti na naslednje, 18.
tekmovanje.
V šolskem letu 2006/07 se bodo odvijala regijska
tekmovanja MLADINA IN GORE 11. novembra
2006 in sicer:
1. področje ( Podravje, Pomurje, Koroška,
Savinjska dolina ) – OŠ PREBOLD, PD
PREBOLD
2. področje ( Primorska, Notranjska, Posočje ) –
OŠ COL, PD KRIŽNA GORA
3. področje ( Ljubljansko območje, Gorenjska,
Dolenjska in Bela Krajina, Kamniško – bistriško
območje, Zasavje ) – OŠ ŽIRI, PD ŽIRI.
Državno tekmovanje pa bo potekalo na OŠ
Mežica, PD Mežica in sicer 13. januarja 2007.
PRIJAVE
Prijave pošljite do 12. septembra 2006 na MK
PZS , Dvoržakova 9, Ljubljana (obrazec najdete
na koncu te Mladinske priloge). Prav tako je
potrebno še prijaviti ekipo preko spletne aplikacije
– šolska športna tekmovanja.
Štiričlansko ekipo sestavljajo učenci in učenke od
petega razreda osemletne, oziroma od šestega do
devetega razreda devetletne osnovne šole. Ekipa
naj bo označena z imenom ( PD, OŠ ali druga
možnost), ki je lahko dolgo največ 15 znakov in
rimskimi številkami.
Gremo skupaj varno v gore!

Po malem premoru so novičke iz mednarodnih
krogov zopet tu. Kako ste? Pomlad je zares lepa.
Ste vedeli, da 'primavera' pomeni po italijansko
pomlad? Lepa beseda, ni kaj. Nedavno tega mi je
prijateljica v mejlu zapisala Pot k sreči. Ja, veliko
poti je, najpomembnejša pa je zagotovo tista, ki
vodi k osebni sreči.
»POT K SREČI: naj ne bo sovraštva v vašem
srcu, ne skrbi v vašem duhu. Živite preprosto,
pričakujte malo, dajte veliko. Napolnite svoje
življenje z ljubeznijo. Izžarevajte sonce. Pozabite
nase, mislite na druge. Delajte kot želiš, da bi
delali drugi. Živite tako en teden in presenečeni
boste.«
V tokratnih novicah z mednarodnega področja vas
vabim na dva mednarodna tabora – na plezanje v
Rusijo in najvišji vrh Evrope, Elbrus:
☺ PLEZANJE BREZ MEJA »Evropa
Azija« (YC UIAA in GYS camp):
Plezalna zveza Rusije vabi od 14. 7. – 2. 8. 2006
na tabor vse mlade med 18. – 25. letom starosti,
ki bi radi spoznali rusko deželo na Uralu ter
Rusijo daleč na vzhodu, saj vas Rasi vabijo na res
zanimiv tabor in plezanje tako na skale Srednjega
Urala kot tudi v Vzhodni in Zahodni Sajan ter
Krasnojarsk ob mogočni reki Jenisej. Če bi radi
plezali v fantastični skali, se povzpeli na zanimive
in manj znane vrhove Urala in Sibirije, se
udeležili ekološke akcije za zaščito gozdov
Sibirije ter seveda ob družabnih večerih spoznali
Stran 1
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francoski lestvici). Cena tabora na udeleženca
znaša 250 EUR, vanjo pa je vključen celotni 13dnevni program, nastanitev s polnim penzionom
in strokovno vodstvo. V ceno niso vključeni
prevozni stroški iz Slovenije v Ekaterinburg in od
tam do Krasnoyarskega (ter seveda nazaj). Prijave
(največ 4 mladi) sprejema MK PZS, Dvoržakova
9, 1000 Ljubljana oz. mladinska.komisija@pzs.si
do 21. 5. 2006 V prijavi navedite vse svoje
podatke (ime, priimek, naslov, telefon, e-mail,
rojstni podatki, PD) ter pleazlne izkušnje. Vse
dodatne informacije: Zdenka Mihelič, 041/ 222
358 ali zdenka.mihelic@volja.net.

nove prijatelje različnih kultur, držav in
narodnosti, potem je ta tabor pravšnji za vas.
Tabor je torej za vse, ki imajo radi plezanje,
planinarjenje, dogodivščine in naravo. Nastanitev
bo v kočah in šotorih, med opremo pa bodo
polega nahrbtnika, spalne vreče sodila še topla in
zaščitna oblačila (proti vetru, dežju in mrazu),
pohodniški čevlji, plezalniki, vponke, osmica ali
gri-gri, pomožne vrvice, vrv, čelada, pas, kopalke,
čelna svetilka, veljavna planinska izkaznica,
zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini itd.
Organizatorji priporočajo udeležbo plezalcev, ki
imajo za seboj že vsaj začetni ali nadaljevalni
tečaj plezanja (smeri so zahtevnosti od 5 do 7c po

(Ekaterinburg)
(MOSCOW)
МОСКВА

Екатеринбург
1500 км.
(l.Arakul)
оз. Аракуль

2200 км.

(Krasnoyarsk)
Красноярск

(Shikhan)
Шихан
(“Stolby”)
“Столбы”

☺ MT. ELBRUS (5648 m), NAJVIŠJI VRH
EVROPE (GYS camp):
Planinska zveza Ukrajine (UMF) in njena
Mladinska komisija vas vse mlade med 18. in 27.
letom vabi na Mednarodno odpravo na Elbrus, ki
bo potekal od 23. 7. - 2. 8. 2004 (mednarodni).
Le- ta naj bi potekal z ruske, centralne strani
Kavkaza, pokrajine Karbadino–Balkaria (dolina
Gremo skupaj varno v gore!

Baskan), kamor se boste prvi dan podali z
mednrodnega letališča Mineralnyje Vody. Pred
vzponom na vrh je predvidenih tudi več
aklimatizacijskih vzponov. Nastanitev bo v
šotorih, cena 11-dnevnega programa s polnim
penzionom, prevozi med taborom in strokovnim
vodstvom pa znaša samo 250 EUR (cena ne
vključuje lastnih dodatnih izletov, telefonskih
Stran 2
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stroškov itd. ter stroškov). Organizatorji pravijo
tudi, da lahko za vzpone prinesete s seboj svoje
najljubše (energijske) priboljške. Med obvezno
opremo sodijo poleg oblačil za prosti čas še
planinska (višinska) oblačila za mrzlo in vetrovno
vreme, dobra obutev, zložljive palice, cepin,
dereze, čelada, pas, 2 vponki, vrv, rokavice,
zaščitna krema in očala, čelna svetilka, bivak
oprema (šotor, dobra topla spalna vreča, podloga)
itd. Če želite in imate zadosti izkušenj, boste
lahko z Elbrusa tudi smučali. Prijave sprejema
MK PZS, Dvoržakova 9, 1000 Ljubljana oz.
mladinska.komisija@pzs.si do 15. 6. 2006. V
prijavi navedite vse svoje podatke (ime, priimek,
naslov, telefon, e-mail, rojstni podatki, PD) ter
tudi izkušnje v zimskem gorništvu ter vašo
dejavnost v hribih nasploh! Vse dodatne
informacije: Zdenka Mihelič, 041/ 222 358 ali
zdenka.mihelic@volja.net.

spust z vrečami po strmini. Tekmovali smo,
katerega bo neslo dlje.
Ko smo se utrudili z zimskimi igrami smo
pospravili planinski dom in se v veselem
razpoloženju poslovili.
Organizator srečanja:
Igor Lipovšek – Žiga
Andrej Veligošek
PO
MO
PRIMORSKO
NOTRANJSKEGA MDO

-

SREČANJE MLADIH PLANINCEV NA
VREMŠČICI

Sledila je večerja in zabavni program s petjem
in smehom.

V nedeljo, 28. maja 2006 bo tik pod vrhom
1027 m visoke Vremščice potekalo
tradicionalno srečanje mladih planincev, ki ga
letos soorganizirajo Planinsko društvo Sežana
in mladinski odseki Primorsko-notranjskega
meddruštvenega odbora. Ob 11. uri se bodo
na prireditvenem prostoru odvijale »planinske
olimpijske igre mladih«. Zagotavljamo vam
prijetno druženje in nekaj tekmovalnega duha,
ki bo prišel prav v najrazličnejših zabavnih
igrah.
Ker si želimo bučnega navijanja, vabimo vse
mlade planince in njihove mentorje / vodnike,
da skupaj z nami spoznajo čare pomladne
Vremščice. Da bo celotna prireditev stekla
tako, kot smo si zamislili, naprošamo vse, ki
se je nameravajo udeležiti, da nam to
sporočijo najkasneje do konca prvomajskih
praznikov. Predvsem nas zanima število
tekmovalcev.
Ker računamo tudi na
»mimohod« tekmovalnih ekip, bi bilo lepo, če
bi udeleženci pripravili svojo »zastavo«,
maskoto, navijaško skupino in morda še kaj.
Bodite pač izvirni.
Na vrh Vremščice se lahko podate po
označenih poteh iz Senožeč, Dolnjih Ležeč,
Vremske doline, Gornjih Ležeč in Košane.
Za dodatne informacije in prijave se poslužite
e-pošte PD Sežana ( pdsezana@volja.net ), ali
pa me pokličite na GSM: 031 234 613.

Zjutraj po zajtrku nas je zamikal sneg, zato
smo si naredili zimske radosti na snegu –

načelnik MO PD Sežana
Andrej Bandelj

Srečno in varno na vseh vaših poteh. Pazite nase,
podarite nasmeh in s tem komu polepšajte dan
ter.... 'mejte se radi!
Zdenka Mihelič

NOVICE IZ PO MO
PO SMDO
DOLINE

SPODNJE

SAVINJSE

.

SREČANJA MLADIH PLANINCEV PO
SMDO SPODNJE SAVINJSKE DOLINE
Srečanje je potekalo v planinskem domu na
Čreti, 18. in 19. 3. 2006.
Udeležba je bila zadovoljiva:
7 mladih iz PD Braslovče
7 mladih PD Zabukovica
4 mladi iz PD Vransko
3 mladi iz PD Gorica pri Slivnici
1 član iz PD Ljubno
Nekateri so na Čreto prišli peš, večina pa se
nas je pripeljala z avtomobili. Zbrali smo se
ob 18. uri. Okoli 20.00 ure smo začeli z
diapozitivi iz Nepala – Daulagiri 7, ki jih je
predstavil načelnik AO Celje Rok Dečman.

Gremo skupaj varno v gore!
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PO MO ZASAVJA
SKUPNI IZLET PO MO ZASAVJA NA
STOL
Stara zgodba. S celega Zasavja smo bili samo
štirje (še manj kot ponavadi). Vendar, kar se
dogovorimo, tega se držimo. Uro odhoda smo
zaradi toplega vremena prestavili malo bolj
zgodaj. Začelo se je že z logističnimi
težavami. Naša voznica je zvečer odpovedala.
Prikradem se v dnevno sobo in prosim babico,
če mi lahko posodi avto.

turnosmučarska pot v Završnico, saj bi se
smučanje po smeri pristopa prekmalu končalo
in ne bi nudilo posebnega užitka. Izgledalo je
fantastično in kljub temu da je bil sneg že do
dobra razmočen, je sledila je nora vožnja do
Tinčkove koče. Naprej sva nadaljevala po
zasneženi cesti. Pol ure pred jezerom sva
morala pospraviti turnosmučarsko opremo in
nadaljevati po blatni cesti. Nato sva se
prijetno utrujena ulegla pod drevo na toplo
suho travo, malo dremala in čakala ostale. Pol
ure kasneje sva se spraševala »kako so lahko
bili tako hitri« in »zakaj naju budijo«, ko je
tako lepo ležati v senci. Seveda, navzdol so se
večino časa vozili kar po riti. Nič na pijačo in
domov. Naslednji izlet bo nekje v začetku
maja. Kdaj pa kam, še ne vemo. Interesenti
pomozasavje@email.si. Na Stolu smo uživali
Miha, Rok, Matija in Jure.
PO MO POSOČJE
ZAPISNIK SEJE POKRAJINSKEGA
ODBORA MLADINSKIH ODSEKOV
POSOČJA

Pri Završniškem jezeru debelo gledamo in se
sprašujemo kje je sneg. Z Rokom sva hotela
smučati do avta, sedaj pa ni ne duha ne sluha
o snegu, le na cesti ga je toliko, da smo morali
parkirati čisto spodaj. Pot do Valvasorjevega
doma je skoraj v celoti kopna. Tu sledi krajši
postanek, nato pa se zakadimo v strmino. Po
plaziščih smo lepo napredovali. Vmes, ko
smo morali zaviti v gozd se je udiralo do riti
in ni preostalo drugega kot, da po kolenih
pregazimo tistih nekaj metrov. Sonce je
vseskozi neusmiljeno žgalo, nič čudnega saj
je že konec marca in zadnja strmina pred
vrhom nas je popolnoma zaustavila in
razdelila v dve skupini.
Na vrhu smo branili Stol pred množico
Avstrijskih turnih smučarjev in se leno
nastavljali soncu. A vsakih pet minut, ki smo
jih lagodno preživeli na vrhu, je bila snežna
odeja bolj nestabilna. Miha je še nekako
vztrajal da bo odhod ob polni uri, a ko je
nekajkrat zapihalo, si je hitro premislil.
Pehota je odšla po isti poti nazaj. Z Rokom pa
sva mahnila pogledat kako izgleda
Gremo skupaj varno v gore!

12. seja Pokrajinskega odbora mladinskih
odsekov POSOČJA, ki je bila izpeljana
10.03.2006 v OŠ Tolmin na Dijaški ulici 12.
Dnevni red seje:
1. potrditev plana programa 2006 iz prejšnje
seje,
2. finančni plan 2006,
3. akcije MK PZS,
4. 50 letnica in foto natečaj MK PZS
5. orientacija in tabori,
6. razno.
PRISOTNI NA SEJI:
Mateja Kragelj iz MO PD Kobarid, Tina
Vodopivec in Neža Mahorčič iz MO PD Nova
Gorica, Andrej Špacapan iz MO PD
Ajdovščina, Tina Krapež in Roberta Stegovec
iz MO PD Križna Gora, Majda Pagon, Melita
Drol in Aleksandra Kozorog iz MO PD
Tolmin, Darja Djordjevič in Hermina Bavdaž
iz MO PD Kanal – Valentin Stanič, Vojka
Durjava iz MO PD Bovec in Gorazd Lapanja
iz MO PD Cerkno – vodja POMO Posočja.
S sejo smo začeli ob 18.10.
Stran 4
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Ad 1)
V prvi točki smo do končno potrdili in se
pogovorili o planu dela za 2006:
Spomladanjsko srečanje mladinskih odsekov
MDO Posočja bo potekalo 13.05.2006 pod
vodstvo MO PD Križna Gora.
- Začetek 9.00 pred Lovsko kočo Budanje
– ob glavni cesti (Ajdovščina – Col),
- Sprehod po stezi do Sončnice (Vzletišče
za zmajarje – 1 h),
- Družabne
igre
in
pogovor
s
predsednikom LD o živalih,
- Možnost vračanja preko Podrte gore ali
Otliškega okna na Col oz. na Predmejo (
več kot 1 uro hoje)
- Zaključek 14 – 15.00
Srečanje mentorjev in vodnikov mladinskih
odsekov MDO Posočja bo potekalo
03.06.2006 pod vodstvom PD Podbrdo:
- Začetek 8.00 pri gostilni pri Armanu,
- Pohod po Rapalski meji na Robarjev grič
in spust na Petrovo Brdo, pogostitev v
planinskem domu Petrovo Brdo, vzpon
na Kup, čez Slatnik do vrha Bače in spust
v vas Bačo,
- Ogled stare mlekarne in muzeja, ter
obnovljene kmetije
- Večerja v gostilni pri Armanu (Hoje za 5
ur).
Jesensko srečanje mladinskih odsekov MDO
Posočja bo potekalo 30.09.2006 pod
vodstvom MO PD Tolmin:
- Začetek ob 9.00 pred šolo v Tolminu,
- Sodelovanje GRS,
- Prevoz v dolino Polog in sprehod do
izvira Soče (poskrbljeno s toplim čajem),
- Pohod po drugi strani na planino Prodi in
nazaj na Polog,
- Na Pologu GRS prikaz reševanja,
- Po možnosti še ogled cerkvice na Javorci
- Zaključek 14 – 15.00
Ad 2)
Pregled finančnega plana 2006 za mladinska
srečanja:
Govorili smo o naših srečanjih in da se od
sedaj obvezno ob koncu izda račun za
povrnitev stroškov. Funkcijo in potek
sofinanciranja je pojasnila Tina Vodopivec iz
MO PD Nova Gorica. Za Srečanje mladincev
Gremo skupaj varno v gore!

je namenjenih 2x po 40.000 SIT, za
tekmovanje Mladina in gore je namenjenih
40.000 SIT, za srečanje najmlajših planincev
je namenjenih 40.000 SIT in za srečanje
mentorjev PS je namenjenih 40.000 SIT.
Predvideli smo da se v okviru MDO naroči
tudi 25 majic od 50 letnice MK PZS.
Ad 3)
V tretji točki dnevnega reda smo pregledali
pomembne akcije MK PZS: pregled akcij za
mentorje, dobitnike zlatega znaka in
tekmovanja za mladina in gore, ter za
orientacijske seminarje.
- Seminar za mentorje bo 29.7 – 5.8.2006,
prijave do 30.06.2006,
- Izpopolnjevanje za mentorje bo 1517.9.2006, prijave do 16.8.2006,
- Izlet za dobitnike zlati znak bo 7.10.2006,
prijave do 30.09.2006,
Ad 4)
Pogovarjali smo se o 50 letnici MK PZS in o
fotonatečaju: Pregledali smo program o 50
letnici MK PZS. Srečanje MK-jevcev v maju
(12-13.maj 2006). Izdaja zvezka o delovanju
MK PZS in mladinskih odsekov, propagandi
material: majice in plakati MK PZS, Gorniški
festival mladinskih odsekov 24. junija v
Domžalah s skupino Čuki, srečanje
načelnikov septembru in fotonatečaj za
razstavo fotografij iz gorniških motivov. Za
fotonatečaj je rok prijav do 20. april 2006.
Ad 5)
Orientacija:
- Seminar orientacije bo 5 - 8.10.2006,
prijave do 15.09.2006,
- Izpopolnjevanje orientacistov bo 22.23.09.2006, prijave do 15.08.2006.
Andrej Špacapan iz MO PD Ajdovščina je
poudaril o slabi sezoni orientacijskih
tekmovanj zaradi slabega vremena.
10.03.2006 – orientacijsko tekmovanje
15.04 – Nova Gorica orientacijsko
tekmovanje
naknadno
–
Ajdovščina
orientacijsko
tekmovanje
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Pregledali smo še orientacijska tekmovanja v
leti 2005/2006 po Sloveniji. SPOT bo potekal
20.-21.05.2006
Andrej Špacapan je poudaril, da bo naslednjo
sezono tekmovanje prestavljeno na jesen
(september)
Predlog izvedbe orientacijskega tekmovanja
pod vodstvom MO PD Kobarid.
Tabori:
8- 15.07.2006 - MO PD Ajdovščina
Avgust 2006 – Pohodni tabor MO PD
Ajdovščina
26 – 29.06.2006 – Planina razor MO PD
Tolmin
Julij 2006 – Pohodnitabor MO PD Tolmin
2.7 – 7.7.2006 – MO PD Nova Gorica; Tabor
za mlajše na Avstrijskem Koroškem
9.7 – 16.7.2006 – MO PD Nova Gorica;
Tabor za večje v Trenti
Tabor v sklopu Goriških študentov MO PD
Nova Gorica
Prvi teden Julija – MO PD Kobarid
Dvodnevni tabor – MO PD Kanal – Valentin
Stanič (Kuhinja ali Planina Razor)
Predlog za izvedbo štiridnevnega tabora za
MO PD Cerkno.
Ad 6)
Razni pogovori o delovanju POMO Posočja,
Pozitivna mnenja o delovanju Posoškega
Pokrajinskega odpora mladinskih odsekov.

plaz. Ampak ne kakšen plaz v Švici, Avstriji,
ampak prav tukaj, v osrčju Logarske doline.
Oskrbnik na Klemenči jami je omenil
neverjeten plaz pri slapu Rinka. Sama sem si
mislila, da bom videla kakšen manjši kup
snega ob vznožju strmine. Bila pa sem
presenečena, saj je bilo pri Rinki več plazov.

Domačini naj bi trdili, da je to najhujši plaz v
tem območju, kar so ga kdaj videli. Plaz je bil
resnično velik. Prav pod slapom naj bi bilo
okoli 16 metrov snega. Zato je mogoče stati
prav pod slapom. Celotna struga je polna
snega, ki se je prikotalil z okoliških strmin.
Pri slapu sta cela le slap in Orlovo gnezdo, ki
ima varovalno lego.
Zdi se mi, da je zanimivo videti, koliko snega
lahko v trenutnku prihrumi po hribu navzdol.
Kdor ima kaj časa, naj si ogleda upostošenje
pri slapu Rinka.
Vesna Lenart

Zaključek seje 19.45
Lepo se zahvaljujem članicam MO PD
Tolmin za preskrbo prostora se izvedbo sejo,
zahvaljujem se vsem za številčno udeležbo in
članom mladinskih odsekov, ki bodo letos
organizirali naša srečanja v posočju.
Zapisal:
Gorazd LAPANJA
Cerkno, 11.3.2006
PLAZ PRI SLAPU RINKA
V uvodu sem pisala o prebujajoči se naravi.
Vendar pa so posledice hude zime in velike
količine snega še zdaj vidne. V mislih imam

Gremo skupaj varno v gore!

Mladinsko prilogo izdaja:
Mladinska komisija PZS
Za vas so se v tokratni številki trudili:
Vesna Lenart,
Andrej Rožič,
Nina Ozimic,
Boris Ban,
Aleš Pregel
Na 8 strani papirja je prispevke spravil:
Aleš Pregel
Kratke prispevke, pohvale, ideje in pobude,
pošljite po e-pošti: Mladinska.komisija@pzs.si ali
pa po »navadni pošti« na naslov MK PZS,
Dvoržakova 9, 1000 Ljubljana
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Planinska društva orientacijske lige Savinjska
in
Mladinska komisija pri Planinski zvezi Slovenije
SLOVENSKO PLANINSKO ORIENTACIJSKO TEKMOVANJE
SAVINJSKA 2006, 20. in 21. maj 2006

(SPOT)

KRAJ TEKMOVANJA:
Območje Občin: Vransko, Braslovče, Polzela in Žalec
ZBIRNO MESTO in ZAČETEK TEKMOVANJA
sobota, 20. maj, ob 10.00 uri pri OŠ na Vranskem
(kategorije C, D in H):
ZBIRNO MESTO in ZAČETEK TEKMOVANJA
nedelja, 21. maj, ob 7.30 uri na igrišču pri OŠ na Polzeli
(kategorije A, B, E, F in G):
KATEGORIJE, ZA KATERE BO
• kategorija A: učenci do vključno 6. razreda osnovne šole,
ORGANIZIRANO TEKMOVANJE:
• kategorija B: učenci 7., 8. in 9. razreda osnovne šole,
• kategorija C: mladina (od 1. letnika srednje šole do vključno 26. leta
starosti),
• kategorija D: mlajši člani (od 27. do vključno 39. leta starosti),
• kategorija E: starejši člani (starost 40 let in več),

EKIPE:
POTREBNI TEHNIČNI in DRUGI
PRIPOMOČKI:
SPECIALNA oz. DODATNA
ZNANJA:
PODATKI O KARTI:
PRIJAVE
(kategorije A, B, C, D, E in F):
UVRSTITVE EKIP NA SPOT IZ
PODROČNIH PLANINSKIH
ORIENTACIJSKIH LIG:
PRIJAVE (kategorije G in H):
ODPRTE KATEGORIJE:

NASLOV ZA PRIJAVE:

ŠTARTNINA (A, B, E in F):
ŠTARTNINA (C, D, H in G):
ODPOVED TEKMOVANJA:
Gremo skupaj varno v gore!

• kategorija F: družine (najmanj eden od staršev in otroci do 18. leta
starosti),
• kategorija G: lažja odprta,
• kategorija H: težja odprta.
Ekipe sestavlja od tri do pet tekmovalcev in niso ločene po spolu.
Ekipam s po dvema tekmovalcema organizator ne bo dovolil tekmovati.
Kompas, kotomer, šestilo, ravnilo, pisalo, kalkulator, piščalka in
svetilka.
Izvleček iz Vodnika po Savinjski planinski poti. Vodnik Izdal MDO
Savinjske planinske poti pri PD Zabukovica oktobra 2002. Izvleček je
dostopen na spletni strani http://www.orientacija.net ter
http://www.planinsko-drustvo-vransko.si/spot .
Državna topografska karta DTK 25, merilo 1:25.000, leto izdaje 1998.
Karto ekipe prevzamejo na startu.
Končne rezultate iz področnih planinskih orientacijskih lig, ki so
hkrati že prijave na SPOT, posredujejo vodje področnih planinskih
orientacijskih lig do vključno torka, 25. aprila 2006, na naslov
Mladinske komisije PZS.
Na SPOT se iz področnih planinskih orientacijskih lig iz vsake
kategorije uvrstita ekipi prvih dveh društev, če pa v ligi tekmujejo v
posamezni kategoriji ekipe vsaj šestih različnih društev, se na SPOT
uvrsti tudi tretje uvrščena ekipa.
Za odprti kategoriji G in H je rok za oddajo pisnih prijav četrtek, 4. maj
2006.
V odprtih kategorijah lahko na SPOT-u sodelujejo ekipe vseh planinskih
društev (ne glede na to ali so sodelovali na tekmovanjih v področnih
planinskih orientacijskih ligah ali ne) ter drugih društev in organizacij. Za
odprte kategorije se ekipa sama odloči, v katero kategorijo se bo
prijavila in ni starostnih omejitev. Ekipa lahko šteje od tri do pet članov.
Mladinska komisija pri Planinski zvezi Slovenije
p.p. 214
1001 Ljubljana
ali na faks št.: 01/434-56-91
3.000 SIT/ekipa
5.000 SIT/ekipa
Tekmovanje poteka v vsakem vremenu, zato naj imajo ekipe v primeru
Stran 7
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PREDVIDEN ZAKLJUČEK
TEKMOVANJA:
MOŽNOST PREHRANE:

PRENOČIŠČA
(kategorije C, D in H):
OPREMA TEKMOVALCEV:
PRAVILA:
IDENTIFIKACIJA TEKMOVALCEV:

OPOZORILO:

DODATNE INFORMACIJE:

slabše vremenske napovedi s sabo primerno zaščito pred vremenskimi
vplivi.
Nedelja, 21. maj 2006, do 17.00 ure.
Organizator bo ekipam v C, D in H kategorijah zagotovil preprosto
večerjo in zajtrk, za vse ekipe pa manjše okrepčilo ob prihodu na cilj.
Na vsaj eni kontrolni točki na progi in na cilju bo tekmovalcem na voljo
brezplačni čaj ali brezalkoholni napitek.
Za ekipe v kategorijah C, D in H bodo organizirana brezplačna
prenočišča (obvezna spalna vreča in ležalna podloga).
Ekipe morajo biti primerno opremljene za gibanje po terenu ne glede na
vremenske razmere. Vsem ekipam priporočamo planinsko obutev in
športno-planinska oblačila, ki naj pokrivajo celo telo.
Tekmovanje bo potekalo po Pravilih za planinska orientacijska
tekmovanja (Obvestila PZS, št. 10, oktober 2001).
Vsi tekmovalci morajo imeti s sabo planinsko izkaznico s plačano
članarino za leto 2006. Tekmovalci organizacij izven PZS morajo imeti s
sabo dokument (članska izkaznica, osebna izkaznica ipd.) za
preverjanje pravilnosti podatkov in identifikacijo (ime, priimek, starost).
Vsako uporabo mobilnih telefonov in drugih naprav za prenos govora
med tekmovanjem bo organizacijski odbor SPOT 2006 smatral za hudo
kršitev 25. člena pravil. Prav tako je na dan tekmovanja prepovedano
predhodno ogledovanje terena, zbiranje podatkov o progi, hoja po progi
z namenom okoriščanja, hoja po obdelovalnem svetu in onemogočanje
drugih tekmovalcev. V navedenih primeru sledi diskvalifikacija ekipe.
Podrobnejše informacije bodo na voljo na spletnih straneh
http://www.orientacija.net in http://www.planinsko-drustvovransko.si/spot , vsem sodelujočim društvom oz. ekipam pa bodo te
informacije tudi poslane deset dni pred tekmovanjem.

VABLJENI!
Braslovče 8.3.06
Vodja SPOT-a 2006:
Miha Brinovec
------------------------

v.d. predsednika MK PZS:
Iztok Rojc

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

PRIJAVNICA ZA TEKMOVANJE “MLADINA IN GORE”
Piši z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI.
Za tekmovanje “MLADINA IN GORE” prijavljamo:

Ime ekipe:
____________________________________________________________________________________________

OŠ: ______________________________________________

PD:____________________________________________________________

Ime, priimek (obvestilo in dodatno gradivo pošljite na naslov): __________________________________________________
Ulica, hišna št.: ________________________________________________________________________________________________________
Poštna številka: _____________ Kraj: _________________________________________________________________________________
Tel.št.: _______________________ GSM: __________________________________________________________
V ______________________________, dne ___________ 2006
Podpis odgovorne osebe: ______________________________________

Gremo skupaj varno v gore!
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OBVESTILA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
ZAKONODAJA IN URADNE OBJAVE
SPREMEMBE STATUTA CAA
V jeseni leta 2005 je CAA – Club Arc Alpin ali Združenje držav alpskega loka, katerega član je tudi PZS, sprejel
spremembe svojega statuta, ki vam jih predstavljamo v nadaljevanju.
Le te se nanašajo zlasti na spremembo organizacijske oblike, ki prehaja iz združenja v zvezo društev, vsebinsko pa
posegajo v delo komisij za:
1. koče-pota, ki bo prevzela vprašanja glede in urejanje reciprocitete
2. varstvo gorske narave (alpska konvencija)
3. planinska dejavnost (nova), ki se bo ukvarjala z izobraževanjem in varnostjo.
Spremembe vsebujejo tudi dopolnitve o delu komisij, delu predsedstva, delu skupščine in glede načrtovanja dela in
finančnega načrtovanja (vsakoletno finančno poročilo)
Nadaljnje sodelovanje bo pomenilo za PZS več sodelovanja, pa tudi več koristi in več stroškov.
STATUT CLUB ARC ALPIN (CAA)
(spremenjeni deli so pisani nagnjeno in krepko)
Uvodne določbe
Vodilne planinske zveze posameznih alpskih držav oblikujejo zvezo za uresničevanje svojih skupnih interesov, zlasti na
področju planinstva, varstva narave in prostorskega urejanja Alp, kulture alpskih držav ter ciljev, zapisanih v Sporazumu o varstvu Alp (Alpski konvenciji). Zveza želi pri tem zlasti zastopati interese celotnega alpskega prostora ob hkratnem upoštevanju interesov njenih članic. Pri tem je cilj zveze sodelovanje z Union Internationale des Associations
d'Alpinisme (UIAA) in vseh tistih organizacij, ki si prizadevajo za te cilje.
1. Ime in sedež
Zveza se imenuje
»CLUB ARC ALPIN (CAA)«
in ima sedež v/na .....
2. Namen
2.1

CAA si prizadeva delovati izključno za neprofitne namene, njegova dejavnost ni usmerjena v doseganje dobička.

2.2

Namen CAA je pospeševanje interesov njegovih zvez članic, odgovornega planinstva, uskladitev interesov planincev, popotnikov, plezalcev, smučarjev, gorskih kolesarjev itd. s potrebami razumne uporabe in trajnostnega
razvoja alpskega prostora in njegovih življenjskih oblik.

2.3

Namen zveze je zlasti dosežen:
• z redno izmenjavo informacij in izkušenj na vseh področjih planinske dejavnosti in infrastrukture v zvezi s
tem (izobraževanje, koče, varnost, tekmovanja);
• z uvedbo in konkretnim izvajanjem skupne dejavnosti (delo z javnostjo, skupna stališča, pobude pri političnih organih in oblasteh);
• z izvedbo prireditev (predavanja, seminarji, simpoziji, kongresi itd.);
• s prizadevanjem za cilje Alpske konvencije ter udeležbo kot opazovalec na sejah stalnih odborov in delovnih skupin Alpske konvencije;
• z vzpostavitvijo problematične zavesti v javnosti glede izzivov, ki se tičejo vseh, zlasti glede ohranitve naravnega, kulturnega in življenjskega prostora v Alpah;
• z medsebojnim obveščanjem in sodelovanjem na področju planinske infrastrukture (koče, poti, plezalni
kompleksi), zlasti v okoljsko ustreznem oskrbovanju koč in odstranjevanju odpadkov;
• z zastopanjem skupnih interesov v razmerju do Evropske unije, zlasti z izdelavo in predlaganjem projektov
pomoči v okviru programov EU;
• s sodelovanjem z zvezami iz drugih gorskih področij, ki imajo enake cilje.
•
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3. Članice (sprejem, izstop, izključitev)
3.1

Ustanovne članice so naslednje zveze:
Alpenverein Südtirol (AVS)
• Club Alpin Francais (CAF)
• Club Alpino Italiano (CAI)
• Deutscher Alpenverein (DAV)
• Liechtensteiner Alpenverein (LAV)
• Österreichischer Alpenverein (OeAV)
• Planinska zveza Slovenije
• Schweizer Alpen-Club (SAC)

3.2

Druge članice so lahko sprejete samo, če
• podpirajo cilje CAA,
• so kot planinska zveza pomembne na domači ali mednarodni ravni,
• želijo aktivno sodelovati pri ciljih zveze,
• imajo svoj sedež v alpskem prostoru in
• članica ni že katera od zvez iz njihove države.
Prošnje za sprejem v CAA se pošljejo pisno pisarni. O sprejemu novih članic v CAA odloča skupščina članic z
2/3 večino navzočih članic, pri čemer morajo soglašati vse ustanovne članice.
Vsaka članica lahko odpove članstvo v CAA s sporočilom pisarni ob upoštevanju 6-mesečnega odpovednega
roka ob koncu koledarskega leta.
Članica CAA, ki hudo krši ugled CAA, ki ravna v nasprotju s tem statutom ali zamuja s plačilom sprejetih razdeljenih prispevkov kljub dvakratnemu pismenem pozivu, je lahko izključena.
Pisni predlogi za izključitev iz CAA se predložijo predsedniku. Ta pridobi stališče prizadete zveze članice. Potem ko je prizadeta članica dobila priložnost izraziti svoje mnenje, odloča o izključitvi skupščina članic z 2/3 večino vseh članic. Zveza članica, katere izključitev je bila predlagana, v tem primeru nima glasovalne pravice.

3.3
3.4
3.5
3.6

4. Pravice in dolžnosti članov
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Člani so upravičeni, da se udeležujejo vseh prireditev zveze in da uporabljajo vse ustanove zveze. Na skupščinah imajo pravico glasovanja.
Vsak član je upravičen, da od uprave zahteva izpolnjevanje statuta.
Najmanj 1/10 članov lahko od uprave zahteva sklic skupščine članic.
Uprava mora na vsaki skupščini članic člane informirati o dejavnosti in finančnem poslovanju zveze.
Uprava mora člane obvestiti o revidiranem zaključnem računu. Če se to zgodi na skupščini članic, je treba
vključiti revizorje.
Člani so dolžni po močeh zastopati interese zveze in opustiti vse, kar bi lahko škodilo ugledu in namenu zveze.
Spoštovati morajo statut zveze in sklepe organov zveze. Člani so dolžni pravočasno plačevati članarino v višini, kot jo določi skupščina članic.
5. Financiranje

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Za financiranje pisarne in dejavnosti, ki jih sklene skupščina članic, lahko sprejme skupščina članic sklep o članarini. Za ta sklep se zahteva soglasnost.
Finančna sredstva se lahko pridobijo tudi s prispevki sponzorjev, darili, dediščinami itd.
Sredstva CAA se lahko uporabijo samo za sprejete dejavnosti. Članice ne dobijo nobene finančne pomoči. Članice, ki izstopijo, nimajo nobenih zahtevkov do morebiti obstoječega premoženja.
Stroške uprave krije CAA. Stroške drugih članov organov in delegatov nosijo zveze članice, ki so jih delegirale.
Zveze članice ne odgovarjajo za obveznosti CAA.
6. Organi

Organi CAA so:
1. skupščina članic
2. uprava
3. komisije
2
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4. revizor
5. razsodišče
Izvoljeni člani organov opravljajo svoje delo neprofesionalno.
7. Skupščina članic
7.1
7.2
7.3

7.4

7.5
7.6
7.7
7.8

Skupščina članic je najvišji organ CAA in se opravi enkrat na leto.
Skupščino članic sestavljajo izkazani zastopniki zvez članic.
Skupščino članic skliče in vodi predsednik. Pisno vabilo pošlje pisarna. Termin skupščine članic se sporoči 4
mesece v naprej. Predlogi zvez članic in uprave se vložijo pisno pri pisarni 2 meseca pred sporočenim terminom.
Dnevni red in predlogi se pošljejo zvezam članicam in upravi najmanj en mesec pred terminom skupščine članic.
Skupščina članic je sklepčna, če je prisotna več kot polovica zvez članic.
Skupščina članic je zlasti pristojna za
• odobritev večletnega načrta vključno s finančnim načrtom;
• sprejem letnega poročila, letnega izkaza in revizorjevega poročila ter njihovo obravnavo;
• odobritev pravnih poslov med revizorji in zvezo;
• razbremenitev uprave;
• določitev razdelitve stroškov na zveze članice;
• odobritev letnega načrta in predloga proračuna;
• sprejem in izključitev članic;
• sklepanje o obstoječih predlogih;
• volitve in razrešitve članov uprave, revizorjev in dveh članov;
• ustanovitev / ukinitev komisij;
• določitev kraja naslednje skupščine članic;
• določitev sedeža CAA;
• spremembe statuta CAA;
• prenehanje CAA.
Vsaka prisotna zveza članica ima na skupščini članic samo 1 glas, prenos glasu ni mogoč. Člani uprave na
skupščini članic nimajo pravice glasovanja.
Skupščina članic odloča z dvotretjinsko večino prisotnih zvez članic, če ta statut ne predvideva drugače. Za sklepe o spremembi statuta se zahteva soglasje 3/4 vseh ustanovnih članic.
Za glasovanja o višini članarin se zahteva soglasje prisotnih zvez članic.
Pisarna izdela, predsednik pa podpiše zapisnik o sklepih skupščine članic, ki se pošlje zvezam članicam v jeziku
posamezne države.
8. Izredna skupščina članic

Uprava in tudi ena desetina članic lahko zahteva sklic izredne skupščine članic z natančno navedbo željenega dnevnega reda. Predsedujoči mora nato sklicati izredno skupščino članic v roku 4 tednov z navedbo kraja in časa zasedanja.
9. Uprava
Upravo sestavljajo:
• predsednik in podpredsednik
• blagajnik
• dva člana.
9.2 Nosilci funkcij so izvoljeni za dobo štirih let. Možna je ena ponovna izvolitev.
9.3
Predsednik – če je zadržan, pa podpredsednik – zastopa CAA navzven in skupaj s pisarno skrbi za pravilen potek
poslovanja. Na področju pristojnosti specifičnih komisij pravno obvezujoče podpisuje za CAA skupaj z vsakokratnim predsednikom komisije. Uprava določi poslovnik in interno razdelitev nalog. Oboje je treba sporočiti
zvezam članicam.
9.4
Uprava je zadolžena za vodenje CAA. Opravlja vse naloge, za katere ni s statutom zadolžen kak drug organ
zveze. V njeno področje delovanja spadajo:
• izdelava večletnega načrta in finančnega načrta;
• izdelava letnega načrta / letnega predloga ter sestava finančnega poročila in zaključnega računa;
9.1
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•
•
•
•
•
•
•
9.5

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
11.1
11.2
11.3
12.1
12.2
12.3
13.1
13.2

13.3

14.1
14.2
14.3

priprava skupščine članic;
sklic redne in izredne skupščine članic;
upravljanje s premoženjem zveze;
zaposlovanje in prekinitev delovnega razmerja zaposlenim na zvezi;
potrditev članov komisij;
izvolitev predsednikov komisij na predlog vsake posamezne komisije;
vodenje in nadzor delovanja komisij in pisarne.

V upravi ima vsak član 1 glas. Prenos glasu ni mogoč. Uprava je sklepčna, če je prisotna več kot polovica njenih
članov. Sklepi se sprejemajo z enostavno večino.
10. Komisije
Skupščina članic lahko po potrebi za posebne naloge določi lastne komisije, ki imajo posvetovalni značaj.
Vsaka zveza članica ima pravico imenovati v komisijo enega zastopnika. Član vsake komisije je en član uprave brez pravice glasovanja.
Člani komisije so izvoljeni za obdobje štirih let. Ponovne izvolitve so mogoče, z izjemo predsedujočega, ki ga je
mogoče ponovno izvoliti le enkrat.
Komisije delujejo na osnovi poslovnika, ki ga določi uprava CAA.
Predsedujoči komisij se zaradi poročanja udeležijo skupščine članic.
11. Revizor
Skupščina članic izvoli dva revizorja za obdobje štirih let. Revizorja ne smeta biti člana nobenega organa, ki
je predmet revizije - z izjemo skupščine članic.
Revizorja imata dolžnost tekoče kontrolirati poslovanje ter finančno poslovanje CAA glede pravilne prijave
računov in porabe sredstev v skladu s statutom.
Pravne posle med revizorji in zvezo mora potrditi skupščina članic.
12. Pisarna
Pisarna skrbi za poslovanje zveze po smernicah in navodilih organov zveze. Pisarna deluje pod nadzorom
predsednika. Uprava sme vodji izreči navodila.
Vodjo pisarne, ki v skupščini članic, upravi in po potrebi v komisijah izvaja posvetovalno funkcijo, imenuje
uprava.
Vodja pisarne podpisuje sam v okviru potrjenega proračuna do zneska EUR 500,- za transakcijo.
13. Razsodišče
Za reševanje sporov, ki nastanejo iz razmerij v zvezi, se imenuje interno razsodišče. Gre za arbitražno ustanovo v smislu zakona o društvih / zvezah iz leta 2002 in ne za razsodišče po členu 577 iz Uredbe o civilnem procesu.
Razsodišče sestavljajo 3 člani CAA. Sestavi se tako, da eden od udeležencev v sporu upravi pisno imenuje
enega od članov kot razsodnika. Uprava v sedmih dneh pozove drugega udeleženca v sporu, da le-ta v 14 dneh
imenuje svojega člana razsodišča. Po dogovoru z upravo roku 7 dni imenovana razsodnika v nadaljnjih 14
dneh izvolita tretjega člana kot predsedujočega razsodišča. Ob enakem številu glasov odloči med predlaganimi
žreb. Člani razsodišča ne smejo biti člani nobenega drugega organa - z izjemo skupščine članic, katerega dejavnost je predmet spora.
Razsodišče sprejme odločitev potem, ko je slišalo oba udeleženca v sporu, v prisotnosti vseh članov z enostavno večino glasov. Njegove odločitve so znotraj zveze dokončne.
14. Prenehanje
Prostovoljno prenehanje zveze CAA se lahko sprejme na skupščini članic in samo s 3/4 oddanih veljavnih
glasov ustanovnih članic.
V primeru prostovoljnega prenehanja zveze mora skupščina članic, ki sprejema sklep, določiti likvidatorja
premoženja zveze - v kolikor to obstaja, in sklepati o uporabi premoženja, ki ostane po opravljenem poslovanju zveze v skladu s členom 14.3 statuta.
V primeru prostovoljnega prenehanja ali ukinitve zveze ali ob ukinitve namena zveze se sme preostalo premoženje zveze uporabiti v smislu 34. člena BAO za namene iz 2. člena statuta.
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ZAPISNIK
21. seje UO PZS, ki je bila 09. marca 2006 v sejni sobi, št. 16, Mestne občine, v Kranju. Seja se je pričela ob 16.00 uri. Sejo je vodil
predsednik PZS mag. Franci Ekar, ki je na začetku toplo pozdravil prisotne, posebej Tomaža Banovca, ki je pripravil nekaj informacij o Zakonu o društvih in Janeza Duhovnika, ki je pripravil kratko obrazložitev o projektu Slovenski planinski muzej. Predsednik
PZS mag. Franci Ekar je povedal, kdo se je za sejo opravičil (lista prisotnosti je priloga arhivskemu izvodu zapisnika). Ker je bila
navzoča večina članov UO PZS, je odbor nadaljeval z delom.
Predsednik PZS mag. Franci Ekar je predlagal v sprejem
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 20. seje UO PZS z dne, 24.11.2005 in poročilo o nerealiziranih nalogah preteklih sej UO
PZS. (Danilo Sbrizaj)
2. Obravnava finančnega poročila (ZR) PZS za leto 2005. (Vera Šmid)
3. Potrditev sprememb in dopolnitev 9. člena »Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v strokovni službi PZS« (Danilo
Sbrizaj)
4. Obravnava osnutkov gradiv za Skupščino PZS, ki bo 20. maja 2006:
poročila o delu UO PZS, komisij/odborov, strokovne službe ter delovnih skupin UO PZS,
poročilo o delu MDO,
pregled prispelih kandidatur za člane organov PZS,
osnutek sprememb in dopolnitev Statuta PZS,
določitev kraja Skupščine PZS, dne 20. maja 2006 in
potrditev rokovnika nalog do zasedanja Skupščine PZS.
5. Obravnava realizacije sklepov Skupščine PZS 2005. (Danilo Sbrizaj)
6. Informacija o razgovorih z GRS S – sprejem sklepov in ukrepov (mag. Franci Ekar, Metod Kovač)
7. Urejanje problematike VK PZS (predlagatelja MDO Ljubljana in MDO Notranjske)
8. Slovenski planinski muzej – informacija (mag. Franci Ekar, Janez Duhovnik)
9. Zakon o planinskih poteh – informacija (Tone Tomše).
10. Vprašanja in pobude članov Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije
11. Tekoče zadeve in razno
Pismo Boruta Peršolje – obravnava pisma, sprejem stališč UO PZS in odgovora,
Sodelovanje z Gorniškim klubom Skala in
določitev dnevnega reda 22. seje UO PZS, dne 06. 04. 2006
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
K 1. TOČKI
PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 20. SEJE UO PZS Z DNE, 24.11.2005 IN POROČILO O NEREALIZIRANIH
NALOGAH PRETEKLIH SEJ UO PZS
Zapisnik 20. seje Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije, z dne 24.11.2005 je bil priložen k vabilu seje. Poročilo o neopravljenih nalogah je bilo podano na seji.
Obrazložitev k nekaterim sprejetim sklepom in njihovi realizaciji je podal v.d. GS PZS Danilo M. Sbrizaj:
V 1. točki je bil potrjen zapisnik 20 seje in nerealiziranih sklepov prejšnjih sej, ki so bili v obravnavi.
- Glede gradiva UIAA je bil poslan zahtevek in se čaka na povratno pošto
- O koledarju PZS je bil sprejet sklep, da se prenese na planinsko založbo , ki je ta sklep obravnavala in sklenila, da lahko prevzame
tudi koledar, vendar ne v tem letu.
- sklep 8/3 je bil realiziran
- sklep 8/4 do danes mnenja PK še nismo dobili
- sklep 11/3 še ni bil realiziran
V 2. točki so bili vsi sklepi realizirani. UO bo z rebalansom finančnega plana PZS seznanjen glede na eni od naslednjih sej, ko bo
znana višina sredstev s strani MŠŠ.
V 5. točki je bil obravnavan predlog pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v strokovni službi PZS, ki je bil tudi realiziran
Sprejeti so bili popravki k sistematizaciji, pravilnik o delovni uspešnosti, o letnih dopustih, vsem v strokovni službi so bile izdane
nove pogodbe o zaposlitvi. Pravilnik se izvaja od 1.1.2006 dalje
- pravilnik o organizaciji, delu in nalogah MDO PD z vsemi pripombami, je bilo realizirano
V točki 6. je bila večina sklepov realiziranih, nerešeni oz preloženi so bili:
za strateške usmeritve PZS v letu 2006 je bilo sklenjeno, da P UO spremembe, ki bi prišle še obravnava in na njihovi osnovi pripravi čistopis za objavo v Obvestilih PZS
sklep 23/24-11, da se za PUS Bavšico do naslednje seje UO PZS izdelata celoten program ter projekt sanacije in da MK
UO PZS in GK UO PZS v sodelovanju s KVIZ UO PZS pripravijo strateški program izrabe PUS Bavšica .
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- zahteva PD Velenje o pojasnilu MK, ki je zavrnila njihov zahtevek za refundacijo stroškov mladinskega tabora, kjer PK še ni
pripravila mnenja.
SKLEP 1/09-03: UO PZS potrjuje zapisnik 20. seje UO PZS z dne 24.11.2005 v predloženem besedilu. PK je dolžna v roku 7.
dni podati odgovor na zahtevo PD Velenje
Sklep je soglasno sprejet!
K.2 TOČKI
OBRAVNAVA ZAKONA O DRUŠTVIH
Tomaž Banovec je podal informacijo o Zakonu o društvih, zlasti glede pridobitne in nepridobitne dejavnosti. Gradivo je bilo priloga
k vabilu na 21.sejo UO PZS.
Predsednik Ekar je še predlagal, da UO podaljša mandat ekipi, ki je sodelovala do sedaj in naj deluje še naprej, če kdo želi lahko tudi
pristopi. Temu mnenju se je pridružil tudi Jože Stanonik in še dodal, da dokler to ni v zakonu napisano je prav, da se stvari spremlja
še naprej in se dodajajo dopolnitve in spremembe.
K.2. TOČKI
OBRAVNAVA FINANČNEGA POROČILA (ZR) PZS ZA LETO 2005
Predsednik Ekar je pohvalil dobro delo strokovne službe glede finančnega področja in delovanja organov PZS in poudaril, da je
potrebno tako kvalitetno delo nadaljevati.
Finančno poročilo je pripravila Vera Šmid, ki je tudi podala poročilo. Poročilo je sestavljeno iz bilance stanja in izkaza uspeha po
vrstah stroškov in razdelano po stroškovnih mestih. Glede na lansko leto je veliko bolj ugodno in rezultati boljši. Prihodkov je bilo za
11% več, odhodkov pa za 5% več, tako da je stanje pozitivno in se pokriva primanjkljaj preteklih let.
V poročilu je bilo tudi pregled članstva iz katerega je razvidno, da se situacija popravlja in upadanje glede na prejšnje obdobje ni bilo
tako izrazito. V letu 2005 smo zgubili okoli 900 članov, kar je približno 2% manj kot v letu 2004.
Na PZS je bila tudi inšpekcija iz MŠŠ, ki je pohvalila delo in finančno poslovanje in poudarila da je urejeno zelo dobro.
V razpravi so sodelujoči pohvalili delo strokovne službe in finančno poročilo. Pripomba je bila le glede tega, da nekateri člani UO
tega poročila niso prejeli, zaradi napake pri sortiranju gradiv. Jože Melanšek je zato predlagal, da se gradivo za naslednjo sejo
pošilja 14 dni prej. Uroš Vidovič je povedal, da je predsednik NO pohvalil finančno poslovanje in z njim delo strokovne službe in
podal poziv, naj bi vse komisije težile k temu, da ne poslujejo negativno. Marko Goršič menil, da je material prihajal parcialno,
zlasti zaradi komisij in odborov, ki so material oddajali z zamudo. Glede na drugi del poročila o pregledu članstva v planinski organizaciji pa predlaga, da se PZS začne resno ukvarjati s PD, ki ne izkazujejo članstva. Nekatera društva sploh ne morejo izkazovati niti
vodstva in bi jih bilo potrebno priključiti k drugim PD. Franci Ekar je poudaril, da je potrebno to opozorilo obravnavati z vso resnostjo. Rudi Skobe je še dodal, da je KVIZ imela 7 mio primanjkljaja iz ESS, zaradi napake države. ESS bo naš vir sredstev tudi za
prihodnja leta, so pa pogoji koriščenja zelo zahtevni in se bodo z njim srečevali vsi tako, predsedniki MDO, PD, strokovni delavci in
tudi načelniki komisij in vodje izobraževanj, ki bodo morali prevzeti svoj del odgovornosti zlasti glede finančne discipline.
V razpravi so sodelovali še Jože Stanonik, ki je opozoril na SPD Celovec, ki je zajet pri MDO Gorenjske in Marinka Koželj Stepic, ki je opozorila na PD Janko Mlakar iz Ilirske Bistrice, ki je evidentiran pod MDO Ljubljana, Jože Kodre, Adi Vidmajer, Dragotin Kuster in Iztok Rojc.
Predsednik Franci Ekar je po razpravi predlagal:
SKLEP 2/09-03: Finančno poročilo za leto 2005 se v celoti sprejme.
SKLEP 3/09-03: UO PZS sprejema sklep, da se gradiva za seje UO pošilja 14 dni preje.
Sklepa sta bila soglasno sprejeta.
K. 3.TOČKI
Obrazložitev glede potrditve sprememb in dopolnitev 9. člena »Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v strokovni službi PZS« je
podal v.d. GS Danilo Sbrizaj. Točka je bila delno že obravnavana v 1. točki, zato je predlagal njeno potrditev. Akti so se dopolnili s
pripombami s pripombami s prejšnje seje UO, šlo je za nekaj netočnosti v tabeli predloga sistemizacije delovnih mest. Danilo Sbrizaj
se je javno zahvalil Jožete Stanoniku in Jožetu Melanšku za pomoč pri pripravi vseh aktov.
Soglasno je bil sprejet
SKLEP 4/09-03.
Potrdijo se spremembe in dopolnitve 9. člena »Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v strokovni službi PZS«.
K.4.TOČKI
OBRAVNAVA OSNUTKOV GRADIV ZA SKUPŠČINO PZS, KI BO 20. MAJA 2006
Mag. Franci Ekar je predlagal, da se do naslednje seje UO PZS , ki bo 6.4.2006 pripravijo stališča in mnenja in razjasni nejasnosti s
pripombami, komisije naj se do takrat programsko razčistijo, opredelijo in proučijo.
4.1. V.d. GS Danilo Sbrizaj je predstavil članom UO predlog glede lokacije Skupščine PZS in predlog rokovnika nalog do zasedanja Skupščine PZS 2006
- kraj dogodka bi bil Hotel Mons v Ljubljani 20. maja 2006
- 20.03.
- zadnji rok za dopolnitev kandidatur za organe PZS
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- 23.03.
- zadnji rok za oddajo gradiva za 22. sejo UO PZS
- 06.04.
- zadnja redna seja UO PZS pred Skupščino
- 20.04
- zadnji rok za odpošiljanje tiskanega gradiva za Skupščino
4.2. Adi Vidmajer je podal kratko poročilo o delu MDO. Poudaril je, da je bilo zelo težko zbrati gradivo.
Razprava:
Jože Melanšek je imel pripombo na datum oddaje gradiva, predlaga da se gradiva oddajo najkasneje 1 teden po seji UO PZS, da bo
gradivo za Skupščino pripravljeno pravočasno. Komentira pa tudi poročila komisij, ki se izogibajo konfliktnih stavkov. GS je zastavil
vprašanje, katere komisije in MDO še niso oddali poročil.
Predsednik Ekar je predlagal, da vsakršne pripombe, napake dostavijo do 17. 03. na PZS.
V razpravi je sodeloval tudi Marko Goršič, ki ugotavlja, da nekatere komisije delujejo v nasprotju s Statutom glede organizacijske
sheme, i naj bi jo imele komisije.
Tone Purg predlaga, da se sredstva MDO razdeljujejo kvartalno in ne konec leta. V pravilnik MDO so vgradili svoja stališča, ki jih
bodo razposlali na vsa svoja PD.
Danilo Škerbinek je povedal, da so poročila komisij ogledalo UO PZS, kar predstavlja tudi poročilo v delu UO in naj bo konstruktivno. Gradivo za Skupščino naj ima neko formo in estetski izgled.
V razpravi so sodelovali še Jože Stanonik, Adi Vidmajer, Iztok Rojc, Borut Vukovič.
Soglasno je bil sprejet
SKLEP 5/09-03:
UO PZS sprejema poročilo o delu MDO. Pravilnik o delu MDO se dokončno oblikuje na sestanku predsednikov MDO.
4.3. Predsednik volilne komisije Bogdan Seliger je poročal o delu volilne komisije. Prispelo je 53 kandidatur, popolnih je bilo 31,
ostale pa so bile poslane v dopolnitev.
4.4. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta PZS
Gradivo, ki se nanaša na spremembe statuta in zadeva GRS S, sestavo UO in funkcijo predsednika PZS je komentiral Metod Kovač,
ki je poudaril, da si spremembe redakcijske in vsebinske narave.
V razpravi glede spremembe Statuta PZS so sodelovali Borut Vukovič, ki je menil, da se s predlaganimi spremembami zveza med
Skupščino in UO radikalno prekine, prav tako meni, naj ostane pri GRS S načelnik in ne poveljnik, temu se je pridružil tudi Adi
Vidmajer, Jože Melanšek pa je postavil vprašanje ali je to osnutek ali predlog, in zakaj bi zamenjali besedo gorništvo. Marko
Goršič je podal mnenje o gorništvu in o nadomeščanju predsednika.
Svoje mnenje je podal tudi Dani Kopušar, ki pravi, da se predlog sprememb zelo razlikuje od vseh predlogov na sestankih predstavnikov PZS in GRSS. Marko Goršič je ostro kritiziral odločitve GRS S in poudaril njihove neskladnosti s Statutom PZS. Rudi Skobe
je menil, da je sprememba 49. člena konceptualno sporna. Svoje mnenje je podal tudi Jože Stanonik, predvsem za 20. in 35. in 36.
člen, pripombo na 20 a člen je podal tudi Dani Kopušar.
Jože Melanšek je opozoril na 85. člen in ali se bodo določila, ki se bodo sprejemala na tej skupščini uveljavljala še isti dan, ker če bo
tako, so vsi razpisi nični!
Predsednik Ekar je še enkrat povzel razpravo in dejal, da je to priprava predloga osnutka, na naslednji seji pa bi bil predlog. je pa
odvisno od predlogov
Razpravi so se pridružili še Marinka Koželj Stepic, Iztok Rojc in Matija Perko.
Soglasno je bil sprejet
SKLEP 6/09-03: osnutek predloga sprememb statuta PZS se sprejme in da v javno obravnavo do 6.4.2006
K. 5. TOČKI
OBRAVNAVA REALIZACIJE SKLEPOV SKUPŠČINE PZS 2005.
Poročilo je podal generalni sekretar PZS, predstavil je kateri sklepi so bili realizirani in kateri ne.
Pripombo je podal Jože Melanšek, ki je opozoril, da ni bilo odgovora na sklep, da je UO PZS dolžan pridobiti status organizacije, ki
deluje v javnem interesu na področju varovanja narave. Odgovor je podal predsednik PZS mag. Franci Ekar, ki je poudarli, da je
vse urejeno in je status v fazi pridobivanja.
K 6. TOČKI
INFORMACIJA O RAZGOVORIH Z GRS S – SPREJEM SKLEPOV IN UKREPOV
Metod Kovač je podal nekaj uvodnih besed in poročal o dosedanjih razgovorih. Po vseh razgovorih, ki so bili z GRS S je bilo ugotovljeno, da bi bila ta organizacija enotna, z enim vrhom in teritorialno pokrita, nivo razgovora je potrebno obdržati na solidni ravni,
statusa humanitarnosti se ne da spreminjati, potrebnih bo veliko naporov, kompromisov in popuščanja. Nekaj besed je dodal tudi
Franci Ekar, ki pravi, da je govora samo o problemih, o primarni dejavnosti pa ne. Opozoril je na povzročanje velikih stroškov
zaradi vse te dejavnosti.
V razpravi je z ostrim komentarjem obnašanja GRS sodeloval Marko Goršič, ki je izzval Danija Kopušarja, nakar se je razvnela
zelo ostra debata.
Debati so se pridružili še Uroš Vidovič, Adi Vidmajer, Jože Melanšek, Matija Perko, Rudi Skobe, Tone Purg, Borut Vukovič.
Predsednik Franci Ekar je prekinil debato in predlagal utrditev sklepa:
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UO PZS vztraja na stališču, da ni potrebe po spremembi organiziranosti GRSS in tudi da se ne odstopa od sklepa Skupščine
da GRSS ostane tudi prostovoljna in društvena.
Sklep je soglasno sprejet, 1 zadržan !
Danilo Sbrizaj je UO seznanil s sklepom NO PZS, ki zadolžuje UO PZS da je potrebno preveriti skladnost sklepov
Zbora gorskih reševalcev in Komisije za GRSS s Statutom PZS.
K 7. TOČKI
UREJANJE PROBLEMATIKE VK PZS
Borut Vukovič je predlagal, da se točka prestavi do naslednje seje na prošnjo načelnika VK, ker je službeno zadržan. Marko Goršič
je temu nasprotoval in predlagal, da se ustanovi 4 članska komisija v sestavi Bojan Gorjanc, Marjan Kobal, Uroš Vidovič, Marinka
Koželj Stepic, ki bi obravnavala nastalo situacijo in probleme, ki so bili priloga gradivu. Navedel je tudi vzroke, ki so privedli do
pobude, ki sta jo podala MDO Notranjske in Ljubljane. Temu je nasprotoval Iztok Rojc, ker meni, da bi bila komisija pristranska.
Jože Melanšek je predlagal, da gradivo za sejo UO obravnava VK in Danilo Škerbinek skupaj s predlagatelji.
Sprejet je bil
SKLEP 7/09-03: UO PZS predlaga da se obravnava predloži na naslednjo sejo UO PZS, ki bo 06.04.2006
K 8. TOČKI
SLOVENSKI PLANINSKI MUZEJ – INFORMACIJA
Poročilo je podal Janez Duhovnik, namesto Mira Eržena,ki je bil službeno zadržan. Gradivo je bilo priloga vabilu. Poleg pisnega
gradiva se pripravlja tudi filmček, gradnja bo potekala v 2. fazah. Namen te predstavitve pa je, da UO dobi še kakšno iniciativo, ker
se bo projekt predstavil pred donatorji, investitorji in institucijami evropskega in državnega sklada.
K 9. TOČKI
ZAKON O PLANINSKIH POTEH – INFORMACIJA
Informacijo je podal Tone Tomše.
V razpravi so sodelovali Iztok Rojc, glede kategorizacije poti, Zvone Šere - vprašanje s strani turizma in Jože Stanonik- zapiranje
različnih poti.
Franci Ekar je predlagal, da se za nekontrolirano postavljanje zapor pošlje pismo na Zavod za gozdove in lokalne skupnosti.
K 10. TOČKI
VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV UPRAVNEGA ODBORA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
a.) pobuda Lada Kladnika za posredovanje zavarovalnih polic Zavarovalnice Tilia. Mnenje je podal Danilo Sbrizaj.
UO je potrdil stališče, da se takih dokumentov (zavarovalnih polic) ne posreduje nobenemu članu UO.
b.) negotovo gospodarjenje z našimi kočami. Na pobudo Zvoneta Šereta je že priložen odgovor pod sekretarja na MG Marka Podrekarja
c.) Jože Kodre je izročil GS pisno informacijo glede dogovora med PZS in ZGVS.
d.) Članstvo SPD v tujini – vprašanje članarine. Poročilo je podal Danilo Škerbinek, predlagal je, da bi enotna članarina za Slovence na tujem znašala 10 € oziroma 2400 SIT - predlog je bil soglasno sprejet
e.) MK je poslala na UO predlog za potrditev gospodarja PUS Bavšica, ki mu je priložen tudi program, ki ga je pripravil Tomaž
Mikeln. Program je predstavil Iztok Rojc. V razpravi so sodelovali Danilo Sbrizaj, Marko Goršič, Danilo Škerbinek, Iztok Rojc.
Predsednik Ekar predlaga razrešitev (imenovanje) v sodelovanje GK-MK-GS.
f.) Pismo Boruta Peršolje. Jože Melanšek je podal pripombe in pojasnila in predlagal, da UO sprejme sklep z vsebino, kaj je vodilni
strankarski funkcionar in kaj je vodilni funkcionar v planinski organizaciji. Vsi prisotni se strinjajo, da taka nestrpnost ne sodi v
planinsko organizacijo
g.) Gorniški klub Skala je dal pobudo za sodelovanje s PZS, ki se še proučuje. Usklajevalni razgovori se bodo še nadaljevali.
h.) Uroš Vidovič je na problematiko VK napisal poročilo, katero je bilo razdeljeno na seji UO. Poročilo je njegovo osebno razmišljanje, predvsem v smeri konstruktivnega reševanja tega problema v dobrobit vseh vodnikov PZS in vseh, ki so sestavni del te komisije.
Seja je bila sklenjena ob 21,30 uri.
Zapisala: Mija Damjan-Stegu
v.d. GS PZS:
Danilo Sbrizaj l.r.

predsednik PZS:
mag. Franci Ekar l.r.
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