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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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AKTUALNO
JANAK:
Lat.: N 27° 52' 17,523"
Lon.: E 88° 5' 27,400"
Alt.: 7042 m
To so podatki, ki sta jih v soboto, 6. maja
2006 ob 14,30 po nepalskem času Andrej Štremfelj
in Rok Zalokar z GPS sprejemnikom posnela na
vrhu Janaka in jih v svet poslala po satelitskem telefonu. Plezala sta alpsko, torej brez postavljanja taborov in napenjanja vrvi, v enem zamahu na vrh in
spet nazaj v bazni tabor. Pred njima na tem vrhu še
ni stala človeška noga. »Odslej Janak ni več na spisku nepreplezanih vrhov«, je zapisal Andrej. In še:
»Oba sva zdrava, smer je težka – 95% na konicah
derez po zelo krhkem ledu«. Tudi v Alpah bi bila to
ena najtežjih sten.
Dan prej sta vstopila, bivakirala v steni, po
vzponu pa preostanek dneva in vso noč sestopala.
Tako sta uresničila dolgoletno željo in načrt – preplezati najvišji vrh oddaljene himalajske skupine
severno od Kangčendzenge. Zagotovo je to eden
najpomembnejših vzponov, morda letos sploh najpomembnejši v nepalski Himalaji. Ob tem, da gre za
prvi vzpon na sedemtisočak, kar je iskana in dragocena redkost, je pomembno še nekaj stvari. Vzpon je
bil opravljen alpsko, torej na najmodernejši ter v
alpinističnem svetu najbolj priznan način. Področje
teh gora je zelo oddaljeno od izhodišč, kar zahteva
dolg in naporen pristop, verjetno najdaljši v vsej
Himalaji.

Alpinista, ki sta to opravila, sta vrhunska,
obenem pa na moč različna. Andrej Štremfelj je
prekaljen himalajec in prihodnje leto bo praznoval
trideset let od svojega prvega osemtisočaka (Gašerbrum I z Nejcem Zaplotnikom po prvenstveni smeri
leta 1977). Rok Zalokar je najboljši perspektivni
alpinist lanskega leta z odličnimi vzponi v naših
Alpah, Patagoniji in s prvim vzponom na šesttisočak
Kareijang v Tibetu. Oba alpinista sta »plod« lastnih
sposobnosti in politike himalajskih odprav Planinske zveze Slovenije. Njun vzpon je dober obet za
prihodnost našega alpinizma, če bo tudi na strani
organizacije ta vizija imela podporo.
To vizijo je imel v sebi in jo udejanjal tudi
pokojni častni predsednik PZS Vlasto Kopač. Tako
je zastavil svoj in svojih soplezalcev alpinizem že
pred drugo svetovno vojno, s to vizijo je spravljal
skupaj ohromljeno planinsko organizacijo po vojni
in s požrtvovalnim ter nesebičnim delom je tej organizaciji pomagal do zadnjih dni svojega triindevetdesetletnega življenja. Delo in dejanja so tisto, kar je
treba častiti, proslavljati in vzpodbujati. To je izročilo in napotilo predstavnikov vseh treh generacij,
omenjenih v tem uvodniku.
Tone Škarja
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IZ DEJAVNOSTI PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
OB SLOVESU OD VLASTA KOPAČA
Vlasto Kopač je bil človek, ki je vzel svojo usodo
na rame in jo nosil, kot je najbolj čutil, da je prav.
Gospodar življenja mu je namenil pot odrešitve 27.
aprila v tihem večeru. Zbrali smo se, da se od njega
še zadnjič poslovimo.

povsem ga je okupiralo delo v grafičnih delavnicah
— tehnikah — ilegalne Ljubljane. Aretirali so ga
takoj po kapitulaciji Italije in nemški zasedbi Ljubljane in od 6. januarja 1944 do konca vojne je bil v
koncentracijskem taborišču Dachau.

Rojenice so ga položile v zibelko 3. junija 1913 v
Žireh, po odsluženi vojaščini se je jeseni 1934. leta
vpisal na arhitekturo pri profesorju Jožetu Plečniku
in se očitno dobro obnesel, saj ga je Plečnik štiri leta
pozneje povabil — »da bi nekaj lepega skupaj napravila« — za stalnega sodelavca pri risanju načrtov
za ljubljanske Žale in
nadzoru obrtniških del.
Vmes je bil leta 1936 krajši
čas zaprt, ker je na vrhu
Storžiča narisal srp in kladivo. Politika je bila torej
druga vzporednica njegovega življenja.

Po vojni je oblast vključila Kopača v gradnjo in
obnovo porušenih naselij, sam pa se je kot predsednik PD Ljubljana Matica posebej posvetil obnovi
požganih ali zanemarjenih in izropanih planinskih
postojank. Poskrbel je, da je bil alpinizem poudarjen
pri takratni organizacijski obliki slovenskega planinstva.
Bil
je
tudi
predsednik
Odbora
za
planinstvo in alpinizem pri
Fizkulturni zvezi Slovenije.
Vodil je prvi alpinistični
tečaj po vojni in organiziral
obnovo starih in ustanovitev
novih alpinističnih odsekov
ter poskrbel za izdelavo
derez, cepinov, klinov,
plezalnikov, vetrovk in za
uvoz ameriških vojaških
najlonskih vrvi. Nič manjšo
pozornost ni namenil razvoju GRS. Načrtoval in
vodil je gradnjo bivaka pod
Skuto in spomenika padlim
v Kamniški Bistrici. To delo
je opravljal z veseljem, saj
je ob njem prihajal v stik z
gorskim svetom, po katerem
je hrepenel vsa štiri vojna leta.

Pot in srce pa sta ga vodila
tudi k naravi. Zapisal je:
»Po vrnitvi iz zapora (1936)
sem šel v Kamniško Bistrico. Gazil in ril sem po snegu čez Presedljaj, Čohavnico do Praga in Korošice dva
dni. Bili so sončni dnevi,
zlezel sem še na vrh Ojstrice in nikjer ni bilo žive
duše. V dolino sem se vrnil
spet poln zaupanja vase.
Tisto zimo sem božične
praznike preživel v snegu na Veliki planini. To je bil
začetek moje ljubezni in hrepenenja do gora.«
Vlasto Kopač je bil levičarski študent. Z enako mislečimi je ustanovil Akademsko skupino Slovenskega planinskega društva. Bili so plezalsko usmerjena
druščina, ki so bili do pričetka druge svetovne vojne
naravnani v jasen cilj: dvigniti nizko raven našega
zimskega alpinizma in se usposobiti za plezanje v
višjih gorstvih.

Oktobra 1947 ga je aretirala Udba in po desetih
mesecih postopkov, podobnih gestapovskim, a obogatenih s sovjetskimi metodami in domačimi domislicami, je »priznal« vse in bil leta 1948 obsojen na
smrt; vendar se je največja teža smrtoželjnosti oblasti ohladila že pri izvršitvi obsodbe nad prvo skupino,
tako da so mu kazen spremenili v zaporno (in jo
pozneje še skrajšali).

Z italijansko zasedbo Ljubljane leta 1941 se je za
Kopača končala doba Plečnikovih Žal in alpinizma;
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Kopač je že kmalu po obsodbi, čeprav za rešetkami,
postal družbeno koristen arhitekt ter risar prvih dveh
»pravih« planinskih zemljevidov, Julijcev in Kamnških. Kljub izpustitvi leta 1952 se je njegov zapor
nadaljeval še dolga leta zaradi odmaknjenosti in
strahu ljudi. Spomeniško varstvo,
spomeniki in predvsem arhitektura
Velike Planine, njen prenos na
turistično naselje, so bili področje
Kopačevega dela v počasnem
celjenju vojnih brazgotin. Obnova
Plečnikovih Žal, že namenjenih
propadu, ker so s svojo belino
senčile brezdušnost novih, je več kot
simbolično zadnje večje strokovno
delo Vlasta Kopača.
Vedno je znal ohraniti vedrino in
zaupanje, na življenje je gledal z
dobre strani, nikogar ni obsojal ali
mu vsiljeval svojega mnenja. S mirnim srcem je
zmogel prisluhniti sočloveku in ga razumeti.
Domače okolje, ki ga je podpiralo in mu dajalo moč,
notranjo trdnost, da je preživel stvari, katerih le
delček bi zlomil marsikoga, mu je bilo svetišče. Na
koncu vsakega njegovega predora so bile gore, delo,
žena, hčerka in tudi prijatelji.

od poslanstva: delati, kar je prav in dobro — in to
kar najbolje. Delal je za druge, zanesel se je nase, na
nezmotljivi notranji kompas. Zanj mirno lahko rečemo, da je »človek za vse čase«. Pokončen, ponosen, miren, zvest, dober. Na njem je vsekakor nekaj
trajnosti arhitekture.Bil je časten
častni predsednik Planinske zveze
Slovenije. Brez takih stebrov nas
Slovencev že zdavnaj ne bi bilo. Na
jesen življenja sta mu tako Planinska
zveza kot Republika Slovenija
podelili svoji najvišji odlikovanji.
V svojem življenju je spoznal globoke prepade bolečine in nemoči ter
visoka pobočja vere. Na koncu je
ostal le še molk ljubezni, ki se ga ne
da nadomestiti in bo gotovo povedal
več, kot vsi njegovi izrazi prej. Nam
pa je ostala skrivnost, ki jo bomo
spoznali nekoč. Do spoznanja pa nas bo božal veter,
greli žarki in vodili koraki na neskončne poti. V
vsem tem ostaja z nami Vlasto, ki je bil prijatelj in
človek , ki se je zavedal svojega poslanstva.
Iskreno sožalje hčerki in sestri, ter slava Vlastu Kopaču, njegovemu delu in ljubezni.
Ljubljana, 5. maj 2006

Vsi udarci življenja, razsekana alpinistična pot, obsojen od nasprotnikov in svojih, človek s častmi in
zadnja smet v človeškem podzemlju, ga ni odvrnilo

Tone Škarja

**********
POVZETEK 22. SEJE UO PZS
Zadnja seja UO PZS pred skupščino PZS v mesecu maju je bila 6.4.2006 v Kranju. Na njej je UO PZS
potrdil zapisnik 21. seje UOPZS, in opravil pregled manjkajočih gradiv za Skupščino PZS. Seznanil se je s
predlogom "Sprememb in dopolnitev statuta PZS« in sklenil, da se predlog posreduje v obravnavo Skupščini
PZS, ki bo 20. maja 2006 v Radovljici.
Obravnaval in sprejel je tudi poročilo komisije za pripravo volitev, ki ga je predstavil njen predsednik
Bogdan SELIGER. Glede urejanja problematike VK PZS je sprejel sklep, da podpredsednik PZS Danilo
Škerbinek do Skupščine skliče sestanek VK in predlagateljev pobude.
Informacijo o poteku dogovorov glede organiziranosti Gorske reševalne službe Slovenije po Zboru GRSS
sta podala mag Franci Ekar in Metod Kovač. Člani UO so ponovno ugotovili, da načelnik GRSS ignorira UO
PZS (seje se je sicer v imenu GRS S udeležil g. Janez Podjed, predsednik NO GRS S). V razpravi je bilo
ponovno ugotovljeno, da vodstvo GRS S trmasto vztraja pri stališčih, ki vodijo k razdružitvi s PZS, ni pripravljeno na nobene konstruktivne pogovore in s svojimi dejanji tudi krši Statut PZS. Sklenjeno je bilo, da se
gorskim reševalcem pošlje pismo in jih opozori na te kršitve in posledice, ki jih prinaša razdružitev. Določen
je bil dnevni red za Skupščino PZS in potrjen predlog cen in popustov v planinskih kočah za leto 2006 .
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Člani UO so sprejeli tudi sklep o sprejemu planinskega društva Miklavž na Dravskem polju v polnopravno
članstvo PZS
Člani UO PZS so se seznanili tudi z akcijami KEUPS v letu 2006 (v teh Obvestilih je podroben razpis),
mnenjem KVGN glede elektrifikacije koče pri Triglavskih jezerih in s spremembami Statuta CAA. Obravnavali so tudi predlog MDO Gorenjske za podelitev priznanja Franciju Ekarju na Skupščini PZS.

SESTANEK PREDSTAVNIKOV PZS IN TNP 21. 3. 2006
NA UPRAVI TNP NA BLEDU
Udeležili so se ga predstavniki Planinske zveze Slovenije, Zavoda RS za varstvo narave- OE Kranj in JZ
Triglavski narodni park:
Mag. Franc Ekar, Danilo Sbrizaj, dr. Janez Duhovnik, Metod Rogelj, dr. Marija Markeš, mag. Martin Šolar,
Igor Zakotnik in Tea Lukan-Klavžer.
Uvodoma je direktorica TNP predstavila predlagano vsebino razgovora, ki je obsegala dva osnovna sklopa:
- sodelovanje PZS in TNP, s poudarkom na temi priprave načrta upravljanja za zavarovano območje Triglavskega narodnega parka, kjer sodeluje tudi ZRSVN in
- razgovor glede načrtovanih gradenj posameznih Planinskih društev (predviden vkop energetskega kabla do
nekaterih planinskih koč znotraj TNP).
I. Priprava načrta upravljanja TNP
Udeleženi so bili enotnega mnenja glede koristnosti in potrebnosti oživitve medsebojnega dogovarjanja in
sodelovanja med PZS ter TNP in ZRSVN.
Soglasno so bila podprta stališča, da je potrebno slediti ciljem in namenu zavarovanja narodnega parka, varovati in ohranjati naravo zlasti v zavarovanih območjih, ponekod tudi z določanjem in ohranjanjem mirnih
con. Večjo pozornost bo potrebno nameniti okoljski sanaciji obstoječih planinskih koč v TNP z ohranjanjem
njihovega statusa na nivoju planinskih koč. Gradnja novih planinskih koč ali njihovo širjenje ter nadelava
novih planinskih poti v TNP ni potrebna, kar pa ne pomeni, da se obstoječih koč ne sme na primeren način
posodabljati. Zato bi bilo primerno, da se za planinske koče v TNP (gre za 35 objektov) v sodelovanju PZS –
PD in TNP pripravi večletni načrt razvoja, prvenstveno v smislu izboljšav (ekoloških sanacij) in z dogovorjenimi standardi. K sodelovanju je potrebno pritegniti tudi lokalne skupnosti.
Sprejet je bil sklep:
TNP v dogovoru s ZRSVN ter PZS v dogovoru s PD določita komisijo, ki bo pristopila k pripravi načrta
upravljanja za predmetne vsebine.
V prihajajoči poletni sezoni naj bi se posvetili zbiranju podatkov o planinskih kočah in obisku ter pristopili k
izdelavi načrta upravljanja.
II. Načrtovanje vkopa energetskega kabla do Kovinarske koče v Krmi oz. med planinsko kočo na Komni in Kočo pri Dvojnem jezeru v Dolini Triglavskih jezer
Predstavljeni sta bili vlogi planinskih društev Ljubljana – Matica in Javornik Koroška Bela za vkop energetskega kabla do planinskih koč. V izmenjavi mnenj je bilo povedano, da je sicer najbolj ekološki način oskrbe
koč z energijo povezava z elektro omrežjem, vendar pa je v visokogorju gradnja (vkop kabla) tehnično zahtevna in s številnimi možnimi posledicami. Predstavniki TNP so izrazili tudi bojazen, da bi redna preskrba
koč z električno energijo prinesla posredne dolgoročne vplive kot so podaljševanje obratovanja planinskih
koč, porast števila obiskovalcev, večji standard, večjo porabo vode z negativnim vplivom na podtalnico,
večjo količino odpadkov, porast hrupa idr. Predstavniki PZS, ki si prizadeva, da bi bilo v gorah čimveč
okoljsko osveščenih obiskovalcev, so menili,
da je priključek planinske koce na javno električno omrežje najbolj ekološko primerna rešitev za preskrbo z
električno energijo in da ima številne prednosti pred drugimi rešitvami npr. fotovoltaiko ali vetrnimi elek6
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trarnami. Omogoča tudi zmanjšanje drugih vplivov planinskih koč na okolje. Vsekakor pa je treba v vsakem
primeru posebej in vsestransko oceniti ali je priključek z zemeljskim kablom sprejemljiv ali ne. Menili so
tudi, da bi bilo treba v TNP bolj dosledno in v vseh primerih izvajati obstoječe predpise.
Sklenjeno je bilo, da PZS:
- Pripravi pisno mnenje glede posega, ki ga načrtuje PD Ljubljana Matica v Dolini Triglavskih jezer.
- PZS na vlogo TNP in ZRSVN k vsaki od načrtovanih gradenj posameznega Planinskega društva poda
mnenje.
Za reševanje konkretnih vlog Planinskih društev za zahtevnejše gradnje, se Ministrstvu za okolje in prostor
(ARSO), ki je pristojno za izdajo naravovarstvenih pogojev in naravovarstvenih soglasij, poda pobuda za
skupni sestanek in obravnavo s predstavniki PZS, ZRSVN in TNP.
Pripravil:
Danilo Sbrizaj l.r.

ZAKON O PLANINSKIH POTEH IN ZAKON O TNP
V zadnjem mesecu dni so potekla intenzivna usklajevanja med predstavniki vlade RS, predlagatelji zakona
in Planinske zveze Slovenije. Na sestankih so se iskale najboljše možne rešitve predvsem za vprašanja lastnine in vodenja evidence planinskih poti. Pričakujemo, da bo v mesecu maju usklajevanje končano in bo
predlog Zakona o planinskih poteh dan poslancem v obravnavo na julijski seji Državnega zbora.
Planinska zveza Slovenije je dala Ministru za okolje dr. Janezu Podobniku pobudo, da se njen predstavnik
vključi v delovno skupino za pripravo nove zakonodaje o Triglavskem narodnem parku, zlasti glede na dejstvo, da je v parku 35. planinskih koč in več sto kilometrov planinskih poti, planinci pa so pomembni lastniki
zemljišč na področju TNP, zlasti pa vseskozi aktivni v zagotavljanju varovanja in ohranjanja prostora v parku.

IZ DELA KOMISIJE ZA PLANINSKA POTA IN
GOSPODARSKE KOMISIJE PRI UO PZS
V soboto 6. maja je bil Zbor markacistov, ki se ga je udeležilo 38. predstavnikov planinskih društev, ki urejajo planinska pota. Na dnevnem redu so bila poročila o delu komisije za pota v obdobju 2002 – 2006, informacija o sprejemanju Zakona o planinskih poteh in volitve novega načelnika komisije. Za načelnika je bil
soglasno izvoljen dosedanji načelnik Tone Tomše, ki je potem, ko se je zahvalil za izvolitev predstavil novo
ekipo, ki bo vodila KPP v naslednjih 4. letih. V njej so poleg njega še:
Jože Rovan, Bogdan Seliger, Boštjan Gortnar, Stane Gašparič, Maksimiljan Kotnik, Peter Šilak, Uroš Vidovič in Albin Žnidarčič.
Komisija za pota v letu 2006 organizira tudi dva tečaja markacistov. Prvi bo v mesecu maju (13. in 14. ter
27. in 28. maj) na Jančah, drugi pa v septembru (02. in 03. ter 24. in 25. september). Lokacija za ta tečaj še ni
določena.
Gospodarska komisija je prejela s strani več PD, zlasti pa s strani PD Celje poročila o poškodbah planinskih
koč in planinskih poti. Zato GK in KPP pozivata vsa planinska društva, ki upravljajo s kočami in potmi, da
na PZS sporočijo ali je na kočah in poteh prišlo do poškodb. Če je le mogoče, nam to sporočite po e-pošti na
naslov: danilo.sbrizaj@pzs.si, poročilu pa priložite tudi kakšno fotografijo.
Pred pričetkom planinske sezone, ko bo vsak dan odprta večina planinskih koč, gospodarska komisija ponovno seznanja planinska društva, ki upravljajo koče z določili, ki določajo pobiranje turistične takse.
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Zakon določa naslednje (povzetek):
Državni zbor RS je na svoji seji dne 29. decembra 2003 sprejel »ZAKON O SPODBUJANJU
RAZVOJA TURIZMA » (ZSRT). Za planinska društva, ki upravljajo planinske koče, pa tudi za vse planince bo prav gotovo zanimivih nekaj določil iz zakona, ki govore o turistični taksi. V nadaljevanju navajamo povzetke:
IV. poglavje » TURISTIČNA TAKSA«
23. člen (zavezanci za plačilo)
(1) Turistično takso plačujejo državljani Republike Slovenije in tujci, ki v turističnem območju izven svojega
stalnega prebivališča uporabljajo storitve prenočevanja (v nadaljnjem besedilu: turisti) v nastanitvenem objektu.
(2) Osebe iz prejšnjega odstavka tega člena plačajo turistično takso hkrati s plačilom storitev za prenočevanje. Plačati so jo dolžne tudi v primeru, ko so deležne brezplačnih storitev za prenočevanje,razen, če ta zakon
ne določa drugače.
27. člen (oprostitev plačila turistične takse)
(1)Plačila turistične takse so oproščeni:
– otroci do 7. leta starosti,
– učenci, dijaki in študenti ter njihove vodje oziroma mentorji, udeleženci vzgojno-izobraževalnih programov, ki jih na nepridobitni podlagi organizirajo društva in druge vzgojno-izobraževalne usta-nove ter verske
in druge skupnosti v okviru svojih rednih aktivnosti,
– osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v gostinskem obratu neprekinjeno več kot 30 dni,
– tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih oproščeni plačila turistične takse,
– člani Planinske zveze Slovenije v planinskih postojankah, na podlagi veljavne članske izkaznice.
(2) Turistično takso v višini 50% plačujejo:
– osebe od 7. do 18. leta starosti,
(3) Občina lahko s svojim predpisom dodatno določi osebe, ki so v celoti ali delno oproščene plačila turistične takse.
28. člen (postopek pobiranja in odvajanja turistične takse)
(1) Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki oziroma samostojne podjetnice posameznice (v nadaljnjem besedilu: samostojni podjetnik posameznik), …..ki sprejemajo turiste na
prenočevanje, morajo pobirati turistično takso v imenu in za račun občine hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.
(2) Osebe iz prejšnjega odstavka morajo pobirati in odvajati turistično takso za prenočitev turista tudi v primeru, če mu ne zaračunavajo plačila storitev za prenočevanje.
29. člen (evidenca oprostitev plačila turistične takse)
Če je turist oproščen plačila celotne ali dela turistične takse, mora biti vpisan razlog oprostitve iz 27. člena
tega zakona v evidenci, ki je določena v 31. členu tega zakona.
*********************************
Planinska društva pozivamo tudi, da v svojih planinskih kočah izobešajo cenike na dobro vidnih mestih in
spoštujejo določila »Pravilnika o upravljanju poslovanju in opremi planinskih koč« in »Hišnega reda za
planinske koče«. Društva, ki upravljajo koče tudi prosimo, da nam sproti javljajo morebitne spremembe telefonskih številk na kočah.
Gospodarska komisija PZS
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KOMISIJE UO PZS POROČAJO
VODNIŠKI KOTIČEK
ZAPISNIK
Zbora Vodnikov Planinske zveze Slovenije, ki je bil v soboto, 14. januarja 2006 v dvorani Pošte Slovenije, Čopova 11, Ljubljana.
Pred zborom je potekala okrogla miza na temo gorske nesreče v letu 2004 ter analiza ankete med planinci v letih 2003 in 2004, ki ju je vodil Jani Bele (GRSS). Ugotovitve ankete: planinska obutev in obleka je bila v večini primerov ustrezna, tehnična oprema pa pomanjkljiva glede na načrtovano smer
ture. Opazen napredek je pri uporabi čelade in samovarovalnega kompleta. Znanje uporabe cepina je
pomanjkljivo, le 15 % vprašanih planincev je imelo na snežni turi plazovno žolno, ki v Italiji že spada
med obvezno opremo.
Po uvodni predstavitvi obeh tem so navzoči vodniki PZS v razpravi menili, da je potrebno dati poseben poudarek varni izvedbi izletov, pri čemer morajo tako udeleženci kot vodniki uporabljati obvezno planinsko
opremo in upoštevati priporočilo o številu vodenih na vodnika glede na zahtevnost ture. Po mnenju Bojana
Pollaka naj vodnik PZS (v nadaljevanju vodnik) ravna ustrezno razmeram na terenu, na podlagi lastne strokovne ocene. Vodnik v celoti odgovarja za svoje odločitve pri vodenju planinske ture. Vodnik lahko samostojno vodi le v okviru svoje kategorije - n. pr. v snežnih razmerah samo registrirani vodnik D kategorije.
Zasedanje Zbora vodnikov PZS (v nadaljevanju Zbor) se je začelo ob 10.30 uri.
Navzoči:
• delegati vodniških odborov Meddruštvenih odborov (MDO) planinskih društev:
MDO Dolenjske z Belo Krajino:
Martin LUZAR načelnik VO (PD Novo mesto), Tone MARKOVIČ (PD Novo mesto)
MDO Gorenjske:
Ivo KAVČIČ (PD Žiri) in Stanko DOLENŠEK (PD Iskra Kranj).
MDO Kamniško-Bistriški:
Peter ZMRZLIKAR načelnik VO (PD Komenda), Marjan KOBAV (PD Kamnik).
MDO Koroške:
Ivan CIGALE, načelnik VO (PD Ravne na Koroškem), Andreja BARL (PD Slovenj Gradec), Silva
FUŽIR (PD Črna na Koroškem) in Dragica ANDREJC (RPD Dolga pot Dravograd).
MDO Ljubljane: Marinka KOŽELJ STEPIC načelnica VO (PD Integral), Primož ZUPANČIČ (PD
Rašica), Mitja PREMERL (PD Integral), Zvone ŠERE (PD Drago Bregar), Zdenka MIHELIČ (PD Ribnica) in Drago METLJAK (PD Ljubljana - Matica).
MDO Notranjske:
Marko GORŠIČ, načelnik VO (PD Podpeč – Preserje) in Bogdan SELIGER (PD Horjul).
MDO Podravja:
Jože BOBOVNIK (PD Fram), Ivan EDER (PD Maribor Matica), Matej HORVAT (PD Slovenska Bistrica), Dragica ONIČ (PD Poljčane), Jože ŠTUMBERGER (PD Ruše), Franc TRSTENJAK (PD Drava
Maribor), Uroš VIDOVIČ (PD Ptuj), Ciril TOVŠAK (PD Jakob Aljaž)
MDO Pomurja:
Marjan GOLJA, načelnik VO (PD Gornja Radgona) in Boris KUKANJA (PD Matica Murska Sobota).
MDO Posočja:
Mara VIDIC (PD Tolmin).
MDO Primorsko-Notranjski:
Vladimir LEMUT (PD Ajdovščina), Tomaž FABČIČ (PD Podnanos) in Aljoša REHAR (PD Vipava).
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MDO Savinjske:
Frančišek HORJAK (PD Dobrna), Anton ŽIŽMOND (PD Velenje), Jurij DREV (PD Šoštanj), Natalija
MAROVT (PD Dobrovlje – Braslovče) in Gregor MAJER (PD Celje Matica).
MDO Zasavja: Boštjan PEČNIK (PD Lisca).
• drugi vodniki PZS:
Maja KUMER in Franci KUMER (PD Dobrovlje – Braslovče) in Boris LAZAR (PD Pošte in Telekoma
Ljubljana).
• povabljeni gostje:
Jani BELE (GRSS).
• člani Vodniške komisije PZS:
Franc GRIČAR (načelnik VK, PD Kum Trbovlje), Pavel LESJAK (PD Črna), Franc KADIŠ (vodja
Podkomisije za usposabljanje VK, PD Dravograd), Bojan POLLAK (vodja Podkomisije za kategorizacijo in registracijo pri VK PZS, PD Kamnik),Bojan ROTOVNIK (član VK, PD Šoštanj), Stanislav
TOMŠIČ (namestnik načelnika VK, PD Pošte in Telekoma Ljubljana).
• strokovna sodelavka VK: Veronika SUSMAN - ŠEGATIN.
Odsotnost so opravičili:
Mag. Franci EKAR, Danilo ŠKERBINEK, Danilo SBRIZAJ in Katja KADIŠ.
Pravico glasovanja so imeli delegati in načelniki odborov vodniških odsekov MDO.
Vsi delegati so po pošti prejeli poleg vabila na Zbor tudi gradiva: Poročilo o delu Vodniške komisije PZS (v
nadaljevanju VK) za leto 2005, Delno finančno poročilo VK za leto 2005, Poročilo o delu Podkomisije za
kategorizacijo in registracijo v letu 2005 in Poročilo Podkomisije za usposabljanje pri VK v letu 2005.
Pred Zborom so prejeli še: Analizo javne razprave za spremembo 17. člena Pravilnika o organiziranosti vodnikov PZS.
Vsa gradiva so priložena k arhivskemu zapisniku.
DNEVNI RED ZBORA:
1. Izvolitev delovnega predsedstva in organov Zbora
2. Poročilo verifikacijske komisije
3. Sprejem Poslovnika o delu zbora
4. Poročila o delu VK PZS in podkomisij
5. Razprava o poročilih
6. Obravnava predloga spremembe Pravilnika o organiziranosti VPZS
7. Imenovanje delegatov Zbora za Skupščino PZS 2006
8. Razno
Zbor je začel načelnik VK Franc GRIČAR.
K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA:
Franc GRIČAR je predlagal v izvolitev delovne organe Zbora:
• Delovno predsedstvo v sestavi:
Jože BOBOVNIK (MDO Podravje), predsednik delovnega predsedstva
Zvone ŠERE (MDO Ljubljana), član delovnega predsedstva
Mara VIDIC (MDO Posočje), članica delovnega predsedstva
• Verifikacijsko komisijo v sestavi:
Peter ZMRZLIKAR (MDO Kamniško-Bistriški), predsednik verifikacijske komisije
Andreja BARL (MDO Koroške), članica verifikacijske komisije
Boris KUKANJA (MDO Pomurja).
• Zapisnikarja in dve overovateljici:
Stanislav TOMŠIČ (namestnik načelnika VK), zapisnikar
Zdenka MIHELIČ (MDO Ljubljana), overovateljica zapisnika
Natalija MAROVT (MDO Savinjska), overovateljica zapisnika
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SKLEP št. 1: Predlog delovnih organov Zbora vodnikov PZS se sprejme.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Jože BOBOVNIK, predsednik delovnega predsedstva, se je v imenu delovnih organov Zbora zahvalil za
zaupanje in predlagal, da se odvija po predlaganem dnevnem redu.
SKLEP št. 2: Predlog dnevnega reda Zbora vodnikov PZS se sprejme.
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA
Peter ZMRZLIKAR, predsednik verifikacijske komisije, je podal poročilo verifikacijske komisije: verifikacijska komisija je na osnovi sprejetih prijav ob vstopu v dvorano delegatov ugotovila, da je od skupno 52
glasov za odločanje na Zboru navzočih 38 glasov ali 73,08 %. Zbor je sklepčen in lahko nadaljuje z delom.
Za sprejetje sklepa je potrebnih 20 glasov.
SKLEP št. 3: Poročilo verifikacijske komisije se sprejme.
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA
Jože BOBOVNIK, predsednik delovnega predsedstva, je predlagal sprejem Poslovnika o delu Zbora.
SKLEP št. 4: Poslovnik o delu Zbora vodnikov Planinske zveze Slovenije se sprejme.
Sklep je bil sprejet z večino glasov (1 glas proti).
K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročila o delu so podali:
• Franc GRIČAR, načelnik VK, poročilo o delu VK in finančno poročilo VK;
• Bojan POLLAK, vodja Podkomisije za kategorizacijo in registracijo, poročilo o delu Podkomisije za
kategorizacijo in registracijo;
• Franc KADIŠ, vodja Podkomisije za usposabljanje, poročilo o delu Podkomisije za usposabljanje in
izvršenih usposabljanjih v letu 2005. Novosti: nov cikel usposabljanj, pridobljena mednarodna licenca
turno smučarskih tečajev;
• Bojan ROTOVNIK, vodja odbora za izdajo Planinske šole in Vodniškega učbenika o izidu Planinske
šole, Vodniški učbenik je v pripravi.
K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA
V razpravi o poročilih so sodelovali:
Drago METLJAK (PD Ljubljana-matica) je izrazil kritike: v gradivu ni prejel predloga poslovnika Zbora,
prekratko poročilo o delu VK ne zajema vsebine dela VK, postavil je vprašanje financiranja dela VK, Zbor je
slabo pripravljen, gradiva so pomanjkljiva.
Marko GORŠIČ (PD Podpeč - Preserje) je pozdravil udeležence zbora v imenu UO in predsedstva PZS. Menil je, da VK ni popolna, ker po odstopu finančnika Rudija Skobeta ni bil vanjo vključen nadomestni član
komisije. Kot je razvidno iz zapisnikov sej VK, so bile večkrat nesklepčne, zato je vprašljiva veljavnost sprejetih sklepov. VK bi lahko naredila več za promocijo prostovoljnega vodništva, tako kot to izvaja Združenje
gorskih vodnikov. Očital je VK, da Zboru ni predstavila programov akcij za leto 2006 in kršenje 10. člena
Pravilnika o organiziranosti VPZS, po katerem tudi vodniški odbori MDO skrbijo za usposabljanje vodnikov.
Zvone ŠERE (PD Drago Bregar) se je pridružil njegovemu mnenju v zvezi s pomanjkljivim promoviranjem
prostovoljnega vodništva s strani VK.
Marinka KOŽELJ STEPIC, načelnica VO (PD Integral) je predlagala, da PZS skliče tiskovno konferenco s
predstavitvijo prostovoljnega vodništva in analizo nesreč GRSS.
Ciril TOVŠAK (PD Jakob Aljaž) je menil, da so pokrajinski Vodniški odbori zadovoljivo seznanjeni z delom VK preko zapisnikov v Obvestilih PZS.
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Ivan CIGALE (PD Ravne na Koroškem) se je pridružil mnenju predhodnika in poudaril, da je treba upoštevati dejstvo, da vsi člani VK opravljajo delo prostovoljno in s srcem za planinstvo.
Dragica ONIČ (PD Poljčane) je apelirala na navzoče, naj se vprašajo, zakaj je vedno manj novih kandidatov
za usposabljanje osnovnih kategorij vodnikov ABD in za izpopolnjevanje. Predlagala je olajšave za izpopolnjevanje starejših vodnikov. Udeleženci A tečaja naj se seznanijo tudi z uporabo cepina. Poenostaviti je treba
prehod iz mentorja planinske vzgoje na vodnika kategorije A. Postavila je vprašanje smiselnosti zahtevane 7.
stopnje izobrazbe za inštruktorje – vodje tečajev, saj s tem izgubljamo dober strokovni kader.
Drago METLJAK (PD Ljubljana-Matica) pa je predlagal, da se preveri dejansko strokovno usposobljenost
inštruktorjev vodniškega usposabljanja, saj so nekateri vodniki iz njihovega društva dobili na tečaju pomanjkljivo tehnično znanje.
Uroš VIDOVIČ (PD Ptuj) je opozoril na dejstvo, da je Planinsko učno središče Bavšica (v nadaljevanju PUS
Bavšica) za vodnike iz Podravja preveč oddaljen, predvsem zaradi visokih potnih stroškov.
Zdenka MIHELIČ (PD Ribnica) je poudarila velik pomen PUS Bavšica za usposabljanje novih vodnikov, na
kar smo zares lahko ponosni. Mladinska komisija pričakuje podporo UO PZS, ki naj ne ovira delovanja PUS
Bavšica s tem, da ne potrdi gospodarja učnega središča, temveč naj zagotovi boljšo zasedbo, tako da se bo
čim več akcij dogajalo v PUS Bavšica.
V razpravi so sodelovali še: Marjan KOBAV (PD Kamnik), Bogdan SELIGER (PD Horjul) in Boris
LAZAR (PD Pošte in Telekoma Ljubljana).
Sledili so odgovori članov VK PZS na vprašanja in trditve iz razprave:
Jože BOBOVNIK, predsednik delovnega predsedstva, je pojasnil, da VK ni prejela nobenih vprašanj oz.
pobud od sklica Zbora v novembru 2005.
Franc GRIČAR, načelnik VK, je na očitek o prekratkem poročilu odgovoril, da so zapisniki sej VK redno
objavljeni v Obvestilih PZS, ki jih med drugim prejemajo načelniki Vodniških odborov MDO. VK je opravila v preteklem enoletnem obdobju veliko dela, ki ga ni bilo mogoče v celoti prikazati v poročilu za Zbor. VK
je predlagala promocijo vodništva s posebno zgibanko, vendar ni bilo odziva s strani predsedstva PZS. Na
očitek, zakaj VK ni vključila nadomestnega člana po odstopu Rudija Skobeta, je odgovoril, da po mnenju
Pravne komisije PZS ni nujna razširitev VK z novim članom.
Franc KADIŠ, vodja Podkomisije za usposabljanje, je odgovoril:
• vodstva vodniških usposabljanj se potrjujejo po enakih kriterijih, ne glede na organizatorja (VK, MDO);
• program mentor PZS poteka v okviru MK v 4 sklopih, prehod v vodnika kategorije A bi bil možen z
uvedbo
dodatnega 5. sklopa (potrebna je uskladitev med MK in VK);
• PUS Bavšica je primerna za strnjene 12-dnevne tečaje.
Bojan ROTOVNIK (član VK, PD Šoštanj) je pojasnil, da je bila vsebina delovanja VK v preteklem obdobju
posvečena vzpostavitvi temeljnega dela na področju vodniškega usposabljanja, ki je bilo razdeljeno med MK
in VK.
Izdani so bili nujni novi učbeniki. Predlagal je, da v MDO pripravijo iz svojih vrst kvalitetne kandidate za
prihodnje volitve VK.
Bojan POLLAK (vodja Podkomisije za kategorizacijo in registracijo pri VK):
• v zvezi s pobudo Dragice ONIČ (PD Poljčane) za olajšave pri izpopolnjevanju starejših vodnikov, je
odgovoril, da je že bil dan predlog v tem smislu;
• VK je zastavila sodelovanje z Združenjem gorskih vodnikov, a je sklenitev sporazuma zastala v drugih
organih PZS.
Stanislav TOMŠIČ (namestnik načelnika VK, PD Pošte in Telekoma Ljubljana) je menil, da so kritike nekaterih razpravljavcev v zvezi z delovanjem VK neupravičene. Tudi precej daljše poročilo načelnika nikakor ne
bi odražalo celotnega obsega dela, ki ga je VK je opravila v preteklem letu. Vse seje so bile legalne, saj so
vedno usklajevali stališča do posameznih točk pred sejo in potrjevali zapisnik po njej. Upoštevati je treba
dejstvo, da delo v PZS temelji na prostovoljnem delu članov, ki imajo poleg dela na področju planinstva tudi
službene in druge obveznosti.
Na predlog Jožeta BOBOVNIKA, predsednika delovnega predsedstva, je Zbor sprejel sklepe:
SKLEP št. 5: Poročilo o delu VK PZS se sprejme.
SKLEP št. 6: Finančno poročilo VK PZS se sprejme.
SKLEP št. 7: Poročilo o delu Podkomisije za usposabljanje se sprejme.
12
____________________________________________________________________________
OBVESTILA
PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
32. letnik / 5. številka

OBVESTILA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
SKLEP št. 8: Poročilo o delu Podkomisije za kategorizacijo in registracijo se sprejme.
Glasovanje je potekalo za vsa poročila hkrati in so bila sprejeta z večino glasov (3 glasovi proti).
Jože BOBOVNIK je na podlagi pobud iz razprave predlagal Zboru sprejem sklepa:
SKLEP št. 9:
a) Sprejme se pobuda za priznanje izpopolnjevanja mentorjev planinske vzgoje. VK PZS oblikuje
postopek usposabljanja za prehod mentorja v vodnika PZS kategorije A.
b) VK PZS v aprilu ali maju 2006 skliče tiskovno konferenco na temo varnosti v gorah.
c) Izboljša se izkoriščenost Planinskega učnega središča Bavšica, pri čemer imajo prednost strnjeni
tečaji VPZS.
d) Poročilo VK PZS se dopolni s finančnim poročilom izvedenih akcij usposabljanja (finančna konstrukcija).
e) Vsa odprta vprašanja iz razprave na Zboru vodnikov PZS naslovijo razpravljavci v pisni obliki
na VK PZS.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Na pobudo Draga Metljaka (PD Ljubljana-Matica) je Zbor obravnaval predlog glasovanja o nezaupnici VK,
razrešitvi sedanje sestave in imenovanju začasnega vodstva. Jože BOBOVNIK je dal na glasovanje predlog
sklepa:
SKLEP št. 10, ki ni bil sprejet:
Zbor vodnikov PZS sprejme nezaupnico sedanji sestavi Vodniške komisije PZS, ki se razreši.
(4 glasovi za, 22 glasov proti).
K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA
Franc GRIČAR, načelnik VK, je poročal, da je bil v skladu s sklepom št. 14 prejšnjega Zbora posredovan v
javno razpravo vsem VO in Odborom VO v okviru MDO predlog spremembe 17. člena Pravilnika o organiziranosti VPZS, po katerem bi namesto sedanje sestave VK le-to sestavljali voljeni delegati iz vseh MDO
(objavljeno v Obvestilih PZS 2/2005). Rezultati javne razprave so pokazali, da večina PD oz. MDO podpira
obstoječe besedilo 17. člena pravilnika.
V razpravi so sodelovali:
Marko GORŠIČ (PD Podpeč - Preserje), Zvone ŠERE (PD Drago Bregar), Uroš VIDOVIČ (PD Ptuj), Mitja
PREMERL (PD Integral), Marinka KOŽELJ STEPIC (načelnica VO MDO Ljubljane, PD Integral), Ciril
TOVŠAK (PD Jakob Aljaž), Martin LUZAR (načelnik VO MDO Dolenjske, PD Novo mesto), Bojan
ROTOVNIK (član VK, PD Šoštanj), Jože BOBOVNIK (PD Fram), Ivan EDER (PD Maribor Matica) in Ivo
KAVČIČ (PD Žiri).
Po mnenju zagovornikov spremembe bi delegatska sestava VK pripomogla k večji povezavi in informiranosti baze ter možnosti vpliva od spodaj navzgor. S tem bi dodali politično vejo komisije, obenem pa bi morali
ohraniti njeno strokovnost.
Zagovorniki obstoječe ureditve pa so menili, da bi bila sklepčnost tako velike komisije vedno vprašljiva,
vprašanje pa je kdo bi opravljal konkretne strokovne naloge. Izražen je bil tudi dvom ali bi bil sploh še potreben skupni Zbor, če bi bili člani VK izvoljeni na območnih Zborih.
Jože BOBOVNIK je dal predlog sklepa o spremembi 17. člena Pravilnika o organiziranosti VPZS na glasovanje:
SKLEP št. 11, ki ni bil sprejet:
Spremeni se 17. člen Pravilnika o organiziranosti VPZS tako da glasi: Člani VK PZS so predstavniki
vseh MDO (12), ki jih ti tudi delegirajo. Na prvi seji člani VK PZS izmed sebe izvolijo načelnika, tajnika in finančnika z večino glasov. Člana VK PZS po funkciji sta tudi vodji strokovnih podkomisij, ki
sta izvoljena izmed članov podkomisij. Vsi člani VK PZS morajo biti registrirani vodniki PZS, v nasprotnem primeru jim mandat avtomatsko preneha.
(18 glasov za, 15 glasov proti, 4 vzdržani).
13
____________________________________________________________________________
OBVESTILA
PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
32. letnik / 5. številka

OBVESTILA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA
Jože BOBOVNIK, predsednik delovnega predsedstva, je predlagal sprejem sklepa:
SKLEP št. 12:
Delegata Zbora vodnikov PZS za Skupščino PZS 2006 sta Stanislav TOMŠIČ (VK) in Klemen
MEDJA (MDO Gorenjske).
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 8. TOČKI DNEVNEGA REDA
Na predlog Franca GRIČARJA, načelnika VK, je zbor sprejel sklep:
SKLEP št. 13:
Zbor vodnikov PZS sprejme naslednje stališče do odprtih obveznosti PD za usposabljanje vodnikov
PZS:
a) Terjatve do PD se ne odpišejo.
b) Če tudi po zadnjem opominu terjatev ni poravnana, se začne postopek za izbris vodnika PZS iz
registra.
c) Če tudi po zadnjem opominu PD ne poravna terjatve, se sproži postopek obravnave PD pred Častnim sodiščem PZS.
d) VK PZS dosledno upošteva objavljene roke za prijavo na usposabljanja VPZS.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Marko GORŠIČ (PD Podpeč - Preserje) je zahteval, da VK v roku 1 meseca pripravi manjkajoče vsebinske
in finančne programe. Na predlog Jožeta BOBOVNIKA, predsednika delovnega predsedstva je Zbor sprejel
sklep:
SKLEP št. 14:
Vodniška komisija PZS pripravi in objavi odgovore na vsa odprta vprašanja iz razprave na Zboru
vodnikov PZS, ki jih bo v smislu Sklepa št. 9/e) prejela v pisni obliki. ROK: 1 mesec.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Na koncu se je Jože BOBOVNIK, predsednik delovnega predsedstva zahvalil vsem prisotnim za sodelovanje.
Zbor je bil končan ob 13,35 uri.
Predsednik delovnega predsedstva: Jože BOBOVNIK…………………………………………….
Zapisnikar:

Stanislav TOMŠIČ……………………………………………

Overovateljici:

Zdenka MIHELIČ…………………………………………….
Natalija MAROVT…………………………………………...

PRILOGE (se hranijo v arhivu):
• Poslovnik o delu zbora vodnikov Planinske zveze Slovenije kot ga je sprejel zbor vodnikov;
• Poročilo verifikacijske komisije;
• Poročilo o delu VK;
• Delno finančno poročilo VK;
• Poročilo o delu Podkomisije za kategorizacijo in registracijo;
• Poročilo o delu Podkomisije za usposabljanje.
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REGISTRACIJA VODNIKOV PZS
Vodnike PZS želimo ponovno opozoriti, da
-

se mora vodnik, ki ima potrjeno tudi kategorijo D, na tri leta vsaj enkrat udeležiti kopnega in enkrat snežnega izpopolnjevanja, da se mu licenca podaljša za tri leta. Kdor pa ima samo kopne kategorije, se mora na tri leta vsaj enkrat udeležiti kopnega izpopolnjevanja. Vsako izpopolnjevanje je
potrebno opraviti v času veljavnosti licence;

-

licenca velja največ tri leta po zadnjem opravljenem izpopolnjevanju – do 31. 12. oz. do registracije
v naslednjem letu (npr. če je izpopolnjevanje opravljeno leta 2003, potem velja licenca do 31. 12.
2006 oz. do registracije 28. 02. 2007). Če se licenca upošteva že v letu opravljanja izpopolnjevanja,
potem se kot licenčno leto šteje tudi to leto kot celo leto;

-

bo vsem vodnikom, ki so zamudili rok za registracijo in izpolnjujejo pogoje, Podkomisija za
kategorizacijo in registracijo potrdila licenco na naslednjem sestanku, ki bo predvidoma v novembru. Od takrat naprej jim bo tudi teklo zavarovanje za odgovornost;

-

se vsako izpopolnjevanje upošteva samo enkrat;

-

kopna licenca velja tudi brez snežne, snežna pa brez kopne ne;

-

se leto, v katerem mora vodnik najpozneje opraviti izpopolnjevanje, v izkaznico vpiše posebej za
kopno in posebej za snežno izpopolnjevanje, pri čemer je letnica kopnega izpopolnjevanja vedno
višja ali enaka snežnemu, nikakor pa ne obratno;

-

se mora za potrditev licence UIAA (Mountain walking leader) vodnik udeležiti tako kopnega kot tudi snežnega izpopolnjevanja;

-

se vodniku, ki sodeluje na izpopolnjevanju kot inštruktor in je prisoten na vseh temah, to izpopolnjevanje upošteva kot opravljeno;

-

vodniških izkaznic k poročilu o registraciji ni potrebno prilagati vsako leto, pač pa samo takrat, ko
jim poteče veljavnost.

Veronika SUSMAN – ŠEGATIN,
strokovna sodelavka

PODROČNO IZPOPOLNJEVANJE MDO PD LJUBLJANE,
KAMNIŠKA BISTRICA 1. - 2. 4. 2006
Vodstvo: Janez Ažman, Mira Ažman, Darja Jenko, Lojze Jerman, Marinka Koželj Stepic, Drago Metljak,
Bojan Pollak,.
Udeleženci:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gregor ABRAM
Milan ČELIK
Stanko DOLENŠEK
Peter GLOBOČNIK
Miran GORIČANEC
Ernest GRADIŠAR

OPD Koper
PD Iskra Kranj
PD Iskra Kranj
PD Iskra Kranj
PD Vevče
PD Vevče
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7. Stojan ILIČ
8. Gabrijel JELOVŠEK
9. Andrej JUSTINEK
10. Jože KLENC

PD Rašica
PD Drago Bregar
PD Viharnik
PD Kamnik

11. Bojan KOCJANČIČ
12. Damjan KOLŠEK
13. Urša KOŠIR
14. Marija KOVAČIČ
15. Tone KRESNIK
16. Janez KUHAR
17. David LAPORNIK
18. Saša LINDIČ
19. Špela MAJNIK
20. Jože MALOVRH

PD Laško
PD Laško
PD Onger
PD Šmarna gora
PD Saturnu
PD Rašica
PD Laško
PD Kamnik
PD Iskra Kranj
PD Iskra Kranj

21. Marko MAVRI
22. Tea OBRČ
23. Franc OBREZA
24. Mateja PERŠOLJA
25. Bojan PUSTOTNIK
26. Klemen RUČIGAJ
27. Janez SELIŠKAR
28. Miro URŠIČ
29. Gorazd VINŠEK
30. Katarina VINŠEK

PD Laško
PD Ljubljana-matica
PD Kamnik
PD Domžale
PD Blagovica
PD Iskra Kranj
PD IMP
PD Kamnik
PD Drago Bregar
PD Drago Bregar

.

31. Alojz ZELNIK
32. Martin ŽUK

PD Iskra Kranj
PD Ribnica

KOMISIJA ZA GORSKO POPOTNIŠTVO
PROGRAM POPOTOVANJ IN IZLETOV MAJ - DECEMBER 2006
Najprej lep pozdrav popotnikom in našim zvestim udeležencem popotovanj in izletov. Verjetno ste pričakovali obvestilo o razpisih nekoliko prej, vendar smo imeli nekaj težav pri logističnih pripravah. Kakorkoli že,
pošiljamo Vam razpis za nekaj popotovanj, za nekaj pa je šele okvirnih razpisov. V prihodnjem mesecu se
izteka mandat dosedanjim članom komisije, do konca maja bodo znani novi in takrat Vam bomo poslali dopolnjen program.
Na koncu obvestila so opisane še dodatne možnosti za popotovanja (Ararat, Argentina, Azori) in način prijavljanja.
DALMATINSKI OTOKI, 27. maj - 3. junij 2006, 8 dni
Konec maja je primeren čas za obisk Dalmacije in njenih otokov. Prijetna temperatura, zelena pokrajina in
zatišje pred sezono so zagotovo prednosti. Z dobro opremljeno ladjo bomo križarili od otoka do otoka in
spoznavali gore Brača, Visa in Mljeta, polotoka Pelješca in Omiške Dinare.
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Program:
1.dan: prihod avtobusa v Split in vzpon na Kozjak (780 m). Sledi vkrcanje na ladjo in plovba na Brač do
mesta Supetar. Prenočevanje na ladji.
2.dan: plovba do Bola in tura na Vidovo goro (778 m), ki je najvišji vrh jadranskih otokov. Popoldne plovba
do Hvara in ogled mesta ter prenočevanje.
3.dan: plovba mimo Paklenih otokov do Komiže na Visu. Sledi vzpon na Hum (587 m) in po sestopu plovba
do mesta Vis, ogled mesta in prenočevanje.
4.dan: po zajtrku daljša plovba proti otoku Korčula. Po prihodu v mesto Korčula ogled mestnih zanimivosti
in prenočevanje.
5.dan: dan bo namenjen spoznavanju narodnega parka Mljet z dvema jezeroma in vzponom na vrh Montokuc
(303 m), povratek na Korčulo in prenočevanje.
6.dan: zjutraj krajša plovba čez Pelješki kanal na polotok Pelješac do Orebiča. Sledi vzpon na razgledno goro
Sv. Ilija (961 m). Povratek na ladjo in plovba do Makarske, prenočevanje.
7.dan: po zajtrku sledi plovba do Omiša in hoja na Omiško Dinaro (863 m). Po sestopu bo možnost izleta v
kanjon kraške reke Cetina, prenočevanje.
8.dan: zaključek izleta v Omišu ali Splitu in odhod proti domu.
Cena izleta je 120.000 SIT (500 EUR) in vključuje 7 polnih penzionov z bivanjem v dvoposteljnih kabinah, luške in turistične pristojbine, vodenje in zavarovanje. Vstopnine za narodni park in oglede
niso vključene. Če bo dovolj zanimanja, bo organizran tudi avtobusni prevoz do Splita in nazaj. Prijavite se čimprej, dodatne informacije pa dobite pri Janezu Pretnarju, mobitel 031/429 970, e-pošta:
janez.pretnar@siol.net.
SPOZNAVANJE RAZNOLIKOSTI MADEIRE, 20. - 27. junij 2006, 8 dni
Portugalski otok Madeira leži v Atlantskem oceanu in ima prijetno klimo tudi pozimi. Doslej smo že večkrat
pripravili popotovanje tja in je kombinacija turizma in lažjih tur in sprehodov. Izleti so primerni za vsakogar.
Udeleženci bodo najprej spoznali vzhodni del otoka, potem se bodo podali v osrednji, najvišji del otoka. Pico
Ruivo je visok 1862 m. Zanimiv bo tudi ogled zanimivosti glavnega mesta Funchal z botaničnim vrtom ter
severnega in zahodnega dela otoka.
Cena in prijave: cena je 200.000 SIT (834 EUR) in je odvisna od izbranega aranžmaja in števila potnikov in vsebuje: prevoz do Dunaja ali Muenchna, letalski prevoz s taksami, transferji in prevozi na
Madeiri, prenočišče z zajtrkom v hotelu s *** zvezdicami, oglede, Coris zavarovanje in vodenje.
SPOZNAVANJE ALBANIJE IN NJENIH GORA, 29. junij - 9. julij 2006, 11 dni
Popotovanje po Albaniji bo imelo pridih pustolovščine, saj se država šele odpira turistom in planincem. Odkrivali bomo odmaknjene doline in gore, zgodovinska mesta in lepo obalo. Zaradi pomanjkanja nastanitvenih
kapacitet bodo udeleženci s seboj vzeli tudi šotore in spalne vreče. Ker smo že zbirali informativne prijave,
prosimo zainteresirane, da te potrdijo z vplačilom akontacije. Pred potovanjem bo sklican informativni sestanek zaradi dogovora o šotorih in drugi opremi.
Program:
1.dan: zgodaj zjutraj odhod iz Ljubljane in vožnja s posebnim avtobusom do Sarajeva, ogled mesta in nastanitev v hotelu.
2.dan: vožnja preko Nikšića in Podgorice do albanskega Skadra in do Komana. Vkrcanje na trajekt in plovba
po akumulacijskem jezeru Belega Drima do Fjerzeja in nadaljevanje poti do Bajram Currija ter gorske doline
Valbona, prenočevanje.
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3.dan: vzpon po dolini do vznožja najvišje albanske gore in tabor na višini 1400 metrov, do 6 ur hoje. Šotore
in del prtljage bodo prenesle mule, prenočevanje.
4.dan: je namenjen vzponu na Maja Jezerce (2693 m) v Prokletijah, 4 ure vzpona. Sestop po drugi slikoviti
poti proti dolini Teth, prenočevanje.
5.dan: nadaljevanje poti po Prokletijah po značilni ledeniški dolini Boga. Vožnja do Skadra in po obalni cesti
do pristanišča Durres/Drač. Vmes bo tudi kopanje v Jadranskem morju, prenočevanje.
6.dan: Iz Drača se bomo zapeljali skozi Kavajo in Lušhnje do starodavnega mesta Berat, poznano kot mesto
tisočerih oken. Nadaljevanje vožnje po kanjonu reke Osumit s postankom v jami Pirogoshi. Prevoz do višine
1600 metrov in kampiranje v bližini verskega središča Bektashi na gori Tomorr.
7.dan: zjutraj vzpon na dvoglavi Tomorr (2416 m), po sestopu pa sledi vožnja proti obmorski Vlori/Valona
in kasneje še do narodnega parka Llogora, prenočevanje. Spoznavanje lokalne hrane.
8.dan: po vzponu na 2100 metrov visoko goro Cika bo prelep pogled na Jonsko morje. Prav v njem se bo po
sestopu v dolini prilegla prijetna kopel in to v krajih Dhermi in Palasa. Poznavalci pravijo, da so tu ene najlepših plaž v Albaniji, prenočevanje.
9.dan: Dan za uživanje ob morju in krajši izlet v okolico, prenočevanje.
10.dan: prevoz proti Skadru in kasneje skozi Podgorico in Cetinje z ogledom ter Boko Kotorsko do Dubrovnika (ogled) in prenočevanje v okolici.
11.dan: prevoz do Splita in proti Sloveniji.
Cena in prijave: okvirna cena je 170.000 SIT (709 EUR) in vsebuje avtobusni prevoz, vse lokalne prevoze s kombiji in trajektom, prenočevanje v hotelih in kampih, prehrana (razen na gorah), oglede v
Bosni, Črni gori in Albaniji, prenose prtljage v gorah, lokalne vodnike v gorah in v dolini, slovensko
vodenje, zavarovanje in organizacija potovanja. Prijave z vplačilom akontacije 30.000 SIT (125 EUR)
sprejemamo v računovodstvu PZS do 20. maja oziroma do zasedbe mest v avtobusu. Ostala navodila o
potovanju in vplačilih bodo udeleženci prejeli kasneje. Dodatne informacije daje Janez Pretnar.
KLUB 4000 / GRAN PARADISO in BARRE DES ECRINS, 29. julij - 3.avgust 2006, 6 dni
Zbiralci štiritisočakov bodo zopet prišli na svoj račun, tokrat bosta na vrsti najjužnejša štiritisočaka v Alpah.
Sprva se bomo podali v dolino Valsavarenche, kjer se bomo aklimatizirali in povzpeli na Gran Paradiso.
Sledi premik do skupine Haut Dauphine, kjer se bomo povzpeli na Dome de Neige des Ecrins.
Program:
Sobota, 29.7.: V zgodnjih jutranjih urah bomo pričeli z vožnjo preko padske nižine, do Aoste in malo južno v
dolino Valsavarenche do izhodišča Pont (1960m). Od tod se bomo v dobrih dveh urah povzpeli do koče Vittorio Emanuele (2732m), ki nam bo nudila zatočišče dvakrat.
Nedelja, 30.7.: Zaželeno prilagajanje na višino bomo opravili z vzponom na Ciarforon (3642m). Gre za krajšo 5-6 ur dolgo turo, ki pa postreže z nekaj skalnimi mesti. Vračamo se v kočo Emanuele, da si naberemo
moči za naslednji dan.
Ponedeljek, 31.7.: Dan D, vzpon na Gran Paradiso nas bo vodil po morenah in ledenikih z zadnjim skalnim
delom do vrha. Sledi sestop do koče in še do doline. Po napornem dnevu si bomo privoščili počitek v hotelu.
Torek, 1.8.: Spanec bomo malenkost podaljšali in se odpravili na vožnjo mimo Torina, Briancona do kraja
L'Ailefroide, ki je izhodišče za mnoge ture v skupini Haut Dauphine. Sledi pristop do koče Rif. du Glacier
Blanc (2550m). Prijetna koča z dobro hrano in poceni vinom.
Sreda, 2.8.: Sledi naporna tura, sprva slabi dve uri do ledenika, potem daleč po ledeniku in nato strmo do
škrbine med Barre des Ecrins (4101m) in njegovim predvrhom Dom de Neige des Ecrins (4015m), do koder
je le še nekaj metrov hoje. Zaradi dolžine ture bomo primorani na povratku še enkrat prenočiti v koči Glacier
Blanc.
Četrtek, 3.8.: Sledi sestop v dolino in vožnja domov, v Ljubljano bomo prispeli v poznih večernih urah.
Za turo je poleg osebne zaščitne opreme obvezna še naslednja oprema; cepin, dereze, plezalni pas, pomožna
vrvica in vponka z matico ter čelna svetilka.
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Cena in prijave: 400 EUR in 45.000 SIT (188 EUR), vključuje dva polpenziona v koči V. Emanuele,
polpenzion v hotelu v kraju Pont, dva polpenziona v koči Glacier Blanc, prevoze po programu, organizacijo in vodenje izleta. Cena velja le z veljavno planinsko izkaznico PZS z znakom reprocitete. Zavarovanja si udeleženci uredijo sami. Dodatne informacije: Gregor Sluga, mobitel: 041/699 078, epošta: info@gorsko.vodnistvo.com
KANADA 2006, 29. junij - 15. julij 2006, 17 dni
Podali se bomo na jugozahod Kanade, predvsem v Skalno gorovje in na obalo Pacifika, v državi Alberta in
Britanska Kolumbija. Potovanje bo obarvano planinsko in popotniško. Iz Calgaryja se bomo zapeljali v osrčje Skalnega gorovja, to je v narodne parke Banff, Yoho in Jasper. Tu bomo preživeli dober teden dni in vsak
dan opravili turo, ki bo trajala 2 do 6 ur. Parki so bogati s floro in favno, seveda pa se bomo odpravili tudi na
ledenike. Nato se bomo zapeljali do Pacifika, do Vancouvra in otoka Vancouver z mestom Victoria. Ti kraji
so pravi biseri na obali. Domov se bomo vrnili iz Vancouvra. Zaradi že izvršenih rezervacij in plačil letalskih kart in nastanitve ne sprejemamo več prijav, vodja je Janez Kratnar.
TREKING PO NEPALU, 16. september - 5. oktober 2006, 21 dni
Cilj trekinga bo po želji udeležencev, možnosti so naslednje: okoli Anapurn, pod Everest in Lotse z vzponom
na 6100 metrov visok vrh, v Langtang ali v vzhodni del Nepala pod Makalu ali Kangčendzengo. Na vseh
trekingih se povzpnemo do višine 5100 metrov. Seveda je predviden tudi ogled znamenitosti nepalske prestolnice Katmanduja.
Cena in prijave: Osnovna cena je odvisna od izbire cilja ter letalske karte in je 380.000 SIT (1585
EUR), v ceno so vključeni vsi stroški razen prehrane. Prijave z vplačilom akontacije 40.000 SIT (167
EUR) sprejemajo v računovodstvu PZS do 1. junija. Dodatne informacije dobite pri Romanu Robasu,
mobitel 041/777 186.
PO INKOVSKIH POTEH PERUJA IN BOLIVIJE, 3. - 23. oktober 2006, 21 dni
Zaključena skupina popotnikov in planincev bo spoznavala naravne in kulturne znamenitosti dela Peruja in
Bolivije, poudarek bo na andskem višavju in inkovski ter predinkovskih kulturah. Tu je še jezero Titicaca in
puščavsko priobalno območje. Na račun pa bodo prišli tudi planinci, saj bo po zadostni aklimatizaciji vzpon
na vrh nad Arequipo višek planinskega udejstvovanja.
Začetek potovanja bo v Limi, potem se bodo udeleženci preselili v Cusco, ki si ga bodo tudi ogledali, ravno
tako tudi okolico. Dovolj časa bo za Macchu Picchu in jezero Titicaca. Potem se bodo popotniki preselili v
Bolivijo, kjer si bodo ogledali La Paz in okolico, starodavni Tihuanaco, subtropski Yungas in se povzpeli na
Chacaltayo. V drugi polovici potovanja bodo obiskali belo mesto Arequipo, kanjon reke Coce in se lahko
povzpeli na enega od šesttisočakov. Po priobalni Panamerikani se bodo popotniki zapeljali še do znamenite
Nasce in do otokov Ballestas. Ob koncu bo še ogled zanimivosti glavnega perujskega mesta.
Cena potovanja je 510.000 SIT (2130 EUR) in vključuje: letalski prevoz s taksami in izhodno perujsko
takso, lokalni letalski prevoz do Cusca, vsi prevozi z avtobusom, prenočevanje v enostavnih hotelih in
penzionih, izlete in oglede po programu z vstopninami in različnimi prevozi, vodenje, nezgodno zavarovanje in organizacija. Doplačilo so le ev. fakultativni izleti, kot so planinski izlet nad Arequipo in
drugi izleti po dogovoru z večino udeležencev. Prijave z vplačilom akontacije 30.000 SIT (125 EUR)
sprejemajo v računovodstvu PZS do 1. junija 2006. Zainteresirani lahko dobijo tudi podrobnejši program po dnevih.
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TREKING PO TIBETU IN POD EVEREST, 5. - 27. oktober 2007, 23 dni
Po kratkem aklimatizacijskemu izletu v Nepalu sledi polet v Laso in popotovanje s terenskimi vozili ter peš
pod vznožje Everesta na ledenik Rongbuk do višine 5500 metrov. Med potjo si bomo ogledali znamenitosti
tibetanskih mest. Tibet je visoka planota in bomo ves čas potovanja na višini med 3500 in 5200 metrov.
Cena in prijave: orientacijska cena je 500.000 SIT (2085 EUR), prijave z vplačilom akontacije 40.000
SIT (167 EUR) sprejemajo v računovodstvu PZS do 1. junija 2006. Dodatne informacije daje Roman
Robas (041-777186).
KILIMANDŽARO IN SAFARI, 5. - 17. december 2006, 13 dni
Ob koncu leta bomo organizirali tradicionalni obisk Kenije in Tanzanije z vzponom na najvišji afriški vrh v
kombinaciji z obiskom kenijskih narodnih parkov in bivanja med ponosnimi Masaji. Kot novost je treba
omeniti, da bo šestdnevni vzpon na Kilimandžaro izveden po za nas novi poti. To bo vzpon po poti Machame, za katero pravijo, da je verjetno najlepši pristop. Najvišji vrh ni tehnično zahteven, spoštovati pa ga je
treba zaradi višine. Prav zato velja tu pravilo hiti počasi ali v jeziku svahili pole-pole.
Cena in prijave: okvirna cena je 590.000 SIT (2462 EUR) in je odvisna od cene letalskih kart in števila
udeležencev ter vsebuje letalski prevoz s taksami, vsi prevozi in transferji, namestitve v hotelih v dvoposteljnih sobah, v planinskih kočah in šotorih, polni penzion v času safarija in vzpona, nočitev z zajtrkom v dolini, vstopnine v narodne parke, vodiči in nosači ter ostale pristojbine, vse aktivnosti po
programu, angleško govoreči vodič, slovenski spremljevalec-vodič, zavarovanje v primeru nujne evakuacije, organizacija ter vizuma. Prijave z vplačilom akontacije 30.000 SIT (125 EUR) sprejemajo v
računovodstvu PZS do 1. junija. Dodatne informacije dajeta Roman Robas in Janez Pretnar.
POT PRIJATELJSTVA, TOMAŽEV POHOD
V okviru Vrhov prijateljstva bosta letos dva vrhova: Pramaggiore (2479 m), 24. - 25. junij 2006 in Saeuleck (3081 m), 19. avgust 2006. Informacije daje Ciril Tovšak, mobitel 041/576 610. Omeniti moramo tudi
Tomažev pohod v spomin dr. Tomaža Vrhovca, informacije daje Gregor Sluga. O datumu Vas bomo obvestili v prihodnjem obvestilu, objavljen pa bo tudi na spletnih straneh PZS.
Obveščamo Vas tudi, da je na voljo še nekaj prostih mest za izlet v Vzhodno Turčijo z vzponom na Noetovo
goro Ararat (5165 m), ki bo od 4. - 14. avgusta 2006. Pripravljamo tudi potovanje v severozahodno Argentino s slapovi Iguazu, predvidoma bo v novembru 2006 ali januarju 2007 in na Azorske otoke v Atlantiku. Več
o tem v prihodnjem obvestilu. Dodatne informacije daje Janez Pretnar.
PRIJAVE IN NAČIN VPLAČILA
Že pri posameznih popotovanjih smo določili rok prijav z vplačili akontacije. Zaradi nemotenih priprav in
organizacije posameznih akcij Vas prosimo, da roke upoštevate. Vplačila lahko uredite z gotovino v računovodstvu PZS v uradnih urah: ponedeljek in petek od 8. do 14. ure in sreda od 8. do 15. ure. Pri plačilih preko
transakcijskega računa PZS: 05100-8010489572 navedite tudi sklic posamezne akcije in sicer: Dalmatinski
otoki 160102, Albanija 160124, Klub 4000 160107, Nepal in Tibet 160104, Peru in Bolivija 160120, Kilimandžaro160113.
Kontaktna oseba za vse akcije je Janez Pretnar, mobitel 031/429 970, e-pošta: janez.pretnar@siol.net. Podatki o popotovanjih in izletih bodo občasno objavljeni tudi na spletnih straneh PZS: www.pzs.si.
S planinskimi pozdravi !
Za KGP

Janez Pretnar
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KOMISIJA ZA VARSTVO GORSKE NARAVE

TRI NOVOSTI KOMISIJE ZA VARSTVO GORSKE NARAVE
Knjiga -učbenik
NARAVA V GORSKEM SVETU

Osnovna naloga Komisije za varstvo gorske narave UO
PZS je varovanje občutljive gorske narave. Najboljši
način za varovanje in ohranjanje gorskega okolja, je
ozaveščanje, izobraževanje in informiranje planincev in
tudi drugih obiskovalcev gora. Varstvo gorske narave je
bilo med programi izobraževanj Planinske zveze
Slovenije najprej vsebovano pri že pri programu GORSKI
STRAŽAR , vse od leta 1954 naprej, od leta 2002 naprej pa
tudi pri programu VARUH GORSKE NARAVE. Varovanje
narave je sedaj vključeno tudi v planinsko šolo, pri
usposabljanjih mentorjev planinske vzgoje, planinskih
vodnikov in nekaterih drugih programih usposabljanja
Planinske zveze Slovenije.
Do sedaj smo pri vseh temah naravovarstvenega usposabljanja kot učbenik uporabljali drugo dopolnjeno izdajo
edicije Narava v gorskem svetu (poznavanje in varstvo
narave za planince) iz leta 1982. Ugotovili smo, da
nekatera ravnanja, za katera se je še pred dvajsetimi leti
menilo, da so ustrezna, danes niso več dobra in prijazna
za gorsko naravo, zato smo si v Komisiji za varstvo
gorske narave zadali nalogo, da bomo izdali novo posodobljeno edicijo Narava v gorskem svetu (z istimi
avtorji), ki bo služila kot učbenik za gorske stražarje,
varuhe gorske narave in druge programe usposabljanja.
Izšla je v aprilu 2006, njena urednica pa je mag. Simona
Jarc. Napisana je poljudno, da bodo po njej posegali tudi
drugi ljubitelji in obiskovalci gorske narave. Slednjim bo služila za izobraževanje in izpopolnjevanje o gorski
naravi, ki ji je uspelo ohraniti svojo divjo lepoto in občudovanje človeka.
Planinska zveza Slovenije in njena Komisija za varstvo gorske narave sta z izdajo te prenovljene edicije naredili pomemben korak za ohranitev gorske narave, kar je tudi ena pomembnih usmeritev, zapisana tudi v
uvodu Statuta Planinske zveze Slovenije.

Plakat
ZAVAROVANE RASTLINE V GORSKEM SVETU SLOVENIJE

Minilo je že kar nekaj let, od kar so naše planinske postojanke krasili plakati, ki so planince in ostale obiskovalce gora seznanjali in opozarjali na lepe in zavarovane gorske rastline ki jih planinci in ostali obiskovalci
gora srečujemo na pohodih v planine.
Stari so se strgali ali pa zbledeli, zato je Komisija za varstvo gorske narave pri UO PZS na željo mnogih
planincev pripravila nov plakat, avtorja dr. Petra Skoberneta.
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»Zavarovane vrste so tiste ogrožene vrste, ki jih lahko ogroža posameznik, zato je prepovedano trganje,
ruvanje, izkopavanje, torej kakršnokoli uničevanje rastlin. Prepoved velja tudi za vse rastlinske dele, vključno tiste, ki so pod zemljo, plodove in semena«.
Plakat v sliki in besedi seznanja in poučuje o zavarovanih rastlinah v gorskem svetu v Sloveniji. Na poučen,
za oko prijeten in nevsiljiv način seznanja z nekaterimi najbolj ogroženimi rastlinskimi vrstami. Menimo, da
bi zato moral imeti vidno mesto v vsaki planinski postojanki, planinskem društvu in šolskem prostoru, kjer
mentorji planinskih skupin vzgajajo bodoče planince.

Brošura
OBISKOVALCI GORA SPOŠTUJMO ALPSKO KONVENCIJO
Seznanjamo vas tudi z novo zloženko OBISKOVALCI
GORA SPOŠTUJMO ALPSKO KONVENCIJO, avtorjev dr.
Milan Naprudnik in dr. Ana Barbič, ki jo je izdal Club Arc
Alpin (Združenje planinskih zvez alpskih držav) – CAA,
ilustracije pa so delo Boža Kosa. Zloženka je izšla v štirih
jezikih. Seznanja nas o Alpski konvenciji in njenih protokolih. Upoštevanje le teh v konkretnem ravnanju, nam bo uspelo
obvarovati alpski ekosistem in ga ohraniti za potomce. Poleg
tega, da nas seznani kaj je Alpska konvencija, nas na prijeten
in razumljiv način pouči o protokolu o varstvu narave in
urejanju krajine, o varstvu tal, o hribovskem kmetijstvu, o
gorskem gozdu, o energiji, prometu in turizmu. Z besedo in
karikaturami nas seznanja in poučuje o Alpski konvenciji,
zato bo dobrodošel učbenik tudi v vseh izobraževanjih,
manjkati pa ne bi smela v nobenem PD ali šolski knjižnici.
Za profesionalno in vsestransko popolno sodelovanje pri
izidu edicije in plakata se iskreno zahvaljujemo vsem
sodelavcem Založniškega odbora Planinske zveze Slovenije.
Plakat in brošura sta brezplačna. Na ogled bosta, skupaj s prenovljeno knjigo NARAVA V GORSKEM
SVETU, postavljena tudi v maju na Skupščini PZS v Radovljici.
Načelnica KVGN UO PZS
Rozalija Skobe l.r.

KOMISIJA ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE
POROČILO O UDELEŽBI NA SESTANKU GORNIŠKE KOMISIJE
UIAA - OLYMPOS (TURČIJA)
V terminu 14.-15.4.2006 je v kraju Olympos v Turčiji potekal prvi letošnji sestanek gorniške komisije
UIAA. Nameščeni smo bili v počitniških hišicah na
področju, ki je čeprav ob morju zanimiv tudi z gorniškega vidika – novonastajajoča plezališča, hribi
različnih višin delno tudi z markiranimi potmi, ar-

heološka nahajališča. Delovni pogoji so bili dobri.
14.4. smo sestankovali cel dan, večer pa je bil namenjen družabnim aktivnostim.15.4.2005 smo zjutraj zaključili sestanek, preostanek dneva pa smo
izkoristili za zanimiv pohod na 1000m visok vrh v
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bližini. Rezultati sestankov so pomembni tudi za
nas.
V nadaljevanju podajam poročilo s sestankov.
Sestanek delovne skupine za UIAA standarde
usposabljanj:
• Najpomembnejši rezultat sestanka je potrditev
prenovljenih UIAA standardov usposabljanj.
Navzven je vidnih nekaj novosti: sprememba
imen standardov, dodanih pa je tudi nekaj novih
standardov (športno plezanje, ledno plezanje,
zimsko pohodništvo in hoja s krpljami). Vsi so
lahko zanimivi tudi za PZS. Ocenjujem, da je
standarde smiselno temeljito oceniti predvsem v
okviru KVIZ, pa tudi v okviru drugih komisij
ter sprejeti odločitev o kandidaturi za pridobitev
novih licenc UIAA za naše programe. Pripravil
bom predlog, ki nam bo olajšal delo. Stare licence ostanejo v veljavi, o čemer bomo obveščeni tudi v posebnem dopisu, ki smo ga za vse
članice pripravili na sestanku.
• Napredovanje postopkov potrjevanja licenc za
posamezne standarde UIAA:
• Katalonija (Španija) in Quebec (Kanada) so
pridobili licenco za visokogorskega vodnika.
• Turčija ni pridobila licence – izveden je bil
ogled dela usposabljanja, ki je pokazal bistvena odstopanja od zahtev. V sklopu sestanka so se Turkom (gostiteljem sestanka)
ponudile različne oblike pomoči za izboljšanje stanja.
• Seznanili smo se tudi s stanjem pridobivanja
licenc UIAA v nekaterih drugih državah, ki
so v različnih fazah postopka.
• Revalidacija pridobljenih licenc za posamezne
standarde UIAA:
• Zveze, ki so morale podaljšati licence so
večinoma podale poročila, na osnovi katerih
se jim je podaljšala licenca. Nekatere (npr.
Nemčija) so bile opozorjene, da morajo poročilo podati do naslednjega sestanka.
• Oktobra 2006 bo pred sestankom gorniške komisije v Kanadi (Banff) izveden seminar s področja prostovoljnega vodništva UIAA. Doslej so
bili izvedeni 3 zelo uspešni seminarji
(2001,2003,2005), ki se jih Slovenci iz različnih
razlogov žal nismo udeleževali. Glede na oddaljenost ocenjujem, da udeležba tokrat ni smiselna.
• Pogovarjali smo se tudi o izvedbi zimskega
seminarja. Želja je, da bi se izvedel leta 2008,

•

morda v organizaciji CAA. Pred časom so se za
izvedbo ponujali Nemci.
Na naslednjem sestanku se bo verjetno sprejemalo novega načelnika delovne skupine za standarde usposabljanj, saj John Cousins zaključuje
s svojim delom v komisiji.

Poročilo s sestanka gorniške komisije UIAA:
• Podana nam je bila informacija o trenutnem
stanju v UIAA (verjetne organizacijske spremembe, tekoči problemi…).
• Podana je bila informacija s sestanka delovne
skupine za standarde usposabljanj. Predlogi delovne skupine so bili sprejeti.
• Kratko poročilo s sestanka delovne skupine
pravnih ekspertov:
• Izdelan bo seznam vseh primerov, ki jih je
pravna skupina obravnavala od svoje ustanovitve. Objavljen bo na spletu.
• V VB so izvedli usposabljanje za strokovne
izvedence, ki se udeležujejo pravnih obravnav, če je na njih obravnavana gorniška tematika. Šlo je za strokovno vodeno igro
vlog ter podrobno pripravo na situacije, v
katerih morajo gorniški izvedenci ustrezno
reagirati. Poudarili so uspešnost seminarja,
ki so ga priporočili tudi drugim.
• Bilo je nekaj primerov, kjer so se na sodišču
tožili zaradi vprašanja o resničnosti opravljenega vzpona.
• Ponovno smo bili naprošeni, da v svojih organizacijah poizkušamo motivirati pravne
eksperte za sodelovanje z delovno skupino
UIAA – vsaj v korespondenčnem smislu.
Ocenjujem, da bi bilo to zelo koristno.
• Nova vodja skupine pravnih ekspertov je
Rene Hopster (NL).
• Pregledali smo stanje na področju podeljenih
standardov UIAA za plezalne, planinske… vodnike UIAA (knjige). Standard se vedno bolj
uveljavlja v ZDA. Pogovarjali smo se tudi o
možnosti, da bi se na podoben način uvedlo tudi
podeljevanje standardov strokovnm priročnikom.
• Na nekaterih arheoloških področjih (Mehika,
Turčija) so neznani (?) plezalci s svedrovci opremili plezalne smeri, ki predstavljajo arheološko znamenitost. Na sestanku smo sestavili pismo, ki bo poslano članicam UIAA in bo vzpodbujalo vse člane k upoštevanju Tirolske deklaracije pri izvajanju naših aktivnosti.
• V okviru sestanka je bila izvedena temeljita
predstavitev Turške planinske zveze in njihovega sistema usposabljanja.
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•

•

Pogovarjali smo se o novi komisiji CAA, ki
pokriva podobno področje dela. O prvem sestanku navedene komisije sva podala informacijo
jaz in francoski predstavnik, ki sva člana CAA
komisije za gorništvo, usposabljanje in varnost.
Predsednica gorniške komisije UIAA Eliza Moran se bo glede sodelovanja povezala z novim
predsednikom CAA komisije Karlom Schraggom.
Naslednji sestanki gorniške komisije UIAA:
naslednji sestanek bo izveden oktobra 2006 v

Kanadi (Banff), pred sestankom bo izveden tudi
seminar s področja UIAA standardov usposabljanj. Glede na predhodne dogovore z vodstvom
PZS sem sprejel izvedbo prvega sestanka v letu
2007 v Sloveniji - izveden naj bi bil konec marca. Glede na novosti, ki jih prinašajo novi standardi usposabljanj je smiselno sestanek povezati
tudi s pridobitvijo morebitnih novih licenc
UIAA

Predstavnik PZS v gorniški komisiji UIAA
Klemen Medja

*******************
AKTUALNO »MI« - RAZMIŠLJAMO LAHKO TUDI DRUGAČE
Podpredsednik PZS in odgovorni urednik Obvestil Planinske zveze Slovenije Tone Škarja, si je privoščil v
rubriki aktualno pod naslovom »MI« napisati za moje razumevanje kar nekaj svojih razmišljanj, ki so v
nasprotju z usmeritvami, ki jih že več kot desetletje zagovarja in podpira PZS. Tembolj me njegova razmišljanja presenečajo ob dejstvu, da je te usmeritve sooblikoval ali kot podpredsednik PZS vsaj z njimi soglašal.
Dejstvo je, da nekatere civilizacijske pridobitve in navade silijo iz dolin v gore vedno višje tja, kamor smo še
do nedavnega zahajali le peš. Motorji, terenski avtomobili, motorne sani, gorska kolesa, traktorji, zračna
plovila, pa tudi agregati za proizvodnjo električne energije gnani z nafto in motornimi olji, motijo sožitje
človeka, živali, cvetja z naravnimi danostmi. Pa vendar lahko za zadnje desetletje rečemo, da smo na osnovi
usmeritev in dejanj PZS in PD naredili nekaj pozitivnih korakov v odnosu do naravnega okolja, kjer potekajo
markirane in nemarkirane stezice, kjer so naši pradedje, dedje, očetje in tudi mi postavili planinske koče.
Agregati, ki so potencialna nevarnost in moteč element v okolju zaradi goriva, hrupa in smradu, so že v več
planinskih kočah preteklost in zamenjani z priključki na javno električno omrežje. Planinske koče so tako
oskrbljene z najčistejšo energijo, ki ne moti naravnega okolja in blagodejnega miru. Vkopani elektrovodi do
planinskih koč v Vrata, na Ratitovec, Blegoš, Krnska jezera, Klemenčo jamo, na Okrešelj in kmalu tudi na
Kriško goro, Dobrčo v Krmo in do Triglavskih jezer so pozitivna pridobitev. Gradnje čistilnih naprav ob
planinskih kočah na Kamniškem in Kokrskem sedlu, Kališču, Ledinah, Okrešlju, na Menini planini, Loki in
Grohotu pod Raduho, Peci in Pikovem pod Peco, v Vratih in pri Poštarski koči na Vršiču, na Blegošu in pri
Slavkovem domu, so velika delovna zmaga ob tako pičli družbeni podpori in veliki prostovoljni delavnosti
mnogih planincev. Negativne vplive planinskih koč na okolje preprečujemo tam, kjer se po avtorju, voda kot
dar neba dotakne zemlje.
Res je, da s tem zmanjšujemo svoje lastno onesnaževanje, ki smo ga prinesli iz dolin. Vendar planinstva ni
mogoče gojiti v dolinah. Nadelane pešpoti, vkopani električni kabli, čistilne naprave in predvsem naš odnos
do naravnega okolja, so za nekoga sicer moteči, širše gledano pa edini možni kompromis s končnimi pozitivnimi učinki.
Tudi v planinskih vrstah je gotovo nekaj takih, ki bi želeli pripeljati dovozne poti do vsake planinske koče.
Temu se PZS vseskozi zoperstavlja. Tudi zadnji predlog elektrifikacije in gradnje oskrbovalne poti med
Komno in Kočo pri Triglavskih jezerih ni dobil podpore PZS. Vkopani električni kabel ne moti, bil bi celo
pozitivna pridobitev, cesti pa člani UO PZS odločno nasprotujemo.
»Podoba raja« in kristalna prozornost alpskega jezera bi lahko s predvideno elektrifikacijo Koče pri Triglavskih jezerih celo nekaj pridobila. Moteč hrup in smrad agregata bi lahko šla v preteklost. Bojazni po izlitju
nafte in olj ne bi bilo več. Odplake bi se prečiščene vračale v naravo. Verjetno najbolj dvomimo v to, da bi se
ranjeno okolje ne povrnilo v prvotno stanje. Naj mar zato, če ne znamo in nočemo spoštovati zakonsko do33
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ločenih pogojev, zavremo napredek? Potem zaustavite ljudi v dolinah, pustite zobu časa naše planinske koče
in nadelane markirane poti, alpiniste napodite v telovadnice na umetne plezalne stene. Poberite s sten plezalne pripomočke in drugo nesnago, ki je leta ostajala za vami v najvišjih gorstvih sveta. To bi bilo mogoče.
Le življenja bi ostala tam, kjer so bila izgubljena, skozi stoletja, zaradi ljubezni do gora.
Če si avtor dovoli Slovence opredeliti za nedržavotvoren narod, predloge, ki so šele v rojevanju označiti za
pohlep in jih enačiti z ljudmi – politiki, je pričakovati, da nas bo naslednjič podučil, kaj sploh smemo početi.
Pred 113 leti ustanovljeno Slovensko planinsko društvo, je v vsakem obdobju imelo precej članov v svojih
vrstah, ki so znali in zmogli usmeriti krmilo slovenskih planincev v pravo smer. Včasih je bilo zato potrebno
več moči, več časa, včasih manj. Tudi v današnjem času vsemogočnega kapitala, bomo znali dati v ospredje
pozitivni odnos človeka do okolja in ga varovati pred drugače mislečimi. Zmogli ga bomo celo izboljšati, le
vsi se vprežimo v voz na isti strani.
Jože Stanonik

PLANINSKA DRUŠTVA…
VABIJO…
AKCIJE V MAJU 2006:
AKCIJA

DATUM

ORGANIZATOR INFORMACIJE

Donačka gora

13.05.06

PD Hakl Sveta Trojica

Dragotin Kuster 02/ 720 75
01 041/ 475 588

Mačkovec, srečanje
evropohodnikov

13.05.06

KEUPS

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

Srečanje udeležencev akcije

13.05.06

Rado Goljevšček 04/ 514 64 89

Izpopolnjevanje v kopnih
Razmerah (Mariborska koča)
Izpopolnjevanje v kopnih
Razmerah (Valvazorjev dom)
Tradicionalni pohod po Ormoški
planinski poti
Iz Pekla na Rakitno
Po kurirski poti Dolomitov

13.05.06

PD za Selško dolino
Železniki
MDO Podravja

13.05.06

MDO Gorenjske

13.05.06

PD Maks Meško Ormož

Marjan Kukovec 041/ 698 741

13.05.06
13.05.06

PD Saturnus

Stane Curk 031/ 540 554
03/ 545 29 27
040/ 324 669

Slovenija v gibanju –
Pohod na Rudnico
Srečanje sosednih PD pri lovski
koči Glančnik na Rdečem bregu
Lipnik, Golič in Kojnik

14.05.19.05.2006
14.05.06

PD Zlatarne Celje
PD Bohinjska Bistrica

Andrej Rožič 051/ 364 125

VO PD Ožbalt – Kapla Tone Cepec 02/ 876 00 27
040/ 324 966

14.05.06

PD Slavnik

Prijave in informacije vsak četrtek od 18 do 20.
ure v pisarni društva.

Dan pohodništva v občini Sevnica

19.05.06

PD Lisca Sevnica

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

7. tradicionalni pohod na Goli vrh

20.05.06

PD Nazarje

Marjan Ostruh 041/ 435 581

20.05.21.05.2006

PD Liboje

UO PD 03/ 714 03 56

20.05.06

PD Bajtar

Helena Plahuta 041/ 981 141

8. planinsko srečanje planincev
občin Žalec, Polzela, Braslovče,
Prebold, Vransko Tabor –
dom na Brnici
Čistilna akcija Velike in Male
Gojške Planine
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AKCIJA

DATUM

ORGANIZATOR INFORMACIJE

Kostelski pohod

20.05.06

PD Kočevje

Tone Ožbold 01 / 895 44 08

Skupčina PZS

20.05.06

PZS

Danilo M. Sbrizaj 01/ 43 45 682

25. tradicionalno srečanje na
Paškem Kozjaku
27. tradicionalni pohod
Rastke-Bolnica-Travnik
Kostelski pohod

21.05.06

PD Vitanje

Damijan Fijavž 041/ 918 197

21.05.06

PD Ljubno

Stane Podmeninšek 041/ 526 168

21.05.06

PD Kočevje

Tone Selan 040/ 881 204

Srečanje planincev
MDO Notranjske na Osredku
Tradicionalno srečanje na Planini
Sleme
Srečanje mladih planincev na
Vremščici
16. Rokovnjaški pohod

21.05.06

PD Sveti Vid

Marjan Lazar 01/ 705 40 10

21.05.06

PD Tolmin

24.05.06

PD Sežana

PD Tolmin 05/ 388 32 11
Rudi Rauch 05/ 388 20 33
PD Sežana 05/ 730 01 14
ob četrtkih od 15.30 do 16.30
Dušan Grošelj 041/ 683 338

27.05.28.05.2006

MDO KBO MDO
Ljubljana

36. tabor ljubljanskih planincev na
Kamen griču

27.05.06

MDO Ljubljana PD
Loški potok

Marinka Koželj Stepic 01/ 561 69 25

Kumska nedelja

27.05.06

PD Kum

Milan Žnidaršič 041/ 668 472

Pohod po Haloški poti - Podlehnik
- Ptujska Gora

27.05.06

PD Ptuj

Tone Purg 031/ 331 042

Otvoritev nove Oražmove koče na
Planini za Liscem

01.06.06

PD Bohinjska Bistrica

Lovro Vojvoda 04/ 572 17 28

17. nočni pohod na Brezovec

03.06.06

Jože Marovt 041/ 570 151

5. juriš na Bohor

03.06.06

PD "Dobrovlje"
Braslovče
PD "Bohor" Senovo

AKCIJE V JUNIJU 2006:

Izpopolnjevanje vodnikov v
kopninah (Krim)
Pomladanski pohod po Radeški
planinski poti

03.06.04.06.2006
03.06.06

MDO Notranjske

Hinko Uršič 07/ 490 30 80

PD Radeče

Marko Goršič 01/ 363 11 75
041/ 795 006
Irena Kampuš 041/ 626 136

Šumljakov pohod na Pohorje

03.06.06

PD Maribor Matica

PD Maribor Matica 02/251 29 62

Tomažev pohod

03.06.06

KGP

Gregor Sluga 041/ 699 078

14. pohod po Velikolaški kulturni
poti

04.06.06

PD Velike Lašče

Peter Kokošinek 041/ 778 909
pd.velike-lasce.si

17. pohod družin na vrh Boča

04.06.06

PD Poljčane

Vlado Leskovar 03/ 576 36 34
Marinka Marovt 02/ 802 81 42

25. tradicionalni pohod na Vrhtrebnje

04.06.06

PD Trebnje

Franc Cvelbar 040/ 225 674

3. spominski pohod Mirota
Kobala - Nonota
(Podkraj-Križna gora-Sv.Duh)

04.06.06

PD Križna gora

Dušan Plesničar 041/ 724 865
Hermina Čuk 05/ 366 84 94

Makov pohod na Celjsko kočo

04.06.06

PD Grmada Celje

Franc Šinko 031/383 591

Tradicionalni pohod na Jelenk

04.06.06

PD Idrija

Valerija Pavšič 05/ 374 60 57 (popldan)
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AKCIJA

DATUM

ORGANIZATOR INFORMACIJE

Srečanje planincev Slovenija Češka

08.06.10.06.2006

PD Železničar Celje

Jože Ratej 041/ 792 734

Nočni pohod na Bedenik

10.06.06

PD Matica
Murska Sobota

Jože Ružič 02/ 542 10 53
041/ 614 672

Nočni pohod na Slavnik

10.06.06

Vojko Dobrila 031/ 585 195

Srečanje Dan planincev Podravja Ribniška koča na Pohorju

10.06.06

PD Slavnik Hrplje
Kozina
MDO in PD Paloma
Sladki Vrh

12. tradicionalni spomladanski
pohod na Gorjance

11.06.06

PD Pohodnik
Novo mesto

Mojca Verček Rems 041/ 745 849

Pohod ob prazniku KS Vojnik
Sv.Uršula - Vojnik

11.06.06

PD Vojnik

Mirko Blazinšek 041/ 685 635

Poletna kulturna srečanja na Uršlji
gori

11.06.06

PD Prevalje

Ivanka Komprej 02/823 14 79

Tone Purg 031/ 331 042
Franc Perko 031/ 322 755

Planinsko društvo Vitanje vabi v nedeljo 21. maja 2006 ob 12. uri na 25. Srečanje planincev na Paškem
Kozjaku. V primeru dežja bo srečanje naslednjo nedeljo 28. maja 2006.
Informacije na tel.: 041 - 918 197
*******************
Planinsko društvo Jesenice vabi v Kočo na Golici.
PRAZNIK NARCIS – MAJ 2006
Planina pod Golico

•
•
•
•
•
•

05.05. ob 18. uri – otvoritev razstave fotografa Ivana Šenvetra v Štefelinovi hiši
13.05. ob 15. uri – otvoritev PRAZNIKA NARCIS z ansamblom KRILA pod šotorom Pr’ Čop
14.05. ob 9. uri – izlet članov in simpatizerjev ansambla Roberta Zupana na Golico
ob 14. uri – družabno srečanje v šotoru sredi vasi
19.05. ob 18. uri – otvoritev oglarske razstave v Štefelinovi hiši, katero bodo pripravili učenci osnovnih šol v sodelovanju z Zavodom za gozdove enota Bled; Po otvoritvi bo v sodelovanju z Gornjesavskim muzejem Jesenice v šotoru Pr’ Čop ogled kratkega filma kako so včasih kuhali oglje
20.05. ob 15. uri – osrednja prireditev v okviru praznika narcis v Savskih jamah; Na ogled bo vhod v
Korelnov rov, kjer bodo prižgali kopo
ob 17. uri – pričetek zabave z ansamblom 7. RAJ v šotoru Pr’ Čop sredi vasi
27.05. ob 10. uri – Okrogla miza v šotoru Pr’ Čop na temo “Ohranimo narcise – ključavnice za vedno”
- pohod obrtnikov na Golico ter popoldne družabno srečanje v šotoru
Za dobro voljo ter hrano in pijačo bo poskrbljeno!

VABLJENI!
Turistično društvo Golica
Planina pod Golico – Jesenice
Tel.: 031 222 250
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OROŽNOVA KOČA
PD Bohinjska Bistrica po treh letih gradnje ponovno
odpira vrata leta 1944 požgane prve koče Slovenskega
planinskega društva na planini Za Liscem pod Črno prstjo.
S prizadevnim delom članov gradbenega odbora, na
čelu s predsednikom PD Lovrom Vojvoda, smo z več kot
6000 opravljenimi prostovoljnimi urami 120 članov in
simpatizerjev, ter s prispevki številnih dobrotnikov, uspeli postaviti na starih temeljih lično kočo. Projekt je
podprla tudi Fundacija za šport. Z nekaj urami helikopterskega prevoza je sodelovala še matična PZS.
Za pomoč smo se v Obvestilih PZS obrnili na planinsko srenjo. Naši prošnji so prisluhnili v PD Gorje, PD
Bohinj – Srednja vas in PD Gozd Martuljek. Za njihov prispevek iskrena hvala.
V nedeljo, 16.7.2006 ob 12. uri pripravljamo slavnostno odprtje koče, na katerega vabimo člane planinskih
društev, ljubitelje gora in občane Bohinja.
*******************

Vabi na 14. pohod po "Velikolaški kulturni poti" v nedeljo, 4. junija 2006
Start pohoda bo med 7. in 11. uro v Velikih Laščah.
Cilj bo na Trubarjevi domačiji na Rašici, kjer bo ob zaključku družabna prireditev.
Velikolaška kulturna pot povezuje rojstne kraje naših treh velikih rojakov Frana Levstika, Josipa Stritarja in
Primoža Trubarja in vodi mimo številnih kulturno zgodovinskih znamenitosti. Je krožna, označena s posebnimi markacijami in dolga približno 15 km. Trasa pohoda s startom v Velikih Laščah in ciljem na Rašici pa
je dolga 14 km. Pot je razgibana, z nekaj vzponi in spusti in je primerna tudi za osnovnošolsko mladino.
Prehodimo jo v treh do štirih urah zmerne hoje.
Iz Rašice v Velike Lašče se lahko vrnete peš po markirani poti (50 min), na voljo pa bo tudi brezplačen prevoz.
Startnina: 300 SIT (odrasli), otroci brezplačno
Vsak pohodnik prejme izkaznico pohoda, na poti pa čaj.
Za dvakratno udeležbo prejmejo pohodniki bronasto značko, za štirikratno udeležbo srebrno in za šestkratno
udeležbo zlato značko. Za desetkratno udeležbo prejmejo pohodniki posebno nagrado.
Dodatne informacije lahko dobite:
• na naši spletni strani (http://pd.velike-lasce.si)
• po elektronski pošti: planinsko.drustvo@velike-lasce.si
• na GSM 041/ 778-909 (Peter Kokošinek)
*******************
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Vabimo vas na tradicionalni 4.pohod po Ormoški planinski poti, ki bo v soboto, 13.maja 2006
Davno pred nami so predniki skrčili poti, ki smo jih mi pred 15 leti označili in povezali v ormoško planinsko
pot. Pridite, da skupaj stopimo med goricami, med obdelanimi njivami in skozi gozdove v barvah pomladi.
Dobimo se 13. maja ob 09 uri pred gradom v Ormožu od koder nas do Lahonec loči 4 ure zložne hoje.Med
potjo bodo krajši postanki, kjer nam bodo domačini ob pesmi in besedi predstavili prelepo prlekijo.Med potjo bo tudi možnost pokušnje prleških dobrot.
Pohod se prične med 8.00 in 9.00 uro pred gradom v Ormožu, zaključuje pa se s slovesno prireditvijo ob 15
.00 uri na Meškovi domačiji v Lahoncih.
PROGRAM prireditev 4. pohoda po Ormoški poti:
OrmožOd 8.00 do 9.00 ogled gradu in plačilo startnine,
Dobrava
9.40 do 10.20 krajši kulturni program Kulturnega društva iz Dobrave
Litmerk
11.10 do 12.00 čas za malico in degustacija pri vinogradniku in sadjarju g.Vincetič Videku
Runeč
13.30 do 14.20 krajši kulturni program
Lahonci
15:00 do 16: 00 Proslava in zabava
Kulturni program oblikujejo:
Člani prostovoljnih kulturnih društev Dobrava,Ivanjkovci in in člani turističnega društva iz Ivanjkovec.
Ob poti bodo stojnice, kjer se bo ponujala pijača in domače dobrote!
Vlak iz Ljubljane in Maribora prispe v Ormož okrog 8:20 ure!
Startnina: 800 sit (karton,degustacija,pogostitev na zaključku)
Avtobusni prevoz iz Lahonec do Ormoža-po končani zabavi: cena prevoza 800 sit
Za Maribor:20:17 iz Ormoža in 21:25 v Mariboru
Za Ljubljano: 18:43 in 21:30 v Ljubljani
Vljudno vabljeni!
 Pričetek pohoda iz pred gradu v Ormožu ob 9 uri
Petnajst let mineva, ko smo pri domačiji Meškovih v Lahoncih 11. maja 1991 priredili slovesnost ob otvoritvi ormoške planinske poti. Vsako leto se srečujemo ob drugi soboti v maju na drugem odseku poti. Letos
bomo prehodili pot iz Ormoža do Lahonec.
Pot nas bo vodila iz Ormoža do naselja Dobrava. Ustavili se bomo pri stari kovačnici in imeli krajši kulturni
program. Pot bomo nadaljevali proti Litmerku skozi znani gozd Stolenščak, ki je bil v starih časih zaradi
svoje obsežnosti strah za pohodnike. Ko pridemo iz gozda, že zagledamo prvi vrh Litmerka – prleški Triglav,
ki se imenuje Kogl in je visok 331 m. S Kogla se spustimo mimo srednjega vrha, ki se imenuje Bombelija po
graščaku iz Opeke na Hrvaškem, ki je imel tukaj vinograde. Tretji severni vrh, ki je najnižji se imenuje Meškovija, ker je kmetija iz Lahonec imela tukaj celoten hrib posejan z vinogradi, z zidanico in razglednim stolpom. Po slemenski cesti med zidancami pridemo do naselja Strezetina, kjer se spustimo v dolino Stanovna.
Tu prečkamo potok in se povzpnemo na Prenarščak, najvišji vrh naselja Runeč. Prepoznali smo ga po mogočnem hrastu, ki je tam stal na 331 m, a ga žal ni več. Po slemenski cesti, ki je obdana s počitniškimi hišicami pridemo do osnovne šole Runeč, ki so jo v šali imenovali Visoka šola na Runču. Sedaj je obnovljena in
so v njej stanovanja, ker ni več otrok, ki bi jo obiskovali. Šola na Runču je znana, ker so jo obiskovali znani
velemožje Božidar Raič-slavist, Lojze Filipič-dramaturg ljubljanske drame, Maks Meško-kmet, velik plani38
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nec po katerem se imenuje naše društvo. Ker je Runeč najbolj zahodni vrh Ljutomersko-ormoških goric,
imamo prekrasen razgled na zahod. Pred nami je panorama hribov od avstrijske Golice, Kozjaka, Pohorja,
Savinjsko-Kamniških Alp, Konjšiške gore, Paškega Kozjaka, Boča, Donačke gore, Ravne gore, Maclja na
Hrvaškem Ivanščice. Od naselja Runeč nas markacije usmerijo mimo kapele na Runču skozi naselje Žvab in
skozi gozd, ki se imenuje Golgota v dolino potoka Lahonščice do kmetije Meškovih, kjer je kontrolna točka
ormoške planinske poti. To je domačija Maksa Meško in Erne Meško- mati osmih otrok, ljudska pisateljica
in velika ljubiteljica planin, umrla 11. oktobra 1999.
Nekateri boste morda prvič obiskali našo dolino in boste presenečeni, saj je takšna kot jo je ustvaril Bog.
Tukaj še rastejo stare vrbe in jelše, med njimi pa teče potok, ki je nekoč poganjal pet mlinov. Danes vas izumira, vse manj je otrok in živ žava. Pridite, kljub hoje se spočijte v tej neokrnjeni deželici, tam doli pri Ormožu kot je dejal in zapisal Fran Ksaver Meško.
*******************
PD Ptuj vabi planince in ljubitelje pohodništva na 15. tradicionalni pohod po Haloški planinski poti od
Podlehnika čez Janški Vrh na Ptujsko Goro. Pohod bo v soboto, 27. maja 2006 s pričetkom med 7. in 9.
uro pri motelu v Podlehniku. Avtobusi bodo pohodnike vozili v Podlehnik z železniške postaje Ptuj ob
7., 7.30 in 8. uri. Vsem udeležencem z lastnim prevozom priporočamo, da svoj avto pustite na brezplačnem
parkirišču ob železniški postaji Ptuj ter se z avtobusom odpeljete do Podlehnika. S Ptujske Gore, kjer bo na
trgu pred znamenito gotsko cerkvijo zaključek pohoda s planinskim rajanjem, bodo avtobusi pohodnike vozili nazaj v Ptuj ob 17., 18. in 20. uri. Na več kontrolnih točkah med potjo in ob zaključku bo poskrbljeno za
bogato haloško kulinariko ter pristno kapljico. Na Ptujski Gori bo možen strokovno voden ogled cerkve.
Podrobnejše informacije in prijave večjih skupin sprejemamo v pisarni PD Ptuj, Prešernova 27, tel./fax.
02/777 15 11 vsak torek in petek med 17. in 19. uro ter pri vodji pohoda Tonetu Purgu, tel. 031/331 042.

*******************
PD Zlatarna Celje vabi:
• 13. maja 2006 po KURIRSKI POTI DOLOMITOV. Na pot se bomo odpravili ob 6,00 uri z AP ob
Glaziji. Prijave do 11. maja.
• 21. maja 2006 na VOŠCO – KAMNI VRH. Odhod ob 5,00 uri z AP ob Glaziji. Prijave do 15. maja.
• 27. maja 2006 na OBIR – AVSTRIJA. Odhod ob 5,00 uri z AP ob Glaziji. Prijave do 22. maja.
Vse informacije in prijave na telefon 03/545-29-27 ali 041/324-669.
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EVROPOHOD 2006
za mir in sožitje med narodi in ljudmi,
za zdravje in kulturno rast ob doživljanju kulturnih in naravnih lepot Slovenije,
od Beltincev do gradu Podsreda
od 23. junija do 28. junija 2006

Evropska popotniška zveza vključuje več kot 50 pohodniških in planinskih organizacij iz 28 evropskih držav,
z več kot 6 milijonov članov. Evropohod je osrednja pohodniška prireditev, ki jo organizira Evropska popotniška zveza (EWV, http://era-ewv-ferp.org) vsakih pet let in privabi množico pohodnikov iz cele Evrope.
Evrophod bo letos tudi v Sloveniji in sicer od 23. do 28. junija na trasi E7 od Beltincev do gradu Podsreda.
Evropohod 2006 v Sloveniji organizira Komisija za evropske pešpoti (KEUPS) s številnimi gozdarskimi,
planinskimi, turističnimi in drugimi društvi ter občinami.
Zaključna prireditev Evropohoda 2006 pa bo tokrat na južnem Češkem, natančneje v Čeških Budejovicah.
Na prireditvi se bomo zbrali pohodniki iz cele Evrope v začetku meseca septembra 2006. Tudi iz Slovenije.
Everopod 2006 je simbolna akcija Evropske popotniške zveze z namenom združiti pohodnike po pešpoteh
Evrope. Sodeluje več kot 20 držav, med njimi tudi Slovenija. Želja EWV je, da čim več evropskih pohodnikov obišče tudi ostale evropske države ter spoznajo pokrajine in ljudi izven meja svoje matične države. Evropska popotniška zveza je izdala poseben katalog EURORANDO 2006 v treh jezikih (nemškem, francoskem in angleškem), kjer so predstavljene ponudbe 14 evropskih držav za enotedenske pohode. Med njimi je
tudi enotedenski EVROPOHOD 2006 SLOVENIJA, Beltinci - Podsreda.
PODROBEN PROGRAM EVROPOHODA 2006 V SLOVENIJI
Petek, 23.6.2006
BELTINCI OB 9.00 začetek kulturnega programa in otvoritev EVROPOHODA 2006 SLO
9.30 odhod pohodnikov
10.30 prihod v IŽAKOVCE (pogostitev in Büjraši)
11.30 odhod pohodnikov z brodom v VERŽEJ
12.30 prihod pohodnikov v VERŽEJ (svečanost in prigrizek)
13.00 odhod pohodnikov iz VERŽEJA
13.30 prihod pohodnikov v BANOVCE (kosilo za pohodnike)
14.30 odhod proti KRIŠTANCEM
15.30 prihod v KRIŠTANCE
16.00 odhod proti LJUTOMERU
17.00 prihod pohodnikov v LJUTOMER
17.30 svečanost v LJUTOMERU
Prenočevanje v Ljutomeru.
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Sobota, 24.6.2006
LJUTOMER OB 9.00 začetek pohoda v centru mesta.
10.30 prihod v ŽELEZNE DVERI (ogled lončarstva)
11.00 odhod na JERUZALEM
12.00 prihod na JERUZALEM (čas za kosilo)
13.00 odhod proti MIKLAVŽU
14.00 prihod v MIKLAVŽ (sprejem za pohodnike)
14.30 odhod proti KOGU
16.00 prihod na KOG (svečanost in sprejem)
17.00 odhod z avtobusi v ORMOŽ
18.00 prihod in sprejem v ORMOŽU
Nedelja, 25.6.2006
ORMOŽ OB 9.00 začetek pohoda pred hotelom.
10.00 prihod v VELIKO NEDELJO (sprejem za pohodnike)
10.30 odhod v PODGORCE
12.00 prihod v PODGORCE (čas za kosilo)
13.30 odhod proti FORMINU
14.30 prihod v FORMIN (svečanost)
15.00 odhod proti BORLU
16.30 prihod na BORL (svečanost za pohodnike)
17.30 odhod pohodnikov v PTUJ z avtobusi
18.00 sprejem pohodnikov iz tujine oziroma stalnih pohodnikov v PTUJU
Ponedeljek, 26.6.2006
Odhod avtobusov iz Ptuja ob 8.00 z železniške postaje
BORL OB 9.00 začetek pohoda na gradu
10.00 prihod v CIRKULANE (prireditev in okrepčilo)
11.00 odhod v GRADIŠČA
12.00 prihod na GRADIŠČA (okrepčilo)
12.30 odhod proti DRAVCEM
13.30 prihod v DRAVCE (čas za kosilo)
14.30 odhod na DRAVINJSKI VRH
16.00 prihod na DRAVINJSKI VRH (okrepčilo)
16.30 odhod v PODLEHNIK
18.00 prihod v PODLEHNIK (svečanost za pohodnike)
18.30 odhod avtobusov v Ptuj (prenočevanje v Podlehniku)
Torek, 27.6.2006
7.45 odhod avtobusa z železniške postaje Ptuj
8.10 odhod avtobusa iz Podlehnika
DOLENA OB 8.30, začetek pohoda
9.30 prihod na JANŠKI VRH (sprejem in pogostitev)
10.00 odhod na PTUJSKO GORO
10.30 prihod v DOKLECE (okrepčilo)
10.45 odhod na PTUJSKO GORO
11.45 prihod na PTUJSKO GORO (sprejem in ogled cerkve)
12.45 odhod z avtobusi v DOLINO WINETOU (kosilo)
14.00 odhod v ZAVRŠE z avtobusi
14.10 odhod pohodnikov na DONAČKO GORO
15.45 prihod na vrh DONAČKE GORE
16.00 odhod proti RUDIJEVEMU DOMU
16.30 prihod v RUDIJEV DOM (sprejem in svečanost)
17.00 odhod proti ROGAŠKI SLATINI
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17.30 prihod do avtobusov
18.00 prihod v ROGAŠKO SLATINO (sprejem in svečanost)
Prenočevanje v Rogaški Slatini
Sreda, 28.6.2006
8.30 odhod avtobusa iz hotela v Rogaški Slatini
9.30 odhod avtobusa iz Podčetrtka
BISTRICA OB SOTLI ob 10.30 začetek pohoda
11.30 prihod na Sv. Gore (kosilo, svečanost, ogled cerkve)
13.00 odhod proti Podsredi
14.15 prihod do table (svečanost in pogostitev)
15. 00 odhod proti gradu Podsreda
16.20 prihod na grad
17.00 pričetek svečanosti ob zaključku evropohoda 2006
19.00 odhod avtobusa v Krško
prenočevanje v Krškem
EVROPOHOD 2006 bodo spremljale številne kulturno, etnološko in kulinarično-enološko obarvane prireditve. Po Evropski pešpoti E 7 vas bodo vodili planinci, gozdarji in turistični delavci. Za zbrane žige na E 7
od Beltincev do gradu Podsreda, ki jih lahko zbirate tudi v naslednjih petih letih, boste prejeli posebno značko na Evropohodu 2011.
Vsak pohod, sprehod v Naravo skozi gozd ima svoj čar. Bodite del njega in se pustite presenetiti.
OBIŠČITE EVROPOHOD 2006 V SLOVENIJI

Inf.: Uroš Vidovič, uros_vidovic@yahoo.com ; Jože Prah, prah.joze@volja.net , 041 657 560.
Srečno pot pohodnikom na Evropohodu 2006 v imenu organizacij, ki sodelujejo v Komisiji za evropske
pešpoti v Sloveniji: Zavoda za gozdove Slovenije, Planinske zveze Slovenije, Turistične zveze Slovenije in
Zveze gozdarskih društev Slovenije. Hodite na lastno odgovornost.
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KOMISIJA ZA EVROPSKE PEŠPOTI V
SLOVENIJI

OBČINA VELIKE LAŠČE

ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE
PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE
TURISTIČNA ZVEZA SLOVENIJE
ZVEZA GOZDARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

Ob 20 letnici evropske pešpoti E7 v Sloveniji Vas vabimo na srečanje, v soboto 13. maja 2006
na Mačkovcu
Do križišča E6 in E7 na Predgozdu pod Mačkovcem, kjer bo osrednja slovesnost, bomo hodili peš po lepi
pokrajini obdani z gozdovi.
Hodili bomo lahko po dveh poteh, zbrali se bomo v TURJAKU od 8.00 do 9.00 ure
(pozdravili nas bodo domači turistični delavci in popeljali na ogled gradu Turjak od 8.00 do 9.00 ure, ob 9.00
uri skupni odhod).
Prvi pohodniki, ki bodo od Turjaka do Predgozda šli peš, bodo potrebovali okoli štiri ure. Drugi pa se bodo
lahko z avtobusom popeljali do Rašice, kjer bo od 9.15 ure in do 10.00 ure ogled Trubarjeve domačije, nato
pa se bodo še z avtobusom popeljali na Zgonče in od tu nadaljevali pot peš do Predgozda, potrebovali bodo
dobro uro in pol (primerno bolj za družine z majhnimi otroki).
Sprejeli nas bodo domačini, predstavniki Občine Velike Lašče in društev ter gozdarji.
Po poti nas bodo vodili gozdarji, planinski vodniki in turistični delavci.
Na poteh do Predgozda nam bodo vodniki in domačini predstavili krajevne naravne in kulturne posebnosti.
Osrednji dogodek bo na križišču evropskih pešpoti E6 in E7 na Predgozdu , ob 14.00 uri,
kjer nas bodo pozdravili predstavniki ustanoviteljic Komisije za evropske pešpoti v Sloveniji, lokalne skupnosti, župan Občine Velike Lašče Anton Zakrajšek… Osrednji govornik bo prof. dr. Boštjan Anko. V kulturnem programu bodo sodelovali domačini, Dario Cortese pa nam bo predstavil nov vodnik po E 7. Na voljo bo tudi hrana in pijača. Nazaj na izhodišča bo možen prevoz z avtobusom.
Prijatelji pohodništva, vabljeni, da se nam pridružite na tradicionalnem srečanju po evropskih pešpoteh.
Srečanje so omogočili: Občina Velike Lašče z društvi, Zavod za gozdove Slovenije, …
inf. Jože Prah, 041 657 560, prah.joze@volja.net in Barbara Pečnik, 01 781 03 70, barbara.pecnik@velikelasce.si

POROČAJO…
NAD DVESTO POHODNIKOV ODPRLO KETTEJEVO POT
Pesniku Dragotinu Ketteju posvečeno 3 urno pohodno spominsko pot med Trnovem (Ilirsko Bistrico) in Premom je v lepem sončnem vremenu prehodilo nad dvesto udeležencev. Med organizatorji
tudi Območna organizacija Rdečega križa, Športna
zveza, Zdravstveni dom, Društvo diabetikov, Društvo invalidov, planinci, Slovenistično društvo Koper in Društvo Kettejeva pot, ki je pot označilo in

pripravilo zloženko z opisom poti in spominsko
Kettejevo razglednico. Udeleženci so na pohod
prišli tudi z obale, Trsta, Ljubljane, Mengša, Pivškega …
Pohodnike sta na samem začetku poti, pred spomenikom pesnika Dragotina Ketteja pred šolo v Trnovem, ki nosi pesnikovo ime, pozdravila in nagovori-
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la slavist prof. Silvo Fatur in Vojko Čeligoj, slednji
je skupaj z najmlajšo udeleženko pohoda osemletno
Nives Memon, prerezal trak in tako simbolno odprl
novo pohodno pot. Udeleženci so se v dolgi koloni
zvrstili skozi ulice starega dela Trnovega mimo
stavb, ki so povezane z življenjem in delom pesnika
Dragotina, njegovega očeta učitelja Filipa in matere
Ane Valenčič Jejčkove. Materini sorodniki so tu
pred njenim domom vse udeležence prijetno presenetili s toplim napitkom. Pohodnike je po celi poti
varno vodil znani domači planinec Janez Žibert.
Po prečkanju reke Reke je pohodnike vodila pot
skozi Rečico, Zarečje in ob toku Posrtve ter Velike
vode, kot tu imenujejo Reko, do široke jase z Novakovim malnom, kmetije, ki se ji obeta pomembna
turistična bodočnost. Tu je sledil odtis prvega kontrolnega žiga v dnevnike poti, oddih, topli napitek,
merjenje krvenega tlaka in sladkorja pa tudi sproščeno razvedrilo s pesmijo ob harmoniki. V zadnjem
delu poti so pohodniki spoznali še Smrje, najstarejšo
vas na Bistriškem in se povzpeli skozi sadovnjake
do slikovitega Prema. Na cilju poti, pred staro premsko ljudsko šolo, Kettejevim muzejsko urejenem
domom je pohodnike pozdravila mlada članica do-

mačega kulturnega društva Meta Frank, predstavila
pesnikov rojstni kraj in zanimivo dejstvo, da je
Prem dom tudi številnih drugih pesnikov, ki jim
Dragotin Kette pomeni pesniški vzgled. Udeleženci,
med njimi sta bila tudi osemdesetletnika, domačinka
Darinka Žbogar in znani pisec planinskih vodnikov
Jože Dobnik iz Ljubljane, so se še sprehodili po
razgibanem Premu. Ogledali so si cerkev sv. Helene
s stenskimi poslikavami Toneta Kralja, vaške ulice
ter stari premski grad, kjer ta čas domačini pripravljajo predstavitev velikonočnih posebnosti na Bistriškem, posebno v Brkinih.
Najbolj vneti hodci so se peš odpravili nazaj na izhodišče za ostale pa je bil organiziran prevoz
Prvi obisk poti je v splošno zadovoljstvo izredno
uspel in ga bodo organizatorji pripravili vsako leto v
aprilu, v želji, da postane tradicionalna rekreativna
prireditev na Bistriškem s posvečena spominu na
mladega pesnika Dragotina Ketteja. Ker pa je Kettejeva pot skrbno označena je priporočljiv obisk tudi
v vsakem času.
Vojko Čeligoj

Slika:
Pohodniki so se na polovici poti pri Novakovem malnu oddahnili in se prešerno razvedrili ob harmoniki. (Foto Vojko Čeligoj)

**********************************
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30. TURNI SMUK RODICA
je bil odpeljan na prelepo soboto, 8.4.2006. Za
dostop do Šije smo po
ugodni ceni koristili
naprave Smučarskega
centra Vogel. Sledil je
spust po skorjastem
snegu v smeri široke
doline proti Suhi. V
osojah nas je pričakal
celo pršič. Zgodba s
pršičem se je nadaljevala proti žlebu in Ulcam.
Prehod v pobočja Male
Rodice in proti vrhu je
bil mestoma pomrznjen.
Močno aprilsko sonce pa je to težavo kmalu razrešilo. Počitku na vrhu je sledila odlična smuka na Suho. Za čaj in aperitiv pred Anžlinovim stanom so
poskrbeli Janez, Grega, Miljenko, Alenka in Joža. S
Šije so prismučali rodiški veterani, na čelu s častnim
predsednikom PD Boh. Bistrica in ugotovili, da

zadeva poteka po ustaljenem protokolu. Kolajne, ki jih je izdelal
Janko, so si izbrali novi
lastniki. Nekateri so
hitro odsmučali v dolino, drugi smo se predali
lepemu vremenu in
prijetnemu
druženju.
Spust v dolino je bil
zato že v ojuženem
snegu. Strnjena snežna
odeja je bila prekinjena
v spodnjem delu gozdne ceste. Jubilejnega
turnega smuka se je
udeležilo 120 smučarjev. Udeležba je bila ponovno
mednarodna. Vsi udeleženci smo srečno prišli v
dolino.
Za bohinjske planince, alpiniste in gorske reševalce
Lojze Budkovič

OBVEŠČAJO…
S Planinskega društva Sežana vam sporočamo
novo telefonsko številko novih oskrbnikov Koče na
Kokoši:
MARTINA SMRDEL, tel: 041/332 – 380, tel. številka Koče na Kokoši je 05/680 16 41.
Koča je odprta ob petkih od 15. do 20. ure, ob sobotah, nedeljah in praznikih pa od 8. do 20. ure.
Po predhodni najavi pa tudi na željo obiskovalcev.
******************
V soboto, 8. aprila 2006 je nad dvesto pohodnikov
odprlo in prvič prehodilo Kettejevo pot od Ilirske
Bistrice (Trnovo) do Kettejevega Prema. Pot je označena in poteka od Kettejevega spomenika pred
OŠ Dragotin Kette v Ilirski Bistrici (Trnovo), do
Rečice, skozi Zarečje, mimo Novakovega mlina,
Smrij do Prema. Pot poteka po obrobju Brkinov ob
reki Reki. Na voljo je zgibanka z opisom poti (dobi
se na izhodišču v OŠ Dragotin Kette, v gostilni
Škorpijon v Rečici, v Novakovem mlinu in v stari
Ljudski šoli na Premu). Kontrolni točki z žigom sta
v Novakovem mlinu in v Kettejevem domu, Ljudska
šola na Premu, kjer je tudi cilj poti. Pot je primerna

za udeležence vseh starosti, je nenaporna in jo je
moč opraviti v treh urah zmerne hoje.
Informacije Vojko Čeligoj, tel. 05/714 26 39, ali
031 601 522.
Vabljeni in srečno!
******************
NARAVNA NESREČA V LOGARSKEM
KOTU IN NA OKREŠLJU
V dolino se že dva meseca stekajo informacije o
katastrofi, ki so jo povzročili snežni plazovi in
ogromne količine snega v Logarskem kotu in na
Okrešlju.
Ustne informacije so dokumentirane s pisnim in
fotografskim materialom ter objavljene na spletni
strani www.planinsko-drustvo-celje.si
Debela snežna odeja v gorah se je okrog 20. marca
vsula v dolino v obliki snežnih plazov. Strugo, v
katero teče voda slapa Rinke je zagrnila ogromna
količina, v višino zagotovo ne manj kot 15 m debela
gmota snega iz treh plazov: izpod Planjave, Brane in
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grebena Mrzle gore. Domačini ne pomnijo kdaj v
preteklosti je bila narava tako radodarna s snegom
niti niso slišali grmenja plazov.
Zaradi odpravljanja škode sem si v soboto, 6. maja
t.l., ogledala razdejanje na kraju samem.
Spokojnost Logarske doline obkrožena z zasneženimi vršaci Savinjskih Alp obiskovalca ne pripravi
na šok, ki ga čaka. Zima v dolini se je umaknila
pomladi.
Debela gmota snega, ki se je ustavila pri spodnji
postaji tovorne žičnice je zasula in potrgala električne in telefonske žice. Zagotovo ni obiskovalca,
ki se ne bi ozrl proti goram in poiskal smeri po
katerih so dolino presenetili plazovi. Še vedno je
struga zadelana s snegom več metrov v višino vse
do slapu Rinka. Nekajkrat se je plazu treba ogniti,
saj pot po normalni trasi ni prehodna.
Večina množičnih obiskovalcev Logarske doline
predstavljajo turisti, ki se povzpnejo vsaj do največje krajinske znamenitosti v tem delu – do Rinke.
Ampak danes je tu kot po orkanu, le Orlovo gnezdo varno vpeto v skalo »nadzoruje« ta svet..
Veliko polomljenih dreves se meša s snegom. Le
kako je to izgledalo, ko se je gmota z drevjem valila
čez skok.
Podobna situacija se nadaljuje nad polomljeno drugo brvjo do izvira Savinje.

Na Okrešlju so še prave zimske razmere. Oskrbniška ekipa je vesela turnih smučarjev in redkih planincev, ki si po ogledu spodnjega razdejanja upajo
proti vrhu.
A pot je kljub razdejanju prehodna, planinski dom
pa je stalno odprt.
Vendar prej našteto niso edine posledice snežne
ujme. Teža več metrov snega je svoje naredila tudi
na objektih na Okrešlju. Med drugimi manjšimi
poškodbami, se je kot hišica iz kart sesula zgradba
čistilne naprave. Le kam je gledala komisija za tehnični pregled ob prevzemu, da je spregledala, da je
zgrajena brez venca. Lesene zunanje obloge so to
dejstvo spretno prikrile. Tudi zavetišče GRS se je
malo »razširilo«.
Ne verjamem, da videno obiskovalce Logarskega
kota in Okrešlja pusti čustveno neprizadete. Šele
sedaj razumem stisko prizadetih, kadar sem gledala
po televiziji, ko so nemo zrli v posledice naravne
nesreče.
Škode, ki jo je povzročila letošnja snežna ujma in
ima razsežnost naravne nesreče društvo ne bo sposobno odpraviti niti po finančni niti po kadrovski
plati in računamo na široko podporo in sodelovanje
planincev, lokalne skupnosti, države.
Manja Rajh
Planinsko društvo Celje-Matica

IZ ZAPISNIKOV…
PD Pošte in Telekoma Ljubljana so imeli 52. občni zbor, kjer so predstavili poročilo o finančnem
poslovanju društva za leto 2005 in plan za leto 2006.
Sledila so poročila načelnikov odsekov in predsednikov planinskih skupin.
******************

PD Rimske Toplice so na prvi seji UO in NO izvedli pregled dela med obema sejama in določili nove
podpisnike.
******************
Na 56. občnem zboru so v PD Žiri predstavili poročila o delu v letu 2005. Več novosti si lahko ogledate na spletni strani PD Žiri: www.ziri.si/pd/
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OSTALO…
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 .
Foto: Damjan Jevšnik
Tekst: Martina Pečnik
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OBVESTILA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
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, maj 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.
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MLADINSKA PRILOGA OBVESTIL PZS
UVODNIK
Čeprav smo končno dočakali pomlad, je bilo
težko napisati uvodnik. V mislih imam samo
mesec maj in izpite, ki me čakajo. Kmalu se bo
pričelo izpitno obdobje, z njim pa tudi konec
študijskega leta. Misel na konec in počitnice je
zelo vabljiva. Težko pa se je učiti in študirati,
ko zunaj vidiš cvetenje rožic, sonček in v
daljavi gore, ki kar vabijo.
Pomlad je res čas, ko se življenje spet prebudi.
Zimska zaspanost je pregnana. Vedno več bo
dolgih tur, saj je dan vedno daljši. Pred kratkim
pa so bili tudi prazniki, med katerimi smo se
lahko naužili narave in svežega zraka, kar nam
bo zagotovo dalo nov zagon pri opravljanju
izpitov. Za tiste, ki pa ne veste, kam s prostim
časom, vam predlagam, da si ogledate razstavo
mineralov v Tržiču 13.maja. Študentom pa
lahko zaželim samo uspešno delo.

lepega dela hribov – pastirskih planin, kjer bodo
pobirali kamne, urejali področje z rezanjem
grmičevja in popravljanjem ograd. Seveda pa
bodo organizirani tudi pohodi, plavanje in ob
večerih družabnost s piknikom ob reki. Tabor
bo potekal od 30.7. – 5.8.2006. Na taboru je le
20 prostih mest in pričakujejo veliko zanimanje
za ta tabor (ki je torej brezplačen), zato pohitite.
Prijave (največ 3 mladi med 16. in 30. letom)
sprejema MK PZS, Dvoržakova 9, 1000
Ljubljana oz. mladinska.komisija@pzs.si do 1.
6. 2006 (še bolje pa si je mesto seveda
zagotoviti že prej). V prijavi navedite vse svoje
podatke (ime, priimek, naslov, telefon, e-mail,
rojstni podatki, PD). Vse dodatne informacije:
Zdenka Mihelič, 041/ 222 358 ali
zdenka.mihelic@siol.net.

Vesna Lenart

NEKAJ MEDNARODNIH
»Živi vsak dan, kakor da bi živel vse življenje prav
zaradi tega dne.« (Vasilij V. Rozanov)

☺ EKOLOŠKO – DELOVNI TABOR v
AVSTRIJI (GYS camp):
Ekološko delovni tabori so postali priljubljeni
tabori tako pri organizatorjih, predvsem pa tudi
pri mladih. Tudi iz Slovenije imamo vedno
udeležence na teh taborih, saj se marsikaj
novega naučiš, spoznaš način dela in tudi
razmišljanja o ohranjanju in skrbi za naravo. In
seveda spoznaš nove prijatelje, kot vedno na
mednarodnih taborih. Tile ekološko-delovni
tabori so zanimivi tudi zaradi tega, ker so
popolnoma brezplačni, kar pomeni, da imate
nastanitev, hrano in stroške programe krite vse s
strani organizatorja, vi morate tja le priti
(Landeck, Tirolska). Avstrijska planinska zveza
(ÖAV) vas torej vabi na mednarodni delovani
tabor, ki bo povezal pastirske planine in hribe.
Tabor bo v naravnem parku Kaunergrat
www.naturpark-kaunergrat.at, na višini okoli
1500 metrov. Tu so tri leta nazaj na podobnem
delovnem taboru zavarovali močvirnata
območja pred nadaljnjo škodo ter postavili
sprehajalne poti z oznakami, lani pa so čistili
gozd in ga zavarovali pred nadaljnjim
propadanjem. Letošnje leto se bodo lotili zelo
Gremo skupaj varno v gore!

☺ REDNA SEJA YC UIAA:
Redna seja Youth Commission UIAA bo tokrat
od 26. – 28. maja 2006 v Brianconu oz.
Pelvouxu (Francija), kamor predstavnike in
člane matičnih mladinskih komisij planinskih
zvez vabi Francoska planinska zveza FFCAM
in zanjo predstavnik v YC UIAA Lionel Tieche.
Med obravnavanimi točkami dnevnega reda
bodo med drugim tudi predsednikovo poročilo
dela komisije od zadnje seje do sedaj ter
poročilo s seje UIAA Council, finančni pregled,
aktivnosti 2006, seminar Izobraževanje
mladinskih vodnikov v Italiji, Global Youth
Summit prjekti, YC UIAA - Mednarodni
mladinski tabori 2006, aktivnosti 2007 – 2008,
publikacije in promocija dela YC UIAA in
njenih članic. Na sejo je vabljena tudi
predstavnica MK PZS v YC UIAA.
Srečno in varno gori-naokoli, hodite odprtih oči
in srca ter prisluhnite ptičjemu petju. In... 'mejte
se radi!
Zdenka Mihelič
Stran 1
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MLADINSKA PRILOGA OBVESTIL PZS
VABILO
Veter počasi briše
drobne sledi drobnega človeka
in ko bom sestopil, jih bo zasul s snegom
in nove poti bodo prekrile spomine.
Zato bi rad trenutek še posedel na vrhu
in sam, sredi slepečih obzorij prelistal knjigo,
ki jo nosim s seboj.
Pred menoj se rišejo jasne slike preteklosti,
a še več je nepopisanih listov,
vmes pa je trenutek, ki ga živim.
Nejc Zaplotnik

Skupaj bomo oživljali spomine,
pisali še nepopisane liste in uživali v kratkem
kulturnem programu,
skromni zakuski in sladkih presenečenjih
ter klepetu z dobrimi, starimi prijatelji.
Srečanje bo družabne narave
in bo v
OŠ Janka Kersnika Brdo pri Lukovici
v soboto, 13. maja 2006, ob 16. uri.
(opis prihoda in zemljevid najdete na
naslednjih straneh Mladinske priloge)
Svojo prisotnost potrdite do torka, 9. maja
2006 na telefon: 014345689,Veronika.

Spoštovani!
Vabimo Vas, da se nam pridružite
v čarobnem trenutku in skupaj z nami
prelistate knjigo,
ki jo Mladinska Komisjija pri Planinski zvezi
Slovenije
piše že 50 let.

V Ljubljani, 24.4.2006
Iztok Rojc, v. d. predsednika MK PZS

Opis prihoda do OŠ Janka Kersnika Brdo pri Lukovici
Brdo pri Lukovici leži blizu avtoceste Ljubljana – Maribor, med Domžalami in Trojanami. V kolikor
prihajate po magistralni cesti, zavijete v naselju Šentvid v smeri Zlatega polja (tudi oznaka za Čebelarski
center), do Brda je še dober kilometer. V primeru prihoda po avtocesti morate zaviti na izvozu Lukovica in
nato levo na magistralno cesto, v smeri Ljubljane, do naselja Šentvid, in potem desno proti Brdu.
Parkiranje bo možno na parkirišču pred osnovno šolo Janka Kersnika Brdo (poleg cerkve).

MARIBOR
TROJANE
LJUBLJANA
DOMŽALE

Gremo skupaj varno v gore!
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MLADINSKA PRILOGA OBVESTIL PZS
NOVICE IZ PO MO
PO MO PODRAVJA
SREČANJE
MLADIH
PLANINCEV
PODRAVJA
in
POMURJA
na
ŽAVCARJEVEM VRHU, 13. maj 2006

Mtel in e-naslov kontaktne osebe
Za prevoz bi se povezali
mlad.odsekom DA NE

s

sosednjih

Srečanje bomo izvedli v vsakem vremenu, v
primeru dežja bomo v koči!
Vodja PO MO
Primož Trop

Predsednik MDO
Podravja
Anton Purg

PO MO ZASAVJA
SREČANJE ZASAVSKE MLADINE 2006

URNIK:
10 – 12h
12 h
12.15
12.45
13.00
14.15

…

Prihod mladinskih planinskih skupin
in prijava na srečanje
Pozdrav in otvoritev srečanja
Predstavitev prisotnih mladinskih
odsekov
Odmor pred igrami
Družabne igre
Podelitev nagrad in zahval za
sodelovanje na srečanju mladih
planincev Podravja in Pomurja
Pošiljanje razglednic s pozdravi in
podpisi otrok!

Na prostoru pred kočo boste prijavili svojo
udeležbo na srečanju, tu bo možno dobiti tudi
priložnostni žig v dnevnih RINGA-RAJA oz.
MLADI PLANINEC, nalepke ob 50 letnici
mladinske komisije Planinske zveze Slovenije
in kupiti majice z znakom 50 letnice MK.

Davno, davno nazaj so po naši deželi hodili in
ropali Turki.Legenda pravi da so čez naše hribe
in doline tovorili velike količine ukradenega
zaklada. Pravijo, da se jim je pripetil neljub
dogodek, skrinja polna zlata jim je padla z voza
nekje v Zasavskem hribovju. Po dolgem
iskanju po so ga le našli nekje v okolici Janč.
Raztresli so ga po oklici in stražijo ga varuhi
zakladov. Vsi pravijo da so strašni, pa ni tako,
zaklad prav radi delijo z drugimi, vendar pa
moraš uspešno opraviti nalogo, ki ti jo
postavijo. Domačini so pobrali nekaj zaklada in
so ga hoteli obdržati zase, da bi ga lahko
unovčili so se odpravili na banko, vendar so
jim povedali, da denar ni več veljaven.
Ogorčeni so se vrnili na Janče kjer so jim
varuhi povedali, da ga lahko unovčijo pri …
No to skrivnost bomo odkrili skupaj.
KJE: na Jančah
KDAJ: v soboto 06. 05. 2006 ob 10.30h
(zaradi povezave z vlakom)
KONTAKTNA OSEBA:
Maja
Mohar (031/868-339)
VLJUDNO VABLJENI!

PREDPRIJAVE do torka, 09.maja na
telefonsko številko 041-863-544 oz. e-naslov
primoz.trop@gmail.com
Ob prijavi navesti:
MLADINSKI ODSEK z imeni vseh planinskih
skupin OŠ
Število prijavljenih
Gremo skupaj varno v gore!
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MLADINSKA PRILOGA OBVESTIL PZS
OSNOVNOŠOLSKI
PLANINSKI TABOR
SLATNA 2006

TABORA PD LITIJA v 2006
Planinsko društvo Litija vabi na:
26. MLADINSKI PLANINSKI TABOR
Tabor bo potekal od nedelje, 9.7.2006 do
nedelje, 16.7.2006 v Kamniški Bistrici.
Prijave in več informacij pri Janezu
MEDVEDU
(041/
75-55-27
ali
janez.medved1@guest.arnes.si), na spletni
strani www.pdrustvo-litija.si/ml_tabor si lahko
ogledate celotni razpis tabora (program, cene,
namestitev, oprema).

ORGANIZATOR
Planinsko društvo Lisca Sevnica organizira
osnovnošolski planinski tabor za mlade
planince, ki so se med letom udeleževali
planinskih pohodov in izletov v sklopu šole ali
PD. V primeru zadostnega števila prostih mest
se lahko prijavijo tudi ostali, ki se strinjajo z
razpisanimi pogoji.
KDAJ IN KJE?
Tabor bo potekal od četrtka, 6. julija do
sobote, 15. julija 2006 v Planinskem zavetišču
Slatna.
ROK PRIJAV
Najkasneje do ponedeljka, 5. junija 2006.
Prijavite se lahko osebno v Planinskem
zavetišču pod Sv. Rokom v Sevnici vsako sredo
od 17. do 18. ure, pri vodji tabora Maticu
Železniku
na
tel.
041
831134
ali
matic.zeleznik@siol.net in pri mentorjih na
Osnovnih šolah!
CENA
Za osnovnošolce je cena 20.000 SIT (za več
otrok iz ene družine bomo upoštevali še dodaten
10 % popust za vsakega otroka). V ceno je
vključen prevoz, taborni prostor, turistična
taksa, bivanje v taboru in vodenje tabora. Cene
veljajo za člane PD Lisca Sevnica (plačana
članarina PZS). Plačilo je v dveh obrokih. Prvi
obrok 10.000 sit je potrebno plačati ob prijavi
na tabor, ostalo(glede na popust) pa na sestanku
pred taborom oz. po dogovoru z vodjo tabora.
INFORMACIJE
Vsako sredo od 17. do 18. ure v Planinskem
zavetišču pod Sv. Rokom ali pri vodji tabora
Maticu Železniku na tel. 041 831134 ali e-mail:
matic.zeleznik@siol.net
Sestanek s starši udeležencev bo 16. junija
2006 ob 18. uri v Zavetišču pod Sv. Rokom
Gremo skupaj varno v gore!

3. DRUŽINSKI PLANINSKI TABOR
Tabor bo potekal od nedelje, 16.7.2006 do
sobote 22.7.2006 v Kamniški Bistrici.
Prijave in več informacij pri Alešu Preglu (041
229 758 ali ales.pregel@rrc.si), na spletni
strani www.pdrustvo-litija.si/dr_tabor pa si
lahko ogledate celotni razpis (program, cene,
namestitev, oprema) in tudi utrinke iz preteklih
taborov.

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 4 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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