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AKTUALNO

PIPA MIRU
Moj alpinistični odsek (AO Kamnik) na Petkovih
njivah vsako leto priredi nekajdnevni plezalni tabor
»Pipa miru«. Že ime pove, da plezanje ni edini in
morda niti ne glavni namen tega druženja; navsezadnje pleza lahko vsak zase ali le s tovarišem v navezi. Bistvo je druženje, ki ga je sicer v tako individualnem športu, kot je alpinizem, malo. Elektronska
pošta in prenosni telefončki pač niso vse, gostilna pa
s hrupom in pijačo tudi ne. V delovnem druženju se
zgladijo nasprotja, tudi različno misleči začutijo, da
je tisto, kar jih povezuje (v tem primeru alpinizem)
pomembnejše od tega, kar jih ločuje (pogledi na
alpinizem, na način, na denar, na kvaliteto). Tako
nastanejo iz morebitnih sovražnikov le nasprotniki,
nasprotniki pa se lahko vsaj razumejo, če že ne
morejo biti vedno zavezniki. Če nič drugega, so si
vsaj »bratje v orožju«. Že stara bojevniška plemena
so vedela, da se je vsake toliko časa treba usesti

skupaj in nasprotja znižati na izhodiščno ali vsaj
zmerno raven, sicer se samo povečujejo. »Pipa
miru« je indijanski obred premirja, kot je »izkopati
bojno sekiro« napoved vojne.
Pred kratkim sta predsednika PZS in GK Skala podpisala pogodbo o sodelovanju. Sporazum nima
nobenih zavezujočih členov, a vendarle pomeni
medsebojno priznavanje, možnost sodelovanja, v
bistvu je torej nekak sporazum o nenapadanju. Če se
bomo zdaj »planinci« družili s »skalaši«, ne bomo
takoj osumljeni izdaje, tudi beseda gornik in njene
iztočnice bodo lahko dobile normalno uporabno
vrednost. Po bitki z in za GRS je nastopilo premirje
in morda bo PZS tudi z njimi sklenila kak sporazum.
Nauk teh zgodb bi bil lahko ta, naj se vodilni ne
vpletajo preveč osebno v take boje, ker s tem izgubljajo tudi na osebnem dostojanstvu, posebno še, ker
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je slej ko prej treba skupno juho pojesti, najbolje
takoj, ko se malo ohladi.
Te dni poteka svetovno nogometno prvenstvo. Boje
bijejo nogometaši, predsedniki pa sedijo v ložah in
se delajo dostojanstveno mirne. Nekaj tega miru
vdihnimo tudi mi, da bomo po vročem poletju bolj
22.6.2006
23.6.2006
23.6.2006
23.6.2006

Vršiči, Smer brez imena
Vršiči, Lukmanova
Lučki Dedec, Desna smer
Vršiči, Lukmanova

23.6.2006

Vršiči, Lukmanova

23.6.2006
23.6.2006
24.6.2006
24.6.2006
24.6.2006
24.6.2006
24.6.2006

24.6.2006
24.6.2006
24.6.2006
24.6.2006
24.6.2006

Vršiči, Knez-Planinšek
Lučki Dedec, Leva smer
Vršiči, Ananas
Vršiči, Preložnikova smer
Vršiči, Lepa smer
Vršiči, Lukmanova
Vršiči, Smer brez imena
Vršiči, Ananas varianta Bolostaje
Vršiči, Varianta Preložnikove
smeri
Lučki Dedec, Šarova poč
Lučki Dedec,
Anžin-Pintar-Pristovšek
Vršiči, Knez-Planinšek
Vršiči, Knez-Planinšek
Vršiči, Pripravniška smer
Vežica, Črnolaska

24.6.2006

Vršiči, Rekrutska smer

24.6.2006
24.6.2006
24.6.2006

mirni in spočiti pričakali jesen, ki nas čaka najprej z
delom in šele potem s pridelkom.

Marko Petek, Anže Osolnik,
Aleš Hočevar
Klemen Romšak, Tadej Trobevšek
Klemen Romšak, Marjana Prezelj
Barbara Pavec, Marjana Prezelj
Marko Petek, Barbara Pavec,
IV/I-II, 140m
Tadej Trobevšek
Marko Petek, Anže Osolnik,
IV/III,160m
Aleš Hočevar
VI, 140m
Ambrož Bajde, Anže Osolnik
IV+/IV,III, 100m Uroš Resnik, Ivan Resnik
V-/III-IV, 110m Barbara Pavec, Anže Osolnik
IV/III, 100m
Barbara Pavec, Anže Osolnik
IV+/III, 130m
Miha Laboda, Igor Urankar
IV/I-II, 140m
Miha Laboda, Igor Urankar

IV/I-II, 140m
IV+/III, 130m
V,A1/IV,150m
IV/I-II, 140m

izpitna tura

3,5h

IV+/IV,III, 100m Klemen Romšak, David Novak
V, 100m
VI+, 140m

Klemen Romšak, David Novak
Ambrož Bajde, Tadej Trobevšek

V-/IV,115m
IV/III, 160m
IV/III, 160m
II-III, 100m
V, 250m

Ambrož Bajde, Tadej Trobevšek
Ambrož Bajde, Tadej Trobevšek
Franc Miš, Lado Kladnik
Franc Miš, Lado Kladnik
Jure Prezelj, Marjana Prezelj
Rajko Zajc, Boyd Cuuya,
Miha Bogataj
Miha Bogataj, Gvido Modrijan
(AO Kranj)
Marko Petek, Kaja Pohar,
Mojca Kočar
Marko Petek, Kaja Pohar,
Mojca Kočar
Marko Petek, Kaja Pohar,
Mojca Kočar
Boštjan Kosec, Boštjan Borštnar
Aleš Hočevar, Luka Podbrežnik
Aleš Hočevar, Luka Podbrežnik

IV, 120m

24.6.2006

Lučki Dedec, Desna smer
VI/IV, 130m
Najvišji rob (Zeleniške špice),
24.6.2006
Nova smer
III/I-II, 300m
Lučka Brana (Baba),
Centralna smer
24.6.2006
IV, 150
24.6.2006
24.6.2006
24.6.2006
24.6.2006

Tone Škarja

I-II, 300m
IV/III, 300m
IV+/II, 100m
III, 130m

25.6.2006

Ojstrica, Južni greben
Brana, Spodnji steber-Šija
Vršiči, Pripravniška smer
Vršiči, Črna jama
Lučki Dedec,
Anžin-Pintar-Pristovšek

25.6.2006
25.6.2006
25.6.2006

Vršiči, Smer brez imena
Vršiči, Črna jama
Vršiči, Lepa smer

IV/I-II, 140m
III, 130m
IV/III, 100m

25.6.2006
25.6.2006

Vršiči, Stara kajla
Vršiči, Smer brez imena

V-/IV,III, 115m

Aleš Hočevar, Barbara Pavec
Mojca Kočar, Boštjan in
Fenja Borštnar
Igor Urankar, Miha Loboda
Igor Urankar, Miha Loboda
Matjaž Šerkezi, Marko Petek,
Miloš Auflič
Franc Miš, Vesna Rutar

prvenstvena
smer
brez stolpa
(IV+)
izpitna tura

V,IV, 140m
IV/I-II, 140m
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IZ DEJAVNOSTI PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
MINISTER JANEZ PODOBNIK
SPREJEL PREDSEDNIKA PZS EKAR FRANCIJA
Predsednik PZS Franci Ekar je seznanil ministra in njegove za to zadolžene sodelavce o hudih posledicah , ki
jih je povzročila huda, snežena in nevarno plazovita zima.
Ena najhujših posledic je opustošenje, ki so ga plazovi povzročili na Okrešlju, kjer je med drugim povsem
uničilo stavbo v kateri je čistilna naprava, poškodovalo elektrovod in planinsko pot do Frischaufovega doma.
Predsednik je ministru oddal tudi seznam predvidenih ekoloških sanacij in investicij v planinske koče. PZS
in planinska društva pričakujejo glede na ministrove dosedanje obljube, da se bo katero od teh gradenj upoštevalo v razpisih MOP.
Glede vprašanja o prisotnosti PZS v skupini za pripravo novega zakona o Triglavskem narodnem parku pa je
bilo oblikovano stališče, da bo PZS delovala , v ekspertni delovni skupini skupaj z zavodom TNP. Zanesljivo
je to najbolj optimalna oblika.
Potrebno pa bo razrešiti nekaj ključnih strateških ekoloških vprašanj glede nameravanih elektrifikacij planinskih koč, do katere mere še pospeševati množičnost in kdaj bomo pričeli dosledno upoštevati alpske protokole s področja tudi v naši državi podpisane alpske konvencije.
*************

PODPIS POGODBE MED
PZS IN SLOVENSKIM GORNIŠKIM KLUBOM SKALA
Planinska zveza Slovenije, ki jo zastopa predsednik mag. Franci Ekar in Slovenski gorniški klub Skala –
zveza gorniških klubov z zastopnikom predsednikom dr. Francetom Sevškom sta 20. junija 2006 podpisala
pogodbo o medsebojnem sodelovanju.
Dogovorila sta se za sodelovanje na področju širjenja in promocije planinske in gorniške dejavnosti, pridobivanja novega znanja, varstva narave, izdajanja gorniške literature, opremljanja poti v gorah, skupnega obeleževanje gorniških obletnic in zgodovinskih mejnikov slovenskega naroda, možnosti medsebojnega priznavanja dogovorjenih članskih ugodnosti, sodelovanja in podpore pri mednarodnih dejavnostih, itd.

OBVESTILO STROKOVNE SLUŽBE
Vse planince in druge obiskovalce sedeža Planinske zveze Slovenije na Dvoržakovi 9 v
Ljubljani obveščamo, da strokovna služba PZS v ponedeljek, 14. avgusta 2006 ne bo delala in bo ta dan sedež PZS zaprt!
Hvala za razumevanje!
v.d. GS
Danilo SBRIZAJ
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KOMISIJE UO PZS POROČAJO
KOLEDAR
PLANINSKA KOLEDARJA 2007
Za leto 2007 sta v prodaji dve izvedbi tradicionalnega planinskega koledarja:
SLOVENSKE GORE
Slovenske gore so v vsakem letnem času drugačne in z vsake
strani lepe. Tako nam jih kaže tudi koledar za leto 2007.
Glavnim posnetkom, namenjenim novim pogledom iz znanih in
manj znanih predelov, so dodani manjši z živalmi, cvetjem,
plezanjem in podobnimi drobci iz življenja v gorah. Koledarski
listi so obogateni z izreki o gorah in življenju, hrbtna stran pa
prinaša pravljico o srebrnokrilcu, kot jo je zapisal pisatelj Josip
Vandot (Kekec) po pripovedih domačinov. Tekst je v
slovenščini in angleščini.
Koledar je pokončen, meri 33 x 48 cm + 5 cm (za dotisk) in je
vložen v papirnato vrečko.
Cena za izvod je 818,00 SIT (3,41 EUR).*
* DDV v ceni ni upoštevan.

**********
GORE, REKE, CVETJE
(Mountains, rivers, flowers 2007)
Ta koledar že desetletja opremlja s fotografijami priznani
planinski fotograf Peter Janežič. Zaradi širokoformatnega
filma so panoramski posnetki izjemno lepi. Dodane manjše
slike prikazujejo planinske koče, vode in cvetje iz gorske
narave.
Na hrbtni strani je seznam vseh planinskih koč po gorskih
skupinah z nadmorsko višino in telefonskimi številkami.
Format je dvojen, 42 x 30 cm, v visečem položaju 42 x 60
cm + 5 cm (za dotisk).
Cena za izvod je 830,00 SIT (3,46 EUR).*

* DDV v ceni ni upoštevan.
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Vabimo vas, da se za nakup obrnete na nas, saj že vrsto let pripravljamo značilne, vedno lepe ter z informacijami in kulturo obogatene koledarje. Vrhunsko oblikovanje je delo Jurija Kocbeka. Koledarje si lahko ogledate in jih naročite pri ga. Hedviki Petkovšek oz. Planinski založbi na sedežu Planinske zveze Slovenije,
Dvoržakova 9, 1000 Ljubljana (tel.: 01/43-45-690, fax: 01/43-45-691, el. pošta: hedvika@pzs.si).
__________________________________________________________

NAROČNIK (naziv) ____________________________________________________________________
Naslov ___________________________________________

ID št.kupca za DDV: ________________

TRR _________________________________________

telefon ____________________________

NAROČILNICA
za planinski koledar 2007

Naročamo Planinski zvezi Slovenije, Dvoržakova 9, 1000 Ljubljana,
TRR 05100-8010489572, ID št. za DDV SI62316133
izv. koledarja GORE, REKE, CVETJE po ceni 830 SIT (3,46 EUR)*
_________ z dotiskom firme po priloženem vzorcu oz. načrtu ter ceni iz ponudbe
izv. koledarja SLOVENSKE GORE po ceni 818 SIT (3,41 EUR)*
_________izv. z dotiskom firme po priloženem vzorcu oz. načrtu ter ceni iz ponudbe.
* DDV v ceni ni upoštevan.

Opombe: ____________________________________________________________________________

Odgovorna oseba, na katero se bomo obračali glede dotiska, prevzema in nejasnosti:
Ime in priimek _______________________________________________________________________
telefon ________________________ e-naslov_____________________________________________

Datum: _______________________

Podpis: ____________________________
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PLANINSKA ZALOŽBA
Planinska založba obvešča, da je izšla knjiga

IVERÍ Z GRINTOVCEV
avtorja Vlasta Kopača, častnega predsednika PZS
Knjiga je zadnje delo nedavno preminulega avtorja, ki je bil Plečnikov
učenec in posebej zaslužen za ohranitev njegove dediščine ter pastirskega selišča na Veliki planini. Bil je tudi avtor turističnih koč in
prostorske ureditve naselja. Ohranil nam je veliko dragocenih
podatkov in zgodb z Velike planine in drugih gora nad Kamnikom.
V knjigi, ki jo krasi 221 ilustracij (avtorjevih risb, inicialk in vinjet ter
fotografij), je tudi več kot 1100 krajevnih imen na južni strani Grintovcev.
Cena knjige: 4.400,00 SIT (18,36 EUR)
Knjigo lahko naročite na telefon 01/43-45-684
ali po e-pošti planinska.zalozba@pzs.si

KOMISIJA ZA VARSTVO GORSKE NARAVE

TEČAJ ZA VARUHE GORSKE NARAVE
Komisija za varstvo gorske narave UO PZS je uspešno izvedla že četrti tečaj za varuhe gorske narave. Obiskovalo ga je 24 planincev - ljubiteljev gorske narave iz 17 PD iz vse Slovenije.
BRANK Ljuba
DABIČ Viktorija
GODEC Slavi
GODINA JELUŠIČ Suzana
HENGHELMAN Daniel
HORVAT Domen
KERN Mojca
KLANČAR Marija
LORENČIČ Darko
PAGON Roman
PANJAN Stanislava
PLUT Darinka

PD IMP Ljubljana
PD Ptuj
PD Javornik–K. Bela
PD Slavnik
PD Ptuj
PD PTT Ljubljana
PD PTT Ljubljana
PD Novo mesto
PD Paloma
PD Gorenja vas
PD Metlika
PD Metlika

RUPAR Alojz
STANKOVIČ Antonija
STARC Špela
STARIČ Mojca
ŠINTLER Lado
ŠTEFANIČ Janja
TOPOLOVEC Jožef
WIEGELE Frančiška
WIEGELE Karel
ZEMLJIČ Branka
ŽNIDARIČ Jožef
BRLOŽNIK Irena

PD Lisca
PD Metlika
PD Ljubljana Matica
PD Polet Šentrupert
PD LIsca
PD Metlika
PD Pohorje Zg. Polskava
PD Laško
PD Laško
PD Paloma
PD Maks Meško Ormož
PD Velenje
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Foto: Darij Jelušič

Tečaj se je začel v mesecu aprilu na Lisci, nadaljeval v maju na Gorjancih ter zaključil na območju
TNP na Vršiču v mesecu juniju. Tečajniki so v vseh treh vikendih poslušali predavanja po učnem načrtu
programa usposabljanja, delali po skupinah na terenu in v učilnicah, si izmenjali svoje izkušnje in se družili.
Skupina je bila izredno homogena, visoko motivirana za delo, zato tudi zelo uspešna. Izdelki skupin so bili
zelo kvalitetni, opazovalne naloge vedno vestno opravljene. Pomembna so nova prijateljstva, ki so se spletla
med njimi, saj se bodo pri varovanju narave še velikokrat srečali, predvsem pa pomagali.
Marljivi tečajniki niso le aktivno sodelovali na tečaju, temveč so že začeli pripravljati tudi seminarske naloge
o naravovarstvenih problemih iz svojega okolja. Najboljše bomo objavili na spletni strani Komisije za varstvo gorske narave.
Predavatelji, Božo Jordan, mag. Borut Peršolja, Darja Jenko, Rudolf Skobe, dr. Peter Skoberne,
Andrej Hudoklin, mag. Martin Šolar, Gregor Danev in Rozalija Skobe, so se zelo potrudili in na zanimiv,
kvaliteten in strokoven način tečajnikom predstavili vsak svojo temo. Vsem se zahvaljujem, da so svoj prosti čas ob vikendih posvetili usposabljanju varuhov gorske narave. Letos smo prvič izobraževanju dodali tudi
temo Natura 2000. Za sodelovanje se zahvaljujem Zavodu za varstvo narave RS.
Del tečaja – en dan na Vršiču - je potek dela spremljala tudi novinarka časopisa Večer iz Maribora Tatjana
Vrbnjak in se v naši družbi dobro počutila.
Razšli smo se, vendar z dogovorom, da se vsi dobimo na podelitvi diplom, ko bomo slovesno razglasili, da se je planinstvo v Sloveniji ponovno obogatilo z novimi VARUHI GORSKE NARAVE, ki bodo
pomagali ohraniti prvobitno gorsko naravo.
Zapisala vodja tečaja
Rozalija Skobe
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KOMISIJA ZA ALPINIZEM
STO LET OD PRVEGA
ALPINISTIČNEGA VZPONA PREK STENE
10. julija 1906 so Karl Domenigg, Felix König in
Hans Reinl zaključili prvi alpinistični(1) vzpon
prek Stene.
.
Povzpeli so se po Nemnški grapi in po njenem desnem kraku na gredino pod Nemški steber. Po njem
so potem prečili dokaj daleč v zahodno stran, se
višje zgoraj usmerili v raz in izstopili (s Komarjeve
police) po prvem
žlebu na Kugyjevo
polico. Za vzpon so
potrebovali samo za
plezanje, brez počitka
in nočitve, kar 23 ur
in 20 minut. Vzrokov
za to je gotovo več.
Stene niso poznali,
spodaj so plezali po
grapi ..., nekaj pa je
bil morda kriv res tudi Domennigg, saj so ga nekateri obdolžili, da je bil slabo telesno pripravljen in da
se je ostalima dvema celo vsilil tik pred turo. Je pa
Domenigg po materi slovenskega rodu(2). Sicer pa
nihče pravzaprav ni bil Nemec (po sedanjem pojmovanju državljanstva): Domenigg je bil z Dunaja,
König iz Gradca, Reinl pa iz Ischla; bi smer zatorej
lahko poimeli za Avstrijsko?
.
Iz originalne smeri Königa (njega upravičeno smatramo za avtorja te smeri, večino vzpona je bil tudi
prvi plezalec) in tovarišev, ki se ne pleza, je nastalo
več smeri in variant. Omenimo le tri najpomembnejše.
Dolgo Nemško, kakor se pleza danes, lahko pripišemo navezi Klement Jug-Vladimir Kajzelj-Lojze
Volkar, ki so 11. avgusta 1923 plezali desno od
Nemške grape, zgoraj pa čez Lusko. Za vzpon so
potrebovali deset ur. V kombinaciji s Severnim grebeno, ki vodi še naprej od Kugyjeve police do vrha
Triglava, ima smer kar 1340 metrov višinske razlike.
.
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Srednjo Nemško, z varianto skozi okno – iz krnice
Za Gradom – so prvi plezali Mira Marko Debelakova, Tone Guera, Pavla Jesihova in Stane Tominšek
15. avgusta 1926.
.
Kratko Nemško, Jugovo varianto Nemške smeri v
kombinaciji s Zimmer-Jahnovim izstopom, napačno
imenovano Zimmer-Jahnova smer, tudi Cimerjanka... ker sta ta dva 4. avgusta 1906 plezala spodaj
levo ob grapi) sta prva plezala julija 1923 Janez
Kveder in Stane Tominšek.
.

Berginc - Štrukelj okoli leta 1890 kot gonjač divjim
lovcem.

Na (povečljivi) skici v desnem stolpcu so s 4 Označena Dolga Nemška smer, 4a je Zimmer-Jahnov
izstop, 4b Direktna varianta k izstopu, 4c Varianta
skozi Nemško okno, 4d Lassov izstop, 4e Varianta
čez Lusko. - Skica je izrez iz ilustracije na (notranjih) platnicah knjige Triglav, gora naših gora
(Obzorja 1980), le nekaj oznak (drugih smeri) je
zbrisanih.

Je pa Karl Domenigg izdal tudi knjigo Ein Bergsteigerleben v kateri opisuje svoje gorniško življenje:
čez 5000 vrhov, 152 prvenstvenih vzponov, 50 njih
je bilo prvih pristopov... Iz prikaza te knjige (PV
1950, str. 261) pa lahko tudi razberemo, da je bil po
rodu pravzaprav Trentar, njegov stari oče pa je živel
v Ljubljani.

(1) To seveda velja le z ozirom na športna hotenja
udeležencev, saj je znano, da je prvega opravil Ivan

Franci Savenc

(2) V Kroniki Triglava (PV 1948, str. 304) je Debelakova zapisala (po pripovedovanju Carletta, kot so
pravili Domeniggu): 10. avgusta 1877 je bila na
vrhu Triglava Emilija Šian-Domenigg, ki je v
spremstvu dveh fužinarskih delavcev, uradnika Belca in 9-letnega Carletta pristopila z Velega polja,
kjer so prenočili. Carletto je šel le do Malega Triglava.

STOLETJU DOLGE NEMŠKE NA ROB
Triglav »jezen dviga svojo trojno glavo. Naj ga le
imenujejo najvišjo slovensko goro, tokrat je nemška
sila premagala njen najbolj strašni bok in se preborila skozi mrke megle, ki se, gnane od viharja, spuščajo prek sivega ledu z roba stene v globino«. Tako je
po vzponu nacionalistično zapisal Hans Reinl, ki je
v navezi s Felixom Königom in Karlom Domeniggom prvi preplezal sedaj imenovano Dolgo Nemško
smer. Vsi trije so bili Avstrijci, tretji – po materi –
tudi polovični Slovenec, a tiste čase je bil nemški
nacionalizem posebno močan in hkrati v vse hujšem
– čeprav izgubljenem – spopadu s slovenskim za
»značaj« naših gora. Prav lahko, da zaradi tega tej
smeri in njenemu pomenu ni bila posvečena tolikšna
pozornost, kot bi si jo zaslužila. Zamisliti si je treba
trojico plezalcev, ki hodijo proti tri kilometre širokemu in kilometer visokemu obzidju, sicer prvovrstni arhitekturi narave, a hkrati zelo zapletene gradnje. In v vsej tej širjavi in višini še ni nobene smeri
(če ne štejemo gamsom prijaznega obrobja na skrajni levi, še bolj vzhodno od sedanje Slovenske smeri). In kje se lotijo stene? Po sredini, v smeri vrha,
torej res tako, da je »problem stene rešen«, kot se
reče v alpinističnem besedišču. Morda je že čas, da
damo tej nemški vztrajnosti in premočrtnosti tudi
priznanje. Bika so zagrabili za roge, ne pa ga cukali

za rep. Ne odločata le bogastvo in revščina, morda
gre še večkrat po reklu »kjer je volja, tam je pot«. V
Alpah in v Himalaji so bili mnogokrat zgled drugim.
Morda se imamo Slovenci tudi njim zahvaliti za
nekaj boljših potez v značaju, čeprav jih ne gojimo
prav skrbno. Leta 1983 je Herman Warth »oblegal«
Kangčendzengo: »Do 15. maja bomo delali kar najbolje, potem pa moram zaradi dela nazaj«. Vreme je
bilo slabo, izgledi za uspeh prav tako, a držali so se
načrta in voznega reda. Čez najstrmejši del stene so
potegnili smer (ki smo jo mi dve leti pozneje podaljšali do vrha Jalung Kanga), na vrh Kanča pa niso
prišli. Za nas je pa že dva dni sneženja katastrofa, ki
nas spravlja ob živce, čeprav gre za navaden naravni
pojav.
Kakorkoli že, Nemška smer je veliko dejanje, prva
prava smer v severni steni Triglava in tudi danes
zasluži pozornost plezalcev, tako glede vremena kot
orientacije. Plezal sem jo štirikrat, dvakrat v navezi
in dvakrat sam, vedno nekoliko drugače in nikoli
povsem brez skrbi. Ob spoštljivem priznanju tega
prvenstva trojni navezi pred stotimi leti bi bilo prav,
da popravimo napako, ki se vleče že od priročnika
»Naš alpinizem« naprej: plezali so 9. in 10. julija
1906 in ne 3. in 4. julija, kot napačno še kar naprej
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mogočnosti severne stene slovenske svete gore verjetno ni nikjer drugje mogoče tako močno doživeti
kot iz Dolge nemške smeri.

vztrajamo. Oboje, površnost in trmasto vztrajanje
pri njej, nam je preveč domače. Kot je že Stanko
Hribar zapisal v knjigi Triglav, gora in simbol, »je
treba dejstva natančno ugotavljati, kar vpliva seveda
tudi na vsebinsko plat takih opisov«. Lepote in

Tone Škarja

GOSPODARSKA KOMISIJA
Na osnovi sklepa Skupščine PZS in razprave na Zboru gospodarjev planinskih društev, ki upravljajo planinske koče posredujemo v javno razpravo:

PRAVILNIK SKLADA ZA KOČE IN POTI
in

SMERNICE ZA DODELJEVANJE SREDSTEV SKLADA ZA KOČE IN POTI
Prosimo vas, da oba dokumenta v društvih in na MDO-jih proučite in obravnavate in vaše na MDO-jih
usklajene predloge posredujete Gospodarski komisiji PZS do 10. septembra 2006.
Planinski pozdrav,
Načelnik GK PZS:
Metod Kovač l.r.

PRAVILNIK
SKLADA ZA KOČE IN POTI
1. člen
(namen sklada)
Sklad za koče in poti (v nadaljevanju sklad) je namenjen za vzdrževanje, gradnjo, nadomestno gradnjo in
rekonstrukcijo planinskih koč s seznama PZS, vseh napeljav in naprav, ki služijo tem planinskim kočam, če
so v lasti ali upravljanju PZS in njenih članov ter planinskih poti, za katera skrbijo PZS ali PD.
2. člen
(zbiranje sredstev sklada)
(1) V skladu se zbirajo sredstva:
1. prispevkov iz članarine vsakega od članov PD, ki so lastniki ali upravljalci vsaj ene planinske koče s
seznama PZS in skrbe za planinske poti v vrednosti 1 točke;
2. prispevkov iz članarine vsakega od članov PD, ki skrbe za planinske poti v vrednosti 2 točk;
3. prispevkov iz članarine vsakega od članov drugih PD v vrednosti 4 točk;
4. prispevkov od cene enega prenočišča vsakega gosta, ki ima pravico do popusta, v vrednosti 4 točk;
5. prispevkov od cene enega prenočišča vsakega gosta, ki nima pravice do popusta, v vrednosti 7 točk;
6. reciprocitete, na podlagi sporazuma PZS z drugimi planinskimi zvezami;
7. kupnin za nepremičnine v lasti PZS;
8. donatorjev in drugih pristopnikov v sklad. Pristopnina znaša najmanj 10 000 točk
9. drugih prispevkov.
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(2) Vrednost točke je 100 SIT. Drugo vrednost točke lahko določi UO PZS na predlog GK.
(3) Skrb za planinske poti se ugotavlja na podlagi katastra planinskih poti in mnenja Komisije za pota.
(4) PD nakazujejo prispevke iz članarine ob obračunih članarine, prispevke od prenočišč pa v 30 dneh po
sprejemu zaključnih računov.
(5) UO PZS določi, kdaj se začne zbirati prispevke iz 1. do 5. točke.
3. člen
(dodeljevanje sredstev sklada)
(1) Sredstva sklada se dodeljujejo v skladu s Smernicami za dodeljevanje sredstev sklada za koče in poti (v
nadaljevanju smernice).
(2) Smernice sprejme UO PZS na predlog GK in KP.
4. člen
(upravljanje sklada)
(1) Sklad upravlja GK in o stanju najmanj enkrat letno poroča UO PZS.
(2) Predloge za dodelitev sredstev sklada sprejema UO PZS na predlog GK.
(3) Sredstva sklada se vodijo kot posebna postavka na računu PZS.
5. člen
(ukinitev sklada)
(1) Pred ukinitvijo sklada se vsa razpoložljiva sredstva sklada razdeli v skladu s smernicami.
(2) Po ukinitvi sklada vrnjena posojila in obresti se delijo v skladu s smernicami in tem pravilnikom.

SMERNICE
ZA DODELJEVANJE SREDSTEV SKLADA ZA KOČE IN POTI
1. člen
(namen smernic)
(1) Smernice za dodeljevanje sredstev Sklada za koče in poti (v nadaljevanju smernice) se uporabljajo za
dodeljevanje sredstev iz Sklada za koče in poti PZS.
(2) Smernice se uporabljajo tudi za pripravo priporočil drugim donatorjem, skladom in ustanovam, če jih ti
zahtevajo od PZS.
2. člen
(splošni pogoji)
(1) Sredstva sklada se lahko dodeli le za dela, ki so v skladu s Pravilnikom o upravljanju, poslovanju in
opremi planinskih domov in bivakov, Pravilnikom o planinskih poteh, Vodili PZS in naravovarstvenimi stališči PZS.
(2) V skladu s smernicami dodeljena sredstva se lahko uporabljajo le za dela, za katera so bila dodeljena.
3. člen
(oblike dodeljevanja in vrednost dodeljenih sredstev)
(1) Sredstva sklada se dodeljujejo kot posojilo ali dotacija.
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(2) Posojila se dodeljujejo

1. za dela pri kočah, ki bodo po izvedbi del predvidoma poslovale z dobičkom ali
2. kot premostitveno posojilo za poplačilo do polovice že najetih posojil pri drugih posojilodajalcih, ki jih
PD iz utemeljenih razlogov ni sposobno plačevati v dogovorjenem roku.
(3) Posojilni pogoji se določajo za vsak primer posebej in so ugodnejši kot pri bankah.
(4) Posojilo se lahko izjemoma spremeni v dotacijo, če za to nastanejo utemeljeni razlogi.
(5) Dotacije se dodeljujejo za dela na poteh in pri kočah, ki zaradi svoje izjemne lege poslujejo brez dobička,
so pa nujne za dejavnost PZS in PD.
(6) Če v nadaljevanju ni določeno drugače, lahko dotacija znaša največ:

1. 40% celotne vrednosti del pri kočah in
2. 80% celotne vrednosti del pri planinskih poteh.
(7) Pri ekološki sanaciji koč s preskušenimi tehnologijami lahko dotacija znaša do 60% celotne vrednosti del.
(8) Če se pri nameravani ekološki sanaciji del predvideva uporaba novih tehnologij, lahko dotacija znaša do
80% celotne vrednosti del. To velja le v primeru, če so nove tehnologije cenejše od že preskušenih. PD, ki
prejme tako dotacijo, mora PZS izročiti podrobno poročilo o gradnji in delovanju z dotacijo zgrajenih naprav.
(9) Za dela na stalno odprtih bivakih in zimskih sobah pri planinskih kočah I. kategorije lahko dotacija znaša
do 60% vrednosti vseh del.
(10) Dotacije se izplačajo po predložitvi dokazil o opravljenih delih in plačilih iz lastnih sredstev.
(11) Če so dejanski celotni stroški manjši od predvidenih, se dotacija sorazmerno zmanjša. Če so dejanski
stroški višji od predvidenih zaradi dodatnih del, ki jih ni bilo mogoče predvideti, se dotacija lahko poveča, če
PD predloži ustrezne dokaze, ki jih mora potrditi gradbena podkomisija PZS.
4. člen
(vloga za dodelitev sredstev)
(1) Pri delih v skupni vrednosti nad 3 milijone SIT mora PD sodelovati z gradbeno podkomisijo GK že pri
sestavi projektne naloge in izdelavi vseh faz projektne dokumentacije. Najkasneje do 15. 3. v letu pred
letom, ko predvideva pridobitev posojila ali dotacije, mora gradbeni podkomisiji predložiti:
1. opis nameravanih del,
2. idejni projekt,
3. oceno stroškov in
4. finančni načrt.
(2) Gradbena podkomisija mora mnenje o nameravanih delih sporočiti PD v 30 dneh po prejemu dokumentacije iz prvega odstavka.
(3) Pri nadomestnih gradnjah in povečavah planinskih koč mora PD pridobiti predhodno mnenje UO PZS.
PD pripravi vlogo, v kateri navede:
razloge za predvidena dela,
1. dokaze za nujnost del za planinsko dejavnost,
2. opis predvidenih ukrepov za preskrbo koče,
3. ekološko stanje koče pred in po opravljenih delih,
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(4) Vlogo iz tretjega odstavka obravnava UO PZS na prvi seji po prejemu in odloči, od katerih komisij in
podkomisij bo pred sprejemom predhodnega mnenja pridobil oceno vloge. Komisije in podkomisije morajo
ocene vloge pripraviti v 30 dneh po odločitvi UO PZS. Predhodno mnenje sprejme UO PZS naslednjih 30
dneh oziroma na prvi naslednji seji.
(5) Vlogo za dodelitev sredstev za vsa predvidena dela, ki se bodo začela v naslednjem letu, mora PD poslati
najkasneje do 15.10.
(6) Vloga mora vsebovati:
1. za koče: projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, če je to potrebno, sicer pa drugo predpisano
dokumentacijo; za dela na poteh v vrednosti nad 500.000 SIT: na karti 1:25.000 prikazano pot z označenimi predvidenimi deli;
2. pregledne in primerljive ponudbe najmanj dveh ponudnikov s popisom del in predizmerami;
3. načrt financiranja;
4. zaključni račun PD, iz katerega je razviden tudi rezultat poslovanja koče v zadnjem letu;
5. poslovni načrt (le za nadomestne gradnje in povečave koč);
6. kopijo pogodbe z oskrbnikom;
7. dokaz o lastništvu ali najemu koče;
5. člen
(dodelitev sredstev)
(1) Sredstva se lahko dodeli, če:
1. dela ustrezajo ciljem PZS in PD glede oskrbovanja ali ekološkega stanja koč oziroma so nujna zaradi
varnosti;
2. je bilo pridobljeno predhodno pozitivno mnenje UO PZS, za dela po tretjem odstavku 3. člena;
3. je bila predložena dokumentacija v skladu s šestim odstavkom 4. člena;
4. je bila z nameravanimi deli v skladu s prvim odstavkom 4. člena seznanjena gradbena podkomisija;
5. so bile upoštevane pripombe gradbene podkomisije na predloženo dokumentacijo;
6. dela še niso bila začeta ali opravljena;
7. so bili predloženi podatki iz 4. točke šestega odstavka 4. člena;
8. PD skrbi za gospodarno upravljanje koče;
9. PD redno izpolnjuje vse obveznosti do PZS in da
10. je PD pri koči I. kategorije uredilo in skrbi za zimsko sobo.
(2) Če vloga ne izpolnjuje pogojev iz prvega odstavka, sredstev ni mogoče dodeliti. Vloga se lahko spet predloži naslednje leto.
(3) Pri pripravi predloga GK upošteva predvsem:
1. namen del
a) kraj, na katerem je ali bo zgrajena koča;
b) kategorijo koče;
c) pomen koče za planinstvo;
d) vplive koče na okolje;
e) varstvo gorskega okolja;
f) primernost koče za izobraževalno dejavnost;
g) oddaljenost od sosednjih koč, javnih cest, žičnic in železnic ter koče od sedeža PD.
2. nujnost del
a)
za zagotavljanje varnosti oseb in premoženja,
b)
ki so odrejena s strani inšpekcij,
c)
za ekološko sanacijo koče,
d)
pri urejanju zimskih sob,
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e)
f)
g)

pri nadomestnih in novih gradnjah,
pri izboljšavah,
pri sredogorskih kočah.
3.
mnenje gradbene podkomisije o tehnični in funkcionalni ustreznosti predvidenih del;
4.
stanje planinskih poti v okolici koče;
5.
druge vire financiranja predvidenih del;
6.
dejavnost PD v preteklem letu;
6.
finančne možnosti PD v preteklem letu
a)
število članov,
b)
skupni znesek članarine,
c)
dohodek PD od vseh koč,
d)
drugi dohodki PD,
e)
izdatki za koče in pota,
f)
obstoječe obveznosti PD v zvezi s kočami,
g)
uspešnost PD pri upravljanju s kočami.
7. gospodarnost poslovanja koče v preteklem letu
a)
število prenočitev,
b)
število enodnevnih obiskovalcev,
c)
cena prenočnin,
d)
dohodki od prenočnin,
e)
dohodki od hrane in pijače ali najema,
f)
izdatki za vzdrževanje koče,
g)
sodelovanje in dosežki članov PD pri upravljanju in vzdrževanju koče.
8. doslej prejeta posojila in dotacije;
9. izpolnjevanje obveznosti PD do PZS
a)
plačilo članarine,
b) statistični podatki dejavnosti PD,
c)
prijave investicij v koče in poti.
(4) Predlog sklepa o dodelitvi sredstev za tekoče leto pripravi GK do konca februarja.
(5) Pri nujnih delih se sredstva dodeljujejo tudi med letom.
6. člen
(obračun del)
(1) Pri več let trajajočih delih mora PD po zaključku del predložiti obračun vseh del.
(2) Končni in delni obračuni obsegajo ali izkazujejo
1. vsa do izdelave obračuna izvršena dela;
2. prostovoljno delo, ki se obračuna kot lastni prispevek v skladu s pravili, ki veljajo v PZS;
(3) Dokumentacija o prostovoljnem delu vsebuje:
datum prostovoljnega dela,
a)
imena in priimke prostovoljcev,
b) število opravljenih ur in
c)
opis opravljenega dela;
(4) Pri delnih obračunih se pri dodelitvi sredstev upošteva sorazmeren delež opravljenih del.
(5) Kot dokazi stroškov se upoštevajo kopije originalnih računov izvajalcev, pregledane in potrjene s strani
PD.
(6) PZS izvede nakazilo na račun PD po pregledu in morebitni uskladitvi obračuna.
(7) PD dokazuje plačila izvajalcem z bančnimi izpiski računa PD.
(8) Če PD ne dokaže plačila izvajalcem v roku dveh mesecev, mora znesek spornih prejetih posojil in dotacij
vrniti z zamudnimi obrestmi.
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ULTRAFILTRACIJA - PRIPRAVA PITNE VODE NA LASTNIH ZAJETJIH
Cilj priprave vode z ultrafiltracijo je ločevanje delcev, ki lahko vplivajo na človeško zdravje, iz vode.
To velja posebej za vodo iz površinskih zajetij v
kateri je možna stalna obremenitev z mikroorganizmi oziroma s kalnostjo. Izkušnje iz prakse pri obdelavi takšnih voda iz alpskega področja v Nemčiji
kažejo, da se z ultrafiltracijo doseže enkake učinke
obdelave vode kot z dezinfekcijo, ker se z ultrafiltracijo izločijo iz vode delci, bakterije in virusi do
velikosti 0,2 µm, kar pomeni, da se med drugim
izločijo tudi legionele. Pri vodah, ki so kalne, je po
pretoku skozi ultrafiltracijsko napravo dosežena
motnost, ki je manjša kot 0,1 NTU.
Iz zgoraj omenjenih podatkov je razvidno, da je
možno taksne naprave postaviti v planinskih kočah,
na planinah, osamljenih kmetijah, torej povsod tam,
kjer obstaja nevarnost bakteriološkega ali mehanskega onsesnaženja.
Kapaciteta takšnih naprav je povprečno 4500 l/dan.
Priporoča se tudi vgradnjo posode za shranjevanje
vode in na ta način doseči maksimalno kapaciteto 10
m³ vode/dan.
Prednost membranske ultrafiltracije je proces pridobivanja čiste vode brez kemikalij in odstranjevanje
legionel brez pregrevanja sistema za pripravo pitne
in sanitarne vode.
Cena takšne naprave brez montažnih stroškov znaša
€ 3.800,-- pri pariteti FCA Maria Rain.

V primeru vprašanj nas lahko vedno pokličete.
ENVITEC PECENKO KEG
dipl.ing. B. Pečenko

PLANINSKA DRUŠTVA…
VABIJO…
AKCIJE V JULIJU 2006:
AKCIJA
Mladinski planinski tabor
6.Šahovski turnir
za memorial Tomaža
Kavarja v Gozdu

DATUM

ORGANIZATOR INFORMACIJE

15.07.PD Onger Trzin
23.07.2006
16.07.06

PD Križe

Emil Pevec 031/ 570 533
emil.pevec@siol.net
Ivan Likar 041/ 784-175
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AKCIJA
3. družinski tabor
PD Litija
23. planinski mladinski
tabor

DATUM

ORGANIZATOR INFORMACIJE

18.07.PD Litija
22.07.2006
22.07.PD Žalec
29.07.2006

PD Litija www.pdrustvo-litija.si
Aleš Pregl 041/ 229 758
Jure Cencel 041/ 921 901

8. spominski pohod Draga
Bregarja-Fužinske planine

22.07.06

PD Drago Bregar

Zvone Šere 041/355 589

Dan Kamniških planin na
Kamniškem sedlu
ob 100-letnici obstoja in
delovanja planinske koče

23.07.06

PD Kamnik

PD Kamnik 01/ 839 13 45

Tradicionalno srečanje
planincev na planini Razor

23.07.06

PD Tolmin

PD Tolmin 05/ 388 32 11
Rudi Rauch 05/ 388 20 33

7. nočni pohod-Rajhovka

29.07.06

PD Ljubno

Alojz Mikek 03/ 584 14 97

AKCIJE V AVGUSTU 2006:
8. tabor planinskih
mladincev

01.08.06

PD Zabukovica

Igor Lipovšek 041/ 783 836

Glasbeno - planinska
prireditev "Na Roblek
bom odšel"
Pohod po poteh Vinkota
Kobala

05.08.06

Jože Marolt 04/ 580 18 16

05.08.06

PD Radovljica
Gostilna restavracija Avsenik
PD Podbrdo

13. letni pohod na Čaven

06.08.06

PD Ajdovščina

Alojz Vitežnik 05/ 366 38 32
031/ 818 936

Jože Dakskobler 041/ 837 551

Tabor mladih gornic in
gornikov

10.08.MO PD Domžale
20.08.2006

PD Domžale
Martin Štepic 041/ 261 266

Družinski planinski tabor
Trenta

11.08.PD Grmada Celje
17.08.2006

Željko Lamut 041/ 548 103

11. obletnica spomina
žrtev v gorah

12.08.06

PD Železničar
Ljubljana

01/ 291 22 97

12. pohod na Lovreška
jezera,
Lovrenc na Pohorju

12.08.06

PD Lovrenec na
Pohorju

Lovro Paradiž 041/ 794 223

Maša za žrtve gora na
Okrešlju

13.08.06

PD Celje Matica

PD Celje Matica 03/ 492 48 50

Poletno srečanje na
Snežniku

13.08.06

PD Snežnik Ilirska PD Snežnik
Bistrica
ob torkih od 17.00 do 19.00 ure
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AKCIJA

DATUM

ORGANIZATOR INFORMACIJE

10. spominski pohod Vanje
Furlana in 16. srečanje
planincev Dolenjske in
Bele Krajine

15.08.06

PD Novo mesto

Jože Perše 041/ 693 195

Ho-ruk na Kopni vrh,
tekmovanje, Lovrenc na
Pohorju

19.08.06

PD Lovrenc na
Pohorju

Borut Cotič 041/ 569 321

Miholov pohod na
Koroško sedlo

19.08.06

PD Bajtar

Helena Plahuta 041/ 981 141

Planinski tabor za odrasle
in otroke v planinskem
zavetišču v Ratečah

19.08.VO in MO PD
16.08.2006 Ožbalt - Kapla

Tone Cepec 040/ 324 966
Petra Maček 031/ 704 423

Pohod Logatec - Triglav

19.08.06

PD Logatec

Janez Slabe 01/ 754 15 93
041/ 544 561

Pohod ob obeležju NOB praznik KS

19.08.06

PD Zabukovica

Jože Jančič 041/ 200 196

Srečanje planincev na
Mangartskem sedlu
Turnir malega nogometa
na Korošici

19.08.06

PD Bovec

Igor Zlodej 041/ 781 257

19.08.06

PD Celje Matica

PD Celje Matica 03/ 492 48 50

Gremo peš na Kokoš

20.08.06

PD Sežana

PD Sežana 05/ 730 11 14
ob četrtkih od 15.30 do 16.30

Srečanje planincev na
Poreznu

20.08.06

PD Cerkno

Katarina Filipič 031/ 615 245
05/ 377 62 75

Popoldne ob citrah

26.08.06

Milena Suhadolčan 040/ 606 071

Tradicionalni pohod po
poteh ranjencev
Želin-Vojsko

26.08.06

PD Rimske
Toplice
PD Idrija

14. tradicionalno srečanje
članov in članic
PD Domžale, Domžalski
dom na Veliki planini
(1534m)

27.08.06

PD Domžale

PD Domžale
Borut Peršolja 01/ 721 57 14

Pohod ob obronkih
Ponikve
6. planinski pohod na
Kotečnik

27.08.06

PD Žalec
PS Ponikva
PD Liboje

Danijel Jelen 041/ 829 936

01.09.06

Marica Brezavšček 05/ 374 42 93

PD Liboje 03/ 714 03 56
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AKCIJA

DATUM

ORGANIZATOR INFORMACIJE

8. pohod Planike na
Pohorje

02.09.06

PD Planika
Maribor

Franci Rajh 041/ 797 712

Gašparičev spominski
pohod na Krim

02.09.06

PD Delo

Pavle Kljun 031/ 873 291

Gorski tek na Črno prst

02.09.06

PD Podbrdo

Tomaž Štenkar 041/ 468 469

Koncert Pihalnega
orkestra Lesce pri
Roblekovem domu

02.09.06

PD Radovljica in
Pihalni orkester
Lesce

Janez Pretnar 031/ 429 970

Matjaževi dnevi na Peci

02.09.06

PD Mežica

Rudi Burjak

AKCIJE V SEPTEMBRU 2006:
Srečanje planincev in
borcev na Graški gori

02.09.06

PD Velenje

PD Velenje 03/ 587 11 34

Tradicionalni jesenski
pohod po razgledni poti na
Kapli
30. rekreacijski pohod na
Ratitovec - Krekova koča
na Ratitovcu
39. srečanje planincev PD
PTT na Menini planini

02.09.06

VO PD Ožbalt Kapla

Igor Glasenčnik 02/ 876 98 13
041/ 319 440

03.09.06

PD za Selško
dolino Železniki

Alojz Lotrič 031/613 426

03.09.06

PD PT Celje

031/ 323 361
03/ 428 32 51

Srečanje gornkovplanincev pred Blejsko
kočo v Lipanci

03.09.06

PD Bled

Janez Petkoš 031/834 128

Dan slovenskih planincev

09.09.06

PZS

Danilo M.Sbrizaj 01/ 43 45 682

Srečanje Zasavskih
planincev

09.09.06

MDO Zasavja

Borut Vukovič 031/ 805 656

Pohod na Nebeško goro

10.09.06

PD Radeče

Irena Kampuš 041/ 626 136

Srečanje družin na Uršlji
gori

10.09.06

PD Prevalje

Ivanka Komprej 02/823 14 79

Srečanje ob razgledni tabli
na Lisci

14.09.06

PD Lisca Sevnica

Jože Prah 041/ 657 560
prah.joze@volja.net
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Vodniški odsek PD Ljubljana - Matica organizira popoldansko turo, v sredo, 12. julija 2006 na
Križevnik (1909 m) - Po brezpotjih Dleskovške planote (Sklicna št. izleta: 10075).
TEŽAVNOST: Nezahtevna neoznačena pot
PRIMERNOST: Tura je primerna za gornike vajene hoje po brezpotju in s kondicijo za 4-5 ur hoje.
VIŠINSKA RAZLIKA: 700 m
POTEK IN OPIS POTI
Planina Ravne – planina Polšak – Križevnik – Veliki vrh/Vavdnove peči - planina Ravne
Z avtomobili se pripeljemo do planine Ravne. Po neoznačeni pastirski stezi se vzpnemo mimo Polšakove planine na greben Dleskovške planote in naprej na Križevnik. Nadaljujemo ali do velikega vrha
in nazaj po markirani poti ali po posekah do Vavdnovih peči in mimo planine Polšak nazaj na izhodišče. Ob zaključku na planini Ravne obisk planšarije.
OKVIRNI ČAS: 4-5 ur
ZBORNO MESTO: Ob 14.30 uri na parkirišču v Stahovici
NAČIN PREVOZA: Lasten prevoz
CENA VODENJA: 2.000 SIT (8,35 EUR) za člane PD Lj-Matica, 2.500 SIT (10,43 EUR) za člane
drugih društev.
OPREMA: Običajna planinska, gorniški čevlji, pohodne palice, hrana in pijača, svetilka.
PRIJAVE: Prijave v Informacijski pisarni društva na Miklošičevi 17 v Ljubljani do srede, 12. julija
do 12. ure, tel: 01-231-2645 in pri vodniku.
OPOMBE: Dodatne informacije na tel: 041-761-164.
V primeru slabega vremena bo tura odpovedana na dan izvedbe.
vodi Vladimir Habjan
*******************
Planinsko društvo Novo mesto vabi v torek, 15. avgusta 2006, na jubilejni 10. FURLANOV
POHOD. Začetek pohoda bo ob 6.30 iz Novega mesta (parkirni prostor Agroservisa v Žabji vasi).
Ob 9.00. uri bo odpeljal z avtobusne postaje Novo mesto do Gabrja poseben avtobus. (Od tu do Gospodične je uro hoda.) Ob 11. uri bo pri Planinskem domu Gospodična kulturni program, popoldan pa
zabavna glasba in družabne igre. Ob 17. uri bo pohodnike iz Gabrja v Novo mesto odpeljal brezplačen
avtobus.
Informacije: GSM: 041-693-195.
Jože Perše
http://www.insert.si/pd-novomesto
*******************
PD za Selško dolino Železniki vabi na 5. srečanje gorenjskih planincev, ki bo na Jakobovo nedeljo,
30. julija 2006 ob 10. uri na Ratitovcu. Slavnostni govornik bo predsednik PZS mag. Franc Ekar. V
kulturnem programu bodo sodelovali: Pihalni orkester Alples Železniki, citrar Stane Bončina s pevcem Marjanom Peterneljem in ženski tercet iz Sorice. Po programu bo tradicionalna planinska zabava
Ratitovec raja, z ansamblom Besniški kvintet.
Predsednik: Alojz Lotrič
*******************
PD Velenje, Območno združenje borcev in udeležencev NOB Velenje vabita vse planince na tradicionalno srečanje borcev NOV, planincev ter drugih pohodnikov po poti XIV. divezije v soboto, 26.
avgusta 2006 ob 11. uri na Graški gori.
Predsednik: Jože Melanšek 041/578-557
joze.melansek@siol.net
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OBVEŠČAJO…
KOČA »PLANINC« NA Sv.Primožu na Pohorju – nad VUZENICO
OPIS
Koča je postavljena na SV delu Pohorja, na
višini 1010 mnv, v neposredni bližini spodnje
postaje najdaljše smučarske vlečnice Kaštivnik
(1600 m) , ki poteka do vrha Male Kope. Kraj
se imenuje Sv.Primož na Pohorju.
Planinski dom je v lasti PD Vuzenica že od
leta 1946. Leta 1999 je bil dozidan prizidek in
2001 v celoti obnovljen ter namenjen planincem in smučarskim gostom. Zelo primerna
lokacija za »Šolo v naravi«, »Planinsko šolo«
in za druge seminarje. Lahko vam nudi 25
ležišč.
Prvotno ime koče je TAJZL. Ob prenovi pa so
jo planinci preimenovali v kočo PLANINC!
Tu v osrčju pohorskih gozdov se naužijete
svežega zraka in lepega razgleda na okoliško
hribovje, Sv.Anton in Kobansko. Je pravi raj
za ljubitelje miru. Najlepša so jutra, ko kočo

Pešpot pa je opisana v naslednjem odstavku:
Iz Vuzenice krenete izpod železniškega
viadukta, kjer je začetek poti. Smerna tabla vas
opozori, da pot vodi do koče Planinc (2,5 ure) in
naprej do Male Kope (3,5 ure). Greste po asfaltni
cesti po dolini Cerkvenice do gostilne Prodnar.

obsijejo prvi žarki sonca, v dolini pa počiva
meglica, ki se počasi dviga ter razkriva lepote,
osamljene kmetije in cerkvice po vrhovih.
DOSTOP
Z avtomobilom ali avtobusom je možen dostop
po 16 km lepo urejeni cesti iz Vuzenice. Do
vasi Sv.Primož na Pohorju je cesta asfaltirana,
naprej pa široka, makadamska in pozimi plužena ter redno vzdrževana zaradi smučišča
Kaštivnik.
V Vuzenico prispete lahko iz smeri Slovenj
Gradec (25 km) ali iz Maribora (50 km). Avtobusna postaja je na levem bregu reke Drave,
prečkate Dravo čez most in ste že v Vuzenici.
Kraj leži na desnem bregu reke Drave, ki je
znan tudi po hidroelektrarni. V Vuzenici je tudi
železniška postaja.

Pridete do sotočja Požarskega potoka na
zahodu in Plavžnice na vzhodu. Ta dva potoka
ločujete izrazit stranski greben, ki se vzpenja
skoraj v ravni črti proti jugu vse do Kaštivskega
sedla, kjer se ta stranski greben spoji z glavnim
med Malo Kopo in Kremžarjevim vrhom. Na
vsej poti se držite tega grebena.
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Pri Prodnarju zavijete malo naprej od
gostilne desno, na stransko cesto in navkreber
skozi gozd. Kmalu ste na naslednjem travniku,
kjer je lep razgled na Sv.Anton in nazaj na
Vuzenico in Kobansko v ozadju. Pri kmetiji Napret prečkate novo asfaltirano cesto, ki vodi na
Sv.Primož na Pohorju. Preden zopet zavijete v
gozd, pridete do kmetije Posod. Skozi gozd vas
vodi pot po najstrmejšem delu. Takoj, ko pridete
iz gozda, greste naprej po kolovozu in opazite
staro poslopje nekdaj ponosne in velike kmetije
Peruš. V rahlem spustu po ozki makadamski
cesti pridete hitro do skromne idilične vasice
Sv.Primož na Pohorju.
Tu je cerkvica Svetega Primoža, spomenik padlim borcem, šola za učence nižje stopnje,
vaška gostilna ter nekaj hiš. V šoli je spominska
soba posvečena borcem Zidanškove brigade, ki
je bila na tem mestu tudi ustanovljena.
Greste naprej po vaški cesti proti križpotju, kjer stojita kapelica in stara lipa. Od tu se
skozi gozd levo povzpnete do kmetije Ižek ter
naprej čez travnike do kmetije Sedovnik. Tik
pred kmetijo je lep razgled na vse strani, razen
proti jugu, kjer nam pogled zastira glavni greben
Pohorja. Tu stopite v temačen smrekov gozd in
preko Sedovnikovega vrha pridete do ceste, ki
pelje na spodnjo postajo vlečnice Kaštivnik. Tu
so idiličen travnik, vikend in tonalitni spomenik
padlemu partizanu. Mimo spomenika krenete v
gozd po novo urejeni stezi in kasneje starem
kolovozu skozi gozd vse do koče Planinc. Ta je
last planinskega društva Vuzenica.
Od koče lahko pot nadaljujete v smeri našega
grebena do Kaštivskega sedla, kjer se priključite
glavnemu grebenu in markirani poti na Kremžarjev vrh – Mala Kopa.
ZANIMIVEJŠI POHODI
Od koče Planinc je 1 uro hoda do vrha Male
Kope, od tu naprej na Grmovškov dom 0,45 ure
in še 1,30 ure na Ribniško kočo. Od koče je speljana nezahtevna markirana pot do koče na Krem-

žarjevem vrhu 1,5 ure in še 1 uro do Slovenj
Gradca.
Mimo koče poteka Koroška planinska pot, kjer je
žig ter kolesarska pot .
NAJVEČJE ZNAMENITOSTI V BLIŽINI
Staro župnišče s »Slomškovo sobo«, ki
je urejena za ogled obiskovalcev, z znamenitim
350 l starim poslikanim stropom in je »rojstni
kraj« knjige »Blaže in Nežica v nedeljski šoli« in
prve slovenske založbe »Mohorjeve družbe«, ki
še danes deluje.
Podružnična cerkev Šentjanž nad Dravčami z
svojimi starimi freskami
Romarska podružnična cerkev Device
Marije na kamnu iz 14. stoletja.
Največji rdeči bor pri kmetiji Draučbaher
na Šentjanžu nad Dravčami
Pri kmetiji Sedovnik (Uran) znamenita
cca 500 let stara lipa, ki ima obseg čez 11 m
Na dvorišču koče Planinc stoji čez 100
let stara hruška, z obsegom 350 cm
Nad Vuzenico so razvaline gradu iz 13.
stoletja. Zadnji lastnik je bil Oskar von Pistor
(1865-1928) akademski slikar
V Vuzenici stoji cca 900 let stara nadžupnijska cerkev Sv.Nikolaja s starim romanskim
jedrom
KONTAKT
Oskrbnica Irena Ošlovnik skrbi za dobro počutje
planincev in ostalih obiskovalcev in ljubiteljev
gora. Vedno je pripravljena okusna enoločnica
ali druge jedi po vašem naročilu, topel čaj ali
hladna pijača.
Koča je odprta vsako soboto in nedeljo ter ob
praznikih od 8.00 do 21.00 ure.
Informacije pri oskrbnici Ireni Ošlovnik
tel.: 040 398 080
Predsednica: Karina Golob tel.: 02/87 64 395
Upravljalec: PD Vuzenica, pp 11, 2367
VUZENICA

*******************
Planinsko društvo Pošte in Telekoma Ljubljana sporoča, da bo Poštarski dom na Vršiču zaprt do konca
julija 2006 zaradi obnove. Po lanski izgradnji biološke čistilne naprave sedaj pospešeno poteka adaptacija
sanitarij in kuhinje, da bi obiskovalcem lahko ponudili večje udobje.
V našem prenovljenem domu boste ponovno dobrodošli od 1. avgusta 2006 dalje.
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RAZPIS
za oddajo planinske postojanke na Mrzlici
Planinsko društvo Trbovlje obvešča vse interesente, da zbira ponudbe za oddajo planinske postojanke v
najem in sicer za:
Planinski dom na MRZLICI (1122 m).
Postojanko dajemo v najem s pogojem, da ima ponudnik veljavno registracijo za s.p. ali d.o.o.
Prijave s programom dela pošljite do vključno 16. avgusta 2006 na naslov:
Planinsko društvo Trbovlje
Ulica 1. junija 10
1420 Trbovlje
v zaprtih ovojnicah z oznako »razpis – oskrbnik«.
Dodatne informacije lahko zainteresirani ponudniki dobijo na tel. št. 041 67 22 33 – g. Vili Treven.

POROČAJO…
KORENSKO SEDLO – TRUPEJEVO POLDNE (1931m) – 17.06.2006

JALOVEC KRISTAL

PREKO BAVHE
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VOŠCA – V OZADJU TRUPEJEVO POLDNE

VIDOV KRST NA VRHU

KARLO NA BLEKOVI – UFF, VROČE…

PRED SPUSTOM V DOLINO

Za nami je ponovno ena lepa tura, zaradi dolžine in vročine kar prijetno naporna, zaradi lepih razgledov in
hladnega piva v Gozd Martuljku pa smo kmalu pozabili na vse napore.
R.U.

OSTALO…
V sredo, 28. junija 2006 je bil v časopisu Dnevnik objavljen naslednji članek, ki vam bo pomagal k obisku
gora z avtobusom. Preberite ga.

Z AVTOBUSI POD GORE
Na rednih progah k alpskim vršacem ni gneče, peljali se boste v klimatiziranih vozilih
Izletniki in planinci, ki so še zvesti javnim prevoznikom, se poleti z avtobusi na rednih progah lahko
zapeljejo čez prelaz Vršič, k slapu Savice, na Jezersko, v Kamniško Bistrico, v Logarsko dolino in še
kam. Prijetno se je peljati, saj gneče skorajda ni
(morda le ob kakšnih prireditvah), avtobusi pa so
vsi po vrsti klimatizirani. To je lahko vzpodbuda za

zagrizene avtomobiliste, da bi se kdaj pa kdaj le
odločili za javne prevoznike, še zlasti zaradi tega,
ker bo na prepolnih parkiriščih vAlpah, denimo na
Vršiču, vsak čas zmanjkalo prostora.
Iz Ljubljane v Bohinj vozijo avtobusi od 6. do
21. ure vsako polno uro, v Kranjsko Goro in Rateče
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pa ob 6.30, 7.30, 8.30 itd. do 19.30, ob sobotah in
nedeljah je odhodov nekoliko manj. Informacije na
090/934 230 in 04/201 32 10.
Iz Kranjske Gore čez Vršič v Trento in Bovec
vozijo avtobusi podjetij Avrigo Nova Gorica in
Alpetour Kranj od 1. julija do 31. avgusta. Iz Kranjske Gore odpelje vsak dan ob 7.30, 11.30, 15.30 in
17.30, ob sobotah, nedeljah in praznikih pa še zjutraj ob 5.30. Iz Bovca v Kranjsko Goro odpelje vsak
dan ob 7.50, 9.30, 11.30 in 17.30, ob sobotah,
nedeljah in praznIkih pa še zjutraj ob 5.30. Informacije na 05/330 31 33, 05/380 11 40 in 04/201 32 10.
Iz Ljubljane čez Vršič v Trento in Bovec vozi
avtobus podjetja Alpetour. Iz Ljubljane odpelje ob
6.30, na Vršiču je ob 9.10 in prispe v Bovec ob
10.44. Iz Bovca odpelje ob 15.35, z Vršiča ob 16.39
in prispe v Ljubljano ob 19.18. Avtobus vozi vsak
dan od 1. julija do 31. avgusta, septembra pa le ob
sobotah in nedeljah. Informacije na 04/201 32 10 ali
www.alpetour.si.
Iz Nove Gorice čez Bovec in Vršič v Ljubljano
vozi avtobus podjetja Avrigo. Iz Nove Gorice
odpelje ob 5.35, z Vršiča ob 8.54 in prispe v Ljubljano ob 11.38. Iz Ljubljane odpelje ob 15. uri, ob
18.11 je na Vršiču, ob 21.35 pa v Novi Gorici.
Avtobus vozi vsak dan od 1. julija do 31. avgusta.
Informacije na 05/330 31 33.
Iz Nove Gorice čez Tolmin in Kobarid v Bovec
vozi avtobus podjetja Avrigo. Iz Nove Gorice odpelje od ponedeljka do petka ob 5.35, 9.40, 13.20,
15.35 in 19.30, ob sobotah, nedeljah in praznikih pa
ob 5.35, 15.35 in 19.30. Avtobus vozi vse leto, tisti z
odhodom ob 5.35 pa le od 1. julija do 31. avgusta.
Informacije na 05/330 31 33.
Z Jesenic (z železniške postaje) na Planino pod
Golico vozi avtobus podjetja Alpetour od ponedeljka do sobote ob 6.25, 8.32, 12.42 in 14.16, ob nedeljah in praznikih pa le ob 8.32. Informacije na 04/201
32 10.
Z Jesenic (z železniške postaje) do Pristave v
Javorniškem Rovtu vozi avtobus Alpetourja le od
ponedeljka do petka ob 5. uri, 6.06, 11.29 in 14.10.
Informaci1e na 04/201 32 10.

Od hotela Zlatorog v Bohinju do Savice (Koča
pri slapu) vozi avtobus Alpetourja do 30. septembra
vsak dan ob 9.27, 11.10 in 17.10, ob sobotah, nedeljah in praznikih pa še zjutraj ob 7.27. Informacije na
04/201 32 10.
Z Bleda do Savice (Koča pri slapu) vozi avtobus
Alpetourja do 30. septembra vsak dan ob 10. uri,
razen ob nedeljah in praznikih. Informacije na
04/201 32 10.
Iz Kranja na Jezersko vozijo avtobusi podjetij.
Alpetour in SAP. Od ponedeljka do petka odpeljejo
iz Kranja ob 6.15, 9.25, 11.25 (direktni iz Ljubljane
odpelje ob 10.45), 14.25, 15.25 (direktni iz Ljubljane ob 14.45) in ob 19.40. Ob sobotah odpelje iz
Kranja ob 9.25 in 19.40, ob nedeljah pa le ob 19.40.
Informacije na 04/201 32 10.
Iz Škofje Loke v Javorje pod Blegošem vozi
avtobus Alpetourja le od ponedeljka do petka ob
14.20. Informacije na 04/201 32 10.
.
Iz Kamnika v Kamniško Bistrico vozi avtobus
podjetja Kambus od ponedeljka do petka ob 7. uri,
11.30 in 16.35, ob sobotah ob 7.20 (direktni avtobus
iz Ljubljane odpelje ob 6.30) in 16.45, ob nedeljah
in praznikih pa ob 7.50 (direktni avtobus iz Ljubljane odpelje ob 7. uri) in 16.55. Avtobus vozi vse
leto. Informacije na 01/830 94 14.
Iz Ljubljane v Logarsko dolino vozi avtobus
podjetja K:ambus le ob nedeljah in praznikih. Iz
Ljubljane odpelje ob 6. uri, čez Kamnik, prelaz
Črnivec, Luče in Solčavo prispe do koče pod slapom Rinka ob 8.58. Iz Logarske doline v Ljubljano
odpelje ob 16.55. Avtobus vozi do 24. septembra.
Informacije na 01/830 94 14.
Iz Celja v Logarsko dolino (do hotela Plesnik)
vozi avtobus podjetja Izletnik. Iz Celja odpelje v
dneh od ponedeljka do petka ob 9.10. Avtobus vozi
do 27. oktobra. Informacije na 03/425 34 75 ali
www.izletnik.si.
Iz Zreč do hotela Planja na Rogli (Zreško
Pohorje) vozi avtobus Rudolfa Lipičnika vsak dan
ob 6. uri, 13.45 in 20.30. Informacije na 031/383
727.
(js)

V soboto 8. julija 2006 smo pokopali Janeza Kunstlja, alpinista in načelnika postaje GRS Kranjska gora.
Družini in postaji iskreno sožalje.
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JOŽE DOBNIK »NE DOVOLI« PONATISA
Jože Dobnik, častni član Planinske zveze Slovenije,
nam je poslal v objavo naslednje pojasnilo.
V poročilu Založniškega odbora za Skupščino Planinske zveze Slovenije, ki je bila 20. maja
2006 v Radovljici (Obvestila PZS, posebna številka, stran 44), je med drugim zapisano: "Izjemno
pogrešamo vodnik po slovenski planinski poti, vendar avtor Jože" Dobnik ne dovoli ponatisa, tako da
sta pisanje vodnika prevzela Andraž Poljanec in
Milenko Arnejšek". Ker besedilo "ne dovoli ponatisa" ni resnično in je zavajalo delegate Skupščine
PZS in slovensko planinsko javnost, prosim, da v
Obvestilih PZS objavite moje pojasnilo, s katerim
zavračam neresnično trditev. Žal mi je, ker tega
nisem mogel storiti pred Skupščino PZS. Tokrat kot
častni član PZS nisem dobil gradiva in vabila na
Skupščino PZS. Ker pa me kot dolgoletnega planinskega delavca še vedno zanima delo krovne planinske organizacije, sem Obvestila PZS z gradivom za
Skupščino PZS pregledal po Skupščini v prostorih
PD Pošte in Telekoma Ljubljana.
S Pogodbo o avtorskem delu, sklenjeno 15.
junija 1998 med Planinsko zvezo Slovenije (založnik) in Jožetom Dobnikom za drugo izdajo vodnika
Slovenska planinska pot, je bilo določeno, da lahko
založnik tiska skupaj 6000 knjig in to v času pet let
od podpisa pogodbe. Pogodba je tudi določala, da
bo avtor pisno sporočil naročniku, če ne bo več
vzdrževal in dopolnjeval vodnika; v tem primeru
bosta sklenila pogodbo o sporazumnem prenehanju
sodelovanja in se dogovorila o trajnem odkupu
avtorskih pravic.
PZS je leta 1998 natisnila 3000 izvodov
vodnika. Po pogodbi je imela možnost, da do 15.
junija 2003 natisne še 3000 izvodov. Dober gospodar stalno spremlja stanje zalog, kar pri računalniško
vodeni evidenci prodaje ne more biti težko. PZS bi
lahko že pred iztekom pogodbenega roka ugotovila,
da bo zaloga vodnikov kmalu pošla in pravočasno
poskrbela za tiskanje 3000 izvodov, t.j. za ponatis
vodnika, kar ji omogoča pogodba. Zato ne razumem, da založnik tega ni storil in da je čakal do
razprodaje.
Avgusta 2001 sem Planinsko zvezo Slovenije obvestil, da ne bom več dopolnjeval treh vodni-

kov, ki sem jih napisal za PZS, med njimi tudi vodnika Slovenska planinska pot. Svojo odločitev sem
utemeljil s starostjo, ki mi onemogoča delo na terenu. Dopolnjevanje vodnika z razširitvijo Slovenske
planinske poti v visokogorju Kamniško-Savinjskih
Alp bi bilo za moja leta pretežko delo. V pismu sem
tudi napisal: " Sam tega dela ne zmorem več in zato
ne želim, da bi iz mojih rok prišlo delo, ki ga ne bi
preveril na terenu."
Novembra 2001 sem prejel ljubeznivo pismo Založniškega odbora, ki ga je podpisal predsednik Božidar Lavrič. V pismu piše, da je Založniški
odbor obravnaval mojo odločitev, da jo spoštuje in
da ceni moje pravočasno sporočilo, ki bo omogočilo
najti novega avtorja. Aprila 2005 pa so mi pisno
sporočili, da je vodnik Slovenska planinska pot razprodan in da ga želijo ponatisniti z nastalimi spremembami. Povprašali so me, če lahko pripravijo
pogodbo o sporazumnem prenehanju sodelovanja in
odkupu avtorskih pravic, kot je to bilo storjeno pri
Vodniku po planinskih postojankah v Sloveniji
(17.3.2004).
Založniškemu odboru sem 4. maja 2005
pisno odgovoril, da za vodnik Slovenska planinska
pot ne bom sklenil pogodbe o odkupu avtorskih
pravic. Povedal sem, da sem v avtorsko delo vložil
preveč napora, da bi se ga odpovedal in navedel
tudi druge razloge, zakaj ne pristanem na odkup
avtorskih pravic.
Če sklenem: Nisem pristal na trajni odkup
vodnika, ki bi ga novi avtor dopolnil in popravil. To
ne bi bil ponatis temveč nova popravljena in dopolnjena izdaja vodnika. Za ponatis vodnika pa bi lahko Založniški odbor poskrbel takrat, ko mu je to
omogočala pogodba za drugo izdajo in to brez
mojega soglasja. Žal, te možnosti niso uporabili.
Zato zavračam trditev Založniškega odbora, da
nisem dovolil ponatisa, ki nepoučenega napeljuje k
pomisleku o moji "krivdi", da vodnika ni na trgu.
Odgovornost naj prevzame tisti, ki je čakal skoraj
štiri leta od mojega pisnega odstopa od sodelovanja,
pa do razprodaje vodnika.
V Ljubljani, 28.junija 2006
Jože Dobnik
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OBVESTILA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
STROKOVNA SLUŽBA PZS:
v.d. generalnega sekretarja:
Telefon:
FAX:
E-pošta:
E-naslov PZS:
Spletna stran PZS:

Danilo M. SBRIZAJ
01/43-45-682
01/43-45-691
generalni.sekretar@pzs.si
info@pzs.si
http://www.pzs.si

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

43-45-680
43-45-682
43-45-684
43-45-689
43-45-690

Računovodja
Računovodstvo, PV
Blagajna, KGP
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 PETKOVŠEK (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, julij 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

NOVICE IZ PO MO

Sem mislila da bo lažje pisati, ko ne bo več
izpitov in živčnosti. Ampak takoj ko se je to
končalo, so prišle na vrsto počitnice in pakiranje.
Že cel dan razmišljam, kaj vse sem pozabila in kaj
moram še kupiti. V bistvu smo med počitnicami
še bolj zasedeni kot med delom. Najbrž si vsi, ki
še ne odhajate na oddih, mislite, kako mi je lepo,
kako bom uživala. Za tiste imam nasvet: še malo
se potrudite in kmalu mi boste na morju ali v
gorah delali družbo. Pomislite na to, da boste
lahko šli na dolge ture, saj je dan ni več tako
kratek. Dolge ture pa obljubjajo veliko
dogodivščin in prigod. In kaj je boljšega kot
trenutek, ko pridete utrujeni domov in se zamislite
ter ugotovite, da ste izredno dobro preživeli dan.
Hkrati pa že razmišljate, kam jo boste ''mahnili''
naslednjič.
Počitnice so zato, da jih preživite kar najbolj
aktivno. Lahko bi rekli, da je to ''čas hiperaktivnih
ljudi''. Naberite si čimveč energije, izkušenj in
novih poznanstev.
Mi pa se bomo ''brali'' šele čez dva meseca.
Seveda se že veselim vaših prispevkov in
fotografij. Medtem pa uživajte in se popolnoma
sprostite ter pozabite na vse obveznosti. Naj vas
gore kar najbolj pomirijo.
Vesna Lenart

PO MO POSOČJA
SEJA POKRAJINSKEGA ODBORA MO
POSOČJA
13. seja Pokrajinskega odbora mladinskih odsekov
POSOČJA, ki je bila izpeljana 16.06.2006 v
prostorih PD Tolmin, ulica Maršala Tita 16a.
Dnevni red seje:
1. potni stroški sej POMO,
2. ocena spomladanskega srečanja POMO
Posočja,
3. določitev ponovnega termina za srečanje
mentorjev POMO Posočja,
4. razdelitev majic in nalepk MK PZS,
5. tekoče zadeve,
6. razno.,
PRISOTNI NA SEJI:
Bojana Pitamic iz MO PD Kobarid, Tina
Vodopivec iz MO PD Nova Gorica, Blaž Kodelja
iz MO PD Ajdovščina, Tina Krapež in Roberta
Stegovec iz MO PD Križna Gora, Majda Pagon,
Melita Drol in Marta Šorli iz MO PD Tolmin,
Gregor Rupnik – predsednik MDO iz PD Bovec,
Milena Brešan – predsednica PD Tolmin iz PD
Tolmin in Gorazd Lapanja iz MO PD Cerkno –
vodja POMO Posočja.
OPRAVIČENO ODSOTNI:
Darja Djordjevič in Hermina Bavdaž iz MO PD
Kanal – Valentin Stanič, Tomaž Štenkler iz PD
Podbrdo
S sejo smo začeli ob 18.40.
Ad 1)
V prvi točki smo začeli pogovor o izplačilu potnih
stroškov sej z predsednikom MDO Gregorjem
Rupnikom. V trenutnem pravilniku je določeno,
da kilometrino za udeležence seje POMO krijejo
društva sama. Pogovor o potnih stroških po tekel
še na seji MDO, ki bo 5. julija v Tolminu.
Nekatera
društva
plačujejo
kilometrino
udeležencem, ena pa ne, zato se bomo dogovorili,
da bo za vse enotno.
Ad 2)
Letos smo že izvedli spomladansko srečanje
POMO Posočja na Sončnici, ki so ga organizirali
člani MO PD Križna gora. Na seji sem predstavil

Gremo skupaj varno v gore!
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članek iz mladinske priloge in prenesel pohvale
od MK PZS mentoricama iz MO PD Križna gora
Roberti in Tini. Gregor Rupnik je potrdil, da so
finance za srečanje že nakazane društvu PD
Križna gora.
Ad 3)
V tretji točki dnevnega reda smo določili drugi
termin za izvedbo srečanja mentorjev in vodnikov
POMO Posočja, ki je v spomladanskem roku
odpadlo, zaradi prezasedenosti mentorjev.
Srečanje bo organizirano s strani PD Podbrdo.
Dogovorili smo se za oktobrski termin. Srečanje
naj bo organizirano 14.10.2006, po istem
programu kot je bil zastavljen za prvi termin.
Ad 4)
Letos je MK PZS praznovalo 50 let delovanja,
zato smo v ta namen za načelnike in ostale aktivne
člane POMO Posočja kupili 25 majic in nekaj
nalepk z logotipom 50 let MK ZS. Na seji se je
podelilo majice in nalepke MK PZS vsem
pristnim. Za manjkajoče načelnike so majice in
nalepke vzeli prisotni iz posameznih MO-jev. Za
predstavnike MO PD Kanal, MO PD Idrija in PD
Podbrdo so majice pri Gorazdu Lapanja. MDO
PD Posočja je financiral 25 majic.

Zaključek seje 19.40
Zahvaljujem se članicam MO PD Tolmin za
pripravo prostorov za izvedbo sejo POMO
Posočja.
Zapisal: Gorazd LAPANJA

NEKAJ MEDNARODNIH
»Če srečaš človeka, ki je preveč utrujen, da bi se
ti nasmehnil, se mu nasmehni ti. Nihče namreč ni
bolj potreben smehljaja, kakor človek, ki ga ni več
zmožen.«(kitajski pregovor)

☺ NADELAVA ŠPORTNO PLEZALNIH
SMERI
V
NARAVNI
STENI,
MAKEDONIJA(GYS camp):

Ad 5)
Bojana Pitamic je povedala, da srečanje ob 50
letnici MK PZS in ob 30 letnici MO PD Domžale
odpade, zaradi slabe udeležbe.
Pogovarjali smo se o raznih zadevah in tekočih
problematikah posameznih mladinskih odsekov
PD Posočja.
Razni pogovori o delovanju POMO Posočja,
Pozitivna mnenja o delovanju Posoškega
Pokrajinskega odpora mladinskih odsekov.
Ad 6)
Že v prejšnjem zapisniku so določeni termini za
tabore,zdaj jih smo še dopolnjujem.
Tabori:
Jezersko 8. - 15.07.2006 - MO PD Ajdovščina
Avgust 2006 – Pohodni tabor MO PD Ajdovščina
26 – 29.06.2006 – Planina razor MO PD Tolmin
Julij 2006 – Pohodni tabor MO PD Tolmin
Avstrijska Koroška 2.7 – 7.7.2006 – MO PD
Nova Gorica; Tabor za mlajše otroke
Trenti 9.7 – 16.7.2006 – MO PD Nova Gorica;
Tabor za večje otroke
Tabor v sklopu Goriških študentov MO PD Nova
Gorica
Sorica 3 – 8.7 Julija – MO PD Kobarid

Gremo skupaj varno v gore!
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Datum: 2. – 11. september 2006
Nastanitev: prvo razredni kamp “Gradiste”, 14km
oddaljen od Ohrida, na prekrasni obali z minimarketom
in
restavracijo.
Prevozi: organizator bo poskrbel za prevoze med
taborom, do glavne postaje v Ohridu pa morajo
udeleženci priti sami.
Cena na udeleženca: 22 EUR, ki se jo plača ob
prihodu na tabor). V ceno je všteto: nastanitev v
šotorih, polna oskrba (polni penzion), prevoz z
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Ohrida v tabor, izleti tekom tabora in drugi
organizacijski stroški.
Oprema: vsak udeleženec mora prinesti s seboj
vso svojo plezalno opremo (pas, plezalniki itd.)

Program: je zanimiv in pesters poudarkom
nadelave športno plezalnih smeri na teh področjih.
Organizatorji pa pripravljajo tudi družabne večere
s plezalci in raznimi predstavitvami, tudi izleti in
ogledi (Ohrid z okolico, kultura in zgodovina
Makedonije itd.) ter z vzponom na najvišji vrh
Makedonije, Korab (2764 m).
Prijave (največ 4 mladi) sprejema MK PZS,
Dvoržakova
9,
1000
Ljubljana
oz.
mladinska.komisija@pzs.si do 18. 8. 2006 (lahko
pa si svoje mesto seveda zagotovite že prej). V
prijavi navedite vse svoje podatke (ime, priimek,
naslov, telefon, e-mail, rojstni podatki, PD) ter
tudi plezalne izkušnje. Vse dodatne informacije:
Zdenka
Mihelič,
041/
222
358
ali
zdenka.mihelic@siol.net.

Področje: glavna plezalna stran je par kilometrov
iz kampa in samo 5 km oddaljena od jezera. Skala
je apnenčasta. Smeri pa so dolge od 25 metrov v
širini 300 metrov vzdolž obale.
Drugo plezalno območje pa je Nacionalni park
»Galicia«
(http://www.ohrid.gov.mk/angliska%20verzija/Na
tional%20park%20Galicica.htm) in se imenuje
»Zli dol«. Skala je trda, apnenčasta, dolžina
območja je 1 kilometer, višina smeri pa do 50
metrov. Ima pa tudi idealne pogoje tekom celega
poletja, saj je področje obkroženo z gozdovi in so
smeri v senci skoraj ves dan.
Težavnost smeri: od 6a do 8b.
☺ MEDNARODNI PLEZALNI TABOR v
SLOVENIJI (YC UIAA in GYS tabor)
V letošnjem letu smo za vas pripravili novo akcijo
in sicer plezalne narave. Morda ste si kdaj želeli
plezati v noih plezališčih z novimi soplezalci ali
preprosto spoznati nove ljudi, s katerimi bi
prijetno doživljali vaše ali njihove plezalske
uspehe in se imeli teden dni preprosto lepo v
hribih na zahodnem delu Slovenije skupaj s
plezalci, mladimi iz drugih držav. Družiti se,
spoznavati nove prijatelje, plezati... kaj lepšega?
Sedaj vam to res kvalitetno in v polni meri lahko
omogočimo, saj vas Vodniški servis Izidor in
Odbor za mednarodno sodelovanje MK PZS
vabita na Mednarodni plezalni tabor.
ZA KOGA: Program je namenjen vsem, ki se s
plezanjem že kakorkoli ukvarjate ali pa imate
preprosto željo začeti z nečim novim ter se imeti
neskončno lepo v družbi mladih iz različnih držav.
V okviru programa bodo organizirani plezalni

Vodja tabora: Alexander KLENOV, Rusija.
Gremo skupaj varno v gore!
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vzponi različnih težavnosti v okoliških plezališčih
(kratke športno plezalne smeri, boulderji). Torej
vabljeni vsi v starosti 18 do 27 let, ki vas plezanje
že od nekdaj ali pa vas je sedaj začelo vabiti
medse, ter ste v dobri psihofizični pripravljenosti.
PROGRAM: Poleg organiziranih plezalnih
vzponov program vsebuje še: učenje osnov
plezanja in obnašanja v plezališčih, seznanitev z
vrvno tehniko, družabne večere in sevede
zanimive goste.
VODSTVO: Inštruktorji planinske vzgoje,
alpinisti, športni plezalci, trenerji in inštruktorji
športnega plezanja itd., zdravnik.
KDAJ:
KJE:
CENA:

5. – 12. avgust 2006
PUS Bavšica
za člane PZS: 45.000 SIT
kotizacija: 19.100 SIT
oskrba: 25.900 SIT
V ceno so všteti stroški celotne nastanitve in
oskrbe (obroki v PUS in malica), vodenje,
nezgodno zavarovanje udeležencev in prevozi iz
PUS do plezališč.
20
ŠT.
UDELEŽENCEV:
ROK PRIJAV:
15.7.2006

Camp«, ki bo potekal od 12. – 19. avgusta
2006.
Tri dekleta se bodo udeležila mednarodnega
GYS tabora v Nemčiji »Vroče stene –
divje reke«, 23. – 29. 7. 2006.
Tudi na Ekološko delovnem taboru v
Avstriji bomo imeli predstavnico iz
Slovenije. Tabor bo potekal v parku
Kaunergrat in sicer od 30. 7. – 5. 8. 2006.
Tudi še nekatera mesta na drugih taborih so še
prosta, tako nam lahko pišete, povprašate in se
prijavite.
Želim vam res lepo poletje. Naj bo polno
najrazličnejših vtisov, radosti, premaganih poti,
potepov s prijatelji.... in pišite nam kaj – če ne
drugega, na koncu počitnic, tabora ali pohoda
napišite svoja doživetja za našo in vašo Mladinsko
prilogo Obvestil PZS. Se že veselim brati vaše
vrstice! In... 'mejte se radi!
Zdenka Mihelič

Mladinsko prilogo izdaja:
Mladinska komisija PZS

Vsi prijavljeni boste pred odhodom prejeli
podrobneje obvestilo in vprašalnik o dosedanjih
izkušnjah in željah.
Na tabor so tudi že prijavljeni 4 Avstrijci in
nadejamo se še nekatere prijave iz tujih dežel.
☺ NEKAJ NOVIČK:
Mateja Peršolja se je udeležila seminarja YC
UIAA iz sklopa Izobraževanje mladinskih
planinskih vodnikov. Seminar je potekal v Italijia
(Passo Pordoi) od 18. – 25. junija, Mateja pa je
prisostvovala drugi polovici seminarja, kjer je
zelo uspešno predstavila naše delo z najmlajšimi
in osnovnošolci (starostno prilagojen program).
Izvleček knjige (avtorja: Mateja in Borut
Peršolja), ki naj bi v kratkem izšla, smo prevedli
tudi v angleščino ter ga posredovali
organizatorjem pred začetkom seminarja. Nad
Matejino predstavitvijo in načinom dela z mladimi
planinci so bili udeleženci in organizatorji
seminarja zelo navdušeni, tako da bo sodelovanje
na tem področju potekalo še vnaprej.

Za vas so se v tokratni številki trudili:
Vesna Lenart,
Zdenka Mihalič,
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

NAŠI MLADI NA TABORIH V TUJINI:
Zmagovalci
letošnjega
Državnega
tekmovanja Mladina in gore iz MO PD
Ljubljana Matica se odpravljajo na tabor v
Avstrijo in sicer na »European Alpin
Gremo skupaj varno v gore!
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V prejšnji številki OBVESTIL PZS je bil objavljen

RAZPIS
NAJVIŠJIH PRIZNANJ PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE ZA LETO 2006
I.

SPOMINSKA PLAKETA

II.

SVEČANA LISTINA

Predlogi za obe priznanji morajo biti na obrazcu za planinsko priznanje poslani v šestih (6) izvodih pristojnemu Meddruštvenemu odboru najkasneje do 30. septembra 2006.
Meddruštveni odbori morajo oblikovati svoja mnenja k predlogom in jih poslati Odboru za priznanja UO
PZS najkasneje do 20. 10. 2006.
Prepozno prispeli predlogi ne bodo obravnavani!
O dodelitvi razpisanih priznanj bo odločal Upravni odbor Planinske zveze Slovenije.
Priznanja bodo podeljena na posebni slovesnosti ob koncu leta 2006.

ODBOR ZA PRIZNANJA PZS
OPOZORILO:
Čistopis Pravilnika o priznanjih PZS je objavljen v OBVESTILIH PZS štev. 3/2005 in na spletni strani www.pzs.si.
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PLANINSKO DRUŠTVO

───────────────────────────────

P R E D L O G
ZA PLANINSKO PRIZNANJE

════════════════════════════════════════════════════════════════

1. PRIIMEK IN IME
──────────────────────────────────────────────────────────
2. DAN, MESEC IN LETO ROJSTVA
──────────────────────────────────────────────────────────
3. KRAJ IN NASLOV STALNEGA PREBIVALIŠČA

──────────────────────────────────────────────────────────
4. NARODNOST
──────────────────────────────────────────────────────────
5. POKLIC
──────────────────────────────────────────────────────────
6. PRIDOBITEV NAZIVA V PZS (mentor, inštruktor, vodnik, itd.)

──────────────────────────────────────────────────────────
7. NAZIV ORGANIZACIJE ALI PODJETJA, KJER OSEBA DELA

──────────────────────────────────────────────────────────
8. ČLAN PLANINSKE ORGANIZACIJE OD LETA

──────────────────────────────────────────────────────────
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9. DOSEDANJA PLANINSKA PRIZNANJA IN DRUGA ODLIKOVANJA (naziv, leto),

──────────────────────────────────────────────────────────

──────────────────────────────────────────────────────────
10. ZA KATERO PRIZNANJE SE PREDLAGA

──────────────────────────────────────────────────────────
11. OBRAZLOŽITEV

12. NAZIV POBUDNIKA PREDLOGA

───────────────────────────────────────────────────────
13. ČLAN PZS* JE SPREJEL SKLEP
DNE______________________________

O

PREDLOGU

PRIZNANJA

NA

SEJI,

PODPIS
MP
───────────────────
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14. MEDDRUŠTVENI ODBOR SOGLAŠA S PREDLOGOM, OZIROMA
PREDLAGA NASLEDNJO SPREMEMBO OZ. DOPOLNITEV:

DNE
───────────────
MP
PODPIS PREDSEDNIKA MDO

───────────────────
15. ODBOR ZA PRIZNANJA PREDLAGA UPRAVNEMU ODBORU PZS NASLEDNJE
PRIZNANJE

DNE
──────────────────────

MP

ODBOR ZA
PREDSEDNIK

PRIZNANJA

PZS

______________________________

______________________________________________________________________________________
član PZS (po 1. členu Statuta PZS)
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PLANINSKAZVEZA SLOVENIJE
UPRAVNI ODBOR PZS
1001 LJUBLJANA, DVORŽAKOVA 9
ŠTEVILKA: UO/ 084-2006
DATUM:
29.05.2006

ZAPISNIK
22. seje UO PZS, ki je bila 06. aprila 2006 v sejni sobi, št. 16, Mestne občine, v Kranju. Seja se je pričela ob
16.00 uri. Sejo je vodil predsednik PZS mag. Franci Ekar, ki je uvodoma pozdravil vse prisotne in sporočil,
kdo se je za sejo opravičil (lista prisotnosti je priloga arhivskemu izvodu zapisnika). Ker je bila navzoča
večina članov UO PZS, je UO nadaljeval z delom.
Mag. Franci Ekar je v nadaljevanju prisotne seznanil z nekaterimi aktivnostmi, ki imajo še poseben
pomen za planinsko organizacijo:
- Predlog Zakona o planinskih poteh
- Predlog Zakon o društvih
- Predlog sprememb Zakona o Triglavskem narodnem parku (omejevanje gibanja za planince)
- Na TV SLO bo ob torkih ob 17.30 5 oddaj s tematiko o planinstvu
- Obisk pri direktorja DURS-a g. Simčiču, organiziran bo seminar za delavce v planinski organizaciji
o delovnih razmerjih
V nadaljevanju je predlagal v sprejem
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 21. seje UO PZS, z dne 09.03.2006 in poročilo o opravljenih in neopravljenih nalogah 21 . seje UO PZS (mag Franci Ekar, Danilo SBRIZAJ - zapisnik je v prilogi)
2. Pregled poročil komisij in UO PZS in poročilo strokovne službe PZS (Danilo SBRIZAJ)
3. Predlog "Sprememb in dopolnitev statuta PZS" ( Metod Kovač)
4. Poročilo komisije za pripravo volitev (Bogdan SELIGER) (poročilo je v prilogi)
5. Urejanje problematike VK PZS (predlagatelja MDO Ljubljana in MDO Notranjske)
6. Informacija o poteku dogovorov glede organiziranosti Gorske reševalne službe Slovenije po Zboru GRSS
(mag Franci Ekar, Metod Kovač, Toni SMOLEJ)
7. Priprave na Skupščino PZS 21.05.2005: določitev dnevnega reda in priložena gradiva.
8. Potrditev predloga cen in popustov v planinskih kočah za leto 2006 (Metod Kovač)
9. Vloge za sprejem planinskih društev v članstvo PZS
10.
Vprašanja in pobude članov Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije
Tekoče naloge organov PZS.
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
K 1. TOČKI
PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 21. SEJE UO PZS Z DNE, 09.03.2006 IN POROČILO O
NEREALIZIRANIH NALOGAH PRETEKLIH SEJ UO PZS
Zapisnik 21. seje Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije, z dne 09.3.2006 je bil priložen sklicu seje.
Poročilo o neopravljenih nalogah je bilo podano na seji.
Obrazložitev k sprejetim sklepom je podal v.d. GS PZS Danilo M. Sbrizaj:
- Pod 1. točko potrjen zapisnik 20. seje UO PZS, pri katerem je ostalo nekaj nerešenih aktov:
1. pridobitev aktov UIAA (sedaj so pridobljeni)
2. statut CAA (gradivo na seji)
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3. mnenje PK o statusu PD, ki ne izkazujejo lastnega članstva
4. posredovan še ni odgovor na PD Velenje (nerealiziran) ;
-

Pod 2. točko sprejeto je bilo bilančno poročilo o letu 2005

-

Pod 3. točko so bile potrjene spremembe in dopolnitve 9. člena »Pravilnika o sistematizaciji del v
Strokovni službi PZS«, ki se izvajajo že od 01.01.2006.

-

Pod 4. točko so bili obravnavani osnutki gradiv za Skupščino 2006, sprejet je bil sklep, da se dopolni poročilo z manjkajočimi gradivi.

-

Pod 5. točko je bilo sprejeto poročilo o delu MDO in sklenjeno, da se pravilnik oblikuje na sestanku
MDO (čistopis je priložen gradivu te seje), poročilo Komisije za pripravo volitev, sprejet osnutek
sprememb Statuta PZS, predlagan je bil predlog kraja Skupščine, potrjen rokovnik nalog za zasedanje Skupščine, UO je bil seznanjen z realizacijo sklepov iz leta 2005 (realizirani vsi, razen enega, ki je
v izvajanju), podana je bila informacija o razgovorih z GRS S in sklenjeno, da se Zbora reševalcev
udeležita predsednik PZS mag. Franci Ekar in Metod Kovač, zadržan je bil sklep, da se Gorske reševalce pozove na pisno izjasnjevanje, UO pa se je seznanil s sklepom NO, da je potrebno preveriti
skladnost sklepov Zbora reševalcev in Komisije za GRS S s Statutom PZS.

-

Pod 7. točko se je UO seznanil s predlogom MDO Ljubljane in Notranjske glede problematike VK
in jo preložil na 22. sejo

-

Pod 8. točko se je UO seznanil s problematiko Slovenskega planinskega muzeja

-

Pod 9. točko je bila podana informacija glede Zakona o planinskih poteh

-

Pod 10. točko je bil UO seznanjen z odgovorom Ministrstva za gospodarstvo na vprašanje, ki ga je
postavil v imenu MDO Ljubljana Zvone Šere.

-

Pod 11. točko je bil UO seznanjen z poročilom glede Zakona o društvih, ki ga je podal Tomaž
Banovec,
Obravnavano je bilo pismo Boruta Peršolje
Obravnavan je bil predlog za oblikovanje članarine za člane SPD v tujini (10 EUR)
UO seznanjen z informacijo o gospodarju Bavšice (Tomaž Mikeln je lahko le koordinator)

-

Pripombe na zapisnik je imel Rudi Skobe, ki je predlagal, da se pod točko 4.4 popravi besedo nesprejemljivo s konceptualno nesporna. Jože Melanšek je podal pripombo, da se gradivo o Strateških usmeritvah doda
v skupščinsko gradivo. Ker PK ni pripravila odgovora na zahtevo PD Velenje, bo zadevo predal Častnemu
razsodišču. Zahteval je popravek zapisnika v točki 10 f.) kjer naj se doda kaj je vodilni funkcionar v planinski organizaciji.
Pripombo je imel tudi Gregor Rupnik in zahteval, da se sklep o Bavšici takoj po Skupščini realizira. Dodatno pripombo je imel še Uroš Vidovič, ki je predlagal, da se pod 10. točko doda: Uroš Vidovič je za problematiko VK napisal poročilo, ki je bilo razdeljeno na seji UO. Poročilo je njegovo osebno razmišljanje, predvsem v smeri konstruktivnega reševanja tega problema v dobrobit vseh vodnikov PZS in vseh, ki so sestavni
del te komisije
V razpravi je Jože Melanšek podal dva predloga, in sicer da se v zapisniku črta pod točko 9 besedilo »Sklepi, razen 9.1., so bili soglasno sprejeti.« in se nadomesti z besedilom: »Sklepi so bili soglasno sprejeti«.
Podal je predlog, da se za potek kandidacijskih postopkov pripravi rokovnik. Predsednik PZS je prisotne
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seznanil, da je bil rokovnik s strani predsednika Komisije za pripravo volitev UO PZS podan in celotno gradivo omenjene komisije posredoval v kroženje.
Po krajši razpravi Lada Kladnika, Marka Goršiča in Francija Ekarja je Danilo Škerbinek prisotne opozoril še na članek Zli duh na seji UO ter na odgovor, ki je bil posredovan vsem članom in na katerega prosi,
da se podajo pripombe oz. dopolnitve. Predlagan je bil
SKLEP 1/06-04: UO PZS potrjuje zapisnik 21. seje UO PZS z dne 09.03.2006 v predloženem besedilu
s popravki.
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 2.TOČKI
PREGLED POROČIL KOMISIJ IN UO PZS IN POROČILO STROKOVNE SLUŽBE PZS
Poročila, ki še niso bila podana se morajo takoj dostaviti na PZS, pripombe na poročila komisij ni bilo. Na
seji je bilo podano tudi poročilo finančnega načrta za leto 2006. Predlagan je bil
SKLEP 2/06-04: UO PZS sprejema sklep, da se pravilnik o delu MDO sprejme.
Sklep je bil soglasno sprejet.
K. 3.TOČKI
PREDLOG "SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA PZS"
Po obrazložitvi sprememb in dopolnitev statuta, ki jih je podal Metod Kovač so v razpravi sodelovali:
Borut Vukovič: Meni, da ni razloga , da bi spreminjali sestavo UO zlasti ne na način kot je sedaj predlagan,
da spremembe Statuta začno veljati takoj. Če začne veljati takoj in je na Skupščini točka Statut pred volitvami pomeni, da morajo biti volitve po novem; se pravi da ne volimo članov UO, ne volimo predsednika NO.
To bo pripeljalo do velikega problema, ker so ljudje kandidirali sedaj pa bodo volitve po drugačnih pravilih
kot je potekal kandidacijski postopek. Najmanj kar lahko naredimo je, da določbe začno veljati sedmi dan po
objavi. Pozabili smo omeniti, da Skupščina voli tudi podpredsednika.
Metod Kovač :s spremembami kandidacijskega postopka nismo nič spreminjali in ne morejo vplivati na
legitimnost tega postopka, razen to da Skupščina ne bo izvolila toliko članov UO kot jih je v Statutu.
Borut Vukovič: pravi, da je na podlagi tega Statuta ne bomo volili nobenega kandidata.
Jože Melanšek je poudaril, da je že na zadnji seje vprašal od kdaj naprej veljajo te spremembe. Če je tako je
to leto 2010. Postavil je vprašanje skupini, ki je redakcijo pripravljala kako si je bila kot predlagatelj sprememb to zamislila .
Metod Kovač je dodal, da bo potrebno spremeniti tudi 85. člen Statuta PZS. Skupščina je avtonomni organ,
ki lahko spremembe sprejme ali zavrne, naša naloga je, da pripravimo tako predloge sprememb kot obrazložitev. Gre za spremembo Statuta, ki je temeljni akt tega združenja in ga lahko suvereno spreminjamo in
dopolnjujemo.
Franci Ekar je poudaril, da je odprta vprašanja potrebno natančno proučiti.
Danilo Sbrizaj je pojasnil, da v primeru, če Skupščina sprejme spremembe Statuta in spremembo 85. člena
te začno veljati takoj, zato se volitve izpeljejo po novem postopku. Treba se bo pripraviti na oba načina.
Borut Vukovič je ponovno poudaril, da je proti spremembi Statuta in bo tudi glasoval proti, ker se mu to
ne zdi higienično in se bo zavzemal, da spremembe ne pričnejo veljati takoj.
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Marko Goršič je smatral, da je ta UO prevelik, neoperativen in predrag. Če hočemo doseči operativnost
morajo biti v UO ljudje, ki se vsak dan srečujejo s problemi in tematiko. Predlog naj se da na glasovanje in
se bo odločilo katero mnenje bo prevladalo.
Gregor Rupnik ljudi smo spodbudili k kandidiranju, sedaj pa jih bomo odbili.
Metod Kovač predlaga, da UO sprejme te dopolnitve in spremembe Statuta z dodatnim sklepom, da se pri
obrazložitvi na Skupščini pred glasovanjem poudari, da se vsi kandidati, ki so se prijavili na razpisano mesto
člana UO PZS vključi v druge delovne organe (komisije UO PZS).
Borut Vukovič predlaga da se glasuje za spremembo 49. člena posebej.
Jože Melanšek meni, da sta sporna samo 49. in 85. člen. To pomeni, da če izglasujemo kot je predlagano
lahko Seliger umakne celotno kandidacijsko listo.
Metod Kovač če ločeno glasujemo je vse brezmiselno
V razpravi so še sodelovali Tone Tomše, Matija Perko, Marinka Koželj Stepic, Iztok Rojc.
Na osnovi razprave je predsednik PZS dal na glasovanje sklep:
SKLEP 3/06-04: UO PZS sprejema sklep, da Skupščini PZS predlaga v sprejem spremembe in dopolnitve Statuta PZS od 4. do 85. člena.
Sklep je bil s 13 glasovi ZA in 11 glasovi PROTI sprejet.
V nadaljevanju je Metod Kovač pri združevanju besedila 14. in 41. člena sprememb Statuta predlagal, da se
48. člen, ki govori o funkciji predsednika dopolni z odstavkom, ki se glasi: » Predsednik PZS predlaga UO
PZS, da na svoji prvi volilni seji izvoli izmed svojih članov na njegov predlog dva ali štiri podpredsednike, ki skupaj z njim sestavljajo predsedstvo!«
Razprava: Borut Vukovič je menil, da mora biti kadrovanje podpredsednikov napisano v Statutu, ni nujno
da je član podpredsednik član UO PZS, lahko je katera koli ugledna oseba v planinski organizaciji. Jože Stanonik je predlagal, da naj se napiše število podpredsednikov do nekega števila, ne pa da je določeno dva ali
štiri podpredsednike.
Rudi Skobe je menil, da mora »ugledna oseba« biti voljena na Skupščini in ne na UO. Sta dve varianti,
predsednik se mora sprijazniti s tem, da bo imel iz vrst samo načelnike komisij in predsednike MDO, ali pa
da predsednik nekaj dni pred Skupščino predlaga seznam kandidatov, ki jih želi in se jih voli istočasno na
Skupščini, kajti problem bo če bo sprejeta novela Statuta, da ukinemo voljene člane UO, in če ukinemo še
voljene podpredsednike, potem skoraj Skupščine ne rabimo, potem volimo samo še predsednika. Metod
Kovač je nato predlagal naj predsednik izmed članov UO zbere ljudi, ki bodo pokrivali resorje, ki jih rabi.
Po razpravi v kateri so sodelovali Franc Kocbek, Matija Perko, Marko Goršič, Borut Vukovič, Tone
Tomše, Danilo Sbrizaj, Jože Stanonik, Matija Perko in Jože Melanšek je bil predlagan v sprejem
SKLEP 6/06-04: UO PZS sprejema sklep, da Skupščina PZS izvoli predsednika in na njegov predlog
tudi dva ali štiri podpredsednike, ki avtomatično postanejo člani UO, če so izvoljeni!
Sklep je soglasno sprejet.
K 4. TOČKI
POROČILO KOMISIJE ZA PRIPRAVO VOLITEV
Bogdan Seliger je podal poročilo o delu komisije, obrazložil kandidacijske liste in rezultate. V razpravi so
sodelovali:
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Iztok Rojc je ugotovil, da se številke med seboj ne ujemajo, Jože Stanonik je postavil vprašanje, kakšno je
bilo merilo Komisije za volitve, pri razvrstitvi kandidatov med ustrezne in neustrezne. Jože Melanšek je
ugotovil, da je doslej predsedstvo imelo 5 članov, sedaj pa sta dva kandidata, kako se bo predlagalo glede na
to, da se podpredsedniki volijo na Skupščini. UO bi moral vedeti te stvari, če hočemo informirati vsaj predsednike MDO, ker bodo MDO-ji pred Skupščino sklicali plenarne seje, kjer bodo odločal o morebitnih kandidaturah.
Bogdan Seliger je podal pojasnila zlasti glede vprašanja, da se seštevki med seboj ne ujemajo, ker so nekateri kandidati bili predlagani iz dveh MDO-jev.
Franci Ekar je sklenil razpravo in predlagal, da se naredi čistopis kandidatov in kandidacijskih številk, ker
gre vse to v skupščinsko gradivo. Glede izvedbe volitev pa je menil, da do vprašanja kako bodo izvedene še
ni prišlo, pobude za to so pa bile podane. Potrebno se je pripraviti na oba modula.
Zadolži se Metoda Kovača, da v pisni obliki naredi obrazložitev in definira, kako je s podpredsedniki na
volitvah.
V razpravi so še sodelovali Marko Goršič, Borut Vukovič, Iztok Rojc.
Predlagan je bil
SKLEP4/06-04: UO PZS sprejema kandidacijske liste in nalaga VK, da se naredi čistopis, ki se objavi
v skupščinskem gradivu. V njem so po enotnem principu vsi, ki so kandidirali in bili po predpisanih
kriterijih predlagani v volilno proceduro.
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 5.TOČKI
UREJANJE PROBLEMATIKE VK PZS
Razpravo na to temo je pričel načelnik VK Franc Gričar, ki je pojasnil, da je vse napisano in utemeljeno s
številkami v gradivu, ki je bilo članom UO predloženo pred sejo.
V razpravi, ki je sledila so sodelovali Marko Goršič , ki je opozoril na nekontrolirano dvigovanje stroškov
tečajev, neracionalno trošenje denarja; predlaga da se oblikuje komisija, ki je že bila predlagana, opravi
pregled zapisnika Vodniške komisije skupaj s strokovno sodelavko Veroniko Susman Šegatin ter da se
opozori na varčevanje na vseh straneh.
Jože Melanšek je zastavil vprašanje kaj je bilo z sklepom UO, da se sestanejo VK, predstavnika MDO
Ljubljane in Notranjske, ter Danilo Škerbinek, in poročajo na tej seji UO? Franc Gričar je pojasnil, da so
na sestanek bili vsi povabljeni, vendar so se vsi opravičili.
V nadaljevanju razprave so sodelovali še Borut Vukovič, ki je smatral, da bi morali nesoglasja reševati na
sami komisiji, če se ustanavlja nek organ pa morajo biti člani iz UO ali pa mora biti članstvo uravnoteženo.
V nadaljevanju so razpravljali še
Marinka Koželj Stepic, Pavel Jerebic ,Franci Ekar, Uroš Vidovič , Adi Vidmajer in Iztok Rojc. Po
ostrih besedah Marka Goršiča je načelnik VK Franc Gričar protestno zapustil sejo, predsednik Ekar pa je
predlagal, da se sprejme
SKLEP 5/06-04: UO PZS predlaga da predlagatelji in vodniška komisija na skupnem sestanku pripravijo materiale za naslednji Zbor VK, rok za materiale je 14 dni Zborom VK, za koordinacijo pa je
zadolžen Danilo Škerbinek.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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K TOČKI 6
INFORMACIJA O POTEKU DOGOVOROV GLEDE
REŠEVALNE SLUŽBE SLOVENIJE PO ZBORU GRSS

ORGANIZIRANOSTI

GORSKE

Uvod je podal Franci Ekar, ki je v kratkem podal poročilo o Zboru reševalcev na katerem je bil skupaj s
Metodom Kovačem. Proces razdruževanja se je pričel leta 1997, s strani Bojana Šrota in končal leta 2004 s
stališčem in sporočilom Bogataja, poveljnika CZ Slovenije, da se GRS S lahko organizira tako kot sami želijo. Na Zboru GRS je bilo PZS tudi očitano da je do leta 2001 samovoljna posegala v sredstva GRS. Osnovni
vzrok za osamosvojitev v samostojno zvezo pa je odcepitev iz PZS, ker GRS drugače ne more dobiti humanitarnega statusa. Temu se je pridružil tudi Metod Kovač, ki je bil mnenja, da so se na Zboru reševalcev
največ pogovarjali o tej problematiki. Predlagal je, da UO sprejme sklep, da se PZS aktivno vključi v nadaljevanju Zbora reševalcev. Na zboru moramo s pismom , ki je nadaljevanje okrožnice, kot v diskusiji na
nadaljevanju Zbora povedati negativne stvari: enotnost GRS v prostoru Slovenije se bo razbila na več društev GRS, kar potegne za seboj ogromno administracije, koordinacijskega dela, odgovornost za porabo finančnih sredstev se zamegli. Poleg tega pa naj na to temo kaj rečeta tudi ČR in NO.
V nadaljevanju so razpravljali še Uroš Vidovič , ki je izrazil bojazen, da je že prepozno za karkoli in to
komentiral z razpravo z seje MDO Podravja, kjer je namestnik načelnika GRS Maribor razkril kako so ti
informirani (PZS je tista, ki hoče uničiti GRS v celoti). Videlo se je, da vse izhaja iz ozkega kroga v vodstvu
GRS, kjer so stvari načrtovane in izpeljane. Dejal je naj se reševalci vprašajo, ko bodo čez nekaj let oni tisti,
ki bodo iskali novo GRS, ker jih bodo ti vrgli iz te organizacije, če ne bodo delovali tako kot jim bodo oni
ukazovali. Smo pred zgodovinsko odločitvijo. Za zaščito interesov našega članstva in planinstva moramo
nekaj ukreniti.
Jože Melanšek želi, da se pojasni nerazumljivo in celo zaskrbljujoče razmerje med porabljenimi sredstvi za
neposredne reševalne akcije in porabljenimi sredstvi za opremo in za druge stroške, zakaj niso izvolili delegata za Skupščino, da se razjasni koliko nalogov iz GRS je podpisal predsednik PZS, od takrat ko je GRS
odprla svoj samostojni TRR, ali bo šlo to gradivo tudi v skupščinsko gradivo in kako se bo interpretiralo v
zapisniku UO
Franci Ekar je poudaril, da smo vedno zaupali vodstvu GRS. Gre za ohranitev planinskega statusa, nikoli
se ni šlo za poseganje v njihovo stvar. Do dialoga z načelnikom ni prišlo, ker ga na UO ni bilo nikoli in je
bila izkazana neresnost s strani GRS. Želimo samo normalno, planinsko stanje in skrb za razvoj. Lahko se
zgodi, da humanitarni status zaradi takih zdrah tudi izgubimo.
Janez Podjed je kot predstavnik GRS poudaril, da zadeve niso tako kritične . Na lokalnem nivoju poteka vse
tako kot mora biti. Pri akcijah je vedno težje, vedno več se zahtevajo od GRS. Zbor reševalcev res ni bil
tako speljan kot bi moral biti, vodstvo je bilo opozorjeno, da morajo izpeljati volitve, ker te niso bile napovedane tudi razrešnice ni bilo mogoče dati, saj tudi kandidacijski postopek ni bil podan.
Glede finančnega poročila, je pojasnil, da se pri reševanjih izkazuje zelo majhna finančna sredstva, ker se
obračuna kilometrina od avtomobila in zaračunana minimalna dnevnica. GRS mora upoštevati poleg Statuta
PZS in pravilnika GRS še Zakon o zaščiti in reševanju, Upravo za zaščito in reševanje, Ministrstvo za Zdravje, poleg tega pa je GRS podaljšana roka Policije, zdravstva in komunalnega zavoda.
Od URSZR dobi GRS okoli 90 mio SIT, od tega gre na lokalni nivo polovica, vsaka postaja dobi preračunano 3 mio SIT, od tega 1,3 mio SIT za opremo, ostalo za reševanje, izobraževanje, najemnino, čiščenje prostorov,…Delamo poročila 3 krat (poročilo za zaščito in reševanje, za PTS, sponzorji in donatorji). Vsa oprema gre na postaje z reverzi. Dokler je GRS v PZS mora spoštovati Statut PZS.
V samostojni pravni status se kot predstavnik NO GRS ne more vtikati, bila pa je oblikovana komisija, kjer
je bil podeljen mandat in v 2 letih niso veliko naredili. Sklep na Zboru reševalcev pa je bil, da se z PZS uredi
pravni status v okviru PZS . Pravni status bi GRS res potrebovala.
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Franc Kocbek je poudaril, da je NO ugotovil, da ne bi bilo problemov, če bi GRS delovala po pravilih, vendar se tukaj stvari kršijo. Poročilo, ki bi ga NO PZS moral dobiti od NO GRS še vedno nismo dobili.
Rudi Skobe je vprašal, kaj je GRS, da za njo ne velja, da se izobraževalni programi izvajajo po enotni proceduri, program sprejme komisija, ki ga potrdi KVIZ in stori vse potrebno, da se ta program potrdi tudi s
strani države. To velja tudi GRS vendar na pozive, naj tudi oni kaj naredijo ni bilo odziva. Izobražujejo po
programih, ki jih nihče ne pozna, niso javno predstavljeni in verificirani, torej je tudi iz tega vidika to sporno.
Po razpravi, v kateri so sodelovali še Jože Melanšek, Franci Ekar, Janez Podjed, Metod Kovač, Gregor Rupnik, Matija Perko, Jože Stanonik, Marko Goršič, Borut Vukovič, Tone Škarja je bil sprejet
SKLEP7/06-04: UO PZS predlaga Zboru gorskih reševalcev, da pooblasti oz naloži sedanjemu vodstvu
GRS S da izpelje kandidacijski postopek in volitve s tem, da mora novega načelnika potrditi UO PZS.
Delegacija UO PZS, ki se bo udeležila tega Zbora reševalcev naj prehodno sporoči dosedanja sprejeta
stališča okrog organizacije GRS S.«
Sklep je soglasno sprejet.
K 7. TOČKI
PRIPRAVE NA SKUPŠČINO PZS 21.05.2005, DOLOČITEV DNEVNEGA REDA IN PRILOŽENA
GRADIVA
Poročilo je podal v. d. GS PZS Danilo Sbrizaj. Skupščina PZS bo 20.05.2006 v Linhartovi dvorani v Radovljici. Predlagani dnevni red je bil predložen na današnji seji. Spremeni se vrstni red, točka 4. je takoj za 2.
točko, črta se 13. točka, ker je prišlo do tiskarske napake in se je podvajala. Priloženo je tudi navodilo za
glasovanje. Za delovnega predsednika se predlaga -Metod KOVAČ
K 8. TOČKI
POTRDITEV PREDLOGA CEN IN POPUSTOV V PLANINSKIH KOČAH ZA LETO 2006
Poročilo je podal načelnik GK Metod Kovač. Popusti in najvišje dovoljene cene v kočah PZS načeloma
ostanejo enaki kot v letu 2005, z izjemo, da se iz 60% popusta za prenočevanje na skupnih ležiščih izvzamejo Gorski vodniki.
Predlog je soglasno sprejet.
K 9. TOČKI
VLOGE ZA SPREJEM PLANINSKIH DRUŠTEV V ČLANSTVO PZS
Poročilo je podal v.d. GS PZS Danilo Sbrizaj. Prispeli sta dve vlogi za sprejem v PZS, prvo je PD Miklavž
na Dravskem polju, katerega predsednik je Franc Kocbek, društvo je priložilo popolno dokumentacijo.
SKLEP: 8/06-04: UO PZS sprejema PD Miklavž na Dravskem polju v članstvo PZS
Sklep je soglasno sprejet!
Prejeli smo tudi vlogi dveh društev za sprejem v PZS, vendar je eno društvo poslalo le preliminarno vlogo
brez dokumentacije. Društvo Prosti čas, Šmartno pri Litiji je poslalo delno popolno dokumentacijo, registrirani so kot društvo, poslali so zapisnik Občnega zbora, radi bi se včlanili zaradi Sekcije športnih plezalcev, ki
jo imajo in bi delovala v okviru naše KŠP, nismo še dobili mnenja MDO Posavja in KŠP.
Predsednik Ekar je predlagal naj se do naslednje seje UO PZS postopek uredi, še prej pa naj pride do koordinacije med prosilcem in pristojnim MDO.
K 10. TOČKI
VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV UPRAVNEGA ODBORA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
a.)Evropske pešpoti, poročilo sta podala Tone Tomše in Uroš Vidovič. Srečanje bo 13. maja na Mačkovcu
(gradivo je na bilo na mizah)
11
____________________________________________________________________________
ZAKONODAJA IN URADNE OBJAVE
Stran Z/UO
32. letnik / 6. številka

OBVESTILA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
ZAKONODAJA IN URADNE OBJAVE

Uroš Vidovič- Evro pohod 2006, velik interes vseh tako Občin kot Društev in prav tako Zavoda za gozdove,
ki bo izdal posebno zloženko z vsemi podatki v nakladi 3.000 izvodov, ki se bodo razdelila med društvi. Na
koncu je vse še enkrat povabil na Evro pohod in na srečanje Evro pohodnikov na Mačkovcu
b.) Elektrifikacija koče pri Sedmerih jezerih, poročilo je podala Rozi Skobe. KVGN meni, da je UO potrebno seznaniti s to namero, kajti investitor je naše PD Ljubljana Matica. TNP je že pripravil strokovno
mnenje, ki je negativno. Zavod RS za varstvo narave OE Kranj je ocenil, da je poseg v nasprotju z naravo
varstvenimi usmeritvami, Ministrstvo za okolje, Agencija RS za okolje prav tako. KVGN meni, da bi uresničenje takega posega v občutljivo gorsko narave sprožilo nove širitve dejavnosti same planinske postojanke.
KVGN predlaga UO PZS, da sprejme sklep s katerim zavrne ta načrtovani poseg v gorsko naravo in
se pridruži stališču TNP-ja.
Po razpravi je bilo sklenjeno, da se sprejem sklepa zadrži.
Predstavi akcijo ob Dnevu Zemlje 2006, kjer želijo vzpodbuditi ustanovitev odsekov za varstvo gorske narave v PD, ki jih še nimajo, pod geslom: » Skupaj smo močnejši, le tako lahko pomagamo ohraniti gorsko
naravo.
KVGN podpira pobudo predsednika za botanično naravo-varstveno planinsko točkovno pot Karla in Žiga
Zoisa v zadnjih Obvestilih .
c.)Spremembe statuta CAA, poročilo je podal Danilo Škerbinek:
- sprememba organizacijske oblike
združenjeÆdružbo (zveza društev)
- vsebina
1. koče-pota (prevzela reprociteto)
2. varuhi narave (alpska konvencija)
3. planska dejavnost, izobraževanje, varnost
- dopolnitve
1. o delu komisij
2. o delu predsedstva
3. o delu skupščine
4. o načrtovanju dela (vsakoletno)
- finančno načrtovanje
• finančno poročilo
- sodelovanje bo pomenilo zahtevo:
• več sodelovanja
• več koristi za PZS
• več stroškov
d.) Obrazložitev k predlogu za podelitev naziva Častni član PZS predsedniku PZS Franciju Ekarju je podal
vodja Odbora za priznanja Jože Melanšek. Sprejet je bil
SKLEP 9/06-04: » UO sprejema sklep, da se predsedniku Franciju Ekarju podeli najvišje priznanje
Častni član«
Sklep je soglasno sprejet.
Na koncu seje se je Franci EKAR zahvalil za dobro delo članov v UO, v želji da bi še nadalje potekalo tako
dobro in usklajeno.
Seja je bila sklenjena ob 21.30 uri.
Zapisala: Mija Damjan-Stegu
v.d. GS PZS
Danilo Sbrizaj

predsednik PZS l.r.
mag. Franci EKAR
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PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE
1001 LJUBLJANA, DVORŽAKOVA 9
ŠTEVILKA: SPZS/321-06
DATUM: 28.05.2006

ZAPISNIK
Skupščine Planinske zveze Slovenije, ki je bila v soboto, 20. maja 2006 v Linhartovi dvorani, Gorenjska
cesta 19 a v Radovljici.
Zasedanje Skupščine PZS je bilo sklicano za 9,30 uro in se je napovedanem času tudi pričelo.
NAVZOČI:
- delegati članov PZS in zborov komisij s skupno 133 glasovi za odločanje,
- Jože REBEC, podžupan Občine Radovljica,
- Miro POGAČAR, predsednik Gorske reševalne zveze Slovenije,
- Miran BOGATAJ, UZRRS,
- Sebastjan GUBIČ, predstavnik Turistične zveze Slovenije,
- člani dosedanjih organov PZS,
- načelniki in predsedniki komisij UO PZS,
- kandidati za prevzem novih funkcij v PZS,
- predstavniki sredstev javnega obveščanja,
- predstavniki članov PZS.
ODSOTNOST SO OPRAVIČILI:
Osebno oz. po telefonu so posredovali opravičilo
- dr. Milan ZVER, minister za šolstvo in šport,
- Karel ERJAVEC, minister za obrambo,
- Bojan ŽMAVC, UZRRS,
- Janez REMŠKAR, dr. med., predsednik Rdečega križa Slovenije,
- mag. Janez KOCIJANČIČ, predsednik OKS.
V začetnem kulturnem delu so nastopili Kamniški koledniki. Predsednik PZS mag. Franci Ekar jim je podelil
srebrne častne znake PZS, poleg njih pa še Marku Škerlju in Marku Kobalu, kot zahvalo za širjenje planinske
misli in zavesti. Po uvodnem pozdravu predsednika PZS so skupščino pozdravili podžupan občine Radovljica Jože Rebec, poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije Miran Bogataj, Miroslav Pogačar predsednik
PD Radovljica in Gorske reševalne zveze Slovenije in Marjan Burja, predsednik MDO Gorenjske.
Zasedanje je pričel dosedanji predsednik PZS mag. Franci Ekar, ki je pozdravil pristotne delegate in goste, se
zahvalil za tako številno udeležbo in seznanil, kdo vse se je opravičil za današnje zasedanje. Z enominutnim
molkom so se delegati poklonili v spomin med letom preminulim planinskim društvenim delavcem, med
katerimi je bil tudi u.d.i.a. Vlasto KOPAČ, častni predsednik PZS.
Franci Ekar je v izvolitev predlagal Delovno predsedstvo v sestavi:
za predsednika: Metod Kovač in člani:
- Bogdan SELIGER
- Franc DONŠA
- Tone TOMŠE
- Ivan RESNIK
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Delovno predsedstvo je bilo soglasno sprejeto.
Delovni predsednik Metod Kovač (v nadaljevanju DP) se je v imenu delovnega predsedstva zahvalil za zaupanje, pozdravil prisotne ter dal v razpravo predlog dnevnega reda Skupščine PZS, kot je bil podan z njenim
sklicem. Ker ni bilo dodatnih predlogov, je delovni predsednik predlagal sprejem predlaganega dnevnega
reda:
1. Začetek Skupščine PZS, izvolitev delovnega predsedstva in organov Skupščine PZS
2. Poročilo Verifikacijske komisije
3. Sprejem Poslovnika o delu Skupščine PZS
4. Pregled realizacije sklepov zasedanja Skupščine PZS v letu 2005
5. Poročilo o delu Upravnega odbora in njegovih organov
6. Poročilo Častnega sodišča PZS
7. Potrditev finančnega poročila za leto 2005
8. Poročilo Nadzornega odbora PZS za leto 2005
9. Razprava o poročilih in sprejem sklepov
10. Potrditev programa dela PZS za leto 2006
11. Potrditev finančnega načrta PZS za leto 2006
12. Odločanje o razrešnici organov PZS
13. Spremembe in dopolnitve Statuta PZS
14. Volitve
15. Objava rezultatov volitev
15 a. Podelitev priznanja Častni član PZS
16. R a z n o
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
Sklep:
(1) Sprejme se dnevni red Skupščine PZS v predlagani obliki.
Soglasno so bili k 1. točki dnevnega reda izvoljeni še:
1. Mija Damjan-Stegu , za zapisnikarja zasedanja Skupščine PZS ter
Bogdan SELIGER (PD Horjul) in Andrej ŽEMVA (PD Kranjska Gora) za overovatelja zapisnika.
2. Verifikacijska komisija v sestavi:
Dragica ONIČ (PD Poljčane), predsednica
in člana
Franc ŠINKO (PD Grmada) in
Jože RUŽIČ (PD Matica Murska Sobota)
3. Volilna komisija v sestavi:
Jože STANONIK (PD Škofja Loka), predsednik
in člana
Hinko URŠIČ (PD Bohor Senovo) in
Manja RAJH (PD Celje- Matica)
Pred poročilom verifikacijske komisije je nekaj besed podal Franci EKAR. Pohvalil je dobro pripravljeno
skupščinsko gradivo, poudaril je nekaj najpomembnejših dejstev in dejanj, ki so se zgodila v obdobju 6-ih let
novega tisočletja. Za prostovoljstvo se je zgodilo kar veliko lepega, potrebno pa je bilo veliko dostojanstva,
razmišljanja in modrosti. PZS je omogočila popolno avtonomijo komisijam in društvom v programih, kadro-

14
____________________________________________________________________________
ZAKONODAJA IN URADNE OBJAVE
Stran Z/UO
32. letnik / 6. številka

OBVESTILA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
ZAKONODAJA IN URADNE OBJAVE

vanju in koriščenju sredstev. PZS se je vključevala samo takrat ko je bila izražena želja po reševanju problemov.
V teh letih je PZS izravnala negativni saldo cca. 80 mio SIT, poravnale so se obveznosti za Bavšico. Prav
tako se je kar nekaj premaknilo na področju Zakona o društvih.
Svoje poslanstvo je opravila solidno tudi Založba in je pozitivno ogledalo planinski organizaciji. Prav tako
PV, ki sledi in se prilagaja času in napredku ter se stroškovno obvladuje. Poudaril je še nekaj pomembnih
dejanj, kot je izgradnja Slovenskega planinskega muzeja, članstvo v OKS, mednarodno delovanje v CAA,…
Trendi delovanja v EU za naše planintvo so lahko zanesljivi in trdni.
K 2. točki
POROČILO VERIFIKACIJSKE KOMISIJE
Poročilo Verifikacijske komisije je podala Dragica ONIČ, predsednica verifikacijske komisije, in sicer:
Verifikacijska komisija je na osnovi oddanih pooblastil delegatov, članov PZS in zborov komisij: gospodarjev planinskih društev, mladinskih odsekov, alpinistov, markacistov, planinskih vodnikov, varstvo gorske
narave, športnih plezalcev in gorskih reševalcev ugotovila, da ob 9,30 uri od skupno 280 glasov delegatov
za odločanje na zasedanju ni bilo navzočih zadostno število glasov, zato takrat Skupščina PZS ni bila sklepčna in se je pričetek zasedanja preložil za pol ure. Ob 10.40 je verifikacijska komisija ugotovila, da na tem
zasedanju Skupščine PZS prisotnih več kot ena tretjina oz. 133 glasov ali 47,5% delegatov za odločanje in
skladno s 43. členom Statuta Planinske zveze Slovenije se je zasedanje Skupščine PZS lahko nadaljevalo. Za
sprejem sklepa je potrebnih 94 glasov.
Seznam prisotnih delegatov je priloga tega zapisnika.
K 3. točki
SPREJEM POSLOVNIKA O DELU SKUPŠČINE PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
Gradivo je objavljeno v posebni številki Obvestil/20. April 2006.
V potrditev je bil predlagan sklep:
(2) Sprejme se Poslovnik o delu Skupščine PZS.
Poslovnik o delu Skupščine PZS je bil soglasno sprejet.
Zvone Šere je podal pripombo na Poslovnik Skupščine, opozoril je na 2. in 3. člen Poslovnika, ki sta bila po
njegovem mnenju kršena, ker material za Skupščino ni bil objavljen na spletni strani PZS, ter na 39. člen, ker
med materialom ni zasledil kandidatne liste.
Odgovor je podal v. d. GS PZS Danilo Sbrizaj, ki je pojasnil, da v poslovniku ne piše, da bi se moralo na
spletni strani objaviti celotno gradivo, ampak samo vabilo in sklic Skupščine, kandidatna lista pa je bila
objavljena v pisni obliki v gradivu za Skupščino. Zato, so bila določila Poslovnika izpolnjena.
K 4. točki
PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV ZASEDANJA SKUPŠČINE PZS V LETU 2005
Gradivo je objavljeno v posebni številki Obvestil/20. April 2006. V razpravi so sodelovali:
Iztok Rojc (v.d. predsednik MK) je povedal, da z Bavšico vse poteka normalno, v njej se dogajajo stvari za
katere je bila zgrajena, vzgojno izobraževalne akcije. Se pa objekt razvija v smeri čim kvalitetnejših akcij.
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Miro Eržen (PD Dovje Mojstrana) je podal informacijo o izgadnji in financiranju Slovenskega planinskega
muzeja. Poziva vse planince, da po svojih zmožnostih in prizadevanjih pomagajo pri pojektu oz. izgradnji
muzeja.
Roman Ponebšek (PD Litija), je podal pripombo na 10. točko, o poročilu PUS Bavšica. Prosi za pojasnilo
Manje Rajh, zakaj poročilo o PUS Bavšica ni dobila, ker je bilo podano.
K 5. točki
POROČILO UPRAVNEGA ODBORA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
IN NJGOVIH ORGANOV
Gradivo je objavljeno v posebni številki Obvestil/20. April 2006.
Poročevalec je ocenil, da je bilo dovolj podanega v gradivih in ni potrebne dodatne razlage.
K 6. točki
POROČILO ČASTNEGA SODIŠČA
Častno sodišče se od zadnje Skupščine ni sestalo.
K 7. točki
FINANČNO POROČILO PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE ZA LETO 2005
Gradivo je objavljeno v posebni številki Obvestil/20. April 2006.
Poročevalec je ocenil, da je bilo dovolj podanega v gradivih in ni potrebne dodatne razlage.
K 8. točki
POROČILO NADZORNEGA ODBORA PZS
Gradivo je objavljeno v posebni številki Obvestil/20. April 2006
Poročevalec je ocenil, da je bilo dovolj podanega v gradivih in ni potrebne dodatne razlage.
K 9. točki
RAZPRAVA IN SKLEPANJE O POROČILIH
K razpravi so se prijavili:
Evgen Šebjanič (PD Planika Maribor)

Ivan Likar (PD Križe)

Mirko Tovšak (PD Mislinja)

Tomaž Willenpart (PD Ljubljana-Matica)

Manja Rajh (PD Celje-Matica)

Adi Vidmajer (podpredsednik, zadolžen za MDO
in društva)

Dragica Onič (PD Poljčane)

Iztok Rojc (v.d. predsednika MK)

Danilo Škerbinek (APD Kozjek)

Rudi Skobe (načelnik KVIZ)

Hinko Uršič (PD Bohor Senovo)
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Evgen ŠEBJANIČ
Je dal pritožbo zaradi ponareditve vsebine zapisnika PUO PZS z dne 12.03.2004 ob prepisu iz zapisnika v
Obvestilih PZS št. 4/2004, pod točko 6.1, kar je storil Jože Melanšek, član Upravnega odbora PZS. Zadeva
se nanaša na PD Planika Maribor.
Ter pritožbo zakaj se ni sestalo Častno sodišče PZS, glede na sklep PUO 34.seje dne 27.04.2004, točka v
zvezi z nepravilnostmi v PD Planika Maribor, ki se nanašajo na pridobivanje in razdeljevanje sredstev za
delovanje društvenih sekcij. Predlaga, da se pošlje zapisnik 29. in 34. seje PUO/2004 ter da naj UO obravnava njegovo pritožbo v zvezi s PD Planika Maribor.
Pojasnilo je podal Metod Kovač, da naj pritožbo obravnava ČS v matičnem društvu in da današnja Skupščina
ni pristojna in ne more zavzeti glede te razprave nobenih stališč in sklepov.
Mirko TOVŠAK
Je imel pripombo na organiziranost PZS, ki jo še do danes ne razume. Vsako leto je veliko odborov, komisij
in podkomisij. V skupščinskih poročilih pa vedno beremo zelo malo o njihovem delovanju. Nekatere pa se
sploh ne sestajajo. Prav tako delo PZS prilagoditi delu PD.
Postavil je vprašanje glede kandidature za predsednika PZS, navedena sta dva kandidata oz. kandidaturi.
Pri prikazovanju podatkov o poslovanju za preteklo leto bi bilo potrebno prikazati tudi finančni podatki iz
plana za to leto po posameznih postavkah.
Predlaga naslednji sklep:
1. da naj UO na prvi seji razpravlja o organiziranosti PZS in se opredeli do predloga večje racionaliziranosti dela v okviru posameznih skupin.
Manja Rajh
Je podala pripombo na PUS Bavšica in meni, da kljub prizadevanju ni postala živo vzgojno središče PZS.
Sprašuje se, če ima UO v svoji vrsti dovolj usposobljene ljudi za realizacijo sklepov, ki se nanašajo na PUS
Bavšica.
Zastavila pa je tudi vprašanje računovodkinji PZS Veri Šmid: »Kateri vnaprej prejeti prihodki sestavljajo
pasivne časovne razmejitve v višini 11.044.311 SIT? Prosi za odgovor v zapisniku Skupščine.
Imela je tudi pripombo na poročilo NO za leto 2005, kjer prosi za natančno poročilo, ker je objavljeno preveč posplošeno.
Franc Kocbek
Je dal odgovor ga. Manji Rajh. V poročilu NO so podane vse zadeve, ki jih je obravnaval NO in so naštete,
zato so navedli le v katerih zapisnikih so bile posamezne točke obravnavane in sklepi, ki jih je NO sprejel.
Dragica Onič
Je imela pripombo na sprejete sklepe iz Skupščine 2005 10/10, glede predloga oz. popravka Pravilnika o
usposabljanju strokovnih delavcev v športu, da se spremeni določilo o zahtevani 7. stopnji izobrazbe za vse
predavatelje, ki delujejo na strokovnih usposabljenih. Predlaga sklep:
2. Za vodje in predavatelje na vzgojno izobraževalnih akcijah (tečaji, izpopolnjevanja) naj zadošča
Vl. stopnja izobrazbe. Če pravilnik tega ne omogoča, naj se začne postopek za spremembo le-tega.
Danilo Škerbinek
Je razpravljal o sodelovanju članstva PZS, članov PZS; MDO; PD v cilju uspešnega dela PZS. Izpostavil je
najpomebnejše naloge, to pa so: ponuditi varne in dobro vodene aktivnosti, tesnejše organizacijsko sodelovanje, sodelovanje v načrtovanju in njihovi realizaciji, boljše izpopolnjevanje in spoštovanje sklepov. Članstvo planinske organizacije, delegate oz. odbornike na tej Skupščini je povabil, da dobronamerno in konstruktivno, kot se znamo in zmoremo spopasti s planinskimi cilji v gorah, odzove predstavljenemu pozivu.
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Hinko Uršič
Sprašuje, ali pismo, ki je bilo napisano 1.8.2005, ki govori o temeljnem članstvu v planinskih društvih, ni
take narave, da bi moralo o tem razpravljati na ČS.
Predlaga, da se UO racionalizira na 9 članov, ki so voljeni s strani Skupščine. Predlaga, da se v skladu s preoblikovanjem Statuta ustanovi strokovni odbor, ki bi se sestal 4 x letno in bi bil svetovalni organ.
Člani PZS naj bodo društva, klubi,.. člani društev pa člani društev.
Ivan Likar
Pod točko 12.3, da je PD v lanskem letu predlagalo, da se pripravi Pravilnik za planinske koče in pota do
nasledneje Skupščine, v gradivu piše, da je bilo realizirano, kar ni bilo in predlaga, da se napiše, da je nerealizirano in da se pripravi do naslednjega leta.
Tomaž Willenpart
Opozoril je na zadevo GRS in vprašal predsednika, če je res, da se bo šlo v tožbo z GRS. Opozoril je na
popuste v kočah, kjer je povedal, da njihovo PD priznava 30% in ne 50% popust pri spanju, ker ekonomija
ne prenese drugače.
Omenil je še probleme pri elektrifikaciji doma pri Triglavskih jezerih.
Adi Vidmajer
Se je vsem skupaj zahvalil za dobro delo društev.
Metod Kovač in Danilo Sbrizaj sta podala odgovor g. Willenpartu o popustih v planinskih kočah, sodelovanju med PZS in PD in kakšne so obveznosti društev do spoštovanja sklepov UO PZS.
Roman Ponebšek
Meni, da naj PUS Bavšica ostane za to kar je namenjena in naj se sklepa, ki sta bila sprejeta glede Bavšice
realizirata.
Nikjer ni zasledil poročila o akciji Mercator in PZS, ki je bila v lanskem letu.
Zastavil je vprašanje glede statusa planinskih koč.
Zmotilo ga je poročilo NO o negativnem stanju MK.
Iztok Rojc
Se je dotaknil problema PUS Bavšica in popustov za prenočišča, ki jih nudi Ljubljana-Matica.
Rudi Skobe
Podal odgovor gospe. Onič, glede izobrazbe predavateljev izpopolnjevanj.
Delovni predsednik je podal na glasovanje naslednja dva sklepa:
(3). UO naj na naslednji seji v novi sestavi razpravlja o organiziranosti PZS z ozirom na predlagano spremembo Statuta
Sklep je bil soglasno sprejet!
(4). Skupščina PZS naj na naslednji Skupščini obravnava formiranje Sklada za investicije v planinsko
infrastrukturo oz. planinsko gospodarstvo kot je bil predlagan s strani GK UO PZS.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi proti!
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V potrditev so bili predlagani še sledeči sklepi:
(5) Skupščina PZS sprejema poročilo o delu UO PZS in njegovih organov v predloženem besedilu.
Sklep je bil soglasno sprejet.
(6) Potrdi se predlog finančnega načrta PZS za leto 2005 v predloženem besedilu.
Sklep je bil soglasno sprejet.
(7) Skupščina sprejema poročilo NO PZS.
Sklep je bil soglasno sprejet.
(8) Poročila vseh komisij in odborov se sprejmejo v predlagani obliki.
Sklep je soglasno sprejet!
K10. točki
POTRDITEV PROGRAMA DELA PZS ZA LETO 2006
Gradivo je objavljeno v posebni številki Obvestil/20. April 2006
Sklep:
(9). Program dela PZS za leto 2006 se sprejme v predlagani obliki
Sklep je soglasno sprejet!
K 11. točki
POTRDITEV FINANČNEGA NAČRTA PZS ZA LETO 2006
Gradivo je objavljeno v posebni številki Obvestil/20. April 2006
Sklep
(10) Potrdi se predlog finančnega načrta PZS za leto 2006 v predloženem besedilu
Sklep je soglasno sprejet!
K 12. točki
ODLOČANJE O RAZREŠNICI ORGANOV PZS
Ker je potekel mandat dosedanjim organom Planinske zveze Slovenije je Metod KOVAČ predlagal
Sklep
(11) Skupščina PZS sprejema sklep o razrešnici organov PZS.
Sklep je soglasno sprejet!
K 13. točki
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA PZS
Gradivo je bilo objavljeno v posebni številki Obvestil /20. april 2006.
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Obrazložitev je podal Metod KOVAČ.
K razpravi so se prijavili:
Iztok Rojc (v.d. predsednika MK)

Roman Ponebšek ( PD Litija)

Tomaž Wilenpart (PD Ljubljana-Matica)

Mirko Eržen ( PD Dovje Mojstrana)

Zvone Šere (PD Drago Bregar)

Janez Petkoš (PD Bled)

Tone Purg (MDO PD Podravja)

Matija Perko (PD Nova Gorica)

Manja Rajh (PD Celje-Matica)
Iztok Rojc (v.d. predsednika MK)
Je predlagal, da se to 13. točko Spremembe in dopolnitve Statuta ne obravnava.
Tomaž Willenpart (PD Ljubljana-Matica)
Predlaga, da se ta točka umakne iz dnevnega reda, ker so spremembe Statuta nedodelane.
Pojasnil je njegovo videnje in mnenje in podal nekaj svojih predlogov. Pri 69. členu pa je določilo za njihovo
društvo nespremenljivo in predstavlja prevelik poseg v avtonomnost društva. V primeru sprejema predlaganega besedila bodo razmislili o nadaljnjih odnosih s PZS (izstop iz članstva PZS).
Dotaknil se je tudi Zakona o društvih, ki bo začel veljati s 1.1.2007, glede na njihov promet bodo rabili
zunanjo revizijo, od kje bodo vzeli denar, da jo bodo plačali.
Metod Kovač
Je podal odgovore in pojasnila g. Willenpartu.
Zvone Šere (PD Drago Bregar)
Zahteva, da se 1. odstavek 35. člena Statuta PZS spremeni, kot je v gradivu na str.113. Peta alinea 41. člena
in 2. odstavek 49. člena nista v skladu s predlogom na 101 strani gradiva, prav tako 2. odstavek 69. člena, ki
naj se glasi, da je arbitraža zavezujoča.
Tone Purg (MDO PD Podravja)
Je predlagal amandma k predlogu sprememb in dopolnitev Statuta PZS, ki se glasi, da »Spremebe in dopolnitve Statuta PZS, sprejete na Skupščini PZS 20. maja 2006, prične veljati 15. dan po objavi v Obvestilih
PZS.
Manja Rajh (PD Celje-Matica)
Je povedala, da je predloženi predlog sprememb in dopolnitev Statuta neresen najmanj iz dveh razlogov in
sicer v določbah o Gorski reševalni službi ter v določilih o volitvah predsednika in članov UO PZS.
Roman Ponebšek ( PD Litija)
Je povedal, da je dopisna Skupščina nespremenljiva in da se ta točka prekine in predlaga sklep, da se spremembe in dopolnitve Statuta ne sprejme.
Mirko Eržen ( PD Dovje Mojstrana)
Je dejal, če gremo mimo sprememb je to tako kot se ni nič zgodilo in je tiščanje glave v pesek. Predlaga, da
se najprej sprejme sklep UO o resnejši organiziranosti, da se pripravijo predlogi za bolj učinkovito organiziranost, potem se skliče izredna Skupščine in se sprejmejo spremembe in se gre potem v volitve.
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Manja Rajh (PD Celje-Matica)
Je povedala, da če bi bil sedanji UO oz. vodstvo sposobno to narediti bi že zdavnaj naredilo, zato ne podprimo dosedanjega vodstva.
Janez Petkoš (PD Bled)
Je povedal, da če se volitve spustijo je to ne korektno do kandidatov, ki so bili predlagani.
Matija Perko (PD Nova Gorica)
Predlaga, da se zadeva preloži.
Sklep:
(12) Predlog sprememb in dopolnitev Statuta PZS se umakne z dnevnega reda z dopolnilom, da se te spremembe dajo v obravnavo PD na določen rok oziroma do naslednje Skupščine in da se o teh spremembah
ponovno glasuje na naslednji Skupščini!
Sklep je sprejet s 13 glasovi proti!
Iz sklepa sledi, da so vsi nadaljnji predlagani sklepi nepotrebni in se jih ne obravnava!
K 14. točki
VOLITVE
Predsednik Komisije za pripravo volitev Bogdan Seliger je podal krajši uvod in poročal o delu komisije.
Predvsem je izpostavil in razložil vprašanje:
- Kaj je kandidatura? Komisija je obravnavala vsak dokument predlagatelja, ki je predlagal kandidata za
posamezno funkcijo. Tako je bilo za predsednika, za katerega sta bili podani dve ločeni kandidaturi za istega
kandidata.
Volilna komisija je pričela z delom ob 13,40 uri. Ob 15,45 uri so bile volitve sklenjene in se je pričelo preštevanje glasov.
Po poslovniku se je najprej določilo kakšne bodo volitve tajne ali javne!
Delegati so izglasovali soglasno, da so volitve tajne.
Sledile so volitve, ki so bile tajne. V razpravi pred tem je Manja Rajh (PD Celje-Matica) prosila nekatere
kandidate za UO, naj prepustijo svoje mesto mladim. Prav tako je Tomaž Willenpart (PD Ljubljana Matica)
povedal, da je za nastalo situacijo, glede Statuta kriva Strokovna služba PZS.
Danilo Sbrizaj je pojasnil kako in kje se glasuje.
Preštevanje rezultatov je trajalo dve uri, v vmesnem času pa je potekala razprava na temo »Razno«. Tone
Tomše, predsednik komisije za pota, je podrobno razložil dogodke glede sprejema predloga Zakona o planinskih poteh, Dragica Onič, PD Poljčane, je izpostavila problematiko gorskega kolesarjenja, Zvone Šere
(PD Drago Bregar), je bil razočaran, ker pogreb Vlasta Kopača ni imel večje pozornosti, mnogi razpravljavci
so povabili na planinske prireditve. Alpina iz Žiri, ki je eden od opremljevalcev PZS je predstavila program
novih modelov in projekt kupcu prilagojene obutve.
Janez Petkoš (PD Bled) pa je na koncu celo recitiral svojo Pesem o gori.
Ko so bili prešteti glasovi, je predsednik volilne komisije Jože Stanonik (PD Škofja Loka) objavil izide volitev.
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Rezultati volitev:
Za predsednika PZS za dobo štirih let je bil ponovno izvoljen mag. Franci EKAR.
Podpredsednika PZS sta: Stanko GAŠPARIČ (PD Rečica ob Savinji) in Uroš Vidovič (PD Ptuj).
Mesta voljenih članov Upravnega odbora PZS bodo v naslednjih štirih letih zasedli:
Tone TOMŠE (PD Radovljica),
Miro ERŽEN (PD Mojstrana),
Borut PERŠOLJA (PD Domžale),
Janez PETKOŠ (PD Bled),
Franc KADIŠ (PD Dravograd),
Bojan ROTOVNIK (PD Šoštanj),
Uroš VIDOVIČ (PD Ptuj),
Danilo ŠKERBINEK (APD »Kozjak« Maribor) in
Roman PONEBŠEK (PD Litija).
Za predsednico Nadzornega odbora PZS je bila izvoljena Jožefa SRPČIČ (PD Brežice),
za člane pa:
Vilenka BERTOK (OPD Koper),
Antonija POGAČNIK (PD Pošte in Telekoma Ljubljana),
Vojko DVOJMOČ (PD Lisca Sevnica) in
Olga KRŽAN (PD Brežice).
Za predsednika Častnega sodišča PZS je bil izvoljen Bruno Friderik FRAS (PD Pošte in Telekoma
Maribor),
za člane pa:
Dragica ONIČ (PD Poljčane),
Janez BRANK (OPD Koper),
Janez VEBLE (PD Brežice) in
Stanislav BRODARIČ (PD Metlika).
Za namestnika člana Častnega sodišča PZS pa so bili izvoljeni:
Janez SLABE (PD Logatec),
Lojze CUZNAR (PD Pošte in Telekoma Ljubljana),
Jurček NOVAK (PD Moravče) in
Ludvik MIKLAVC (Pošte in Telekoma Celje).
Za tožilca pri Častnem sodišču PZS je bil izvoljen Marjan BOBIČ (OPD Koper).
Originalno poročilo Volilne komisije je priloženo zapisniku zasedanja.
Novi/stari predsednik Franci Ekar je v svojem prvem nastopu v novem mandatu izjavil, da je bila skupščina
prijetna. V nadaljevanju je povedal, da je »danes« pomemben za »jutri« in da bo pri pripravljanju programa
sodelovala širša skupina ljudi. V prihodnje namerava novo vodstvo še naprej spremljati spremembe Zakona
o društvih, pa tudi Zakona o planinskih poteh. Ena pomembnih nalog bo popis planinskih nepremičnin, veliko dela bo letos zaradi opustošenja snežnih plazov na objektih in poteh, zagotovil je še večjo pozornost
»diamantu PZS« - Bavšici, napovedal je podpis pogodbe o sodelovanju z društvom Skala in nazadnje omenil
tudi temo »GRS«, kjer je povedal, da niso bila odtujena nobena sredstva v ta namen, nujen pa bo dialog.
Zadnji govornik je bil predsednik nove zveze gorskih reševalcev Miroslav Pogačar, ki je povedal, da je drugačen samo status, vse ostalo pa bo enako kot prej ter zagotovil, da profesionalizacije v GRS ne bo.
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K 15s. točki
PODELITEV PRIZNANJA
Metod Kovač prisotne seznanil, da je Upravni odbor Planinske zveze Slovenije na svoji seji dne 6.4.2006
sklenil, da se na podlagi 81. člena Statuta PZS in 12. člena Pravilnika o priznanjih PZS podeli znak ČASTNI
ČLAN PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE predsedniku mag. Franciju EKARJU, za posebne zasluge
za dolgoletno delo v planinski organizaciji in se mu izroči plaketa Štirje srčni možje - prvi pristopniki na
Triglav. Predsednika Odbora za priznanja PZS Jožeta MELANŠKA je zaprosil, da v nekaj besedah predstavi odločitev odbora.
Jože Melanšek je opisal delovno bogato planinsko pot mag. Francija EKARJA (obrazložitev je priložena),
potem pa sta mu skupaj z Metodom Kovačem izročila priznanje.
K 16. točki
RAZNO
Večino obravnav pod to točko je bila podana že v času preštevanja glasov po volitvah v organe PZS. Za zaključek je nekaj misli podal še novo izvoljeni načelnik GRS pri PZS Miroslav Pogačar.
Seja je bila sklenjena ob 16 uri.
Zapisala:
Mija Damjan- Stegu.
Metod KOVAČ,
Predsednik Delovnega predsedstva
OVEROVATELJA:
Bogdan SELIGER

Andrej ŽEMVA
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POROČILO
VERIFIKACIJSKE KOMISIJE
O PRISOTNOSTI DELEGATOV NA SKUPŠČINI PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
dne, 20. maja 2006 v Linhartovi dvorani,v Radovljici,
Gorenjska cesta 19 a (ob 10,00 uri)

Verifikacijska komisija je na osnovi oddanih pooblastil delegatov članov Planinske zveze Slovenije in zborov: gospodarjev planinskih društev, mladinskih odsekov, alpinistov, načelnikov markacijskih odsekov, vodnikov PZS, delegatov za varstvo gorske narave, športnih plezalcev in gorskih reševalcev ob 9.30 ugotovila,
da je od skupno 280 glasov za odločanje na današnjem zasedanju ni bilo navzočih zadostno število glasov in
Skupščina Planinske zveze Slovenije ni bila sklepčna, zato se je pričetek zasedanja preložil za pol ure
Ob 10.40 Verifikacijska komisija ugotavlja, da je na današnjem zasedanju Skupščine Planinske zveze Slovenije skladno s 43. členom Statuta Planinske zveze Slovenije prisotna tretjina glasov za odločanje oz. 133
glasov ali 47,5 %. in Skupščina Planinske zveze Slovenije lahko prične z delom.
Za sprejetje sklepa je potrebnih 94 glasov.
VERIFIKACIJSKA KOMISIJA
Predsednik
Dragica ONIČ PD Poljčane
član
Franc ŠINKO PD Grmada Celje
član
Jože RUŽIČ PD Mura Murska Sobota

Ljubljana, 20. maja 2006
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O p o m b a:
Ob 10,00 uri mora biti skladno s 43. členom Statuta prisotnih vsaj tretjina glasov za odločanje:
248 članov PZS

=

241 glasov

dodatni glasovi (35. člen Statuta)

=

7 glasov

zbor gospodarjev PD

=

3 glasovi

zbor mladinskih odsekov

=

3 glasovi

zbor alpinistov

=

3 glasovi

zbor načelnikov markacijskih odsekov

=

3 glasovi

zbor vodnikov PZS

=

3 glasovi

zbor gorskih reševalcev

=

3 glasovi

zbor za varstvo gorske narave

=

3 glasovi

zbor športnih plezalcev

=

3 glasovi

__________________________________________________
SKUPAJ

=

272 glasov

===============================================
tretjina

=

90,6 glasov

tretjina glasov za odločanje

=

91 glasov

Za sprejetje sklepa je potrebnih 91 glasov.

Ljubljana, 20. maj 2006
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PRISOTNOST NA SKUPŠČINI PZS, 20. 05. 2006
Zap.št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

PLANINSKO DRUŠTVO
Planinsko društvo A-banka
Planinsko društvo Ajdovščina
Planinsko društvo Akademsko planinsko društvo
Športno plezalni klub Andreja Kokalja
Planinsko društvo Atomske toplice - Podčetrtek
Planinsko društvo Avtomontaža
Planinsko društvo Avtotehna
Planinsko društvo Bajtar Velika planina
Planinska družina Benečije
Planinsko društvo Blagajana - Polhov Gradec
Planinsko društvo Blagovica
Planinsko društvo Bled
Planinsko društvo Boč - Kostrivnica
Planinsko društvo Bohinjska Bistrica
Planinsko društvo Bohor Senovo
Planinsko društvo Borovnica
Planinsko društvo Bovec
Planinsko društvo Brda
Planinsko društvo Brezje
Planinsko društvo Brežice
Planinsko društvo Bricnik Muta
Planinsko društvo Celje Matica
Planinsko društvo Cerknica
Planinsko društvo Celovec
Planinsko društvo Cerkno
Planinsko društvo Črna na Koroškem
Planinsko društvo Črnomelj
Planinsko društvo Črnuče
Planinsko društvo Delo
Plezalni klub Divača
Planinsko društvo Dobrepolje
Planinsko društvo Dobrna
Planinsko društvo Dobrovlje - Braslovče
Planinsko društvo Dol pri Hrastniku
Planinsko društvo Dolga pot Ljubljana
Planinsko društvo Dolga pot Dravograd
Planinsko društvo Domžale
Planinsko društvo Donačka gora
Planinsko društvo Dovje - Mojstrana
Planinsko društvo Drago Bregar
Planinsko društvo Dramlje
Planinsko društvo Drava
Planinsko društvo Dravograd
Plezalni klub Ekstrem
Planinsko društvo Fram
Planinsko društvo Galicija
Športno planinsko društvo Gams

Štev.glasov
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

IME IN PRIIMEK DELEGATA
ALOJZ VITEŽNIK

VANE MARTINC
BOJAN PUSTOTNIK
JANEZ PETKOŠ

HINKO URŠIČ
GREGOR RUPNIK

TONE JESENKO
MANJA RAJH

KATARINA FILIPIČ

BORIS CIMERMAN

DRAGO HORJAN

MIRO ERŽEN
ZVONE ŠERE

FRANC KADIŠ odšel ob 14.10

26
____________________________________________________________________________
ZAKONODAJA IN URADNE OBJAVE
Stran Z/UO
32. letnik / 6. številka

OBVESTILA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
ZAKONODAJA IN URADNE OBJAVE

Zap.št.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

PLANINSKO DRUŠTVO
Planinsko društvo Gorenja vas
Planinsko društvo Gorje
Planinsko društvo Gornik
Planinsko društvo Gornja Radgona
Planinsko društvo Gornji Grad
Postaja Gorske reševalne službe Bovec
***
Društvo Gorske reševalne službe Celje
***
Postaja Gorske reševalne službe Kamnik ***
Društvo Gorske reševalne službe Ljubljana ***
Postaja Gorske reševalne službe Maribor ***
Postaja Gorske reševalne službe Prevalje ***
Združenje gorskih vodnikov Slovenije
***
Planinsko društvo Gozd Martuljk
Planinsko društvo Grmada
Planinsko društvo Grosuplje
Planinsko društvo Hakl Sv. Trojica
Planinsko društvo Haloze
Planinsko društvo Horjul
Planinsko društvo Hrastnik
Planinsko društvo Idrija
Planinsko društvo IMP
Planinsko društvo Integral
Planinsko društvo Iskra Kranj
Planinsko društvo Iskra Ljubljana
Planinsko društvo Jakoba Aljaža
Planinsko društvo Janez Trdina
Planinsko društvo Janko Mlakar
Planinsko društvo Javornik - Črni vrh nad Idrijo
Planinsko društvo Javornik - Koroška Bela
Planinsko društvo Jeglič
Planinsko društvo Jesenice
Planinsko društvo Jezersko

Štev.glasov
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

80.

Planinsko društvo Kamnik

2

81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.

Planinsko društvo Kobarid
Planinsko društvo Kočevje
Planinsko društvo Komenda
Društvo plezalcev Koper
Športno plezalno društvo Korenjak
Obalno planinsko društvo Koper
Akademsko planinsko društvo Kozjak
Planinsko društvo Kranj
Plezalni klub Kranj
Planinsko društvo Kranjska gora
Planinsko društvo Kres
Planinsko društvo Križe
Planinsko društvo Križna gora
Planinsko društvo Kum
Planinsko društvo Laško

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

IME IN PRIIMEK DELEGATA
FRANC FORTUNA
KRISTL OGRIS

KLEMEN PETEK

JANEZ PODJED
LJUBO HANSEL

RUDI ROBIČ
FRANC ŠINKO
FRANC ŠTIBERNIK

BOGDAN SELIGER
MARJAN RUPNIK
HERMAN REDNAK
NIKO UGRICA
TADEJ KOSMAČIN

VINKO ALIČ

MILAN ŠENK
DUŠAN ŠTEFULA,
IVAN RESNIK
FRANC JANEŽ
PETER ZMRZLIKAR

FRANC GORIŠEK
DRAGO DIMNIK
MARJAN PRINČIČ
ANDREJ ŽEMVA
IVAN LIKAR
JANEZ BRINAR
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Zap.št.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.

PLANINSKO DRUŠTVO
Plezalni klub Laško
Planinsko društvo Lenart
Planinsko društvo Lendava
Planinsko društvo Liboje
Planinsko društvo Lisca Sevnica
Planinsko društvo Litija
Planinsko društvo Litostroj
Planinsko društvo Ljubljana - Matica
Planinsko društvo Ljubno ob Savinji
Planinsko društvo Ljutomer
Planinsko društvo Loče
Planinsko društvo Logatec
Planinsko društvo Loški Potok
Planinsko društvo Lovrenc na Pohorju
Planinsko društvo Ložno Sv. Florijan
Planinsko društvo Luče
Planinsko društvo Majšperk
Planinsko društvo Maks Meško Ormož
Planinsko društvo Maribor Matica
Planinsko društvo Mariborski tisk
Planinsko društvo Matica Murska Sobota
Planinsko društvo Medvode
Planinsko društvo Metlika
Alpski klub Mežica
Planinsko društvo Mežica
Planinsko društvo Miklavž na Dravskem polju
Planinsko društvo Mislinja
Planinsko društvo Moravče
Planinsko društvo Mozirje
Planinsko društvo Mura
Planinsko društvo Nazarje
Planinsko društvo Nova Gorica
Planinsko društvo Novo mesto
Plezalni klub Novo mesto
Planinsko društvo Obrtnik
Planinsko društvo Očnica
Planinsko društvo Ojstrica
Planinsko društvo Onger
Planinsko društvo Oplotnica
Planinsko društvo Ožbalt - Kapla
Planinsko društvo Paloma Sladki vrh
Planinsko društvo Panorama
Planinski klub Peca – Olševa
Planinsko društvo Piran
Alpinistični klub Planika
Planinsko društvo Planika Maribor
Planinsko društvo Podbrdo
Planinsko društvo Podnanos
Planinsko društvo Podpeč - Preserje

Štev.glasov
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

IME IN PRIIMEK DELEGATA

LASZLO LIGETI
JOŽE PRAH
ROMAN PONEBŠEK
TOMAŽ WIELENPART
ALOJZ MIKEK
ALEKSANDER MALKAR
JANEZ SLABE
FRANC VRAČKO
FRANC KOSMAČ

PAVEL JEREBIC
JOŽE RUŽIČ
ALEŠ JELEN
BLAGOJA TOŠESKI

FRANC KOCBEK
MIRKO TOVŠAK
MARTIN AUBREHT
FRANC DONŠA
ZVONE POLIČNIK
SLAVA KATARINA MUROVEC
MARICA PRAZNIK
MITJA ZEGA

EMIL PEVEC

ZMAGOSLAVA STIPER

TOMAŽ MIKELN

FRANC MAČEK

28
____________________________________________________________________________
ZAKONODAJA IN URADNE OBJAVE
Stran Z/UO
32. letnik / 6. številka

OBVESTILA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
ZAKONODAJA IN URADNE OBJAVE

Zap.št.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.

PLANINSKO DRUŠTVO
Planinsko društvo Pohodnik
Planinsko društvo Pohorje
Planinsko društvo Polet
Planinsko društvo Poljčane
Planinsko društvo Polje
Planinsko društvo Polom
Planinsko društvo Polzela
Planinsko društvo Polž
Posavski alpinistični klub
Planinsko društvo Postojna
Planinsko društvo Pošte in Telekoma Celje
Planinsko društvo Pošte in Telekoma Ljubljana
Planinsko društvo Pošte in Telekoma Maribor
Planinsko društvo Prebold
Planinsko društvo Prevalje
Planinsko društvo Prevorje
Planinsko društvo Pristava
Planinsko društvo Ptuj
Planinsko društvo Radeče
Planinsko društvo Radlje ob Dravi
Planinsko društvo Radovljica
Planinsko društvo Rašica
Planinsko društvo Rateče Planica
Planinsko društvo Ravne na Koroškem
Planinsko društvo Rečica ob Savinji
Plezalni klub Ribnica
Planinsko društvo Ribnica na Dolenjskem
Planinsko društvo Ribnica na Pohorju
Plezalni klub Rifnik Šentjur
Planinsko društvo Rimske Toplice
Planinsko društvo Rodne
Planinsko društvo Rovte
Plezalni klub Rogaška Slatina
Planinsko društvo RPD Dolga pot Dravograd
Planinsko društvo RTV
Planinsko društvo Ruše
Planinsko društvo Saturnus
Planinsko društvo SCT
Planinsko društvo Semič
Planinsko društvo Sežana
Planinsko društvo Skalca Hoče – Slivnica
Planinsko društvo Slavnik
Planinsko društvo Slivnica pri Celju
Planinsko društvo Sloga Rogatec
Planinsko društvo Slovenj Gradec
Planinsko društvo Slovenska Bistrica
Planinsko društvo Slovenske Konjice
Planinsko društvo Snežnik Ilirska Bistrica
Planinsko društvo Snežnik v Loški dolini

Štev.glasov
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

IME IN PRIIMEK DELEGATA

DAMJAN ZUPANČIČ
DRAGICA ONIČ
MARKO PRIMAR
OTO ZAGORIČNIK

ANTONIJA POGAČNIK
BRUNO FRAS
JOŽE MERC, ŠTEFAN KEBER

UROŠ VIDOVIČ
JOŽE ŠUŠTERŠIČ
MARJANA TOVŠAK
SREČKO POLANC
GREGOR SLUGA, odhod 12.55

STANKO GAŠPARIČ

JURE POTOKAR

DANICA KRANJC
BENJAMIN JUG

BRANKO BANOVAC
ZMAGOSLAV DUJC

ALOJZ TOPOLČNIK
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Zap.št.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.

PLANINSKO DRUŠTVO
Planinsko društvo Solčava
Planinsko društvo Sovodenj
Planinsko društvo Srednja vas v Bohinju
Planinsko društvo Sveti Vid
Planinsko društvo Šempeter
Planinsko društvo Šentjernej
Planinsko društvo Šentjošt
Planinsko društvo Šentjur
Planinsko društvo Šentvid pri Stični
Planinsko društvo Škale – Hrastovec
Planinsko društvo Škofja Loka
Plezalni klub Škofja Loka
Planinsko društvo Šmarje pri Jelšah
Planinsko društvo Šmarna gora
Planinsko društvo Šmartno ob Paki
Planinsko društvo Šoštanj
Planinsko društvo Špik
Planinsko društvo Tabor
Planinsko društvo Tabor Maribor
Planinsko društvo TAM Maribor
Planinsko društvo Tolmin
Planinsko društvo Trbovlje
Planinsko društvo Trebnje
Športno društvo Triumf
Planinsko društvo Trnavski medved
Planinsko društvo Tržič
Planinsko društvo Valentin Stanič Kanal
Planinsko društvo Večer
Planinsko društvo Velenje
Planinsko društvo Velike Lašče
Alpinistični klub Vertikala
Planinsko društvo Vevče
Planinsko društvo Videm
Planinsko društvo Viharnik
Planinsko društvo Vinska Gora
Planinsko društvo Vipava
Planinsko društvo Vitanje
Planinsko društvo Vojnik
Planinsko društvo Vransko
Planinsko društvo Vrelec
Planinsko društvo Vrhnika
Planinsko društvo Vuzenica
Planinsko društvo za Selško dolino Železniki
Planinsko društvo Zabukovica
Planinsko društvo Zagorje
Planinsko društvo Zavrnik Gorazd, dr.
Planinsko društvo Zlatarne Celje
Planinsko društvo Zreče
Planinsko društvo Žalec

Štev.glasov
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

IME IN PRIIMEK DELEGATA

JANEZ KOROŠEC
ŠTEFKA JORDAN
IZIDOR TOMINC

JOŽE STANONIK

VLADO STROPNIK

JOŽE MURKO
CVETKA JUG
GORJUP BOJAN

MARIJA KLOFUTAR
MARKO SIMERL
JOŽE MELANŠEK

ERNEST GRADIŠAR
MILAN RADOJČIČ
MARIJA LESJAK

MIROSLAV BLAZINŠEK
ANTON SITAR
ROMAN NOVAK
FRANJA FERK
ALOJZ LOTRIČ odšel ob 12.25
RADIVOJ KOT odšel ob 14.15
ALEŠ MAČEK
ROMAN TURK
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Zap.št.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.

PLANINSKO DRUŠTVO
Planinsko društvo Železar Štore
Planinsko društvo Železničar Celje
Planinsko društvo Železničar Ljubljana
Planinsko društvo Železničar Maribor
Planinsko društvo Žetale
Planinsko društvo Žiri
Planinsko društvo Žirovnica

Štev.glasov
1
1
1
1
1
1
1

Zap.št.
1
2
3
4
5

DELEGATI ZBOROV
GOSPODARJEV PLANINSKIH DRUŠTEV
MLADINSKIH ODSEKOV
ALPINISTOV
MARKACISTOV
VODNIKOV

Štev.glasov
3
3
3
3
3

6
7
8

3
3
3

GORSKIH REŠEVALCEV
ZA VARSTVO GORSKE NARAVE
ŠPORTNIH PLEZALCEV

IME IN PRIIMEK DELEGATA
JOŽEF KONRAD RATEJ
JURE BORUTA

JANEZ KOSMAČ
ANŽE FELDIN
IME IN PRIIMEK DELEGATA
MARKO GORŠIČ
IZTOK ROJC odšel 14.10
TONE TOMŠE
STANE TOMŠIČ
KLEMEN MEDJA
ROZALIJA SKOBE

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

IME IN PRIIMEK
KATARINA MAČEK
BRIGITA VILAR
URŠA MALI
HEDVIKA CIMPERMAN
VERA ŠMID
MIJA DAMJAN-STEGU
VERONIKA SUSMAN ŠEGATIN
DANILO SBRIZAJ
METOD KOVAČ
EVGEN ŠEBJANIČ
ALBINA TOŠESKA
RUDI SKOBE
MARINKA KOŽELJ STEPIC
ADI VIDMAJER
TONE PURG
BOŽIDAR LAVRIČ
DANILO ŠKERBINEK
SEBASTJAN GUBIČ
DOMEN TORKAR
PRIMOŽ AREH
TONE ŠKARJA
HABJAN VLADIMIR
EKIPA POP TV
RTV SLO
FRANCI EKAR

PRIHAJA IZ
PZS
PZS
PZS
PZS
PZS
PZS
PZS
PZS
GK
PLANIKA MB
METLIKA
KVIZ
MDO LJ
PZS
MDO PODRAVJA
ZALOŽBA
PZS
TZS

FUNKCIJA
STROKOVNA SLUŽBA
STROKOVNA SLUŽBA
STROKOVNA SLUŽBA
STROKOVNA SLUŽBA
STROKOVNA SLUŽBA
STROKOVNA SLUŽBA
STROKOVNA SLUŽBA
STROKOVNA SLUŽBA
NAČELNIK
ČLAN

URSZR
MDO KOROŠKE
PZS
PV

NAČELNIK
PREDSEDNICA
PODPREDSEDNIK
PREDSEDNIK
NAČELNIK
PODPREDSEDNIK
SEKRETAR GORENJSKE
TURISTIČNE ZVEZE
SVETOVALEC
PREDSEDNIK
PODPREDSEDNIK
UREDNIK

PZS

PREDSEDNIK
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Naš znak: 012 – SD Št.: 144-05
Ljubljana, 15.06.2006

ZAPISNIK ZBORA GOSPODARJEV 2006
Gospodarska komisija UO PZS je organizirala v četrtek 23. marca 2006 ob 16,oo v Kozlerjevi dvorani
Pivovarne Union v Ljubljani, Pivovarniška 2
Opravičili so se predstavniki PD:
Bohinj-Srednja vas, Bohor Senovo, Dovje-Mojstrana, Celje, Mežica in Slovenska Bistrica .
Zbora so se udeležili predstavniki PD:
Črna na Koroškem - Povsod Viktor, Drago Bregar- Šere Zvone, Gorje - Marica Okršlar, Grmada- Šinko
Franc, Integral Ljubljana- Bergant Franci, Javornik-Koroška Bela - Alič Vinko, Kamnik- Klenc Jože, Kranj Rudi Lanz, Križe -Urbanc Franc, Litija - Jeklin Vinko, Ljubljana matica - Aleš Jenko, Logatec - Alenka
Mlakar, Maribor – matica - Franc Vračko, Medvode - Marjan Bečan, Nova Gorica - Predsednica, Obrtnik
Ljubljana - Zega Franc, Polzela - Zoran Štok, Postojna - Bojan Gorjanc, Preserje Podpeč - Marko Goršič,
Prevalje - Ivartnik, Ortan, PT Maribor - Eber Ivan, Radovljica - Miro Pogačar, Rovte- Primož jereb, RušeZoran Kos, Sežana- Banovac Branko, Šentjur pri Celju - Ivan Straže, Škofja Loka - Jože Stanonik, Tolmin Jože Mežnar, Trbovlje - Polutnik Karlo, Vransko - Sitar Anton, Zabukovica - Leopold Urh, Zagorje - Slavko
Grošelj, Železničar Ljubljana - Obid Ciril, Žirovnica - Završnik Bojan, PZS: Metod Kovač in Danilo Sbrizaj,
Uvodni del je imel načelnik GK Metod Kovač, ki je pozdravil prisotne in se zahvalil predstavnikom Pivovarne Union za pomoč pri organizaciji Zbora. Predlagal je, da se sprejme dnevni red, ki je bil v vabilu, kar so
prisotni sprejeli brez pripomb.
Dnevni red:
1. Pregled sklepov Zbora gospodarjev 2005
2. Zakonska ureditev statusa planinskih koč (gost Marko Podrekar, svetovalec vlade)
3. Obravnava predloga Pravilnika sklada za koče in pota (v prilogi)
4. Pogodba z upravljalci koč
5. Zakon o društvih (informacija)
6. Predlog cen in popustov v letu 2006 (gradivo v prilogi)
7. Določitev delegata za Skupščino PZS
8. Razno
AD 1.
Zaplete okoli zapisnika (rokopis zapisnika je izginil) je obrazložil Danilo Sbrizaj in se opravičil predstavnikom PD ker zapisnika ni. Prisotni so se zato odločili, da zapisnika ne bodo obravnavali.
AD 2.
Zaradi pobude Zvoneta Šereta iz PD Drago Bregar, se je Zbora gospodarjev udeležil podsekretar na MG g.
Marko Podrekar, ki je prisotnim pojasnil kaj pravi Zakon o gostinstvu o planinskih kočah in katerih predpisov se morajo držati. Opozoril jih je, da je gradivo, ki ga je pripravila GK o tem, kaj velja za planinske koče
zelo dober pripomoček. Poudaril je, da je poslovanje planinskih koč opredeljeno v Zakona o gostinstvu, ki v
4. členu pa med vrstami gostinskih obratov navaja tudi »planinske in druge domove«.
Podrobne pogoje za delo planinskih koč določa »Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih, ki se nanašajo na poslovne prostore, opremo in naprave ter o pogojih glede minimalnih storitev v posameznih vrstah gostinskih obratov, pri sobodajalcih in na kmetijah«, objavljen v Ur.l. RS, 88/2000.
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Ugotovil je tudi, da v PD preveč mešajo med seboj različne zakone in predpise, kar je bilo razvidno tudi iz
razprave, v kateri so sodelovali Eber Ivan, Aleš Jenko, Jože Stanonik, Zvone Šere in Miro Pogačar, ki so
zastavljali vprašanja glede predloga Zakona o društvih, HACCP, pridobivanja obratovalnega dovoljenja in
podobno, kar sploh ni bilo predmet obravnavane točke.
AD 3.
Na Skupščini 2005 je bila GK zadolžena, da pripravi Pravilnik sklada za investicije v planinske koče, kar je
GK tudi storila. Predlog pravilnika je bil poslan z vabilom vsem PD s kočami, zato je Metod Kovač odprl
razpravo. V njej so sodelovali Aleš Jenko, Zvone Šere, Viktor Povsod, Nova Gorica; Eber Ivan, Marjan
Bečan, Metod Kovač, Alič Vinko, Jože Stanonik in Marko Goršič. Povzetek vseh razprav je, da se PD strinjajo s tem, da se sklad za koče formira, vendar imajo pripombe na njegovo oblikovanje (finančno konstrukcijo), saj vanj ne nameravajo prispevati ničesar. Sredstva za sklad naj poišče po njihovem mnenju PZS. Zato
je bil sprejet
SKLEP 1/23-03: Gospodarji PD so se seznanili s predlogom o formiranju Sklada za koče in pota in Pravilnika o dodeljevanju sredstev tega sklada. Predlog gre v javno razpravo na planinska društva, ki bodo dala
nanj pripombe. Glede na njih se bo odločilo o nadaljnjih postopkih.
AD 4.
Namen pogodbe z upravljalci koč je obrazložil Metod Kovač. Pogodba naj bi zavezala PD s kočami k spoštovanju sklepov organov PZS in tudi obstoječe zakonodaje, saj ja kar nekaj PD, ki so kršilci, kar nam povzroča nemalo problemov s sekcijo gostincev pri GZS, pa tudi med samimi planinskimi društvi. V razpravi, ki
je sledila je tajnik PD Ljubljana Matica oporekal pristojnosti PZS da določa nekatere cene in popuste za prenočevanje v planinskih kočah z utemeljitvijo, da so zaradi politike PZS društva s kočami oškodovana, saj
obisk zaradi visokih cen v kočah upada in ni sprejel pojasnila Metoda Kovača, da so društva, ki so združena
v zvezi tudi dolžna spoštovati sklepe organov PZS. V razpravo sta se vključila tudi Marko Goršič z opozorilom, da sklepi UO PZS veljajo za vse, tudi za PD Lj-Matica in Marko Podrekar, ki je opozoril, da bo PZS
zabredla v težave, če bo država ugotovila, da PD ne spoštujejo dogovorjenega.
Sprejet je bil
SKLEP 2/23-03: Planinska društva so se seznanila s pogodbo na katero ni bilo pripomb razen s strani PD
Ljubljana Matica.
Aleš Jenko je ne to ugovarjal z utemeljitvijo, da PZS krši s tem Zakon o gospodarskih družbah.
AD 5.
Predlog cen in popustov za leto 2006 je obrazložil Metod Kovač. Po njegovi obrazložitvi je bil brez pripomb
sprejet
SKLEP 3/23-03: Sprejme se predlog cen in popustov za leto 2006. Briše se določilo, da imajo GV 60%
popust pri prenočevanju na skupnih ležiščih.
AD 6.
Na predlog Metoda Kovača je bil sprejet
SKLEP 4/23-03: Delegat Zbora gospodarjev na Skupščini PZS je Marko Goršič predstavnik PD Podpeč
Preserje.
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AD 7.
Merjan Bečan je zastavil vprašanje glede denacionalizacije Doma v Tamarju. Odgovor je podal Metod
Kovač: nič novega.
Jože Mežnar je opozoril na možne preglede planinskih koč s strani požarnih inšpektorjev, na kar je bil opozorjen. Predlaga predhoden pogovor z glavnim republiškim požarnim inšpektorjem.
Jože Stanonik je opozoril na zapore gozdnih cest. Sprejet je bil predlog, da se opravi razgovor z Jožetom
Prahom iz Zavoda za gozdove.
Miro Pogačar je sprožil vprašanje legitimnosti ZG in zakaj niso bile predvidene volitve novih organov ?
Odgovor je podal Metod Kovač, ki je pojasnil, da pravilnik GK tega ne predvideva in je načelnika GK doslej
vedni imenoval UO PZS na predlog Predsednika PZS. Zavzel se je zato, da se pravilnik o delu GK dopolni v
smuslu kandidiranja v organe GK.
Seja je bila s tem zaključena.
Zapisal:
Danilo Sbrizaj l.r.

Načelnik GK PZS:
Metod Kovač l.r.

************
ZAPISNIK
ZBORA MARKACISTOV
ki je bil v soboto 06. maja 2006 v Ljubljani, s pričetkom ob 10 uri.
Zbora so se udeležili:
Aleš Mohar –Litija, Klenc Jože – Kamnik, Mitja Zega - MDO Ljubljana, Željko Lamut – Grmada Celje,
Franc Donša – Mura Murska Sobota, Maks Kotnik – Dravograd, Vinko Kvasnik – Muta, Marko Rupnik –
Javornik Črni vrh, Marinka Petkovšek – Logatec, Franci Kogovšek – Rovte, Tinko Vaš – Zabukovica, Gutnik Anton in Pavla – Vrhnika, Marjan Potisek – Viharnik, Gorazd Hace – Kranj, Boštjan Krek – Sovodenj,
Damjan Naglič – Kranj, Anton Harej in Robert Furlan – Nova Gorica, Anton Selan in Stane Vidovič –
Kočevje, Marko Zupančič – Javornik Koroška Bela, Milan Savič – Gorenja vas, Marjan Skaza – Velenje,
Božidar Jordan – Polzela, Gašparič Stanko – Rečica ob Savinji, Danijel Hengelman – Ptuj, Darij Jelušič –
Slavnik, Jože Mežnar – Tolmin, Marijan Gril – Moravče, Janez Piskar – Tržič, Aleš Jelen – Medvode, Uroš
Vidovič – Ptuj, Žnidarčič Albin – Sežana, Jože Rovan – Lj-Matica, Tona Tomše – Radovljica, Danilo Sbrizaj - PZS
Zbrane je pozdravil načelnik KPP Tone Tomše in predlagal da se, ker Zbor ob predvidenem času ni bil sklepčen, počaka 30'. V tem času je Jože Rovan predstavil delo markacistov na tečaju Krim 2005, Maksimiljan
Kotnik pa je predstavil delo OMS Koroške, ki bi bilo lahko vzor, kako je potrebno delovati in zlasti medsebojno sodelovati.
Ad1.
V organe zbora markacistov so bili izvoljeni:
Delovno predsedstvo: Uroš Vidovič – predsednik in člana Alenka Gutman in Albin Žnidarčič.
Verifikacijska komisija: Stanko Gašparič, Gorazd Hace in Jože Klenc.
Zapisnikar: Danilo Sbrizaj
Predsednik DP je ugotovil, da Zbor lahko prične z delom in predlagal

34
____________________________________________________________________________
ZAKONODAJA IN URADNE OBJAVE
Stran Z/UO
32. letnik / 6. številka

OBVESTILA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
ZAKONODAJA IN URADNE OBJAVE

DNEVNI RED:
1. Izvolitev organov Zbora markacistov
2. Pregled zapisnika Zbora markacistov 2004
3. Poročilo načelnika KPP
4. Finančno poročilo
5. Razprava na poročila
6. Informacija o katastru (evidenci) planinskih poti
7. Delovanje odborov za planinske poti in izpolnjevanje obrazcev, potrebnih za delo komisije
8. Informacija o Zakonu o planinskih poteh
9. Izvolitev načelnika Komisije za planinske poti
10. Določitev delegata za Skupščino PZS
11. Razno
ki so ga prisotni sprejeli brez pripomb. S tem je bila prva točka izčrpana.
Ad 2.
Pregled zapisnika ZM 2004 je opravil Tone Tomše, ki je izpostavil nekaj vprašanj (ureditev poti na Golake…), ki so bila medtem že urejena.
Ad 3.
Poročilo načelnika KPP za obdobje 2002 – 2006, ki je bilo objavljeno tudi v Obvestilih in na spletni strani
PZS je predstavil Tone Tomše. Posebej je omenil delo območnih skupin markacistov (OMS), ki je ponekod
že zelo dobro, kjer pa še ni ga bo potrebno s skupnimi močmi izboljšati. Poudaril je pomen izobraževanj, saj
imajo markacisti sedaj s strani države verificirane programe, ki se (so)financirajo tudi s strani ESS. Veliko je
bil narejenega na evidenci oziroma katastru planinskih poti, premika se Via Alpina in evropske pešpoti, sprejema s Zakon o planinskih poteh. Na koncu se je zahvalil vsem, tako članom KPP kot markacistom iz vseh
PD za dobro sodelovanje v zadnjih letih.
Ad 4.
Finančno poročilo je podal Tone Tomše in omenil kateri so viri financiranja, ki omogočajo delo KPP. To so
zlasti sredstva športne fundacije in Ministrstva za šolstvo in šport, nezanemarljiva pa so bila tudi sredstva
donatorjev v zadnji letih (Mercator in P&G za akcijo Triglav). S temi sredstvi se izvajajo akcije popravil
zahtevnih poti, nabavlja nova oprema za delo na poteh in zaščito markacistov, prispeva za delo strokovne
službe PZS…
Ad 5.
Razprave na poročila ni bilo, razen vprašanja Marjana Grila iz PD Moravče, kako se vrednoti prostovoljno
delo. Pojasnilo je podal Tone Tomše.
Ker ni bilo razpravljalcev so bili sprejeti naslednji sklepi:
SKLEP 1-6/5: Zbor markacistov je sklepčen, prisotnih je 38 delegatov;
SKLEP 2-6/5: Potrdi se zapisnik Zbora markacistov 2004.
SKLEP 3-6/5: Sprejmeta so poročilo načelnika KPP in finančno poročilo.
Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno.
Ad 6.
Poročilo o urejanju evidence planinskih poti sta podala Jože Rovan in Bogdan Seliger. V njem sta poudarila
predvsem skrb za pripravo in izdelavo orodij za delo na evidenci planinskih poti, ki bo imela posebno velik
pomen pri sprejemu novega Zakona o planinskih poteh. Delo na evidenci poti je skoraj končano, potrebni so
le še manjši popravki in dopolnila. KPP je sklenila pogodbo s podjetjem Globalvision, tako, da bo sedaj
mogoč vnos poti na digitalni zemljevid Slovenije. Sledila je razprava v kateri so sodelovali M. Gril, J. Piskar
in B. Jordan, ki so zastavili nekaj tehničnih vprašanj, na katera je odgovoril J. Rovan.
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Ad 7.
Tone Tomše je poudaril predvsem pomen vnosa podatkov o markacistih v ŠPAK – evidenco strokovnih kadrov na državnem nivoju. Opozoril je na nujnost pošiljanja letnih poročil o delih na poteh in o evidenci planinskih poti. Pojasnil je, kateri obrazci obstajajo, zakaj so pomembni in kje se dobe. Sprejet je bil
SKLEP 4-6/5: Obrazci KPP se objavijo na spletnih straneh PZS.
Ad 8.
Informacijo o pripravi in sprejemu Zakona o planinskih poteh je podal Tone Tomše. Predlog zakona je sedaj
v zaključni fazi in se usklajuje med predlagatelji in vlado. Predvideva, da bo Zakon sprejet še letos, vendar se
bo pričel izvajati šele v letu 2007. Ko bo, se bo začela izvajati zakonska zaščita Knafelčeve markacije in
smernih tabel KPP. Zelo pomemben pa bo tudi podpis skrbniških pogodb med PD in državo glede vzdrževanja planinskih poti.
AD 9.
Za načelnika komisije je bil soglasno izvoljen Tone Tomše, ki je bil tudi edini kandidat.
Ad. 10.
Delegat na Skupščini PZS bo Tone Tomše.
Ad11.
Razprave ni bilo

Strokovni sodelavec:
Danilo Sbrizaj

Načelnik Komisije za planinske poti:
Tone Tomše
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