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AKTUALNO
V TUJIH GORAH

člane. V zahodni steni so drugi med tem
splezali dve novi smeri, tako da je letošnja
slovenska tretja. V Tibetu naša osrednja
odprava (vodja M. Prezelj) šele pričenja z
vzponi na Čomolhari. Nepalsko šolo je uspešno
vodil Matjaž Šerkezi, tako da kljub že 15-letni
odsotnosti
državnega
denarja
uspešno
nadaljujemo leta 1979 začeto šolo (gotovo je
število izobraženih vodnikov doseglo 700).
Himalaja je področje, kjer lahko dokažemo
tudi
svojo
tehnično
in
organizacijsko
sposobnost, ne samo željo po planinskih
popotovanjih. Ta zavest je znotraj te dežele
premalo prisotna, skladno z obzorjem, ki ga
dopuščajo njene fizične meje. To pa je
premalo!

P

omladanska sezona v Himalaji, kot jo je
zabeležila statistika gospe Elisabeth
Hawley, kaže značilnost gibanja zadnjih
let: ogromno vzponov po obeh normalnih
smereh na Everest, prav tako na Čo Oju in Ama
Dablam ter še nekaj na Daulagiri, Anapurno in
Kangčendzengo ter nižje vrhove. Velik dosežek
je prvenstvena smer Rusov na Manaslu, drugo
mesto pa gotovo že pripada Roku Zalokarju in
Andreju Štremflju za prvi vzpon na Janak.
V
to
področje
severno
od
Kangčendzenge bi se splačalo napotiti še kako
našo odpravo. Med drugimi nižjimi, a težkimi
cilji,
je
posebne
pozornosti
vredna
severozahodna stena Kangbačena (7902 m),
oziroma direktna smer na vrh. Težka
kombinirana stena dobrih skal in čvrstega ledu
bi bila z relativno višino 2500 m lepa trofeja.
Ker je Kangbačen že od leta 1965 nekako
»naš«, bi bil ta vzpon tudi lepa krona naši
tamkajšnji zgodovini.
Poletje je bilo namenjeno Karakorumu,
kjer so mladi opravili vrsto odličnih vzponov v
skupini stolpov Trango. Tabor UIAA v Indiji je
bil zaradi birokratskih zahtev njihovega
notranjega ministrstva odpovedan (kot tudi
večina drugih odprav v indijsko Himalajo), zato
so bili perspektivni himalajci na hitro napoteni
drugam. Trojica se je lotila šesttisočakov
Lobuče in Nireka, kar je dobro nadomestilo za
Indijo. Lep uspeh je prvenstvena smer v
zahodni steni Čo Oja. To lepo steno smo
Slovenci imeli v načrtu že leta 1988, a je
takratni naš najboljši solist vzpon odpovedal,
tako da je ostala le severna stena za mlajše

Tone Škarja

Čomolhari – predvidene smeri vzpona

OBVESTILO STROKOVNE SLUŽBE
Vse planince in druge obiskovalce sedeža Planinske zveze Slovenije na Dvoržakovi 9 v Ljubljani
obveščamo, da strokovna služba PZS od 30. 10. do vključno 1. 11.2006 ne bo delala in bo sedež
PZS zaprt!
Hvala za razumevanje!
GS Danilo SBRIZAJ
3
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IZ DEJAVNOSTI PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
SREČANJE SLOVENSKIH
PLANINCEV V VRATIH

prostovoljstva in planincev izkazovati največjo
pozornost.
Predsednik PZS mag. Franci Ekar je izpostavil
prostovoljstvo v planinskih vrstah, ki ga ni moč
enačiti z vse večjo komercializacijo športa.
Predlagal je, da bi bil Dan planincev v
prihodnje še bolj konstruktivnega značaja,

L

etošnje tradicionalno praznično srečanje
slovenskih planincev je bilo pri Aljaževem
domu v Vratih, torej v bližini mesta kjer
je Jakob Aljaž v Vratih postavil prvo leseno
kočo, ki so jo odprli 9. julija 1896, torej pred
110. leti. Tej svečani obletnici se pridružuje
tudi 110. obletnica postavitve prve Triglavske
planinske koče na Kredarici, ki jo je prav tako
postavil Jakob Aljaž. Za vse te in druge
zasluge v dobro Slovencev in slovenskega
planinstva je Slovensko planinsko društvo
Jakoba Aljaža pred 110. leti odlikovalo s
častnim članstvom, najvišjim priznanjem
Slovenskega
planinskega
društva.
Organizator letošnjega "Dneva planincev", ki
se je pričel ob 11. uri je bilo Planinsko društvo
Dovje Mojstrana v sodelovanju z MDO PD
Gorenjske in Planinsko zvezo Slovenije.

kjer naj bi načelniki komisij PZS predstavili
svoje najaktualnejše aktivnosti.
Program je imel tudi vedro vsebino za katero
so poskrbeli Obrtniški mešani pevski zbor
Notranjske pod vodstvom zborovodje Janeza
Gostiše, pihalna godba Jesenice-Kranjska
Gora, baritonist marko Kobal ob spremljavi
citrarja Tomaža Plahutnika ter dramska
skupina KUD Janko Rabič Dovje Mojstrana z
odlomkom iz šaljive zgodbe Dom na Kredarici.
Za prijetno vzdušje ob pogostitvi in za
planinski ples je poskrbel duo Pomežik.

Najprej sta vse prisotne pozdravila predsednik
Planinskega društva Dovje Mojstrana Miro
Eržen in župan Kranjske Gore Jure Žerjav.
Slavnostni govornik je bil predsednik
državnega sveta Janez Sušnik, ki je v svojem
nagovoru pohvalili zavzeto delo planincev in
Planinske zveze ter spodbujanje njihovega
pozitivnega odnosa do čiste narave in
ekologije. Prav tako je omenil, da bo država
morala bolj pospeševati delo aktivnega

Letnik 32 / številka 10
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OBISK PREDSTAVNIKOV PZS NA
ELEKTRO GORENJSKE D.D.

pomembno pripomogli pri varovanju okolja in
tudi finančno pomagali planinskim društvom
pri realizaciji investicij, jim je PZS podelila
Srebrni častni zank.
Podelitev je bila v torek 26. septembra 2006
na upravi Elektro Gorenjske d.d, udeležili pa
so se je predsednik PZS mag. Franci Ekar,
predsednik uprave Elektro Gorenjske mag.
Jože Knavs ter član uprave Elektro Gorenjske
mag. Andrej Šuštešič ter v.d. GS PZS Danilo
Sbrizaj.
v.d. GS
Danilo Sbrizaj

E

lektro Gorenjske d.d. že vrsto let aktivno
sodeluje s Planinsko zvezo Slovenije na
področju oskrbe planinskih koč z
električno energijo. V zadnjih nekaj letih so
tako omogočili kar nekaj planinskim kočam
(Krekova koča na Ratitovcu, Koča na Blegošu,
Aljažev dom v Vratih, Koča na Dobrči), da so
prenehale z uporabo diezel agregatov, saj so
se priključile na elektro omrežje. V realizaciji
pa sta še elektrifikacija Koče na Kriški gori in
Kovinarska koča v Krmi. Ker so s tem

___________________________________________________________________________________

GLAVNA SKUPŠČINA
AVSTRIJSKEGA PLANINSKEGA
DRUŠTVA-OEAV V CELOVCU
30. SEPTEMBRA 2006

Poleg prisotnih predstavnikov lokalnih oblasti
mesta Celovec, deželne vlade Koroške,
predstavnikov zveznih državnih institucij in
tudi rektorja univerze iz Celovca, je imel
posebno čast da je v imenu planinskih gostov
pozdravil skupščino še predsednik PZS.
V kratkem nagovoru se je zahvalil za povabilo,
kot tudi za povabilo za pozdravne besede,
nagovor na skupščini OAV s skoraj 800
udeleženci v mogočnem univerzitetnem
avditoriju. Ob tem se je zahvalil za dolgoletno
sodelovanje OeAV tudi s PZS in še posebej za
izjemno dobra in kvalitetna sodelovanje pri
iskanju novih razvojnih alternativ, kot tudi

N

a skupščino OeAV v Celovcu 30.
septembra 2006 je bil osebno povabljen
tudi predsednik PZS . Poleg slovenske
nacionalne planinske zveze so bili prisotni tudi
še predstavniki ostalih planinskih zvez,
planinskih društev iz držav Evropske skupnosti
in ostalih planinskih organizacij iz Avstrije.
5
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planinskih objetih zanimiv tudi za naša
področja planinskega gospodarstva, saj
vsebuje in določa med ostalim: vsebina
pravilnika naj bo do gosta in planinske koče
prijazna. Člani OAV morajo še naprej uživati
bonitete, popuste in imeti prepoznavne
prednosti. Osnova in bistvo planinskega
objekta mora ohraniti funkcijo in bistvo da je
tak objekt zatočišče, zaščita in nujna oskrba
za obiskovalca gorskega sveta.; Za gosta in
oskrbnika mora biti dobro poskrbljeno.
Omogočeno mora biti uvajanje in upravljanje
z
modernimi
oblikami
tehnologij
in
informatike.

aktivna prizadevanja za varovanje in
ohranjaje planinskega sveta..;.
Predsednik PZS je še posebej izpostavi
pomembnost sosedstva, kajti soseda se ne da
izbirati zato, je obveza gojiti, kar se da dobre
soseske odnose, izvajati pomoč, spoštovanje
in gojiti iskrena prijateljstva. To se sedaj v
popolni svobodi gibanja tudi v gorskem svetu
na grebenih Karavank, Savinjsko Kamniških
Alp, Pohorja.. tudi vse bolj zaznava, opaža in
doživlja. To je tudi vizija bodočnosti in
aktualnega razvoja planinstva.
Predsednik PZS je prisotne tudi informiral o
slovenskih planinskih aktualnih dogajanjih:
nastajanje Zakona o planinskih poteh, novega
Zakona o društvih, nastajanje spremenjenega
Zakona o Triglavskem narodnem parku.., kot
tudi o izstopanju gorske reševalne službe iz
PZS..;

Na skupščini OAV je bilo tudi oblikovano
osnovno sporočilo:«Biti varen na gori«.
Potrebni so novi izobraževalni pristopi , ki
bodo še bolj temeljito zagotavljali kako hoditi
in zahajati varno v gore.. Prav na področjih
vzgoje, usposabljanja in izobraževanja se
morajo izvajati
procesi in programi
izobraževanja ne priučeno temveč kar se da
profesionalno. V skupščinskih materialih se
niso mogli izogniti t.i. »konfliktom« med
uporabniki in upravljalci žičnic.
Izraženo je bilo tudi odlično sodelovanje
OeAV in gorske reševalne službe, kjer še
vedno OeAV podeljuje visoka priznanja za
gorsko reševanje »zeleni križ« od leta 1923
dalje,
za zaslužne člane. Tudi potek
skupščine je bil ogledalo planinske kulturnosti
in odličnega gorskega prijateljevanja, pomoči
in dopolnjevanja.
Sodelovanja
na
področju
mednarodnih
aktivnostih so zanesljivo najbolj aktualna prav
na področjih soseščine v gorskem svetu, saj se
tako kot vetrovi in nevihte ne menijo za
kakršne koli meje ali človeške ograde, ampak
se bo v sodobnosti in v novi evropski skupnosti
tudi človek vse bolj po istovetil svobodi
gibanja in aktivnega druženja z narodi takih in
drugačnih različnosti, se družil s prijatelji istih
hotenj in želja, ki jih privabljajo in zbližujejo
še posebej učinkovito gore in gorski , planinski
svet.

Na skupščini OAV pa so bili podane zanimive
informacije in podatki kot npr:
Da ima OAV v letošnjem letu pridobljeno
finančno neodvisnost, saj se je finansiranje
zveze s strani države uredilo in v primerjavi z
letom 2005 podvojilo. Tako so v letošnjem
letu v obnovo planinskih postojank, planinskih
potov.. vložili skoraj 700.000 EUR. Članstva
registriranega v letošnjem letu je 317915; v
planinskih objetih razpolagajo s 14.000
prenočišči, v upravljanju pa imajo 40.000 km
planinskih
poti.
Veliko
pomembnost
namenjajo tudi pravilnikom, ki jih tudi
preverjajo, če so resnično uporabni in
resnično namenski. Tako je npr. pravilnik o
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SESTANEK PREDSTAVNIKOV PZS
IN GENERALNIM DIREKTORJA
DIREKTORATA ZA ŠPORT PRI
MINISTRSTVU ZA ŠOLSTVO IN
ŠPORT

PZS Danilo Sbrizaj, načelniki KŠP Tomo Česen,
KA Andrej Štremfelj, KOTG Tone Škarja, KVIZ
Rudolf Skobe, KPP Tone Tomše in strokovna
sodelavka
Veronika
Susman-Šegatin.
Predstavniki PZS so g. Starčku predstavili
dejavnost svojih komisij in nekatere probleme
s katerimi se soočajo; od financiranja
dejavnosti (odprave, šola Nepal, izobraževanje
kadrov, investicije za vzdrževanje koč in poti)
do kategorizacije kadrov in vrednotenje
dosežkov naših alpinistov za katere ni pravih
meril.
Gospod Starček je pojasnil nekatere probleme
in ovire, ki obstajajo, hkrati pa tudi nakazal
pot do nekaterih možnih rešitev pri iskanju leteh.

V

sredo 27. septembra 2006 je bil na
Planinski zvezi Slovenije sestanek
predstavnikov
PZS
z
generalnim
direktorjem Direktorata za šport g. Simonom
Starčkom.
Sestanek je bil sklican na pobudo predsednika
PZS mag. Francija Ekarja, poleg njega pa so
sestanku prisostvovali še podpredsednika PZS
mag. Uroš Vidovič in Stanko Gašparič, v.d. GS

KOMISIJE UO PZS POROČAJO
GOSPODARSKA KOMISIJA
OTVORITEV NOVEGA VETRNEGA
GENERATORJA PRI PREŠERNOVI
KOČI NA STOLU

P

laninsko društvo Javornik Koroška Bela je
v torek 29. avgusta 2006 imelo svečano
otvoritev novega vetrnega genaratorja
pri Prešernovi koči na Stolu. Otvoritve so se
poleg članov PD Javornik Koroška Bela, ki sta
jih vodila predsednik in gospodar društva
Vinko Alič in Zvone Tavčar, udeležili še
predstavnika Planinske zveze Slovenije,
predsednik mag. Franci Ekar in v.d. GS PZS
Danilo Sbrizaj in podjetij, ki so pomembno
pomagala pri realizaciji tega projekta Elektra
Gorenjske in Elektra Žirovnice in Aerodroma
Brnik. Prisoten je bil tudi ameriški ambasador
v Slovenije gospod Thomas B. Robertson, ki ga
je spremljal sodelavec Bert Kraaimoore.

Novi vetrni generator stoji na mestu
prejšnjega, ki ga je podrl orkanski veter v letu
2005, je moči 600 W in pomembno dopolnjuje
že obsoječi fotovoltaični generator moči 900
W, saj proizvaja električno energijo praktično
24. ur na dan. S tem kombiniranim sistemom,
so energetske potrebe Prešernove koče
popolnoma pokrite.
Danilo Sbrizaj
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VODNIŠKI KOTIČEK
Plan snežnih usposabljanj in deljenega tečaja A za vodnike PZS
v letu 2007
Tabela 1: Tečaji
ZAP.
ŠT.

1.

2.
3.
4.

USPOSABLJANJE

IZVAJALEC

LOKACIJA

DATUM

DATUM IZPITA

Sprejemni izpit in
preizkusna tura za
pridobitev A kategorije na
deljenem tečaju v letu 2007

PU VK PZS

Naknadno

17.2. -18.2.

17.2. -18.2.

Tečaj za A kategorijo

PU VK PZS

Razno

marec – junij
šest vikendov
(12 dni)

16.6. – 17.6.

Tečaj za D kategorijo
1. skupina

PU VK PZS

Bavšica

8.2. – 11.2.

3.3. – 4.3.

Tečaj za D kategorijo
2. skupina

PU VK PZS

Valvasorje
v dom pod
Stolom

15.2. – 18.2.

10.3. – 11.3.

Tečaj za D + G kategorijo

PU VK PZS

Planina na
Kraju

18.2. – 25.2.

17.3. – 18.3.

Tečaj za G kategorijo

PU VK PZS

Planina na
Kraju

22.2. – 25.2.

17.3. – 18.3.

Tečaj za E + H kategorijo

PU VK PZS

Planina na
Kraju

28.2. – 4.3.

25. 3.

5.
6.
7.

ROK PRIJAV: 2 MESECA PRED TEČAJEM.

Tabela 2: Izpopolnjevanja
ZAP.
ŠT.

USPOSABLJANJE

IZVAJALEC

LOKACIJA

DATUM USPOSABLJANJA

1.

Izpopolnjevanje v
snežnih razmerah

PU VK PZS

Valvasorjev dom pod
Stolom

20.01. – 21.01.

2.

Izpopolnjevanje v
snežnih razmerah

PU VK PZS

Peca

17.02. – 18.02.

3.

Izpopolnjevanje v
snežnih razmerah

PU VK PZS

Erjavčeva koča

17.03. – 18.03.

ROK PRIJAV: 1 MESEC PRED IZPOPOLNJEVANJEM
PU VK PZS
Franc Kadiš
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-

INFORMACIJE V ZVEZI S
PRIJAVAMI NA USPOSABLJANJA

-

1. Prijavnice
Prijavnice izpolnjujte čitljivo z velikimi
tiskanimi črkami, če jih izpolnjujete ročno.
Izpolnite vse rubrike, ki jih prijavnice
zahtevajo. Če je plačnik planinsko društvo,
mora biti prijavnica s strani PD podpisana in
žigosana. Prijavnice pošljite izključno z
navadno pošto na naslov:

-

PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE
VODNIŠKA KOMISIJA
p. p. 214
1001 LJUBLJANA

-

2. Cene
Celotna predvidena cena usposabljanja je
deljena na kotizacijo in oskrbo. V kotizaciji je
zajeto: organizacijski stroški, po programu
predvidena gradiva ter nezgodno zavarovanje
udeležencev in vodstva. V oskrbo sta všteta
hrana
in
prenočišče
udeležencev
usposabljanja. Stroške usposabljanja se pred
začetkom usposabljanja poravna po računu, ki
ga PD oz. posameznik (samoplačnik) prejme po
pošti. Mogoče je tudi gotovinsko plačilo na
podlagi računa v blagajni PZS.

-

2. sprejemni izpiti za kandidate vodnikov
kategorije A na sklenjenih in nesklenjenih
tečajih:
- KVIZ sprejemnih izpitov ne sofinancira.
Cena sprejemnega izpita ne presega 12.000
SIT na udeleženca;
3. usposabljanje vodnikov PZS kategorij D in
G na sklenjenih ali nesklenjenih tečajih, če
poteka tečaj istočasno:
- 40 % stroškov tečaja za PD, ki nimajo
nobenega VPZS kategorije D (velja za dva
udeleženca;

Višina sofinanciranja s strani KVIZ PZS je
odvisna od višine pridobljenih sredstev s strani
javnih financ. Pri licenčnih usposabljanjih
(izpopolnjevanjih) je višina sofinanciranja
enaka za vsa PD. PZS sofinancira usposabljanja
samo PD. Samoplačniki plačajo polno ceno.
KVIZ bo navedene akcije usposabljanja
strokovnih kadrov iz javnih financ financiral po
naslednjih kriterijih:1

4. usposabljanje vodnikov PZS kategorije G na
sklenjenih tečajih:

-

1. usposabljanje vodnikov PZS A kategorije na
nesklenjenih in sklenjenih tečajih:2

30 % stroškov tečaja v okviru načrtovanega
števila (20) udeležencev;

5. usposabljanje vodnikov PZS kategorij E in H
na nesklenjenih tečajih:
- 25 % stroškov tečaja za vse PD, ne glede na
število prijavljenih kandidatov
posameznega PD;

1

Kriteriji veljajo za porabo sredstev javnih financ,
namenjenih usposabljanju prostovoljnih –
volonterskih strokovnih delavcev v športu, ne glede
na to, katera komisija PZS je izvajalka akcije.
2
Podatki, uporabljeni pri določanju kriterijev, o
številu članov PZS in številu kategoriziranih VPZS
ter pripravnikov, bodo z dne 31. 12. 2006, pri
izračunu pa se ne upošteva kategoriziranih VPZS, ki
so starejši od 60 let in ne tistih, ki zadnja štiri leta
niso bili registrirani.

60 % stroškov tečaja za PD, ki nimajo
nobenega VPZS oz. pripravnika (velja za
enega udeleženca);
40 % stroškov tečaja za PD, ki nimajo
nobenega VPZS oz. pripravnika (za
nadaljnja dva udeleženca);
30 % stroškov tečaja za PD, pri katerih
število aktivnih VPZS na 100 planincev ne
presega povprečja celotne PZS;
30 % financiranja dodatnega pedagoškega
procesa (z gorniško - planinsko vsebino) pri
fakultetah, ki usposabljajo VPZS, ki
prihajajo iz planinskih društev, ki nimajo
VPZS oz. pri katerih število aktivnih VPZS
na 100 planincev ne presega povprečja
celotne PZS;
20 % stroškov tečaja za PD, pri katerih
število aktivnih VPZS presega povprečje v
PZS;
0 % stroškov tečaja za PD, pri katerih je
število VPZS večje od 5 VPZS na 100
planincev – članov PD;

6. izpopolnjevanje vodnikov PZS v snežnih
razmerah po programu Podkomisije za
usposabljanje VK PZS:
- KVIZ prispeva 30 % oz. največ 3.780 SIT na
udeleženca v letu 2007.
9
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usposabljanja in ni pisno odpovedal svoje
udeležbe na usposabljanju, je dolžan
poravnati celotno predvideno ceno.

Predvidene polne cene usposabljanj:
1. tečaj A: 86.500,00, od tega 12.000,00
sprejemni izpit
2. tečaj D: 44.500,00
3. tečaj G: 44.500,00
4. tečaj E: 44.500,00
5. tečaj H: 44.500,00
4. snežna izpopolnjevanja: 12.600,00

4. Odpoved s strani izvajalca usposabljanja
VK PZS si pridržuje pravico odpovedati izvedbo
usposabljanja najpozneje pet dni pred
začetkom usposabljanja, če je potrebno
število prijavljenih premajhno oz. zaradi
drugih objektivnih razlogov. V tem primeru
prijavljenim vrnemo celoten vplačani znesek.
VK PZS lahko v primeru slabih vremenskih
razmer spremeni v razpisu navedeno lokacijo
ali datum usposabljanja.

3. Odpoved udeležbe
Prijavljeni udeleženec ima pravico pisno
odpovedati udeležbo na zgoraj navedeni naslov
VK PZS. V tem primeru ima VK pravico zadržati
del vplačanega zneska ali celotno vplačilo.
Višina zadržanega zneska je odvisna od časa, v
katerem je udeleženec odpovedal svojo
udeležbo na usposabljanju, in sicer:
•
•
•

5. Zdravniško potrdilo:
Zdravniško potrdilo je obvezno za vse
programe, kjer se to zahteva. Obrazec
zdravniškega potrdila izpolni in izda osebni
zdravnik na podlagi zdravstvenega stanja.
Potrdilo ne sme biti starejše od treh mesecev.

od 20 do 10 dni pred začetkom akcije:
30 % predvidene cene usposabljanja;
od 9 do 4 dni pred začetkom akcije: 50
% predvidene cene usposabljanja;
od 3 dni do dneva začetka akcije: 100 %
predvidene cene usposabljanja;

6. Obrazci
So priloga temu razpisu.

Celoten znesek se izjemoma povrne na podlagi
zdravniškega potrdila, s katerim prijavljeni
potrjuje, da se iz opravičljivih razlogov ne
more udeležiti vplačanega usposabljanja.

7. Dodatne informacije:
Strokovna sodelavka Veronika Susman –
Šegatin, tel.: 01/43-45-689, ponedeljek in
petek od 8. do 14. ure, sreda od 8. do 15. ure,
e-naslov: veronika.susman@pzs.si

Prijavljeni ima pravico dobiti zamenjavo, ki
mora izpolnjevati razpisane pogoje. S tem
odpadejo stroški odjave. Zamenjava je mogoča
samo na osnovi dogovora s strokovno sodelavko
VK najmanj tri dni pred začetkom akcije. V
kolikor se prijavljeni ni udeležil

Veronika SUSMAN – ŠEGATIN,
strokovna sodelavka
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PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE
VODNIŠKA KOMISIJA
Dvoržakova 9, 1000 Ljubljana
01 434-56-89

Prejeto:

PRIJAVNICA ZA VODNIŠKO IZPOPOLNJEVANJE – za kopne razmere
Prijavljam se za vodniško izpopolnjevanje v kopnih razmerah, ki bo:
v organizaciji:
Ime in priimek:
Evidenčna št.:
Naslov bivališča:
Telefon doma:
Vodnik kategorije:
E - pošta:
GSM:
PD:
MDO:
Sem samoplačnik: DA
Datum:

NE

Želim vegetarijansko prehrano:
m.p.

DA NE

Potrjuje PD:
(ni potrebno za samoplačnike)

Februar/2003

Obrazec: VPZS_A05K

-----------------------------------------------------------------------------------------------PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE
VODNIŠKA KOMISIJA
Dvoržakova 9, 1000 Ljubljana
01 434-56-89

Prejeto:

PRIJAVNICA ZA VODNIŠKO IZPOPOLNJEVANJE – za snežne razmere
Prijavljam se za vodniško izpopolnjevanje v snežnih razmerah, ki bo:
v organizaciji:
Ime in priimek:
Evidenčna št.:
Naslov bivališča:
Telefon doma:
Vodnik kategorije:
E - pošta:
GSM:
PD:
MDO:
Izpopolnjevanja se bom udeležil-a s turnimi smučmi: DA
NE
Sem samoplačnik: DA
NE
Želim vegetarijansko prehrano:
Datum:

m.p.

DA NE

Potrjuje PD:
(ni potrebno za samoplačnike)

Februar/2003

Obrazec: VPZS_A05S
11
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PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE
VODNIŠKA KOMISIJA
Dvoržakova 9, 1000 Ljubljana
01 434-56-89

Izpolnjevanje pogoja
tur potrjuje:

PRIJAVA NA TEČAJ IN IZPIT ZA VODNIKA PZS

KATEGORIJE

Izpolnjevanje ostalih
pogojev potrjuje:

A: OSNOVNI PODATKI - izpolni kandidat(ka)
Ime in priimek:

Evidenčna št.:

Datum in kraj rojstva:

EMŠO:

Številka kartice zdravstvenega zavarovanja:
Naslov stalnega bivališča:
Naslov začasnega bivališča:
Telefon doma:

Telefon služba:

E - pošta:

GSM:

Poklic:

Stopnja izobr.:

Znanje tujih jezikov:
PD:

MDO:

Vodnik predhodne ustrezne kategorije (kopne/snežne):

od leta:

Vodniški pripravnik:

kategorije, od leta:

Doseženi strokovni nazivi v PZS:
Dosedanje delo v PD:

*

B: PRIJAVLJAM SE NA TEČAJ oz. IZPIT - izpolni kandidat(ka)
Organizator - izvajalec:
Kraj in datum tečaja oz. izpita:
Želim samo vegetarijansko prehrano:

DA

NE

* Če se prijavljaš samo na izpit, obkroži samo izpit!

C: PODATKI O TEČAJU IN IZPITIH - izpolni organizator - izvajalec
Organizator - izvajalec:
Kraj in trajanje tečaja:

od:

do:

Kraj in datum opravljanja teoretičnega izpita:
Teoretični izpit je kandidat(ka) uspešno opravil(a):

DA

NE

Podpis vodje tečaja:

DA

NE

Podpis vodje tečaja

Kraj in datum izpitne ture:
Praktični izpit je kandidat(ka) uspešno opravil(a):

Z dnem:

je postal(a) pripravnik(ca):

kategorije.

Č: PODATKI O OPRAVLJENEM PRIPRAVNIŠTVU - izpolni PKR
Evidenčna štev. vodniške izkaznice:

Sklep PKR:

Potrjena kategorija:

Izjavljam:
Letnik 32 / številka 10
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• da sem član(ica) PD ____________________________ s plačano članarino za tekoče leto;
• da so vsi navedeni podatki na prijavnici in na prilogi seznama tur resnični;
• da dovoljujem zbiranje, hranjenje, uporabo in javno objavo podatkov za potrebe PZS v skladu z
Zakonom o varovanju osebnih podatkov.
Datum:

Podpis kandidata(ke):

Planinsko društvo ______________________________ prevzema moralno odgovornost za
navedene podatke in izpolnjevanje pogojev kandidata(ke) v skladu z določili Pravilnika vodnikov
Planinske zveze Slovenije (v nadaljevanju PVPZS) in se obvezuje poravnati vse materialne in
finančne obveznosti, ki bodo nastale z udeležbo kandidata(ke) na tečaju oz. izpitu za vodnika PZS.

Datum:

m.p.

Potrjuje PD:

Izpolni kandidat(ka), če je samoplačnik(ca):
Obvezujem se poravnati vse materialne in finančne obveznosti, ki bodo nastale z mojo udeležbo na
tečaju oz. izpitu za vodnika PZS.
Datum:

Podpis kandidata(ke):

Pregled opravljenih tur:
1. Pregled opravljenih tur napišeš na poseben list, ki ga priložiš prijavnici. Vsebovati mora ime in
priimek kandidata(ke), zaporedno številko ture, datum opravljene ture in potek opravljene ture
(obvezno napiši pot, po kateri si opravil(a) vzpon oz. sestop).
2. Posebni pogoji za posamezne kategorije glede števila in zahtevnosti opravljenih tur so predpisani
v 21. členu PVPZS.
3. Kot opravljena tura se šteje končano gibanje od izhodišča (stalno ali začasno bivališče) do cilja
in nazaj (do stalnega ali začasnega bivališča). Primer:
• enodnevna tura - 25. 5. 1998: Kamniška Bistrica - Kamniško sedlo - Brana - Kamniško sedlo Kamniška Bistrica (izvedba mora po normativu trajati najmanj 2 uri);
• večdnevna tura - 22.-24. 7. 1998: Vrata - Kredarica (po Tominškovi poti) - Triglav - Dolič Kanjavec - Hribarice - Dolina sedmerih - Komna - Bohinj (vsak začeti tretji dan na večdnevni
turi šteje kot nova tura - v navedenem primeru šteje kot dve turi);
4. Ture se ne smejo ponavljati po isti poti; isti vrh se upošteva večkrat le, če je bil dosežen po
različnih poteh, v različnem letnem času (kopna ali snežna).
5. Za kategorije A, B in C veljajo samo ture, opravljene v kopnih razmerah.
• Za kategorijo D štejejo ture, ki so bile opravljene v času koledarske zime (do 1500 m), v višinah
nad 1500 m pa v času od 1. 12. do 30. 4., če so bile opravljene v snežnih razmerah (ledeniške
ture ne štejejo).
Oktober/2004

Obrazec: VPZS_A01
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PREGLED OPRAVLJENIH TUR
Z. št.

Datum

Kandidat(ka): _______________________

Potek ture (izhodišče, smer pristopa, koče, vrhovi, smer sestopa)

Datum:
Zdravstveni dom ______________________

Letnik 32 / številka 10
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ZDRAVNIŠKO POTRDILO
Na podlagi zdravstvenega pregleda menim, da je (ime in priimek) ______________________
______________________________________, rojen _______________________________, stanujoč
____________________________________________________________________
telesno in duševno sposoben za 8 do 10 ur hoje dnevno do nadmorske višine 2.500 m.
Datum izdaje potrdila:

Žig

Podpis zdravnika:

____________________

________________

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

PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE
VODNIŠKA KOMISIJA
Dvoržakova 9, 1000 Ljubljana
01 434-56-89

IZJAVA
o zdravstveni primernosti kandidata(ke) za vodniško delo
vodnika Planinske zveze Slovenije
Ime in priimek:
Datum in kraj rojstva:
Naslov stalnega bivališča:

"Polno se zavedam, da je opravljanje vodniškega dela zahtevno in moram za to imeti
določene fizične in psihične sposobnosti. Zato odgovorno in v najboljši veri izjavljam, da se
čutim za to delo tako fizično kot tudi psihično povsem sposobnega(o), zdravega(o), kar
pomeni, da nimam nobenih takšnih reči, lastnosti ali kaj podobnega, ki bi mi lahko
preprečevale, zmanjševale ali celo onemogočale to aktivnost."
V/na: __________________, dne _____________

Lastnoročni podpis:
___________________

Oktober/2004

Obrazec: VPZS_A07
15
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Prejeto:

PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE
VODNIŠKA KOMISIJA
Dvoržakova 9, 1000 Ljubljana
01 434-56-89

PRIJAVA NA SPREJEMNI IZPIT ZA VODNIKA PZS
A: OSNOVNI PODATKI - izpolni kandidat(ka)
Ime in priimek:
Datum in kraj rojstva:
Naslov stalnega bivališča:
Naslov začasnega bivališča:
Telefon doma:

Telefon služba:

E - pošta:

GSM:

PD:

MDO:

B: PRIJAVLJAM SE NA SPREJEMNI IZPIT - izpolni kandidat(ka)
Organizator - izvajalec:
Kraj in datum sprejemnega izpita:
Želim samo vegetarijansko prehrano:

DA

NE

C: PODATKI O SPREJEMNEM IZPITU - izpolni organizator - izvajalec
Organizator - izvajalec:
Kraj in trajanje izpita:

od:

Teoretični izpit je kandidat(ka) uspešno opravil(a):

DA

NE

Podpis vodje izpita:

Praktični izpit je kandidat(ka) uspešno opravil(a):

DA

NE

Podpis vodje izpita:

do:

Izjavljam:
• da sem član(ica) PD ____________________________ s plačano članarino za tekoče leto;
• da dovoljujem zbiranje, hranjenje, uporabo in javno objavo podatkov za potrebe PZS v skladu z
Zakonom o varovanju osebnih podatkov.
Datum:

Podpis kandidata(ke):

Planinsko društvo _______________________________________ se obvezuje poravnati vse
materialne in finančne obveznosti, ki bodo nastale z udeležbo kandidata(ke) na sprejemnem izpitu
za VPZS.
Datum:

m.p.

Potrjuje PD:

Izpolni kandidat(ka), če je samoplačnik(ca):
Obvezujem se poravnati vse materialne in finančne obveznosti, ki bodo nastale z mojo udeležbo na
sprejemnem izpitu za VPZS.
Datum:

Podpis kandidata(ke):

Oktober/2004
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POROČILO Z IZPOPOLNJEVANJA VODNIKOV PZS
V organizaciji Podkomisije za usposabljanje pri VK PZS in MDO Zasavja je 27. in 28. maja 2006
potekalo izpopolnjevanje vodnikov PZS za kopne razmere na v Planinskem domu pod Reško
planino. Izpopolnjevanja se je udeležilo 30 vodnikov PZS.
z.š.
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.

Seznam udeležencev:
priimek in ime
planinsko društvo
Benkovič Boštjan
Matica Mur. Sobota
Bojanovič Boris
Drava Maribor
Bratina Lucija
Žalec
Breg Miro
Večer Maribor
Cerjak Ivan
Zabukovica
Čadež Milan
Dol pri Hrastniku
Čanžek Vladimir
Grmada Celje
Dobrun Monika
Litija
Jevšnik Milan
Videm
Jovanovič Sašo
Litija
Korez Miran
Vrelec
Košir Tone
Laško
Krnc Matej
Litija
Krvina France
Radovljica
Krvina Janez
Radovljica
Kukanja Boris
Matica Mur. Sobota
Lipoglavšek Leonida
Posavski AK Krško
Medved Janez
Litija
Mohar Ana
Litija
Paulič Anton
Dol pri Hrastniku
Pregel Aleš
Litija
Robič Anton
Gozd Martuljk
Simerl Marko
Večer Maribor
Štokar Robert
Kostanjevica na Krki
Turnšek Andreja
Žalec
Veligošek Andrej
Zabukovica
Voh Aleš
Vrelec
Vukovič Borut
Litija
Zorec Miroslav
Dol pri Hrastniku
Tominšek Tina
Zabukovica

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

Jože Bobovnik
Katja Kadiš
Rudi Ambrož
Janko Mihev
Jože Radej
Iztok Rojc
dr. Andrej Kunstelj
17

vodja izpopolnjevanja
tehnični vodja
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SAVINJSKI MEDDRUŠTVENI ODBOR PLANINSKIH DRUŠTEV
ODBOR VODNIŠKIH ODSEKOV
Obvestila za načelnike Vodniških odsekov oziroma za predsednike PD, ki še nimajo
vodnikov!
Srečanje in zbor VODNIKOV PZS Savinjskega MDO »PODČETRTEK 2006«
ODBOR VODNIŠKIH ODSEKOV Savinjskega MDO prireja
v soboto, 14. oktobra 2006
Družabno srečanje in zbor vodnikov PZS Savinjskega MDO v Podčetrtku
Tokrat bomo družabno srečanje združili z zborom vodnikov in volitvami članov v Odbor vodniških
odsekov, zato je še posebej zaželena prisotnost vodnikov iz vseh društev, ki imajo vodnike ali
VO.
Predlog programa srečanja je pripravil Ivan Šalamon, predsednik PD AT Podčetrtek in smo ga
dopolnili in sprejeli na 9. seji OVO:
- ob 10. uri zbor vodnikov pri mini živalskem vrtu in reji nojev Mraz, Slake 32, Podčetrtek,
cca 1100 m od glavne ceste, na levi strani, v smeri proti Olimju;
- od 10.30 do 13. ure bomo skupaj z vodniki PD AT Podčetrtek spoznavali zanimivosti na
območju Podčetrtek – Rudnica – Plešivec – Olimje, kjer se prepletajo poti, kot so:
Obsotelska, evropska peš pot E7, geološka, Slomškova..
- ob 13. uri planinsko kosilo na Jelenovem grebenu; tu je pravi čas, da se pridružijo tudi
tisti, ki bi preskočili planinski pohod.
- ob 14. uri pozdrav predsednika gostujočega PD in predstavnice lokalne skupnosti, sledi
predstavitev obsotelskih planinskih in ostalih poti.
- ob 15. uri volitve članov OVO in objava rezultatov. Predloge novih članov predhodno
pošljejo vodniški odseki do 12. okt. na PD Celje Matica, (obrazec v prilogi).
- predstavniki PD predlagajo še delegate za zbor vodnikov 2006.
Srečanje je namenjeno predvsem medsebojnemu spoznavanju, izmenjavi izkušenj in
zabavi. Na voljo bodo tudi informacije na teme kot so: usposabljanje, izobraževanje, varnost v
gorah in vloga vodništva. Za pester program bo poskrbel gostitelj, domače PD AT Podčetrtek, za
gostinsko ponudbo pa domači na Ježovnikovi kmetiji.
Udeležba je brezplačna, stroške krije S MDO. Zbor in srečanje bo ob vsakem vremenu!
Prosimo za prijave po društvih, do četrtka, 12. oktobra!
Prijave in informacije: tehnoservis@siol.net
Ivan Šalamon, Trška cesta 82, 3254 Podčetrtek, tel. 041-794 104 in (03) 582 91 35
Načelnik OVO S MDO:
Jože Kamenšek

Letnik 32 / številka 10

18

Obvestila Planinske zveze Slovenije
KOMISIJA ZA ODPRAVE V TUJA GORSTVA
SLOVENSKI ALPINISTIČNI
INŠTRUKTORJI ZNOVA UČILI V
NEPALU

plezalnega vrtca Balaju, ter umetne stene v
Karkaniju, ki pa se je izkazala za neprimerno,
saj je konstrukcija stene neprofesionalna in
nevarna. Nekaj dni dela v Balajuju nam je
odvzela stavka, ki ga je povzročila za 100%
povišana cena goriva. Vse glavne ceste iz
mesta so bile blokirane, prav tako sta se
umirila mestni in prometni vrvež.
Iz Katmanduja proti hribom smo se odpravili
26. avgusta in naše potovanje z avtobusom
zaključili po šestih urah vožnje v vasi
Kalikasthan, od koder smo se z dežniki in
nahrbtniki peš odpravili v Dunche. Sledili so
vsakodnevni pohodi: najprej v Syabru Besi,
potem skozi džunglo v Lama Hotel, kjer si jo
dobro odnesel, če si konec dneva s kože
odrezal le šest pijavk. Tako smo v Kyanjing
Gompo prispeli šele po petih namesto v

V

ponedeljek, 25. septembra 2006 se je v
Slovenijo
vrnila
skupina
treh
alpinističnih inštruktorjev in zdravnik, ki
so v Nepalu sodelovali na 20. začetnem
alpinističnem tečaju za Nepalce. Skupino in
tečaj je vodil Matjaž Šerkezi, poleg njega pa
so bili še Franc Oderlap, Rafael Kolbl in
zdravnik Rok Maček. Tečaj je potekal v
Katmanduju in na območju Langtanga,
pokrajini, ki se razteza severno od
Katmanduja in meji na Tibet.
V Katmandu smo pripotovali 13. avgusta
in takoj pričeli z usklajevanjem programov z
Nepal Mountaineering Association (NMA),
organizacijo s katero Slovenci sodelujemo že
od leta 1979 in smo bili prva država s tovrstno
pomočjo. Kasneje sta se nam s podobno obliko
pomoči pridružili še francoski E.N.S.A. in
avstrijski Eko Himal.
16. avgusta smo uradno začeli s
tečajem, katerega je obiskovalo 37 tečajnikov,
ki so bili izbrani izmed 120 prijavljenih. Od
tega so bile tri nepalske tečajnice in trije tujci
– Pakistanka in dva Tajca. Povprečna starost
tečajnikov je bila 25 let, trije izmed njih pa so
bili nepismeni, zato je bila medsebojna pomoč
med njimi še kako potrebna. Kasneje se je
izkazalo, da selekcija tečajnikov ni bila
najboljša, saj si nekateri izmed njih niso
zaslužili svojega mesta na tečaju. Vzrok je v
nepravilnih selektivnih testih in velikih
pritiskih na NMA s strani agencij, vendar se
situacija glede na prejšnja leta močno
izboljšuje.
Poleg
slovenskih
je
na
tečaju
sodelovalo še šest nepalskih alpinističnih
inštruktorjev. Vsak od njih je imel vsaj tri
mesečne izkušnje iz E.N.S.E. Tudi letos je bil z
nami Da Gombu Sherpa, s katerim Slovenci
uspešno sodelujemo že nekaj let in je s strani
NMA zadolžen za vzgojo in izobraževanje
mladih kadrov.
Čas, ki smo ga preživeli v Katmanduju smo
izkoristili za teoretična predavanja in obisk

načrtovanih treh dneh. Brez težav pa tudi
tokrat ni šlo. V vas naj bi celotna naša oprema
prispela s helikopterjem, kar pa se ni zgodilo
še naslednje tri dni. Vzrok je bil v slabem
vremenu in megli.
Kljub temu smo čas koristno izkoristili in bili
toliko bolj veseli 2. septembra zjutraj, ko je
po dolini Langtanga priropotala ogromna ruska
»zverina« z našo opremo.
V vasi smo ostali še naslednje tri dni in
dokončali vaje iz skalne tehnike in izpiti.
5. septembra smo odrinili proti baznemu
taboru v smeri prelaza Ganja La na višini 5040
m. Težave pa so romale z nami. Bližala se je
polna luna in domačini Langtanga so se
pripravljali na festival. »Če je festival, potem
19
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ga zadnja dva dni zamenja sneg. Kot bi se gore
hotele iz nas delati norca se proti večeru
zjasni in na nebu zažari na tisoče zvezd. V
daljavi pa se nam v vsej svoji lepoti in veličini
pokažeta Langtang Lirung (7246 m) in osem
tisočak Shisha Pangma (8027 m).
16. septembra se z vso kramo vrnemo v
Kyanjin Gompo. Naslednji dan, proti večeru,
imamo podelitev diplom Planinske Zveze
Slovenije, ki jo prejme vsak tečajnik. Sledijo
zaključni govori in slovo, saj smo zaradi
formalnosti, ki jih moram opraviti v
Katmanduju slovenski inštruktorji in Da Gombo
iz Kyangin Gompe odrinili dva dni prej. Prav
tako se nismo udeležili podelitve certifikatov
Nepal Mountaineering Association, ki je bila
27. septembra, na svetovni dan turizma.
Tečaj smo uspešno zaključili saj smo predelali
celoten program, ki smo ga načrtovali. Kljub
slabim vremenski razmeram in številnim
zapletom smo inštruktorji med seboj dobro
sodelovali in podajali svoje znanje na visoki
ravni. Tečajniki so bili po anketi sodeč z našim
delom in pridobljenim znanjem zadovoljni.

pa mi ne delamo oz. lahko se dogovorimo za
isto ceno in pol tovora.« so vpili vsevprek.
In tako smo morali čakati na nosače iz dva dni

oddaljenega Syabru Besia. Sledilo je intenzivno
napenjanje možganov in improviziranje. Po
treh dneh končno prispe vsa oprema.
V naslednjih devetih dneh delamo brez
počitka. Vstajanje je ob pol sedmih, zajtrk ob
sedmih, ob osmih pa že drvimo proti pol ure
oddaljenemu ledeniku, ki je postal naš
Besedilo in fotografije:
poligon. Na njem v celoti predelamo zimsko in
Matjaž Šerkezi
ledeniško tehniko vključno z izpiti. Vsak
popoldan nas zalije dež in smo prav veseli, ko
___________________________________________________________________________________

NIREKA - LOBUČE 2006
Miha Bogataj, Nastja Davidova, Peter Jeromel - ...09. - ...10.06;
Nepal: Lobuje East (6119 m) in NIrekha (6169 m)
Sporočila
23.09. 13.50, SMS za Tone Škarja/KOTG:
Če bo zjutraj OK ...
Včeraj iz Namcheja prišli v Pangboche. Glava nas
ne boli. Jaz sem nekaj pojedel in ponoči bruhal,
zdaj je OK. Čakamo do jutri. Vseskozi dež.
Organizacija štima. Tu je še elektrika. 28. naj bi
bili v BT za Lobuche. Upamo, da vreme bo. Tudi za sebe mislim, da bom OK.
Gremo do Dingbocheja. Sneg je nad 5000 m in še pada.
Miha Bogataj
27.09. 16:05 SMS za KOTG: Jutri v bazi!
Vreme se je uredilo. Noro! Včeraj smo prišli v Lobuje. Danes grem prespat za en dan v Periche,
ker me je malo zvilo, ostala dva pod Kalapatar. Vse je OK.
Miha Bogataj
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28.09. 13:57 SMS KOTG: Pojutrišnjem na vrh
Smo v bazi. Jaz super. Sestop je bil pameten, hrana odlična, to je življenje! Jutri gremo v
višinskli tabor, pojutrišnjem pa na vrh in dol. Vreme: zjutraj šajba, popoldan pa mal zabije.
Lp M, N, P
02.10.06 11:14 Vesela novica: vsi trije so bili na vrhu Lobuche in se srečno vrnili v bazo.
02.10.06 11:45 Zapoznela novica = popravek
SMS KOTG 30.09.06 15:44: Danes ob 13. uri sva po petih urah in pol z Nastjo stopila na vrh
Lobuje east (6169 m) v megleno oblačno sončnem vremenu. Juhu! Peter je včeraj zbolel .

Miha

05.10. Povzetek iz več sporoćil: Miha na prvem vrhu Nirekhe
Po sestopu z vrha Lobuche east sta se Nastja in Miha vrnila v Periche, Peter pa je zaključil
odpravo inodšel v dolino... Ker se je Nastja počutila slabo, je Miha po tehtnem premisleku
nadaljeval sam.
4. oktobra je bil s spremljevalcema in in tremi nosači v BT pod Nirekho. Vreme šajba je sporočil.
In šli so še naprej v ABC.
5. oktobra smo sredi dneva dobili sporočilo: Spet v bazi. S Pasangom sva dosegla prvi vrh
Nirekhe (5119 m ?). Precej težje je bilo kot na Lobuche. Dolg ledenik, max 75 st., vstop na
ledenik sem plezal čez 10 m 90 st. Juhej! M
In malo kasneje: Danes pridejo jaki in nesejo bazo v Luklo. Nastja me čaka v Pangbochehju, se
še bolj slabo počuti. V treh dneh do Lukle, kjer bomo upam 9., potem pa kar najhitreje v
Katmandu.
Lp Miha
Nireka - zadnja vest.
Miha Bogataj in Šerpa Pasang sta 5. oktobra dopoldne dosegla 6119 m visoki vrh Nireka.
Vrh je lep in težak. Okrog 10. oktobra bodo vsi trije člani že v Katmanduju.
___________________________________________________________________________________

03.10.2006 - ODPRAVA ČO OJU

Ostali: Uroš, Emil, Aljaž in Marjan so ponovili
isto smer, naslednji dan so bili na vrhu.

V začetku septembra je odšla na pot 8 članska
odprava Čo Oju 2006. Člani odprave: Uroš
Samec (vodja), Aljaž Tratnik, Miha Habjan,
Marjan Kovač, Peter Poljanec, Urban Golob ter
pridružena člana Pavle Kozjek in Emil Tratnik.
Glavni cilj odprave je JZ stena Čo Oja (8201
m). Cilj članov odprave je ponovitev ene od
obeh smeri v JZ steni oz. opraviti prvenstveni
vzpon na alpski način.
.

V torek, 3. oktobera 2006 je 5 članov odprave
Čo Oju: Uroš Samec, Pavle Kozjek, Emil in
Aljaž Tratnik ter Marjan Kovač bilo na vrhu.
Pavle preplezal 1100 m prvenstvene smeri,
nato nadaljeval po Poljski smeri. Vrh doseže
ob 15. uri.

načelnik KOTG
Tone Škarja
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KOMISIJA ZA VARSTVO GORSKE NARAVE
PZS IMA 23 NOVIH VARUHOV
GORSKE NARAVE

predstavniki PD Jesenice in nas pogostili. Za
gostoljubje smo se jim najlepše zahvalili in z
veseljem sprejeli njihovo povabilo za obisk
Karavank, ko se bodo te pobelile od narcis in
odele v pisano travnato odejo gorskega cvetja.
Novi VARUHI GORSKE NARAVE so postali:
BRANK Ljuba - PD IMP Ljubljana
DABIČ Viktorija - PD Ptuj
GODEC Slavi - PD Javornik–Koroška Bela
GODINA JELUŠIČ Suzana - PD Slavnik
HENGHELMAN Daniel - PD Ptuj
HORVAT Domen - PD PTT Ljubljana
KERN Mojca - PD PTT Ljubljana
KLANČAR Marija - PD Novo mesto
LORENČIČ Darko - PD Paloma
PAGON Roman - PD Gorenja vas
PANJAN Stanislava - PD Metlika
PLUT Darinka - PD Metlika
RUPAR Alojz - PD Lisca
STANKOVIČ Antonija - PD Metlika
STARC Špela - PD Ljubljana Matica
STARIČ Mojca - PD Polet Šentrupert
ŠINTLER Lado - PD Lisca
ŠTEFANIČ Janja - PD Metlika
TOPOLOVEC Jožef - PD Pohorje Zg. Polskava
WIEGELE Frančiška - PD Laško
WIEGELE Karel - PD Laško
ZEMLJIČ Branka - PD Paloma
ŽNIDARIČ Jožef - PD Maks Meško Ormož.
V seminarskih nalogah so tečajniki
opisali vplive udobnega dostopanja v gorski
svet v gorsko okolje, vzdrževanje in uporabo
cest v gorskem svetu, naravovarstvene dneve
in pohode, zgodovinske učne poti, planinske
tabore, utrip življenja na Kočevskem skozi
stoletja, močvirsko logarico, kako ohraniti
pestrost
travnikov,
naravi
prijazno
vinogradništvo, nekatere posege v naravo
Pohorja, studenčnico in vodomca, ohranjanje
rastišča rumenega sleča v Boštanju, postopek
za sprejem akta o ukrepu varstva naravne
vrednote lokalnega pomena- lipe na Šmohorju
in kako smo lahko vzorni obiskovalci gorskega
sveta.
V letu 2007 želimo že preseči številko
100, zato vas že sedaj pozivamo, da se nam
pridružite na 5. tečaju, za katerega bo razpis
pravočasno objavljen.

K

omisija za varstvo gorske narave UO PZS
si je letos izbrala za podelitev diplom
četrtega tečaja za varuhe gorske narave
mednarodni dan varstva ozonske plasti, ki je
letos potekal pod geslom: Zaščitimo ozonsko
plast in rešimo življenje na Zemlji.
Četrti tečaj za VGN je obiskovalo 23
udeležencev iz 17 PD iz vse Slovenije. Vsi so ga
uspešno končali, kar pomeni, da so aktivno
sodelovali na tečaju pri predavanjih,
opazovalnih nalogah in terenskemu delu,
pozitivno pisali pisni izpit in napisali
seminarsko nalogo, ki je bila od izbranega
mentorja pozitivno ocenjena. Še več, nekatere

seminarske naloge so celo presegla naša
pričakovanja. Komisija za varstvo gorske
narave je tako do sedaj usposobila že 83
VARUHOV GORSKE NARAVE, ki že uspešno delajo v
svojih planinskih društvih, v odsekih za varstvo
narave.
Diplome sta tokrat, v soboto 16.
septembra 2006, v Koči na Golici, podelila
predsednik PZS mag. Franc Ekar in načelnik
KVIZ UO PZS Rudolf Skobe. Svečani podelitvi
so prisostvovali tudi predsednika PD Jesenice
in PD Javornik – Koroška Bela, prostovoljni
nadzornik TNP ter novinar Gorenjskega glasa in
radia Triglav.
Gostitelji PD Javornik - Koroška Bela so
nas vodili od Križevcev, mimo začetka vlake
proti Struški, nato pa preko Sedla Suha do
Koče na Golici. Kljub neprijaznemu vremenu
so nam med potjo obširno predstavili delo
njihovega odseka za varstvo narave in
naravovarstveno problematiko gorskega sveta
Karavank. V koči so nas prijazno sprejeli tudi
Letnik 32 / številka 10
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V skladu z drugim odstavkom 17. člena Pravilnika komisije za varstvo gorske narave Planinske
zveze Slovenije (Obvestila PZS, št. 11, z dne 15. 11. 2004), je KVGN UO PZS,
dne 26.09 2006, na redni seji sprejela

SKLEP
O POSTOPKU KADROVANJA ZA ORGANE KOMISIJE ZA VARSTVO GORSKE NARAVE UO PZS
ZA OBDOBJE 2006 - 2010
1.
S tem sklepom določamo organe, postopek in roke ter pravice in obveznosti planinskih
organizacij pri kadrovanju v organe Komisije za varstvo gorske narave UO PZS (v nadaljevanju:
KVGN UO PZS) za mandatno obdobje 2006 – 2010.
2.
Začnejo se priprave kandidacijskih postopkov za organe KVGN, ki jih za mandatno obdobje 2006
– 2010 voli Zbor delegatov komisije za varstvo gorske narave, in sicer:
- načelnika KVGN UO PZS,
- člane KVGN UO PZS (5),
ter člane stalnih podkomisij KVGN UO PZS, ki jih imenuje KVGN UO PZS in sicer:
- člane Podkomisije za usposabljanje (3),
- člane Podkomisije za informiranje (3).
3.
Kandidate za posamezne funkcije lahko predlagajo:
- najmanj 5 aktivnih GS ali 3 registrirani VGN,
- odseki za varstvo narave planinskih društev,
- odbori za varstvo gorske narave pri MDO,
- KVGN UO PZS.
4.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- da so člani katerega od planinskih društev,
- da so aktivni GS ali registrirani VGN ali aktivni IPV (področje varstva narave),
- da dobro poznajo problematiko varstva narave, planinstvo in planinsko dejavnost,
- da že uspešno delajo na področju varstva narave v svojem društvu oz. planinski
organizaciji,
- da pristajajo na kandidaturo.
5.
Kandidati za načelnika morajo predložiti kratek planinski življenjepis, vizijo dela za mandatno
obdobje 2006 – 2010 ter pisno soglasje k svoji kandidaturi. Biti morajo VGN, IPV (za področje
varstva narave) ali poklicno povezani z varovanjem narave. Zaželeno je znanje enega tujih
jezikov (angleščina, nemščina).
6.
Morebitna kandidatura za člana KVGN UO PZS ne izključuje možnosti kandidature za člana katere
od podkomisij.
7.
Rok za kandidiranje prične teči z dnem objave v Obvestilih PZS in se zaključi 05. 11. 2006.
8.
KVGN UO PZS imenuje komisijo za pripravo volitev KVGN v sestavi: Drago CENČIČ - predsednik,
Tina MIKUŠ in Meta VUKIČ – člana. Komisija za pripravo volitev KVGN pripravi obrazec za
prijavo kandidatov, zbira prijave in po opravljenem delu predloži KVGN UO PZS poročilo ter
predloge kandidatnih list, ki jih objavi na spletni strani PZS.
9.
Komisija na sejah ugotavlja skladnost kandidatur (in predlagateljev) z določili tega sklepa.
V primeru nepopolnih kandidatur take kandidature izloči.
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10.
Komisija sklepa veljavno, če sta prisotna najmanj dva (2) člana. Sklepi komisije so sprejeti, če
glasujejo zanje vsi prisotni člani.
11.
Če je član komisije med predlaganimi kandidati za funkcijo iz 2. točke tega sklepa, mu članstvo
v komisiji ne preneha, vendar lahko komisija sklepa le, če so navzoči vsi trije člani.
12.
KVGN UO PZS priporoča, da predlagatelji pri sestavi kandidatnih list upoštevajo priporočilo, da
bodo zastopane vse starostne strukture, tudi mlajši GS in VGN itd..
13.
Komisija je za svoje delo odgovorna KVGN UO PZS.
Komisija pri svojem delu smiselno uporablja Poslovnik UO PZS in Predsedstva UO PZS.
14.
Ta sklep začne veljati 26. 9. 2006, izvaja pa se po objavi v Obvestilih PZS in na spletnih straneh
PZS.
Načelnica KVGN UO PZS:
Rozi Skobe l.r.

KOMISIJA ZA PLANINSKE POTI
OBVESTILO KOMISIJE ZA PLANINSKE POTI
Komisija za planinske poti razpisuje za leto 2007
Dva tečaja za markaciste PZS, 3. licenčna izpopolnjevanja in tečaj za inštruktor markacist.
Kandidat za markacista Planinske zveze Slovenije mora ob prijavi izpolnjevati naslednje splošne
pogoje:
• Starost najmanj 18 let
• Dosežena III. stopnja šolske izobrazbe
• Enoletna predhodna aktivnost v planinstvu.
• Članstvo v planinskem društvu, ki je član Planinske zveze Slovenije
Planinska društva naj prijave za kandidate za markaciste pošljejo na uradnem obrazcu:
»Prijavnica za tečaj markacistov PZS« (priloga) in »Prijavnica za licenčno izpopolnjevanje«
(priloga)
najkasneje do 15. novembra 2006 na naslov:
Planinska zveza Slovenije, Komisija za planinske poti, p.p. 214, 1001 Ljubljana
Poročilo o delu na planinskih poteh
Komisija za planinske poti prosi vsa planinska društva oziroma njihove odseke za planinske poti,
da pošljejo poročila o opravljenih delih na planinskih poteh v letu 2006 na obrazcu »Poročilo o
delu na planinskih poteh« (priloga)
najkasneje do 15.novembra 2006 na naslov:
Planinska zveza Slovenije, Komisija za planinske poti, p.p. 214, 1001 Ljubljana
Tone TOMŠE
Načelnik KPP UO PZS
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PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE
Komisija za planinske poti UO PZS
Dvoržakova 9, 1000 Ljubljana
Tel: 01/ 43 45 682 fax.: 01/ 43 45 691 e-pošta: danilo.sbrizaj@pzs.si

PRIJAVNICA ZA LICENČNO IZPOPOLNJEVANJE
PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE
KOMISIJA ZA PLANINSKE POTI
Dvoržakova 9, 1000 Ljubljana

Prejeto:

Prijavljam se za licenčno izpopolnjevanje za markacista PZS, ki bo:
v organizaciji:
Ime in priimek:

Evidenčna št.:

Naslov bivališča:
Telefon
doma:
e - pošta:

GSM:

Planinsko društvo:
MDO / OPP:

Sem samoplačnik:

Datum:

DA

NE

Želim vegetarijansko prehrano: DA

m.p.

NE

Potrjuje PD:
(ni potrebno za samoplačnike)

Februar/2007

Obrazec: KPP_LI 06
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PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE
Komisija za planinske poti UO PZS
Dvoržakova 9, 1000 Ljubljana
Tel: 01/ 43 45 682 fax.: 01/ 43 45 691 e-pošta: danilo.sbrizaj@pzs.si

PRIJAVNICA ZA TEČAJ MARKACIST PZS
Podatki o kandidatu:
IME IN PRIIMEK: _____________________________________________________ SPOL: M

Ž

NASLOV STALNEGA BIVALIŠČA: _____________________________________________________
POŠTA S POŠTNO ŠTEVILKO: I__I__I__I__I ____________________________________________
DATUM ROJSTVA

___________________ KRAJ ROJSTVA_______________________________

EMŠO: _____________________________________________________________________________

Športna panoga:

PLANINSTVO / MARKACIST

TELEFON ali GSM: I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
ŠT. KZZ (kartice zdrav. zavarovanja): I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
STOPNJA IZOBRAZBE:

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

POKLIC: __________________________________________________________________________________
ČLAN PLANINSKEGA DRUŠTVA:____________________________________________________________

Prijavljam se za strokovno usposabljanje za naziv MARKACIST PZS

Podatki o plačniku stroškov usposabljanja:
NAZIV / IME: _________________________________________________________________________
SEDEŽ / NASLOV: ____________________________________________________________________
KRAJ IN POŠTNA ŠTEVILKA: I__I__I__I__I _____________________________________________
DAVČNA ŠTEVILKA: I__I__I__I__I__I__I__I__I

DAVČNI ZAVEZANEC

DA

NE

TELEFON:________________TELEFAKS:______________ E-POŠTA________________________
Datum prijave: ______________________________
Kandidat s svojim podpisom dovoljuje uporabo, hrambo in posredovanje podatkov s tega obrazca za
potrebe nosilca usposabljanja, Strokovnega sveta Republike Slovenije za šport ter Ministrstva za šolstvo in
šport. Podatke s tega obrazca s pomočjo spletne aplikacije ŠPAK upravlja Zavod za šport Slovenije –
Športno informacijski center.
Podpis kandidata:
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Podpis (in žig) plačnika:
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Obvestila Planinske zveze Slovenije
POROČILO
o delu na planinskih poteh

v letu 2006

PLANINSKO DRUŠTVO ____________________________________________________
Redno vzdrževanje na planinskih poteh
Ime poti:

št. poti:

Delo so opravili:

Opravljeno število ur dela:
Prispevek planinskega društva v SIT:

Načelnik odseka za planinske poti:

____________________

žig PD

Dne _______

2006

predsednik PD

KPP-Obrazec za letno poročilo
Obrazec sprejet na sestanku inštruktorjev v Mozirju, 25.3.2005
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PLANINSKI VESTNIK
POSEBNA PONUDBA ZA NOVE
NAROČNIKE PLANINSKEGA
VESTNIKA

U

Naročite se lahko z dopisom na naslov
Planinska zveza Slovenije, Dvoržakova 9, 1000
Ljubljana ali preko elektronske pošte na naslov
pv@pzs.si oz. racunovodja.pzs@pzs.si.
Planinski vestnik izhaja enkrat mesečno. Letna
naročnina je 7.500 SIT (31,30 EUR), posamezna
številka 750 SIT (3,13 EUR). Poštnina je
vključena v naročnino. Cene veljajo do
31.12.2006.

redništvo Planinskega vestnika se je
odločilo, da pripravi v oktobru posebno
ponudbo.

Novi naročniki, ki bodo do 31. oktobra 2006
naročili Planinski vestnik za leto 2007,
prejmejo
letošnjo
novembrsko
in
decembrsko številko brezplačno.

PLANINSKA DRUŠTVA VABIJO
AKCIJE V OKTOBRU 2006:
AKCIJA

DATUM

ORGANIZATOR

INFORMACIJE

26. pohod planincev in
krajanov na Hom
3. pohod na Ježo
(lahka pot)
7. tradicionalni pohod po
Steklasovi poti
7. tradicionalni pohod po
Stoprški planinski poti
Proslava 55 let PD, 10 let
stolpa na Resevni
Tekmovalni pohod v
spomin na Bena Dolinška,
Ruše – Ruška koča
10. pohod po Lavričevi
poti
Kostanjev piknik na
Bukovici
Kostanjev piknik na
Okrešlju
Kostanjeva nedelja na
Bohorju
Pohod Kog - Jeruzalem

14.10.06

PD Zabukovica

Jože Jančič 041/ 200 196

14.10.06

Marijan Nanut 051/ 604 762

14.10.06

PD Valentin
Stanič-Kanal
PD Polet
Šentrupert
PD Donačka goraStoperce
PD Šentjur

14.10.06

MO PD Ruše

Iztok Urlaub 040/ 706 032

15.10.06
15.10.06

PD Šentvid pri
Stični
PD Žalec

Maks Jerin 041/ 454 097
Ruža Tekavec 041/ 536 788
Janko Tamše 051/ 641 363

15.10.06

PD Celje Matica

PD Celje Matica 03/ 492 48 50

15.10.06

PD "Bohor" Senovo Tone Petrovič 07/ 497 15 30

15.10.06

PD PT Maribor

Vlado Možina 02/ 449 26 46

20. Kostanjeva sobota na
Gori Oljki
9.Memorial Janeza Jegliča
- Johana
Čistilna akcija

21.10.06

PD Polzela

Mirko Jegrišnik 041/ 902 183

21.10.06

AO PD Domžale

21.10.06

PD Drava Maribor

PD Domžale
Silvo Karo 041/ 575 570
Simona Belec 041/ 278 273
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Bojan Brezovar 041/ 541 077
Albin Lorber 031/ 320 325
Ivan Straže 031/ 883 319

Obvestila Planinske zveze Slovenije
AKCIJA

DATUM

ORGANIZATOR

INFORMACIJE

Kostanjev piknik na Kalu

21.10.06

PD Hrastnik

Marjan Pugar 03/ 564 51 07

Orientacijsko tekmovanje
za Trdinov pokal
Po Miškovi poti

21.10.06

PD Novo mesto

Jože Perše 041/ 693 195

21.10.06

PD Lendava

Laszlo Ligeti 040/ 205 778

5. tradicionalni pohod po
obronkih Gorjancev

22.10.06

Pohod na Kremžarico ob
dnevu OZN
Pohod okrog Žirov

22.10.06

PD Polom
Franc Štokar 041/ 773 545
Kostanjevica na
Krki
PD Slovenj Gradec Primož Areh 041/ 657 686

22.10.06

PD Žiri

Zvone Kopač 04/ 519 18 04

Rokovnjaška planinska pot
(drugi del poti)
Po poteh Brežiške čete

22.10.06

PD Blagovica

28.10.06

UO PD

Bojan Pustotnik 041/ 710 681
bojan.pustotnik@helios.si
Tone Jesenko 051/ 323 335

Pohod na Gornje Laze v
počastitev občinskega
praznika občine Semič

29.10.06

PD Semič

Franc Jakofčič 041/ 365 058

AKCIJE V NOVEMBRU 2006:
AKCIJA

DATUM

ORGANIZATOR

INFORMACIJE

2. pohod Franca Sereca
Prebold - Marija Reka
Vitovska krožna pot

02.11.06

PD Prebold

Dušan Vedenik 041/ 752 899

05.11.06

PD Nova Gorica v
organizaciji
PS Šempas

Pohod po Martinovi poti

11.11.06

Pot spomina-Krn

11.11.06

PD Šmartno ob
Paki
PD Nova Gorica

7. pohod po južnih
obronkih Šmartnega
Martinova nedelja

12.11.06

PD Celje Matica

PD Nova Gorica 05/ 302 30 30
planinskod.novagorica@siol.net
v organizaciji PS Šempas
Slavka Murovec 041/ 774 249
PD Šmartno ob Paki 031/ 806 502
ob sredah od 18. do 20. ure
PD Nova Gorica 05/ 302 30 30
planinskod.novagorica@siol.net
PD Celje Matica 03/ 492 48 50

12.11.06

UO PD

Tone Jesenko 051/ 323 335

PLANINSKA DRUŠTVA POROČAJO
Na podlagi sprejetih sklepov Občnega zbora Planinskega društva Litija (Občni zbor 2006,
23.4.2006 ) in upravnega odbora Planinskega društva Litija (25. seja, 21. 9. 2006 )
Planinsko društvo Litija, objavlja
RAZPIS ZA ZBIRANJE KANDIDATOV za najem Planinskega doma na Jančah (792 m).
Razpisno dokumentacija lahko interesenti dobijo v pisarni PD Litija vsak četrtek od 16. do 18.
ure, Ul. Mire Pregljeve 1 (športna dvorana Litija) ali po pošti (Aleš - 041 229 758,
ales.pregel@rrc.si), na voljo je tudi na spletni strani PD Litija in sicer http:\www.pdrustolitija.si\razpis\index.htm.
29
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PD Celje - Matica sporoča, da bo zaradi ugodnih vremenskih razmer Kocbekov dom na Korošici
odprt do 15.10.2006 nepretrgoma. Vljudno vabimo vse planinke in planince, da nas obiščejo.
INFO: društvena pisarna - 03 492 48 50.
PD Celje - Matica
Načelnik GK Rok Volfand

_________________________________________________________________

S PD Sežana vas obveščamo, da imamo v planinski koči na Kokoši novega oskrbnika.
GRŽELJ RADO: 041 863 986
___________________________________________________________________________________

DVAINPETDESET LOŠKIH PLANINCEV NA VRHU TRIGLAVA

2

nahrbtnikih, ostalih dvainpetdeset
odprave je krenilo proti vrhu.
Krstili devetnajst »novih Slovencev«

6. in 27. avgusta 2006 se je
avtobus poln planincev iz Loč in
okolice odpeljal do Pokljuke, kjer
so pričeli s pohodom na Triglav. Ga še isti dan
osvojili in se v nedeljo, polni lepih vtisov,
vrnili v dolino.

Za mnoge je bil ta dan nekaj
posebnega. Nekaj, kar so si dolga leta želeli, a
nekako ni bilo časa, volje in podobnega.
Manjkala je samo še ura in pol, precej
previdnosti ter dokaj težak vzpon. Bilo je
nekaj pomislekov glede vzpona. Tu in tam bi
se kdo najraje obrnil. Vendar življenje je
takšno, da dobrih priložnosti ni na pretek in na
prigovarjanje večine, je vseh dvainpetdeset
planincev stopilo na vrh. Tudi gosta megla ni
zmotila veselja. Devetnajst tistih, ki so prvič
stopili na vrh, je moralo prestati krst. Ker ni
bilo župnika pri roki, sta s »štrikom« krst
opravila Jože in Vili. Naj omenimo še to, da je
v loški skupini bil rekorder Rudi Pisanec, ki je
na Triglavu stal že kar triinštiridesetič. Na
vprašanje,
zakaj
tolikokrat,
ni
znan
odgovoriti. Povedal je le, da se tej gori
enostavno ne more upreti. Po srečni vrnitvi v
kočo, so uspehu nazdravili in utrujeni dokaj
hitro zaspali. V nedeljo pa so se po isti poti
vrnili v dolino. Takrat sta na sceno stopila
Jelka in Fredi Razboršek in s kozarčkom vina
iz domače kleti počastila vse pohodnike.
Seveda razen otrok in tistih z rahlimi živci.

Po petih letih, je zopet čas, da se gre
na Triglav,« so bile besede vodstva loških
planincev. Razpisali so pohod in upali na
najboljše. Odziv je bil ogromen, tudi s
pomočjo objav v NOVICAH in na radiu Rogla.
Zbralo se je za poln avtobus optimistov, ki so
jo kljub napovedi slabega vremena mahnili
proti cilju. Veliko skupino je tokrat vodil Jože
Žnidar, ob pomoči izkušenih planinskih
vodnikov Vilija Kovačiča in Rudija Pisanca.
Ob zmerni hoji so kaj kmalu prispeli do
Vodnikove koče in naredili krajši postanek. Bili
so priča prihoda v cilj najboljših v triatlonu
jeklenih, ki je bil ravno pri tej koči. Seveda so
tudi loški planinci burno pozdravili zmagovalca
Janeza Mariča in mu s ploskanjem čestitali za
uspeh. Triatlonci so se vrnili v dolino, planinci
pa krenili proti koči z imenom Planika. Okoli
štirinajste ure je bila kolona pri koči pod
Triglavom. Sledil je sestanek vodnikov in padla
je odločitev, da se še isti dan gre na vrh
Triglava. Po malici so se pričele priprave za
vzpon na vrh. Ena planinka je ostala pri
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Jože Gumzej
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Slika – Planinci PD Loče pred Planiko

___________________________________________________________________________________

SREČANJE SLOVENSKIH IN ČEŠKIH
PLANINCEV

zanimiva. Mimo Murske Sobote smo jih
popeljali na ogled Plečnikove cerkev v
Bogojini.

P

laninsko društvo Železničar Maribor je
gostilo v lepih septembrskih dneh
planince železničarje iz Češke, iz krajev
Chocen in Nachod. Vračali so obisk slovenskim
planincem železničarjem, ki so nas gostili
letos spomladi. Za tridnevno bivanje pri nas
smo jim pripravili pester in zanimiv program s
poudarkom na ogledu in doživetju štajerske
pokrajine. Z reko Dravo in s splavarji,
splavarsko zgodovino in splavarskimi običaji so
se srečali na Šarmanovem splavu v Ožbaltu.
Navdušeni so bili nad Goričkim, Tromejnikom
in prekmurskim Triglavom, Kuglo na Sotinskem
bregu. Mehka in romantična gorička pokrajina
jih je prevzela, štorkelj sicer ni bilo več, kljub
temu so bila prazna gnezda visoko na drogovih

Seveda smo se podali na Pohorje, se sprehodili
po pohorskih fratah, se povzpeli na razgledni
stolp, oči so poromale do Pece, Uršlje gore in
do Koralp na avstrijski strani, spustili smo se
tudi do manjšega,
pa kar adrenalinskega
slapu. Seveda smo jim v treh dneh predstavili
tudi našo štajersko kulinariko
in dobro kapljico.
Preživeli smo tri lepe dni v pristnem
prijateljskem ozračju, kot ga znamo ustvariti
planinci in prepričana sem, da bo na srečanju
prihodnje leto na Češkem prav tako prisrčno.
Mija Pilko
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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:
UREDNIŠKI ODBOR:
TISK:
NAKLADA:

PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, Dvoržakova 9, 1001 Ljubljana
Tone ŠKARJA (odgovorni urednik), Hedvika PETKOVŠEK (tehnična urednica)
ter člani: Jože MELANŠEK, Emil PEVEC in Vesna LENART
TISKARNA RAVNIKAR, Marko Ravnikar, s.p., Kajuhova 2 A, 1230 Domžale
1660 izvodov brezplačno, september 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
Danes v nadaljevanju sledita dve poročili –
eno z mednarodnega YC UIAA seminarja v
Italiji (v organizaciji CAI), ki se ga je
udeležila Mateja Peršolja (PD Domžale);
drugo pa je slikovno obarvano poročilo
Gašperja Podobnika (PD Ljubljana Matica) z
mednarodnega Global Youth Summit
tabora v Makedoniji.
Če ste kje potovali, planinarili, taborili na
prav posebnem mestu, ste kaj nepozabnega
doživeli ali videli, se načudili, spoznali nove
prijatelje... in se enostavno lepo imeli (ali
imeli tudi drugačno izkušnjo...), vabljeni, da
napišete par vrstic, priložite slikco ali dve
(če ju imate) ter vse to delite z nami.
Vabljeni!

UVODNIK
Ko boste to brali, bo že oktober. Septembra,
zadnjega meseca počitnic se boste le medlo
spominjali. Vendar pa ta uvodnik še vedno
pišem v prvem jesenskem mesecu in še vedno
mislim na zadnji izletek, na katerega bom
kmalu odšla. Izkoristiti je treba še zadnje dni
dopusta, preden se vrnete v študentske klopi
ali službene pisarne.
Vendar je jesen prinesla nekaj lepšega kot je
misel na delo. Barve se bodo kar naenkrat
prebudile in začele barvati gozdove, pokrajine
in gorovja. Listi na drevesih bodo rumeni,
rdeči in še malo zeleni, barve se bodo
prelivale in ustvarjale novo preobleko gozda.
Prihajajo dnevi, ko se znova zamislimo, kako
je narava mogočna, kako z majhnimi
spremembami ustvarja velikanske stvari,
čudeže. Vsakič znova nas preseneti. To
moramo spoštovati, predvsem pa ceniti. Zato
pojdite hitro v naravo in enkrat samo opazujte
in se čudite. Veliko odpadlih jesenskih listov
pa čaka na mesto v vaši zbirki barv.

Do naslednjič, ko bomo predstavili tudi vtise
še s kakšnega mednarodnega tabora, pa vse
lepo! Uživajte na pohodih, lepih in toplih
jesenskih dnevih, pa tudi v predavalnicah in
razredih se z zanimanjem potopite v novi
snovi. Pazite nase, bodite prijazni do ljudi in
narave ter.... 'Mejte se radi! ☺
Zdenka Mihelič

Vesna Lenart

POROČILO O UDELEŽBI NA
SEMINARJU »THE MOUNTAIN OF
YOUTH«

NEKAJ MEDNARODNIH
»Vedite, da lahko dosežete vse, kar zastavite
razumu in srcu. Pred vami se razkriva svet
priložnosti, ki vam je na voljo.« (Louis L.
Hay)

Seminar je potekal od nedelje, 18.6. do
25.6.2006 v Italiji med Bolzanom in Cortino
d'Ampezzo na prelazu Pordoi, kjer ima CAI
izobraževalni center. Seminarju sem se kot
edina Slovenka pridružila šele v sredo, zaradi
službenih obveznosti.

Pozdravljeni vsi mladi popotniki, ki potujete
po različnih poteh in smereh, tako v gorah kot
v življenju. Poletje je bilo čudovito. Morda so
bili avgustovski dnevi čisto nekaj drugega,
kar smo pričakovali.. Toda v resnici je vedno
tako, da je vse za nekaj dobro. Morda smo se
v teh dneh učili potrpežljivosti, iznajdljivosti
recimo na taborih in drugod ali pa je bilo
treba kaj več postoriti notri... Sicer pa, saj
veste, vse ima svoj čar in za vse, ki znajo
videti v vsakem trenutku, dnevu nekaj lepega,
drobno-osrečujočega, so bili tudi ti dnevi
nekaj posebnega, lepega. Vsi se trudimo,
kajne?

Delovni dan smo začeli ob sedmih in
zaključili okrog polnoči. Italijanska Scuola
centrale di alpinismo giovanile (nacionalana
šola mladinskega gorništva – 10 inštruktorjev,
ki ustvarja in vodi cel program izobraževanja)
je predstavila način izobraževanja njihovih
vodnikov (accompagniatore giovanile –
spremljevalec mladih) preko tem:
- gibanje v feratah,
- gibanje v ledenikih,
- raziskovanje okolja,
- vodenje skupin,
1
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-

prva pomoč in reševanje,
organizacija
CAI
in
izobraževanja.

sistem

Očitno so za izpeljavo seminarja izbrali
najboljše inštruktorje, ker je delo potekalo na
vseh ravneh brezhibno. Bili so kompetentni
sogovorniki vsakomur, na primernem nivoju
reševali konflikte in odgovarjali na kritike
tako pri tehniki kot pri vodenju otrok. Sproti
so izdelovali tudi DVD o seminarju, kamor so
vsako noč vnašali slike, vtise, vsebine
seminarja. Pri vsem tem so imeli močno
finančno in strokovno podporo na ravni
njihove planinske zveze (zdravniške komisije,
komisije za opremo in tehniko, komisije za
turno smučanje, predsedstva CAI) in lokalnih
predstavnikov (pokrajinski odbor CAI,
province Belluno za avtobuse, vstopnine ...).
Iz predavanja predsednika CAI, Annibala
Salse (po izobrazbi antropologa, predavatelja
na univerzi) in članov njihove mladinske
komisije lahko razberem, da zelo podpira
mlade in daje pomembno vlogo planinski
organizaciji v civilni družbi.

Imeli smo kratek tečaj za njihove vodnike z
vsemi vajami, simulacijami in predavanji.
Udeleženci so bili
iz Švice, Španije,
Ukrajine, Češke, Italije, Tirolske, Gruzije,
Koreje, Slovenije. Jezikovne ovire so
premostili s simultanim, profesionalnim
prevajanjem študentov in odlično tehnično
podporo, ki jo omogoča njihova kongresna
dvorana v centru. Seminar je potekal na
visoki
ravni
tako
s
tehničnega,
organizacijskega in vsebinskega vidika.
Obiskali so nas vsi možni lokalni in CAI-evi
funkcionarji. Imeli smo možnost spoznati
organiziranost in izobraževanje različnih
planinskih organizacij in si izmenjati
izkušnje. Sama sem dobro spoznala predvsem
organiziranost Italijanov, ki imajo med
prisotnimi državami najboljšo
sistem
izobraževanja mladih. Slovenci se brez
kompleksov lahko kosamo z njimi.
Močan vtis je pustila tudi predstavitev dela z
mladimi, ki sem jo pripravila za seminar in je
obsegala:
•
delo z mladimi od tretjega leta naprej
•
različne oblike dela z mladimi: akcije,
tekmovanja, tabori ...
•
sistem
usposabljanja
vodnikov,
mentorjev
•
Starostno prilagojeni program planinske
vzgoje.

Poročilu prilagam predstavitveni DVD v
italijanskem in angleškem jeziku na katerem
se nahajajo vsebine seminarja s podporo
predavanj v Power Pointu, testi, literaturo ter
fotografijami. Vsekakor uporabno in vredno
zgleda.
Vsekakor bi lahko bili Slovenci številčneje
zastopani, zlasti ob takih priložnostih, ko se
seminarji dogajajo v naši bližini. Škoda, da
smo zamudili priložnost izobraževanja in
izmenjave izkušenj v tehniki, gibanju po
feratah in ledenikih.

Enako kot vse prisotne države, so tudi
Italijani močno zainteresirani za predstavljen
Starostno prilagojen program planinske
vzgoje in občudujejo naše delo zlasti z
mlajšimi otroki. Glede na velik interes drugih
držav, predlagam, da se pohiti z izdajo
programa ter se preko YC UIAA program
prevede v angleščino, da bo dostopen tudi
drugim državam. Lahko bi po zgledu
Italijanov pripravili spremljevalni DVD, kjer
bi slikovno prikazali stopnje programa in
način dela z mladimi. Tudi naša knjiga
Planinska šola je bila marsikomu zanimiva,
problem pa je nerazumevanje jezika. Razen
Čehom, ki so dva izvoda kupili.
Letnik 10 / številka 8

Organizatorji in udeleženci so bili zelo veseli
priložnostnih daril (knjige, nalepke, majice,
plakati Ciciban planinec), ki jih je prispevala
MK
PZS
ter
Slovenska
turistična
organizacija. Z zanimanjem so pregledovali
gradivo (revijo PIL, knjige, plakate), ki sem
ga prinesla s seboj.
Na željo UO MK PZS sem pripravljena
podrobneje predstaviti vsebino seminarja
članom UO MK.
Mateja Peršolja
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NADELAVA ŠPORTNO PLEZALNIH
SMERI V NARAVNI STENI
Poročilo z Global Youth Summit tabora,
Makedonija 2006
Tabor je potekal od 2. do 10. septembra 2006
pod okriljem UIAA. Nastanjeni smo bili v
avtokampu Gradište ob Ohridskem jezeru.
Vodja tabora je bil svetovno znan ruski
alpinist in odličen športni plezalec Aleksander
Klenov. Tabora se je udeležilo 18 plezalcev iz
Makedonije, Srbije, Rusije in Slovenije.

Plezališče ob jezeru.

Obala našega avtokampa Gradište.
Na taboru smo spoznali plezališča v bližini
Ohridskega jezera. Teoretično in praktično
smo obdelali postopek nadelave športno
plezalnih smeri. Navrtali smo 20 smeri
zahtevnosti od 6a do 8a. Organizirali so tudi
plezalno tekmovanje za vse udeležence
tabora. Ob večerih smo si ogledali filme
znanega ruskega režiserja gorniških filmov, ki
je bil prisoten tudi na taboru. Ogledali smo si
turistične znamenitosti mesta Ohrid, plavali in
veslali smo po Ohridskem jezeru, na koncu pa
smo se povzpeli še na najvišji vrh Makedonije
(Golem Korab, 2764 m n.v.). Presenetljivo je
tudi dejstvo, da imajo več dvatisočakov kot v

Uživanje v čudovitih razgledih

Sloveniji, le niso tako strmi in skalnati.

Naše začasno bivališče.
3
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Vodja tabora Aleksander Klenov v akciji.

Samopreizkus novonaučenega znanja v
praksi.

Slovenci z vseh vetrov zbrani na vrhu Golem
Koraba.

Smo poželi splošno zanimanje lokalnega
prebivalstva. Izjava za TV Ohrid.

Letnik 10 / številka 8
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Skupinska slika pred odhodom.
Makedonci so se izkazali za odlične in zelo
gostoljubne organizatorje. Kot edinega
Slovenca so me zelo lepo sprejeli in mi
razkazovali čare Makedonije še pet dni po
zaključku tabora.
Gašper Podobnik
Praktični prikaz nadelave športno plezalnih
smeri.

IZPOPOLNJEVANJE ZA MENTORJE
PLANINSKIH SKUPIN
15. –16. sept. 2006
Seminar se je začel v petek popoldne.
Pogovori o našem delu z mladino so se v
prijetnem vzdušju »modre« sobe pletli pozno
v noč.

Naslednji dan: vstajanje in odhod na izlet.
Skozi Tesne smo se podali do planine
Bukovec in nazaj. Začutili smo divjino; vode
v strugi Kosca je bilo neobičajno veliko, saj je
pred tem več dni deževalo. Mestoma smo

Teoretična lekcija o vrtanju smeri.
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videli debele sloje starega snega, ki bo
zagotovo počakal na zimo.
Popoldan so mentorji predstavili delo
planinskih skupin, nato smo preostanek časa
namenili pogovorom o vprašanjih.
Hvala vsem za prizadevno sodelovanje!

VEDNO VEČJI SMO IN VEDNO VEČ
NAS JE, OSTANIMO PRIJATELJI ...
Letošnjega planinskega tabora na Jezerskem,
ki se je končal minulo soboto, se je udeležilo
skoraj 60 otrok iz mest nekdanje skupne
občine – Velenja, Šoštanja in Šmartnega ob
Paki.

Seznam udeležencev in vodstva:
FEMC

PD SEŽANA

FRANKOVIČ
FRANETIČ

PD SEŽANA

GOŠNIK ZDENKA

PD OPLOTNICA

JENSTERLE FRANCKA PD GORJE
KANOP MARICA

PD MB-MATICA

MLINARIČ ANITA

PD GORNJA
RADGONA

MOHAR DANA

PD ŠKOFJA LOKA

NOVAK HELENA

PD INTEGRAL

Že dolgo, morda celo nikoli, se v naših koncih
ni zgodila tako obsežna planinska akcija. Kot
maldo vodstvo tega projekta smo bili zato vsi
po vrsti kar malo nervozni, posebej ob
odhodu. Prenekateri novi obrazi, dva avtobusa
otrok, polni avtomobili tehnične opreme, ...
smo kaj pozabili? Kakorkoli že, ko je avtobus
odpeljal je bilo že prepozno, res se bo
zgodilo. Jezersko je idlična dolina, ki leži na
Gorenjskem približno dve uri vožnje iz
Velenja. Obdajajo jo dvatisočaki Kamniško –
Savinjskih alp, ki se v jasnem in hladnem
jutru dvigajo nad Planšarskim jezerom, in
prav tu smo si postavili tabor. Izmena
celjiskih planincev nam je tabor predala v
dobrem stanju in nam zaželela sreče v gorah
in lepega vremena. Očitno so njihove besede
zalegle. Že naslednji dan smo se razdelili v
štiri skupine in odšli na izleta do Češke koče
in Slapa Čedca. Lepo vreme nas je spremljalo
skozi celoten teden, razen nevihtne četrtkove
noči, zato smo opravili vse, kar smo si zadali.
Demonstracijo plezanja in tehniko uporabe
vrvne ograje je zares nazorno prikazal Mito
Šinkovec. Povzpeli smo se na Ledinski vrh po
zelo zahtevni – slovenski poti, mlajši pa so se
vzpeli do Češke koče. Orientacijsko
tekmovanje je nekatere dodobra spoznalo z

PETERNEL BARBARA PD ŽIRI
ŠOLAR JERCA

PD BLED

ŠUŠTAR TADEJA

PD ŽELEZNIKI

TOLAR MAJDA

PD ŽELEZNIKI

TROBEC ANDREJA

PD SEŽANA

VODEB TATJANA

PD CE-MATICA

VODNIK IVANKA

PD INTEGRAL

Vodstvo:
BAŠKARAD MARIJA
MIKELN TOMAŽ
TROP PRIMOŽ
Primož Trop

Letnik 10 / številka 8

6

Mladinska priloga Obvestil PZS
potmi v dolini, spet druge pa z brezpotji,
vsekakor so bili na cilju eni in drugi utrujeni.
Lov na skriti zaklad in legenda o Možu brez
pigmenta sta burila duhove cel teden, tako da
se je moral le ta prikazati na krstu. Kot vedno
pa je bil poseben dan tudi tisti, ko planinci
postavijo svoje čevlje v kot in si nadenejo
kopalke – kopali smo se v Kranju. Tu so bile
še delavnice, bitka talentov, nogomet,
košarka, frizball, skratka vsakemu svoje. In le
predstavljate si lahko, kako so se naša telesa
sesedla v domačo posteljo po tako
razburljivem tednu. Pa vendar, ko smo se
prebudili, je čarovnija izginila – ostali so le še
spomini in upanje, da se prihodnje leto spet
srečamo.

Mladinsko prilogo izdaja:
Mladinska komisija PZS
Za vas so se v tokratni številki trudili:
Vesna Lenart,
Zdenka Mihelič,
Andrej Rožič,
Nina Ozimic,
Boris Ban,
Aleš Pregel
Na 8 strani papirja je prispevke spravil:
Aleš Pregel
Kratke prispevke, pohvale, ideje in pobude,
pošljite po e-pošti: Mladinska.komisija@pzs.si ali
pa po »navadni pošti« na naslov MK PZS,
Dvoržakova 9, 1000 Ljubljana

INFORMACIJE O TEDNIH TURNE SMUKE 2007

SMUČAJTE DRUGAČE!
Zakaj bi na smučanje hodili v daljne kraje in pri tem imeli velike stroške:Turno smučanje v Julijskih
Alpah: zasnežene doline, planote in vrhovi,v mrazu lesketajoči se kristali, divje zavijanje vetra,
homogena belina snega in megle, neskončni sončni dnevi. Turno smučanje je ena najbolj zdravih
telesnih aktivnosti, celodnevno aerobno gibanje, potovanje po zimskih gorah, spoznavanje ljudi in
svojih lastnih sposobnosti.
Vodniški servis Izidor pri Mladinski komisiji PZS prireja Tedne turne smuke (TTS) od
•
•

27. januarja – 3. februarja 2007 in
11. – 18. februarja 2007.
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ZA KOGA
Program je namenjen vsem tistim, ki se s turno smuko že ukvarjajo, pa bi želeli s strokovnim
vodstvom presmučati tudi tiste turne smuke, na katere se morda sami ne bi podali. V okviru
programa bodo organizirani nekateri daljši in zahtevnejši turni smuki. Tudi tisti gorniki, ki nimajo
veliko zimskih izkušenj so dobrodošli. Za njih bodo organizirane manj zahtevne ture.
PROGRAM
Poleg organiziranih turnih smukov program vsebuje še: učenje osnov turnega smučanja, seznanitev z
osnovami zimske alpinistike, družabne večere, nočno smučanje ob polni luni in seveda sedem dni
prijetnega bivanja v planinski koči PD Jeglič na Planini na Kraju. Koča je rezervirana le za
udeležence TTS. Udeleženci bodo deležni sedemdnevne popolne oskrbe (tudi malice za na ture) in
strokovnega vodstva izkušenih vodnikov PZS in planinskih inštruktorjev.
Udeleženci bodo lahko vsakodnevno izbirali med programskimi možnostmi. Program se bo prilagajal
željam udeležencev ter vremenskim in snežnim razmeram.
POGOJI
Pogoj za udeležbo je znanje smučanja na urejenem smučišču, starost vsaj 18 let ter turnosmučarska
oprema (smuči, palice, turnosmučarske vezi, psi in srenači), plazovna žolna, dereze, cepin,
nahrbtnik z nastavki za smuči, spalna vreča, čutara, sončna očala, primerna obleka in ostala
osebna oprema. Udeleženci si lahko pri organizatorju sposodijo cepin in dereze. Potrebna sta tudi
dobra volja in veselje za smučanje in hojo po gorah. Pred začetkom TTS bo organiziran sestanek, na
katerem se bodo udeleženci in vodstvo pogovorili o natančnem poteku in opremi.
Število mest je omejeno na 20 za vsako izmeno.
CENA
Cena je 49.500 SIT oz. 206,56 EUR (preračunano po centralnem paritetnem tečaju).

INFORMACIJE IN PRIJAVE:
•
•
•

MLADINSKA KOMISIJA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE, Dvoržakova 9, 1000
Ljubljana
Tel: 01/ 434 56 89; e-pošta: Mladinska.komisija@pzs.si
Matjaž Hafner, e-pošta: tts2007@gmail.com, 041/819-297.

Rok prijav 01. 01. 2007.
Čimprejšnja prijava zagotavlja mesto na TTS.
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Zakonodaja in uradne objave

Planinska zveza Slovenije bo tudi za leto 2007 izdala

PLANINSKI KOLEDARČEK
Vse Meddruštvene odbore planinskih društev zato ponovno prosimo, da

najkasneje do 20. oktobra 2006
pismeno na priloženem obrazcu sporočijo
na sejah Meddruštvenih odborov planinskih društev usklajene prireditve, pohode in druge akcije,
ki so širšega pomena, namenjene tudi planincem drugih društev.
Osrednja akcija planinske organizacije za leto 2007 bo dogovorjena na sestanku s predsedniki
MDO !
Pri načrtovanju akcij upoštevajte, da bo:
- 19. maj 2007 namenjen zasedanju Skupščine PZS,
- sobota 8. septembra 2007 pa Dnevu slovenskih planincev
in zato za ta dneva ne načrtujte večjih planinskih prireditev.
Prosimo – ne prezrite razpisa – in se držite postavljenih rokov, saj drugače ne bo možno ustreči
skupni želji, da bo koledarček natisnjen do konca meseca novembra, pregled prireditev pa posredovan športnim ustanovam in pravočasno dosegljiv na spletnih straneh Planinske zveze Slovenije. Akcije, ki so namenjene društvom, zlasti vzgojne in izobraževalne, naj sporočijo tudi komisije/odbori Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije.

PRIJAV, PRISPELIH PO ROKU NE BOMO UPOŠTEVALI
Vsi obrazci (v prilogi) morajo biti podpisani in žigosani s strani predsednika MDO PD ali njegovega namestnika!
Akcije / izlete v tujini in vzgojno-izobraževalne akcije napišite posebej !
Obrazec izpolnijo tudi komisije/odbori UO PZS !

Generalni sekretar PZS:
Danilo Sbrizaj

Zakonodaja in uradne objave
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MEDDRUŠTVENI ODBOR: ______________________________________________________________
ORGANIZATOR
AKCIJE

DATUM
NAZIV, NAMEN IN KRAJ PRIREDITPRIREDITVE VE, POHODA IN
DRUGE AKCIJE

DATUM: ______________________

Letnik 32 / številka 8
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INFORMACIJE,
NATANČNEJŠI PODATKI

_____________________________
(podpis)
Zakonodaja in uradne objave
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PONOVEN POZIV ZA POSREDOVANJE PODATKOV O OBRATOVANJU PLANINSKE
KOČE V LETU 2007 ZA KOLEDAR AKCIJ PZS
Za koledarček planinskih akcij potrebujemo podatke o planinskih kočah tudi letos, tako kot vsako leto. Obrazec, ki je objavljen v nadaljevanju vam bomo tudi v elektronski obliki, saj je obojim lažje takšno pošiljanje, kot pa po pošti.
Prosimo vas, da obrazec točno izpolnite in ne mešate (velikokrat se to zgodi) termina Stalno
odprto (SO) in odprto za weekende (OSNP). Orientirajte se le na najbolj pomembne podatke zlasti pri informatorjih, saj smo omejeni s prostorom, zato vpišite le ime ene osebe in eno telefonsko številko.
Opozarjamo pa vas tudi, da nas ne glede na datum, ki ste ga navedli v tem obrazcu kot pričetek
stalnega ali občasnega (OSNP) obratovanja koče prej po telefonu ali e-pošti obvestite o spremembi režima obratovanja. V praksi se namreč velikokrat primeri, da termini določeni v jeseni
potem ne držijo.
Podatke pričakujemo do 20. oktobra 2006.
Hvala za pomoč in lep pozdrav.
Danilo Sbrizaj l.r.
PODATKI O OBRATOVANJU PLANINSKE KOČE V LETU 2007 ZA KOLEDAR AKCIJ PZS
PLANINSKA KOČA
Koča bo odprta stalno (SO) od:
(vpišite obdobje v katerem bo koča odprta vsak dan)

do

Koča bo odprta za weekende (OSNP) od:
do:
(vpišite obdobje v katerem bo koča odprta v sobotah in nedeljah ali za praznike)
Telefon v koči:
(vpišite številko stacionarnega ali mobilnega telefona koče)
Ime in priimek oskrbnika koče _______________________________________tel:
Ime in priimek najemnika koče _______________________________________tel:
Ime in priimek informatorja:
tel:
(informator je oseba, zadolžena s strani PD, da posreduje informacije obiskovalcem koče in PZS
– vpišite le eno ime!)
Če ima PD ali koča elektronsko pošto napišite naslov:
Zakonodaja in uradne objave
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ZAPISNIK

članstvom.. Zanimal se je o obsegu koriščenja
namenskih sredstev članic CAA iz virov Intereg
ter drugih sredstev za regionalni razvoj na
področju varstva narave, za zaščito ter čiščenje odpadnih voda, za odstranjevanje smeti,
vzpostavljanje prvotnih stanj itd. Predsedstvo
je potrdilo dogovor s g. Duemassom:
• da članice pošljejo pisarni CAA podatke
o izvedenih projektih, namenjenih
varovanju narave, ki jih bo pisarna posredovala v Bruselj;
• da se g. Duemassu pošlje že sprejeto
stališče CAA o vetrnih agregatih za proizvodnjo električne energije in uporabi
gorskih koles v gorah;
• da se CAA pri evropskih projektih, predvidenih v gorski naravi, skupno s nacionalnimi službami za varstvo okolja,
določi za dajalca mnenja do takih projektov.
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. sestanka predsedstva CAA – Zveze planinskih organizacij alpskega loka, ki je
bila v petek 8. septembra 2006 v mestni
hiši v Churu – Švica s pričetkom ob 15.30 uri.

Prisotni: Josef Klenner, dr. Peter Grauss, Michael Caflisch, Claude Eckhardt in Danilo Škerbinek
Zapisnik: Markus Eckert
1. Sprejem dnevnega reda:
Predlagani posredovani dnevni red je bil sprejet.
2. Potrditev zapisnika 7. seje Predsedstva CAA
z dne 07.07. 2006
Zapisnik je bil brez pripomb sprejet.
3. Poročilo vodje pisarne:
Spletna stran CAA poizkusno deluje, administracija spletne strani je terjala profesionalno
podporo. S tem je nastalo nekaj stroškov, za
vse drugo (programiranje, nadgradnja, dodatni
vnosi, nega opreme, skrbništvo) sekretar ne
potrebuje pomoči. Predviden strošek spletne
strani za plan za leto 2007 v višini 2000 EU
torej zadošča.
Delo na brošuri CAA, ki bo predstavljala organizacijo in se jo pripravlja po zgledu podobne,
ki jo je izdal DAV, se nadaljujejo. Predvidoma
bo dokončana do konca letošnjega leta.
Pred kratkim je bil natiskan prospekt CAA z
naslovom »Naravi ustrezni zimski izleti«, v
katerem je tudi kratka predstavitev članstva.
Pred tedni je komisar za varstvo narave EU g.
Duemass sprejel predsednika Klennerja na
daljši pogovor o naši organizaciji, njenih nalogah, o alpski konvenciji in vlogi CAA pri tem
itd. Ker so planinske organizacije, članice CAA,
dajalec strokovnih mnenj pri opredeljevanju
do koriščenja gorskega prostora (uporaba prostora, gorskih voda, vetrne energije,..), kjer pa
to še ni slučaj, bo Komisar v EU zagovarjal
potrebo, da Zveze to postanejo. Svetoval nam
je več prizadevanja za ohranitev gorske narave in za negovanje razumevanja narave med
Letnik 32 / številka 8

4. Priprave na skupščino CAA:
G. M. Caflisch nas je seznanil z izvedenimi pripravami za jutrišnje zasedanje skupščine CAA.
Sekretar je poročal tudi o gradivih, pripravljenih za udeležence. Pravniki so svetovali, da se
v primeru, da se udeleženci skupščine odločijo
za selitev sedeža CAA v Nemčijo, potrebno
obstoječo organizacijo ukiniti in jo formalno
na novo ustanoviti, kar pomeni organizirati
ločeno ustanovno skupščino nove CAA. Potreben je namreč formalni akt o ustanovitvi.
5. Stališče do koriščenja vetrne energije:
Gradivo je pripravila komisija za varstvo narave in je solidno. Stališče ščiti ves hribovit svet
in ga ni potrebno selektivno deliti na visokogorje in hribovje. Če bo Skupščina gradivo
sprejela, bodo morale članice tozadevno biti
aktivnejše.
6. 7. 8 Potrditev delovnih programov komisij
Načelniki novoustanovljenih strokovnih komisij
CAA za varstvo narave, koče, pota in plezalne
stene ter planinski šport so pripravili poročila
iz svojih sestankov kot tudi programe za delo
komisij v letošnjem in naslednjem letu. Gradiva so bila članicam CAA pravočasno posredovana. Načelniki bodo na skupščini na razpolago
4
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Da bi se lahko izvajali sprejeti plani in članice
poravnale svojo obvezo, je pripravljen za
Skupščino predlog, da se članu, ki tega ne bo
opravil v roku in ne po posebnem pisnem pozivu, k njegovemu dejanskemu številu članstva
prišteje 10 % njegovega članstva, na podlagi
česar se mu izda račun za letno članarino.

za morebitna dodatna pojasnila. Komisije in
njeni člani bodo morali v svojih sredinah aktivneje poročati o opravljenem delu.
9. Darila pozornosti:
Ob pogovorih in obiskih mednarodnih ali
evropskih inštitucij je v navadi, da sogovorniku
predaš kakšno malenkost (vrednost 5 do 6.000
SIT)..Dogovorili smo se, da se nabavi 8 do 10
predmetov, ki bodo simbolično opominjali na
naše združenje ali naj predstavlja nekaj, kar
je povezano z naravo.

11. Koledar akcij:
Na koledar akcij, ki ga je pripravil sekretar, se
je dodal še datum letošnje že dogovorjene
seje komisije za planinstvo, sicer pa se dokument predloži skupščini v potrditev.

10. Predlog za ocenitev članstva :
Člani CAA so dolžni do 30. 04. pisarni CAA
Zapisal:
sporočiti število svojega članstva na dan 31.
Danilo Škerbinek
12. preteklega leta, na podlagi česar se izraPodpredsednik CAA
čuna članski prispevek za CAA. Pisarna je sleherno leto v težavah, saj podatki prihajajo z
zamudo
___________________________________________________________________________________

POROČILO
SKUPŠČINE CAA

5. Potrditev finančnega poročila za l. 2005
6. Poročilo komisije za planinski šport,
izobraževanje in varnost
7. Poročilo komisije za varstvo narave in
urejanje gorskega prostora
8. Poročilo komisije za koče, pota in plezalne naprave
9. Razpustitev Predsedstva
10. Predlogi članskih planinskih organizacij
11. Razno
12. Razpustitev CAA s sedežem v Avstriji

–
Združenja planinskih organizacij alpskega
loka, ki je bila v soboto 9. septembra 2006 s
pričetkom ob 8.30 uri v občinski zgradbi mesta Chur v Švici.
Predsednik CAA je izrekel dobrodošlico in pozdravil udeležence skupščine CAA, ki so se je
udeležili delegati in člani vseh osmih planinskih zvez, ki so vanjo včlanjeni.
Predsednik je ugotavil, da so bila vsa za skupščino potrebna gradiva vključno z dnevnim
redom v skladu s Statutom pravočasno razposlana. V slučaju, da prisotni delegati soglašajo
s preselitvijo sedeža CAA v Nemčijo, bo potrebno dnevni red zasedanja spremeniti. Ker so se
delegati izrekli za preselitev sedeža CAA v
Nemčijo, se je razposlani dnevni red spremenil
in predlog glasi:
1. Potrditev dnevnega reda zasedanja
2. Sprejem zapisnika skupščine z dne 10.
09. 05
3. Poročilo Predsedstva
4. Finančno poročilo za leto 2005
Zakonodaja in uradne objave

Ad 1)
Predlagani dnevni red je bil enoglasno sprejet.
Ad 2)
Na zapisnik Skupščine iz Pelvouxa v Franciji ni
bilo pripomb in je bil soglasno potrjen.
Ad 3)
ustanovljene so bile 3 komisije, imenovano je
bilo vodstvo in člani komisij, izvedeni so bili
prvi sestanki:
• urejejanje zadev s policijo v Innsbrucku
zaradi sedeža CAA (predmet današnje
obravnave);
5
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•
•
•
•

•
•
•

varnostnim forumom DAV in UIAA. Spremljali
bodo tudi aktualna dogajanja na nivoju CAA.
Ad 7)
Predsednik komisije g. Juerg Meyer je predstavil že posredovan obsežen program dela
komisije za varstvo narave in okolja. Najpomembnejše je sodelovanje pri Alpski konvenciji, poudaril, da žele več direktnega odziva svojega dela pri članicah, pa tudi v javnosti. Do
problemskih zadev žele zavzemati temeljni
dokument le v soglasju vseh članic. Presenečen je, da se ni še nihče oglasil v zvezi s predvidenim omejevanjem vzponov na Mt. Blanc s
stališča zmanjševanja onesnaževanja okolja.
Zadeva terja politično opredelitev in podporo.
CAA z dva milijona članov ima svojo težo in bo
morala urediti svoj pristop do javnosti, kadar
ji bo želela sporočati svoje mnenje. Vprašanja
o vetrni energiji že razdvajajo planince. Od
članic le CAI in PZS še nista povedali svojega
mnenja do tega. Ti sta potrebni, da se sprejme
skupaj veljavno stališče.
Ad 8)
Predsednik komisije za koče, pota in plezalne
naprave g. Marco A. Tieghi je opozoril na potrebo po načrtnejši skrbi članic do koč in potov,
ki predstavljajo materialno osnovo članic. Sporočilo o podpori Komisarja EU pri projektih za
urejevanje odplak, smeti, energije in posodabljanja koč, so zelo dobrodošla. Seveda je potrebno za kandidiranje dobre pripraviti konkretne projekte. Gospodarjenje, zavarovanje in
uporaba naše materialne baze bo s prenosom
izkušenj sigurno uspešnejše. Varovane in plezalne poti se urejujejo zelo različno. Obnove
bi morale slediti dogovorjenim konceptom.
Kako naprej z mednarodnimi projekti (n.pr. z
Vio Alpino?) Tudi ta komisija je predložila
zanimivo pisno gradivo.
Ad 9)
Na predlagano razrešitev Predsedstva ni bilo
pripomb in prisotni so predlog enoglasno potrdili.
Ad 10
Na mizo in v nadaljnjo uporabo članicam so
bila dana gradiva CAA o: Klimatskih spremembah in energetski proizvodnji, Iterreg III, ter
Regionalnem načrtovanju in uporabi alpskega
prostora (priloga).

internetna stran CAA je dana v uporabo, obstajajo linki do članic;
pripravljen je večletni plan komisij in
zveze CAA;
opravljeno je bilo več lobiranj v EU, na
Alpski konvenciji in drugih evropskih
inštitucijah;
izveden uspešen sestanek z komisarjem
EU za varstvo narave, ki je dal vso podporo za koriščenje sredstev Interreg;
zelo ga zanimajo dosedanji projekti iz
področja varovanja okolja, odstranjevanja odplak, smeti, energetskih naprav,,..Po priloženem obrazcu naj članice posredujejo pisarni CAA podatke o
opravljenih investicijah (obrazec v prilogi);
dogovori z pisarno »Nemški šport« v
Bruslju o zastopanju CAA pri zadevah, o
katerih se bomo odgovorili;
pripravlja se informativni bilten CAA; v
njem je tudi organigram, ki je bil razdeljen med zasedanjem (priloga);
gospodarjenje z sredstvi reciprocitete.
(več o sestanku z Komisarjem EU in o
delu CAA je zapisano v beležki sestanka
Predsedstva).

Ad 4)
Dr. Grauss je podal podrobno finančno poročilo
za leto 2005 in pojasnjeval nekatera dana
vprašanja (poročilo je bilo razposlano z vabilom).
Ad 5)
Louis Vonmetz je v svojem imenu in imenu
Walterja Segerja podal poročilo o stanju, pravilnosti finančnega poslovanja in vodenju
računskih izkazov CAA, kar sta ugotovila ob
posebnem pregledu tega v pisarni CAA (poročilo v prilogi).
Predlagata potrditev finančnega poročila in
razrešnico Predsedstvu. Predlog so delegati
potrdili.
Ad 6)
Predsednik komisije g. Karl Schrag je podrobneje komentiral poročilo in obsežen program,
kar je bilo razposlano z vabilom na skupščino.
Poudarek je na varnosti obiskovalcev gora, pri
tem so omenili tudi možnost za sodelovanje z

Letnik 32 / številka 8

6

Zakonodaja in uradne objave

Obvestila Planinske zveze Slovenije
Zakonodaja in uradne objave

dnje novih žičniških naprav, pri tem pa primanjkuje sredstev za obnovo obstoječih.
Ad 11)
Ker ni bilo prispevkov, se je prešlo na zadnjo
točko tega dnevnega reda.
Ad 12)
Prisotni so enotno izglasovali, da se CAA z
sedežem v Avstriji razpusti.

Predstavnik Južno Tirolske planinske organizacije je prisotne seznanil o projektu ceste in
novih žičniških naprav v dolino Martel v gorski
skupini Ortler, ki je narodni park. Projekt je
tudi v nasprotju s programom » NATURA
2000«. Ko bo potrebna podpora, računajo, da
jo bodo članice CAA dale, te naj tudi bojkotirajo obisk tega področja, pismo bo potrebno
poslati tudi komisarju Duemassu v Bruselj.
Zanimivo je, da g. Messner kot evropski poslanec projekt podpira. Potreben bo dogovor,
katere prostore bomo čuvali. Ker smučarski
šport po uradnih podatkih v Evropi upada z 8
do 10 % letno tudi opozarjajo na nesmisel gra-

Zapisal:
Danilo Škerbinek, l.r.
P.s.: v poročilu navedene priloge sem predal
strokovni službi PZS

________________________________________________________________________________________________

POROČILO

5. Potrditev letnega in večletnega programa
6. Potrditev finančnega plana za leto
2007/prispevki
7. Razno

I

z ustanovne skupščine CAA – Zveze planinskih organizacij alpskega loka, ki je bila v
soboto,
9. septembra 2006 popoldne v mestni hiši
Chur – Švica.

ad 1)
Na predlog predstavnice Francije je bil potrjen
kot vodja zbora g. Josef Klenner.

Predstavniki organizacij:

ad 2)
Iz obširne razlage pravnikov iz Švice, Avstrije
in Nemčije o možnih lokacijah sedeža nove
organizacije (gradivo je bilo poslano) in prepovedi policijskega urada iz Innsbrucka, da bi
organizacija, ki je registrirana v Avstriji imela
sedež v drugi državi (konkretno Nemčiji), so
prisotni sklenili, da se sedež CAA prenese v
Nemčijo in registrira po njenem pravu. Sedež v
Nemčiji je potrebno obdržati tudi v primeru,
ko bo predsedujoči iz druge države. Potrebna
je namreč kontinuiteta dela in strokovnost.

Planinske zveze Južne Tirolske (AVS)
Planinske zveze Italije (CAI)
Planinske zveze Nemčije (DAV)
Planinske zveze Liechtenstein (LAV)
Planinske zveze Avstrije ( OeAV)
Planinske zveze Slovenije (PZS)
Planinske zveze Švice (SAC)
so sklenili, da ustanove CAA z sedežem v
Muenchenu – Nemčija, kot naslednico organizacije z istim imenom, ki je do danes delovala
s sedežem v Avstriji.

ad 3)
Dosedanji Statut je doživel le popravke, ki jih
narekuje sprememba sedeža in navedbe zakonodaje Nemčije.
Tako sprejet Statut so prisotni enoglasno potrdili.
ad 4)

Dnevni red:
1. Volitev vodje zborovanja
2. Ustanovitev CAA z sedežem v Muenchenu
3. Sklepanje o Statutu
4. Volitve predsedstva
Zakonodaja in uradne objave
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Za uporabo internetnih strani se bo uvedel
selektivni dostop (splošno, delegati članic,
Predsedstvo, komisije,..) in uvedla gesla.
Sekretar CAA prosi PZS za pomoč pri prevajanju tekstov s specialno strokovno terminologijo.
Problematika UIAA je tudi tokrat poskrbela za
živahno razpravo. Ključni povzetki so:
• čeprav piše v Statutu UIAA, da bodo
gradiva za skupščino razposlana 2
meseca poprej (skupščina bo 15. 10. v
Banfu), do tega dne ni še nobenih gradiv, pomeni, da ne bo mogoče sprejeti
nobenih statutarnih sprememb; nujno
bo, da se bi sporazumeli in našli soglasje letos vsaj v bodočih usmeritvah;
• predvidoma se bo UIAA reorganizirala v
3 statutarne dele, ki bi se en krat letno
sestali; pomeni, da to ne bo več športna temveč koordinacijska zveza, v tem
primeru ne bo več vključena v OK, kar
bo za njene članice (planinske organizacije) življenjsko vprašanje, saj bodo
članice slabo obravnavane;
• SAC bi sprejel predlog delitve UIAA v
tri dejavnosti, ki pa bi morale biti
povezane
• če alpinistične dejavnost ne bo več v
UIAA, te organizacije dejansko ne bo
več;
• predvideva se, da bodo zveze 7 let poprej morale dokazljivo dobro delati, da
se jih sprejme v UIAA;
• možno je, da se sedanje komisije UIAA
umakne in predlaga drugo strukturo;
• DAV bo na svoji spletni strani predstavila svoje videnje UIAA;
• tako kot sedaj dela UIAA, planinske
organizacije zanjo nismo zainteresirane;
• članice CAA, ki bodo šle v Kanado, se
naj tam pred sestankom vsklade, če
katera tja ne bo potovala, naj pooblasti
za nastopanje v njihovem imenu druge
udeležence.
Zapisal:
Danilo Škerbinek, l.r.

Na predlog delegatov iz Lichtensteina in Italije se za člane Predsedstva izvoli osebe iz prejšnje sestave. Dogovorjeno je še, da bo sedanje
predsedstvo po izteku prejšnjega mandata
dalo svoje vloge na razpolago, kar pomeni, da
bodo ob soglasju vseh potrjeni še za dve leti
ali zamenjani.
Potrjene so tudi dosedanje sestave strokovnih
komisij, njih predsedniki in nadzorniki finančnega poslovanja.
ad 5)
Generalno so sprejeti letni in večletni programi ter usmeritve, ki so jih pripravili Predsedstvo in komisije. Obravnavan je bil tudi v naprej razposlan predlog: »Težišče programa dela
CAA«. Po krajši razpravi je bilo dogovorjeno,
da je od ponujenih alternativ A in B sprejet
koncept A v povezavi z B, saj brez izrazitejših
in večjih aktivnosti ni mogoče doseči razumevanja dela CAA v Bruslju.
Delo terja seveda najprej konsolidiranje in
utrditev dela združenja (program B) in nato
program A. CAA tudi (še?) ni evropska organizacija, ali bo uspela nastopati v imenu planincev Evrope?
ad 6)
Finančni plan za leto 2007 je potrjen v isti
vrednosti, kot je veljal letos, t.j. v vrednosti
42.000 EUR. Stroški prevajanja zadoščajo za
sedanje potrebe članic. Potrjen je predlog
Predsedstva, da se članici, ki ne posreduje
podatkov o članstvu do dogovorjenega roka in
na dodatni poziv ne da potrebnih podatkov, k
dejanskemu številu članstva iz preteklega leta
doda 10 % članstva in na osnovi tako dobljenega števila članstva izstavi tej članici račun.
ad 7)
Skupščino za leto 2008 organizira drugi teden v
septembru Planinska zveza Južne Tirolske.
Delegati iz J. Tirolske so me obvestili o vzorčnem projektu, ki poteka in bo prikazal planinske ter turistične poti na računalniški mreži in
ga financira EU. Dejansko bo vsak receptor
hotela lahko gostu pokazal in svetoval, katero
pot naj izbere glede na znanje in sposobnost
gosta. Obljubili so, da nam o projektu pošljejo
podatke.
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BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE V
DRUŠTVIH

B

lagajniško poslovanje je poslovanje z
gotovino, ki se opravlja preko blagajne,
(kovinske omarice) v kateri je shranjena
gotovina.
Organiziranje blagajniškega poslovanja pri
društvih je odvisno od vrste dejavnosti ter
vodenja poslovnih knjig in evidenc.
Predpisi o plačevanju:
Zakoni in na njihovi podlagi izdani predpisi, ki
urejajo gotovinska plačila društev so enaki kot
za gospodarske družbe (Zakon o plačilnem
prometu, Zakon o davčnem postopku, Zakon o
deviznem poslovanju, Zakon Banki Slovenije,
Pravilnik o primerih v,
katerih se plačila za dobavljeno blago in
opravljene storitve ter druga plačila ne nakazujejo na transakcijske račune, Pravilnik o
plačevanju z gotovino in blagajniškem maksimumu in drugi sklepi, ki urejajo to področje).
Računovodsko evidentiranje ureja slovenski
računovodski standard SRS 33
(računovodske rešitve v društvih) in kontni
okvir za društva.
Dovoljeni znesek gotovine v blagajni (blagajniški maksimum)
Društva upoštevajo predpisana pravila o blagajniškem maksimumu, velikost blagajniškega
maksimuma določijo sami s splošnim aktom
oziroma drugim dokumentom, odvisno od velikosti in vrste izplačil v gotovini ter oddaljenosti od najbližjega izvajalca plačilnega prometa,
pri katerem imajo transakcijski račun (sprejme
in potrdi ga vsako leto pristojni organ društva –
UO za naslednje leto).
Če blagajniškega maksimuma ne določijo, se
šteje, da je nič.
Društva smejo imeti v blagajni po koncu delovnega dneva gotovino do zneska blagajniškega
maksimuma. Poleg tega imajo lahko v blagajni
tudi gotovino za namene, ki jih določajo predpisi, vendar največ 3 delovne dni oz. 5 dni, če
je oddaljenost od najbližjega izvajalca plačilnega prometa, pri katerem imajo transakcijski
račun, več kot 15 kilometrov.
Evidentiranje blagajniškega poslovanja

Zakonodaja in uradne objave

Blagajniški dnevnik lahko vodimo ali pa tudi
ne. Pri odločitvi izhajamo iz področja in obsega dejavnosti, potrebnih za pojasnjevanje postavk v temeljnih poslovnih knjigah. Prednost
vodenja je preglednost in sprotno preverjanje
stanja gotovine.
Društva, ki vodijo poslovne knjige po sistemu
enostavnega knjigovodstva, niso dolžna izkazovati gotovinskih vplačil in izplačil v posebni
pomožni knjigi (blagajniški knjigi), temveč
lahko v knjigi prihodkov in odhodkov ter terjatev in obveznosti evidentirajo tudi vsa gotovinska plačila.
Kaj se lahko plačuje z gotovino?
Pojasnila k pravilniku o primerih, v katerih
se plačila za dobavljeno blago in opravljene
storitve ter druga plačila ne nakazujejo na
transakcijske račune (Ur. list 140/2004,
29.12.2004)
Poslovanje z gotovino je urejeno z Zakonom o
plačilnem prometu in Zakonom o davčnem
postopku. Oba omejujeta gotovinska plačila
pravnih in fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost.
S 30. členom Zakona o plačilnem prometu je
predpisano, da sme imetnik transkacijskega
računa, ki je vpisan v poslovni register, za plačevanje z gotovino dvigovati z računa potrebno gotovino in se ravnati po Pravilniku o plačevanju z gotovino in blagajniškem maksimumu.
V uradnem listu RS 140/2004 z dne 29.12.2004
je bil na osnovi 67. člena Zakona o davčnem
postopku objavljen Pravilnik o primerih, v
katerih se plačila za dobavljeno blago in
opravljene storitve ter druga plačila ne nakazujejo na transakcijske račune.
Od 1. januarja 2005 je pri plačevanju z gotovino treba upoštevati 67. člena novega Zakona o
davčnem postopku, s katerim je določeno, da
minister za finance podrobneje določi primere,
za kaj in v kakšni višini se lahko vršijo gotovinska plačila (Pravilnik o primerih, v katerih
se plačila za dobavljeno blago in opravljene
storitve ter druga plačila ne nakazujejo na
transakcijske račune).
Tako pravilnik omogoča plačevanje pravnim
osebam z gotovino:
- prejemniku - pravni osebi - se lahko
izvršijo posamična izplačila, ki niso
9
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Druga in tretja alinea 2 točke 100. člena
ZDoh-1 se glasi:
Dohodnina se ne plačuje, če oseba
- prostovoljno oziroma na podlagi vabila ali
poziva sodeluje v prostovoljnih ljubiteljskih,
humanitarnih, kulturnih, športnih, raziskovalnih, sindikalnih dejavnostih, v dejavnostih
zbornic, v dejavnostih verskih skupnosti in
dejavnostih političnih strank, pod pogojem, da
so navedene dejavnosti nepridobitne dejavnosti;
- sodeluje v dejavnostih društev in njihovih
zvez zaradi uresničevanja ciljev oziroma
namenov, zaradi katerih so društva ustanovljena, ne pa v okviru opravljanja pridobitne
dejavnosti teh društev;
in v zvezi s tem prejme povračilo navedenih
stroškov do višine povračil stroškov, ki je
določena za povračila delavcem iz delovnega
razmerja v skladu s predpisom vlade iz 31.
člena Zakona o dohodnini- ZDoh-1.
3. točka 101. člena ZDoh-1
V davčno osnovo se ne všteva posameznega
prejemka prejetega iz prve, druge in tretje
alinee 2. točke 100. člena tega zakona, če ne
presega 30.000 tolarjev, brez upoštevanja prejemkov, namenjenih pokritju stroškov, od
katerih se ne plačuje dohodnina, oziroma skupni prejemek, prejet v primerih iz prve, druge
in tretje alinee 2. točke 100. člena tega zakona, če na letni ravni ne presega 200.000 tolarjev, brez upoštevanja prejemkov, namenjenih
pokritju stroškov, od katerih se ne plačuje
dohodnina.

večja od 100.000 sit (računi, ki se
izplačajo na ta način, morajo biti naslovljeni na društvo)
- prejemniku – fizični osebi – dohodki iz
delovnega razmerja zaposlenim v skladu s 25. členom Zakona o dohodnini
(plača, regres, povračila stroškov v
zvezi z delom….)
- prejemniku – fizični osebi – dohodki, ki
so v skladu z 20. členom zakona o
dohodnini (denarne pomoči, odškodnine, preživnine, otroški dodatki….)
- Iz določb 2. člena tega pravilnika je
razvidno, da se morajo vsa druga povračila, ki izhajajo iz druge in tretje
alineje, 2. točke 100. člena in 3. točke 101. člena Zakona o dohodnini –
Zdoh-1, fizičnim osebam nakazovati
na transakcijski račun upravičenca.
Ker člani društva niso v pogodbenem razmerju v skladu s 25. členom Zakona o dohodnini (ni redno delovno razmerje), ampak
opravljajo delo prostovoljno, in dobijo povračila v skladu s 100. in 101. členom Zakona
o dohodnini, zato moramo upoštevati določila zgoraj obrazloženega pravilnika.
Vsa plačila za povračilo stroškov se izvedejo
preko transakcijskega računa upravičenca.
Zagrožene kazni za neizvajanje določb:
Zakon o davčnem postopku Uradni list
25/2005 z dne 14.3.2005 v Šestem delu –
kazenske določbe v 11. točki 391. členu določa, da se z globo od 400.000 do 6.000.000
tolarjev kaznuje za prekršek pravna oseba, če:
11. v nasprotju z zakonom ne nakazuje plačila za dobavljeno blago ali opravljene storitve ter druga plačila na transakcijske račune
prejemnikov (67. člen).

Pripravila:
Računovodja PZS
Vera Šmid

________________________________________________________________________________________________
PLANINSKAZVEZA SLOVENIJE
UPRAVNI ODBOR PZS
1001 LJUBLJANA, DVORŽAKOVA 9
ŠTEVILKA: UO/ 084-2006
DATUM:
10.09.2006

K 1.TOČKI

zap.1 seje UOPZS

ZAPISNIK
1. seje UO PZS, ki je bila 21. junija 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
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prisotne in sporočil, kdo se je za sejo opravičil (lista prisotnosti je priloga arhivskemu izvodu
zapisnika). Ugotovil je, da je od 32 članov UO 18 članov prisotnih, zato je sklepčen.
Ker je bila navzoča večina članov UO PZS, je UO nadaljeval z delom.
Mag. Franci Ekar se je v nadaljevanju najprej zahvalil vsem članom za pogum k kandidaturi v PZS
in izrazil pričakovanje, da bo vsak po svojim najboljših močeh pomagal pri delu Planinske zveze
Slovenije. Hkrati pa je omenil nekatere pomembne obletnice, ki nas čakajo v prihodnosti (100let Ruške koče, 100 let rojstva Mihe Potočnika, 99 obletnica ustanovitve GRS v Kranjski Gori, 110
let Kredarice, …)
Za sejo je predlagal naslednji DNEVNI RED:
1. Ugotovitev sestave Upravnega odbora PZS - priloga (mag. Franci Ekar)
2. Pregled sklepov 22. seje UO PZS z dne 6.4.2006 in poročilo o opravljenih nalogah – priloga
zapisnik 22. seje UO PZS (Danilo Sbrizaj)
3. Zapisnik in sklepi Skupščine PZS z dne, 21.05.2006 (mag. Franci Ekar)
4. Imenovanje načelnikov in predsednikov komisij in odborov PZS (mag. Franci Ekar).
5. Program dela UO PZS – rokovnik II/2006 in I/2007 (mag. Franci Ekar)
6. Informacija o izvajanju finančnega načrta za leto 2006 s pregledom finančnega stanja –
priloga (Veronika Šmid)
7. Izhodišča za pripravo predloga programa PZS in finančnega načrta PZS za leto 2007 - priloga (Danilo M. Sbrizaj, Veronika Šmid)
8. Poročilo Gospodarske komisije UO PZS:
- vpis novih koč v seznam planinskih koč (Metod Kovač)
9. Informacija glede članskih ugodnosti za leto 2007 (Danilo Škerbinek)
10. Predlog racionalizacije dela UO PZS – preoblikovanje oziroma ukinitev nekaterih komisij
in odborov UO PZS (mag. Franci Ekar, Danilo M. Sbrizaj)
11. Organizacija dela v Strokovni službi PZS –/ imenovanje GS PZS za dobo 4. let (mag. Franci
Ekar, Metod Kovač, Danilo M. Sbrizaj, na seji)
12. Informacija o razvoju in nadaljnji obliki delovanja in usklajevanja dela PZS - GRS Slovenije (mag. Franci Ekar, Metod Kovač, na seji)
13. Informacija o predlogu Zakona o planinskih poteh ( ustno, Tone Tomše)
14. Informacija o sprejemu Zakona o društvih (ustno, mag. Franci Ekar)
15. Sprejem novih društev v članstvo PZS in predlog za brisanje neaktivnih PD (Danilo Sbrizaj
na seji)
16. Potrditev predlogov priznanj (Danilo Sbrizaj na seji)
17. Vprašanja in pobude članov
18. Tekoče naloge UO PZS
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
K 1. TOČKI
UGOTOVITEV SESTAVE UPRAVNEGA ODBORA PZS
Lista sestave UO PZS je bila predloženo k gradivu za sejo.
K 2. TOČKI
PREGLED SKLEPOV 22. SEJE UO PZS Z DNE 6.4.2006 IN POROČILO O OPRAVLJENIH NALOGAH –
PRILOGA ZAPISNIK 22. SEJE UO PZS.
Zapisnik 22. seje Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije, z dne 06.04.2006 je bil priložen
sklicu seje. Poročilo o neopravljenih nalogah je bilo podano na seji.
Danilo Sbrizaj:; Realizirani so bili vsi sklepi, razen sklepa 5/06-04, da je potrebno sklicati sestanek med predstavniki VK in predlagatelji sestanka MDO Ljubljane in MDO Notranjske, za katerega
Zakonodaja in uradne objave
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je bil zadolžen Danilo Škerbinek in SŠ. Kljub prizadevanju obeh do sestanka ni prišlo, ker se ni
dalo uskladiti urnika sestanka.
Postavilo se je vprašanje Bavšice in kako je z njenim upravljanjem in gospodarjem Bavšice
(Škerbinek) Na vprašanje je odgovoril Danilo Sbrizaj.
V razpravi so sodelovali še Bojan Rotovnik, Roman Ponebšek, Franc Gričar, Marko Goršič. Po razpravi je bil sprejet
SKLEP 1/21-06: » UO PZS potrjuje, predlog Bojana Rotovnika za imenovanje skupine za urejanje
problematike PUS Bavšica.«
»Sklep je bil soglasno sprejet«.
Borut Peršolja sklepa ni podprl. Meni, da je to stara zadeva in naj jo rešuje tisti, ki je odgovoren
zanjo.
Franc Gričar predlaga, da MDO Ljubljana in MDO Notranjske umakneta svoje trditve glede VK
PZS.
Borut Peršolja je tudi predlagal, da se na naslednji seji UO PZS obravnava »Predlog sodelovanja
med PZS in ZGVS. UO je po razpravi sprejel
SKLEP 2/21-06: »UO PZS daje pobudo o sodelovanju PZS in Gorskih vodnikov. Do naslednje seje
se pripravi posodobljen dokument, pri katerem naj sodeluje pravni zastopnik PZS Metod Kovač
ter pripravljalec in poročevalec gradiva Borut Peršolja.«
»Sklep je bil soglasno sprejet«.
Ker na zapisnik 22. seje UO PZS ni bilo drugih pripomb je UO sprejel
SKLEP 3/21-06: »UO PZS potrjuje zapisnik 22. seje UO PZS z dne 06.04.2006 v predloženem
besedilu.«
»Sklep je bil soglasno sprejet«.
K. 3.TOČKI
ZAPISNIK IN SKLEPI SKUPŠČINE PZS Z DNE, 21.05.2006
Gradivo je bilo predano članom UO PZS pred sejo. Na Skupščini je bilo sprejetih 11 sklepov od
katerih je bilo 8 realiziranih že na sami Skupščini, 3 pa se nanašajo na prihodnje obdobje in
sicer sklepi št. 5, 6 in 11.
Borut Peršolja je predlagal, da do naslednje seje UO, P UO PZS pripravi izhodišča za prenovo
teh dveh dokumentov in sicer: 1. Pravilnik o formiranju sklada za koče in pota.
2. Predlog sprememb Statuta PZS
V razpravi so sodelovali Franci Ekar, ki je predlagal ustanovitev Odbora za pripravo predloga
sprememb Statuta PZS in pa pripravo Pravilnika za koče in pota, Metod Kovač, ki je ostro nasprotoval predlogom Boruta Peršolje in
Tone Tomše, ki je predlagal obravnavo gradiv na PD v poletnem času.
SKLEP 4/21-06: »UO PZS potrjuje zapisnik Skupščine PZS z dne 21.05.2006 v predloženem besedilu.«
»Sklep je bil soglasno sprejet«.
K 4. TOČKI
IMENOVANJE NAČELNIKOV IN PREDSEDNIKOV KOMISIJ IN ODBOROV PZS
Lista sestave načelnikov in predsednikov komisij in odborov PZS je kot je bila, saj je vse odvisno
od samih komisij. Lista je priloga k gradivu za 1. sejo UO PZS.
Danilo Sbrizaj je predstavil predsednika nove zveze GRZS Mira Pogačarja. Društva in postaje GRS
so mu izkazale zaupanje in dalo pooblastilo, da zastopa gorske reševalce na seji UO PZS in nastopa tudi kot pooblaščenec GRS S
Pojasnilo je bilo s strani članov UO sprejeto.
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V nadaljevanju je Borut Peršolja predlagal, da se do naslednje seje pripravi preglednica do
kdaj imajo načelniki in predsedniki MDO mandat. Predlaga tudi, da se na mesto Uroša Vidoviča v
UO PZS, ker ima 2 funkciji imenuje novega člana.
Mnenje o tem predlogu je podal Metod Kovač, ki je menil, da je 1 voljeni član lahko v 2 funkcijah, zato ni potrebno, da bi imenovali namesto Uroša Vidoviča novega člana.
Danilo Škerbinek je predlagal, da se do naslednje seje UO PZS pripravi pregled aktivnosti članov
UO PZS glede na prijavljene funkcionalnosti.
V razpravi so še sodelovali še Roman Ponebšek Tone Tomše, Bojan Rotovnik, Marko Goršič in
Primož Areh.
Borut Peršolja je predlagal 2 sklepa:
1. SKLEP: UO potrdi sestavo UO PZS kot je predlagano.
2. SKLEP: UO potrdi, da je z izvolitvijo podpredsednika PZS Uroša Vidoviča ostalo prazno
mesto voljenega člana UO PZS in se na to mesto uvrsti naslednji član UO po številu glasov.
Franci Ekar je nato dal na glasovanje oba sklepa. Sprejeta sta bila
SKLEP 5/21-06: »UO PZS potrjuje sestavo UO PZS, ki je bil izvoljen na Skupščini.«
»Sklep je bil soglasno sprejet.«
SKLEP: 6/21-06: »UO PZS soglaša, da se v članstvo UO PZS imenuje naslednji član po številu glasov.«
» Sklep je bil sprejet z 12 glasovi ZA.
Borut Peršolja je predlagal, da UO sprejme ugotovitveni sklep o tem, da je z izvolitvijo na mesto
podpredsednika PZS prenehal mandat voljenega člana UO PZS Urošu Vidoviču. S tem potrjuje
mandat naslednjemu na listi po številu glasov.

K 5.TOČKI
PROGRAM DELA UO PZS – ROKOVNIK II/2006 IN I/2007
Gradivo je predstavil Danilo Sbrizaj. Gradivo je bilo poslano skupaj z vabilom. Rokovnik je podoben rokovniku izpred prejšnjih let. V razmislek predlaga datum za naslednjo sejo UO PZS, zaradi
poletnih počitnic ter predlaga datum zadnji teden v septembru. Hkrati poziva vse načelnike
komisij za pravočasno oddajo poročil in planov za leto 2007. Opozoril je, da mora biti gradivo za
sejo UO PZS oddano 14 dni pred sejo UO PZS.
Marjan Burja-MDO Gorenjske je menil, de je poletno obdobje potrebno izkoristiti za aktualne
dogodke, za uskladitev pravilnikov PD z Zakonom o društvih (enotni primer za vsa društva), ureditev enotne evidence članstva, statusa prostovoljstva, ki že izgublja na pomenu.
Bojan Rotovnik je postavil vprašanje, če so bile že izvedene volitve v okviru MDO in po kakšnem
postopku se izvajajo volitve v MDO-jih? Odgovoril mu je Marko Goršič, ki je pojasnil, da so bili
Pravilniki poslani po posameznih MDO-jih, volitve se izvajajo vsake 4 leta.
Borut Peršolja; Predlaga, da se iz rokovnika vrže vsa ideološka navlaka, vsi teksti, ki se ne nanašajo na datum in delo, ter se naredi čistopis rokovnika II/2006 in I/2007.
Sprejet je bil predlog, da se seja UO PZS premakne na zadnji teden septembra oz. na primeren
datum.
K TOČKI 6
INFORMACIJA O IZVAJANJU FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2006 S PREGLEDOM FINANČNEGA
STANJA – PRILOGA
Nekaj gradiva je bilo poslanega že z vabilom. Poročilo je podala računovodkinja Vera Šmid. Poslan je bil delni pregled članstva, finančno stanje je normalno, ni večjih težav pri poslovanju, s
tem da se naše obveznosti plačujejo v okviru začrtanih rokov. Z razpisi je malo zamude, ker so
Zakonodaja in uradne objave
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bile pogodbe s strani MŠŠ poslane kasneje, sredstev je za 5% več, FŠO je odobrila kar lepa sredstva, članarina PD je bila nakazana 71%, povečalo se je A-članstvo iz 1260 na 1470. Iz razpisa ESS
so odobrena sredstva in zelo stroga navodila za črpanje. Treba bo skrbeti za zakonitost dela, v
veljavo je stopil novi Zakon o društvih, ki bo prizadel tiste ki imajo nad 200 mio prometa, in bo
potrebno imeti zunanjo revizijo. Komisije poslujejo normalno v okviru svojih zmožnosti.
Marko Goršič; Postavi vprašanje zakaj nekatera velika društva niso odvedla niti tolarja na PZS in
ali smo nekatere A-člane sponzorirali s PV celih 6 mesecev.
Vera Šmid je podala odgovor da, nekatera društva plačujejo pavšalno in med letom nikoli ne
moremo natančno izračunati. Ko bomo imeli enotno evidenco članstva bo vse jasno izračunano,
kar se pa tiče A-članov imamo imenske sezname, ki jih rabimo za zavarovalnico.
Jože Kodre je postavil vprašanje:
Ali vsa PD, ki imajo oznako nič (0) plačano, dobila opozorila, da niso nič plačala. Predlaga, da se
jim pošlje resna opozorila, da kršijo osnove dogovora med PD in PZS.
Danilo Škerbinek je podal mnenje, ki je bilo podano na Odboru za članstvo. Predlaga, da mora
GS od PD (ne plačniki) ukrepati v skladu s svojimi pooblastili in v skladu z dogovorjenimi vodili.
PD, ki do danes niso prevzela nikakršnega članskega gradiva mora obravnavati njihov MDO in
javiti na PZS kako je z njihovim nadaljnjim članstvom. SPD-jem v tujini poslati poziv, da uredijo
svojo obveznost glede njihovega članstva, kopije pa poslati MDO-jem s katerim sodelujejo.
Marko Goršič je menil, da finančni podatki niso taki kot je zapisano, npr. PD Sveti Vid nikoli ni
imel nobenega A-člana.
Borut Peršolja je vprašal, če se taka finančna poročila dobivajo na vsaki seji UO in prosi, da bi se
metodološko dogovorili kako naj vmesna finančna poročila izgledajo, ter informacijo o trenutnem stanju in poročilo o realizaciji finančnega načrta, kot je bil sprejet na Skupščini.
Franci Ekar zahteva, da se sproti intervenira (pisno ali ustno) za izterjavo obveznosti PD do PZS.
Danilo Škerbinek je predlagal, da iz predloženega gradiva Beležka iz pogovora o članski problematiki PZS, pod točkami 1, 3, 4 in 5 zavzamejo stališča, jih vsak po svoje sprejme in se aktivira.
K 7. TOČKI
IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PREDLOGA PROGRAMA PZS IN FINANČNEGA NAČRTA PZS ZA LETO
2007 – PRILOGA
Danilo Sbrizaj je pojasnil, da je bil program poslan skupaj z vabilom. Pripravljen je bil skupaj z
računovodkinjo. Navodila in roki so jasno razloženi. Vse bo poslano načelnikom komisij, da bodo
imeli čas za pripravo programov in planov za leto 2007.
Danilo Škerbinek je predlagal, da bi bilo potrebno dodati oz vsebinsko vgraditi v Predlog izhodišč in sicer: PZS jutri in Strateške usmeritve.
Po tej razpravi so člani UO PZS sprejeli sklepa:
SKLEP 7/21-06: »UO PZS potrjuje informacijo o finančnem načrtu PZS za leto 2007.
SKLEP 8/21-06: »UO PZS potrjuje predlog izhodišč za pripravo programa dela za leto 2007.«
»Sklepa sta bila soglasno sprejeta.«
K 8. TOČKI
Gradivo Gospodarske komisije UO PZS:
- vpis novih koč v seznam planinskih koč je predstavil načelnik Metod Kovač; Gradivo je bilo
podano na mizo pred sejo.
Gospodarska komisija PZS je na seji dne 20.06.2006 obravnavala vloge za vpis koč v seznam planinskih koč PZS, ki so jih PZS poslali:
PD Grmada za kočo » Pečovnik« na Grmadi, 620 m n.v.
PD Loški Potok za kočo »Kamni Grič«, na Kamnem griču, 1016 m n.v. in
Logarska d.o.o. za vpis objekta »Planšarija Logarski kot« , 845 m n.v.
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Lokacije je GK pregledala in predlaga, da se vpiše v seznam koč z dostavkom: Vsem PD, ki so
predlagatelji se pošlje vnaprej v podpis pogodbo o dodelitvi statusa.
SKLEP 9/21-06: »UO PZS potrjuje sprejem zgoraj omenjenih koč v seznam planinskih koč PZ, ki
stopi v veljavo ko bodo obojestransko podpisane pogodbe.«
»Sklep je sprejet s 15 glasovi ZA in 3 glasovi PROTI.«
Metod Kovač; Opozori na problem nekaterih PD, ki se ne držijo navodil o cenah in popustih v
planinskih kočah. GK je sprejela sklep, da se društva najprej pisno opozori, v primeru, da se ne
zaleže se prijavi ČS, da stvar razišče in ustrezno ukrepa.
UO PZS pa predlagamo tudi, da glede na vlogo PD Celje Matica, sprejme sklep o brisanju Bivaka
pod Ojstrico s seznama planinskih koč PZS. Bivak je že več let neuporaben in je zaradi bližine
Koče na Klemenči jami po mnenju PD Celje Matica nepotreben.
SKLEP 10/21-06: »UO PZS sprejme sklep o brisanju Bivaka pod Ojstrico s seznama planinskih koč
PZS.«
»Sklep je soglasno sprejet.«
K 9. TOČKI
INFORMACIJA GLEDE ČLANSKIH UGODNOSTI ZA LETO 2007
Danilo Škerbinek; Je podal poročilo o članski problematiki PZS in predlaga sklep, da PD, ki aktivno delajo na šolah omogočimo, da septembra letos ponudijo kandidatom za P+O članstvo vpis v
članstvo PZS z vsemi članskimi ugodnostmi in zavarovanjem za 400 SIT (100 SIT stroški PZS 300
SIT gre PD, če pa se PD odpove deležu, je lahko vpisnina še nižje) in bo trajalo to članstvo do
31.1. prihodnje leto, s pozivom vsem tem, da januarja prihodnje leto sklenejo svoje redno članstvo, pri čemer tudi agitacija PD ne sme zatajiti.
Predlaga, da Gospodarska komisija analizira strukturo cen v planinskih kočah, Generalni sekretar
po poskrbi za izdelavo propagandnega plakata, s katerim bi v javnosti (oglasne omarice, koče,…)
propagirali članstvo v PZS.
V razpravi so sodelovali: Bojan Rotovnik, ki se ne strinja s tem, da UO sprejme sklepe, ki ga je
predlagal Odbor za članstvo zlasti, ker jih je sprejela skupina, ki je ni in smo jih dobili na mizo
šele na dan seje.
Borut Peršolja, ki je nasprotoval taki »puhlici« s katero dobiš otroka za včlanitev v septembru za
400 SIT. Podpira pa uvedbo letne članarine, ki bi veljala do naslednjega leta tistega dne, ko se
je otrok včlanil. Kritiziral je tudi pošiljanje seznamov otrok na PZS (Zakon o društvih in Zakon o
varstvu osebnih podatkov). Prav tako kritizira žigosanje izkaznic, oglasne omarice. Predlaga, da
se naroči resna študija pri ekonomskih institucijah, ki naj ocenijo na eni strani ekonomsko vrednost naših planinskih koč in kaj je s članstvom. Pričakoval je, da bo predsednik PZS prišel na sejo
z novim predlogom. Opozori, da na PZS ni strokovnega dela z mladimi. Marko Goršič, ki je tudi
nasprotoval predlogu Danila Škerbineka glede članarine P+O za 400 SIT. Meni, da bomo postali
pridobitniška zveza, če bomo tako nadaljevali. Danilo Škerbinek, ki je obžaloval, da vsa razprava ne teče v smislu konstruktivnega sodelovanja brez fige v žepu. Janez Petkoš, ki je pozval,
naj raje iščemo dobro, ne pa da vedno iščemo samo slabe strani. Podpira predlog Odbora za
članstvo. Bojan Rotovnik je mnenja, da stvari počnemo stihijsko in da stvari ne pometamo pod
preprogo. Stanko Gašparič je povedal kako je včasih potrebno tudi narediti kaj dobrega oz. brez
plačila, saj se ti bo vsaka stvar enkrat obrestovala, kajti v njihovem društvu organizirajo izlete
tudi za nečlane oz.izlete za člane, kjer PD pokrije stroške prevoza. Ugotovili so, da se jim članstvo povečuje letno za 30 članov.
Franci Ekar je po razpravi predlagal
SKLEP 11/21-06: »UO se je seznanil s poročilom Odbora za članstvo, ki ga vzamemo kot priporočilo.«
»Sklep je sprejet!«
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Marko Goršič je opozoril na preslišan predlog GK za sankcije proti PD Ljubljana-Matica ter na
nerealizirano pobudo s prejšnje seje, da se naredi izobraževanje predsednikov PD po posameznih MDO (zaradi neznanja predsednikov PD) in predlaga, da se ga realizira v septembru.
Bojan Rotovnik je predlagal, da se akcije PZS ne izvajajo več v kočah PD Ljubljana-Matica, če
ne spoštujejo pravilnika o cenah in popustih v kočah.
Danilo Sbrizaj je pojasnil, da bi bil edini ukrep, ki bi zalegel oz. prizadel PD Ljubljana-Matica
ta, da se koče PD Ljubljana-Matica briše iz seznama planinskih koč, ker potem dobijo status gostinskega obrata, kjer so kriteriji precej hujši.
K 10. TOČKI
PREDLOG RACIONALIZACIJE DELA UO PZS – PREOBLIKOVANJE OZIROMA UKINITEV NEKATERIH
KOMISIJ IN ODBOROV UO PZS
Gradivo je bilo pred sejo posredovano na mizo.
Danilo Sbrizaj je uvodoma predstavil ugotovitev, da nekatere komisije, ki so bile imenovane niso
nikoli zaživele, zato, bi jih bilo potrebno brisati. Predlaga, da bi se raje kot komisije ustanavljale ekspertne skupine, ki bi dobile točno določeno nalogo, si pripravile program in izvedle projekt.
Predstavil je predlog nove sheme, kako bi bil organiziran UO.
V razpravi so člani UO PZS menili:
Jože Kodre je menil, da bi s predlogi zadirali v avtonomne zbore (komisij) in smatral, da UO PZS
nima te pravice, ampak samo možnost podajanja predlogov in strokovnih rešitev, v avtonomnost
zborov pa se ne sme vtikati.
Predlaga, da to gradivo samo kot možnost razmišljanja oz. »glodanja kosti«
Borut Peršolja se strinja s predlogom J. Kodreta. KVIZ je pripravila predlog lastnega pravilnika
o usposabljanju, ki ga mora obravnavati UO PZS. Podpira avtonomnost posameznih zborov in njihovo organiziranost. Predlaga, da se na 2. seji UO PZS potrdi kadrovska sestave komisij, ker je
vsem že potekel mandat.
Marko Goršič je popravil Boruta Peršoljo, saj mandat ni potekel tistim komisijam, ki imajo Zbore.
Roman Ponebšek tudi meni, da se ne sme drezati v avtonomijo komisij z Zbori, je pa za ukinitev
komisij ki ne delujejo. Podal je pobudo za ustanovitev d.o.o., ki se bo ukvarjala z založništvom,
marketingom, trekingi,…
Od te razprave naprej UO PZS Zaradi odhoda 4 članov ob 19.50 ni bil več sklepčen
Predlogi sklepov:
1.) da Komisije z Zbori ostanejo avtonomne in delujoče.
2.) potrjuje predlog priprav za ustanovitev d.o.o. (založba, marketing, popotništvo, treking,…)
3.) potrjuje, da se ne delujoče komisije ukinejo.
Miro Pogačar pooblaščenec GZRZS in GRSS je v kratkem podal poročilo o novoustanovljeni zvezi
GRZS.
Jožica Srpčič predsednica NO PZS je prosila, da za delo novega NO PZS dobi potrebne akte.
Napovedala je, da bo 1. seja NO PZS v začetku septembra.
Seja je bila sklenjena ob 20.00 uri.
Zapisala: Mija Damjan-Stegu
v.d. GS PZS
Danilo Sbrizaj

predsednik PZS l.r.
mag. Franci EKAR
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