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IZ DEJAVNOSTI PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
PODELITEV PRIZNANJ PROSTOVOLJCEM LETA 2006
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MEDNARODNI DAN GORA-VAROVANJE GORSKEGA OKOLJA V PZS
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TRANSAKCIJSKI RAČUN PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE je odprt pri:
A BANKI, d.d., Ljubljana, pod številko: 05100-8010489572
TRANSAKCIJSKI RAČUN GORSKE REŠEVALNE SLUŽBE SLOVENIJE pri UO PZS
je odprt pri:
NOVI LJUBLJANSKI BANKI, Trdinova 4, Ljubljana, pod številko: 02015-0253333651
Obveščamo, da bo 3. in 4. januarja 2007 zaradi redne letne inventure zaprta Planinska
založba in zaradi odsotnosti delavcev pri izvajanju inventurnih popisov moteno delo v
strokovni službi PZS.
Prosimo za razumevanje!
Danilo Sbrizaj
Generalni sekretar PZS
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Obvestila Planinske zveze Slovenije
AKTUALNO
HIMALAJA 2007 - 2008

Zadnje odprave na skrajni vzhod Nepala so
»obdelovale« nižje sedemtisočake in višje
šesttisočake, niso se pa dotikale gmote
kraljice tega področja – Kangčendzenge. Njen
peti vrh – Kangbačen 7902 m – je bil bil cilj
naše sploh prve odprave v nepalsko Himalajo
že leta 1965, ko smo dosegli njegov stranski
vrh (7538 m), pod glavnim vrhom pa obstali
med 7750 in 7800 metri. To bi bil prvi vzpon
na ta vrh in takrat tudi v svetovnem merilu
vrhunski dosežek. Ta je pripadel Poljakom
devet let pozneje, nam pa pol leta za njimi le
prva, čeprav zaradi desetih plezalcev na vrhu
zelo suverena in priznanja deležna prva
ponovitev (ob še treh prvič osvojenih
šesttisočakih zraven). Pozneje je Kangbačen
doživel še dva neuspešna poskusa, zdaj pa ima
že dobri dve desetletji mir. Oddaljen, težaven
kot nižji osemtisočak, statistično pa je le
sedemtisočak.
Ima pa lepo severozahodno steno, prvovrsten
problem. Ta je kot nalašč za nas kot dobre
poznavalce gore in celotnega področja. Poleg
te stene je tam okrog še nekaj sedemtisočakov
še brez smeri iz Nepala. Tudi sam Kangbačen
nudi zanimivo a dolgo in težavno možnost
pristopa na Jalung Kang z zahoda. Če se bo
duh letošnjih dosežkov podaljšal v ta resnični
prostor še pravega pustolovskega himalaizma,
bo storjen lep korak naprej in predvsem se
bodo odprla vrata idej v prihodnost, primerno
našemu alpinizmu.
Odprta vrata in moč za uresničitev idej naj
bo tudi voščilo na pot našemu alpinizmu in
slovenskim alpinistom v letu 2007 in tudi za
naslednja leta.

N

ajvišje gore sveta so bile letos
Slovencem naklonjene, oziroma smo bili
Slovenci dostojni gostje njihovih sten in
višin. Spomladi prvi vzpon po steni in na vrh
Janaka,
oddaljenega
sedemtisočaka
v
vzhodnem
Nepalu,
je
bil
zaključek
nekajletnega prizadevanja in lep uvod v
naklonjeno leto. Skupina šesttisočakov stolpov
Trango je bila plezalno »igrišče« drzne ženske
naveze in mladih alpinistov. Osemtisočak Čo
Oju je v zahodni steni dobil tretjo prvenstveno
smer, Čomolhari – sedemtisočak na meji
Tibeta z Butanom – pa je dovolil prvi vzpon po
skrajno težkem severazahodnem razu in po
severnem kuloarju. Prav vsi našteti vzponi so
doživeli lepo priznanje v alpinističnem svetu;
eni zaradi atraktivnosti, drugi zaradi sestave
navez, tretji zaradi resnično novih posegov v
še nedotaknjeni svet. Od manj kot desetih
nominacijah za »zlati cepin« (lanskega sta
dobila Američana za Nanga Parbat) sta dve
slovenski: Pavle Kozjek za prvenstveni solo
vzpon v levem delu zahodne stene Čo Oju (in
obenem enodnevni vzpon na vrh), naveza
Marko Prezelj in Boris Lenarčič pa za prvi
vzpon po severozahodnem razu Čomolharija.
Neodvisno od končnega glasovanja za edinega
dobitnika tega prestižnega priznanja je že ta
dvojna uvrstitev v najožji izbor velik dosežek.
Takšni dosežki po svoje pomenijo nekakšno
obvezo tudi za prihodnost, najmanj toliko pa
so tudi osnova za pogum pri naslednjih načrtih.
Nekoliko je sicer škoda, ker ti načrti niso bolj
dolgoročni, so le enoletni (po učinku pa še
manj), a dogajanje prejšnjih let in mešanje
kakovosti s populizmom je tudi tu imelo svoj
učinek. Počasi se bo popravilo.

Tone Škarja

Foto: Andrej Štremfelj
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IZ DEJAVNOSTI PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
PODELITEV PRIZNANJ
PROSTOVOLJCEM LETA 2006

V

prostorih Državnega sveta RS je bila v
torek 5. decembra 2006 podelitev
priznanj najzaslužnejšim prostovoljcem v
letu 2006. Med prejemniki je bil tudi
predstavnik Planinske zveze Slovenije Rudolf
Skobe, načelnik Komisije za vzgoje in
izobraževanje pri Planinski zvezi Slovenije in
predsednik MDO Dolenjske in Bele Krajine, ki
je priznanje prejel za dolgoletno prostovoljno
delo v planinski organizaciji, zlasti na področju
izobraževanja.
Čestitamo!
Danilo Sbrizaj
Generalni sekretar PZS

___________________________________________________________________________________

PODPIS »SPORAZUMA O
SODELOVANJU ZA LETO 2007«
S SLOVENSKO VOJSKO

N

vojsko in nevladnimi organizacijami, med
katerimi je tudi Planinska zveza Slovenije.
Podpisa sta se udeležila predsednik
Planinske zveze Slovenije mag. Franci EKAR,
ki se je v imenu vseh udeležencev tudi
zahvalil poveljniku sil Slovenske vojske za
pomoč in sodelovanje in generalni sekretar
Planinske zveze Slovenije Danilo Sbrizaj.
Slovenska vojska bo Planinski zvezi Slovenije
v letu 2007 pomagala zlasti pri obnovi
planinskih poti in koč s helikopterskimi
prevozi in pri organizaciji mladinskih taborov
in drugih prireditev.
Predsednik Planinske zveze Slovenije in
generalni sekretar pa sta se udeležila tudi
srečanja s pripadniki 15. letalske brigade
Slovenske vojske, ki je bila danes na
letališču Brnik ter se jim ob tej priložnosti
zahvalila za pomoč in sodelovanje.
.

Danilo Sbrizaj
Generalni sekretar PZS

a poveljstvo sil Slovenske vojske je bil
7. decembra podpis »Sporazuma o
sodelovanju za leto 2007« s Slovensko
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MEDNARODNI DAN GORAVAROVANJE GORSKEGA OKOLJA
V PLANINSKI ZVEZI SLOVENIJE

V

prostorih Planinske zveze Slovenije je v
četrtek 7. decembra 2006 potekala
okrogla miza, s katero smo slovenski
planinci obeležili Mednarodni dan gora. Po
sklepu OZN ga obeležujemo 11. decembra.

Okrogle mize se je udeležil tudi predsednik
Državnega sveta RS Janez Sušnik, ki je poudaril
velik pomen prostovoljstva v Sloveniji in izrazil
podporo za prizadevanje Planinske zveze
Slovenije na področju varovanja gorskega
sveta. Razpravljavci so izpostavili problem
financiranja ekološke prenove planinskih
postojank v visokogorju ter udeležbe na
Mednarodnem alpskem tednu 2008 v Franciji.
Skupni zaključek razpravljavcev v okrogli mizi
je izzvenel v nameri po boljšem sodelovanju
med državnimi institucijami in civilno družbo
na področju varovanja gorskega sveta.

V uvodni razpravi je predsednik Planinske
zveze Slovenije mag. Franci EKAR predstavil
vlogo in prizadevanja PZS na področju
varovanja gorskega sveta. PZS ga zagotavlja s
številnimi aktivnostmi med katerimi izstopajo
izgradnja čistilnih naprav v planinskih
postojankah,
naravi
prijazno
urejanje
planinskih poti, prehod na čiste vire energije
ter zlasti z izobraževanjem in informiranjem
obiskovalcem gora. Planinska zveza Slovenije
se že daljše obdobje prizadeva za vključitev
vsebin s področja varovanja gora v
osnovnošolske programe, izobraževanje in
ozaveščanje mladih bo tudi v prihodnje
pripomoglo k uspešnemu varovanju gorske
narave.

mag. Uroš VIDOVIČ,
Podpredsednik PZS
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SVEČANA SEJA UO PZS V
NAZARJAH 9.12.2006

K

ot je to običaj, je Planinska zveza
Slovenije na drugo soboto v decembru
tudi letos podelila svoja najvišja
priznanja tistim društvenim delavcem, ki so s
svojim delom še posebej prispevali k razvoju
planinstva.
Letos je bila podelitev organizirana v
Nazarjah, kjer se je kljub deževnemu vremenu
zbrala
večina
dobitnikov
priznanj
in
predstavniki PD iz katerih so jubilanti.
Prireditev je potekala v kulturnem
domu v Nazarjah v organizaciji tamkajšnjega
PD in MDO Savinjskih PD, na pomoč pa so
priskočili še Občina Nazarje, podjetje Dom
Nazarje in Planinska zveza Slovenije. Na
svečanosti, ki je potekala v sodelovanju z
osnovno šolo Nazarje, katere učenci so
pripravili kulturni program in v kateri je bila
kasneje tudi pogostitev udeležencev so
prisotne pozdravili župan občine Nazarje
g.Ivan Purnat, Predsednik PD Nazarje in
Predsednik PZS mag. Franci Ekar, ki je v
svojem nagovoru še posebej poudaril
prostovoljstvo in njegov pomen, ki se ga pa na
žalost v naši državi premalo zavedamo.

Hribernik Franc - Ruše, Valentinčič Marjeta Novo mesto, Atelšek Jože - Mežica, Pušnik
Rudi – Hrastnik, Dabič Viktorija - Ptuj,
Skornšek Jože - Mozirje, Brumen Marija Prevalje, Božank Franc - Prevalje, Močnik
Metod - Cerkno, Lakota Franci - Dovje –
Mojstrana, Izlakar Ivan -Vransko, Filipič Ivan TAM Maribor, Bračko Anton - TAM Maribor,
Petek Štefka - Maks Meško Ormož, Česen
Franci st. - Križe, Časl Martin - Šempeter v
Sav. Dolini in Mahkota Ante - Ljubljana Matica.
Najvišje priznanje PZS svečano listino je
prejelo 10 prejemnikov:

Priznanja sta podelila predsednik PZS mag.
Franci Ekar in predsednik Odbora za priznanja
PZS g. Jože Melanšek.

Jožef
Franc
Simon
Rajko
Helena
Vladimir

Vogrin

Jožef

Kovač

Metod

Onič
Kobentar

Dragica
Albin

Celje-Matica
Velenje
Ptuj
Nova Gorica
Dravograd
Javornik Koroška Bela
Pošte in
Telekoma Lj.
pobudnik:
Predsedstvo
PZS / GK
Poljčane
Jesenice

Na prireditvi pa je bilo podeljeno še eno
posebno priznanje – PROSTOVOLJEC LETA
2006 – ki ga podeljujeta ZDOS in DS RS in ga
je letos prejel načelnik KVIZ PZS in predsednik
MDO Dolenjske Rudulf Skobe.
Danilo Sbrizaj
Generalni sekretar PZS

Odlikovanje SPOMINSKA PLAKETA PZS je
prejelo 17 prejemnikov iz različnih PD, ki so v
tem letu praznovali okrogel življenjski jubilej:

Letnik 32 / številka 12

Kodre
Ojsteršek
Petrovič
Slokar
Krpač
Treven
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KOMISIJE UO PZS POROČAJO
KOMISIJA ZA ALPINIZEM
RAZPIS ZA UDELEŽBO NA ALPINISTIČNI ODPRAVI
Komisija za alpinizem in Komisija za odprave v tuja bosta jeseni leta 2007 organizirali
alpinistično odpravo v področje Kančendzenge. Cilji odprave so:
1. Kangbačen (7903m) – SZ steber (Koichiro Ohmari: Over the Himalaya; Kangchenjunga
region: fotografija št. 5
2. Kiratčuli (Tent Peak) 7365 m – Z stena (»srp«)
3. Wedge peak ( Chang Himal) 6750 m – S stena (Alpinist, št.4; str.: 62)
Fotografije ciljev si lahko ogledate pri razpisu na internetni strani Komisije za alpinizem
(http://www.ka.pzs.si/)
Razpis velja za: 1 vodjo
10 članov
1 zdravnika
• Odprava bo trajala predvidoma od 1. septembra do 31. oktobra.
• Vsi vzponi bodo potekali v alpskem stilu.
• Bazni tabor bo za vse vzpone isti.
• Za posamezne cilje se bodo člani načeloma odločili že doma. Spremembe na licu mesta
so mogoče.
Kandidati naj pošljejo pisno prijavo na naslov: Planinska zveza Slovenije, Komisija za alpinizem,
Dvoržakova 9, 1000 Ljubljana, ali po elektronski pošti na naslov: alpinizem@pzs.si , do vključno
21. 12. 2006. Prvi okvirni izbor bo opravljen do 15. 1. 2006, dokončni izbor pa po končani zimski
sezoni, do 30. 3. 2007. O izboru bodo kandidati obveščeni osebno na svoj naslov, najkasneje v
sedmih dneh po izboru.
Poleg osebnih podatkov naj kandidati navedejo:
1. Najmanj pet (5) kombiniranih vzponov v Alpah
2. Najmanj pet (5) zimskih vzponov doma
3. Do pet (5) alpinističnih odprav z dosežki
4. Največjo doseženo višino v zadnjih petih letih (za vsako leto posebej)
Komisija za alpinizem
Načelnik: Andrej Štremfelj

KOMISIJA ZA PLANINSKE POTI
NOVI MARKACISTI

N

Posavje 1986 ima zapisano Goliški hrib,
grebenska karta SPODNJE ZASAVJE v
Priročniku za planince, 1951 ima Golce 812
m in višino kapele 561 m; vodnik po PH,
2004, pa le omeni prelaz Zavrate, poti na
Govško Brdo in čez Babo in Ostri vrh do Luže
ni zapisane). Je pa ta del oziroma vsa
Rečička planinska krožna pot opisana v
letošnji majski številki revije GEA. Na

a prelazu Zavrate (558 m) Pri knapu
pod Babo – bivaku PS Rečica, je bil
peti dan usposabljanja markacistov po
dveletnem končanem pripravništvu. Prvi del
tečaja je bil v domu na Šmohorju in nadelavi
poti na Babo (789 m). Pripravniki so oddali
zahtevano poročilo o delu. Tečajniki so v
treh skupinah uredili označeno pot na
Govško brdo (811 m,
planinska karta
Letnik 32 / številka 12
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Jordan in Florjan Nunčič, ki so vodili vsak
svojo skupino. Usposabljanje je vodil Aleš
Mohar, PD Litija.

prelazu sta dve tabli z različnim zapisom
hoje 30 in 40 min, za sedaj posodobljeno
pot, pa si boste morali čas določiti sami! Saj
zgornji del poti se sedaj vije v ključih. Na
vrhu je lesena skrinjica na skrivljenem deblu
s streho.
Vseh 16 pripravnikov iz treh OPP (Posočje 1,
Kamniško-Bistriški 2, Posavja 13), ki so
uspešno opravili test in današnje delo so
prejeli značko markacista PZS (št. od 866 do
901) iz rok načelnika KPP Toneta Tomšeta.

Ob prihodu sta nas pozdravila in zaželela
uspešno delo Cveto Brod, podpredsednik PD
Laško in vodja PS Rečica Franci Podkoritnik
in nas povabila na malico po zaključku dela.
Vsem novim markacistom želimo uspešno
delo na vzdrževanju njihov planinskih poti.

Božo Jordan
Na zaključnem delu usposabljanja so
sodelovali inštruktorji Stanko Gašparič, Božo
___________________________________________________________________________________

NEKAJ PODATKOV O POHODNIKIH IN IZDANIH ZNAKIH – ZNAČK ZA
SPP ŠTEV. 1 (TRANSVERZALA) IN RAZŠIRJENO SPP ŠTEV. 2 OD
ODPRTJA POTI ZA POHODNIKE LETA 1953 DO 18. 01. 2000
Ko sem prevzel to delo je bilo izdanih 6885 značk. Od tega datuma do 13. 11. 2006 sem
pregledal, potrdil in izdal 1567 značk.
Pregled izdaje značk po letih:
leto
2000
2001
2002
2003
2004
2005
do 13. 11. 2006
Skupaj

štev. izd. značk
251
247
256
256
192
186
179
1567

6885 – do 18. 01. 2000
1567 – do 13. 11. 2006
8452 – zaporedna štev. do 13. 11. 2006
Razširjena SPP štev. 2 je bila predana pohodnikom leta 1966. Do leta 2000 je bilo izdanih 966
značk. Od leta 2000 do 16. 11. 2006 sem pregledal, potrdil in izdal 655 znakov.
leto
2000
2001
2002
2003
2004
2005
do 16. 11. 2006
Skupaj

štev. izd. značk
75
78
125
111
92
73
101
655
8
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966 – do 18. 01. 2000
655 – do 16. 11. 2006
1621 – zaporedna štev. do 16. 11. 2006
Pohodniki so različni. Nekateri imajo lepo urejen dnevnike, drugi pa imajo popackane žige,
polite s črnilom, premočene od dežja, nečitljive naslove in podobno.
Pečjak Jože

VODNIŠKI KOTIČEK
ZAPISNIK
Sedemnajste seje Vodniške komisije PZS (VK PZS), ki je bila v torek 7. novembra 2006 v
prostorih PZS v Ljubljani.
Seja se je začela ob 17. 00 uri.
Prisotni: Franc GRIČAR (načelnik), Stane TOMŠIČ (namestnik načelnika), Franc KADIŠ (vodja
Podkomisije za usposabljanje), Pavle LESJAK (član), Bojan POLLAK (vodja Podkomisije za
kategorizacijo in registracijo), Bojan ROTOVNIK (član), Matjaž HAFNER (član), Veronika
SUSMAN - ŠEGATIN (strokovna sodelavka).
Odsotna: Katja KADIŠ (tajnica).
Dnevni red 17. seje VK PZS:
1. Pregled zapisnika in sklepov 16. seje VK
2. Potrditev sklepa korespondenčne seje VK
3. Priprava na Zbor vodnikov PZS
4. Poročila za Zbor vodnikov PZS
5. Razpis usposabljanj VPZS 2007
6. Poročilo Boruta Peršolje o dogovoru med VK PZS in ZGVS
7. Razno
K 1. TOČKI
Zapisnik 16. seje je bil soglasno potrjen.
K 2. TOČKI
Potrjen je bil sklep korespondenčne seje VK v zvezi s prošnjo PD Ožbalt-Kapla za zmanjšanje
stroškov A tečaja za dva udeleženca. Po evidenci PZS ima društvo ustrezno število vodnikov PZS.
SKLEP 17/1:
Prošnji PD Ožbalt-Kapla za zmanjšanje stroškov A tečaja za dva udeleženca, se ne ugodi.
(1 glas proti, 1 vzdržan)
Veronika Susman - Šegatin je predlagala, da se v Obvestilih PZS pozove društva k ažurnemu
sporočanju podatkov o vodnikih društva (prenehanje vodenja zaradi bolezni, starosti, preselitve
ipd).
K 3. TOČKI
Franc Gričar je poročal, da je vse pripravljeno za izvedbo Zbora vodnikov PZS 2006.
SKLEP 17/2:
• Zbor vodnikov PZS bo potekal v soboto, 25.11.2006 od 9.30 v dvorani Pošte Slovenije na Čopovi
11/III v Ljubljani.
Letnik 32 / številka 12
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• Ob 9.30 predstavitev novega Vodniškega učbenika – Bojan Rotovnik. Učbenik bo tudi v prodaji
na Zboru.
• Ob 10.00 začetek Zbora vodnikov PZS.
• Dnevni red:
1.
Izvolitev delovnega predsedstva in organov zbora (predsednik Jože Bobovnik,
zapisnikarica Katja Kadiš ali Zdenka Mihelič, volilna komisija izmed delegatov zbora)
2.
Poročilo verifikacijske komisije
3.
Sprejem poslovnika o Zboru vodnikov
4.
Pregled realizacije sklepov Zbora vodnikov 2005
5.
Poročila o delu VK PZS in podkomisij za leto 2006 in obdobje 2002-2006 ter uredniškega
odbora Vodniškega učbenika
6.
Razprava o poročilih
7.
Potrditev programa dela VK PZS in finančnega načrta za leto 2007
8.
Poročilo Komisije za pripravo volitev
9.
Odločanje o razrešnici organov VK PZS
10.
Volitve organov VK PZS za obdobje 2006-2010
11.
Imenovanje delegatov Zbora vodnikov za Skupščino PZS 2007
12.
Razno
13.
Objava rezultatov volitev
Vabijo se vsi vodniki PZS, pravico glasovanja pa imajo delegati in načelniki Odborov vodniških
odsekov MDO PD.
• Sklic zbora se objavi v novembrskih Obvestilih PZS. Naloga: Veronika Susman - Šegatin
K 4. TOČKI
SKLEP 17/3:
Poročilo o delu VK PZS se dopolni s podatki o številu opravljenih dodatnih ur za pripravo tečajev
in poročil po končanih akcijah. Naloga: Bojan Rotovnik
K 5. TOČKI
SKLEP 17/4:
Sprejme se plan usposabljanj za vodnike PZS in izpopolnjevanj v letu 2007. Pogoj za izvedbo
tečajev je minimalno 20 udeležencev.
Bojan Rotovnik je predlagal skrajšanje roka za prijavo na usposabljanje, kar navzoči niso
sprejeli, ker je pravočasna prijava potrebna zaradi organizacije tečaja: pregled prijavnic, ev.
dopolnitve seznama opravljenih tur kandidatov, izstavitev računov in predhodno plačilo.
K 6. TOČKI
Navzoči so obravnavali Poročilo o pripravi in izvedbi Dogovora o sodelovanju PZS in Združenja
gorskih vodnikov Slovenije, ki ga je po sklepu UO PZS pripravil Borut Peršolja, član UO PZS.
SKLEP 17/5:
• VK PZS soglaša s pripravljenim osnutkom predloga Dogovora o sodelovanju PZS in ZGVS in
predlaga upravnemu odboru PZS pospešitev postopka za sklenitev dogovora.
• Predlog spremembe 6. člena, 3. alinea: 20% popust članom PD.
K 7. TOČKI
7.a.Bojan Pollak je predlagal popravek preglednice »Priporočeno število vodenih na enega
vodnika PZS, ki se objavi v Vodniškem učbeniku. Popravi se število vodenih, če je samo 1 vodnik,
za zahtevnost B: 1-2-3. Naloga: Bojan Rotovnik
7.b.Veronika Susman - Šegatin je opozorila, da je pri natisu vodniške izkaznice še vedno možna
izbira med PLV - planinski vodnik in MPV – mladinski vodnik ter meni, da je treba naziv poenotiti
v skladu s Pravilnikom o organiziranosti VPZS, kjer je pravilno VPZS – vodnik PZS.
10
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SKLEP 17/6:
Pri izdaji novih vodniških izkaznic je treba dosledno uporabljati pravilni naziv VPZS – vodnik PZS,
v skladu s Pravilnikom o organiziranosti VPZS.
Naloga: Veronika Susman - Šegatin
7.c
SKLEP 17/7:
Izda se brošura VK PZS z razpisom usposabljanj v letu 2007. Izid december 2006.
Naloga: Franc Kadiš
7.d
Bojan Rotovnik je opozoril, da delovanje vodnikov PZS na ravni MDO PD ni povsod v skladu s
Pravilnikom o organiziranosti VPZS.
SKLEP 17/8:
VK PZS predlaga, da nova sestava VK PZS aktivno pristopi k zagotovitvi delovanja vodnikov PZS
na ravni MDO PD, v skladu s Pravilnikom o organiziranosti VPZS.
7.e
Franc Gričar je navzočim predstavil osnutek Priznanja VK PZS.
SKLEP 17/9:
Priznanje VK PZS naj v skladu s Pravilnikom o priznanjih vsebuje uradni ovalni znak VPZS,
obrobljen z lipovimi listi.
Seja je bila končana ob 19:00 uri.
Zapisal
Stane Tomšič

Načelnik VK PZS
Franc GRIČAR

______________________________________________________________________________

ZBOR VODNIKOV PZS
V soboto, 25. novembra 2006, je v Ljubljani potekal Zbor vodnikov PZS,
katerega se je udeležilo 47 delegatov, kar je več kot 90 % vseh delegatov. Poleg potrditve
poročil in ostalih formalnosti so potekale tudi volitve novega načelnika in šestih novih
članov Vodniške komisije PZS.
Rezultati tajnih volitev, katerih se je udeležilo vseh 47 delegatov:
•
•

edini kandidat za načelnika VK PZS je bil Iztok Rojc iz PD Dravograd, ki bil
izvoljen s 33 glasovi podpore delegatov,
rezultat volitev za voljene člane VK PZS (izvoljenih je bilo prvih šest):
o Aleš Glavnik (PD Maribor matica) - 37 glasov,
o Filipič Katarina (PD Cerkno) - 33 glasov,
o Peter Nemanič (PD Metlika) - 33 glasov,
o Klemen Petek (PD Gornji Grad) - 33 glasov,
o Boris Madon (PD Žirovnica) - 32 glasov,
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o
o
o
o
o
o

Roman Ponebšek (PD Litija) - 31 glasov,
Janez Uršič (PD Komenda) - 20 glasov,
Klemen Perko (PD Podpeč Preserje) - 15 glasov,
Primož Zupančič (PD Rašica) - 13 glasov,
Marinka Koželj Stepic (PD Integral) - 12 glasov,
Jurček Novak (PD Moravče) - 4 glasovi.

Izvoljeni so bili tudi trije predstavniki Zbora vodnikov PZS na Skupščini PZS v letu 2007:
Iztok Rojc, Aleš Glavnik in Klemen Medja.
Pred Zborom vodnikov PZS je bila predstavitev novega Vodniškega učbenika. Prvi izvod
učbenika so prisotni vodniki PZS podarili prvemu načelniku VK PZS, Francu Gričarju, v
zahvalo za opravljeno delo v mandatu 2002-2006.
VK PZS

______________________________________________________________________________

IZPOPOLNJEVANJE VODNIKOV PZS
Dom pod Storžičem, 11. – 12. februar 2006
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ČERIN
ZUBIN
ŽIGON
KERN
DOBRILA
KOSEC
GORJANC
ŽELE
SMREKAR
ČADEŽ
PODOBNIK
OBRČ
FILIPIČ
KOSMAČIN
PLANINC
SOKLIČ
NAGLOST

SEZNAM UDELEŽENCEV:
RAJMUND
OPD KOPER
ALDO
OPD KOPER
ALEŠ
SLAVNIK
IVAN
KRIŽE
VOJKO
SLAVNIK
SEBASTJAN
JEGLIČ
BOJAN
POSTOJNA
TANJA
POSTOJNA
VLADIMIR
POSTOJNA
DAMJANA
CERKNO
GABRIJEL
CERKNO
TEA
LJ.- MATICA
KATARINA
CERKNO
TADEJ
JAKOB ALJAŽ MB
JANEZ
KRANJ
STANISLAV
LJ.-MATICA
OTON
VIPAVA
12
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18
19
20
21
22
23
24

NABERGOJ
HABJAN
GORŠIČ
GLOBOČNIK
DOLENŠEK
MOHAR
PAULIČ

JURIJ
VLADIMIR
MARKO
PETER
STANKO
ANICA
ANTON

VIPAVA
LJ.-MATICA
PODPEČ-PRESERJE
ISKRA KRANJ
ISKRA KRANJ
LITIJA
DOL PRI HRASTNIKU

VODSTVO:
ime in priimek
funkcija
dr. Andrej Kunstelj
zdravnik
Bojan Pollak
inštruktor
Bojan Rotovnik
inštruktor
Iztok Rojc
inštruktor
Marjan Ručigaj
inštruktor
Matjaž Hafner
inštruktor
______________________________________________________________________________

Tečaj za VPZS kategorije B
Češka koča, 18. do 21. maj 2006, in Grohot, 10. in 11. junij 2006

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Priimek
BAJUK
BAKŠIČ
BAŠELJ
BOHINC
BREČKO
BREGAR
CENCELJ
CERK
KASTELIC
KODELE
KOZJAN
LAZNIK
MAKOVEC
MILOŠIČ
NEMANIČ
PAPLER
PEČNIK
PETELIN
PETERNELJ
ROGELJ
ŠPENDOV
ŠTOKAR
ZALOŽNIK
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Seznam tečajnikov:
Ime
PD
Stanko
Metlika
Frančišek
Polom Kostanjevica na Krki
Alojzij
Škofja Loka
Saša
Polom Kostanjevica na Krki
Jure
Radeče
Tadej
Rašica
Jurij
Trbovlje
Alojz
Ljubljana-Matica
Martin
Polom Kostanjevica na Krki
Benjamin
Vipava
Jože
Metlika
Slavica
Škofja Loka
Pavel
Vipava
Danilo
Haloze
Peter
Metlika
Majda
Gozd-Martuljek
Boštjan
Lisca Sevnica
Roman
Ribnica
Matjaž
Škofja Loka
France
Polž Višnja Gora
Tone
Žirovnica
Franc
Polom Kostanjevicana Krki
Ana
Šmarje pri Jelšah
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Kotnik Jaka
Ambrož Rudi
Mihev Janko
Zdenko Purnat
Lili Jazbec

Vodstvo tečaja:
IPV
vodja tečaja
IPV
tehnični vodja
IPV
član vodstva
prip. za IPV član vodstva
VPZS
član vodstva

PD Dravograd
PD Radlje ob Dravi
PD Radlje ob Dravi
PD Gornji Grad
PD Domžale

______________________________________________________________________________

SEZNAM ABSOLVENTOV TEČAJA KATEGORIJE B
BAVŠICA, 31. 5. - 24. 6. 2006
Št.

Priimek Ime

PD

1

BRSTILO Tanja

OPD Koper

2

FIGAR Simon

Kočevje

3

HABJAN Marko

Akademsko PD

4

JALEN Gašper

IMP

5

KRAMBERGER Nataša

IMP

6

KUKOVEC Marjan

Maks Meško Ormož

7

MARKOVIČ Branislav

Železničar-Ljubljana

8

MENCINGER Janez

Bohinjska Bistrica

9

MIKUŽ Mitja

Nova Gorica

10

MODRIJAN Urška

Nova Gorica

11

MOHAR Maja

Litija

12

NOVAK Suzana

Vrhnika

13

RMAN Nina

Trebnje

14

RUDOLF Janez

Logatec

15

SLOKAN Franc

Ljutomer

16

ŽNIDAR Jože

Loče

17

ŽITEK Tomaž

SKALCA, Hoče-Slivnica

18

ŽNIDARKO Boris

Donačka gora

SEZNAM VODSTVA TEČAJA KATEGORIJE B
Zap.
št.
1
2
3
4

Priimek Ime

Inštruktor/predavatelj

Rotovnik Bojan - IPV
Rožič Jože – Tehnični vodja tečaja
Ponebšek Roman - IPV
Lesjak Pavel – Vodaja tečaja

I,P
I,P
I,P
I,P
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Letno izpopolnjevanje vodnikov PZS,
BAVŠICA, 30. 9. 2006 - 1. 10. 2006
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ime
DAMJANA
KATARINA
ANICA
ALEŠA
URŠKA
FRANC
VERONIKA
DRAGICA
IVAN
KSENJA
ANDREJA
BOJAN
VINKO
KATARINA

Priimek
ČADEŽ
FILIPIČ
PODOBNIK
DOLINAR
KOZJEK
BERGANT
BENEDIČIČ
GARTNER
ŠALAMON
ŠALAMON
ERDLEN
KOLEDNIK
STIPLOVŠEK
DROBNIČ

15. ROK

MEDJA

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

DOLES
GERMOVŠEK
MARTINČIČ
ŠALEHAR
VITEZ
VITEZ
ZAJC
ČERMELJ
BRICMAN
KAC
KOVAČ
KROPEC
DRNOVŠEK
SKUBIC
VOBIČ
VOBIČ

CIRIL
RUDI
MARJETA
ALOJZ
IVICA
MILOJKA
JANEZ
MAJA
LUCIJA
GORAZD
SILVO
FERI
FERDINAND
RADOVAN
STANKA
ZORAN

Planinsko društvo
CERKNO
CERKNO
CERKNO
KRIŽE
IMP LJUBLJANA
INTEGRAL LJUBLJANA
ZA SELŠKO DOLINO
ZA SELŠKO DOLINO
PODČETRTEK
PODČETRTEK
POLJČANE
PTUJ
VRELEC
BOHOR SENOVO
SREDNJA VAS V
BOHINJU
TREBNJE
TREBNJE
TREBNJE
TREBNJE
TREBNJE
TREBNJE
TREBNJE
VIPAVA
VUZENICA
VUZENICA
VUZENICA
VITANJE
ZAGORJE
ZAGORJE
FRAM
FRAM

Vodstvo:
Zdravko Zajc
Andrej
Kunstelj
Franc Gričar
Jožef Rožič
Roman Ponebšek
______________________________________________________________________________
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IZPOPOLNJEVANJE VODNIKOV PZS ZA KOPNE RAZMERE
Bavšica, 07. do 08. oktober 2006
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

KRAGELJ
RAUCH
SOKLIČ
SLANIČ
ZAVAŠNIK
PERŠOLJA
PAPEŽ
KOS
STARC
POGAČNIK
POGAČNIK
SKOČIR
LJUBIČ
DEKLEVA
SOTOŠEK
UDOVČ
STRŽINAR
KRAŠOVEC
RAVNIK
HLEBEC
HOLEŠEK
HRIBERŠEK
OMERZU
POZNIČ
GOLČMAN
BEZOVŠEK
VERŠNIK
SEMENIČ
VITEŽNIK
NABERGOJ
ŽVANUT
BOŽIČ
ČERNIGOJ

SEZNAM UDELEŽENCEV:
MATEJA
STRESOVA 4/B, 5222 KOBARID
RUDOLF
ŽABČE 27/D, 5220 TOLMIN
MLADEN
JAKOPIČEVA 14, 1000 LJUBLJANA
BORIS
KLINETOVA 16, 2000 MARIBOR
NIKA
SLAMNIKARSKA 29, 1230 DOMŽALE
ALEŠ
UL. POD GOZDOM 28, 1236 TRZIN
ANDREJA BRILEJEVA 14, 1000 LJUBLJANA
KATJA
PODLIPOVICA 22, 1411 IZLAKE
ŠPELA
CANKARJEV TRG 14, 1410 ZAGORJE
MATJAŽ
ZAVRH 7/A, 1211 LJ.-ŠMARTNO
URŠA
ZAVRH 7/A, 1211 LJ.-ŠMARTNO
URŠA
REBOLJEVA 38, 1236 TRZIN
IZTOK
PODGRAD 3/i, 6244 PODGRAD
VLADIMIR LEVSTIKOVA 27/A, 6250 ILIRSKA BISTRICA
JANKO
FLORJANSKA 39/A, 8290 SEVNICA
ALENKA
BOŠTANJ 17/B, 8294 BOŠTANJ
ANDREJ
VOLJČEVA C. 13, 1360 VRHNIKA
JANEZ
C. 6. MAJA 7/A, 1360 VRHNIKA
BOŠTJAN TRŽAŠKA C. 88, 1360 VRHNIKA
FRANCI
POT K STUDENCU 9, 1360 VRHNIKA
MARIJANA ŠUŠTARJEVA 27/A, 1420 TRBOVLJE
ALOJZ
POD OSTRIM VRHOM 28/C, 1420 TRBOVLJE
DAMJAN
TOMŠIČEVA 19/D, 8281 SENOVO
SIMON
KAJUHOVA 13/A, 8281 SENOVO
IGOR
DUŠANA KVEDRA 35, 3000 CELJE
NATAŠA
ATTEMSOV TRG 35, 3342 GORNJI GRAD
ALEŠ
ATTEMSOV TRG 41, 3342 GORNJI GRAD
ANDREJA PODNANOS 80/A, 5272 PODNANOS
FRANKO
PODNANOS 33, 5272 PODNANOS
BOŠTJAN OREHOVICA 14/A, 5272 PODNANOS
MARTIN
LOZICE 11, 5272 PODNANOS
JANKO
POREČE 1/B, 5272 PODNANOS
VALTER
ŽABČE 14, 5220 TOLMIN

KOBARID
TOLMIN
ŽELEZNIČAR LJ.
JAKOB ALJAŽ
JANEZ TRDINA
DOMŽALE
LJ.-MATICA
ZAGORJE
ZAGORJE
PT LJ.
IMP
DOMŽALE
SNEŽNIK ILIR. BISTR.
SNEŽNIK ILIR. BISTR.
LISCA
LISCA
VRHNIKA
VRHNIKA
VRHNIKA
VRHNIKA
KUM
KUM
BOHOR
BOHOR
PT CELJE
GORNJI GRAD
GORNJI GRAD
PODNANOS
PODNANOS
PODNANOS
PODNANOS
PODNANOS
TOLMIN

VODSTVO:
ime in priimek
funkcija
Petra Zupet
predavatelj
Klemen Medja
inštruktor
Marko Matajurc
inštruktor
Borut Vidovič
inštruktor
Davorin Žagar
inštruktor
Matjaž Hafner
inštruktor
___________________________________________________________________________________

16

Letnik 32 / številka 12

Obvestila Planinske zveze Slovenije
POPRAVEK DATUMOV KOPNIH IZPOPOLNJEVANJ:
Izpopolnjevan
je v kopnih
razmerah
Izpopolnjevan
je v kopnih
razmerah

MDO LJUBLJANE

Kamniška Bistrica

13.4. – 14.4.

MDO KOROŠKE

Koča na Naravskih
ledinah

11.5. – 12.5.

POZIV PLANINSKIM DRUŠTVOM
Da bi zagotovili čim boljšo evidenco, planinska društva naprošamo, da redno sporočajo
spremembe pri vodnikih PZS, posebno še imena vodnikov, ki niso več aktivni v posameznih
društvih. Prosimo tudi, da redno sporočajo tudi spremembe načelnikov vodniških odsekov.
Spremembe sporočite na: veronika.susman@pzs.si, fax: 01/43-45-691 ali pošljite po pošti na
naslov: Planinska zveza Slovenije, Vodniška komisija, p. p. 214, 1001 Ljubljana.

Veronika SUSMAN – ŠEGATIN,
strokovna sodelavka

KOMISIJA ZA GORSKO POPOTNIŠTVO
POPOTOVANJA KOMISIJE ZA
GORSKO POPOTNIŠTVO

K

omisija za gorsko popotništvo pri
Planinski zvezi Slovenije že vrsto let
pripravlja izlete in potovanja v tujino.
Tako bo tudi v prihodnjem letu. Program je v
pripravi, kljub temu pa je nekaj akcij, ki so v
začetku leta 2007, že določenih in
zainteresirane nanje opozarjamo:
SPOZNAVANJE RAZNOLIKOSTI MADEIRE,
16.-23. januar 2007
Zaradi zanimanja ponavljamo potovanje na
Madeiro, ki je zlasti zanimiva pozimi in v
zgodnji pomladi. Večno zeleni portugalski otok
leži na Atlantskem oceanu in ima tako prijetno
klimo, da ga imenujejo kar Vrt Atlantika.
Bujna vegetacija, divje obale in globoke
soteske, nad njimi pa sorazmerno visoke gore
vulkanskega
porekla
so
del
naravnih
zanimivosti, ki jih nudi otok. Zraven pa so še
slikovite vasice in parki ter znameniti sprehodi
17

po levadah, kjer je speljana voda za
namakanje. Naše potovanje je kombinacija
planinstva in turizma. Nastanjeni smo v hotelu
v glavnem mestu Funchalu in od tam gremo s
kombijem vsak dan na drugi del otoka.
Po želji se bomo povzpeli na nekaj
vrhov, tudi na najvišjega, 1862 m visoki Pico
Ruivo, si ogledali goli vzhodni del otoka, na
nasprotni, zahodni polovica otoka, pa bomo
občudovali razbrazdano obalo in se zapeljali
po visoki planoti. Na severni obali bomo
obiskali mesto Santana in značilno goro Penha
de Aguia. Tudi Funchal nudi obilo priložnosti
za oglede, tako mestnega jedra kot okolice z
botaničnim vrtom in drugimi zanimivostmi.
MAJEVSKE POTI SREDNJE AMERIKE,
12. februar-6.marec 2007
Mehiko je obiskalo že veliko popotnikov in
planincev, sosednje države Srednje Amerike pa
so malo zapostavljene. Naš program je
namenjen spoznavanju njihove narave in
kulture. Program je preizkušen in zajema v
Letnik 32 / številka 12
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Mehiki obisk glavnega mesta, ki predstavlja
zaključeno celoto in okolico s starodavnim
Teotihuacanom. Pot bomo nadaljevali do
kolonialne Pueble in skozi mehiški državi
Tabasco in Chiapas.Zlasti slednja ima veliko
indijanskega življa. Tam sta Palenque in
Yaxchilan vredna obiska.
Gvatemali bomo posvetili precejšnjo
pozornost, dolgoletna državljanska vojna je
pustila globoke rane, vendar je sedaj končno
mir. Na poti bomo spoznali vse raznolikosti
države, ki se razteza med dvema oceanoma,
visoko planoto in ognjenike, prebivalci so v
glavnem potomci Majev. Ti so zapustili velika
mesta in nekaj si jih bomo tudi ogledali.
Prednjačita Tikal in honduraški Copan. Gore
nad jezerom Atitlan se bodo vsem vtisnile v
spomin.
Belize je posebno poglavje v Srednji
Ameriki.
Angleščina,
mulati
in
veliko
neokrnjene narave so glavne značilnosti.
Potovanje zaključimo
v Mehiki in to na
polotoku Jukatan, kjer prvobitna majevska
družba izgineva v poplavi množičnega turizma.
VIETNAM, KAMBODŽA IN TAJSKA,
25. februar-18.marec 2007
V času naše zime je na Indokitajskem polotoku
prijetno toplo in čas sušne dobe. Popotovanje
bomo začeli v glavnem mestu Vietnama Hanoju
in se najprej zapeljali do vznožja najvišje
vietnamske gore Fansipan, ki presega 3000
metrov. Gora tehnično ni zahtevna. Po
povratku z gore bomo obiskali različne etnične
manjšine, ki še živijo na svoj tradicionalni
način. V nadaljevanju potovanja si bomo
ogledali Hanoi in narodni park Halong Bay s
3000 otoki.
Z letalom se bomo potem preselili do
Da Nanga in si v njegovi okolici ogledali
prastaro prestolnico Hue in lepo ohranjeno
mesto Hoi An. Drugi letalski skok bo do Ho Chi
Minha, bivšega Saigona in si ogledali mesto ter
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znamenite podzemne rove. Z ladjo se bomo
preselili v Kambodžo do glavnega mesta Pnon
Penh in kasneje še do znamenitih templjev
Angkor Wat, ki spadajo v svetovno kulturno
dediščino.
Nadaljno pot proti Bangkoku bomo
opravili po cesti, da bomo od blizu videli, kako
živijo vaščani na kamboški in tajski strani
državne meje. V Bangkoku si bomo ogledali
kraljevo palačo in temple v mestu in okolici
ter se z ladjo popeljali po reki Chao Prayi. Na
vsej poti bo možnost tudi za poceni nakupe
različnih oblačil in ročno izdelanih spominkov
ter umetnin.
POTOVANJE PO KUBI OD HAVANE
SANTIAGA, 29.januar-11.2.februar 2007

DO

Kuba je še vedno aktualna destinacija zaradi
samosvoje ureditve, Fidela Castra, zanimive
pokrajine in prijaznih ljudi. Na poti bomo
spoznali velik del Kube z ogledom največjih
mest Havane in Santiaga de Cuba, zahodni del
otoka s kraškimi pojavi in tobačnimi nasadi ter
manj naseljen vzhodni del. Prav tam se bomo
povzpeli na enega izmed vrhov. Dovolj časa bo
tudi na razpolago za kopanje, tako v Mehiškem
zalivu kot v Karibskem morju.
Potovanje bo potekalo z vožnjo s
posebnim avtobusom in bivanjem v hotelih.
PRIJAVE IN DODATNE INFORMACIJE:
za Madeiro, Majevske poti Srednje Amerike in
Kubo dobite dodatne informacije pri Janezu
Pretnarju, mobitel 031/429 970,
za Vietnam, Kambodžo in Tajsko pa pri dr.
Mihu Zajcu, mobitel 041/332 864.
Zaradi kratkega časa do odhoda in rezervacije
letalskih kart ne odlašajte s prijavami. Ker bo
na Madeiro odšla skupina z omejenim številom
udeležencev, bomo v primeru dodatnih prijav
potovanje ponovili konec januarja in v marcu.
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PLANINSKA ZALOŽBA
VODNIŠKI UČBENIK

usposabljanje za vodnika Planinske zveze
Slovenije dodatno ali nadaljevalno planinsko
usposabljanje, ki se nadaljuje tam, kjer se
konča usposabljanje za Planinsko šolo.
Vodniški učbenik vsebuje znanje, ki ga vodnik
potrebuje za vodenje vodenih po gorah in
znanje o tem, kako te vsebine poučevati.
Vodniški učbenik razširja in dopolnjuje znanje
Planinske šole ter je namenjen usposabljanju
vodnikov Planinske zveze Slovenije A
kategorije (vodenje lahkih kopnih tur), B
kategorije (zahtevne kopne ture), D kategorije
(lahke snežne ture) in G kategorije (lahki turni
smuki).

Prostovoljno vodništvo ima v Sloveniji že
skoraj petdesetletno tradicijo, saj je bil prvi
tečaj izveden že leta 1957. Vodniki Planinske
zveze Slovenije so usposobljeni za vodenje
različnih oblik planinske dejavnosti, zlasti pa
za vodenje izletov, pohodov, tur, turnih
smukov, plezalnih vzponov in taborov. Vodniki
Planinske
zveze
Slovenije
so
široko
usposobljeni strokovni delavci v športu na
področja planinstva, saj se njihovo osnovno
strokovno delo – vodenje ljudi po gorah – ves
čas prepleta z organizacijskim društvenim
delom. Glede na številčnost in razširjenost
delovanja imajo tudi izjemno pomembno vlogo
pri hitremu prenašanju znanj, izkušenj in
novosti v prakso.

VODNIŠKI UČBENIK izide v ponedeljek, 18.
decembra 2006. Izpolnjeno spodnjo naročilnico
pošljite po faksu ali po pošti na naslov
Planinske zveze Slovenije. Takoj po izidu boste
prejeli naročene izvode Vodniškega učbenika
po pošti skupaj z računom (velja za PD) oz. po
pošti s plačilom po povzetju (velja za člane PD
oz. fizične osebe).

Usposabljanje vodnikov Planinske zveze
Slovenije je proces, ki se začne v društvu,
nadaljuje na usposabljanju in traja ves čas
aktivnega obiskovanja gora. Poleg tega je

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

NAROČILNICA ZA VODNIŠKI UČBENIK
Naročam/o
izvod VU po maloprodajni ceni 5.800 SIT*
* člani planinskih društev (fizične osebe) s plačano članarino v letu 2006 imajo 10% popust,
planinskim društvom pa ob naročilu vsaj 5 izvodov priznamo 20% popust.
Planinsko društvo oz.
ime in priimek:
Ulica in hišna
številka:
Poštna številka:

Pošta:

Datum naročila:

Podpis:

___________________________________________________________________________
Učbenik je izšel s podporo Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji in
Evropskih socialnih skladov.
___________________________________________________________________________________
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MAJICE PZS
V Planinski založbi PZS je naprodaj majica
z vezenima znakoma PZS in UIAA.
Člani planinske organizacije jo lahko v
različnih velikostih in dveh modelih
(moški – ženski model)
kupite po ceni: 3954 SIT oz. 16,50 EUR.

ODBOR ZA PRIZNANJA PZS
PRIZNANJA PLANINSKE ZVEZE
SLOVENIJE

Predloge je potrebno poslati na
Meddruštveni odbor PD v katerega
je vključeno Planinsko društvo.
Ponovno opozarjamo na sprotno spremljanje
dejavnosti društvenih delavcev v planinskih
društvih, da bo čim manj težav in
pomanjkljivosti. Obrazec (Predlog za planinsko
priznanje) je pripomoček in ne administrativna
ovira, kot ga nekateri pojmujejo. Obrazec je
pripomoček, da so na njem zbrani enotni
zahtevani podatki, ki jih v MDO in v strokovni
službi PZS spremljajo in predlagajo v potrditev
pristojnim organom, da ne prihaja do
ponavljanj za iste predloge, napačne podatke,
neustrezne predloge. Vodstva MDO so dolžna
opraviti prvo selekcijo in tudi v predlogu
zapisati kaj več kot samo »Se strinjamo!« S
tem želimo doseči to, da se v predlogih
upošteva društveno delo v planinskem društvu,
MDO in PZS, kar pomeni pomembni podatek za
predlaganega kandidata.
-

Odbor za priznanja PZS je na svoji 1. seji, dne
02. 11. 2006, ob obravnavi predlogov za
najvišja priznanja PZS (spominske plakete in
svečane listine) ponovno prišel do spoznanja,
da je nujno opozoriti na pomanjkljivosti, ki se
pojavljajo pri predlogih za priznanja PZS.
Obstajajo
nekatere
nejasnosti
oz.
pomanjkljivosti.
PRIZNANJA PZS SO DOKAZ SPOŠTOVANJA IN
PRIZNANJA ZA PROSTOVOLJNO DRUŠTVENO
DELO
PLANINSKIM
ORGANIZATORJEM
IN
SODELAVCEM.
Postopki so dokaj jasni, v skladu s Pravilnikom
o priznanjih PZS (Obvestila PZS štev. 3/2005):
predloge za pohvale PZS, častne
znake PZS in Jubilejne listine PZS
sprejema predsedstvo UO PZS, ki o
tem poroča UO PZS;
predloge za spominske plakete PZS,
svečane listine PZS in častne člane
PZS ter predloge za državna
priznanja obravnava Odbor za
priznanja PZS in jih predlaga
predsedstvu UO PZS oz.UO PZS v
potrditev, v skladu z razpisanimi
pogoji;
rok za predlaganje je vsaj dva (2)
meseca pred želeno podelitvijo!
Letnik 32 / številka 12

Namen opozorila Odbora za priznanja PZS:
vzpodbuditi vodstva PD in MDO, da
posvetijo več spremljanju dela
društvenih
delavcev,
da
bolj
načrtno pristopijo k predlogom za
podelitev priznanj in vrednotenju
njihovega dela;
da vodstva PD in MDO spoznajo, kaj
pomenijo planinska priznanja za
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-

-

Marsikdo bo dejal, zakaj ponovno opozarjamo
na vse to:
z našim delom želimo nadaljevati, v tesnem
sodelovanju s PD in MDO, v dobrobit članom.
To pa zato, da prejmejo planinska priznanja
vsi tisti, ki so delavni že dalj časa, ki so
uspešni v planinskih društvih, meddruštvenih
odborih in Planinski zvezi Slovenije!

aktivno, večletno, prostovoljno,
društveno delo;
da vodstva PD in MDO zagotovijo
tekoče vodenje evidence predlogov
in se pravočasno odločajo za
predlaganje, v skladu z določili
Pravilnika;
da vodstva PD lahko prejmejo, na
njihovo željo izpis elektronsko
obdelanih
evidenc
dobitnikov
priznanj na strokovni službi PZS, da
bo težav čim manj.

Predsednik odbora
Jože MELANŠEK

PLANINSKA DRUŠTVA VABIJO
AKCIJE V DECEMBRU 2006:
AKCIJA

DATUM

ORGANIZATOR

Zimski pohod na
23.12.PD Javornik
Javornik
24.12.2006 Črni vrh
Spominski pohod na
24.12.06 PD Ajdovščina
Golak
12. zimski vzpon na
26.12.06 PD Slovenske
Stolpnik ob dnevu
Konjice
Samostojnosti
Nočni pohod do kapelice 26.12.06 PD Slovenj
pod Kremžarjevim
Gradec
vrhom
Pohod na Celjsko kočo
26.12.06 PD Grmada Celje
"Gruzinski čaj"
Pohod ob dnevu
26.12.06 PD Vojnik
Samostojnosti na
Stolpnik
Zimski pohod Loka26.12.06 PD Radeče
Veliko Kozje-Gašperjeva
koča
Zimski pohod na
26.12.06 PD Maribor
Žavcarjev vrh
Matica
21. božično novoletni
30.12.06 PD Polzela
pohod Polzela - Gora
Oljka

INFORMACIJE
Damijan Mikuž 041/ 546 118
Alojz Vitežnik 05/ 366 38 32
031/ 818 936
Jože Kamenšek 041/ 572 005
Primož Areh 041/ 657 686
Franc Šinko 031/ 383 591
Mirko Blazinšek 041/ 685 635
Irena Kampuš 041/ 626 136
PD Maribor Matica 02/ 251 29 62
Bernard Palir 041/ 813 909

AKCIJE V JANUARJU 2007:
AKCIJA

DATUM

ORGANIZATOR

INFORMACIJE

15. novoletni vzpon na
Trdinov vrh iz Gabrja
8.novoletni pohod na
Blegoš
Mačkov pohod na Mirno
goro

02.01.07

PD Novo mesto

Jože Perše 041/ 693 195

02.01.07

PD Gorenja vas

02.01.07

PD Črnomelj

Franc Fortuna 04/ 518 11 17
041/ 451 684
Peter Dichelberger 031/ 638 912
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AKCIJA

DATUM

ORGANIZATOR

INFORMACIJE

Novoletni Pohod na
Uršljo goro
28. spominski pohod
"Po poti Cankarjevega
bataljona" s Pasje Ravni
v Dražgoše
16. novoletni pohod na
Govško brdo
Pohod z lučkami na
Čaven
29. pohod po poteh
Pohorskega bataljona
Zimska kulturna
srečanja na Uršlji gori

02.01.07

PD Slovenj
Gradec
PD Škofja Loka

Ivan Hovnik 051/ 310 913

06.01. 07.01.2007

PD Škofja Loka 04/ 512 06 67
041/ 679 121
Iris Todorovič 041/ 595 005

07.01.07

PD Laško

Tone Šterban 03/ 573 19 21

07.01.07

PD Ajdovščina

13.01.07

PD Zreče

Alojz Vitežnik 05/ 366 38 32
031/ 818 936
Edi Meglič 041/ 546 200

13.01.PD Prevalje
14.01.2007

Ivanka Komprej 02/823 14 79

Planinsko društvo Blagajana Polhov Gradec prireja 16. tradicionalni »Nočni pohod na Grmado«.
Pohod bo v petek 05. januarja 2007. Vpis in startnina 500 sit oziroma 2 EUR pri gostilni
»Pratkar«v Polhovem Gradcu od 20 do 22 ure. Pohodniška oprema naj bo prilagojena času in
vremenskim razmeram primerna (čelna svetilka, palice in dereze po potrebi).
Informacije: Stane Dvanajščak gsm: 041-514 397

PLANINSKA DRUŠTVA POROČAJO
26.TRADICIONALNI JESENSKI
POHOD KRAJANOV NA HOM

tudi najmlajši šolarji. Druga, malo bolj
zahtevna pot, tudi časovno daljša, saj je pot
trajala kar dobre tri ure, pa je vodila čez
Britne sele, po vzhodnem in južnem obrobju
Kamnika, mimo Počivalnika ter Baloha na
Hom. Udeležence pohoda so na cilju pričakali
s čajem in golažem. Vsi udeleženci so prejeli
kartonček s spominskim žigom pohoda.

V

prelepi sončna soboti 14. oktobra 2006
se je približno 220 planincev in krajanov
udeležilo tradicionalnega
že 26.
jesenskega pohoda na Hom. Start pohoda je bil
pred Osnovno šolo v Grižah, pohod so vodili
usposobljeni vodniki PD Zabukovica. Poti na
Lilijana Jančič
Hom sta bili dve-lažja, ki je vodila čez
Bezovnik na Hom in po kateri so se odpravili
___________________________________________________________________________________

z žrebom. Tekmovanje je bilo namenjeno
orientacistom, ki poleg fizične usposobljenosti
premorejo še tehnično znanje orientacije z
uporabo topografske karte, kompasa ipd…
Planinski orientacijski maraton je potekal na
področju Griž, Zabukovice, Pongraca, Golave
in Homa, kjer je bil tudi cilj. Tekmovalni progi
sta bili dve-lažja v dolžini 12 km ter težja v
dolžini 18 km, vmes so opravili več vzponov in
spustov.V lažji kategoriji je bilo potrebno najti
sedem kontrolnih točk, od tega je bila ena živa

PLANINSKI ORIENTACIJSKI
MARATON

P

laninsko društvo Zabukovica je v nedeljo
19. novembra 2005 pripravilo 1. planinski
orientacijski maraton. Maratona se je v
lepem vremenu udeležilo 26 posameznikov.
Tekmovalno ekipo sta sestavljala po dva
tekmovalca, tekmovalni pari pa so se določili
Letnik 32 / številka 12
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planinske

kontrola s praktično nalogo izdelave vozlov,
težja kategorija pa je imela devet kontrol, od
tega dve živi kontroli, tekmovalci so morali
opraviti dve praktični nalogi, sestavljeni iz
znanj poznavanja zaščitenega gorskega cvetja
in osnovnih planinskih vozlov. Organizatorji so
poskrbeli za primerno okrepčilo na kontrolnih
točkah in z malico in čajem na cilju-Dragovem
domu na Homu. V lažji kategoriji sta zmagala
Janja Polavder in Dejan Laznik, v težji pa
Kristjan Kozole in Mirko Jegrišnik. Zmagovalci
obeh kategorij so prejeli pokale, vsi ostali
tekmovalci pa praktične nagrade.
Vsi udeleženci maratona, tako organizatorji
kot tekmovalci, so bili ob koncu planinskega
orientacijskega maratona mnenja, da je tak
maraton dodatna popestritev zelo bogate

dejavnosti

v

Savinjski

dolini.

Lilijana Jančič

PLANINSKA DRUŠTVA OBVEŠČAJO
Planinsko društvo Ptuj obvešča društva in ljubitelje pohodništva, da bo tradicionalni pohod po
Haloški planinski poti zadnjo soboto v mesecu maju na odseku Donačka gora - Naraplje. Zaradi
lažjega planiranja udeležbe na pohodu vam že sedaj sporočamo, da bo pričetek pohoda pri
turistični kmetiji Golob v bližini Stoperc.
Informacije pri vodji pohoda Tonetu Purgu, tel.031/331-042.
___________________________________________________________________________________

ZMAGA MAJE VIDMAR NA FINALU
SVETOVNEGA POKALA V KRANJU

finalistk,
ki
je
polfinalno
smer
preplezala do vrha, v
finalu pa ji je šlo
slabše, a je sedmo
mesto
vseeno
odlično.
Na tej tekmi se je
poslovila od tekem
dolga leta prva dama
slovenskega
športnega plezanja
Martina Čufar, ki je
v Kranju končala
bogato športno kariero. Ob slovesu ji je
čestital in se ji zahvalil za vse, kar je s svojimi
uspehi storila za športno plezanje, predsednik
PZS mag. Franci Ekar.
Pred ženskim finalom je bila finalna tekma
moških, kjer je zmagal 16-letni avstrijski
mladenič David Lama, ki je z izjemnim
plezanjem premagal konkurenco.

N

a zadnji tekmi svetovnega pokala v
Kranju so naše športne plezalke dosegle
izjemen uspeh. V finale najboljše
osmerice se se v Kranju uvrstila 4. naša
dekleta s tem ponovila uspeh ekipe izpred
tedna dni v Italiji. Naše plezalke: Natalija
Gros, Lučka Franko, Mina Markovič in Maja
Vidmar so se za zmago borile predvsem z
Angelo Eiter, zadnja leta skoraj nepremagljivo
avstrijsko 20 letnico, kot mu pravi.
Najboljši Slovenki sta bili Maja Vidmar , ki je
zasedla prvo mesto in Natalija Gros , ki je bila
tretja, čeprav je odlično plezala do usodne
napake. Drugo mesto je zasedla izjemna
Angela Eiter. Maja Vidmar se je Avstrijki tako
maščevala za lanski poraz v Kranju, ko je bil
vrstni red pri vrhu obraten kot letos.
Malo slabši a še vedno odlični uvrstitvi sta
dosegli Lučka Franko in Mina Markovič,je bila
poleg Maje Vidmar in Angele Eiter ena treh
Letnik 32 / številka 12
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STROKOVNA SLUŽBA PZS:
generalni sekretar:
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, december 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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pisanjem testov je potekalo srečanje
mentorjev. Sledil je družabni program, ki je
potekal v obliki pohoda, ogleda krajevnih
znamenitosti ali različnih športnih iger.
Učenci so morali pokazati veliko znanja iz
različnih tem planinske šole, ter ostalih
korelacijskih predmetov.
Čeprav so regijska tekmovanja šele tik za
nami, je treba misliti za vnaprej. Veliko
mladih in njihovih mentorjev je že izrazilo
željo, da se tudi prihodnje leto zberemo
skupaj in se spet družimo, zabavamo, ter
tekmujemo.
Seznam ekip, ki so se udeležile na državno
tekmovanje
najdete
v
nadaljevanju
Mladinske priloge.

UVODNIK
Veseli december je že prišel, snega pa ni od
nikoder. V gorah se samo tu in tam pojavi
kakšna krpica snega, ki pa izgleda kot
ostanek zime. V hribih je že skoraj pomlad;
ne boste verjeli, ampak telohi že kukajo iz
zemlje. Narava je muhasta in zdaj nam jo je
kar lepo zagozdila: zamenjala je letne čase.
Vendar pa vseeno ne smete pozabiti, da je
dan še vedno kratek in da se proti večeru
zelo ohladi. Svetujem pa vam, da čim bolje
izkoristite to ''pomlad'' preden pride prava
zima in pokaže svoje ostre zobe.
Seveda pa tudi ne pozabite praznovati, saj
ne navsezadnje veseli december.
Lepe praznike vam želim tudi v imenu
uredništva Mladinske priloge.
Vesna Lenart

vodja tekmovanja Mladina in gore:
Brigita Čeh

NEKAJ MEDNARODNIH
POROČILO REGIJSKEGA TEKMOVANJA
MLADINA IN GORE 2006/07

»Če prinašaš svetlobo v življenje drugega,
se ji tudi sam ne moreš izogniti.«
Dragi prijatelji, ki se morda 'videvamo' samo
preko vrstic v Mladinski prilogi Obvestil PZS!
Želim vam, da bi bili tudi v naslednjem letu
lučka vsem – družini, prijateljem, kot vodnik
ali mentor svoji skupini in vsem tistim, ki jih
boste srečevali v šoli, službi ali v hribih!
Srečno in vse lepo ter... 'Mejte se radi!

V soboto, dne 11. novembra 2006 je
potekalo regijsko tekmovanje Mladina in
gore 2006/07 in sicer na treh območjih:
1. območje: OŠ PREBOLD
( Podravje, Pomurje, Koroška, Savinjska
dolina )
2. območje: OŠ COL
( Primorska, Notranjska, Posočje )
3. območje: OŠ ŽIRI
(Ljubljansko
območje,
Gorenjska,
Dolenjska in Bela Krajina, Kamniško bistriško območje, Zasavje)

V letu 2006 sta bili dve seji YC UIAA. Ena
seja je bila od 26. – 28. maja v Brianconu
(Francija), kjer je predstavnike in člane
matičnih mladinskih komisij planinskih zvez
gostila FFCAM in zanjo predstavnik Lionel
Tieche CAI v YC UIAA Giampaolo Covelli.
Druga redna seja YC UIAA pa je bila od 2. –
4. novembra 2006 v Rittnu pri Bolzanu
(Italija), kjer je bila gostiteljica JAVS (Južna
Tirolska) in zanjo predstavnik v YC UIAA
Peter Gruber. Predstavnica MK PZS v YC
UIAA Zdenka Mihelič se je udeležila jesenske
seje pod Dolomiti. Med obravnavanimi
točkami dnevnega reda so bile med drugim
tudi predsedničino poročilo dela komisije od
zadnje seje do sedaj ter poročilo s seje UIAA
Council,
finančni
pregled,
aktivnosti
(poročila za leto 2006 in potrditev planov za
leto
2007),
seminar
Izobraževanje
mladinskih vodnikov v Rusiji, Global Youth
Summit projekti, YC UIAA - Mednarodni
mladinski tabori 2006 in 2007, Odgovornost

Organizatorja
tega
tekmovanja
sta
MLADINSKA KOMISIJA PZS IN ZAVOD ZA
ŠPORT SLOVENIJE.
V vseh treh regijah je bilo skupno
prijavljenih
74 ekip. Na državno
tekmovanje se jih je udeležilo 30.
Državno tekmovanje pa bo potekalo 13.
januarja 2007 na OŠ MEŽICA.
Največ točk je na regijskem tekmovanju
zbrala ekipa KOZOROGOVCI iz OŠ Prebold . V
vsaki regiji posebej se je tudi izbiralo "NAJ
IME EKIPE". Le - ta so bila: LOŠKI JOŽKI,
PLANINSKI TERORISTI, ODŠTEKANI RUKZAKI.
Vsako ekipo so sestavljali štirje učenci ( od
petega do osmega, oziroma devetega
razreda ). Teste so učenci pisali 45 minut.
Dodatnih testov ni bilo treba pisati. Med
1
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in zavarovanje taborv ter udeležencev v
času aktivnosti itd. Seja je bila zelo
konstruktivna in tudi dobro zastopana s
strani
predstavnikov
(Južna
Tirolska,
Nemčija,
Avstrija,
Romunija,
Velika
Britanija, Švica, Španija, Italija, Gruzija,
Ukrajina, Rusija, Slovenija). Nastanitev in
sama seja se je dogajala v
čudovito
urejenem družinskem hotelu prelepega
ozadja Dolomitov. Gostitelji so se z vso
organizacijo in gostoljubnostjo priljubili
čisto pri vseh ☺.

Hodili smo slabi dve uri in prispeli do prve
vojaške kasarne, ki so jo zgradili med
svetovno vojno. Vodniki so nam kasarno
predstavili tudi v notranjosti. V tej kasarni
so imeli tudi konjušnico. Pred kasarno je
razgledna točka, ki pa zaradi megle še ni
pokazala svojega očarljivega razgleda nad
Baško grapo.
Od Robarja smo se nadalje odpravili po
gozdni stezi. Med potjo smo opazovali
razbitine vojaških rovov in kasarn, ki so
potekale po tako imenovani Rapalski meji.
Dospeli smo na asfaltno cesto, ki pelje na
Petrovo Brdo. Ta se naj je pridružil Rudi
Zgaga, ki nam je razkazal naslednji del
Rapalske meje z vojaškimi bunkerji. Povedal
je kratko zgodovino tega predela med vojno.
V njegovem spremstvu smo se podali z
žepnimi svetilkami v bunker in si pogledali
kupolo. Bunker je tako prepleten z rovi, da
se človek lahko v njem še izgubi.
Vojaki so izdelovali take bunkerje in
kasarne, da niso bile vidne, bile pa so skrite
med gozdovi. V spremstvu vodičev smo se
podali na Petrovo Brdo, kjer smo bili
postreženi s toplim čajem. V planinskem
domu na Petrovem Brdu nas je pričakal že
drugi vodič Cveto Zgaga, ki nas je vodil po
drugem delu poti.

V letu 2007 bosta dve redni seji YC UIAA:
• München (DAV, Nemčija), 12. – 13. maj
2007.
• Krim-Ukrajina ali Japonska, jeseni 2007.
Pri sami izvedbi začrtanega plana dela bo MK
PZS in njena predstavnica aktivno sodelovala
pri izvedbi kar nekaj zadanih YC nalog.
Seminar Izobraževanje mladinskih vodnikov,
YC UIAA:
• Krim
(UMF,
Ukrajina),16.
–
23.
september 2007, tema:
Planinske šole po svetu, Plezanje v skali,
Umetnost in mladi (v povezavi s
planinstvom)...
Razpis mednarodnih taborov 2007 najdete v
nadaljevanju Mladinske priloge!
Zdenka Mihelič

NOVICE IZ PO MO
 PO MO POSOČJA
SREČANJE MENTORJEV IN VODNIKOV PO
MO POSOČJA V PODBRDU
V soboto 21.10.2006 smo se v hladnem jutru
zbrali pred gostilno Arman v Podbrdu. Bilo
nas je okoli 15 mentorjev in vodnikov
posoških mladinskih odsekov in sicer iz
Podbrda, Cerknega, Tolmina in Nove Gorice.
Glavni organizator srečanja je bilo PD
Podbrdo, ki ga vodi predsednik Tomaž
Štenkler.
Pred odhodom na našo planinsko pot je
gospodar gostilne Arman skuhal jutranjo
kavo.
Izpred gostilne smo krenili po dobro
oskrbovani gozdni cesti, ki pelje k Robarju.
Letnik 10 / številka 10

Pred planinskim domom na Petrovem Brdu
Po počitku smo krenili iz Petrovega Brda po
gozdni muljateri proti Vrhu Bače. Hodili smo
kar približno 2.30 h, med potjo pa se nam je
iz megle odpiral pogled na Podbrdo v Baški
grapi.
Tudi na tem delu poti smo se srečevali s
kasarnami, ustavili smo se ob znameniti
kasarni, kjer so prebivali komandirji, je
pripovedoval Cveto Zgaga. Med potjo smo
spoznavali še obronke Lajnarja in Možica nad
2
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Soriško planino. Prispeli smo do lovske koče
na Koucah. Tu smo prisluhnili Cvetu, ki nam
je pripovedoval o zgodovini ljudi, ki so kosili
in spravljali seno po strminah tega okoliša.
Pri tej koči je bila napeljana tudi žičnica za
spravilo materiala.
Pot nas je vodila naprej in prispeli smo do
Vrha Bače, kjer je razgledni kucelj oz.
točka, ki ti usmerja pogled na Baško grapo.
Cveto nam je spet pripovedoval zgodovinske
zgodbice, ki so nas pritegnile, da smo se kar
precej časa zadržali na tem predelu.
Nato smo se začeli spuščati proti vasici
Bača, ki je zgodovinsko zelo pestra vasici v
tem delu Severne primorske. Preden smo v
1.30 h prišli v to vasico, smo bili seznanjeni,
da je ta vasica včasih prebivala kar več kot
200 ljudi, če pogledamo danes, ko jih živi še
približno 22. V tej vasici je bil doma tudi
tolminski župan g. Kemperle. Cveto Zgaga
nam je pokazal svoj hišni muzej starih
pripomočkov, ki so jih ljudje uporabljali pri
spravilu sena, pridelovanju mleka,… Pokazal
nam je rodovnik njegovih prednikov in dodal
še kakšno besedo o zgodovine te vasi in
njihovih prebivalcev. Pred odhodom je nam
postregel še s prigrizkom in čajem.
Nadalje smo si ogledali še staro mlekarno, ki
je v obnovi. V Podbrdo smo se spuščali mimo
Bio kmetije v vasici Bača in cerkvice
sv.Lenarta. Po enournem spustu v Podbrdo
smo si ogledali še jedro tega kraja, ki je
spomeniško zaščiteno.
Nadalje smo se odpravili proti gostilni
Arman, kjer smo tudi končali naše srečanje.
V gostilni so nam pripravili večerjo, kjer smo
se še malo poveselili in pogovorili o
nadaljnjem delu POMO-ja in posameznih
odsekov.
Če povzamem na kratko smo se iz Podbrda
preko Robarja podali na Petrovo Brdo, si
pogledali Rapalsko mejo z vojaškimi bunkerji
in kasarnami. Naprej smo se podali po drugi
strani Baške grape do lovske koče na Koucah
in vse do vrha Bače, kjer smo spoznali
zgodovino vasi in krajanov, predvsem delo v
zgodovini. Potem smo se spustili v vas Bača.
Tam smo si ogledali hišni muzej Cveta Zgage
ter staro mlekarno in se mimo bio kmetije in
cerkvice sv.Lenarta podali v Podbrdo na
večerjo. Hoje je bilo približno za 7-8 h.
Zahvaljujem se članom PD Podbrdo,
predsedniku
Tomažu
Štenklerju,
ter
domačinoma Rudiju Zgagi in Cvetu Zgagi za

predstavitev zgodovine teh krajev. Zahvala
gre tudi gostilni Arman za odlično
pogostitev.
Zahvaljujem pa se vsem udeležencem tega
srečanja, ki smo skupaj delili prelepe
trenutke na naši razgibani in zgodovinsko
obarvani poti.
Gorazd Lapanja
18. REGIJSKO TEKMOVANJE MLADINA IN
GORE NA OSNOVNI ŠOLI COL
18. Regijsko tekmovanje MIG za Notranjsko,
Goriško in Posoško regijo je potekalo v
soboto 11. novembra 2006 na OŠ Col nad
Ajdovščino.
Poleg organizatorja OŠ Col so pri izvedbi
tega tekmovanja sodelovali še PD Križna
gora in MDO PD Posočja (POMO Posočja).
Šola je gostila 20 ekip in njihovih mentorjev.
Tekmovanje je potekalo pod nadzorom
podpredsednika MK PZS Jureta Cenclja. Po
uvodnem delu, ki so ga pripravili učenci OŠ
Col in na katerem sta spregovorila tudi
ravnatelj šole, gospod Ivan Irgl in predsednik
PD Križna gora Dušan Plesničar, so se učenci
– tekmovalci razporedili po učilnicah, kjer se
je odvijalo tekmovanje. Nadzorni učitelji so
se razporedili v učilnicah, ostali mentorji in
učitelji pa so počakali v zbornici OŠ. V
zbornici osnovne šole je potekala kratka
razprava pod vodstvom Gorazda Lapanja
(vodja PO MO Posočja) in Jureta Cenclja
(podpredsednik MK PZS). Med pogovorom je
bil predstavljen program ob dnevih
planincem na Sviščakih in program za
mentorje, ki se bo odvijal v Prekmurju. Ko
je odbilo 45 minut, se je zaključilo pisanje
testov. Po koncu pisanja se je začelo
popravljanje testov, ki ga je vodil Jure
Cencelj. Za učence in njihove mentorje je
bilo tem času v šolski jedilnici pripravljeno
kosilo.
Učenci in mentorji so se lahko vključili v dve
likovni delavnici ali pa so si ogledali
diapozitive, ki jih je prikazoval Janez Levec.
Sledil je zaključek z razglasitvijo rezultatov
in podelitev priznanj ter nagrad.
Rezultati:
Zmagovalna ekipa: Planinski teroristi OŠ
Col, ki je vključena tudi v PD Križna gora.
2. mesto: Planinski mušketirji iz Podnanosa.
3
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3. mesto: Berkmand'lci iz Idrije in Markacija
Team iz Podnanosa.
5. mesto: Jegliči iz Idrije.
6. mesto: Veseli ventilčki iz Postojne.

NAJJUŽNEJŠA SLOVENSKA PLANINSKA
PEŠPOT

Vse omenjene ekipe so se uvrstile na
državno tekmovanje, ki bo potekalo v
Mežici.
Tekmovalci so izbirali tudi naj imena ekip.
Naj ime je pripadlo Planinskim teroristom iz
PD Križna gora.
OŠ Col je razpisala tudi likovni natečaj na
temo Gore. Prispelo je kar nekaj izvirnih
del. Tri najboljša dela pa smo tudi nagradili.
Zahvaljujem se OŠ Col, mentoricama Tini
Krapež in Roberti Stegovec, ter predsedniku
društva Dušanu Plesničarju za vložni trud pri
pripravi tekmovanja. Zahvala gre tudi MDO
PD Posočja za finančni prispevek.

Mladi planinci planinskega krožka z
mentorico Melito Berlan in vodnikom Mihom
Berličem so se v soboto 14.10.2006 odpeljali
proti naši južni meji.
Svojo pešpot so pričeli v vasi Damelj, pri
turistični kmetiji Žagar. V lepem jesenskem
vremenu so prehodili najjužnejšo slovensko
planinsko pešpot, ki je dolga 18km. Med
hojo so na svoji levi strani vseskozi opazovali
lepote reke Kolpe in zanimivosti neokrnjene
narave. Prav vsi, od prvošolčkov do
četrtošolcev so prišli do Radencev, pa še ne
preveč utrujeni.

Gorazd Lapanja

UTRINKI Z IZLETOV
POHOD NA POLHOGRAJSKO GRMADO IN
TOŠČ
Letošnja jesen s svojimi razkošnimi barvami
kar vabi nas, mlade planince, na pohode v
naravo. Tako smo se v soboto, 7. 10., z
izkušenimi člani Planinskega društva Kočevje
odpravili na Polhograjsko grmado in Tošč.

Mentorica: Melita Berlan

Vsi skupaj smo uživali v prelepem sončnem
vremenu in čudovitih razgledih na okoliške
vrhove.

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

Ana Marija Mihelič, Neja Dimnik, 9.r. OŠ Ob
Rinži
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REZULTATI REGIJSKEGA TEKMOVANJA MLADINA IN GORE 2006/07
MESTO IME EKIPE
1.
KOZOROGOVCI
2.
BOGU ZA HRBTOM

ŠOLA
PREBOLD
GORICA
VELENJE
COL
TRZIN
ŠOŠTANJ

PD
PREBOLD
VELENJE

TOČKE
71
70

KRIŽNA GORA
ONGER TRZIN
ŠOŠTANJ
PODNANOS

70
69
67
66
65

SEMIČ
IDRIJA
PODNANOS
ŠOŠTANJ
IDRIJA
BOČ KOSTRIVNICA
ŠKOFJA LOKA
POSTOJNA
LJUBNO OB SAVINJI

64
63
63
63
61
61
60
60
59

DOBROVLJE B.
BIHINJSKA BISTRICA
MATICA CELJE
ŠKOFJA LOKA
VRANSKO

58
57
57
57
57

ŽIRI
MATICA
MURSKA SOBOTA
OŽBALT KAPLA

57
56

ŽIRI

55

MATICA MURSKA
SOBOTA
BLED

54

2.
4.
5.
6.
7.

PLANINSKI TERORISTI
NORE KRAVE
ODŠTEKANI RUKZAKI
PLANINSKI MUŠKETIRJI
LAKOTNIKI

8.
9.
9.
9.
12.
12.
14.
14.
16.

RAŽNIČ
BERKMANDLCI
MARKACIJA TEAM
S.O.S.
JEGLIČI
VELIKONOČNICA
GAMSI
VESELI VENTILČKI
FIŽOLČKI

17.
18.
18.
18.
18.

MLADI PLANINCI
BOHINJSKI ZLATOROGI
KEKCI
OSMICE
PLANŠARJI

18.
23.

TRIGLAVČKI
KEMA

23.

ORLI

25.

ZLATOROGI

BREZNO
PODVELKA
ŽIRI

26.

SLOPARCA

BELTINCI

27.

BLEJSKI KOZOROGI

27.
29.

NAZARJE 1
ZAJLA S KLINI

PROF. DR. J.
PLEMLJA
NAZARJE
SOSTRO

NAZARJE
MATICA LJUBLJANA

30.

GIFTNE BONTE

MEŽICA

MEŽICA

GORNJA
RADGONA
SEMIČ
IDRIJA
ŠOŠTANJ
IDRIJA
II.OŠ ROG.SLAT.
IVANA GROHARJA
OŠ MIR. VIL.
LJUBNO OB
SAVINJI
BRASLOVČE
LJUBEČNA
IVANA GROHARJA
VRANSKO
TABOR
ŽIRI
PUCONCI

5

56

53
53
LANSKOLETNI
DRŽAVNI PRVAKI
SOORGANIZATOR DRŽAVNEGA
TEKMOVANJA
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19. državno tekmovanje Mladina in gore, šolsko leto 2007/08
RAZPIS TEKMOVANJA
Ljubljana, november 2006
Regijska tekmovanja so izbirna tekmovanja za uvrstitev na državno tekmovanje. Potekala bodo v
mesecu oktobru oziroma novembru 2007. Točen datum bo znan naknadno - zaradi usklajevanja z
drugimi tekmovanji.
Regijska tekmovanja se bodo odvijala v naslednjih regijah:
1. regija : KRAJ – ZNAN NAKNADNO
( PODRAVJE, POMURJE, KOROŠKA, SAVINJSKA DOLINA ).
2. regija : KRAJ – ZNAN NAKNADNO
( PRIMORSKA, NOTRANJSKA, POSOČJE ).
3. regija : KRAJ – ZNAN NAKNADNO
( LJUBLJANSKO OBMOČJE, GORENJSKA, DOLENJSKA, BELA KRAJINA,
KAMNIŠKO - BISTRIŠKO OBMOČJE, ZASAVJE ).
Če ste pripravljeni prevzeti soorganizacijo regijskega tekmovanja za šolsko leto 2007/08 za svojo
regijo, Vas prosim, da izpolnite spodnjo prijavnico in nam jo vrnete do 15. decembra 2006.
Izbrani soorganizatorji za posamezno regijo bodo objavljeni v naslednji številki Mladinske priloge
Za vse dodatne informacije se obrnite na strokovno sodelavko Veroniko Susman - Šegatin ( 01-4345-689 )in vodjo tekmovanja Brigito Čeh (041- 977-469).
Lep planinski pozdrav.

Vodja tekmovanja: Brigita Čeh

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIJAVNICA: SOORGANIZACIJA REGIJSKEGA TEKMOVANJA MLADINA IN GORE 2007/08
OSNOVNA ŠOLA: _____________________________________________________________________
ULICA: ______________________________________________________________________________
POŠTA: _________________________________
TELEFON ALI MOBITEL: ________________________________________________________________
ELEKTRONSKI NASLOV: ________________________________________________________________
KONTAKTNA OSEBA ( POPOLN NASLOV ):_________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
MOBITEL: ___________________________________________________________________________
PLANINSKO DRUŠTVO ( POPOLN NASLOV ): ______________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
VRNITI NA NASLOV:
PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE
MLADINSKA KOMISIJA
p.p. 214
1001 LJUBLJANA
ZA MLADINA IN GORE
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UIAA YC - MEDNARODNI MLADINSKI TABORI v 2007
Vsi mednarodni mladinski YC UIAA tabori za leto 2007 so uvrščeni in promovirani tudi znotraj
projekta Global Youth Summit (GYS), svetovnega vrha mladih, aktivnosti za mlade pa se bodo
dogajale po vsem svetu. Namen GYS je skozi aktivnost v gorah promovirati mir, spoštovanje in
varovanje okolja, živeti v miru in medsebojnem razumevanju ter skozi aktivnosti v naravi
spoznavati in krepiti mnoge vrline.
V letu 2007 so torej naslednji tabori YC UIAA tabori (št. mest je omejeno – največ 4 mladi iz
Slovenije, prijave pa bo sprejemala MK PZS):
1.
2.
3.
4.

KAJ
Elbrus
Plezanje »Evropa – Azija«
Treking
Plezalno-pustolovski tabor

5. Plezalni tabor

GYS tabori v letu 2007:
KAJ
1. Medn. zimski plezalni
tabor
2. Urejanje novih smeri,
plezanje
3. Družinski tabor

4.
5.
6.
7.
8.

Kazbek
Plezanje ob Elbi
Pustolovski tabor
Plezanje in pohodništvo,
Bizac
Medkulturni
okoljevarstveni tabor,
Peking

ORG.
UMF, Ukrajina
CFR, Rusija
CAI, Italija
JDAV, Nemčija
JAVS, Južna
Tirolska

KDAJ
8. – 18. 7. 2007
12. – 31. 7. 2007
22. – 28. 7. 2007
29. 7. – 4. 8.
2007
12. – 19. 8. 2007

ST. SKUP.
18 - 25
18 - 25
14 - 17
16 - 22

CENA
250 EUR
300 EUR
250 EUR
220 EUR

16 - 25

250 EUR

ORG.
BMC, Škotska

KDAJ
23. 2. – 2. 3. 2007

ST. SKUP.
18 - 25

CENA
65 £

Makedonika

1. – 10. 7. 2007

16 - 30

200 EUR

OEAV, Avstrija

Julij ali avgust
2007

MCAG, Gruzija
JDAV, Nemčija
FRAE, Romunija
FRAE, Romunija

15. – 22. 7. 2007
22 - 28. 7. 2007
21. – 28. 7. 2007
11. – 18. 8. 2007

Starši
in otroci (4 14 let)
18 - 30
16 – 22
14 - 17
17 - 25

260 EUR
40–260
EUR
230 EUR
220 EUR
200 EUR
200 EUR

HATJ, Kitajska

Poleti 2007

*

* Znano naknadno, objavljeno bo v Mladinski prilogi Obvestil PZS.
Več informacij o YC UIAA in GYS taborih je dostopnih na spletnih straneh UIAA
(http://www.uiaa.ch) in pri predstavnici MK PZS v YC UIAA Zdenki Mihelič na tel. št.: 041/ 222358 oz. preko e-pošti: zdenka.mihelic@siol.net. Za vse tabore bomo programe objavljali tudi v
Mladinski prilogi Obvestil PZS.
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Annapurna 3

Foto: Nina Ozimic

Naj te vedno znova mika,
mika,
da se česa naučiš, da kaj narediš,
narediš,
da kam greš, da koga srečaš.
Naj bo tvoje življenje vedno zanimivo.
Pam Brown

V novem letu vam želimo obilo novih dogodivščin, varno
prehojenih poti, novo osvojenih vrhov in pravih prijateljev, s
katerimi boste delili veselje.
Mladinska Komisija pri Planinski zvezi Slovenije
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Na podlagi sklepa Skupščine Planinske zveze
Slovenije, z dne 27. 5. 2000, 1. vrstice 52. člena in v skladu z 51. členom Statuta Planinske
zveze Slovenije je Upravni odbor Planinske
zveze Slovenije na 3. seji, dne 1. decembra
2006 v Kranju, sprejel
PRAVILNIK KOMISIJE ZA USPOSABLJANJE IN
PREVENTIVO
PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
1. člen
(uvodna določba)
Pravilnik komisije za usposabljanje in preventivo Planinske zveze Slovenije (KUP PZS)
ureja naloge, organiziranost, delovanje, finančno in materialno poslovanje, medsebojna
razmerja do organov Planinske zveze Slovenije
in njene strokovne službe.
2. člen
(uporabljeni pojmi)
V tem pravilniku uporabljeni pojmi imajo
naslednji pomen:
Komisija za usposabljanje in preventivo Planinske zveze Slovenije:
je najvišje strokovno telo Planinske zveze Slovenije v sestavi upravnega odbora Planinske
zveze Slovenije, ki skrbi za razvojne, svetovalne in strokovne naloge na področju usposabljanja strokovnih delavcev v športu na področju planinstva in preventive ter varnosti v
gorah. Ustanovljena je zlasti za razvoj enotne
doktrine Planinske zveze Slovenije, za uresničevanje skupnih organizacijskih in vsebinskih
načel usposabljanja strokovnih delavcev v
športu na področju planinstva, za koordinacijo
preventivnih programov varnosti v gorah in
akcij, ki opozarjajo na najpomembnejše dejavnike tveganja v gorah in za spremljanje strokovnih zadev na področju športa v Republiki
Sloveniji, ki zadevajo planinstvo. Je nosilka
vseh programov usposabljanja znotraj Planinske zveze Slovenije.
Strokovni delavec v športu na področju planinstva:
je član društva, ki je včlanjeno v Planinsko
zvezo Slovenije in v planinski organizaciji
Zakonodaja in uradne objave
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opravlja dejavnost v skladu z Zakonom o športu. Njegova dejavnost je opredeljena v programu usposabljanja in pravilnikih posameznih
dejavnosti znotraj Planinske zveze Slovenije.
Strokovni delavec ima ustrezno planinsko usposobljenost, ki jo je na predlog Planinske zveze
Slovenije določil Strokovni svet Republike Slovenije za šport.
Strokovni sodelavec iz strokovne službe Planinske zveze Slovenije:
je uslužbenec strokovne službe Planinske zveze Slovenije, ki v okviru sistemizacije delovnih
mest v strokovni službi – učnem središču opravlja strokovna in administrativna dela za potrebe komisije za usposabljanje in preventivo
Planinske zveze Slovenije. Strokovni sodelavec
ima poleg ustrezne splošne izobrazbe, ki jo
določa sistemizacija tudi ustrezno planinsko
usposobljenost strokovnega delavca 3 (na ravni
inštruktorja), ki si jo lahko pridobi najkasneje
v treh letih po zaposlitvi.
Učno središče strokovne službe Planinske zveze Slovenije:
je organizacijska enota strokovne službe Planinske zveze Slovenije, v katerem strokovni
sodelavec s spletom organizacijskih in vsebinskih opravil skrbi za izvajanje vseh del in nalog
povezanih z organizacijo in izvedbo podpore
usposabljanja in licenciranja strokovnih delavcev v športu na področju planinstva in preventivnih programov varnosti v gorah.
Določanje dokumentov:
je postopek potrjevanja dokumentov, ki jih
Komisiji za usposabljanje in preventivo Planinske zveze Slovenije predložijo posamezne
komisije Planinske zveze Slovenije – izvajalke
programov usposabljanj Planinske zveze Slovenije. V postopku se ugotavlja skladnost vsebine
predloženih dokumentov z enotno doktrino
Planinske zveze Slovenije in z enotnim sistemom usposabljanja strokovnih delavcev v športu na področju planinstva.
3. člen
(imenovanje komisije)
Za odločanje o strokovnih zadevah pri
usposabljanju strokovnih delavcev v športu na
področju planinstva, za koordinacijo preventiLetnik 32 / številka 10
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vnih programov varnosti v gorah ter za strokovno pomoč pri sprejemanju odločitev in pri
pripravi predpisov upravni odbor Planinske
zveze Slovenije (v nadaljnjem besedilu: upravni odbor) ustanovi Komisijo za usposabljanje in
preventivo Planinske zveze Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: komisija). Člane komisije
imenuje upravni odbor za štiri leta in so lahko
ponovno imenovani. Javni poziv za posredovanje predlogov razpiše predsedstvo upravnega
odbora Planinske zveze Slovenije.
4. člen
(delovanje komisije)
Za posamezna področja svojega delovanja lahko komisija izmed svojih članov oblikuje odbore, delovne skupine in druga delovna telesa.
Organiziranje in način dela komisije se uredita
s poslovnikom, ki ga sprejme komisija z večino
glasov. Strokovne in administrativne naloge za
komisijo opravlja strokovni sodelavec iz strokovne službe Planinske zveze Slovenije.
Sredstva za delovanje komisije se zagotovijo v enotnem finančnem načrtu Planinske zveze Slovenije iz sredstev članarine in dovoljenega deleža javnih financ.
5. člen
(sestava komisije)
Komisija ima načelnika in deset članov.
Upravni odbor jih imenuje izmed uveljavljenih
planinskih strokovnjakov s področja delovanja
mladih, prostovoljnega vodništva, planinske
orientacije, planinskih poti in koč, alpinizma in
športnega plezanja, gorske reševalne službe,
varovanja gorske narave ter iz vrst pedagoških
in raziskovalnih institucij, ki se ukvarjajo s
planinstvom, od tega sedem na predlog komisij, dva na predlog institucij in dva dodatna na
predlog načelnika, ko je ta že imenovan.
Načelnika imenuje upravni odbor Planinske
zveze Slovenije. Načelnik je za delo komisije
odgovoren upravnemu odboru.
6. člen
(poslovnik komisije)
Komisija za svoje delo uporablja Poslovnik
o delu komisije, ki mora biti usklajen z drugimi
skupnimi akti za poslovanje in delovanje PZS.
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7. člen
(naloge komisije)
Komisija:
• določa ustrezno strokovno usposobljenost za strokovne delavce v športu na
področju planinstva in najnižjo stopnjo
splošne izobrazbe kandidatov, ki se
vključujejo v strokovna usposabljanja,
• določa na predlog pristojnih komisij
predmetnike in učne načrte posameznih programov usposabljanj in potrjuje
celotne programe ter določa obvezne
postopke za njihovo izvajanje, hkrati
pa skrbi za vsebinsko, medsebojno in
terminološko usklajenost,
• določa na predlog pristojnih komisij
izpitne kataloge znanj za preverjanje
usposobljenosti,
• določa navodila za izvajanje programov
usposabljanj in načine preverjanja,
• določa preglednice potrebnih kvalifikacij za predavatelje – inštruktorje posameznih tem pri usposabljanju strokovnih kadrov Planinske zveze Slovenije in
na predlog posameznih komisij potrjuje
sezname predavateljev – nosilcev
posameznih predmetov za posamezne
programe usposabljanja,
• neposredno podeljuje strokovne nazive
inštruktorjem planinske vzgoje, ostalim
inštruktorjem pa na predlog pristojnih
komisij ter nadzoruje podeljevanje
vseh ostalih nazivov znotraj posameznih komisij PZS,
• določa navodila za podeljevanje licenc
za opravljanje strokovnega dela in postopke licenciranja ter nadzoruje skladnost postopkov s Pravili o usposabljanju
strokovnih delavcev v športu,
• določa učna središča in pomožna učna
središča za potrebe usposabljanja strokovnih delavcev in predpisuje njihovo
opremljenost in druge pogoje za delo,
• določa navodila za hranjenje pedagoške
dokumentacije, vključno z dnevniki
usposabljanja, ki jih za posamezne
akcije usposabljanja tudi potrjuje,
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vov strokovnih delavcev v športu na
določa standarde za izvedbo posamezpodročju planinstva na najvišji – končni
nih programov usposabljanj,
stopnji,
• načrtuje in usmerja vzgojno izobraže• vodi nadzor nad usposabljanji, izvajanvalno delo ter presoja utemeljenost
jem navodil, porabo finančnih sredstev
usposabljanja določenih strokovnih
in ročnimi ter elektronskimi evidencami
delavcev, dolgoročno in za vsako leto
strokovnih kadrov PZS,
posebej, upoštevajoč potrebe planinske
organizacije,
• vzpodbuja usposabljanje in preventivo
in pri tem nudi pomoč, članicam PZS
• določa na predlog pristojnih komisij
ter komisijam PZS,
vsebino in upravičence nadomestil stroškov za izvajanje usposabljanj, vključ• spremlja delo Strokovnega sveta
no z normativi ter presoja upravičenost
Republike Slovenije za šport ter sodeluavtorskih, podjemnih in drugih pogodb,
je s Fakulteto za šport Univerze v
Ljubljani in njenim Inštitutom za šport,
• določa na predlog pristojnih komisij
Pedagoško fakulteto Univerze v Ljubkriterije in merila za sofinanciranje
ljani in Mariboru, Direktoratom za šport
programov usposabljanj,
Ministrstva za šolstvo in šport, Odborom
• skrbi za koordinacijo izvajanja prevenza vrhunski šport OKS, Gorniško komisitivnih programov varnosti v gorah, ki
jo UIAA, Komisijo za planinsko dejavzahtevajo sodelovanje državnih organost in izobraževanje pri CAA ter Konnov, občin, drugih organizacij in strozorcijem projekta za financiranje uspokovnjakov,
sabljanja v športu ESS
• razvija skupne preventivne programe
varnosti v gorah, skrbi za njihovo uresničevanje in promocijo in na predlog ter daje mnenja in predloge:
• k določitvi vsebine dolgoročnejših propristojnih komisij določa posamezne
gramskih dokumentov Planinske zveze
preventivne programe varnosti v gorah,
Slovenije, v delu ki posega na področje
• organizira in opravlja analitsko in razisusposabljanja in preventivnih prograkovalno delo, spodbuja raziskovalno
mov varnosti v gorah,
delo in izdaja strokovna mnenja s pod• k letnemu programu Planinske zveze
ročja preventivnih programov varnosti v
Slovenije, v delu ki posega na področje
gorah,
usposabljanja in preventivnih progra• organizira razprave, strokovna posvetomov varnosti v gorah,
vanja, predavanja, delavnice, razstave
• h kandidaturam za predstavnika PZS v
in predstavitve s področja preventivnih
gorniški komisiji UIAA, komisiji za plaprogramov varnosti v gorah,
ninsko dejavnost in izobraževanje CAA
• določa na predlog generalnega sekrein h kandidaturam planinskih strokovnih
tarja Planinske zveze Slovenije organidelavcev v Strokovnem svetu Republike
zacijo dela in pristojnosti Učnega srediSlovenije za šport, Strokovnem svetu za
šča znotraj strokovne službe Planinske
športno rekreacijo Ministrstva za šolszveze Slovenije,
tvo in šport in v Odboru športa za vse
• pripravlja vsebinske in finančne načrte
ter Odboru za vrhunski šport Olimpijusposabljanja strokovnih kadrov PZS,
skega komiteja Slovenije – združenja
• poroča o svojem delu in porabi sredstev
športnih zvez,
upravnemu odboru ter skrbi za vsebino
• k učbenikom in učilom ter propaganin pravočasno poročanje organom in
dnemu gradivu s področja preventivnih
institucijam, ki na javnih razpisih razprogramov varnosti v gorah,
porejajo sredstva javnih financ za pod• k predlogom predpisov, ki zadevajo
ročje usposabljanja,
področje športa in s planinstvom tesno
• rešuje pritožbe povezane z usposabljanjem in podeljevanjem strokovnih naziZakonodaja in uradne objave
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•

povezanih področij v Republiki Sloveniji
in
k predlogom in pobudam članic PZS,
meddruštvenih odborov planinskih društev ter posameznikov in odgovarja na
različna vprašanja in pobude.

Komisija posreduje mnenja in predloge iz
prejšnjega odstavka predsedstvu upravnega
odbora Planinske zveze Slovenije in upravnemu
odboru, mnenje iz četrte vrstice prejšnjega
odstavka pristojnim komisijam in mnenje iz
zadnje vrstice naslovnikom.
Sklepi komisije, ki se nanašajo na izvajanje
njene pristojnosti, so obvezujoči za vse komisije Planinske zveze Slovenije in strokovne delavce v športu na področju planinstva na katere
se nanašajo.
8. člen
(medsebojna razmerja)
Medsebojna razmerja med komisijo in drugimi komisijami ter organi PZS, se uporabljajo
tako kot so opredeljena v Statutu PZS ter Poslovniku o delu upravnega odbora in predsedstva UO PZS. Na področju svojih pristojnosti
deluje komisija avtonomno.

Komisija se medsebojno povezuje in sodeluje z drugimi komisijami pri izvajanju skupnih
nalog in je pobudnik medsebojnega sodelovanja na področju svojega dela. Načelnik komisije
je odgovoren, da poteka povezovanje in sodelovanje v interesu planinske organizacije,
skladno s programom dela in finančnim načrtom.
9. člen
(prehodno obdobje)
Upravni odbor imenuje komisijo najkasneje
v roku 90 dni po uveljavitvi tega pravilnika. Z
dnem imenovanja preneha s svojim delovanjem dosedanja Komisija za vzgojo in izobraževanje PZS.
10. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati na dan objave v
Obvestilih Planinske zveze Slovenije.
Št. UO/624-2006
Ljubljana, dne 4. 12. 2006
mag. Franc Ekar l.r.
predsednik Planinske zveze Slovenije

___________________________________________________________________________________
PLANINSKAZVEZA SLOVENIJE
UPRAVNI ODBOR PZS
1001 LJUBLJANA, DVORŽAKOVA 9
ŠTEVILKA: UO/561-2006
DATUM: 2.11.2006

zap.2 seje UOPZS

ZAPISNIK
2. seje UO PZS, ki je bila 05. oktobra 2006 v sejni sobi, št. 16, Mestne občine, v Kranju. Seja se
je pričela ob 16.00 uri. Sejo je vodil predsednik PZS mag. Franci Ekar, ki je uvodoma pozdravil
vse prisotne in sporočil, kdo se je za sejo opravičil (lista prisotnosti je priloga arhivskemu izvodu
zapisnika). Ugotovil je, da je od 32 članov UO 22 članov prisotnih, zato je seja sklepčna.
Ker je bila navzoča večina članov UO PZS, je UO nadaljeval z delom.
Za sejo je predlagal naslednji DNEVNI RED:
1. Pregled sklepov 01. seje UO PZS z dne 21.06.2006 in poročilo o opravljenih nalogah – priloga zapisnik 01. seje UO PZS (Danilo Sbrizaj)
2. Poročilo o korespondenčni seji UO PZS (mag. Franci Ekar)
Letnik 32 / številka 10

4

Zakonodaja in uradne objave

Obvestila Planinske zveze Slovenije
Zakonodaja in uradne objave

3. Imenovanje načelnikov in predsednikov komisij in odborov PZS (mag. Franci Ekar na seji).
4. Informacija o GRS Slovenije – predlog sprememb 20. člena Statuta PZS (mag. Franci Ekar,
Metod Kovač).
5. Predlog članarine in članskih ugodnosti v letu 2007 (Danilo Škerbinek, Vera Šmid)
6. Osnutek programa dela komisij (povzetek) in finančnega načrta PZS za leto 2007 (pregled
prispelih programov dela in finančnih programov komisij/odborov PZS) (Danilo Sbrizaj,
Vera Šmid)
7. Predlog za ustanovitev podjetja v lasti PZS (Bojan Rotovnik)
8. Vprašanja in pobude članov Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije
9. Potrditev predlogov priznanj (Danilo Sbrizaj)
10. Tekoče naloge UO PZS
Pred sprejemom dnevnega reda je podal pripombo Jože kodre na časovno pripravljenost dodatnih gradiv za sejo in postavil vprašanje ali bo to praksa ali se bomo tej navadi odrekli. Opozoril
je, da poleg pravočasno poslanega gradiva, vedno dobi še dodatna gradiva nekaj dni pred sejo po
e-pošti ali celo na mizo pred samo sejo.
Borut Peršolja je predlagal, da naj se najprej nadaljuje 1. seja UO tam, kjer se je zadnjič končala.
Franci Ekar je pojasnil, da je to ni potrebno, ker je bila sklicana Korespondenčna seja, o kateri
je poročilo samostojna točka. Zadnja seja UO je bila predčasno zaključena zaradi članov, ki so
odšli in ne zaradi tistih, ki so ostali.
SKLEP 1/05-10: UO je potrdil predlagani dnevni red za 2. sejo.
Dnevni red je bil sprejet s 15 glasovi ZA in 4 glasovi PROTI.
K 1. TOČKI
PREGLED SKLEPOV 01. SEJE UO PZS Z DNE 21.06.2006 IN POROČILO O OPRAVLJENIH NALOGAH – PRILOGA ZAPISNIK 01. SEJE UO PZS.
Danilo Sbrizaj je podal pregled sklepov 1. seje. Na zadnji seji UO je bilo sprejetih 11. sklepov.
Jože Kodre je podal pripombo na 6. točko zapisnika 1. seje, kjer je bila njegova razprava napačno interpretirana. Zato je ponovno pojasnil o čem je razpravljal in predlagal popravek zapisnika.
Prav tako je podal pripombo Borut Peršolja na 2. in 3. točko zapisnika, ter dodal, da še vedno
nismo dobili čistopisa rokovnika dela UO (priloga k zapisniku).
SKLEP 2/05-10: » UO PZS potrjuje zapisnik 1. seje UO PZS s podanimi pripombami.«
»Sklep je bil soglasno sprejet«.
K 2. TOČKI
POROČILO O KORESPONDENČNI SEJI UO PZS
Danilo Sbrizaj je podal poročilo o Korespondenčni seji. P UO PZS je v skladu s Poslovnikom PZS
sklicalo korespondenčno sejo za sprejem sklepov pri točki 11., 12. in 15. Poročilo je podano v
pisni obliki. Korespondenčna seja je uspela in sklepi so bili sprejeti.
Pripombo je podal Jože Kodre na točko pri ukinjanju društev. Ker meni, da gre za napako pri PD
Tabor, saj PD Tabor izpolnjuje pogoje za delovanje. Predlaga, da se za PD Tabor in Trnavski
medved opravi preverjanje. Marko Goršič je pojasnil, da gre za PD Tabor Maribor.
Lado Kladnik je povedal, da se tudi MDO Kamniško – Bistriški ne strinja s tako obliko Korespondenčne seje in to pri točkah imenovanja GS in pri točki GRS S. Kladnikovi pripombi se je pridružil
Zakonodaja in uradne objave
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tudi Iztok Rojc.
Borut Peršolja je menil, da Korespondenčna seja ni bila sklicana v skladu s Poslovnikom UO in da
imamo pred seboj poročilo seje in na zapisnika, kot bi moralo biti.
Na prošnjo Francija Ekarja po pravni razlagi, je Metod Kovač pojasnil, da je poročilo več kot
zapisnik. Zadeva je popolnoma čista in je v skladu z akti PZS.
Borut Vukovič je ugotovil, da se je na Korespondenčno sejo odzvalo zadostno število članov UO
PZS in zaradi tega vsi sklepi veljajo. Izglasovani sklepi pa vse člane UO PZS zavezujejo.
Predlagal je, da v bodoče ne delamo več takih napak in da zadeve opravimo na sejah UO PZS.
V nadaljevanju razprave so razpravljali:
Borut Peršolja, ki je podal dodatne pripombe na imenovanje GS in očitke ne njegovo delo.
Vprašal je tudi zakaj je PZS izgubila 15. mio SIT na razpisu MŠŠ za investicije v športne objekte.
Tone Tomše, ki je smatral, da Korespondenčna seja ni bila dobra rešitev za obravnavo pomembnih točk, zlasti glede GRS. Nekateri akterji so odšli tik preden so se začele pomembne točke in
je poudaril, da bi morali vsi delati v dobro PZS in biti konstruktivni in čim krajši.
Roman Ponebšek je menil, da izbira GS ni bila transparentna.
Metod Kovač, je v pojasnilu na trditve Boruta Peršolje o izgubi sredstev na razpisu MŠŠ poudaril,
da trditev nima nobene podlage. PZS se je na razpis prijavila, ni pa bila izbrana. Krivda za to je
tudi na PD, ki pošiljajo nepopolne vloge.
Miro Pogačar se ni strinjal s pojasnilom Metoda Kovača.
Danilo Sbrizaj je pojasnil, kaj je v razpisni dokumentaciji in kaj naredi PZS. Kriteriji za dodeljevanje sredstev so se zelo zaostrili, prijavo smo oddali, zbrala je premalo točk in ni bila uvrščena.
Franci Ekar je predlagal, da bi bilo v bodoče dopisnih sej čim manj in da skušamo vztrajati do
konca seje, zato ni potrebe zavlačevati z razpravo.
Iztok Rojc je opozoril na problem koč in da pri preobsežnem delu GS manjka strokovni sodelavec
GK PZS .
Borut Peršolja je povedal, da so nekateri kolegi predhodno povedali, da bodo morali zapustiti
sejo, nesklepčnost je povzročil Danilo Škerbinek, ki je vstal in šel pred obravnavo dveh izjemno
pomembnih vsebinskih točk. Postavil je še vprašanje kakšen je OD GS.
Razprava je bila s tem končana. Sprejet je bil
SKLEP 2/05-10: »UO PZS se je seznanil z izidom glasovanja na Korespondenčni seji .
»Sklep je bil sprejet s 16 glasovi ZA in 6 glasovi PROTI«.
Marko Goršič je predlagal, da se v prilogo zapisnika doda prisotnost članov UO in kdo predčasno
zapusti sejo.
K. 3. TOČKI
IMENOVANJE NAČELNIKOV IN PREDSEDNIKOV KOMISIJ IN ODBOROV PZS
Franci Ekar je prebral seznam predlaganih načelnikov komisij in katere komisije naj bi se ukinile
(seznam je bil podan na sami seji).
V razpravi je Borut Pešolja podal več pripomb, saj ima občutek, da volitev vmes sploh ni bilo.
Pri KVIZ-u meni, da se je pokazala neko rezerviranost, sestaja se je le 1X na leto, kar kaže na
potrebo po drugi rešitvi. Prav tako je imel pripombo na delo Odbora za članstvo. Odbor za priznanja vodi nekdo, ki ga je Skupščina praktično odstavila in je zanj zelo sporno. OP, ki ga vodi
Jože Melanšek težko sprejme in meni, da bi moral biti na tem mestu nekdo, ki je iz vseh vidikov
nesporen. Če bi bilo vsaj nekaj modrosti, bi tak predlog predsednik sam umaknil. Pri Komisiji za
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gorsko popotništvo se PZS podaja v velik riziko, saj se komisija ukvarja s turističnim vodenjem.
Komisija naj se iz vidika zavarovanj in nesreč umakne iz PZS.
Borut Vukovič se ni strinjal z negativno oceno Danila Škerbineka, kot vodje Odbora za članstvo.
Iztok Rojc je vprašal, zakaj se ukinja Pravna komisija, saj bi morali imeti nekaj podobnega, saj
se srečujejo z mnogimi vprašanji. Morala bi biti neka zelo fleksibilna komisija.
Rudi Skobe je odgovoril na pripombo Peršolje glede KVIZ-a. Problem pri tem ni Rudi Skobe
ampak Pravilnik, ki ga vlečemo. Sestava sedanje Komisije je taka, da kaj pametnega od sebe ne
more dati.
Predlaga da se načelnika komisije pusti, da izpelje konstituiranje nove komisije v skladu s 5.
členom predlaganega pravilnika, ki bi UO imenoval 7 članov za komisijo, 2 s področja znanstvenih institucij (FŠ, PA) in 2 na predlog tistega načelnika, ki bo te med sabo izvolil.
Predlaga tako rešitev: naj bo Rudi Skobe v.d. do konstituiranja komisije po novem 5. členu. UO
PZS pa naj se potrudi, da bo ta pravilnik čim preje sprejel.
Tone Tomše je predlagal, da Rudi Skobe še naprej ostane koordinator in je za to, da se reaktivira pravna komisija.
Marko Goršič je predlagal, da se za pravna vprašanje uporablja pravnega zastopnika PZS, ker se
komisija doslej ni izkazala.
Franci Ekar je predlagal Marka Goršiča za koordinatorja za delo v MDO-ji v Predsedstvu. Rudija
Skobeta pa za koordinatorja za področje strokovnega usposabljanja znotraj PZS in povezavo ter
sodelovanje s strokovnimi institucijami ter organi izven PZS.
Borut Peršolja je predlagal, da se načelnika OČ in OP ne imenuje. Predlaga, da OČ vodi Uroš
Vidovič, ter da se do naslednje seje poišče nekoga za OP, ki ne bo zbujal nobenih pomislekov
okrog tega.
Uroš Vidovič je pojasnil, da sta s Stankom Gašparičem že prevzela določene funkcije in meni, da
bi za OČ moram biti samostojen član oz. da se dobi dodatno kadrovsko moč.
Rudi Skobe je obrazložil razloge zakaj ga je predsednik PZS predlagal, da ga UO formalno potrdi
za koordinatorja, saj se že sedaj znotraj PZS usklajuje področje usposabljanja z ostalimi komisijami, v imenu PZS pa se tudi dogovarja z različnimi državnimi institucijami (MŠŠ – Direktorat za
šport, ESS, Strokovni svet RS za šport itd.. Želi delovati transparentno in sodelovati na sejah
Predsedstva UO PZS kadar se obravnava tematika, ki zadeva problematiko sodelovanja na področju strokovnega usposabljanja ali dela komisije, ki jo vodi.
Franci Ekar je predlagal v potrditev:
SKLEP 3/05-10: »UO PZS potrjuje sestavo komisij in njenih načelnikov v predlagani obliki.«
»Sklep je bil soglasno sprejet s 15 glasovi ZA in 6 glasovi PROTI.«
Franci Ekar je še dodal, da vzamemo na znanje pobude, da se poiščejo okrepitve oz. zamenjave
v nekaterih komisijah, če bo to potrebno. Tone Tomše je predlagal, da se okrepi GK s člani UO z
novimi kandidati. Franci Ekar je predlagal, da se prične z iskanjem strokovnega sodelavca za GK
in KPP.
SKLEP 4/05-10: » UO PZS imenuje koordinatorja Marka Goršiča za področje MDO v P PZS in Rudija Skobeta za koordinatorja za področje strokovnega usposabljanja znotraj PZS in povezavo ter
sodelovanje s strokovnimi institucijami ter organi izven PZS..«
»Sklep je sprejet z 18 glasovi ZA!«
K 4. TOČKI
INFORMACIJA O GRS SLOVENIJE – PREDLOG SPREMEMB 20. ČLENA STATUTA PZS
Poročilo je podal najprej Metod Kovač (kronologija dogodkov je bila tudi gradivo za sejo), za
njim pa Borut Škrlj, ki popravi Kovača, da je bil 30. junija 2006 podpisan Predlog dogovora o
sodelovanju in ne pismo o nameri. Cilj GRZS je bil zagotoviti enotnost v gorsko reševalni dejavnosti.
Zakonodaja in uradne objave
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Kritizira delovanje PZS in omeni, da je bil predlagan sklic korespondenčne seje UO PZS.
Dogovor je bil tudi, da obe organizaciji skličete Skupščini in zbore, kjer bi dosegli priznanje obeh
zvez medsebojno.
Kritizira, da je PZS pošiljala pisma na UE Kranj brez njegove vednosti. Pove, da je GRZS od dne
3. maja 2006 dalje registrirana in je polnovredna zveza PZS.
Na njegova dejanja odgovori Franci Ekar, ki poda nekaj pripomb zlasti glede iskrenosti. Poudari
da ni: nobenega nasledstva, ustanovi se lahko kolikor hoče zvez, vendar se PZS ne more odpovedati Komisiji za GRS, opozori, na spremembe, ki se pripravljajo (koncesija) in še vedno nimamo
odgovora na vprašanje »Zakaj GRZS?«
Metod Kovač pojasni 2 zameri, ki jih ima PZS do GRZS. Obravnave 19/9 se ni udeležil tudi zato,
ker ni imel nobenega stališča UO PZS, kajti seja UO je šele danes. In drugo: Komisija GRS pri PZS
bo vedno obstajala, tudi zato, da bo še naprej dajala navodila delegatu, ki bo sedel v vrstah
GRZS.
Borut Škrlj ponovno opozori na vlogo PZS na UE Kranj, v Statutu GRZS se lahko vpiše PZS kot
naslednik GRZS v prenehanju te zveze.
Meni, da gre v zadevi samo za vprašanje ali je pravna kontinuiteta v GRS pri PZS in v GRZS skupna in ali sta obe zvezi kontinuiteta nekdanje 1912 ustanovljene GRS. Ponovno predlaga, da se
podpre dogovor o sodelovanje in s tem omogočijo predsednikoma, da to podpišeta.
Rudi Skobe pove, da je minilo 25 Skupščin od ustanovitve GRS in nikoli ni bilo govora o tem, da
bi se PZS odrekla GRS, tudi v tej 10 letni agoniji odcepljanja in pregovarjanja. Zato ne vidi razloga, da bi to storili sedaj? PZS je to Komisijo imela, jo ima in jo bo imela, zato bo potrebno
danes imenovati načelnika te komisije. Predlaga, da se lotimo sprememb Statuta, podpišemo
dogovor z GRZS, glede na predstavljen predlog Statuta. Naloga UO PZS je, da sprejmemo dejstva, gremo s spremembe Statuta in podpišemo dogovor.
Meto Kovač meni, da razprava poteka v smeri, da se dogovor podpre. Poziva diskutante, da naj
namesto kritik raje dajejo predloge.
Če bo UO PZS podprl predlog dogovora nam ostane le-to, da se ostro pritožimo na sklep UE
Kranj, ker nismo sodelovali kot stranka v postopku, ker je to edino orožje, ki ga imamo. Predlaga, da se nadaljuje z delom na spremembah Statuta PZS. Še vedno smo nosilci humanitarnega
organizacije kot statusa organizacije, ki dela v javnem interesu.
Miro Eržen je postavim vprašanje, ki mu ga postavljajo njihovi gorski reševalci. Kaj bo drugače,
če bo nova Zveza glede na prejšnje stanje? Kaj pri tem lahko naredi PZS? Ali sklene dogovor z
GRZS in ohrani določen vpliv? Meni, da je PZS že na samem začetku narobe zastavila, ki bi morala obdržati vpliv in postati soustanovitelj nove Zveze.
V razpravi so sodelovali Marjan Burja, Borut Vukovič, Borut Peršolja, Jože Kodre, Uroš Vidovič,
Marko Goršič, Miro Pogačar, Iztok Rojc, Roman Ponebšek, Miro Eržen
Marko Goršič predlaga skupino, ki bi pripravila predlog dogovora in podla svoje mnenje. Predlaga: Boruta Peršoljo, Mira Eržena, Marjana Burjo, Rudija Skobeta in Metoda Kovača.
Po razpravi so bili sprejeti sklepi:
SKLEP 5/05-10: » UO PZS sprejme informacijo o GRS.«
»Sklep je sprejet z 18 glasovi ZA!«
SKLEP 6/05-10: »UO PZS imenuje delovno skupino, ki skupaj usklajeno do 3. seje UO PZS pripravi pripombe na predlog dogovora o povezovanju z GRZS v sestavi:
Borut Peršolja, Miro Eržen, Marjan Burja, Rudi Skobe in Metod Kovač.
Sestanek skliče GS Danilo Sbrizaj.«
»Sklep je soglasno sprejet.«
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K 5.TOČKI
PREDLOG ČLANARINE IN ČLANSKIH UGODNOSTI V LETU 2007
Poročilo je podala Vera Šmid, računovodja PZS. OČ je pregledal rešitve in predlagal, da članarina ostane enaka kot je v letošnjem letu. Predlaga se, da bi se zneske preračunane v EUR zaokrožile. Zavarovanje ostane enak, saj je zavarovanje sklenjeno do leta 2008, prav tako popusti in
naročnina na PV. Določi se 15 rok za pripombe, saj bo potrebno na naslednji seji dokončno določiti znesek članarine.
Jože Kodre je ponovil vprašanje, ki je postavil že pred letom, da se pojasni kaj Zavarovalnica
razume pod besedico »planinska dejavnost«, odgovoril je bil, da to pomeni vse od tega ko gre od
doma ali na osebno turo, izobraževanje ali s nahrbtnikom, vodenje. Ampak zgleda, da to ni res
(glede na Goršičevo pripovedovanje).
V razpravi o zavarovanju so sodelovali Iztok Rojc, Marko Goršič, Borut Peršolja, Rudi Skobe Danilo Sbrizaj, Lado Kladnik.
SKLEP: 6/05-10: »UO PZS se je seznanil s predlogom članarine za leto 2007.«
»Sklep je sprejet z 23 glasovi ZA!«
K TOČKI 6
OSNUTEK PROGRAMA DELA KOMISIJ (POVZETEK) IN FINANČNEGA NAČRTA PZS ZA LETO 2007
(PREGLED PRISPELIH PROGRAMOV DELA IN FINANČNIH PROGRAMOV KOMISIJ/ODBOROV PZS)
Poročilo je podala računovodja PZS Vera Šmid, (gradivo je priloga k sklicu seje). Osnutek je razdelan glede na plane posameznih komisij in odborov. V končni obliki bo podan na novembrski
seji.
SKLEP: 7/05-10: »UO PZS se je seznanil z osnutkom programa dela finančnih programov komisij
odborov PZS in UO PZS nalaga SŠ, da do prihodnje seje pripravi z načelniki komisij usklajen predlog.«
»Sklep je sprejet z 12 glasovi ZA in 1 PROTI.«
K 7. TOČKI
PREDLOG ZA USTANOVITEV PODJETJA V LASTI PZS
P PZS podpira predlog in predloge UO PZS, da se sprejme pobuda za ustanovitev podjetja v lasti
PZS.
SKLEP 8/05-10: »UO PZS se je seznanil s predlaganim gradivom in predlaga, da se nadaljuje z
aktivnostmi na projektu. Ciljni termin za registracijo je 1.1.2007«
»Sklep je sprejet z 20 glasovi ZA.«
K 8. TOČKI
VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV UPRAVNEGA ODBORA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
a.) Poročilo o planinskih poteh je na kratko podal Tone Tomše. Vse akcije, ki so bile v programu
2006 so bile izpeljane, prav tako kar vsa usposabljanja, razen licenčnega izpopolnjevanja, ki je v
planu v jesenskem času. Prav tako dejavnosti PD na planinskih poteh, razen nekaj pomanjkljivosti na področju Triglava (KPP je sprejela sklep, da v naslednjem letu pristopijo kot Komisija za
planinske poti za ureditev poti Rudno polje-vrh Triglava).
b,) Miro Eržen je predstavil predlog za ustanovitev Ustanove Avgusta Delavca (gradivo je bilo
pred- stavljeno na seji).
Zakonodaja in uradne objave
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c.) Borut Peršolja je dal pobudo, naj GK prečisti seznam planinskih koč, ter naredi seznam koč,
ki so v visokogorju in sredogorju ter niso dostopne skozi celo leto. Te koče naj se oprostijo plačila DDV-ja.
SKLEP 9/21-06: »UO PZS sprejema to informacijo in da nalogo GK PZS, da pripravi pobudo in
predlog .«
Marko Goršič predlaga, da se sklep podpre, vendar morajo PD dati natančne podatke o kočah.
d.) Borut Peršolja je postavil vprašanje kdaj je UO PZS obravnaval pogodbo o sodelovanju med
PZS in gorniškim klubom Skala? Zanima ga na podlagi katerih organov planinske organizacije je
bila podpisana pogodba? Drugo vprašanje zadeva OKS; predlaga, da se naredi analizo prednosti in
slabosti z članstvom v OKS.
e.) Prošnja PD Postojna za oprostitev plačila članarine. Franci Ekar predlaga, da se zadolži GK,
da pripravi razdelitve sredstev.
f.) Miro Pogačar je podal informacijo o srečanju IKAR, ki bo od 11.-14.10.2006 v Kranjski Gori.
g.) Marko Goršič je spregovoril o nespoštovanju dogovora Zbora gospodarjev o cenah in popustih
v planinskih kočah.
h.) Iztok Rojc je opozoril da, v gradivu ni plana GK. Prav tako je opozoril na dejstvo, da društva
goljufajo na vse možne načine, zaračunavajo skupna ležišča po ceni velikih sob, zaprtost koč
ponoči. Predlaga, da se koče uredijo tako, da bo odprt vsaj prvi prostor, da lahko planinci pridejo vanjo tudi ponoči, saj je to smiselnost koče, da je dostopna planincem 24 ur na dan. Prav tako
je podal predlog za akcijo »Planincem prijazna koča!«
i.) Primož Areh je postavil vprašanje mednarodnih stikov (Črne gore in Makedonije), kaj je bilo
na tem področju narejeno? Drugo vprašanje pa je bilo vezano na srečanje Treh dežel in njeno
odpoved (dogovori so bili že narejeni z organizatorji-potem pa odpoved v zadnjem trenutku).
Tretje vprašanje, ki ga je zastavil je bil, kje bo lahko sodeloval kot član UO PZS glede na svojo
vlogo za člana UO PZS?. Primož Areh se je še zahvalil PZS, ki je pripomogla z darilom (knjigo), ki
so ga dobile ženske, ki so zbolele za rakom na dojkah katere so se udeležile pohoda na Triglav.
Pojasnilo glede odpovedi Treh dežel je podal Danilo Sbrizaj, Generalni sekretar PZS
Rudi Skobe je postavil vprašanje Marku Goršiču kaj je z iniciativami za mednarodno sodelovanje? Marko Goršič je pojasnil, da so s strani PZS bila poslana uradna pisma, vendar z njihove strani
ni bilo nobenega odgovora.
K 9. TOČKI
POTRDITEV PREDLOGOV PRIZNANJ
Predlogov ni bilo!
K 10. TOČKI
Seja je bila sklenjena ob 21.30 uri.
Zapisala: Mija Damjan-Stegu
Danilo Sbrizaj
Generalni sekretar PZS
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KAJ MORAMO POSTORITI NA
PODROČJU RAČUNOVODSKIH
OPRAVIL V TEH MESECIH
1.
POPIS SREDSTEV IN OBVEZNOSTI DO NJIHOVIH VIROV –INVENTURA 2006
Bliža se konec leta, ko moramo v planinskih
društvih in zvezi uskladiti podatke v poslovnih
knjigah z dejanskim stanjem, ki ga ugotovimo
s popisom materialnega in nematerialnega
premoženja.
Planinska društva zagotavljajo podatke o svojem finančno materialnem poslovanju v skladu
z računovodskim standardom SRS 33- računovodske rešitve v društvih.
Popis sredstev in obveznosti do njihovih virov
je obravnavan v 19. členu, in sicer:
Vsako društvo mora ne glede na način vodenja
poslovnih knjig na koncu obračunskega obdobja (31.december) popisati vsa stalna in gibljiva
sredstva ter dolgove. Popis je treba opraviti
tudi na začetku oziroma prenehanju opravljanja društvene dejavnosti in ob nastanku statusne spremembe.
Popisni list podpišejo osebe, ki so opravile
popis in odgovorni zastopnik društva.
Popisni list vsebuje predvsem tele podatke:
1. osnovna sredstva (reg. št., ime, nabavna vrednost, popravek vrednosti, neodpisana vrednost)
2. zaloge materiala (vrsta, merska enota,
količina, nabavna cena in nabavna vrednost, ki ne sme presegati čiste iztržljive cene)
3. zaloge gotovih proizvodov (so bolj malo
verjetne v planinskih društvih)
4. terjatve do kupcev (naslov, številka in
datum računa, vrednost terjatve)
5. obveznosti do dobaviteljev (naslov,
številka in datum računa, vrednost
obveznosti)
6. vrednostni papirji (popis po vrstah in
ovrednotenju)
7. denarna sredstva v blagajni in banki ter
čeki ( popis vrednosti gotovine v blagajni, denarnih sredstev na računih in
morebitnih čekov)
8. stanje drugih terjatev in obveznosti
(popis po naslovu, številki in vrednosti)
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Za organizacijo letnega popisa je pristojen
organ društva (UO), ki izda sklep o izvedbi
letnega popisa, v katerem določi dan na katerega se bo ugotavljalo stanje, vrsto in število
popisnih komisij, vodjo popisa in ves potek
dela.
Po popisu posameznih vrst sredstev in obveznosti do njihovih virov popisna komisija sestavi zbirno poročilo o popisu, ki naj vsebuje:
splošne podatke, mnenja in pojasnila (pojasnila o razlikah, mnenja o dvomljivih, spornih ,
neizterljivih in zastaranih terjatvah), predloge
(predlog knjiženja primanjkljajev oziroma presežkov - v breme društva ali v breme odgovornih oseb, predloge za odpravo ugotovljenih
pomanjkljivosti pri uporabi sredstev, predlog
za izterjavo neplačanih terjatev ter druge predloge).
Organ društva (UO) obravnava zbirno poročilo o popisu ter zavzame sklepe:
o načinu likvidacije ugotovljenih primanjkljajev oziroma presežkov, o odpisu in uničenju
neuporabnih in zastarelih sredstev, o odpisu
terjatev, o prodaji neuporabnih, zastarelih in
poškodovanih sredstev in drugih sklepih.
2.
POŠILJANJE PODATKOV ZA ODMERO DOHODNINE do 31.1.2007
Pravne osebe (mednje sodijo tudi društva)
morajo do 31. januarja 2007 dostaviti davčnemu organu in zavezancem za dohodnino podatke za odmero dohodnine za preteklo koledarsko leto
Zavezanci - pravne osebe (društva), ki niso
izplačevala fizičnim osebam določenih
dohodkov,ki so zavezani dohodnini po pravilniku o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2006, morajo predložiti na
pristojni davčni urad posebno pisno izjavo.
Zavezancem za dajanje podatkov ni več treba poročati o oprostitvah po 100. in 101.
členu Zdoh-1.
Vse podrobnejše informacije si lahko ogledate
na internetni strani Davčne uprave Republike
Slovenije.
Pripravila računovodja PZS:
Vera Šmid
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POSREDOVANJE PODATKOV O ZASTOPNIKIH DRUŠTEV
UPRAVNIM ENOTAM
Čeprav smo prepričani, da ste v planinskih društvih dobro seznanjeni z novim Zakonom o društvih, vas vseeno opozarjamo, da Zakon o društvih, ki je stopil v veljavo 28. 6. 2006, določa, da
morajo vsa društva v roku šestih mesecev, to je do 28. 12. 2006, upravnim enotam, kjer so vpisana v register društev, sporočiti podatke o zastopnikih društev.
Zakon društvom ne nalaga obvezne uskladitve njihovih temeljnih aktov (pravil, statutov), vendar
zaradi lažje ugotovitve istovetnosti zastopnika posameznega društva določa, da se v register društev poleg njegovega imena in priimka vpišejo še nekateri drugi osebni podatki, in sicer:
EMŠO oziroma datum rojstva in spol,
državljanstvo in
naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča,
če zastopnik v Sloveniji nima stalnega prebivališča. Podatkov o zastopnikih ni mogoče pridobiti iz
drugih evidenc, zato jih morajo društva sporočiti sama. Na podlagi obvestila društva bo pristojni
registrski organ podatke o zastopniku vpisal v register društev. Organ o vpisu podatkov ne bo
izdal odločbe, temveč bo društvo o tem le obvestil.
.
Dostop do obrazca je možen tudi tukaj: http://www.informiran.si/survey.aspx?docID=1312
Danilo Sbrizaj
Generalni sekretar PZS

REGISTRACIJA ŽIVILSKIH OBRATOV – PLANINSKIH KOČ
V letošnjem letu je bila sprejeta Uredba o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil
in uradnega nadzora nad živili (Ur. l. RS, št. 120/05), ki v 10. členu določa, da mora nosilec živilske dejavnosti v skladu z drugim odstavkom 6. člena Uredbe 852/2004/ES obrate, v katerih izvaja dejavnost, registrirati pri Zdravstvenem inšpektoratu RS (ZIRS). Vlogo za registracijo nosilec
živilske dejavnosti praviloma odda z izpolnitvijo elektronskega obrazca, objavljenega na spletnem naslovu http://e-storitve-zirs.gov.si. Vloga se lahko odda tudi pisno na obrazcu iz priloge 2
te uredbe. Pisna vloga se pošlje na območno enoto ZIRS, na območju katere je obrat, s pripisom
"Registracija". Naslovi območnih enot ZIRS so v prilogi 3 te uredbe.
V skladu s 25. členom te uredbe mora nosilec dejavnosti obrate, v katerih izvaja dejavnost ,
registrirati pri ZIRS v šestdesetih dneh od začetka izvajanja registracije. Ta rok je potekel
03.04.2006. Ker so v uredbi v 23. členu predpisane tudi visoke globe za pravne in odgovorne osebe, če ne registrirajo obrata v skladu z zahtevami te uredbe, opozarjamo vsa planinska društva
naj poskrbijo, da se bodo njihovi objekti čimprej registrirali pri ZIRS.
Planinska društva morajo vlogo za registracijo oddati za vsak obrat (planinsko kočo) posebej. V
vlogi morajo planinska društva pri prijavi navesti tudi kam spada planinska koča po standardni
klasifikaciji dejavnosti. Za planinske koče je to naslednja šifra dejavnosti:
5 H 55. 21
Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč
6 H 55. 210 Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč
Standardna klasifikacija dejavnosti je dostopna na spletnih straneh Statističnega urada Slovenije, PREGLED KLASIFIKACIJE V TABELARIČNI OBLIKI.
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Spletni naslov: http://www.stat.si/klasje/tabela.aspx?cvn=1891
Planinska društva, ki upravljajo planinske koče in ki doslej še niso opravila registracije prosimo,
da v izogib nepotrebnim stroškom uredijo zahtevano registracijo. V kolikor boste potrebovali
obrazce ali kakšno drugo pomoč nas prosimo pokličite.
V nadaljevanju vas seznanjamo s pojasnilom, ki smo ga prejeli s strani Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije.
Priloga: pojasnilo
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SEZNAM IN CENE PLANINSKIH EDICIJ
PLANINSKI ZEMLJEVIDI

EUR

Bohinj – 1:25 000 (2005)
Dolenjska, Gorjanci, Kočevski Rog - 1:50 000 (1997)
Grintovci – 1:25 000 (1998)
Grintovci – 1 : 25 000 (2005)
Jalovec – Mangart (2004)
Julijske Alpe – vzhodni del – 1:50 000 (2003)
Julijske Alpe – zahodni del – 1:50 000 (2003)
Kamniško – Savinjske Alpe – 1:50 000 (2004)
Karavanke – osrednji del – 1:50 000 (2003)
Ljubljana in okolica – 1:50 000 (2003)
Pohorje – 1:50 000 (2004)
Polhograjsko hribovje in Šmarna gora – 1:25 000 (1992)
Posavsko hribovje – Boč – Bohor – 1:50 000 (2003)
Posavsko hribovje – zahodni del (Menina-Ostrež-Kum) 2002
Slovenska Istra, Brkini, Čičarija in Kras – 1:50 000 (1997)
Snežnik – 1:50 000 (1999)
Stol in Begunjščica – 1:25 000 (1996)
Storžič in Košuta -1:25 000 (1995)
Triglav – 1:25 000 (2005)
Triglavski narodni park – 1:50 000 (2004)
Turistični zemljevidi – tuji
Turistični zemljevidi – 1:50 000:
Štubajske Alpe; Dachstein; Zillertalske Alpe

5,72
7,47
5,72
7,47
7,47
7,47
7,47
7,47
7,47
7,47
7,47
5,30
7,47
7,47
7,47
7,47
6,47
6,47
7,47
7,47

Cena z DDV
v SIT
1.370
1.790
1.370
1.790
1.790
1.790
1.790
1.790
1.790
1.790
1.790
1.270
1.790
1.790
1.790
1.790
1.550
1.550
1.790
1.790

4,13

990

28,79
6,26
27,12
20,45
21,70
17,73
20,45
17,73
17,73
v pripravi

6.900
1.500
6.500
4.900
5.200
4.250
4.900
4.250
4.250

7,09
7,09

1.700
1.700

27,96

6.700

v pripravi
8,30
1,36

1.990
325

7,51
16,69
15,44
10,01
40,89
20,45
15,86

1.800
4.000
3.700
2.400
9.800
4.900
3.800

9,18
6,26
7,09
7,09
13,35

2.200
1.500
1.700
1.700
3.200

PLANINSKI VODNIKI
Čudovite Alpe (A. Mašera, 2006)
Kako na Triglav
Najvišji vrhovi v Alpah (več avtorjev)
Turni smuki (A. Poljanec)
Varneje po feratah in Vodnik po Dolomitskih feratah (B. Mlač)
Vodnik Julijske Alpe (T. Mihelič, 2003)
Vodnik Kamniško – Savinjske Alpe (2004)
Vodnik Karavanke (S. Klinar, 1997)
Vodnik Posavsko hribovje (M. Pergar, 2004)
Vodnik po planinskih postojankah

PLANINSKO IZLETNIŠKI VODNIKI
Vodnik Kranjska Gora (2004)
Vodnik Tržič (2006)

IZBIRNI VODNIKI
55 krat Karavanke (S. Klinar, 2005)

VODNIKI IN DNEVNIKI PO VEZNIH POTE
Vodnik Slovenska planinska pot
Razširjena slovenska planinska pot (J. Dobnik, 1993)
Dnevnik s slovenske planinske poti (2001)

PLEZALNI VODNIKI
Plez. vodnik Kamniška Bela – Repov kot (1993)
Plez. vodnik Logarska dolina – zahodni del (1999)
Plez. vodnik Logarska dolina – vzhodni del (1998)
Plez. vodnik Kamniška Bistrica (1995)
Plez. vodniki Koroške (2005)
Plez. vodnik Robanov kot (2002)
Plez. vodnik Jezersko (1999)

VODNIKI V TUJIH JEZIKIH IN VEČJEZ. IZDAJE
Slovenija – planinske postojanke (večjezični vodnik 1997)
Vrhovi prijateljstva – 60 vrhov
Berg um Kranjska Gora (2004)
The mountains of Kranjska Gora (2004)
How to climb Triglav (2006)
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VZGOJNA LITERATURA

EUR

Alpinistična šola – dodatek (Golnar, 1996)
Gorniška vzgoja (Golnar, 1996)
Mentor planinske skupine 2001
Narava v gorskem svetu (2006)
Nevarnosti v gorah (2004)
Oprema za gore in stene (B. Mlač, 1999)
Planinska orientacijska tekmovanja
Planinska šola – učbenik
Planinski tabori – priročnik
Podhladitev, omrzline in druge poškodbe zaradi mraza
Prehrana v gorah (B. Mlač, 2003)
Proti vrhovom – priročnik za gibanje v gorah (2005)
Slovenski alpinizem '97
Slovenski alpinizem '98
Slovenski alpinizem '99
Slovenski alpinizem 2000
Turno smučanje – priročnik
Veliki pionirji alpinizma (B. Mlač, 2001)
Vodniški učbenik

3,17
5,01
12,10
20,82
32,55
27,54
16,27
20,65
15,02
2,50
15,86
22,95
2,09
2,09
2,09
2,09
18,78
13,35
24,20

Cena z DDV
v SIT
760
1.200
2.900
4.990
7.800
6.600
3.900
4.948
3.600
600
3.800
5.500
500
500
500
500
4.500
3.200
5.800

8,35
16,27
19,86
6,26
5,01
1,04
1,04
25,35
10,43
18,36
11,27
28,79
21,70
1,88
1,46

2.000
3.900
4.760
1.500
1.200
250
250
6.076
2.500
4.400
2.700
6.900
5.200
450
350

1,75
3,13
41,31
16,69
3,96
21,70
14,19
1,08
0,33
0,42
0,10
0,92
0,63
16,65
5,42
8,76
24,20
36,30
62,18
1,88
2,50
3,76

420
750
9.900
4.000
950
5.200
3.400
260
80
100
25
220
150
3.990
1.300
2.100
5.800
8.700
14.900
450
600
900

DRUGE EDICIJE
2. Poročilo o Alpah
Ama Dablam – Odsanjane sanje
Antarktika (Grošelj, 1997)
Bele sanje-kamnita resničnost (S. Štirn)
Človek, gora, poezija
Dnevnik mladi planinec
Dnevnik ringa-raja
F. Kocbek – Aljaž Savinjskih Alp
Gremo skupaj v hribe
Iverí z Grintovcev (Kopač, 2006)
Lotosov cvet (M. Krišelj, 1999)
Moje gore (M. Arnejšek, 2001)
Odprava na Čo-oju – 8201 m
Planinski dnevnik (s Častnim kodeksom slov. planincev, 2000)
Planinski informatorček

DRUGE EDICIJE
Planinski koledarček 2006
Planinski vestnik
Planinski zbornik ob 110. letnici SPD/PZS
Posušeni rožmarin (dr. M. Potočnik, 1996)
Slovenci v Himalaji
Valentin Stanič, prvi alpinist v Vzhodnih Alpah
Zorko Jelinčič – Nad prezrtjem in mitom
Članska izkaznica
Etui za člansko izkaznico
Izkaznica Gorski stražar
Članski karton
Nakaznica za prenočišče
Pohvala
Vpisna knjiga za postojanke
Vpisna knjiga za vrhove
Zastava namizna
Zastava PZS (1,35 cm x 0,45 cm)
Zastava PZS (1,80 cm x 0,60 cm)
Zastava PZS (2,70 cm x 0,90 cm)
Značka gorski stražar
Značka PZS (mala)
Značka PZS (velika)
1 EUR = 239,640 SIT

Informacije:
Planinska zveza Slovenije, Dvoržakova 9, 1000 Ljubljana;
telefon: 01/43-45-684; 01/43-45-680; fax.: 01/43-45-691; e-mail: planinska.zalozba@pzs.si
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Na podlagi 3. odstavka 21. člena, prve alineje 52. člena Statuta Planinske zveze Slovenije in 5.
člena Poslovnika Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije in Predsedstva UO PZS je Upravni
odbor Planinske zveze Slovenije na 3. seji 1.12.2006 sprejel Spremembe in dopolnitve
Pravilnika o izkaznici in vrstah članarine ter sklep, da se objavi čistopis Pravilnika o izkaznici in
vrstah članarine

PRAVILNIK
O IZKAZNICI IN VRSTAH ČLANARINE
1. člen
Članska izkaznica Planinske zveze Slovenije (PZS), je pravokotne oblike velikosti 85 mm x 55 mm
z imenom in znakom PZS. Veljavni sta tudi članski izkaznici predšolskih in osnovnošolskih otrok
sta dnevnika Ringa raja in Mladi planinec. Članska izkaznica se uporablja skupaj z enim od
veljavnih osebnih dokumentov, kadar je to potrebno.
Članska izkaznica vsebuje:
- ime člana PZS (društva, kluba,….),
- osebne podatke članice ali člana (v nadaljnjem tekstu člana) društva (ime in priimek, datum
rojstva, naslov stalnega ali začasnega bivališča).
Na
-

izkaznici je še:
tekoča številka izkaznice,
prostor za lepljenje članskih znamkic,
prostor za znak konvencije o pravici do reciprocitete planinskih organizacij Evrope, po
seznamu.
2. člen
Član planinske organizacije dokazuje pripadnost društvu, ki je član PZS, s pravilno izpolnjeno
izkaznico in nalepljeno znamkico za tekoče leto.
Vsakoletno članstvo traja od 1.1. oz. od dneva včlanitve do 31.1. naslednje leto. Članstvo
planinskih društev poravnava članarino praviloma do 31.1. za tekoče leto.
3. člen
Znamkica, ki določa veljavnost izkaznice za tekoče leto, je kvadratne oblike z robom velikosti 15
mm. Na znamkici je napis PZS in črkovna oznaka vrste članarine, na spodnjem robu pa je
natisnjeno leto veljavnosti. V podlagi znamkice je odtisnjen grb PZS.

4. člen
Posamezniki, ki želijo biti člani planinskih društev, včlanjenih v PZS, lahko izbirajo med
različnimi vrstami članarine, odvisno od svojega interesa in možnosti. Ob včlanitvi prejme vsak
član, ne glede na izbrano vrsto članarine, osnovne informacije o PZS o pravicah, obveznostih in
članskih ugodnostih.
A
B
B1
S, Š
P, O

- polnoletne osebe Æ aktivni obiskovalci domačih in tujih gora z največjimi
ugodnostmi,
- polnoletne osebe Æ aktivni obiskovalci domačih in tujih gora z večino ugodnosti,
- osebe starejše od 65 let, z ugodnostmi kot B člani,
- srednješolci in študentje do 26. leta starosti ali mladi do 26. leta , ki niso zaposleni
in so brez lastnih dohodkov,
- predšolski in osnovnošolski otroci,
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PNO

- članarina je namenjena mladim in odraslim osebam, katerim je v celoti ali deloma
odvzeta poslovna sposobnost in zanje ne veljajo splošni pogoji za nezgodno zavarovanje
oseb, ki jih ima PZS sklenjene z zavarovalnico

5. člen
Družinska članarina je namenjena družinam (za družinske člane štejejo, poleg staršev, še mladi
do 26. leta, ki niso zaposleni ali so brez lastnih dohodkov ter osebe, ki jim je odvzeta poslovna
sposobnost (PNO) in so člani družine) in je seštevek dejanskih vrst članarine, ki članom družine,
glede na njihovo starost pripadajo. Priznava se le ob skupnem plačilu članarine za vse člane
družine, nakar se na skupni znesek, po odbitku stroškov vezanih na pravice članov, prizna 20%
popusta. Za družino se štejeta tudi samohranilka ali samohranilec z vsaj enim otrokom. Pri A
članu se za obračun družinskega popusta upošteva članarina, zmanjšana še za vrednost
naročnine Planinskega vestnika (6.000 SIT); člani nad 70 let in člani, ki bodo deležni s strani
društva popustov pri plačilu članarine, ne morejo biti upoštevani v obravnavanju družinskega
popusta, ker so že izkoristili individualni popust. Popusti se med seboj ne morejo seštevati.
Znižani prihodek iz družinskih popustov se deli enakomerno v breme deleža sredstev člana PZS in
PZS, kar član PZS izkaže v obračunu članarine med članom PZS in PZS.
Kadar član PZS v res utemeljenih primerih oceni za potrebno, da kateremu od svojih članov
odobri znižano članarino, lahko to odobri v breme deleža svojih sredstev v skladu z 21. Členom
statuta PZS.
6. člen
Višina članarine se za naslednje leto poviša za stopnjo inflacije, če ta presega 5%. Za
financiranje na novo sprejetih programskih točk se izračuna dodatek k poprej izračunani
članarini.
Iz vplačane članarine PZS poravna stroške vezane na pravice članov planinske organizacije, nakar
se opravi delitev vplačane članarine med članom PZS in PZS v razmerju 50:50. Delitveno
razmerje je sestavni del potrjene članarine za tekoče leto.
7. člen
Posamezniki, ki so člani društev, včlanjenih v PZS, imajo poleg pravic in obveznosti, ki so
določene s Statutom PZS in temeljnim aktom društva, tudi ugodnosti člana PZS.
Vrste članskih kategorij in obseg članskih ugodnosti, članski prispevek in sklep o delitvi članarine
vsako leto določa Upravni odbor PZS in je sestavni del finančnega načrta PZS za naslednje leto.
Sklep se objavi v Obvestilih PZS in na načine, ki jih PZS uporablja za informiranje svojih članov.
Člani PZS lahko vsako leto za svoje člane določijo še dodatne ugodnosti iz svoje pristojnosti.
8. člen
Člani PZS (planinska društva, klubi) so dolžni poravnati obveznosti v skladu s prejetim članskim
materialom v plačilnih rokih za plačilo članskih znamkic in obenem posredovati obračune
članskih znamkic na posebnem obrazcu – obračun članskih znamkic - podatke o svojem članstvu,
ki je priloga tega pravilnika.
Za znamkice, izdane članu PZS do 15. marca tekočega leta bo ta ob prejemu znamkic prejel tudi
račun z obvezo njegove poravnave do 31. marca tekočega leta. Za vse kasneje prejete znamkice
bodo člani PZS prejeli račun z obvezo njegove poravnave v roku 30 dni. Brez tekoče poravnanih
obveznosti do PZS ni možno pridobiti novih oz. dodatnih znamkic.
Končni obračun članskih znamkic PZS mora biti izdelan in posredovan Strokovni službi PZS
najkasneje do 30. novembra tekočega leta.
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9. ČLEN
Uresničevanje določil tega pravilnika spremlja odbor za članstvo UO PZS, ki ga imenuje UO PZS.
Odbor za članstvo, ki ga vodi predsednik odbora, tekoče poroča UO PZS o stanju in opažanjih na
svojem področju dela.
10. člen
Generalni sekretar PZS vsako leto izda Navodilo za izvajanje Pravilnika o izkaznicah in vrstah
članarine ter obrazec, na katerem člani PZS poročajo o strukturi članstva za tekoče leto.
Navodilo se pošlje članom PZS oz. objavi v Obvestilih PZS in na spletnih straneh PZS.
11. člen
Izkaznice članov društev včlanjenih v PZS, ki so veljale pred sprejemom Pravilnika o izkaznici in
vrstah članarine in ga je UO PZS potrdil na 17. seji dne, 02.12.2000, ostanejo v veljavi do
preklica.
12. člen
Z dnevom sprejema sprememb tega Pravilnika in njegovo objavo v Obvestilih PZS preneha veljati
Pravilnik o izkaznici in vrstah članarine, sprejet na 22. seji UO PZS 24.11.2005 in objavljen v
Obvestilih PZS, št. 12 /2005.
13. člen
Pravilnik o izkaznici in vrstah članarine se objavi v Obvestilih PZS 12/2006, uporablja pa se od
15.12.2006 dalje.
mag. Franci EKAR,
predsednik PZS
ŠTEVILKA: UO/ 586-2006
DATUM:
1.12.2006

PRILOGI:
- Obračun članskih znamkic PZS za leto 2007
- Članarina v letu 2007 s pregledom stroškov ugodnosti po kategorijah članstva

Obvestila PZS 12/2006
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15,12

11,00

B

B/d

B1

4,00

PNO(otr)

0,72

1,48

2,88

2,84

31,82

4

Obrazec je objavljen na spletni strani PZS (http://www.pzs.si)
Dodatne informacije glede članarine dobite na PZS (tel. 01 43 45 688 ga. Katarina) email:racunovodstvo@pzs.si

Članarina nakazana na PZS, dne ___________________znesek_______________

Dobropis / eur

Vrednost znamkic na zalogi

Znesek po računu / eur

Članarina nakazana na PZS, dne ___________________znesek_______________

tel.št.

SKUPAJ

0,21

0,42

0,42

6,57

7,31

4,60

7,31

9,37

10,81

37,49

38,91

Vrednost prodanih znamkic

0,00

0,00

0,00

2,95

3,69

4,39

3,69

5,75

7,19

5,67

7,09

Članarina nakazana na PZS, dne ___________________znesek_______________

3,79

2,86

3,58

2,95

3,69

4,40

3,69

5,75

7,19

5,67

7,09

Razlika / eur

0,21

0,42

0,42

3,62

3,62

0,21

3,62

3,62

3,62

31,82

Članarina nakazana na PZS, dne ___________________znesek_______________

OBRAČUNAL ( ime in priimek):

4,00

3,28

P+O/d

9,52

S+Š/d

P+O

11,00

S+Š

9,00

18,00

A/d

PNO(odr)

46,00

43,16

A

vrednost

Priloga Obvestil PZS 12/2006

Žig in podpis:
___________________________

-

-

prodanih prodanih

število

Znamkice prejete po računih št. ________________________________________

OBRAČUN ČLANSKIH ZNAMKIC PZS ZA LETO 2007 (izpolni PD pri plačilu znamkic)
št. ___________/2007,
datum obrač.
PLANINSKO DRUŠTVO (popoln naslov)
Davčni zavezanec:
da
ne
tel:
fax:
TRR:
Davčna številka:
E-mail:
stroški vezani
Z N A M K I C E 2007
na ugodnosti
število
vrednost
število
vrednost
in 50%
članarine
kategorija
članarina
družinski
stroški
50%
50%
prejetih prejetih
zaloga./vračilo zaloga/vračilo
članstva
2007
popust
ugodnosti
PD
PZS
nakazilo na PZS
euri
1
2
3
4 = (1+3)

PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, DVORŽAKOVA 9, 1000 LJUBLJANA

Članarina v planinski organizaciji v letu 2007

Obvestila Planinske zveze Slovenije

A člani/d
10.344 43,16
680
2,84
7.625 31,82
1359
5,67
1359
5,67
8985 37,49

B člani/d
3.624 15,12
689
2,88
867
3,62
1378
5,75
1378
5,75
2246
9,37

3,62
867
7,19
884
10,81 1.752

3,62
3,69
7,31

3,62
3,69
3,69

3,62
3,69
7,31

3,62
3,69
3,69

S+Š člani/d
2.282
9,52
354
1,48
867
3,62
707
2,95
707
2,95
1575
6,57

867
884
1.752

867
884
884

11,00

0,42
0,00
0,42

0,42
0,00
3,58

4,00

0,42

P+O člani/d
787 3,28
172 0,72
101 0,42
0 0,00
686 2,86
101 0,42

101
0
101

101
0
858

959

101

50
1.052
1.102

50
1.052
1.054

2.157

50

0
0
0
50

eur

5

Obveznost nakazila na PZS, ki je sestavljen iz stroškov vezanih na pravice članstva in pripadajočim deležem članarine, velja za vsa planinska društva.
Dnevnik Ringa raja, Mladi planinec dobijo po naročilu vsi člani P+O brezplačno in se krije iz stroškov PZS. Članarina te kategorije se namenja
programom mladih in pridobivanju novih članov. Planinski koledarček prejmejo vsi člani UO PD brezplačno ob predložitvi seznamov iz PD.
Članarina 2007 je bila potrjena na 3. seji UO PZS, 1.12.2006.

Priloga Obvestil PZS 12/2006

1.
2.
3.
4.

DRUŽINSKI POPUSTI 2007
Članarina 2007 z družinskim popustom
družinski popust
Stroški vezani na pravice članstva
Pripadajoči del članarine PZS (50%) -druž. popust
Pripadajoči del članarine PD (50%) -druž. popust
Nakazilo na PZS - članarina družinski popust

867
1.723
2.591

867
884
884

2.636

3,62

7.625 31,82
1.699
7,09
9.324 38,91

3,62
7,19
7,19

11,00

867

Nakazilo na PZS članarina 2007
Stroški vezani na pravice članstva
Pripadajoči del članarine PZS (50%)
Skupaj za nakazilo na PZS

1.
2.

867
1.723
1.723

18,00 2.636

3,62

7.625 31,82
1.699
7,09
1.699
7,09

4.314

867

1.
2.
3.

11.023 46,00

3,62

Članarina 2007
Stroški članstva, delitev članarine
Stroški vezani na pravice članstva, ki jih pokriva PZS
delitev članarine za sof.programa PZS 50%
delitev članarine za sof.programa PD 50%

867

sit
eur
sit
eur
sit
eur
sit
eur
sit
eur
sit
1.205
5,03
647
2,70
647
2,70
647
2,70
0 0,00
120
0,50
120
0,50
120
0,50
120
0,50
0 0,00
101
0,42
101
0,42
101
0,42
101
0,42
101 0,42
6.001 25,04
199
0,83
7.625 31,82

Ljubljana, 1.12. 2006

0,21
4,39
4,60

0,21
4,39
4,40

9,00

0,21

0,00
0,00
0,00
0,21

sit

50
0
50

50

959

50

0,21
0,00
0,21

0,21
0,00
3,79

4,00

0,21

eur
0,00
0,00
0,00
50 0,21

PNO(otr)
PNO(odr) člani člani
2.157
9,00
959 4,00

Stroški vezani na pravice članstva PZS
Nezgodno zavarovanje in reševanje v tujini
Zavarovanje odgovornosti
Članska znamkica + potrdilo za reševanje
Članska znamkica
Naročnina na revijo Planinski vestnik
Planinski koledarček
Skupaj (od 1. do 6.) stroški vezani na pravice članstva

P+O člani
959 4,00

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

S+Š člani
2.636
11,00

239,64

A člani
11.023 46,00

B člani
B1 člani
4.314 18,00 2.636 11,00

eur

Kategorije članstva 2007
Članarina 2007

ČLANARINA 2007 IN STROŠKI PRAVIC ČLANSTVA PZS 2007

PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE

Obvestila Planinske zveze Slovenije
Članarina v planinski organizaciji v letu 2007

11.
12.
13.
14.
15.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
V
V
V
V
V

V

V
V
V
V
V
V
V

B člani
V
V
V
V
V
V
V

A člani
V
V
V
V
V
V
V

Datum: 1.12. 2006

V
V
V
V
V

V

B1 člani
V
V
V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

V

S+Š člani
V
V
V
V
V
V
V

6

V
V
V
V
V

V

V
V
V
V

PNO(otr) člani
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V
V
V
V
V

V

V
V
V

PNO(odr) člani

Člani, ki do 31.1. naslednje leto poravnajo članarino imajo neprekinjeno zavarovalno jamstvo, kar je za varnost planinca izrednega pomena.
A člani, ki do 31.1. vsako leto poravnajo članarino, prejemajo revijo Planinski vestnik neprekinjeno.
A člani imajo trikrat večje zavarovalne vsote kot druge kategorije članstva.

V
V
V
V
V

V

V
V
V
V

P+O člani
V
V
V

A člani - polnoletne osebe - aktivni obiskovalci domačih in tujih gora z največjimi ugodnostmi
B člani - polnoletne osebe - aktivni obiskovalci domačih in tujih gora z večino ugodnosti
B1 člani - osebe starejše od 65 let z ugodnostmi B članov
S+Š člani - srednješolci in študenti do 26. leta starosti ali mladi do 26 leta starosti, ki niso zaposleni in so brez lastnih dohodkov
P+O člani - predšolski in osnovnošolski otroci
PNO (odr) - osebe, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost - odrasli
PNO (otr) - osebe, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost - otroci do 16.leta starosti

Kategorije članstva 2007
zavarovanje za nezgodno smrt pri planinski dejavnosti
zavarovanje za invalidnost pri planinski dejavnosti
zavarovanje za stroške reševanja v gorah Evrope in Turčije
zavarovanje za odgovornost poškodovanja oseb in stvari
popusti pri prenočevanju v planinskih kočah PZS
popusti pri prenočevanju v pl. kočah 14 planinskih organizacij Evrope
oprostitev plačila turistične takse v planinskih kočah
dnevnik mladega planinca in cicibana planinca "Ringa raja"
naročnina na revijo Planinski vestnik
popust pri nabavi edicij v založbi PZS 10%
popust pri nabavi opreme po seznamu trgovin v zgibanki, koledarčku in
obvestilih
popust zavarovalnice pri nabavi čelade in varovalnega kompleta za 4,18 eur
popust pri izletih v organiziciji matičnega PD
popust zavarovalnice Tilia pri zavarovanju nepremičnin in opreme do 10%
popust zavarovalnice Tilia pri življenjskem zavarovanju do 30 €

PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE
PRAVICE ČLANSTVA PZS 2007

Članarina v planinski organizaciji v letu 2007

Obvestila Planinske zveze Slovenije

Obvestila Planinske zveze Slovenije
Članarina v planinski organizaciji v letu 2007

PLANINSKO DRUŠTVO
NASLOV:
NAROČA: ( ime in priimek)

telefon:

NAROČILNICA , ŠT. ________/2007 ZA ČLANSKE ZNAMKICE PZS ZA LETO 2007

ČLANSTVO

A člani

B člani

S+Š

P+O

članarina 2006

46,00

18,00

11,00

4,00

str. iz ugodnosti
in 50% čl. za PZS
prip.del. članar.PD

38,91
7,09

10,81
7,19

7,31
3,69

0,42
3,58

NAROČAMO
ŠTEV.
ZNAMKIC

Za uveljavljanje reciprocitete veljajo znamkice, ki so bile prejete in nalepljene na izkaznici
iz preteklih let . Za nove člane naročamo __________________ znamkic.

V _________________,
datum:______________________________

Naročil: ____________________________
MP

A člani - polnoletne osebe - aktivni obiskovalci domačih in tujih gora z največjimi ugodnostmi

B člani - polnoletne osebe - aktivni obiskovalci domačih in tujih gora z večino ugodnosti
B1 člani - osebe starejše od 65 let z ugodnostmi B članov
S+Š člani - srednješolci in študenti do 26. leta starosti ali mladi do 26. leta ki niso zaposleni in so brez lastnih
dohodkov
P+O člani - predšolski in osnovnošolski otroci
PNO (odr) - osebe, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost - odrasli
PNO (otr) - osebe, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost - otroci do 16.leta starosti

Naročilo lahko pošljete po pošti, ali na email:racunovodstvo@pzs.si

Priloga Obvestil PZS 12/2006
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Na osnovi 10. člena Pravilnika o izkaznici in vrstah članarine izdajam
NAVODILO
O IZVAJANJU PRAVILNIKA O IZKAZNICI IN VRSTAH ČLANARINE
ZA LETO 2007

VRSTE ČLANSTVA, ZNESEK PRIPOROČENE ČLANARINE
IN BARVA ZNAMKIC ZA LETO 2007
Članarina 2007 v
eur/sit

Vrste članstva v letu 2007
A – najbolj aktivni člani z največ ugodnostmi
Ad - družinska članarina z družinskim popustom
B – aktivni člani z večino ugodnosti
Bd - družinska članarina z družinskim popustom
B1 – osebe starejše od 65 let, z ugodnostmi B
članov
PNO (osebe, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost)
–odrasli
S+Š - srednješolci in študenti do 26. leta starosti ali
mladi do 26. leta starosti, ki niso zaposleni in so
brez lastnih dohodkov
S+Š d/- družinska članarina z družinskim popustom
P+O – predšolski in osnovnošolski otroci
P+O d/- družinska članarina z družinskim popustom
PNO (osebe, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost)
otroci do 16. let

barva znamkic

46,00
43,16
18,00
15,12

11.023
10.344
4,314
3.624

rdeča
rdeča
modra
modra

11,00

2.636

modra

9,00

2.157

modra

11,00
9,52
4,00
3,28

2.636
2.282
959
787

zelena
zelena
rumena
rumena

4,00

959

rumena

POMEMBNO:
Člani, ki do 31.1.2007 poravnajo članarino za leto 2007, imajo neprekinjeno zavarovalno
jamstvo, A člani pa zagotovljeno neprekinjeno prejemanje revije Planinski vestnik.
IZDAJA ZNAMKIC ZA LETO 2007
Strokovna služba Planinske zveze Slovenije bo pričela izdajati znamkice za plačilo članarine za
leto 2007 po 15. decembru 2006. Člani PZS (društva, klubi,…) lahko znamkice za naslednje leto
naročijo ali osebno prevzamejo (naročilnica je priložena – PRILOGA 1) v Strokovni službi PZS (v
računovodstvu) pri Katarini Maček, kjer dobijo tudi potrebne informacije (telefon: 01/ 43 45
688, e-pošta: racunovodstvo@pzs.si).
Pred prevzemom znamkic za leto 2007, morajo imeti člani PZS (PD) poravnane vse
obveznosti do PZS iz naslova članarine za leto 2006 - poravnana plačila, posredovani končni
obračuni .
Planinskim društvom bomo izdajali znamkice na osnovi naročila in števila članstva v letu
2006 z 20 % rezervo.
Planinskim društvom priporočamo, da ne prevzamejo celotne količine članskih znamkic že na
začetku leta in si s tem delajo zalogo, ampak to raje storijo večkrat letno, saj bodo tako
zmanjšali svoje finančne obremenitve in stroške PZS. PZS bo sprotna naročila odpremila v roku 2
dni.
Preglednica članarine za leto 2007 s pregledom stroškov pravic članstva po posameznih
kategorijah članstva je priložena Pravilniku o izkaznici in vrstah članarine, ki je objavljen v
Obvestilih PZS 12/06.
Za znamkice, izdane članu PZS od 15.12.2006 do 01.03.2007 bo izdan račun z obvezo njegove
Obvestila PZS 12/2006
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poravnave na osnovi prodaje in obračuna članskih znamkic do 31.03.2007. Za vse znamkice
izdane po 31.03. 2007 bodo člani PZS prejeli račun z obvezo njegove poravnave na osnovi
obračuna v roku 30 dni.
Brez predhodno poravnanih finančnih obveznosti in oddanih poročil ter končnega obračuna
(podatki o strukturi članstva so zelo pomembni za PZS!) ne bo možno dobiti novih oz.
dodatnih znamkic.
Končni letni obračun za člana PZS mora biti izdelan in posredovan na PZS najkasneje do
30.11.2007.
Člane PZS prosimo, da se držijo objavljenih rokov za obračun in plačilo, saj nam drugače
onemogočajo izvajanje redne dejavnosti v okviru PZS, ki so je deležni tudi njihovi člani.
Obrazec za obračun članskih znamkic je objavljen tudi na spletni strani PZS
(http:/www.pzs.si) v besedilu »Članarina 2007«. Pripravljen je v excelovi tabeli, zato ga
lahko izpolnite in pošljete po elektronski pošti na PZS – na naslov: racunovodstvo@pzs.si
Ker se družinski popusti obračunavajo na osnovi obračunov, ki jih člani PZS posredujejo
Strokovni službi PZS, bo ta naknadno izdala k že izstavljenem računu, ustrezen dobropis.
Obračunani popust društvo lahko upošteva že pri plačilu računa.
1. DRUŽINSKI POPUSTI – DRUŽINSKA ČLANARINA
Družinska članarina je namenjena družinam (za družinske člane štejejo, poleg staršev, še mladi do
26. leta, ki niso zaposleni ali so brez lastnih dohodkov ter osebe, ki jim je odvzeta poslovna
sposobnost (PNO) in so člani družine) in je seštevek dejanskih vrst članarine, ki članom družine
glede na njihovo starost pripadajo. Priznava se le ob skupnem plačilu članarine za vse člane družine,
nakar se na skupni znesek po odbitku stroškov vezanih na pravice članov, prizna 20 % popusta. Za
družino se štejeta tudi samohranilka ali samohranilec z vsaj enim otrokom. Člani B1 (nad 65 let) ne
morejo biti upoštevani v obravnavanju družinskega popusta, ker so že izkoristili individualni popust.
Popusti za družinsko članarino so razvidni iz preglednice članarine, ki je priložena Pravilniku o
izkaznici in vrstah članarine v teh Obvestilih PZS. Ker se družinski popusti obračunavajo na osnovi
obračunov, ki jih člani PZS posredujejo Strokovni službi PZS, bo ta naknadno izdala, k že
izstavljenem računu, ustrezen dobropis. Obračunani popust društvo zato lahko upošteva že pri
plačilu računa.
2. A-ČLANI - NAROČILO PLANINSKEGA VESTNIKA, ZAVAROVANJE
Priporočamo, da A - člani članarino za leto 2007 poravnajo do 31.1. 2007 saj bodo do takrat
prejemali tudi Planinski vestnik. Če A član članarine do navedenega datuma ne bo poravnal, mu
bo naročniško razmerje prenehalo. V primeru spremembe kategorije članstva predlagamo, da
bivši A člani sklenejo redno naročniško razmerje za naročilo Planinskega vestnika. Prosimo
društvene delavce, da A-člane opozorijo na poravnavo članarine do 31.1.2007, s čimer si
zagotove neprekinjene zavarovalne ugodnosti in s tem tudi svojo varnost v gorah ter
neprekinjeno prejemanje Planinskega vestnika.
V primeru, da je v družini več A članov, lahko tisti, ki se tako odločijo, namesto naročnine na
Planinski vestnik uporabijo možnost uveljavljanja nabave edicij v Planinski založbi v vrednosti
25,04 eur (6.000 SIT). Nabavo uveljavljajo le ob predložitvi veljavne članske izkaznice.
3. POSREDOVANJE EVIDENC – SEZNAMOV A ČLANOV IN P+O ČLANOV
Seznami A članov:
Člani PZS (društva, klubi,…) so dolžni mesečno (najkasneje do 24. v mesecu za tekoči mesec)
posredovati strokovni službi PZS seznam A-članov, lahko tudi po elektronski pošti na naslov
racunovodja.pzs@pzs.si. Seznam mora vsebovati:
Obvestila PZS 12/2006
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- ime in priimek zavarovanca
- datum rojstva
- točen naslov in naslov, kamor želi oseba prejemati Planinski vestnik (le v primeru, da je naslov
stalnega bivališča drugačen).
Če A-član ne bo naveden na rednem mesečnem seznamu, ne bo mogel uveljavljati
odškodninskega zahtevka v primeru nesreče. Redno plačilo mesečne premije Zavarovalnici
Tilia d.d. s strani Planinske
zveze Slovenije je skupaj s seznamom A članov eden od pogojev za potrditev sklenjenega
zavarovanja. V nasprotnem primeru bo stroške uveljavljanja odškodninskega zahtevka nosil
član PZS (društva, klubi) ki ni v dogovorjenem roku Strokovni službi PZS posredoval
popolnega seznama A-članov, ki so sklenili zavarovanje za leto 2007.
Seznami P+O članov:
PD morajo za člansko kategorijo P + O redno na 2 meseca (do 24. v mesecu) posredovati
Strokovni službi PZS (Mladinski komisiji UO PZS) – ta pa Zavarovalnici Tilia d.d. - seznam, ki
vsebuje tele podatke:
ime, priimek, rojstni podatki in naslov. Zavarovanje za to članstvo nam je omogočila, kot
donator, Zavarovalnica Tilia d.d. Predšolski in osnovnošolski otroci, ki bodo svoje članstvo v PZS
izkazovali le z dnevni
koma Ringa Raja ali Mladi planinec, morajo od 1.1.2007 imeti v dnevniku tudi člansko
znamkico in zaporedno številko iz društvene evidence.
4. NEKAJ POMEMBNIH POJASNIL O ZAVAROVANJU
PRIJAVA NEZGODE – POSTOPEK PRIJAVE NEZGODE
Člane PZS (društva, klube,…) in posamezne člane planinske organizacije opozarjamo, da v
primeru prijave odškodnin ne morejo kontaktirati direktno z Zavarovalnico Tilio d.d., ampak je
pravilen postopek tale:
upravičenec do odškodnine po končanem zdravljenju izpolni obrazec Prijava nezgode, ki ga dobi
v Strokovni službi PZS; izpolnjen obrazec potrdi matično društvo (ali klub); obrazec se s
fotokopirano zdravniško dokumentacijo, fotokopijo veljavne članske izkaznice oz. v primeru
smrti, izpisa iz knjige umrlih, pošlje sklenitelju zavarovanja – PZS, na naslov Strokovne službe
PZS, ki prijavo evidentira in posreduje v nadaljnji postopek. Enako je potrebno ravnati tudi v
primeru, ko se uveljavlja zavarovanje za reševanje v gorah Evrope in Turčije in prevoz v
domovino, le da se v tem primeru predloži potrdilo o plačilu stroškov reševanja.
KRITJE STROŠKOV REŠEVANJA SOPLEZALCA V PRIMERU NESREČE
Kritje stroškov reševanja soplezalca v primeru nesreče, velja če sta v navezi dva plezalca.
Dodatek k točki 7 »Splošnih pogojev zavarovanja«…(ŠPO 2001) glasi:
»Upravičenec do povračila stroškov reševanja v gorah Evrope in Turčije je tudi
nepoškodovana oseba v navezi s poškodovancem, če pride do nesreče v gorskem terenu, od
koder sicer nepoškodovani soplezalec sam ne bi mogel varno nadaljevati poti.«
KARTONČEK ZA DOKAZILO O UPRAVIČENOSTI DO NADOMESTILA ZA STROŠKE REŠEVANJA V
GORAH EVROPE IN TURČIJE
Kartonček za dokazilo o upravičenosti do nadomestila za stroške reševanja v gorah Evrope in
Turčije bo izdala Zavarovalnica Tilia d.d. in ga boste prejeli skupaj s člansko znamkico.
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Zavarovanje članov SPD v Italiji in Avstriji:
člani SPD s stalnim bivališčem v tujini ne morejo uveljavljati pravic iz naslova reševanja v gorah
Evrope in Turčije, v državi, v kateri imajo stalno bivališče.
Pogoje, ki so sestavni del polic za zavarovanje članstva v planinski organizaciji, sklenjeni med
Zavarovalnico Tilia d.d. Novo mesto in Planinsko Zvezo Slovenije, objavljamo v Obvestilih PZS
12/06. Društvene delavce prosimo, da pogoje preberete, predvsem pa pozornost namenite
posebnim pogojem, ki obravnavajo osebe, ki so iz zavarovanj izključene.
Vsem planincem pa svetujemo, da si pred odhodom v tujino na območnih enotah ZZZS naročijo
evropske kartice zdravstvenega zavarovanja s katerimi lahko uveljavljajo zdravstvene usluge na
osnovi bilateralnih sporazumov, ki jih ima Slovenija sklenjene z drugimi evropskimi državami.
Vse planinske društvene delavce, ki prejemajo Obvestila PZS prosimo, da posredujejo
informacije o članarini tudi drugim. Na vsa morebitna vprašanja in nejasnosti v zvezi s članarino
bo Strokovna služba PZS poizkušala najti ustrezen odgovor oz. bodo vprašanja, predlogi in
pobude posredovana Odboru za članstvo UO PZS. Vprašanja lahko posredujete pisno Strokovni
službi PZS, Dvoržakova 9, 1001 Ljubljana ali na naslov e-pošte: info@pzs.si, z oznako
»ČLANARINA 2007«.
Gradivo pripravila: Vera Šmid, Danilo M. Sbrizaj

Danilo M. SBRIZAJ
generalni sekretar PZS

KARTONČEK ZA DOKAZILO O UPRAVIČENOSTI DO NADOMESTILA ZA STROŠKE REŠEVANJA V
GORAH EVROPE IN TURČIJE
VZOREC:
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POPUSTI, KI VELJAJO Z VELJAVNO ČLANSKO PLANINSKO IZKAZNICO, V
PRODAJALNAH NASLEDNJIH PODJETIJ:
Izdelovalec /
trgovina

Popusti za individualne
člane

Alpina Žiri

10%

Annapurna Way

10% za gotovino in
5% za kreditne kartice
10%

Geoservis d.o.o.
Geodetski zavod
Slovenije:
KOD & KAM

10%

Gornik – Mojca
Mohorič s.p.
Iglu Sport

10%

Popusti za člane pri
na –
kupu preko PD

Popusti za vodnike PZS,
člane GRS, markaciste,
vrh. alpiniste, mentorje

20 % za posamične
nakupe in 25% pri
nakupu več kot 20
parov obutve
/

30% vendar le v
določenih prodajalnah
Alpine po seznamu

15% pri enkratnem
nakupu
najmanj 5 GPS-ov
20% ob nakupu nad
200€

15% oziroma dogovor
pri večjih naročilih
10% za gotovino in 5% za negotovino

Promontana Kranj 10%
Tomas Šport 2

15%

Univet d.o.o.

10%

10% pri nakupu
vrednem več kot 830 €
20% pri nakupu
vrednem nad 630 €

Komentar
Velja v vseh Alpininih
prodajalnah v Sloveniji, za
specialiste pa le v nekaterih

15%
15%
20%

15% individualno ali 20%
pri skupini
10% in dodatni 10%
popust kot
dobropis ob koncu leta
20%
25%

Popusti veljajo za izdelke
znamke
Magellan
Popusti veljajo za izdelke
založbe
Geodetskega zavoda Slovenije in
Mairdumont, ne veljajo za
izdelke v akciji
Gorenja vas Reteče 36,
Škofja Loka, 041/335 912

Popusti ne veljajo za izdelke v
akciji in za ProMo cene
Pri nakupu trekking in planinske
obutve. Popusti ne veljajo za
artikle z znižano
ceno in v akcijski ponudbi

20% pri nakupu več kot 15%
1000 €

Popusti veljajo v naslednjih prodajalnah:
Alpina Žiri: Popust za individualne člane velja v vseh Alpininih prodajalnah po Sloveniji, za vodnike PZS, člane
GRS, markaciste, registrirane alpiniste in mentorje pa le v izbranih prodajalnah, ki so navedene v nadaljevanju:
Žiri - Trg svobode 1, Loška cesta 15; Ljubljana - Ajdovščina 3; Maribor - Ulica Vita Kraigherja 5 (City center);
Celje - Prešernova 12; Nova Gorica - Industrijska cesta 6 (Mercator center); Jesenice - Spodnji plavž 5
(Mercator center); Kranj - C. Staneta Žagarja 69 (Mercator center). V teh prodajalnah je predstavljena tudi
celotna kolekcija pohodne obutve. Seznam vseh prodajaln lahko najdete na www.alpina.si/si/mreza/si/.
Annapurna Way: Krakovski nasip 10, Ljubljana
Geoservis, d.o.o.: Litijska cesta 45, Ljubljana
Geodetski zavod Slovenije, KOD & KAM, Trg francoske revolucije 7, 01 200 27 32,
www/gzs-dd.si/ kod&kam
Gornik, Mojca Mohorič s.p., Gorenja vas – Reteče 36, Škofja Loka, 041 335 912
Iglu Šport d.o.o.: Ljubljana - Tržaška c. 88, Petkovškovo nabrežje 31, Šmartinska c. 152, hala 3/I
Maribor - Jadranska c. 27; Celje - Ul. Mesta Gravenbroich 9; Lesce – Alpska c. 27, Škofja Loka – Poljanska 4,
Tolmin – Ulica padlih borcev1/a
Promontana d.o.o. Kranj: Ljubljana - Poljanski nasip 6, Domžale – Ljubljanska c. 81, Kranj – Koroška c. 5,
Bled - Ljubljanska c.1.
Prodajalne Tomas Šport 2 d.o.o.: Ljubljana – Mestni trg 18, Čopova ulica 14 in City park, Šmartinska 152;
Maribor – Jurčičeva ulica 4 in Pobreška 18; - Celje: Spar center, Mariborska c. 100; Trbovlje - Ul. 1. Junija 1a;
Velenje – Nakupovalni center Velenje, Kidričeva c, 2b; Novo Mesto: Ljubljanska 22; Murska Sobota: Plese 2
Franšizne prodajalne Tomas Sport: Ptuj – Gavez Anton s.p., Slovenski trg 1; Slovenj Gradec – Rojnik Drago
s.p., Glavni trg 33; Kranj – Optimist d.o.o., Prešernova ul. 12; Bled - Optimist d.o.o., Ljubljanska c. 4, Ribnica:
Obrtna cona 29, Sežana: Stjenkova 01 Karsika center, Postojna: Tržaška 11; Nova Gorica: Gradnikove brigade
07.
Univet d.o.o. Ljubljana, poslovalnica Pohodnik BTC hala A, Šmartinska 152, Ljubljana.
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KI GA IMA VSAK ČLAN, S PLAČILOM ČLANARINE ZA LETO 2007
cene so v eurih
NEZGODNO ZAVAROVANJE
nezg.smrt
invalidnost
str.reš.v tuj.(Ev.inTur)
12.518,78
25.037,56
7.928,56
4.172,93
8.345,85
2.712,40
4.172,93
8.345,85
2.712,40

A člani
B, B1, S in Š
P in O

ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI
zav.odg. osebe
zav.odg. stvari
43.815,72
4.172,93
43.815,72
4.172,93
0,00
0,00

A člani
B, B1, S in Š
P in O

239,64
letna premija
5,03
2,70
0,00

letna premija
0,50
0,50

LETNA PREMIJA ZAVAROVANJ SKUPAJ ZA 2007
A člani
B, B1, S in Š
P in O

5,54
3,20
(predšolski in šolski otroci) so zavarovani brezplačno

PONUDBA MOŽNIH DODATNIH ZAVAROVANJ ZA ČLANSTVO IN PLANINSKA DRUŠTVA V 2007
cene so v eurih
239,64
Dodatna nezgodna zavarovanja z dnevno odškodnino
nezg. smrt
invalidnost
dnevna odšk.
str.reš.v t. E in T
letna premija
na člana ( za 51000 članov)
12.518,78
25.037,56
8,35
7.928,56
25,37
na člana ( za 1000 članov)
12.518,78
25.037,56
8,35
7.928,56
57,80
individualno zavarovanje
12.518,78
25.037,56
8,35
7.928,56
68,00
Višina letne premije je odvisna od števila zavarovanih članov.
Zavarovanje odgovornosti planinskih društev
za pošk. oseb
za pošk. stvari letna prem. po članu
22.951,09
6.885,33
0,54
43.815,72
10.432,32
0,83
43.815,72
13.144,72
1,04
Premija je izračunana za najmanj 50 zavarovanih članov po društvu.

Zavarovanje odgovornosti PD

Zavarovanje udeležencev planinskih izletov (člani PD) - dodatno dnevno zavarovanje

Zavar. udel. planinskih izletov

nezg.smrt
4.172,93

invalidnost
8.345,85

zav. odg.osebe
4.172,93

zav.odg. stvari
1.251,88

premija na dan
0,89

Nezgodna zavarovanja za časovno opredeljeno obdobje

člani PZS izleti

alpinistične odprave

nez.smrt
4.172,93

invalidnost
8.345,85

nezg. smrt
12.518,78

invalidnost
25.037,56

letna premija
8,76

naravna smrt
1.669,17

letna premija
172,20

Zavarovanje za člane alpinističnih odprav vključuje tudi poškodbe in okvare zaradi mraza in višine ter zastrupitve.
Zavarovanje obiskovalcev prireditev, ki jih organizirajo planinska društva (nečlani)
premija na osebo
nezg.smrt
invalidnost
zav. odg.osebe
zav.odg. stvari
za prireditev
zav. obiskovalcev prireditev
4.172,93
8.345,85
4.172,93
1.251,88
0,17
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Varnejši pri obisku tujih gora!

Dopolnilno zavarovanje stroškov reševanja v tujih gorah

Vsi, ki nameravate obiskati tuje gore se lahko zavarujete za primer nepredvidenih dogodkov, ki imajo za
posledico različne stroške reševanja. V tujini mora stroške reševanja namreč kriti vsak sam. Člani PD v PZS
so v okviru nezgodnega zavarovanja že zavarovani za stroške reševanja v gorah Evrope in Turčije. Z
dopolnilnim zavarovanjem si lahko kritje za primer reševanja razširi še za ostala območja, ki niso
vključena v osnovno zavarovanje članov PD ali si povišajo zavarovalne vsote.
Zavarovanje krije stroške reševanja v tujih gorah, do katerih pride zaradi telesne poškodbe, bolezni,
izčrpanosti ali onemoglosti. Zavarovanje krije naslednje oblike pomoči:
9 iskanje pogrešanih oseb
9 nudenje prve pomoči zavarovancu
9 reševanje, prenos/ali prevoz zavarovanca do reševalnega vozila, pri helikopterskem reševanju pa
do prve zdravstvene ustanove
9 reševanje in prevoz posmrtnih ostankov do predaje trupla reševalnemu vozilu ali pogrebni službi
Tabela A: Tabela zavarovalnih vsot in letnih premij, ki so odvisne od območja zavarovanja. V odvisnosti od
trajanja zavarovanja se letna premija spreminja skladno s Tabelo B.

Zavarovalna vsota v EUR

Območje 1

Območje 2

Albanija, Avstrija, Baltiške države, Belgija,
Belorusija, BiH, Bolgarija, Ciper, Češka, Črna
gora, Danska, Finska, Francija, Grčija,
Hrvaška, Irska, Islandija, Italija, Luxemburg,
Madžarska, Malta, Makedonija, Nemčija,
Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska,
Romunija, Slovaška, Srbija, Španija, Švedska,
Švica, Turčija, Ukrajina, Velika Britanija
Letna premija v EUR
Pohodništvo
Alpinizem

Ves ostali svet in Rusija

3.000
5.000
7.000
10.000

151,20
252,00
352,80
504,00

75,60
126,00
176,40
252,00

Letna premija v EUR
Alpinizem
Pohodništvo

211,80
353,00
494,20
706,00

105,90
176,50
247,10
353,00

V cenah ni zajet davek na zavarovalne posle v višini 6,5 %. Za zavarovanje stroškov reševanja v tujih gorah veljajo splošni pogoji
REŠ-tuj-07.
Zavarovalne vsote, ki so navedene so le primeri , sicer pa se lahko dogovorijo po želji vsakega posameznega sklenitelja
zavarovanja.

Tabela B:
Trajanje
zavarovanja
zavarovalna
premija v % od
letne premije

Premija v odvisnosti od trajanja zavarovanja v % od letne premije
do 30
dni
20%

31 do 60
dni
30%

61 do 90
dni
40%

91 do
120 dni
50%

121 do 150
dni
60%

151 do 180
dni
70%

181 do 210
dni
80%

211 do
240 dni
90%

Popusti: 10% za člane PZS, 15% za člane PZS, ki so opravili enega od izobraževalnih programov in se izkažejo z ustreznim
potrdilom oziroma izkaznico.

Turistično-zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini
Poleg zavarovanje stroškov reševanja si pri obisku tujih gora lahko zagotovite dodatno varnost s
sklenitvijo Turističnega-zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini. Medtem ko zavarovanje stroškov
reševanja krije samo stroške reševanja v gorah, turistično-zdravstveno zavarovanje krije stroške
zdravljenja in druge stroške, ki nastanejo zaradi nesreče ali nezgode (dostava zdravil, pravna pomoč,
prevoz v bolnišnico….).
Za Turistično-zdravstveno zavarovanje veljajo splošni pogoji TZ-03.

Več o zavarovalnih kritjih, pogojih zavarovanja in cenah zavarovanja si preberite na www.zavtilia.si in zavarovalni agenciji Koprima (Hrenova 21, Ljubljana, tel: 01/24 13 840) kjer lahko
zavarovanja tudi sklenete.
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SPOZNAJTE NEKATERE NAŠE
OPREMLJEVALCE IN
SPONZORJE
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