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AKTUALNO
SPOŠTOVANO ČLANSTVO
PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE

zapisano, kdaj država pokriva stroške
reševanja in kdaj se reševanja s strani države
ne plačuje, kot tudi natančen zapis definicij,
kaj je ustreznost, primernost opreme, saj prav
iz teh nejasnosti slede subjektivne presoje in
odločitve o plačilu stroškov reševanja: da ali
ne, včasih žal v breme tistega, ki je
potreboval na gori pomoč, oziroma se je
odločil za klic na pomoč.
Prav v tem mesecu so se pričele priprave in
razprave o novem Zakonu o športu, nekako
nadaljevanje in prevetritev tega zakona iz leta
1998. Za nas so zanimiva zlasti planinska,
alpinistična vprašanja, kam planinstvo sodi,
kako bomo opredelili športno plezanje, kako
bo s kategorizacijo in vrednotenjem planinsko
- športne dejavnosti. Predvsem pa opozarjamo
in se vprašujemo ali bodo naše strokovne in
objektivne pripombe vzete na znanje in
upoštevane.
Zakon o »Triglavskem narodnem parku« je
prav tako predviden, da bo svoj finale doživel
v naslednjem letu. Bo zmagala strokovno
znanstvena modrost? Prav te odgovore
pričakujemo, kajti političnih in sorodnih
interesnih iger je že vse preveč. Planinska
zveza Slovenije je v tem procesu vključevana v
t.i. ekspertni skupini. Pripravljavci tega
zakona nekako ne morejo dojeti, da je PZS
skupaj s PD eden večjih lastnikov in
posestnikov, kot tudi upravljavec planinskih
poti, lastnik in upravljavec planinskih objektov
in največji uporabnik, obiskovalec in koristnik
sveta in sten v TNP; obenem pa je prav PZS v
zadnjih 50. letih največ storila, da se je ta
edini slovenski nacionalni park sodobno
oblikoval in ohranil.
V letošnjem letu ponovno zaznamujemo
pozitiven trend rasti članstva v PD. In pri tem
je pomembno predvsem to, da se novo in
obstoječe članstvo vse bolj zanima za
planinska znanja, da se odloča za planinska
usposabljanja in tudi išče nove cilje za svoje
planinske aktivnosti v soseščini in tudi v
svetovnih gorstvih.
Planinski programi in načrti PD in komisij PZS,
so vzpodbudni in objektivno naravnani še s
posebnimi programskimi usmeritvami za

M

esec december postaja za gore in ves
gorski svet vse pomembnejši in
aktualnejši, saj se v tem času, mesecu
»adventnega« pričakovanja, vsako leto 11.
decembra obeležuje mednarodni dan gora.
Osnovna pobuda za obeleževanje tega dneva
je bila dana s strani Organizacije Združenih
narodov prav zaradi vse bolj kritičnega
naravovarstvenega stanja v gorskem svetu, ki
je iz dneva v dan bolj izpostavljen izrabam in
obremenitvam s strani turistične industrije in
posegom
naravovarstveno
neosveščenega
gospodarstva. Vse premalo in ne dovolj
temeljito
se
upoštevajo
in
izvajajo
preventivno zaščitni varovalni ukrepi.
V današnjem času se vse bolj krepi in izvaja
pritisk glede vprašanja: » kdo bo gospodar
gora?«, bo to lastnik zemljišča, različne
institucije, država…, ali bo tu še prostor za
društveno naravnano planinsko organizacijo, ki
se je v stoletju obstoja dokazovala in edina
doživela in preživela vse strese, vojne in ujme,
pritiske dnevnih politik in ostalih vplivov, ki
tako ali drugače bremene planinsko gorski
svet.
Sledeč tej usmeritvi je bil v letu 2006 napisan
in sklenjen po dolgem času usklajevanj predlog
»Zakona o planinskih poteh«, ki naj bi v letu
2007 vendarle doživel svoj namen. Zakon o
društvih je bil sprejet, brez upoštevanja
konstruktivnih, dobro namernih pripomb s
strani osveščenih društvenih prostovoljnih
delavcev. Zakon ni stimulativen ali v funkciji
pospeševalca društvenega prostovoljstva in že
povzroča v društvih kadrovski deficit. Planinci
smo se srečali tudi z delno prenovo Zakona o
elementarnih in ostalih nesrečah. Tudi s to
vsebino, ki se je v praksi pokazala in izkazala,
ne moremo biti zadovoljni saj
je tako
imenovano
»brezplačno«
reševanje
in
zdravljenje vse preveč zamegljeno in nejasno
zapisano. Zato imamo prav pri razčiščevanju
nedoslednosti in razjasnjevanju vsebine veliko
dela glede dopolnitev in zapis vsebine zakona
tako, da bi bilo v novi »odredbi« jasno
3
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trdnega in zanesljivega domoljubja, ki je v
pravem pomenu poslanstva in dela v javnem
interesu in za javno dobro. Slovensko
planinstvo
sledi razvoju in mednarodni
primerljivosti iz planinsko, alpinistično,
športno plezalnih vzgojno izobraževalnih
dejavnosti in procesov, kar se še posebej
dokazuje zlasti pri doseganju vrhunskih
dosežkov v alpinizmu in športnem plezanju,
kot tudi na ostalih področjih planinstva.
Leto 2007 naj bo leto prijaznosti in dobrega
sodelovanja, varnih in veselih doživetij v
gorskem svetu med prijatelji. Naj bo leto
enako dobrih sodelovanj z goro, s planinskim
svetom, kajti le tam »gori« najdemo popolne
odgovore na tista vprašanja, na katera nam
dolinski vsakdanjik ne more odgovoriti.
Naj se ohranja planinsko prostovoljstvo in
planinske vrednote in pripadnosti pridobljene
in utemeljene v stoletju delovanja planinske
organizacije. In še vedno upoštevajmo, da je
plačilo za popolno in iskreno plačilo
prostovoljstva: «hvala«.

kakovostno planinsko usposabljanje članstva,
da bodo naši obiskovalci gora resnično
usposobljeni za kar se da varno in kulturno
gibanje v gorskem svetu.
V naslednjem letu pričakujemo večjo
pozornost s strani države še posebej za
zagotavljanje sredstev za ekološko sanacijo
planinskih koč, saj z dosedanjo pomočjo
države pri postavitvi 20 malih čistilnih naprav
na naših kočah ne moremo biti zadovoljni.
Enaka pričakovanja pa so tudi za področja
alpinizma, športnega plezanja, planinskega
gospodarstva, urejanja planinskih poti in
mednarodnega sodelovanja, kjer PZS deluje v
evropskem in svetovnem merilu.
Leto 2007 bo tudi leto določenih sprememb in
ureditve pri izvajalnih opravilih gorskega
reševanja za uporabnike t.j. za članstvo PZS in
enako za druge obiskovalce gora. Kot na
ostalih področjih, se je tudi tukaj zgodila
evropska primerljivost in poenotenje. In v
našem primeru pričakujemo te povzetke ne le
pri tehnologiji in tehnikah reševanja, ampak
tudi na področju ekonomsko stroškovno
cenovnih primerljivosti in enako primerljivih
odzivnih reševalnih časih.
Planinstvo je zanesljivo za državo ena
največjih vrednot javnega interesa, tudi

Franci Ekar
Predsednik PZS

________________________________________________________________________________________________

Nepalska planinska organizacija je priredilia
proslavo ob 50-letnici prvega vzpona na
osemtisočaka Manaslu in Lotse, hkrati pa so
organizirali konferenco o razvoju nepalskega
turizma in varovanju gorskega okolja. Vabili
so vse dosedanje »osvajalce« obeh vrhov ter
druge pomembnejše alpiniste in funkcionarje.
Od Slovencev so se prireditve udeležili Viki
Grošelj, Tomaž Humar in predsednik PZS
Franci Ekar. On je tudi Obvestilom PZS
posredoval nekaj fotografij in kratko poročilo,
ki ga objavljamo.

ta mednarodna konferenca prva po političnih
nemirih, ki so bili najbolj izrazito grobi v
aprilu lanskega leta. Po umiritvi političnih
napetosti in nemirov ter stabilizaciji razmer v
državi je bila glavna skrb prvenstveno
namenjena za dobrobit človeka, vsega
prebivalstva Nepala. Zato so na konferenco
posebno skrbno povabili kar največ uglednih
mednarodnih
predstavnikov
s
področja
okoljevarstva, turističnega managementa,
planinstva, alpinizma, predstavnikov planinskih
organizacij in zvez, da bi v razgovorih,
prispevkih in diskusijah poizkusili kar
najpopolneje odgovoriti na aktualna vprašanja
in predlagane tematike:
- Kako kar najbolj optimalno upravljati z
gorsko bio - raznolikostjo za ustvarjanje
boljših življenjskih pogojev;
Kako
razvijati
gospodarski
razvoj
visokogorskega himalajskega turizma, kjer se
obenem upošteva in izvaja funkcija varovanja
okolja;

TURIZEM IN HIMALAJA (11. IN 12.
DECEMBER 2006, KATHMANDU)

Z

a državo Nepal s 23 milijoni prebivalstva
in 4% prometom iz naslova bruto
nacionalnega dohodka iz turizma je bila
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Planinska zveza Slovenije, še posebej komisija
za odprave v tuja gorstva ima z NMA izjemno
dobre odnose, podpisan je tudi sporazum o
sodelovanjih med zvezama in tudi predsednika
NPZ (NMA) in PZS sta dobra prijatelja. Kot
veliki ambasadorji za promocijo Slovenije in
slovenskega alpinizma pa nastopajo vrhunski
slovenski alpinisti »himalajci«. Tako je tudi
Slovenija dobila povabila na to srečanje in
obenem tudi na praznovanje, obeležitve
»zlatega«
jubileja
prvih
osvojitev
osemtisočakov: Manaslu in Lotse. Povabila so
prejeli: vrhunska alpinista Viki Grošelj in
Tomaž Humar; Tone Škarja načelnik KOTG ter
predsednik PZS, Franci Ekar.

Obravnava socialno - gospodarskih učinkov kot
posledica aktivnega turizma;
- Vplivi turizma na okolje in učinkovito
ohranjanje narave;
- Problemi in vizije alpinizma v Nepalu;
- Marketing v turizmu: nadaljnji razvoj, izzivi,
nove možnosti..;
- Politika promocije turizma.
Osnovni namen ob tem srečanju na konferenci
»Turizem v Himalaji« je bil, da se svetu
dokaže in pojasni, da so se politične razmere
zanesljivo in dokaj trdno umirile in, da je
zagotovljena varnost za vse obiskovalce.
Ob tem so se tudi postavile zahteve da se:
- ponovno oceni in ovrednoti pospeševanja
turizma po političnih pretresih;
- da se aktivno pristopi k aktivnostim za
zmanjševanje negativnih posledic, ki jih
posredno ali tudi neposredno povzroča gorski
turizem, t.j. onesnaževanj okolja, poveča skrb
za ohranjanje kulturne dediščine in tudi, da
se del dobička ustvarjenega od turizma dodeli
področjem in okoljem, kjer se gorski turizem
in alpinistične aktivnosti izvajajo.

Viki Grošelj je edini Slovenski alpinist, ki je
osvojil Manaslu 4. maja 1984 in v letu 1989,
30. aprila še drugi osemtisočak Lotse; /Lotse
sta v letu 2000, 19. maja osvojila še Franc
Pepevnik in Milan Romih/.
Tomaž Humar je bila deležen velike
pozornosti, saj so mu v ekskluzivnem glasilu
NMA »Nepal Parbat« namenili štiri strani
obsežen intervju. Ob tem jubileju pa moramo
še posebej omeniti in poudariti tudi spomin na
Jerneja Nejca Zaplotnika, ko se mu je prav na
Manasluju prekinila planinsko alpinistična pot.
In ta spomin je uresničen zahteven projekt
filmski zapis o Nejcu, Manasluju… veliko in
zaslužno delo Vikija Grošlja.

Še posebej pa je bilo poudarjeno, da je
konferenca pomembna tudi zaradi ugotovitve,
da se obiskovanje gora vedno bolj povečuje, s
tem pa se seveda tudi temu sorazmerno
povečujejo
onesnaževanje
in
ostale
obremenitve podgorskega in visokogorskega
sveta. Tako kot drugje po svetu, so tudi na
celotnem področju Himalaje prisotni vplivi
klimatskih sprememb - tople grede, kar se
odraža v stalnemu zmanjševanju ledenikov in
tudi so že primeri, ko so ledeniki povsem
izginili. Prav to povečano taljenje snega in
ledu ima za posledico nastajanje poplav,
erozije in
problemov zagotavljanja pitne
vode.
Konferenca, ki je terminsko sovpadala z
»mednarodnim dnevom gora« 11. decembra,
je bila izvedena v organizaciji uglednih
institucij: ministrstva za kulturo, za turizem in
civilno letalstvo, kmetijsko - gozdarskega
ministrstva, naravovarstvene nacionalne in
mednarodne institucije; aktivno pa je bila tudi
soorganizator
in
koordinator
vključena
Nepalska planinska zveza - NMA.

Ekar Franci PZS, Tso Mo predsednica tibetanske planinske
zveze - Kitajska / China Tibet MA, Predsednik NMA Ang
Tsehering Sherpa, Generalni sekretar CTMA Zhang Ming
Xing

5
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vse več Evropejcev odloča za obisk v področja
vzhodne, kot zahodne Himalaje, Tibet pa tudi
vse bolj turistično in poslovno odpira svoje
tržišče in želi izvajati čim aktivnejše
informatiko in promocijo za privabljanje
turistov v tibetanska gorska in visokogorska
področja. Bilo pa je kar pogosto slišati, da je
potrebno skrbeti za kar učinkovitejšo
«harmonijo« med človekom in goro, da bo
potrebno strokovno in skrbno premisliti pred
odločanji o odpiranju in nadelavah, trasah
novih poti v gorski svet, kakor tudi, da bo
potrebna pri marketinških, animacijah za
privabljanje turistov v gorski svet biti
previden, razsoden v smislu varuhov in
zaščitnikov gora.

Predsedniku PZS so namenili dokajšno
pozornost, saj je bil povabljen na ožji sprejem
ministra za kulturo, turizem in civilno letalstvo
Mr. Pradeep Kumar Gywali, nato na azijsko
srečanje planinskih zvez in posebno srečanje z
delegacijo planinske zveze Tibeta.
Taka srečanja zanesljivo utrjujejo vezi in
pomagajo da se lažje v primerih takih ali
drugačnih potreb zaprosi za pomoč in
sodelovanje.
Že ob tej priliki pa je predsednik pakistanske
PMA Nazir Sabir najavil in povabil na naslednjo
srečanje, kot nadaljevanje obravnav in diskusij
glede okoljevarstvenih gorskih problematik iz
Kathmanduja na konferenco o visokogorskem
turizmu, ki bo v Pakistanu, v Islamabadu.
Neformalno je bila tudi podana pobuda in
možnost, da bi se predsedniki planinskih zvez
Nepala, Pakistana in Tibeta v letošnjem letu
srečali v Sloveniji. Statistika potrjuje, da se

Franci Ekar
Predsednik PZS

Nepal - Katmandu dec 2006: Tomaž Humar, Franci Ekar, Nazir Sabir predsednik Pakistanske planinske zveze, ki je
veliko pomagal pri reševanju Humarja v Nanga Parbatu in Viki Grošelj.

________________________________________________________________________________________________
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IZ DEJAVNOSTI PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
OBVESTILO O SREČANJU
PREDSTAVNIKOV 3. DEŽEL V
KRANJSKI GORI

V

Planinske poti, flora (rože), slapovi, rimska
dediščina. Via Alpino bo predstavila Christina
Schvann. Predhodni sestanek bo v mesecu
juliju 2007.
Za to srečanje bo nujno potrebno vzpodbuditi
sodelovanje čim večjega števila nacionalnih
inštitucij, ki se ukvarjajo z Alpsko konvencijo
in našimi predstavniki v njej in v Bruslju.
V razpravi se je odprlo več zanimivih tem:
Kako doseči večje možnosti črpanja sredstev
EU v Sloveniji in Koroški? Italijani so na tem
področju uspešni, naj predstavijo kako delajo!
Kaj je bilo realiziranega v preteklih letih?
Narediti analizo, zlasti kar se tiče gorskega
turizma – kje smo?
Kako bo v bodoče urejeno prehajanje mej med
tremi državami? Prosto ali le po planinskih
mejnih prehodih? Za koga bo veljal prost
prehod? PZS predlaga glede tega v Kranjski
gori sestanek konec januarja ali v začetku
febru-arja z udeležbo predstavnikov policije 3.
držav in planinskih zvez.
V zaključku srečanja je D. Škerbinek sprožil
vprašanje kako je urejeno zavarovanje in
plačilo reševanja ponesrečenih planincev v
Italiji in Avstriji. Kakšna so zavarovanja, ali bi
se lahko tudi PZS s svojimi člani priključila v
njihovo zavarovanje (npr. OEAV in DAV?)…
Avstrijci se bodo glede tega vprašanja
pozanimali na sedežu OEAV, ki je sklenitelj
zavarovanja, sicer pa njihovo zavarovanje
pokriva cel svet in vse dejavnosti. So pa stroški
zavarovanja tako narasli (zlasti zaradi
agresivnih ponudnikov reševalnih storitev), da
so zaradi zavarovanja morali dvigniti
članarino.
V Italiji skrbijo za brezplačno reševanje regije.
Zavarovanje krije stroške reševanje zdravega
reševanca, ki tudi ne sme biti pijan etc.
Zavarovanje članov CAI velja za vse
prostočasne aktivnosti ne samo za planinstvo.
.

nedeljo 17.12.2006 je bil v Kranjski Gori
sestanek delovne skupine za organizacijo
srečanja 3.dežel.

Udeležili so se ga:
Predstavniki PZS (Predsednik PZS mag. Franci
Ekar, podpredsednik mag. Uroš Vidovič, član
UO PZS in podpredsednik CAA Danilo Škerbinek
in GS PZS Danilo Sbrizaj)
OEAV za Koroško (Helmut Lang in Klaus
Kummerer)
CAI za Furlanijo Julijsko Krajino (Carlo
Tavagnutti in Paolo Geotti)

.

.

.

.

Namen sestanka je bil določiti datum in kraj
nerealiziranega 42. srečanja 3. dežel v
Sloveniji, določiti kraj in datum 43. srečanja v
Avstriji in dogovoriti oblike nadaljnjega
sodelovanja.
Uvodoma je predsednik PZS Franci Ekar
predstavil
poglede
PZS
glede
bodoče
organizacije srečanj. Koordinacijo bo s strani
PZS prevzem MDO Gorenjske v sodelovanju z
MDO Posočja in Koroške. To se bo tudi ujemalo
z bodočo regionalno razdelitvijo Slovenije.
PZS predlaga, da se nerealizirano srečanje
organizira v spomladanskih mesecih, najbolje v
marcu. Predvideni termin je 17. in 18. marec v
Mežici ali Slovenj Gradcu. Nosilna tema bo
delo z mladimi v planinski organizaciji.
Predviden je še ogled rudnika v Mežici v
soboto in vzpon na Uršljo goro v nedeljo.
Korošci in Furlani predvidevajo po 15.
udeležencev na delegacijo, saj pridejo z vodji
mladinskih odsekov.
Jesensko 34. srečanje bo 13. in 14. oktobra
2007 Spitallu v Avstriji. Nosilna tema bo Alpska
konvencija – planinske poti v stičišču treh
držav (dežel). Podteme pa bodo še:

.

.

.

.

.

Danilo Sbrizaj
Generalni sekretar PZS
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KOMISIJE UO PZS POROČAJO
PLANINSKA ZALOŽBA

V

mesecu decembru je izšel 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 PZS.
Naročila in informacije na telefon:
01/43 45 684
ali na planinska.zalozba@pzs.si

KOMISIJA ZA VARSTVO GORSKE NARAVE
ZBOR DELEGATOV KVGN

Zbor je potekal po objavljenem dnevnem redu
in Poslovniku o delu Zbora delegatov KVGN, ki
je bil sprejet na tej seji zbora. Pomembna
točka dnevnega reda je bila dopolnitev 16.
člena Pravilnika komisije za varstvo gorske
narave, ki je že na tej seji zbora in bo tudi v
prihodnje, omogočil enakopravno odločanje na
zborih tudi naključno izbranim varuhom gorske
narave, najpomembnejša pa poročilo o delu
KVGN UO PZS v obdobju 2002 do 2006, ki ga je
na samem zboru še dodatno predstavila in
dopolnila načelnica Rozalija Skobe. V razpravi
po poročilih so delegati podali vrsto predlogov
in pobud za delo komisije v prihodnje, kot tudi
za izboljšanje organiziranosti na relaciji
komisija, odbori in odseki ter na področju
medsebojne komunikacije in obveščanja; tudi
s sodobnimi sredstvi kot je spletna stran KVGN
in E-pošta.
Na zboru so bile izvedene tudi volitve
načelnika in petih članov komisije za obdobje
2006 do 2010. Za načelnika je bila ponovno
izvoljena dosedanja načelnica Rozalija Skobe
– PD Novo mesto, za člane pa mag. Martin

V

Ljubljani je v petek, dne 10. novembra
2006, v prostorih Pošte Slovenije d.o.o.,
na Čopovi ulici 11, potekal Zbor
delegatov Komisije za varstvo gorske narave
Planinske zveze Slovenije.
Tokratni Zbor delegatov KVGN je bil prvi po
uveljavitvi Pravilnika komisije za varstvo
gorske narave, ki ga je UO PZS potrdil 22. 10.
2004, zato je bila udeležba na zboru toliko
bolj pomembna. Zbora se je udeležilo kar 32
od skupno 36 izvoljenih oz. določenih
delegatov iz vse Slovenije, prisotnih pa so bili
še številni drugi ljubitelji narave.
Zboru so prisostvovali tudi predsednik PZS
mag. Franci Ekar, podpredsednik PZS mag.
Uroš Vidovič, generalni sekretar PZS Danilo
Sbrizaj ter načelnik KVIZ UO PZS in
koordinator v P UO PZS Rudolf Skobe, ki je v
vlogi delegata - varuha gorske narave, zbor
tudi vodil. Vsi so delegate in ostale prisotne
tudi posebej pozdravili.
Letnik 33 / številka 1
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V imenu novoizvoljene KVGN UO PZS se
zahvaljujem vsem na zboru sodelujočim
delegatom,
vsem
vodjem
odborov
in
predsednikom meddruštvenih odborov, ki so se
potrudili, za tako veliko udeležbo delegatov na
zboru, vsem gostom za pohvale in spodbudne
besede za nadaljnje delo, predsedniku
delovnega predsedstva zbora za uspešno in
učinkovito vodenje zbora ter še posebej
Stanislavu Tomšiču – predsedniku PTT
Ljubljana in Pošti Slovenije d.o.o. za
brezplačno uporabo lepe in dobro opremljene
konferenčne dvorane. Posebna zahvala gre
tudi Meti Vukič, strokovni sodelavki KVGN UO
PZS za pomoč pri pripravi zbora ter
predavatelju Stanetu Peterlinu.

Šolar – PD Bohinjska Bistrica, dr. Milan
Naprudnik – PD Lj.-matica, Ljuba Brank - PD
IMP Ljubljana, Maja Bidovec – PD Akademik in
Alenka Zega – PD Obrtnik.
V skladu s 1. odstavkom 20. člena Pravilnika
komisije za varstvo gorske narave bo
dva dodatna člana komisije v potrditev UO PZS
podala še novoizvoljena načelnica. Predvidoma
bosta to Tina Mikuš – PD Zagorje in Borut
Cerkvenič – PD Drava Maribor, kot zunanji
sodelavec pa tudi dr. Peter Skoberne.
Zbor je bil zaključen z zanimivim predavanjem
Staneta Peterlina univ. dipl. biol. iz
Grosupljega NARAVNE VREDNOTE KOT SIMBOL
PROSTORA.

Načelnica KVGN UO PZS:
Rozi Skobe
___________________________________________________________________________________

RAZPIS
Podkomisija za usposabljanje KVGN PZS razpisuje V. tečaj za pridobitev strokovnega naziva
VARUH GORSKE NARAVE1.
Tečaj bo potekal v mesecih april, maj in junij 2007 na treh različnih lokacijah - planinskih
kočah in bo trajal 6 dni (1 vikend vsak mesec).
Tečaj je namenjen planincem, članom PD, ki že vodijo odseke za varstvo narave v PD ali odbore
za varstvo gorske narave MDO in tistim, ki bodo to opravljali v prihodnje ter drugim ljubiteljem
narave, za katere se odločijo v posameznem PD.
Na tečaj se lahko prijavi kandidat, ki je član PD, je star najmanj18 let in ima dokončano V.
stopnjo splošne izobrazbe.
Že pridobljeni strokovni nazivi v okviru usposabljanja pri PZS (MPS, VPZS, markacist PZS itd.),
ne izključujejo možnosti prijave. Predhodno pridobljena znanja (tečaj za gorske stražarje,
planinska šola itd. ….) so zaželena.
Strokovni naziv bo pridobil tisti udeleženec tečaja, ki bo prisoten na vseh predavanjih in pri
praktičnem delu, najmanj pa pri 80 % števila ur, ki bo uspešno opravil pisni preizkus znanja –
izpit in najkasneje 60 dni po pisnem izpitu oddal seminarsko nalogo, pozitivno ocenjeno s strani
izbranega mentorja.
Kotizacija za tečajnika, ki ga bo na tečaj napotilo PD, je 75,11 EUR (18.000 SIT), za
samoplačnike pa 142,92 EUR (34.250 SIT). Kotizacija mora biti nakazana na račun PZS 14 dni
pred začetkom tečaja. Praviloma naj se iz vsakega PD prijavi le po en kandidat. Število
udeležencev je omejeno na 20!
Prijave se zbirajo na predpisanem obrazcu, potrjenem s strani matičnega PD, najkasneje do
15. februarja 2007, na KVGN PZS, Ljubljana, Dvoržakova ulica 9, ga. Meta Vukič
(tel. 01 434 56 86), pri kateri lahko dobite tudi predpisan obrazec.
Ljubljana, 06. 11. 2006

1

Načelnica KVGN
Rozi Skobe l.r.

Program je poleg KVIZ PZS, dne 31. 8. 2004 potrdil tudi Strokovni svet RS za šport.
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PRIJAVA na tečaj za varuhe gorske narave
Organizator tečaja:
Termin tečaja:

A: OSNOVNI PODATKI – izpolni kandidat(ka)
Ime:
Priimek:
Planinsko društvo:
Datum in kraj rojstva:
Številka kartice zdravstvenega zavarovanja:
Naslov stalnega bivališča:
Poštna številka:
Pošta:
Naslov začasnega bivališča:
Poštna številka:
Pošta:
Telefon doma:
GSM:
Telefon v službi:
E-mail:
Poklic:
Stopnja
izobrazbe:
B: PODATKI O PLANINSKI IZOBRAZBI – izpolni kandidat(ka)
Dosedanja planinska izobrazba:
Inštruktor planinske vzgoje
Alpinistični inštruktor
Vodnik PZS
Mentor planinske skupine
Vaditelj orientacije
Gorski reševalec

Alpinist
Jamar
Markacist
Gospodar planinske koče
Gorski stražar
Absolvent planinske šole
drugo:

Dosedanje delo v PD:

Za prijavo na tečaj sem se odločil(a), ker:

Letnik 33 / številka 1
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Izjavljam:
• da sem član(ica) PD s plačano članarino za tekoče leto;
• da so vsi navedeni podatki na prijavnici resnični;
• da dovoljujem zbiranje, hranjenje, uporabo in javno objavo podatkov za potrebe Planinske
zveze Slovenije (PZS) in Športno informativnega centra Slovenije (ŠPIC) v skladu z Zakonom o
varstvu osebnih podatkov.
Datum:

Podpis kandidata(ke):

C: IZJAVA O PORAVNANJU STROŠKOV USPOSABLJANJA – izpolni PD ali kandidat(ka)
Planinsko
društvo
finančne obveznosti,
tečaju.

se obvezuje poravnati vse materialne in
ki bodo nastale z udeležbo kandidata(ke) na

Datum:

m.p.

Potrjuje PD:

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

Podpis kandidata(ke):

D: PODATKI O TEČAJU IN IZPITIH – izpolni organizator – izvajalec
Ime in priimek:
Planinsko društvo:
Organizator - izvajalec:
Kraj in trajanje tečaja:
Kraj in datum opravljanja teoretičnega izpita:
Teoretični izpit je kandidat(ka) uspešno opravil(a):

DA

NE Podpis vodje:

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

DA

NE Podpis vodje:

Seminarsko nalogo je kandidat(ka) oddal(a):

DA

NE Podpis vodje:

Nalogo pregledal mentor:

Ocena:

uspešno

neuspešno

Potrjujem, da je kandidat(ka) uspešno opravila vse obveznosti za pridobitev strokovnega naziva
"Varuh gorske narave":
V

dne

m.p.
Vodja podkomisije za
usposabljane KVGN

Z dnem

si je

, član PD

pridobil naziv "Varuh gorske narave", sklep Podkomisije za usposabljanje KVGN z dne:
Podpis:

Vodja odbora za usposabljanje:

Opombe za arhiv KVGN PZS:
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GORSKA REŠEVALNA SLUŽBA SLOVENIJE
PLANINSKI TABORI ZA MLADE 2007
Tolminski gorski reševalci smo se odločili, da bomo na osnovi dobrih izkušenj iz preteklih let pod
vrhovi Breškega Jalovca, Musca in Stola ter na robu Beneške Slovenije v idilično mirnem okolju
tudi v poletju 2007 organizirali planinske tabore namenjene mladim iz Slovenije in zamejstva.
Tabore organiziramo že vrsto let, želimo pa jih predstaviti tudi širši planinski javnosti.
Tabori so namenjeni mladim planincem iz osnovne šole – veseli bomo mlajših in malo starejših
(tudi srednješolcev) – saj bo program prilagojen sposobnostim in bosta hkrati na programu lažja
in zahtevnejša tura. Poleg gorniških vsebin bomo za mlade pripravili tudi pester program drugih
dejavnosti, med katerimi bo vsak našel kaj zase.
KJE: Most na Nadiži pri Breginju, v obnovljeni karavli (centralno ogrevanje, pet tušev in
stranišč, asfaltno igrišče za mali nogomet in košarko, čudovit razgled na sosednje hribe …).
Glej Atlas Slovenije, Mlad. knjiga 1992, 76,77,89 in 99.
PROGRAM:
• planinske ture (najbljižji vrhovi: Stol, Musc, Gabrovec, Breški Jalovec, poti spomina v soški
dolini: Krn, Batognica, Krasji vrh … vzponi v dolinah Trente, Koritnice, Lepene, Možnice …)
• pohodi k naravnim in drugim znamenitostim (slapovi: Kozjek, Boka, Brinta, arheološko
najdišče Tonovcov grad, Koseška korita, Tolminska korita, korita Nadiže, Robidišče –
najzahodnejša slovenska vas, staro vaško jedro Breginja …)
• spoznavanje zamejskega področja (Benečija, Rezija)
• srečanja z legendami slovenskega alpinizma in gorskega reševanja (V zadnjih treh sezonah
so se nam že pridružili:, Marija in Andrej Štremfelj, Silvo Karo, Peter Podgornik, Franc
Oderlap, Peter Mežnar, …
• srečanja z drugimi zanimivimi osebnostmi, ki bodo mladim predstavili svoje delo: Žarko
Rovšček – planinski publicist, Tinki Rovšček – fotograf, Simon Čopi – ekstremni smučar, Dani
Oblak in Edo Kozorog – gozdarja, Tanja Kavčič – biologinja, sodelavci kobariškega muzeja 1.
sv. vojne, Matjaž Rakušček in Alojz Skrt – vodnika reševalnih psov, Maks in Ivan Muznik –
lokostrelca, Karla Kofol – etnologinja, Marija Sivec – čebelarska mojstrica, …
• planinska šola (osnove varne hoje v gore, orientacija, prva pomoč, bivakiranje …)
• popoldansko kopanje v Nadiži (izjemno čisti, zdravilni in najtoplejši slovenski reki)
• športne igre, veseli večeri ob tabornem ognju, večer astronomije, glasbene delavnice …
EKIPA, ki bo delala z mladimi: mag. Žarko Trušnovec, dipl. psih., alpinist, gorski reševalec, mag.
Rosana Ščančar, dipl. soc., Vanja Krapež, prof. razr. pouka, atletinja – članica državne
reprezentance v gorskem teku, Silvija Sivec, študentka španščine in sociologije, Petra Lesjak,
študentka pedagoške fakultete, Ožbe Trušnovec - študent gradbeništva, dijaki tolminske
gimnazije: Petra Humar, Melita Rutar, Gašper Ščančar, … na turah pa se nam bodo pridružili
tudi gorski reševalci in vodniki PD Tolmin
KDAJ:

1.termin
2.termin

Datum
8. – 14. julij 2007
12. – 18. avgust 2007

Letnik 33 / številka 1

Zaključni večer
Petek 13. julij ob
19.00
Petek 17. avg. ob
19.00
12

Tabora začneta ob
12.00 uri in se
zaključita
ob 10.00 uri.
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Na zaključni večer vabimo starše in mentorje, ki lahko nato v karavli tudi prespijo. Ob tej
priložnosti se bomo lahko v miru pogovorili o vaših otrocih in doživetjih minulega tedna…
OPREMA:
- primerna obleka in obutev, anorak, kapa, rokavice, nahrbtnik, čutara, pribor za osebno
higieno, športni in hišni copati, spalna vreča (ali dve rjuhi in prevleka za blazino), dokumenti
(planinska izkaznica, transverzalna knjižica … zdravstvena kartica), knjige za morebitne deževne
dneve, kopalke
- glasbeniki naj prinesejo flavtice, kitare in druge instrumente, da bodo planinski večeri res
pestri!
- mobilne telefone, kasetnike, walkmane in druge povzročitelje hrupa raje pustite doma, da se
bomo lahko v miru posvetili naravi!
CENA: 150 € (za drugega otroka v družini 100 €, tretjega 0,00 €) – plačilo ob prihodu na tabor
(cena vključuje prehrano, nočitve, prevoze na ture in celoten program).
Žepnine otroci ne potrebujejo - razen za kakšen priboljšek v planinskih kočah.
ROK ZA PRIJAVO: 15.junij 2007 na spodnji prijavnici ali po e-pošti.
Do 25. junija 2007 vam bomo potrdili udeležbo. Število je omejeno, zato bomo upoštevali vrstni
red prijav!
DODATNE INFORMACIJE: tel.: 041 352 581 ali grs.tolmin@siol.net
Podobne programe organiziramo preko celega leta (predvsem ob vikendih), namenjeni pa so
lahko planinskim krožkom, šolam ali posameznim razredom.
Nasvidenje v Posočju!
Načelnik postaje:
Žarko Trušnovec
--------------------------------------------- -----------------------------------

PRIJAVNICA
ime
priimek

datum
rojstva

naslov

telefon

termin
(obkroži)

1.

1.

2.

2.

1.

2.

3.

1.

2.
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OBVESTILO PLANINSKIM DRUŠTVOM
POZIV PREDSEDNIKOM PD
Spoštovani predsedniki planinskih društev,
Že nekaj let traja uspešno sodelovanja med PZS in zavarovalnico TILIA na področju zavarovanja
članov planinskih društev. Zavarovalnica TILIA nam nudi zelo ugodne cene zavarovanj za
planinsko dejavnost, ki ne dosegajo realne vrednosti, ampak so nekajkrat nižje od dejanske redne cene na trgu zavarovalniških storitev za to vsebino zavarovanja. Zavarovalnica TILIA tudi
brezplačno zavaruje kot donator vse člane P+O, edini pogoj, ki ga je postavila je, da planinska
društva za te člane redno vsaka 2 meseca (do 24. v mesecu) dostavijo strokovni službi PZS - na
MK, poimenske sezname teh članov. Zakaj? Ker je zavarovalnica TILIA po finančno
računovodskih predpisih dolžna voditi sezname oseb, ki jim daruje to storitev.
Spoštovani predsedniki!
Na rednem sestanku s predstavniki zavarovalnice TILIA dne 20.12.2006 smo ugotovili, da se
podatki, ki jih prejemamo od vas glede števila prodanih (obračunanih ) znamkic P+O zelo
razlikujejo od podatkov s seznamov, ki ste nam jih poslali ali pa jih sploh niste. Razlika je
preko 6000 članov! Vsi se moramo zavedati kaj to pomeni? Da član P+O v kolikor ne bo
naveden na rednem mesečnem seznamu, ne bo mogel uveljavljati odškodninskega zahtevka v
primeru nesreče.
Pozivamo vas,
¾
Da nam redno v skladu z dogovorom pošiljate sezname P+0 in ne blokirate dane
ugodnosti svojemu članstvu ter se ne izpostavljate pravnim posledicam v primeru, da se otrok
ponesreči. Vedeti morate, da vaš mladi član, ki bi se poškodoval, pa ga ni na seznamu članov
P+O morda ne bo dobil odškodnine.
¾
Vplivajte na mentorje in vzgojitelje v šolah in vrtcih, kjer imate člane P+O, da vam
ažurno posredujejo sezname, saj boste s tem pomagali svojim najmlajšim članom.
¾
Da ne kupujete znamkic, če v resnici sploh nimate članov P+O in z netočnim navajanjem
podatkov zavestno goljufate nas in zavarovalnico, predvsem pa svoje člane.
Glede na to, da vas v vsakoletni 12. številki Obvestil PZS seznanjamo z vsemi ugodnostmi in
obveznostmi glede članarine za prihodnje leto pričakujemo, da nam boste natančne podatke o
članih P+O pošiljali v bodoče redno, vsaka dva meseca, kot tudi, da boste redno izpolnjevali
druge obveznosti iz naslova članarine. Nespoštovanje Pravilnika o članarini in članski izkaznici
nam povzroča velike težave, tako glede našega partnerstva z zavarovalnico TILIA kot glede
financiranja dejavnosti PZS med letom.
Lep pozdrav,
Vodja OČ PZS:
Danilo Škerbinek l.r.
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PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE
DVORŽAKOVA 9
1000 LJUBLJANA

Ljubljana, 18.12. 2006

NOVI ZAKON O DAVKU NA DODANO VREDNOST (ZDDV-1)
V Uradnem listu št. 117, je bil dne 16.11.2006 objavljen Zakon o davku na dodano vrednost
(ZDDV-1), ki se prične uporabljati od 1. januarja 2007.
Za društva prinaša naslednje novosti :
94. člen - oprostitve obračunavanja DDV, kjer se poviša mejni znesek iz 5.000.000 sit na višji
mejni znesek 25.000 evrov.
1. točka 94. člena
Davčni zavezanec je oproščen obračunavanja DDV, če v obdobju 12 mesecev ni presegel
oziroma ni verjetno, da bo presegel znesek 25.000 evrov obdavčljivega prometa
(Iz prometa je tako izvzet ves neobdavčen in oproščen promet).
149. člen ZDDV-1
Določa, da vsi davčni zavezanci, ki so identificirani za namene DDV in na dan uveljavitve
izpolnjujejo pogoje za oprostitev obračunavanja DDV, na osnovi prvega odstavka 94. člena
ZDDV-1 pristojnemu davčnemu uradu predložijo
ZAHTEVEK ZA PRENEHANJE identifikacije za namene DDV najpozneje do 31.12. 2006.
V primeru, da želijo ostati v sistemu obračunavanja DDV morajo predložiti zahtevek, da želijo
ostati v sistemu DDV ( prostovoljna pridobitev identifikacijske številke za namene DDV).
3. točka 149. člena določa:
Če davčni zavezanec iz prvega odstavka tega člena ne predloži zahtevka za prenehanje
identifikacije za namene DDV v predpisanem roku ali ne ravna z drugim odstavkom tega člena,
davčni organ o prenehanju identifikacije za namene DDV odloči po uradni dolžnosti.
Po prejemu odločbe davčnega organa – od tega datuma pravna oseba ne sme več izkazovati DDV
na svojih izdanih računih v skladu s 94. členom zakona o DDV in ne more več uveljavljati pravice
do odbitka vstopnega DDV.
Vzorec zahtevka in obvestila ter pravne podlage so na spletni strani Davčne uprave
Republike Slovenije.
Novi zakon ZDDV-1: oprostitve iz sedanjega 26. člena ZDDV so po novem opredeljene v 42.
členu ZDDV-1.
Pripravila računovodja PZS:
Vera Šmid
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PLANINSKA DRUŠTVA VABIJO
AKCIJE V JANUARJU 2007:
AKCIJA

DATUM

ORGANIZATOR

INFORMACIJE

28. spominski pohod
»Po poti Cankarjevega
bataljona« s Pasje Ravni
v Dražgoše
29. pohod po poteh
Pohorskega bataljona
8. rekreativni zimski
pohod ŽeleznikiRatitovec-Dražgoše
Trimski pohod RoglaOsankarica
Zimska kulturna
srečanja na Uršlji gori
Žagarski vrh 626 m

13.1.07

PD Škofja Loka

Iris Todorovič 041/ 679 121,
Jože Stanonik 041/ 595 005

13.1.07

PD Zreče

Drago Črešnar 041/ 725 033

13.1.07

PD za Selško
dolino Železniki

Alojz Lotrič 031/ 613 426

13.1.07

PD Velenje

Zinka Ribič 03/ 586 52 08

13.1.07

PD Prevalje

Ivanka Komprej 02/ 823 14 79

13.1.07

PD Rašica

Ilič Stojan 031/ 846 878

Krma-Kredarica
Po stezah partizanske
Jelovice
Zimski pohod na
Grmado
2. tradicionalni pohod
na Tolsti vrh
25. pohod "Zdravju
naproti" na goro Oljko
31. tradicionalni
planinski ples
Tradicionalni nočni
pohod z baklami na Sv.
Ano
Vincekov pohod po
Podgorskih gričih

13. - 14.1. PD Brežice
07
14.1.07 PD Nova Gorica

14.1.07

PD Videm Krško

Franc Kržan
Tine Vimpolšek
pisarna PD 05/ 302 30 30,
planinskod.novagorica@siol.net
Irena Lekše 041/ 357 018

20.1.07

PD Nazarje

Bojan Golob 031/ 393 483

20.1.07

PD Polzela

Zoran Štok 031/ 611 879

20.1.07

PD Velenje

Jože Melanšek 041/ 578 557

20.1.07

Barbara Vogrinec 031/ 523 906

Polhovgrajska planinska
pot: 1. del: Črni vrhPasja ravan-SivkaButajnova
Tradicionalni zimski
pohod Golčaj – Špilk
Padež-Artviže-Škocjan

20.1.07

MO PD Ribnica,
MO MDO
Ljubljana
PD M. Meška
Ormož,
TD Podgorci
PD Brežice

21.1.07

PD Blagovica

21.1.07

PD Slavnik

16. zimski pohod na Boč

27.1.07

PD Poljčane
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Rajko Košič 041/ 698 741
Tone Jesenko

Bojan Pustotnik 041/ 710 681,
bojan.pustotnik@helios.si
Vojko Dobrila 031/ 585 195
Janko Kovačič 051/ 211 801,
kovacic.janko@volja.net

Obvestila Planinske zveze Slovenije
AKCIJA

DATUM

ORGANIZATOR

INFORMACIJE

21. zimski pohod na
Kriško goro
Spominski pohod Dušana
Kranjca na Smrekovec
20. zimski trim pohod
na Kriško goro
Prijatelji Janč-janški
prijatelji
Rogatec 1557m

27.1.07

PD Križe

Ivan Likar 041/ 784 175

27.1.07

PD Grmada Celje Franc Šinko 031/ 383 591

28.1.07

PD Križe

Ivan Likar 041/ 784 175

28.1.07

PD Litija

Borut Vukovič 031/ 805 686

28.1.07

PD Brežice

Franci Kržan

AKCIJE V FEBRUARJU 2007:
AKCIJA

DATUM

ORGANIZATOR

INFORMACIJE

8. zimski pohod iz Mirne
Peči na Vrhtrebnje
Nočni pohod na
Javornik
Menina

3.2.07

PD Trebnje

Franc Cvelbar 040/ 225 674

3.2.07
3.2.07

PD Javornik Črni
vrh
PD Brežice
Mija Novak, Tine Vimpolšek

19. zimski pohod na
Ramšakov vrh
Pohod po obronkih Celja

4.2.07

PD Vinska gora

4.2.07

PD Grmada Celje Robi Koritnik 031/ 353 373

Kulturni praznik na
Kremžarici
Pohod na Jeruzalem

8.2.07
8.2.07

PD Slovenj
Gradec
PD Ljutomer

Sandi Mlakar 041/ 210 013

Pohod ob kulturnem
prazniku
Spominski pohod
Štefana Bukovca Kriška
gora-Tolsti vrh
Zimski pohod na Čaven
v čast kulturnega
praznika
26. pohod DramljeŠpitalič-Uršula
Na Uršljo goro

8.2.07

PD Kočevje

Mojca Aupič 051/ 363 153

8.2.07

PD Križe

Ivan Likar 041/ 784 175

8.2.07

PD Ajdovščina

Alojz Vitežnik 031/ 818 936

10.2.07

PD Dramlje

Zdravko Golež 041/652 169

10.2.07

Marjan Horvat 041/ 698 741

10.2.07

PD M. Meška
Ormož
PD Radovljica

Marko Mulej 040/ 772 843

10.2.07

PD Zasavje

Ferdinand Drnovšek 041/ 886 725

10.2.07

PD Metlika

Anton Krašovec 041/ 757 441

11.2.07

PD Celje-Matica

pisarna PD 03/ 492 48 50

Nočni pohod do
Valvasorjevega doma
Pohod na Zasavsko
Sveto goro
Tradicionalni zimski
pohod na Krašnji vrh
22. pohod po severnih
obronkih Šmartnega
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Tomaž Kumer 031/ 239 693

Stane Plevnik 041/ 832 035
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Gorska reševalna služba - Društvo Ljubljana prireja področni Dan varnejšega gibanja v gorah v
zimskih razmerah, ki bo v soboto, 20. januarja 2007 ob 9. uri v Izobraževalnem centru za
zaščito in reševanje Republike Slovenije na Igu, Zabrv št. 12.
Program:
1. Teoretična predavanja ( predavalnica Avditorij)
- osebna in tehnična oprema za gibanje v gorah v zimskih razmerah
- načrtovanje zimske ture
- nevarnosti v gorah pozimi
- prva pomoč pri poškodbah pozimi
- oskrba ponesrečenih v plazu
2. Praktične vaje ( Kurešček)
- uporaba pohodnih palic, cepina in derez
- ugotavljanje trdnosti snežne odeje
- iskanje zasutih v plazu s plazovnimi sondami
- iskanje zasutih v plazu s plazovno žolno
- prikaz reševanja zasutih v plazu z reševalnimi psi
Program bo zaključen okoli 15. ure. Delo na terenu bo potekalo na več delovnih točkah, zato naj
imajo udeleženci s seboj primerno osebno in tehnično opremo, s katero razpolagajo (cepin,
dereze, palice, plazovne žolne...) Število udeležencev je omejeno. Prijave zbiramo do
16.januarja na naslova: Matic Redelonghi, 041 982 567, matic.redelonghi@guest.arnes.si
Jani Bele, 041 428 924, jani.bele@semesadike.si
Vodji akcije:
Tone Sazonov – Tonač
Danilo Škerbinek

Predsednik:
Jošt Razinger

PLANINSKA DRUŠTVA POROČAJO
POVZETEK IZ NAGOVORA
PREDSEDNIKA PZS NA KALIŠČU,
OB NOVOLETNEM PLANINSKEM
SREČANJU

nepremagljivega gorskega tekača Šavsa). Na
tekmi je bil tudi svetovno znani kolesar Robič
uvrščen v »Guinnessovo knjigo rekordov«. Za
vzpon je bil dosežen najhitrejši čas 30 minut in
spust 10 minut.
Predsednik PZS Franci Ekar, že od leta 2002
vabi na novoletno planinsko srečanje na
Kališču, kjer se planinci, prijatelji gora in
trdne volje vse bolj aktivno udeležujejo tega
srečanja pod Storžičem v vsakem vremenu in
razmerah. Tudi letos, kljub slabemu vremenu:
veter, dež, megla, led… je planinski dom na
Kališču 1. januarja »evro« leta 2007 obiskalo
preko 200 hribovcev. Ekar je namenil še
posebno pozornost do letošnjega srečanja –
izteklo se je namreč 50 let aktivnega dela in
članstva v planinski organizaciji in 45 let enako
aktivnega članstva, dela v planinski gorski
reševalni službi. Zato je bil letošnji »planinsko
novoletni čaj« še toliko bolj energetsko in
vsebinsko obogaten.

N

a novoletnem srečanju 1. januarja 2007
se je zbralo preko 150 izkušenih in
kondicijsko dovršenih planincev. Prišli so
iz vseh področij Slovenije. Še posebej so
pripadnost Kališču in Storžiču izkazali tudi
domačini iz vasi izpod Storžiča. Iz Ptuja je
prišel v goste tudi Uroš Vidovič,podpredsednik
PZS
in
Marinka
Koželj,
predsednica
ljubljanskega MDO PD. Dva dni pred Novim
letom, 29. decembra pa je potekal tudi prvi
novoletni gorski tek »Kališče«, katerega se je
udeležilo preko 80 tekmovalcev - planincev,
kolesarjev, alpinistov iz vse Slovenije. Gorski
tek je bil izjemen »športno planinski dogodek«
saj je mlada ekipa Jezerskega premagala kar
nekaj gorsko - tekaških legend ( npr.
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pričakovanju dokončanju zakona o planinskih
poteh. Tudi napovedana sprememba zakona
športu, kjer prav za prav še ne vemo ali je
planinstvo tudi in kako uvrščeno med šport,
kako
je
z
ovrednotenji:
alpinizma,
alpinističnega ekspedicionizma, gorskih tekov,
tekmovalnega turnega smučanja, športnega
plezanja..; In ne smemo prezreti dejstva, da
so se mnoge države odrekle zakonu o športu in
ga v celoti prepustile trgu. S strani države ga
le z določenimi stimulansi in olajšavami
aktivno in razumno strokovno podpirajo. Vse
več je pobud, da bi pristopili k izdelavi zakona
o planinskih postojankah, da bi resnično in
trdno
razrešili
vprašanja
zagotavljanja
sredstev za obnove in vzdrževanja še posebej
visokogorskih postojank. Z novimi predpisi,
zakoni pa je vse bolj v nevarnosti
»prostovoljstvo«, ki je v aktivnem stagniranju,
saj smo z novim zakonom o društvih ne samo
spremenili društvene politike in delovanja,
ustvarjene v stoletju, ampak smo največ
pozornosti
namenili
sankcioniranjem
in
povečanim odgovornostim in prestraševanju
društvenih delavcev. Društvene dejavnosti pa
smo
hote
ali
nehote
prepustili
brezkompromisnim »lovkam« in izkoriščanju
»kapitala«.
Tudi zakon o »nesrečah in reševanjih…« je
nejasno napisana zgodba, ko še danes ne vemo
kdaj se mora reševanje in zdravljenje
plačevati in tudi subjektivno o tem presojati,
kdaj je reševanje brezplačno - v breme
davkoplačevalcev
oziroma
samoplačnika
potrebnega
reševanja
ni
zakonsko
sprejemljivo. Smo pa seveda priča dejstvom in
tudi podobnim primerom, ki so se že zgodila v
svetu, ko si je in se država zelo zavzeto
prizadeva za prevzem in odvzem t.i.
podržavljanje častnih društvenih opravil in
poslanstev, humanitarstva, kot so nudenja
prvih pomoči reševanja…; In to se sedaj dogaja
tudi v Sloveniji in je to početje izven evropske
alpske primerljivosti. V letu ko beležimo 95.
let
planinskega
gorskega
reševanja
Slovenskega planinskega društva – Planinske
zveze Slovenije bomo to vprašanje in
vprašanja temeljito in kodeksno razreševali in
tudi razčistili.
V 2007 pa si slovensko planinstvo še posebej
želi, da se bo našlo častno in objektivno mesto
v medijih, tako, kot je tudi evropsko

Predsednik PZS Ekar Franci med prijatelji: Marjan Burja
predsednik Gorenjskega MDO PD, Marinka Koželj
predsednica Ljubljanskega MDO PD, mag. Uroš Vidovič
podpredsednik PZS, ...kljub slabemu vremenu se je na
Kališče povzpelo preko 200 planincev.

Na srečanju ob novoletnem »planinskem čaju«
je Ekar Franci zaželel in sporočil vsem
planincem Slovenije in ljubiteljem gora, da bi
bilo vse naj lepše v novem letu 2007, da bi čim
bolj doživeli, in doživljali vrednote gora in bili
deležni sreče in darov, ki nam jih nudi
planinski gorski svet.
Vse bolj so glasnejša sporočila in nuja, da
moramo ustvariti čim bolj učinkovito
»harmonijo«
med
goro
in
človekom,
obiskovalcem in uporabnikom gora. Da se bodo
procesi in odnosi gorskega, društvenega
okoljevarstva aktivno nadaljevali, da bomo
ustvarjali kulturna in poštena partnerstva na
gori v dopolnjevanjih in pomoči pri
ohranjanjih in varovanju gorske narave, sveta
med vršaci .
Leto 2007 bo za planinstvo pomembno, saj se
bodo nadaljevali zakonski procesi: To je v
19
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mednarodnih
primerljivostih
še
kako
pomembne tudi za slovenstvo, slovenski
planinski alpski svet. Za to vsak dan, vsako
leto bolj pričakujemo, da nam bo država
namenila tisti rang ovrednotenja, pomoči in
pomembnosti, ki slovenskemu planinstvu
zanesljivo in dokazno resnično pripada.
Ti novoletni planinski koraki na goro so pa nam
trden dokaz, da tako, kot smo obvladovali
preteklost; sedanjost, bomo skrbeli z enako
voljo in elanom za dobro in razvoj slovenskega
planinstva.

primerljivo; In ne samo na straneh rumenega
tiska po subjektivnih naročilih, posameznikov,
ampak resnično pričakujemo objektivne in
strokovne zapise in spise. Tri milijone
obiskovalcev gora, skoraj 60.000 registriranega
in
zavarovanega
članstva
za
primere
reševanja.., Vrhunski dosežki alpinistov
svetovnih primerljivosti, svetovni prvaki v
športnem plezanju, aktivna mednarodna
sodelovanja
na
področjih
gorskega
naravovarstva,
planinskega
gospodarstva:
potov, planinskih poti; gorskega turizma,
planinskega in gorskega vodništva, planinskih
usposabljanj, še posebej mladih, oblikovanja
planinskih informatik .. so dejstva, ki so po

Franci Ekar
Predsednik PZS

___________________________________________________________________________________

IN MEMORIAM
Marjanu Lesarju v slovo...
(1933 – 2006)

mašinhausu, kjer si leta in leta, dneve in noči,
delavnike, nedelje in praznike, v mrazu in
vročini skrbel, da je bilo vedno dovolj pare, da
je obrat lahko deloval. V nešteto hišah so
ostali sledovi tvojih rok, kjer si zidal, mizaril,
polagal parket in še marsikaj drugega. Koliko
je bilo uničenih in odsluženih koles, ki se po
tvoji zaslugi še vedno vozijo.
Počasi, s skromnostjo in trdim delom si urejal
in prenavljal dom, si ustvaril družino, pomagal
otrokoma ustvariti svoje domove in kljub
težkim preizkušnjam v življenju vedno ostal
pokončen steber, na katerega so se bližnji
lahko oprli.
Veliko veselje so ti bili tudi vnuki, na katere si
bil zelo ponosen in si se rad pohvalil z njimi.
Ko si odšel v zaslužen pokoj, je v tvojem
življenju nastal prosti čas, ki ga prej skoraj
nisi poznal. Zapolnil si ga z gorami. Spoznal in
obiskal si skoraj vse naše vrhove in mnogo
sosednjih.
Trikrat si prehodil Slovensko
planinsko pot od Maribora do Ankarana, z
društvom ali z ženo in vnukinjo Lejo, Aljaževo
pot od doma do doma, Ribniško planinsko pot
in še mnogo drugih.
Skupaj z ženo sta bila dolga leta stalna
udeleženca vseh naših pohodov. Ko sta letos
kar naenkrat manjkala, smo kar stežka krenili,
ker skupina ni bila kompletna.
Dolga leta si bil član Upravnega odbora,
Odbora za pohode, Vodniškega odseka in
Gospodarskega odseka, kjer si bil tudi prvi
načelnik. Pri vsaki stvari si bil zraven, povsod
si imel svoje mnenje. Čeprav smo se včasih

K

o nas je v ponedeljek, 27. novembra,
presenetila vest, da te ni več, kar nismo
mogli verjeti. To ni mogoče. Saj si
obljubil, da gremo drugo leto spet v hribe.
Planinci smo ljudje, ki se večkrat soočamo z
nevarnostjo, se bolj zavedamo svoje šibkosti,
majhnosti in minljivosti. V kruti in neizprosni
naravi večkrat hodimo po tenki črti, ki loči
življenje od smrti in ti si jo prestopil.
Spominjam se dogodka, ko smo pred leti stali
na robu Kolpske doline in občudovali širni
razgled. Takrat si zamišljeno rekel: »Poglej,
kako je povsod lepo, pa bo treba oditi prej,
preden bomo vse te lepote videli.«
Vsi, ki smo te poznali, živeli, delali ali hodili s
teboj, vemo, da si bil zmeraj dosleden,
natančen in temeljit. Ko si si zastavil cilj in
začrtal pot do njega, ni bilo sile, ki bi te
zaustavila ali preusmerila.
V življenju ti ni bilo nič podarjeno. Že v
otroštvu si spoznal revščino, lakoto, vojno, kar
te je tudi oblikovalo za nadaljnje življenje.
Nisi se vdal v usodo, ampak si jo sam
spreminjal. Spoznal si, da delo, samo trdo delo
lahko spremeni življenje. Čeprav na formalno
izobrazbo , šole in naslove nisi dal dosti, si bil
človek s 1000 poklici. V vsako delo si se
poglobil, ga preštudiral in
tudi obvladal.
Vedno si bil ponosen na svoje delo v Inlesu in
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tudi prerekali, smo te vedno upoštevali. Tvoje
izkušnje in slikovite primerjave so imele svojo
težo. Predvsem pa si bil zanesljiv. Kar si si
zadal ali obljubil, si vedno izpolnil.
Pa ni bilo pomembno, ali je to gradnja koče,
popravila, čiščenje dimnika, zidanje škarpe,
vodovod, elektrika , ureditev društvenih
prostorov, vzdrževanje poti, vodenje naših
pohodov ali drugih skupin po naših krajih.
Nikoli ni bilo treba preverjati ali popravljati.
Vedno si opravil tako in takrat, kot smo se
dogovorili.
Čeprav po letih, izkušnjah in modrosti star, si
bil po razmišljanju vedno mlad. Ravno takrat,
ko je bilo v društvu najhuje, si obrnil voz in Vedno, ko nam bo lepo, ko nam bo hudo ali ko
potegnil naprej. Kot si večkrat dejal: »Stari bomo v dilemi, se bomo vprašali, kaj bi pa naš
nismo važni. Mi bomo itak šli. Mladi bodo Marjan rekel, in spet bo obveljala tvoja.
Pa naj ti bo lahka zemljica in Bog lonej, k' smo
peljali naprej, njim je treba pomagati.«
Vedno si bil med prvimi, zagnan, nikoli b'li pr'jatli.
utrujen, zato kar ne morem verjeti, da bo tvoj
Planinski prijatelji
zadnji dnevnik ostal nedokončan. In preden te
PD Ribnica
spremimo na zadnji poti, ti obljubljamo, da ne
boš pozabljen.
___________________________________________________________________________________

POHOD NA SLAVNIK

V

vasi Podgorje, od tam pa smo se z avtobusom
odpeljali na grad Socerb.
Pot domov smo si popestrili s petjem in
smehom.
Tamara Tomič
8.c OŠ Ob Rinži Kočevje

nedeljo, 10. 12., smo se mladi planinci
OŠ Ob Rinži odpravili na Slavnik (1028
m). Do Tumove koče na Slavniku smo se
napotili iz vasi Prešnica, kamor nas je pripeljal
avtobus. Čeprav smo na poti do cilja »srečali«
meglo in sneg, nas je na vrhu pričakal prelep
pogled na sončen Tržaški zaliv. Sestopili smo v
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POHOD NA SNEŽNIK

U

čenci, ki obiskujejo izbirne predmete, in
sicer šport za zdravje in šport za
sprostitev, so se skupaj s člani
planinskega krožka odpravili na Snežnik.
Ob 7. uri so se odpravili izpred šole. Ob 9.30 so
prispeli na Sviščake, od koder so se vzpeli na
Snežnik, ki je visok 1794m. Pot je bila blatna,
celo nekoliko poledenela, saj je ves čas rosil
dež in močno pihal veter, zato so morali
paziti, kod stopajo. Na vrhu ni bilo razgledov,
na srečo je bila odprta koča,da so se
preoblekli in okrepčali.

Na poti domov so se ustavili na pici.
Čeprav je bil dan meglen in vetroven, so na
pohodu uživali.

Katja Batkovič
9.a OŠ Ob Rinži Kočevje
___________________________________________________________________________________

MLADI POHODNIKI NA SVETEM
JAKOBU PRI KRANJU

jasen, nato pa so vse prekrile hitro
premikajoče se meglice. Ob odhodu v dolino so

V

soboto, 25. novembra, so se planinci od
1.- 4. razreda udeležili pohoda na
Sv.Jakob pri Kranju. Poln avtobus mladih
pohodnikov, od tega 17 iz naše šole, se je iz
Kočevja odpeljalo proti Preddvoru in peš do
gradu Turn, kjer je danes dom starejših
občanov, nato pa po strmi, a zelo široki poti
do koče Iskra, kjer sta jih sprejela zelo
gostoljubna oskrbnika. V koči so se preoblekli v
suha oblačila, pojedli malico, se ogreli s
toplim čajem in izpolnili planinske dnevnike.
Pred kočo so vabila otroška igrala, kup
pripeljanih hlodov za zimo in zanimiv razgled
na Kranjsko polje ter številne vasice,
raztresene med polji. Pogled na Julijske Alpe,
Loško hribovje, veličasten Storžič in Zaplato s
Hudičevim Borštom pa je bil le nekaj časa

vsi skupaj zapeli še planinsko himno, kar je
zelo navdušilo vse, ki so bili na vrhu.
Melita Berlan
mentorica planinskega krožka

___________________________________________________________________________________

PREDNOVOLETNI POHOD NA
GRMADO

se še pred Osnovno šolo v Stari Cerkvi in tako
napolnili naš avtobus, saj nas je bilo vseh
skupaj kar 49.
Voznik avtobusa nam je ustavil v kraju Velike
Poljane, od koder smo v lepem decembrskem
popoldnevu nadaljevali pot peš, po cesti in
skozi gozd proti Grmadi. Hodili smo približno
eno uro, ko smo kar malo utrujeni zagledali
kočo. V koči smo se posedli po klopeh. Gospa,

V

soboto 16.12. smo se s planinskim
krožkom odpravili na pohod na Grmado.
Iz avtobusne postaje smo se odpeljali ob
14. uri planinci iz Osnovne šole Ob Rinži in
Osnovne šole Zbora odposlancev. Ustavili smo
Letnik 33 / številka 1
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ki dela v njej, nam je postregla z vročim
čajem, bonboni in suhimi jabolki. Čez čas j e
vsak od nas dal v vrečo sladkarije, ki smo jih
prinesli s seboj.

.

Učiteljice so te razdelile na krožnike in jih
dale po mizah. Z veseljem smo se začeli
sladkati. Kar nekaj sladkih dobrot je ostalo,
zato bomo to uničili na naslednjem pohodu.
Vsaka miza je morala nastopiti z eno pevsko
točko. Za našo mizo nas je sedelo največ, zato
smo ubrano in glasno zapele kar planinsko
himno. Ko se je stemnilo, pa je na vrsto prišlo
presenečenje večera. Noč v veselem decembru
smo razsvetlili z baklami. Vodnik Miha in

učiteljice so nam je razdelile prižgane bakle.
Postavili smo se v kolono, okoli nas se je
začelo ogrevati in iskre so zaradi vetra letele v
vse smeri. Večina nas je imelo baklo prvič v
roki, zato smo bili malo v skrbeh, kaj se bo
zgodilo, ker je bil plamen vedno večji. Med
potjo so nekateri baklo odvrgli zaradi strahu,
drugim se je staknila, tretjim prelomila. Vsako
pa smo morali tudi pogasiti. Pomagali smo si z
vodo iz nahrbtnikov in peskom na cesti. V
dolino smo hodili vedno bolj v temi, kajti
gorelo je le še 5 bakel in nekaj baterij. Z
nočnim pohodom smo končali ob prihodu do
avtobusa, ki nas je odpeljal proti domu. Na
avtobusni postaji me je čakala mamica in me
odpeljala domov.
Ta pohod je bil nekaj posebnega. Hoja z
baklami je bila lepa in nepozabna.
TAJDA HROVAT
4.B/8
Osnovna šola Ob Rinži Kočevje

___________________________________________________________________________________

PO STOLPNIKU ŠE KLOKOČOVNIK

N

jih pogostili s čajem, kuhanim vinom in
odličnim sadnim kruhom.

a Štefanovo je med loškimi planinci
običaj, da se odpravijo k sosedom na
Stolpnik.

Slika 2 - Ločani pri peki navadnih klobas v
Klokočovniku.

Sledile so obojestranske izmenjave lepih želja
za leto 2007, spregovorili so župani okoliških
Slika 1 – Loški planinci na Stolpniku.
občin, odprli so penino in nazdravilu vsemu
Tokrat se je na goro nad Slovenskimi Konjicami tistemu, kar prihaja. Loški planinci so se dokaj
odpravila tista standardna skupina, pod hitro poslovili od sosedov, kajti ta dan njihove
vodstvom Vilija Kovačiča. Konjiški planinci so aktivnosti še niso bile pri kraju. Popoldne so se
pripravljali na svoj nočni pohod v Klokočovnik.
23
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pa je pred domom zakurilo ogenj in ko je bila
žerjavica prava, se je pričelo s peko navadnih
klobas. To navado so med loške planince
zanesli Zbelovčani in odlično se je prijela. Po
urici, dveh druženja so se planinci odpravili
domov.

Treba je bilo napolniti nahrbtnike, pregledati
bakle in podmazati čevlje.
Ko se je zvečerilo, se je v centru Loč zbralo
petintrideset planincev. Prižgali so bakle in
svetilke ter krenili proti planinsko – lovskemu
domu v Klokočovniku. Po dobri uri zmerne hoje
so prispeli na cilj. Iz nahrbtnikov so potegnili
najmanj dvajset vrst različnih klobas in peciva,
ter pričeli z akcijo: »Nič ne sme ostati.« In
tega so se dobesedno držali. Nekaj planincev

Jože Gumzej

___________________________________________________________________________________
medsebojnega sodelovanja med vodniki PZS
posameznih planinskih društev, pri
organizaciji izletov ter ugotovili, da je delo
vodnikov PZS na državni ravni premalo
cenjeno. V lepem zimskem popoldnevu smo se
razšli s prijetnimi občutki in z naslednjimi
zaključki:
Zahvalili smo se vsem izvajalcem za
popestritev dne, gostitelju za dobro
organizacijo srečanja in izrazili
zadovoljstvo nad skupno doseženim
delom vodnikov PZS Šaleške doline, v
letu 2006.

SREČANJE VODNIKOV PZS
ŠALEŠKE DOLINE

K

ot vsako prvo soboto v decembru, smo se
2. decembra 2006 zbrali vodniki PZS
Šaleške doline na tradicionalnem letnem
srečanju. Skupno nas je bilo 23: iz PD Šoštanj,
Velenje in Vinska gora. Ta srečanja
organizirajo izmenoma odseki za izletništvo in
vodništvo PD Velenje, PD Šoštanj in PD Vinska
gora, ki je bilo organizator letošnjega
srečanja. Srečali smo se na kmečkem turizmu
Tuševo na Lopatniku nad Vinsko goro.
Več kot polovica udeležencev je prišla peš iz
različnih smeri.
V dopoldanskem delu nas je predsednik PD
Vinska gora Tomaž KUMER popeljal s svojimi
čudovitimi posnetki v vseh letnih časih po
naših gorah.
Nato nas je seznanil načelnik odbora
vodnikov PZS pri Savinjskem MDO Jure DREV
z dogodki na Zboru vodnikov PZS v Ljubljani in
o vsebino »Vodniškega učbenika«, v katerega
je vložil večji delež naš vodnik PZS Bojan
ROTOVNIK.
V popoldanskem delu nas je dr. Matej
GAJŠEK, zdravnik postaje GRS S Celje,
seznanil z najbolj pogostimi poškodbami v
gorah. Veliko časa smo posvetili oživljanju,
kaj lahko kot laiki storimo sami. Nova
spoznanja in nove izkušnje na tem področju so
bila dobrodošla.
Ob zaključku smo izmenjali medsebojne
izkušnje pri delu vodniških odsekov, pri
organiziranju in vodenju izletov, predvsem pa
nakazali možnosti še tesnejšega
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-

Dogovorili smo se, da bomo sodelovali
na odprti zimski planinski šoli za
odrasle, ki jo organizira PD Velenje,
začenši s 15. februarjem 2007

-

in izvedbi akcije »Lepi čeveljc«, ki jo
organizira mladinski odsek PD Velenje
za otroke osnovnih šol Velenja.

-

15. julija 2007 bomo organizirali
skupno akcijo VARNO V GORE za
planince Šaleške doline, na severno
stran Karavank, z izhodiščem v Žabnici
(Bodental), s pestro izbranimi turami po
lahki, zahtevni in zelo zahtevni poti.
Priredili pa bomo tudi skupne ture v
avstrijske in italijanske gore, katerih se
udeležujejo člani Šaleških PD.
Obvezali smo se, da bomo tekoče
obveščali planinsko in drugo javnost o
izletih in drugih oblikah delovanja
vodnikov PZS Šaleške doline.

-

-

J.M.
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PLANINSKO DRUŠTVO
AJDOVŠČINA V LETU 2006

kot ptica na veji, je doživetje, ki se ne more-meriti z domačo sobo ali televizijo in tudi z
internetom ne. Kdor je okusil to sladico, se ji
ne more odreči.
V naravi se moraš orientirati, torej se je
potrebno prej pripraviti in osvojiti osnovno
znanje
iz orientacije. Planinski krožki, ki potekajo na
šolah, pripravljajo na glavni cilj, to je na
tabor.
Vendar poletje je eno samo, narava pa je lepa
celo leto, zato so organizirani izleti tudi v
drugih letnih časih. Vedno ima človek kaj
videti in marsikaj lepega doživeti.
Krajši izleti so organizirani tudi za najmlajše,
za tiste, ki še niso pogledali v šolske klopi.
Vzgoja, odnos do narave in človeka se
začenjata že v zgodnjih letih, ko otrok
spoznava sebe v svoji okolici. V dejavnosti
ajdovskih planincev so vključeni tudi otroci s
posebnimi potrebami.
V navado je prišlo, da se Ajdovci ustavimo ob
lepo urejenem »stenčasu«, tabli, ajdovskih
planincev. Vabila na izlete, okrog 20 se jih
med letom zvrsti, morajo ogreti človeka, da se
prijavi in odpravi na pot. Prav nedeljski izleti
so pomembna dejavnost, ki je odprla ajdovsko
planinsko društvo kraju, da je postalo last širše
množice. 10 gorskih vodnikov skrbi, da se
načrtovane planinske poti srečno iztečejo.
Najpogumnejši planinci pa merijo svoje moči
med plezalci. V alpinistični šoli spoznavajo
teoretične osnove, ki jih v skrbi inštruktorja in
izkušenih alpinistov preverjajo v naravi. Delo
članov Planinskega društva Ajdovščina je
bogato in pestro. Upravni odbor spremlja delo,
usmerja, se veseli uspehov in opozarja na
napake, sprejema pobude, torej vse, kar
prinaša življenje.
Čeprav ima Društvo marsikaj pokazati in se z
marsičim pohvaliti, delo ni zaključeno.
Dokler bosta Društvo vodili ljubezen in
zvestoba našim goram, kot se je izrazil Matjaž
Kmecl, bo raslo, delalo, se bogatilo in dihalo.

»Toda nič, prav nič na tem svetu se ne more
kosati z lepoto, ki jo božja milost siplje prek
gora... «
Julius Kugy
Ne, nič na tem svetu ne odtehta lepote,
veselja in radosti, ko se znahrbtnikom odpraviš
proti Čavnu, Kuclju ali Golakom. Ti gospodarji
nad Vipavsko dolino so najbližji vrhovi
ajdovskim planincem, ki že več kot sto let
merijo njihove strmine. Štejejo jih za svoje,
njim je posvečena največja skrb in veselje,
kajti na Čavnu in pod Golaki so si v preteklosti
postavili svoja domova, samo tako, za zavetje.
Iz zavetišča sta zrasli lepi koči, ki ju obiskuje
veliko pohodnikov od blizu in daleč. Člani UO
ajdovskega
planinskega
društva
jima
namenjajo
veliko
skrbi.
Obnavljanja,
dodajanja in sprememb kar ni konca; večina
skromnih sredstev se obrača med njunimi
zidovi.
Koča na Čavnu je na široko odprla vrata v vseh
letnih časih; oskrbnica poskrbi, da prihaja
prijetna toplota iz velike peči in od človeka do
človeka. Čeprav v koči še ni vse postorjeno, se
pomanjkljivosti zakrpajo z vzdušjem in
prijazno besedo.
Nekaj časa smo planinci z žalostjo pogledovali
zaklenjena vrata koče pod Golaki, vendar so se
s prihodom zime odklenila in koča se je ogrela.
Ker obišče stražarje nad Vipavsko dolino, kot
radi imenujemo Kucelj, Čaven in Golake,
veliko pohodnikov tudi iz drugih delov
Slovenije in iz zamejstva, morajo biti
pohodniške poti vame in urejene. Markacijski
odsek pri Planinskem društvu Ajdovščina skrbi,
da nihče ne zaide s planinskih poti.
Društvo brez podmladka je staro, brez
prihodnosti in življenjske energije, zato je k
mladim
usmerjena spodbudna beseda in velika skrb.
Planinski tabor, letos je bil na Jezerskem, je
postala stalnica. Teden dni v naravi, svoboden

Irena Šinkovec
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OSTALO
G. Ciril Velkovrh je zbral večino naslovov
planinske literature, izdane leta 2005.
Objavljamo izbor.

•
•

SLOVENSKA PLANINSKA
BIBLIOGRAFIJA V LETU 2005

•

Vodniki, vzgoja, zborniki
• Gornikov svetovalec. Kranj, GRS, 2005.
• Planinska šola. Učbenik. Zbr. in ur.
Bojan Rotovnik idr. Ljubljana, PZS,
2005. 336 str. (PZ – 261)
• Bele Jani, Proti vrhovom. Priročnik za
gibanje v gorah. 2., popr. izd.
Ljubljana, PZS, 2005. 164 str. (PZ –
268)
• Klinar Stanko, 55 krat Karavanke.
Ljubljana, PZS, 2005. 191 str. (PZ –
263)
• Krajnc Peter, S kolesom po ljubljanski
okolici. Potovalni zemljevidi s
tehničnimi opisi izletov. Ljubljana,
Sidarta, 2005. 170 str.
• Lukan Klavžar Tea idr., Nationalpark
Triglav. Ljubljana, Mladinska knjiga,
2005.
• Malešič France, Spomin in opomin gora.
Kronika smrtnih nesreč v slovenskih
gorah. 2. razširjena izdaja.
Radovljica, Didakta, 2005.
• Matajur in cammino sul monte. Čedad,
Sezione del C.A.I., 2005. 203 str.
• Mihev Stane, Plezalni vodniki. Koroška.
1. Raduha. 2. Peca in Uršlja gora. 3.
Plezališča, zaledeneli slapovi, turno in
alpinistično smučanje. Ljubljana, PZS,
2005. 168, 104 in 72 str. (PZ – 270)
• Polak Bojan, Osnove gibanja v gorah in
planinah. Kamnik, samozaložba, 2005.
• Posavsko hribovje. Litija, Center za
razvoj, 2005.
• Raztresen Marjan, Hribi nad mesti. Dva
vodnika v enem. (Slovenija na dlani). 1.
ponatis.
• Slovenija. Športnoplezalni vodnik.
Ljubljana, Sidarta, 2005. 442 str.
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•
•
•
•
•
•

Šmarna gora. Vodnik in zemljevid.
Ljubljana, TD Šmarna gora, (2005).
Trkamo na vrata dediščine. Po poteh
dediščine dela Savske ravni in
Posavskega hribovja. Litija, Center za
razvoj, 2005.
Turistični vodnik od Rinke do Sotle.
Celje, FIT MEDIA d.o.o., 2005.
Vrhovec Tomaž idr., Najvišji vrhovi Alp.
Vodnik. Ljubljana, PZS, 2005. 277 str.
(PZ – 260)
Almanah Draga Bregarja. Ljubljana, PD
Drago Bregar, 2005.
Kavčič Jožica in Jože (foto), Ko je leto
na Polhograjskem skoz'. Ljubljana,
Salve, 2005. 624 str.
Šaver Boštjan, Nazaj v planinski raj:
alpska kultura slovenstva in mitologija
Triglava. Ljubljana, FDV, 2005.
Tamov alpinist 2004. Maribor, AO PD
TAM, 2005.
Zbornik o delovanju. Maribor, MDOPD
Podravje, 2005. 31 str.

Leposlovje
• Mihelič Tine, Klic gora. Ljubljana,
Sidarta, 2005. 286 str.
• Vršnik Jože, Preproste zgodbe s
solčavskih planin. Ponatis. Celje,
Društvo Mohorjeva družba, 2005. 189
str.
Zemljevidi
• Bled. Turistična karta občine 1:30.000.
3. izd. Ljubljana, GIS, 2005.
• Bohinjsko jezero z okolico. Planinska
karta 1:25.000, ponatis. Ljubljana,
PZS, GIS, 2005. (PZ – 265)
• Dolenjska. Gorjanci, Kočevski Rog.
Planinska karta 1:50.000, dotis 1. izd.
Ljubljana, PZS, GZS, (2005). (PZ – 170)
• Gorenjska, pon. 1:50.000. Ljubljana,
GZS, 2005. Izletniška karta, 2.
• Goriška. Gorška Brda, Vipavska dolina,
Trnovski gozd. Dop. in popr. izd.
1:50.000.
Ljubljana, GZS, 2004 in
2005. Izletniška karta, 16.
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•

Grintovci. Planinska karta 1:25.000, 1.
izd. Ljubljana, PZS, GZS, 2005. (PZ –
266)
Julijske Alpe, vzhodni del. Planinska
karta 1:50.000. Dotis. Ljubljana, PZS,
GZS, 2005.
Julijske Alpe, zahodni del. Planinska
karta 1:50.000. Dotis. Ljubljana, PZS,
GZS, 2005.
Koroška. 1:50.000, pon. Ljubljana,
GZS, 2005. Izletniška karta, 17.
Pohorje. 1:50.000 (s kolesarskimi
potmi). Ljubljana, GZS, 2005
(Izletniška karta, 18)
Pomurje. 1:50.000, pon. Ljubljana,
GZS, 2005. Izletniška karta, 9.
Posočje. 1:50.000, popr. izd.
Ljubljana, GZS, 2005. Izletniška karta,
1.
Primorje in Kras. 1:50.000, pon.
Ljubljana, GZS, 2005. Izletniška karta,
4.

•
•
•
•
•

Slovenska Istra. Čičarjia, Brkini in Kras.
Planinska karta 1:50.000, dotis 1.
izdaje. Ljubljana, PZS, GZS, (2005).
(PZ – 166)
Snežnik. Planinska karta 1:50.000,
dotis. Ljubljana, PZS, GZS, (2005). (PZ
– 183)
Škofjeloško hribovje. 1:50.000, pon.
Ljubljana, GZS, 2005. Izletniška karta,
3.
Triglav. Planinska karta 1:25.000. 6.
izd. Ljubljana, GIS, 2005. ((PZ – 152)
Triglavski narodni park. Planinska karta
1:50.000, 5., dop. izd. Ljubljana, PZS,
GZS, (2005) (PZ – 255)
Trst in okolica z Doberdobskim
jezerom. Izletniški zemljevid
1:25.000.(sl., it.) Trst, Tabacco, 2005.
Ciril Velkovrh

________________________________________________________________________________________________

OBVESTILO VSEM UPORABNIKOM PROGRAMA iPD
Vsa PD obveščamo, da je bila narejena posodobitev programa iPD, zaradi spremembe valute in
sicer iz SIT v EUR.
V spodnjih vrsticah je napisan potek izvedbe.
1. Najprej je potrebno narediti kopijo celotnega direktorija (PD) kjer se nahajajo podatki.
2. Poženete inštalacijo, ki se nahaja na http://transfer.infrax.si/pd/IPDEUR.exe
3. Izberite obstoječ direktorij, kjer so podatki.
V kolikor vam po inštalaciji program ne bi več deloval (možno je, da bo potrebno prilagoditi še
strukturo baze), pošljite »zazipane« podatke (lahko brez *.exe datotek), na naslov
podpora@infrax.si ali pokličite skrbnico programa ga. Alenko Štremfelj 05/37 34 184
Vsa tista PD, ki pa ne uporabljate Interneta, pa prosim, da nam sporočite na PZS in vam bomo
poslali disketo s podatki.
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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, januar 2007

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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☺ MENDARODNI PLEZALNI TABOR V
DOLOMITIH (YC UIAA in GYS camp):
Mladinska
komisija
Južnotirolske
planinske zveze (AVS Jugend) vas od 12.
– 19. 8. 2007 vabi na plezalni tabor v
Dolomite. Na taboru se bo veliko plezalo
(po različno zahtevnostnih skupinah,
odvisno od sposobnosti udeležencev),
spoznavalo tamkajšnje navade, kraje in
naravo samo ter se seveda ob skupnih
aktivnostih navezovali stike ter pletli
prijateljstva.. Program se bo prilagajal
tudi vremenskim razmeram in željam
udeležencem. Ta zares dobro pripravljen
tabor je namenjen mladim od 16 – 25
leta starosti, ki bi radi pač želeli nekaj
več od poletja 2007 in plezajo smeri
zahtevnosti 5+ in več. Nastanitev bo v
koči Bergheim Landro, ki se nahaja v
regiji Landro (Toblach) na višini 1400
metrov v Pustertalu. Kočo obkrožajo na
eno stran visoke stene Dolomitov, na
drugo pa že Alpe. Organizatorji vse
udeležence že sedaj opozarjajo, da naj
poskrbijo tudi za svoje zdravstveno
zavarovanje v tujini. Med opremo, ki jo
boste potrebovali, so prijatelji iz Italije
zapisali: veljavna planinska izkaznica,
planinska oblačila za hladno in toplo
vreme, spalna vreča, dovolj perila za
preobleči, anorak, zaščita proti dežju,
kapa, rokavice, planinski čevlji, dobretrpežne hlače, copati za po koči,
nahrbtnik, čutara, škatla za malico,
zaščita proti soncu (sončna krema z
visokim zaščitnim faktorjem, sončna
očala, čepica...), potrebščine za osebno
higieno in seveda plezalna oprema
(plezalniki, vrv, pas, čelada...). Cena
znaša 250 EUR, vanjo pa je vključena
nastanitev, polni penzion, vsi prevozi
znotraj tabora, vodenje, organizacijski
stroški in zavarovanje tekom tabor.
Prijave (največ dva) sprejema MK PZS,
Dvoržakova 9, 1000 Ljubljana oz.
mladinska.komisija@pzs.si do 20. 5.
2007 (lahko pa si svoje mesto seveda
zagotovite že prej). V prijavi navedite
vse svoje podatke (ime, priimek, naslov,

UVODNIK
Dolgo časa smo čakali na leto 2007 in
končno smo ga dočakali. Skupaj je prišlo
še veliko sprememb; nova valuta, manjši
in večji problemčki...; vendar pa je
nekdo ostal isti kot prej. Seveda govorim
o gorah. Tisočletja nas že gledajo z
višin, spremljajo vse naše korake,
varujejo nas...in seveda vabijo. Že
pračlovek je bil osupel nad to kamnito
lepoto in vzvišenostjo, isti občutek pa
sedaj v sebi nosimo vsi potomci. Tako da
še ena stvar ostaja enaka skozi stoletja:
ljubezen do gora in občudovanje le-teh.
Upam, da za novo leta tega občutka
niste zanemarili in ste silvestrovali kje
blizu gora, tako da ste jih lahko v
trenutku največjega veselja pogledali in
si rekli: samo jaz vem, kako rad/-a vas
imam. Če ste med odštevanjem do
novega leta vsaj za trenutek pomislili na
hribe in vsa vaša potepanja, potem ste
pravi ''hribolazec'' in naša novoletna želja
je, da boste še naprej hodili naokoli po
hribih in brali Mladinsko prilogo ter
Obvestila PZS.
Še enkrat vam želim srečo in ljubezen v
letu 2007.
Vesna Lenart
NEKAJ MEDNARODNIH
"Preberi eno samo stran svoje knjige in
napolnjen boš z začudenjem. Za
trenutek prisostvuj predavanju srca in
tvoje učenje bo enakovredno učenju
modrecev." (Rumi)
Vse lepo vam želim in prisluhnite
svojemu srcu!
Tokrat vas vabim v Italijo, natančneje v
Dolomite, da se udeležite mednarodnega
plezalnega tabora.
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telefon, mobi, e-mail, rojstni podatki,
PD) ter tudi plezalske izkušnje ter vašo
dejavnost v hribih nasploh! Vse dodatne
informacije: Zdenka Mihelič, 041/ 222
358 ali zdenka.mihelic@siol.net.

iz MO PD Ajdovščina, Tina Krapež in
Roberta Stegovec iz MO PD Križna Gora,
Majda Pagon iz MO PD Tolmin in Gorazd
Lapanja iz MO PD Cerkno – vodja POMO
Posočja.

Varen in lahen korak na vseh vaših
poteh... pa radi se 'mejte! Srečno!

OPRAVIČENO ODSOTNI:
Darja Djordjevič in Hermina Bavdaž iz
MO PD Kanal – Valentin Stanič, Tomaž
Štenkler iz PD Podbrdo, Bojana Pitamic
iz MO PD Kobarid, Urška Bizjak iz MO PD
Idrija, Vojka Durjava iz MO PD Bovec.

Zdenka Mihelič

MLADISNKI ODSEKI VABIJO

S sejo smo začeli ob 18.30.

MLADINSKI ODSEK PD Ribnica vabi vse
mlade – po letih in srcu – v soboto, 20.
januarja 2007 na tradicionalni Nočni
pohod z baklami na Sv. Ano. Dobimo se
pri veterinarski postaji (pri Riku) ob
17.30. Pot je lahka (zimska), potrebna
pa je primerna planinska obutev in
obleka, palice ter bakla. Vodil bo Martin
Žuk.

Ad 1)
V prvi točki je vodja PO MO Gorazd
Lapanja predstavil novo v.d. predsednico
MK PZS Vanjo Kovač iz MO PD
Ajdovščina, ki je bila izvoljena na Igu
18.11.2006. Na seji je Gorazd Lapanja
(MO PD Cerkno) predstavil novo akcijo
Mladinski voditelj, ki je bila tema
okrogle mize na Igu. Udeleženci seje so
po predstavitvi Mladinskega voditelja
podali svoje komentarje. Mladinski
voditelj je nova akcija, ki se bo izvaja
namesto tečaja Gorništva v Bavšici in je
namenjena srednješolcem od 14 let
naprej pa do 26 let. Predvsem pa gre za
srednješolce. Jasna Kovsca (MO PD Nova
Gorica) je predvsem poudarila, da je to
še dodaten strošek za mladoletne, ker
nimajo vozniškega izpita in bodo moral
za ta tečaj iskati prevoz.

NOVICE IZ PO MO
 PO MO POSOČJA
ZAPISNIK 14. seje
14. seja Pokrajinskega odbora mladinskih
odsekov POSOČJA, ki je bila izpeljana
24.11.2006 v prostorih PD Tolmin, ulica
Maršala Tita 16a.

Sprejet je bil tudi sklep, da bo vodja PO
MO Posočja od novembra 2006 do
novembra 2008 še naprej Gorazd
Lapanja (MO PD Cerkno). Sklep je
podprla tudi v.d predsednice MK PZS
Vanja Kovač (MO PD Ajdovščina).

Dnevni red seje:
1. Zbor MO na Igu,
2. Ocena programa za leto 2006,
3. Okviren program za leto 2007,
4. Akcije MK PZS v letu 2007, ,
5. Razno.

Ad 2)
Pregledali smo program, ki smo ga
izvedli v letu 2006. Za sejo je Gorazd
Lapanja (MO PD Cerkno) predstavil
pregled vseh srečanj v njegovih
mandatih vodenja, to je od leta 2003 –

PRISOTNI NA SEJI:
Jasna Kovsca in Neža Mahorčič iz MO PD
Nova Gorica, Blaž Kodelja in Vanja Kovač
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potekalo v Zakojci v oktobru 2007
– več informacij pa boste dobili v
marcu na naslednji seji).

2006. Skupaj smo ugotovili, da je vsako
leto
v
vsaj
2/3
Obvestil
PZS
predstavljeno delo PO MO Posočja, kar
je zelo pohvalno in je dobra motivacija
za nadaljnje delo tega Pokrajinskega
odbora.
Podrobneje je bil predstavljen program v
letu 2006. Gorazd Lapanja
(MO PD
Cerkno) je od mentorice Roberte
Stegovec (MO PD Križna gora) je dobil
poročilo iz Regijskega tekmovanja
Mladina in Gore, ki je potekalo na OŠ
Col. Poročilo mora poslati naprej, da bo
objavljeno v Mladinski prilogi Obvestil
PZS.
Letos sta bili izvedeni dve srečanji za
otroke, srečanje za mentorje in regijsko
tekmovanje za Mladina in gore.

Za MO PD Bovec je predlagala Majda
Pagon (MO PD Tolmin), da zaradi
lokacije, ker je možno, da je spomladi
lahko še sneg, da naj pripravijo program
v jesenskem času.
V februarju bomo po predvidenem planu
izpeljali še zimsko turo čez Bevkov vrh
(PD Sovodenj), ki je tudi v dnevniku
Mladi planinec. Gorazd Lapanja (MO PD
Cerkno) je obljubil, da bo poslal vabila
vsem društvom, ko bo izlet možno
organizirati.
Naslednja seja bo predvidoma v marcu
2007.

Ad 3)
V letu 2007 se bosta po programu izvedli
dve srečanji otrok (spomladansko in
jesensko
srečanje)
in
srečanje
mentorjev. V plan pa smo postavili tudi
zimski izlet.
Na seji je bil sprejet predlog, da do
seje, ki bo v marcu pripravijo predloge
in termine za izvedbo srečanj naslednji
Mladinski odseki:
• MO PD Ajdovščina naj pripravi
predlog
za
izvedbo
spomladanskega
srečanja
v
mesecu maju,
• MO PD Kobarid naj pripravi
predlog za izvedbo jesenskega
srečanja v mesecu septembru v
sklopu 10. obletnice taborov MOja,
• Dodaten predlog za srečanja pa
naj pripravi še MO PD Bovec (V
primeru, da MO PD Bovec ne bo
izvedel srečanja v 2007 se njegov
program prenese v leto 2008),
• Srečanje mentorjev in vodnikom
PO MO Posočja bo izvedlo MO PD
Cerkno: Gorazd Lapanja je na
srečanju
predstavil
okviren
program in potek srečanja, ki bo

Ad 4)
Na seji je Gorazd Lapanja (MO PD
Cerkno) predstavil pomembne akcije, ki
se bodo izvajale v leti 2007. Vsi datumi
bodo objavljeni v brošuri MK PZS za leto
2007.
Pregled pomembnih akcij:
• Seminar za mentorje PS: 11.8 –
18.8.2007 (Cena 93,90 EUR)
• Izpopolnjevanje za mentorje PS:
14. – 16.9. 2007 (Cena: 47,50 EUR)
• Seminar
orientacije:
04
–
07.10.2007 (Cena 56,30 EUR)
• Izpopolnjevanje
za
vaditelje
orientacije: 21. – 22.9.2007
(Cena: 26,30 EUR)
• Mladinski voditelj: 22. – 29.7.2007
(Cena: 90 EUR)
• Preživetje v naravi: 30.4 –
02.05.2007 (Cena 25 EUR)
• Tedni turne smuke: 27.01 – 03.02
2007 in 11.02 – 18.02 .2007 (Cena:
206,60 EUR)
Na seji je bila predstavljena nova akcija
MK PZS »MLADINSKI VODITELJ«. Cilj te
akcije pritegniti populacijo med 14. in
3
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26. letom. Z nazivom MLADINSKI
VODITELJ bi planinska društva pridobila
kader za vodenje organizacijskega
delovanja dela mladih v PZS na vseh
ravneh (MO; MDO in MK PZS), vodenje
mladinskih
planinskih
skupin
in
osnovnošolskih
skupin,
pomoč
mentorjem in vodnikom na lažjih kopnih
turah.
Sodelovali bi pri raznih organizacijah,
kot so Mladina in gore, tabori,…

Postavljeno je bilo tudi vprašanje Zakaj
MK PZS ne poravnava stroškov za
sofinanciranje taborov in srečanj v
krajših rokih, če dobi denar od fundacije
za Šport. Vanja Kovač (v.d.predsednice
MK PZS) je poudarila, da so bila ravno
zaključena pregledovanja pošte, ki so
bile naknadno poslana na MK PZS, zaradi
nepravilnosti pri prvem pregledu.
Vanja Kovač (v.d. predsednice MK PZS,
MO PD Ajdovščina) je na koncu seje
poudarila, da se o morebitnih težavah po
mladinskih odsekih, lahko obrnemo na
MK PZS.

Ad 5)
Majda Pagon (MO PD Tolmin) je
pojamrala v.d. predsednici Vanji Kovač,
da so priznanja za mlade planince že
»dolgočasna« in bi bilo potrebno, kaj
novega vključiti (na primer Planinsko
značko).
Govora je bilo tudi o tečaju Varuh
Gorske narave, ki je bil predstavljen na
seji MDO Posočja v Tolminu dne
22.11.2006.

Zaključek seje 20.30
Zahvaljujem se članom in načelnici MO
PD Tolmin Majdi Pagon za organizacijo
prostora, v katerem je bila izvedena seja
PO MO Posočja.
Gorazd Lapanja

Pregledali smo še članarino za otroke v
letu 2007:
S+Š: 11 EUR
P+O: 4 EUR
PNO (otroci s posebnimi potrebami) 4
EUR.

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

Gorazd Lapanja (MO PD Cerkno) je v.d.
predsednici MK PZS Vanji Kovač
predlagal, naj na seji da predlog o
usposabljanju mentorjev za pridobitev A
kategorije (Program naj bo prilagojen
samo za mentorje).

Na 4 strani papirja je prispevke spravil:
Aleš Pregel
Kratke prispevke, pohvale, ideje in pobude,
pošljite
po
e-pošti:
Mladinska.komisija@pzs.si ali pa po »navadni
pošti« na naslov MK PZS, Dvoržakova 9, 1000
Ljubljana

Blaž Kodelja (MO PD Ajdovščina) je na
kratko predstavil dogajanje na srečanju
načelnikov MO, ki je bilo 30.9.2006 v
TNP.
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