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AKTUALNO
SIJ ZLATEGA CEPINA

L

e devet dni po razglasitvi najboljših slovenskih alpinistov so v Grenoblu podeljevali Zlati
cepin, najprestižnejše priznanje na svetu za področje alpinizma. Veliko priznanje za naš
alpinizem je bila uvrstitev kar dveh slovenskih vzponov v najožji izbor (nominacijo), še
večja pa, da sta edini nagradi pripadli prav Slovencem. Zlati cepin sta iz rok strokovne žirije
prejela Marko Prezelj in Boris Lorenčič za prvenstveno smer po severozahodnem razu
Čomolharija (7314 m), posebno nagrado občinstva – nič manj strokovnega – pa je dobil Pavle
Kozjek za solističen enodnevni prvenstveni vzpon na Čo Oju (8201 m) v njegovi jugozahodni
steni. Za ogrevanje glavne alpinistične revije že kak mesec prej s članki in posnetki predstavijo
nominirance, oziroma njihove vzpone, tako da je razglasitev najboljših in sama podelitev že
dolgo pričakovani alpinistični praznik. In ob vsej svetovni eliti je bil ta praznik povsem slovenski.
Zakaj Slovenci, saj je bilo leta 2006 v Himalaji kar nekaj dobrih vzponov? Pretehtalo je, da so
edino Slovenci našli v sicer z načini in vrstami alpinističnih dejanj nasičenem športu nove
odgovore, kako se lotevati velikih himalajskih problemov. Čim manj tehnike in logistike v težkih
in visokih stenah, torej čim več samega človeka v najbolj surovi naravi. Dokazali so, da ima
prvinski duh alpinističnih pionirjev svoj prostor tudi v sedanjem svetu tehnike in kapitala. Oba
vzpona so naši alpinisti opravili na najbolj preprost način: vstopili so, preplezali steno, dosegli
vrh in se vrnili v enem zamahu.

Podelitev slovenskih priznanj devet dni prej je bila na prvi pogled podobna. Za najuspešnejšega
alpinista je bil izbran Marko Prezelj, nominirana pa sta bila še Pavle Kozjek in Boris Lorenčič.
Celo podeljeni cepini so bili podobni francoskemu. Razlika je bila v velikosti prireditvenega
prostora, v številčnosti občinstva in v skromni udeležbi novinarjev. Slovenska skromnost ali še
kaj drugega, značilno slovenskega? Razglašali smo, čeprav Slovence, hkrati najboljše na svetu –
tudi alpinistke in perspektivne alpiniste. Si ne bi alpinisti za svojo prireditev zaslužili kake
Linhartove dvorane Cankarjevega doma, kjer bi lahko občinstvu učinkoviteje predstavili svoje
dosežke? Mar ne bi bil tudi to praznik slovenske planinske organizacije? Res bi bilo občinstvo
drugačno, kot je tisto ob dnevih planincev, a morda bi bilo prav tam lažje najti tistega duha, ki
je prežemal slovensko planinstvo v samem začetku in v prvih desetletjih obstoja. In ne nazadnje:
mar ne bi bil že čas, da slovenska planinska organizacija za Bloudkovo nagrado kandidira kakega
alpinista, ne pa le – sicer brezuspešno – »zaslužne« funkcionarje.
Naslednja podelitev alpinističnih priznanj bo čez eno leto. Bomo zmogli prestopiti ločnico med
razumevanjem za velike »veseliške« prireditve in nerazumevanjem za naš resnično svetovni
alpinizem? Odgovor lahko najdemo le v naši lastni zavesti in lastnem samopriznanju, kako dober
alpinizem imamo Slovenci. Potem bi ali bomo zmogli tudi to.
Tone Škarja
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IZ DEJAVNOSTI PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
TONE ŠKARJA DOPOLNIL
70 LET

N

ačelnik Komisije za odprave v tuja
gorstva in dolgoletni podpredsednik PZS
Tone Škarja je 15. januarja 2007
praznoval pomemben jubilej - dopolnil je 70
let. Ob tej priliki so mu na sedežu PZS čestitali
predsednik PZS mag. Franci Ekar in zaposleni v
strokovni službi PZS.
Danilo Sbrizaj
Generalni sekretar PZS
________________________________________________________________________________________________

ZAHVALA 15. BRIGADI SV

Na vrhu Kališča pod Storžičem se je predsednik
PZS mag. Franci Ekar zahvalil predstavnikom
SV in jim v novem letu zaželel sreče in
varno letenje in da bi še naprej ohranjali
dobro sodelovanje, sožitje in razumevanje.

V

novoletnem času je predsednik PZS Ekar
še posebno pozornost izkazal 15. brigadi
SV, helikopterski enoti, ki že vse od leta
1994 še posebej aktivno in zvesto pomaga
planinski organizaciji, tako PZS kot PD pri
delih na planinskih poteh in na planinskih
kočah, izrednih razmerah zaradi vremenskih
situacij, pri okvarah tovornih žičnic, posebnih
vzdrževalnih
opravilih
in
ostalih
nepredvidenih delih.
Posebni
sporazum
podpisan med PZS in SV je primer doslednosti
in temeljitosti. Tako sodelovanje med
vojaškimi profesionalci
in planinskimi
prostovoljci,
intuziasti
je
primer
resničnega dela za javno dobro in javni
interes.
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Okrepčali pa so se v planinskem domu na
Kališču s planinsko " Storžičevo " enolončnico.
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tudi sodelovanje predstavnika SV v KVIZ PZS.
Načelnik Albin Gutman je pokazal velik interes
za obnovitev tega sodelovanje, ko bo tudi SV
razrešila določena organizacijske podrobnosti
delovanja GŠ. Enako je pokazal pripravljenost,
da tudi SV vojska na določen način prevzame
del bremena, ki ga sedaj za celoten spekter
mednarodnega sodelovanja na področju
planinstva (UIAA, CAA, itd), predvsem z
udeležbo na srečanjih posameznih organov,
nosi samo PZS, koristi tega sodelovanja pa
imajo, predvsem na področju varnosti v gorah,
izmenjave izkušenj, strokovnih vprašanj,
enotne doktrine, standardov itd., tudi drugi, ki
se pri svojem delu kakorkoli srečujejo s to
problematiko. Ker ima SV tudi sama vrsto
strokovnjakov s področja gibanja v gorah, je
pripravljena sodelovati s svojim predstavnikom
tudi v Komisiji za usposabljanje in preventivo
PZS, kar bi bilo za ohranjanje tesnih
medsebojnih stikov v prihodnje nedvomno
dobro tudi za PZS.

NA OBISKU PRI NAČELNIKU
GENERALŠTABA SLOVENSKE
VOJSKE

P

ri načelniku generalštaba Slovenske
vojske Albinu Gutmanu sta bila 17.
januarja 2007 na obisku predsednik PZS
mag. Franci Ekar in načelnik KVIZ UO PZS
Rudolf Skobe. Obisk je bil načrtovan na
pobudo PZS, da bi se s SV obnovilo in utrdilo
sodelovanje
na
področju
usposabljanja
strokovnih planinskih kadrov in preventive. V
uvodu razgovora se je predsednik PZS ponovno
zahvalil za vse kar je SV pomagala pri obnovi
planinskih poti in koč ter pri drugih akcijah s
svojo helikoptersko enoto, hkrati pa nanizal
področja na katerih bi se lahko sodelovanje še
razširilo, kot so usposabljanje, mednarodno
sodelovanje, nepalska šola za vodnike itd..
Možnosti partnerstva in sodelovanja z Gorsko
šolo SV na področju usposabljanja strokovnih
kadrov je podrobneje predstavil načelnik KVIZ,
ki je poudaril, da je tako sodelovanje koncem
devetdesetih let že obstajalo, nato pa ravno v
času potrjevanja programov usposabljanja s
področja planinstva pri Strokovnem svetu RS
za šport, ko bi se za določene kadre med
nosilce lahko uvrstila tudi Gorska šola SV, na
žalost zamrlo, hkrati pa je formalno izpadlo

Razgovor smo zaključili z oceno, da je bil
obojestransko koristen in potreben, tem bolj,
ker si tudi SV za svojo GŠ prizadeva pridobiti
status odličnosti, v uresničitev tega cilja pa
se dobro vključuje tudi partnerstvo in
sodelovanje s PZS.
Rudolf Skobe
načelnik KVIZ UO PZS

KOMISIJE UO PZS POROČAJO
VODNIŠKI KOTIČEK
Vodnike PZS in pripravnike želimo opomniti da je, kot vsako leto, tudi letos rok za oddajo poročil
za registracijo 28. 02. Obrazec je priloga teh Obvestil.
Veronika SUSMAN – ŠEGATIN,
strokovna sodelavka VK
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Pregledal:
Datum:
Podpis:

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

POROČILO O AKTIVNOSTIH VODNIKA PZS za leto ______
A: OSNOVNI PODATKI
Ime in priimek:

Evidenčna št.:

Vodnik kategorij:
Datum in kraj rojstva:

EMŠO:

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

Telefon služba:

E - pošta:

GSM:

Poklic:

Stopnja izobr.:

Znanje tujih jezikov:
PD:

MDO:

Doseženi strokovni nazivi v PZS:

B: IZPOPOLNJEVANJE
Z. št.

Datum

Organizator:
Aktivnost:

Kraj izpopolnjevanja

Organizator

Akt.

VK, OVIZ - MK, MDO (verificiran), Fakulteta za šport
P – predavatelj, inštruktor, demonstrator, organizator U - udeleženec akcije, slušatelj

C: OSTALA AKTIVNOST V OKVIRU PLANINSTVA, KI NI ZAJETA V VODNIŠTVU (tečaji, planinske
šole, markiranje, varstvo narave, tekmovanja, itd.)
Z. št.

Datum

Organizator:
Aktivnost:

Kraj opravljanja in vrsta aktivnosti

Organizator

VK, OVIZ - MK, MDO, PD, odsek društva, šole, športne organizacije itd.
P - predavatelj, inštruktor, demonstrator, organizator U - udeleženec akcije, slušatelj

Letnik 33 / številka 2
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Akt.

Obvestila Planinske zveze Slovenije
Č: PREGLED VSEH TUR (napiši vse ture, ki si jih opravil-a, vodene in nevodene)
Z. št. Datum

Ocena:
Aktivnost:

Gora, smer, vzpon

Št. udel. Ocena

Akt.

A, B, C, D, G itd. - zahtevnost poti
I, II, III, IV itd. - težavnost plezalne smeri
O – organizacijski vodja, P - pomočnik, T - tehnični vodja, V - organizacijski in tehnični vodja
M – mentor, U - udeleženec ture

Če imaš aktivnosti več kot je vrstic na obrazcu, jih v enakem zaporedju podatkov napiši na poseben
list in pripni k poročilu!
Datum:

m.p.

Potrjuje PD:

Dovoljujem zbiranje, hranjenje, uporabo in javno objavo podatkov za potrebe PZS v skladu z
Zakonom o varovanju osebnih podatkov.
Datum:

Podpis VPZS:

Februar/2004

Obrazec: VPZS_A03
7
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ZAPISNIK ZBORA VODNIKOV 2006

k

Ptuj), Mara VIDIC (PD Tolmin, načelnica
vodniškega odbora MDO Posočja), Martin
VIMPOLŠEK (PD Brežice), Ivica VITEZ (PD
Trebnje), Peter ZMRZLIKAR (PD Komenda,
načelnik vodniškega odbora MDO Kamniško
Bistriški).

i je bil v soboto, 25. novembra 2006 v
dvorani Pošte Slovenije na Čopovi ulici 11
v Ljubljani.

Zbor vodnikov 2006 se je začel ob 10.50 uri.

Ostali prisotni: Dragi BALOH (PD Zagorje),
Milena BREŠAN (PD Tolmin, članica PKR VK
PZS), Dušan FELDIN (PD Kranj), Dušan FIFOLT
(PD Javornik - Koroška Bela), Franc GRIČAR (PD
Zagorje, načelnik VK PZS), Katja KADIŠ (PD IMP
Ljubljana, tajnica VK PZS), Tomaž KUMER (PD
Vinska Gora), Jurček NOVAK (PD Moravče),
Bojan POLLAK (PD Kamnik, vodja PKR VK PZS),
Marjan PRINČIČ (PD Kranj), Iztok ROJC (PD
Dravograd), Rudolf SKOBE (PD Novo Mesto,
načelnik KVIZ PZS), Bojan SOBOČAN (PD
Obrtnik), Veronika SUSMAN ŠEGATIN (strokovna
sodelavka VK PZS), Ruža TEKAVEC (PD
Telekom),
Uroš
VIDOVIČ
(PD
Ptuj,
podpredsednik PZS),

Prisotni delegati: Andreja BARL (PD Slovenj
Gradec, načelnica vodniškega odbora MDO
Koroške ), Jože BOBOVNIK (PD Fram, član PU
VK PZS), Ivan CIGALE (PD Ravne na Koroškem,
član PU VK PZS), Branko DOBRILA (PD Javornik
- Koroška Bela), Milan DOMITROVIČ (PD
Velenje), Jurij DREV (PD Šoštanj, načelnik
vodniškega odbora MDO Savinjske), Miro
DRNOVŠEK (PD Trbovlje), Ivan EDER (PD
Maribor – Matica, član PU VK PZS), Viktor
FRANGEŽ (PD Železničar Maribor), Marjan
GOLJA (PD Gornja Radgona, načelnik
vodniškega odbora MDO Pomurja), Marko
GORŠIČ (PD Podpeč – Preserje, načelnik
vodniškega odbora MDO Notranjske), Ernest
GRADIŠAR (PD Vevče), Mateja GRAT (PD
Šmarje pri Jelšah), Tatjana HRIBAR (PD Iskra
Kranj), Valter JELEN (PD Železar Štore), Janez
JERMAN (PD Črnomelj), Božidar JORDAN (PD
Polzela), Franc KADIŠ (PD Dravograd, vodja PU
VK PZS), Ivo KAVČIČ (PD Žiri), Marjan KOBAV
(PD Kamnik), Marinka KOŽELJ STEPIC (PD
Integral, načelnica vodniškega odbora MDO
Ljubljane), Boris KUKANJA (PD Matica Murska
Sobota), Vladimir LEMUT (PD Ajdovščina),
Pavel LESJAK (PD Črna, član VK PZS), Martin
LUZAR (PD Novo Mesto, načelnik vodniškega
odbora MDO Dolenjske z Belo Krajino), Boris
MADON (PD Žirovnica), Gregor MAJER (PD Celje
- Matica), Natalija MAROVT (PD Dobrovlje Braslovče), Klemen MEDJA (PD Jesenice, član
PKR VK PZS), Janez MEDVED (PD Litija), Drago
METLJAK (PD Ljubljana Matica), Roman NOVAK
(PD Vrhnika), Jana PERŠIČ (PD Piran,
namestnica načelnika vodniškega odbora MDO
Primorsko Notranjske), Mitja PREMERL (PD
Integral), Bojan ROTOVNIK (PD Šoštanj, član
VK PZS), Zvone ŠERE (PD Drago Bregar), Vinko
ŠEŠKO (PD TAM Maribor), Ciril TOVŠAK (PD
Jakob Aljaž, načelnik vodniškega odbora MDO
Podravja), Franc TERSTENJAK (PD Drava
Maribor), Miroslav VALENČIČ (PD Ruše), Jože
VARL (PD Radovljica, načelnik vodniškega
odbora MDO Gorenjske), Janez VERTIČ (PD
Letnik 33 / številka 2

Gradivo za Zbor vodnikov 2006 je obsegalo:
- Vabilo za Zbor vodnikov 2006;
- Poslovnik o delu zbora vodnikov Planinske
zveze Slovenije;
- Zapisnik Zbora vodnikov 2005;
- Poročilo o delu VK PZS, podkomisij (PU in
PKR) in UO Vodniškega učbenika za 2006 ter
mandatno obdobje 2002 – 2006.
Gradivo za Zbor vodnikov 2006 so po pošti in
elektronski pošti dobili vsi prisotni delegati.
Dnevni red Zbora vodnikov 2006:
1. Izvolitev delovnega predsedstva in organov
Zbora vodnikov 2006
2. Poročilo verifikacijske komisije
3. Sprejem Poslovnika o delu Zbora vodnikov
4. Pregled realizacije sklepov z Zbora vodnikov
2005
5. Poročila o delu VK PZS in podkomisij ter UO
Vodniškega učbenika za leto 2006 in mandatno
obdobje 2002 - 2006
6. Razprava o poročilih
7. Potrditev programa dela VK PZS in
finančnega načrta VK PZS za 2007
8. Poročilo Komisije za pripravo volitev
9. Odločanje o razrešnici organov VK PZS
10. Volitve organov VK PZS za obdobje 2006 –
2010
8
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prvo pošto poslal stari poslovnik. Po
elektronski pošti je bil
vsem delegatom
ponovno poslan nov Poslovnik o delu zbora
vodnikov Planinske zveze Slovenije. Razdeljen
je bil tudi pred začetkom zbora.
Predsednik DP je dal na glasovanje Poslovnik o
delu zbora vodnikov Planinske zveze Slovenije.
V razpravi je sodeloval Zvone ŠERE (PD Drago
Bregar), ki predlaga, da se beseda VZDRŽAN v
34. členu briše.
Predlog je šel na glasovanje. PROTI je
glasovalo 45 delegatov, ZA 2 delegata,
VZDRŽANIH ni bilo.
Poslovnik o delu zbora vodnikov Planinske
zveze Slovenije je bil kot celota soglasno
sprejet.

11. Imenovanje delegatov Zbora vodnikov 2006
za Skupščino PZS 2007
12. Razno
13. Objava rezultatov volitev
V uvodu je načelnik VK PZS Franc Gričar
pozdravil
podpredsednika
PZS
Uroša
VIDOVIČA.
K 1. TOČKI
Načelnik VK PZS Franc GRIČAR je v delovno
predsedstvo in organe Zbora vodnikov 2006
predlagal:
Jože BOBOVNIK - predsednik delovnega
predsedstva (v nadaljevanju predsednik DP)
Natalija MAROVT in Mitja PREMERL –
člana delovnega predsedstva
Katja KADIŠ - zapisnikar
Andreja BARL in Milan DOMITROVIČ –
overovatelja zapisnika
Božo JORDAN - predsednik
verifikacijske
komisije
Klemen MEDJA in Valter JELEN - člana
verifikacijske komisije
Bojan ROTOVNIK - predsednik volilne komisije
Ivan CIGALE in Drago METLJAK - člana volilne
komisije
Predlagano delovno predsedstvo in organi
Zbora vodnikov 2006 so bili soglasno
izvoljeni.
Jože BOBOVNIK, predsednik DP, je predlagal
sprejem dnevnega reda Zbora vodnikov 2006.
Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb, bil
je soglasno sprejet.
Med delom verifikacijske komisije je Bojan
ROTOVNIK predstavil program in delo
MLADINSKEGA VODITELJA, ki ga pripravlja
Mladinska komisija PZS.

K 4. TOČKI
V razpravi je sodeloval Marko GORŠIČ (PD
Podpeč Preserje), ki ni zadovoljen z odgovori
VK PZS vendar ne želi, da se odgovori VK PZS
obravnavajo še enkrat.
K 5. TOČKI
Poročila so bila vsem prisotnim delegatom
poslana kot gradivo, zato se niso predstavljala
še enkrat.
K 6. TOČKI
Predsednik DP je prosil za oceno dela VK PZS
in njenih podkomisij v obdobju 2002 -2006.
V razpravi so sodelovali Marinka KOŽELJ
STEPIC (PD Integral), Božo JORDAN (PD
Polzela), Bojan POLLAK (PD Kamnik), Roman
NOVAK (PD Vrhnika), Marko GORŠIČ (PD
Podpeč Preserje), Drago METLJAK (PD
Ljubljana Matica),
Bojan ROTOVNIK (PD Šoštanj), Iztok ROJC (PD
Dravograd), Franc KADIŠ (PD Dravograd),
Klemen MEDJA (PD Jesenice) in Dušan FELDIN
(PD Kranj).
Po razpravi so se oblikovali naslednji predlogi,
ki naj jih VK PZS v bodoče upošteva pri svojem
delu:
1. Usklajevanja inštruktorjev in predavateljev
naj ostanejo taka kot so bila, organizirajo pa
naj se srečanja inštruktorjev in predavateljev,
na katerih bi opravili analize usposabljanj.
2. Poleg zavarovanja odgovornosti vodnikov
PZS naj se uredi tudi nezgodno zavarovanje
samih vodnikov PZS za primer, če se

K 2. TOČKI
Poročilo verifikacijske komisije: prisotnih je
bilo 47 delegatov ali 90,4 %. Za sprejetje
sklepa je potrebnih 24 glasov.
Zbor vodnikov 2006 je bil sklepčen, zato je
lahko začel z delom.
Ob tej točki sta dobila besedo tudi Uroš
VIDOVIČ, podpredsednik PZS in Rudolf SKOBE,
načelnik KVIZ.
K 3. TOČKI
Predsednik DP se je opravičil za napako pri
pošiljanju novega Poslovnika o delu zbora
vodnikov Planinske zveze Slovenije, ker se je s
9
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K 10. TOČKI
Potek in pravila volitev je predstavil Bojan
ROTOVNIK, predsednik volilne komisije.
Volitve so bile tajne. Volilo se je načelnika VK
PZS in šest članov VK PZS s kandidacijske liste.

poškodujejo na trening turi, ogledni turi ali
turi, ki jo vodijo.
3. VK PZS naj pri svojem nadaljnjem delu
naredi nekaj na večji prepoznavnosti vodnikov
PZS.
4. Pri usposabljanjih za inštruktorje različnih
profilov bi morala biti organizirana skupna
usposabljanja za vse bodoče inštruktorje na
nivoju PZS na področjih, ki so skupna vsem
profilom inštruktorjev.
Predsednik DP je dal poročila o delu VK PZS
in podkomisij ter UO Vodniškega učbenika za
leto 2006 in mandatno obdobje 2002 - 2006
na glasovanje. Poročila so bila soglasno
sprejeta.

K 13. TOČKI
Po dogovoru se je 13. točka obravnavala pred
11. in 12. točko dnevnega reda.
Volilna komisija v sestavu Bojan ROTOVNIK
(predsednik volilne komisije), Ivan CIGALE
(član volilne komisije) in Drago METLJAK (član
volilne komisije) je s pomočjo strokovne
sodelavke VK PZS Veronike SUSMAN ŠEGATIN
opravila nadzor in preštela glasove. Glasovnice
je prevzelo vseh 47 delegatov in vsi so
glasovnice tudi oddali. Sledilo je štetje glasov.
Štetje glasov za načelnika VK PZS: Iztok ROJC
33 glasov ZA, 14 PROTI
Štetje glasov za kandidate člane VK PZS:
Katarina FILIPIČ 33 glasov, Aleš GLAVNIK 37
glasov, Marinka KOŽELJ STEPIC 12 glasov, Boris
MADON 32 glasov, Peter NEMANIČ 33 glasov,
Jurček NOVAK 4 glasovi, Gregor PERKO 15
glasov, Klemen PETEK 33 glasov, Roman
PONEBŠEK 31 glasov, Janez URŠIČ 20 glasov,
Primož ZUPANČIČ 13 glasov.

K 7. TOČKI
Franc
KADIŠ,
vodja
Podkomisije
za
usposabljanje VK PZS, je predstavil Plan
usposabljanj za vodnike PZS v letu 2007.
V razpravi so sodelovali Marko GORŠIČ (PD
Podpeč - Preserje), Zvone ŠERE (PD Drago
Bregar), Rudolf SKOBE (načelnik KVIZ), Ivan
CIGALE (PD Ravne na Koroškem), Franc KADIŠ
(vodja PU VK PZS), Marjan KOBAV (PD Kamnik)
in Franc GRIČAR (načelnik VK PZS).
Predsednik DP je predlagal potrditev
predstavljenega programa.
Plan usposabljanj za vodnike PZS v letu 2007
je bil sprejet z enim glasom proti.

Rezultati volitev:
Za načelnika VK PZS za obdobje 2006 - 2010
je bil izvoljen Iztok ROJC (33 glasov).
Za člane VK PZS za obdobje 2006 - 2010 so
bili izvoljeni: Aleš GLAVNIK (37 glasov),
Katarina FILIPIČ (33 glasov), Peter NEMANIČ
(33 glasov), Klemen PETEK (33 glasov), Boris
MADON (32 glasov) in Roman PONEBŠEK (31
glasov).
Novo izvoljeni načelnik VK PZS Iztok ROJC je
tudi predstavil svojo vizijo dela VK PZS.

K 9. TOČKI
Zaradi procedure je bilo potrebno 9. točko
obravnavala pred 8. točko dnevnega reda.
Razrešnica dosedanjim organom VK PZS je
bila soglasno sprejeta.
K 8. TOČKI
Poročilo Komisije za izvedbo kandidacijskih
postopkov je prebrala Katja KADIŠ, članica
Komisije za izvedbo kandidacijskih postopkov.
Naknadno kandidaturo Vladimirja HABJANA (PD
Ljubljana Matica), ki ni prišla pravočasno, je
predstavil Drago METLJAK (PD Ljubljana
Matica) in predlagal, da se ga uvrsti na seznam
kot kandidata za člana Podkomisije za
kategorizacijo in registracijo VK PZS.
Kandidacijska lista z dodanim imenom
Vladimirja HABJANA je bila soglasno
sprejeta.
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K 11. TOČKI
Zbor vodnikov PZS 2006 je za Skupščino PZS
2007 po glasovanju in soglasnemu sprejetju
imenoval naslednje delegate:
Aleš GLAVNIK, Iztok ROJC in Klemen MEDJA.
K 12. TOČKI
• Bojan POLLAK (PD Kamnik) je na kratko
predstavil svoje knjige.
• Veronika SUSMAN ŠEGATIN, strokovna
sodelavka VK PZS je opozorila na nekaj
tehničnih stvari:
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prijavnice kandidatov za usposabljanja
za vodnike PZS naj bodo izpolnjene
pravilno in oddane s strani društva;
- vsakoletna poročila vodnikov PZS za
registracijo naj bodo pregledana s
strani društva in oddana čim prej;
- ker je v preteklih letih prihajalo do
zlorabljanja rojstnih podatkov pri
kandidatih za tečaj za A kategorijo, je
obvezno ob prijavi priložiti tudi
fotokopijo osebne izkaznice kandidata;
- vsi načelniki vodniških odborov MDO naj
sporočijo
popravke
pri
registru
načelnikov vodniških odsekov PD.
Zvone ŠERE (PD Drago Bregar) je opozori,
da je MDO Ljubljana ostala brez svojega
-

•

•

predstavnika v VK PZS, kar se mu ne zdi
pošteno.
Predsednik DP je vsem prisotnim zaželel
uspešno delo in vesele božično novoletne
praznike.

Zbor vodnikov 2006 je bil končan ob 13.30 uri.
Predsednik delovnega predsedstva:
Jože BOBOVNIK
Zapisnikar: Katja KADIŠ
Overovatelja: Andreja BARL
Milan DOMITROVIČ

KOMISIJA ZA ALPINIZEM
PODELITEV PRIZNANJ ZA
NAJVEČJE ALPINISTIČNE
DOSEŽKE

Jakofčič, Marko Lukič, Peter Mežnar, Milan
Romih, Tone Škarja in Andrej Štremfelj.
Posebna priznanja, ki so jih
prejeli
najuspešnejši alpinist in alpinistka ter
najuspešnejši perspektivni alpinist sta podelila
predsednik PZS mag. Franci Ekar in načelnik
KA Andrej Štremfelj.

1

7.01.2007 ob 17. uri v je v Rdečem
salonu Grand hotela Union v Ljubljani
Komisija za alpinizem pri Planinski zvezi
Slovenije pripravila tradicionalno podelitev
priznanj za največje alpinistične dosežke v
letu 2006.
Podelitve in javne predstavitve uspehov
slovenskega alpinizma, športa, ki ni samo
šport, in je z običajnimi nihanji za vsak šport
že trideset let v svetovnem vrhu, so se poleg
številnih alpinistov udeležili tudi predsednik
PZS mag. Franci Ekar, GS PZS Danilo Sbrizaj,
podpredsednik PZS mag. Uroš Vidovič, član
predsedstva PZS Marko Goršič in načelnik
KOTG Tone Škarja.
Predlog nominirancev za letošnji izbor je
pripravila podkomisija za vrhunski alpinizem
pri KA PZS, predlagali pa so jih lahko tudi
alpinistični odseki/klubi. Odločitev o izbiri
najboljših je opravila posebna skupina, ki jo je
potrdil Zbor načelnikov AO pri KA in so jo
sestavljala ugledna alpinistična imena: Jernej
Bevk, Tomo Česen, Urban Golob, Tomaž

Prejemniki priznanj: Marko Prezelj, Tina Di Batista in
Matej Kladnik

11
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* Rjavina: MEDVOŠKA SMER

Priznanja so prejeli:
Najuspešnejši alpinist za leto 2006 je Marko
Prezelj, član AO PD Kamnik, za vzpone:
* Himalaja, Čomolhari: SLOVENSKA SMER,
* Patagonija, Cerro Torre: THE LONG RUN
*Patagonija, Torre Standhard: EXTREME
EMOTIONS
* Aljaska, Denali: CASSINOV RAZ
* Aljaska, Mt. Barill: COBRA PILLAR

Najuspešnejši perspektivni alpinist za leto
2006 je Matej Kladnik, član AO PD Kamnik, za
vzpone:
* Himalaja, Čomolhari: SEVERNI OZEBNIK
* Aljaska, Denali: CASINOV RAZ
* Eiger: KLASIČNA SMER
Vsem trem, pa tudi ostalim, ki so se uvrstili v
ožji izbor, iskreno čestitamo.

Najuspešnejša alpinistka za leto 2006 je Tina
Di Batista, članica AO PD Ljubljana Matica, za
vzpone:
* Karakorum, Nameless Tower: ETERNAL FLAME
* Široka peč: VEČNA POT

Danilo Sbrizaj
generalni sekretar PZS

___________________________________________________________________________________

ZLATI CEPIN MARKU PREZLJU IN
BORISU LORENČIČU ZA VZPON NA
ČOMOLHARI

Nagradi sta bili dve: publike in strokovne
žirije, končni rezultat pa fantastičen za
slovenski alpinizem, saj je bil vzpon Pavleta
Kozjeka na osemtisočak Čo Oju – 8201 m (prvi
enodnevni solo prvenstveni vzpon na tak vrh
doslej), ko je sam v manj kot 15 urah osvojil
vrh, kar predstavlja nekaj novega in
drugačnega v himalajizmu prejel prvo
nagrado
publike, vzpon naveze Marko Prezelj in Boris
Lorenčič, ki sta bila izbrana med elito za njun
prvenstveni alpski vzpon po severozahodnem
stebru v gori Čomolhari - 7326 m na meji med
Tibetom in Butanom, pa je bil s strani
strokovne žirije proglašen za najboljši vzpon.

V

petek, 26.1. 2007 ob 20.00 je bila v
Grenoblu podelitev Zlatega cepina
(Piolet d’Or), ki sta ga od strokovne
žirije prejela Marko Prezelj in Boris Lorenčič
za novo smer v stebru Čomolharija in Pavle
Kozjek z glasovi publike za enodnevni solo
prvenstveni vzpon na Čo Oju.
Revija Montagnes Magazine že 16 let (od leta
1991 dalje) na začetku vsakega leta izbira
alpinista, ki mu je uspel po mnenju žirije,
sestavljene
iz
najboljših
alpinistov
poznavalcev, najboljši vzpon v preteklem
letu. Med slovenskimi alpinisti smo imeli v
tem času že kar nekaj prejemnikov (Andrej
Štremfelj, Marko Prezelj….) tega priznanja,
imenovanega »Zlati cepin« (Piolet d'Or), in
tudi, letos so se naši plezalci znašli med
nominiranci. Navzlic blokadi, ki so jo »tik pred
zdajci« povzročili v GHT (Groupe Haute
Montagne) in zaradi katere je naš član žirije
Andrej Štremfelj odpovedal sodelovanje v
strokovni žiriji, ki jo sestavljajo tudi dosedanji
prejemniki Zlatega cepina, so se v reviji
Montagnes Magazine odločili, da glasovanje in
podelitve vseeno izpeljejo.
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Marko Prezelj in Boris Lorenčič

Naši
alpinisti
so
tako
prejeli
obe
najprestižnejši nagradi v svetu alpinizma za
leto 2006 in ponovno potrdili vrhunskost
našega alpinizma, ki je že tri desetletja v
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svetovnem vrhu, kar
slovenskem športu.

nima

primerjave

bil nominiran za Zlati cepin tudi leta 2002,
Tomaž Humar pa za leti 1999 in 2004. Marko
Prezelj je tako prvi alpinist na svetu, ki je že
dvakrat prejel to prestižno nagrado.

v

Pavle Kozjek

Letošnji Zlati cepin

Doslej so bili prejemniki Zlatega cepina
naslednji naši alpinisti:
Prvi Zlati cepin sta leta 1991 prejela Andrej
Štremfelj in Marko Prezelj za prvenstveni
vzpon po južnem stebru osemtisočaka
Kangčenzenga (8476 m), drugega pa sta
prejela za leto 1996, Vanja Furlan in Tomaž
Humar za vzpon v severozahodni steni Ama
Dablama (6828 m). Prav tako je bil med
nominiranci Slavko Svetičič. Marko Prezelj je

Ostali nominiranci za leto 2006 so bili:
Ian Parnell in Tim Emmett za novo smer v
jugovzhodnem stebru Kedarnath Doma v Indiji,
Igor Chaplinsky, Andrey Rodiontsev in Orest
Verbitsky za severni greben Singu Charpe
(Great Tower) v Pakistanu, Denis Urubko in
Sergej Samoilov pa za novo smer v Manasluju.

___________________________________________________________________________________

LICENČNI SEMINAR ZA
ALPINISTIČNE INŠTRUKTORJE
2006*

Planinska zveza Slovenije,PZVI pri KA PZS,
Dvoržakova 9, SI – 1000 Ljubljana
ali alpinizem@pzs.si.
Prijavnico lahko pošljejo inštruktorji sami.
Kotizacija seminarja je 37 €/osebo. Za
prenočišče in hrano (2×kosilo, večerja, zajtrk)
je poskrbljeno s strani Komisije za alpinizem.
S seboj prinesite osnovno tehnično in osebno
opremo za aktivnosti v gorah pozimi, vključno
s turno smučarsko opremo ali krpljami
(obvezna plazovna žolna, lopata in sonda)**!
Podroben program bo poslan prijavljenim
alpinističnim inštruktorjem.

P

odkomisija za vzgojo in izobraževanje pri
Komisiji za alpinizem Vas vabi na licenčni
seminar alpinističnih inštruktorjev, ki bo
v soboto in nedeljo, 17. in 18. februarja 2007
s pričetkom ob 9.00 uri, v Domu na Komni.
Seminar je namenjen vsem alpinističnim
inštruktorjem, ki so delali izpit za AI pred
letom 2003 oz. so se udeležili seminarja pred
letom 2003 in je pogoj za podaljšanje
inštruktorske licence.
Vse alpinistične kolektive naprošamo, da
izpolnjeno prijavnico o udeležbi njihovih
alpinističnih
inštruktorjev
na
seminarju
pošljejo do ponedeljka, 12. februarja 2007 na
naslov (Prijava je obvezna na priloženem
obrazcu z vsemi podatki. Kasnejših prijav ne
bomo upoštevali.):

Matjaž Šerkezi
Načelnik PZVI pri KA
*Seminar velja za leto 2006, za leto 2007 bo
organiziran konec leta 2007
**Opremo bo na Komno možno peljati s tovorno
žičnico. Cena tovora je 0.4 €/kg in jo krijete sami.
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KOMISIJA ZA ŠPORTNO PLEZANJE
RAZGLASITEV NAJBOLJŠIH
ŠPORTNIH PLEZALCEV V
SLOVENIJI ZA LETO 2006

obeh zadnjih tekmah sezone je bila polovica
od osmih finalistk iz naše ekipe. Zaključek
svetovnega pokala v domačem Kranju je bil
popoln, saj je drugič doslej zmaga v ženski
konkurenci ostala doma.

K

omisija za športno plezanje pri Planinski
zvezi Slovenije (KŠP) je v četrtek 1.
februarja 2007 v Rdeči dvorani Grand
hotela
Union
pripravila
tradicionalno
razglasitev najboljših športnih plezalcev v
Sloveniji za leto 2006. Na razglasitvi so se tudi
poslovili od naše doslej najuspešnejše športne
plezalke Martine Čufar, ki se je poslovila od
tekmovalnega športnega plezanja.

Moški del reprezentance je nastopal nekoliko
okrnjen, vendar je za dobre rezultate poskrbel
Klemen Bečan. Peto mesto osvojeno na
evropskem prvenstvu je vsekakor odlično in
rezultat kariere.

Razglasitve so se poleg številnih športnih
plezalcev udeležili tudi predsednik PZS mag.
Franci Ekar, ki je tudi podelil nagrade,
podpredsednik PZS mag. Uroš Vidovič in
generalni sekretar PZS Danilo Sbrizaj.
Razglasitev je vodil načelnik KŠP Tomo Česen,
ki je uvodoma poudaril, da je sezona 2006 je
slovenskemu športnemu plezanju postregla z
odlično letino. Reprezentanca je na koncu
sezone svetovnega pokala med več kot 30
državami osvojila tretje mesto v težavnosti, na
posamični
tekmi svetovnega pokala na
Kitajskem pa je bila prvič najboljša.
Plezalke in plezalci so si na evropskem
prvenstvu, svetovnem pokalu in dveh največjih
mastrih priborili neverjetnih 56 uvrstitev med
deseterico, od tega jih je bilo kar 15 na
zmagovalne stopničke. Izstopata seveda zmaga
na finalu svetovnega pokala v Kranju in
bronasta kolajna z evropskega prvenstva, ki ju
je dosegla Maja Vidmar. Ker so bili doslej
največji uspehi plezalnega športa v Sloveniji
vezani na težavnost, je potrebno izpostaviti
prve stopničke na balvanski tekmi svetovnega
pokala, ki jih je priborila Natalija Gros. Poleg
obeh omenjenih pa je k ekipnemu uspehu
največ pripomogla še mlada Mina Markovič, ki
je v minuli sezoni naredila verjetno največji
napredek.
S takimi rezultati je slovenska ženska ekipa
sezono končala kot najmočnejša na svetu. Na

Klemen Bečan – najuspešnejši športni plezalec v letu
2006

Plezalci so v letu 2006 opravili tudi veliko
vrhunskih vzponov v plezališčih, med katerimi
izstopata dva nova ženska vzpona z oceno 8c,
ki sta ju opravili Maja Vidmar in Natalija Gros,
pri fantih pa nova smer Mateja Sove z oceno
8c+/9a.
Poleg tekmovalnih dosežkov je bilo preteklo
leto zaznamovano tudi z veliko skrbjo za
izobraževanje strokovnih kadrov, urejanje
15
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je končala z velikim zmagoslavjem na finalu
svetovnega pokala pri nas v Kranju.

naravne plezalske infrastrukture, vzgoje
mladih itd. Tako smo na nek poseben način
lahko ponosni na nagrado fair play Mance
Mlakar in Simona Margona, ki sta s svojim
ravnanjem tekmovalke in trenerja na
svetovnem mladinskem prvenstvu dokazala, da
je še kako prisotna zavest po ohranjanju
športnega duha.

Najuspešnejši športni plezalec v letu 2006 je
Klemen Bečan, ki je s S petim mestom na
evropskem prvenstvu dosegel svoj najboljši
rezultat v pretekli sezoni in tudi na prvenstvih
sploh. Temu je treba prišteti še trikrat finale
svetovnega pokala in finale enega največjih
mastrov v Serre Chevalierju. Sezono je končal
na 16.mestu najboljših na svetu, v domačem
prvenstvu pa je prvič osvojil naslov državnega
prvaka.

Komisija za športno plezanje je ob koncu
letošnje sezone sklenila, da kot običajno
razglasi najuspešnejšo športno plezalko in
plezalca, poleg tega pa podeli še tri priznanja
za vrhunske dosežke ter sedem priznanj
mladim perspektivnim plezalcem za dosežene
rezultate na tekmah svetovnega pokala,
svetovnega mladinskega prvenstva in skupnega
seštevka evropskega mladinskega pokala.

Načelnik KŠP Tomo Česen in predsednik PZS Franci
Ekar

Priznanja za vrhunske dosežke na tekmovanjih
in za vzpone v naravnih plezališčih so prejeli
Natalija Gros, ki kot ena redkih tekmovalk v
lanski sezoni ni nikoli manjkala v finalu tekem
svetovnega pokala. Kot prva naša tekmovalka
je stala na zmagovalnih stopničkah na
balvanski tekmi. Vrhunsko se je odrezala tudi v
plezališčih in kot tretja naša plezalka (in ena
redkih v svetu) opravila s smerjo z oceno 8c.
Lučka Franko je trikratna finalistka tekem
svetovnega pokala kjer je na koncu sezone v
skupnem seštevku ponovno pristala v
deseterici najboljših plezalk sveta.

Maja Vidmar – najuspešnejša športna plezalka v letu
2006

Za najuspešnejšo športno plezalko je bila
razglašena Maja Vidmar, ki je na tekmah
svetovnega pokala štirikrat stala na stopničkah
za zmagovalce. Z evropskega prvenstva se je
vrnila z bronastim odličjem, potem pa je
vrhunsko formo kot druga naša plezalka
potrdila z vzponom v smeri z oceno 8c. Sezono
Letnik 33 / številka 2

Mina Markovič je kot šestkratni finalistki
tekem svetovnega pokala kar dvakrat uspela
uvrstitev na zmagovalne stopničke. V skupnem
seštevku SP je na koncu končala na šestem
mestu najboljših plezalk sveta.
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Priznanja perspektivnim za rezultate na
tekmah
svetovnega
pokala,
svetovnem
mladinskem
prvenstvu
in
evropskem
mladinskem pokalu so prejeli:

Po končani razglasitvi najuspešnejših je
predsednik PZS podelil posebno priznanje
Martini Čufar, ki je prenehala s tekmovalno
kariero, za vse kar je storila za slovensko
športno plezanje, saj je daleč najuspešnejša
slovenska športna plezalka doslej. Kot članica
državne reprezentance je debitirala
leta
1993. Bila je prva naša tekmovalka z zmago na
tekmi svetovnega pokala in tudi edina, ki je
postala svetovna prvakinja in zmagovalka
svetovnega pokala v letu 2001. Je pa tudi ena
redkih plezalk na svetu, ki je poleg odličnih
rezultatov na tekmovanjih pokazala svoje
mojstrstvo tudi z vzponi v naravnih plezališčih,
saj ji je že leta 1997 uspel vzpon zgornje
desete stopnje. Bila pa je tudi prva Slovenka
in ena redkih v svetu z vzponom težavnosti 8c.

Asja Gosar za četrto mesto v skupnem
seštevku evropskega mladinskega pokala in
uvrstitev na 16.mesto na tekmi svetovnega
pokala v Kranju
Nada Pintar za sedmo mesto na svetovnem
mladinskem prvenstvu v težavnosti
Jure Bečan za tretje mesto v skupnem
seštevku evropskega mladinskega pokala in
uvrstitev
v
deseterico
na
svetovnem
mladinskem prvenstvu v težavnosti
Jernej Kruder za četrto mesto v hitrosti na
svetovnem mladinskem prvenstvu.
Matevž Pintar za peto mesto v skupnem
seštevku evropskega mladinskega pokala
Grega Selak peto mesto v skupnem seštevku
evropskega mladinskega pokala
Ciril Vezonik za sedmo mesto v skupnem
seštevku evropskega mladinskega pokala

Martina Čufar

Povzetek njene kariere: 14 let nastopanja v
svetovnem pokalu, več kot 260 tekem, 9 x
državna prvakinja, 2 kolajni iz mladinskih
svetovnih prvenstev, 32 x na zmagovalnih
stopničkah mednarodnih članskih tekem,
svetovna prvakinja, evropska podprvakinja,
zmagovalka šestih mastrov in treh tekem
svetovnega pokala ter 10 let zapored v
najboljši deseterici na svetu, kar je doslej
uspelo samo še eni tekmovalki. To so dosežki
vredni vsega spoštovanja.
Najuspešnejši športni plezalci v letu 2006
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GORSKA REŠEVALNA SLUŽBA SLOVENIJE
popoldansko kopanje v Nadiži, športne igre,
večeri ob tabornem ognju,predavanja (Željko
Cimprič, Muzej Kobarid – 1.sv. vojna v krnskem
pogorju, Milan Grego – Rezija, Tinki Rovšček –
Živeti z naravo-živeti dlje), svoje odprave,
potovanja in druga doživetja pa bi lahko
predstavili tudi udeleženci

Postaja Tolmin

TABOR ZA »STAREJŠE
MLADINCE« 2007

T

olminski 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.
Veliko je bilo v preteklih letih tudi idej o
taboru za starše – lani smo poskusili tudi to –
in bilo je super!
Tabor bo namenjen predvsem kolesarjenju,
prilagodili pa se bomo tudi drugim željam
udeležencev.
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.

KDAJ: 1. – 8. julij 2007
CENA: 25 € /dan /osebo
(prenočišče – kdor želi lahko ob karavli postavi
šotor, samopostrežni zajtrk pri katerem si
naberemo tudi malico za turo, vodenje, kosilo,
večerja, čaj ali sok v neomejenih količinah,
kopanje in glina za lepoto v Nadiži – tudi v
neomejenih količinah, igrišča in žoge –
nogomet, košarka, namizni tenis, taborni
ogenj, dia-predavanja, …)
ROK ZA PRIJAVO: čmprej (najpozneje pa do
konca aprila če hočemo dobiti skupinsko
dovoljenje za maloobmejne prehode –
najbolje da mi pošljete fotokopijo osnovne
strani potnega lista ali osebne izkaznice,
zaradi lažje organizacije pa sporočite tudi
predvidene dneve prisotnosti. Za otroke
lahko organiziramo poseben program)
DODATNE INFORMACIJE: tel.: 041 352 581 ali
grs.tolmin@siol.net

PROGRAM:
kolesarske
ture
(Beneška
Slovenija,
Rezija,
Kolovrat,
Banjščice,
Trebuša, Šentviška planota, Trnovski gozd, …
planinske ture (najbljižji vrhovi: Stol, Musc,
Gabrovec, Breški Jalovec, poti spomina v soški
dolini: Krn, Batognica, Krasji vrh …

Nasvidenje v Posočju!
Žarko Trušnovec

PLANINSKA ZALOŽBA
RAZPIS

pošljite na naslov Planinska zveza Slovenije,
Založniški odbor, Dvoržakova 9, 1000 Ljubljana
ali po e-mailu planinska.zalozba@pzs.si. Vse
podrobnosti bomo določili v osebnem
pogovoru, na osnovi katerega bomo sklenili
tudi avtorsko pogodbo.

P

laninska založba išče pisce za planinska
vodnika: POLHOGRAJSKO HRIBOVJE ter
ŠKOFJELOŠKO
IN
CERKLJANSKO
HRIBOVJE. Obseg vodnikov naj bi bil približno
200 strani v formatu 12 x 16 cm. Vse, ki se
boste odločili prosimo, da nam to sporočite do
18. 2. 2007; vlogi pa priložite primer opisa
ture oz. izleta na posamičnem območju. Vlogo

Letnik 33 / številka 2
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Predsednik Božidar LAVRIČ
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GOSPODARSKA KOMISIJA
POZIV PLANINSKIM DRUŠTVOM

obiskovalcem naše spletne strani tudi s
fotografijo, ne samo opisno. Fotografije nam
pošljite na naslov:
hedvika@pzs.si ali danilo.sbrizaj@pzs.si.

P

laninska zveza Slovenije namerava pred
pričetkom letošnje planinske sezone
preurediti svojo spletno stran. Že ves čas
si tudi prizadevamo, da bi obiskovalcem naše
spletne strani ponujali čim več in čim bolj
točne informacije, kar velja tudi za podatke o
naših planinskih kočah. Pri pregledu seznama
planinskih koč, ki je tudi z vašo pomočjo
čedalje boljši, smo opazili, da za nekatere
planinske koče nimamo nobene fotografije.
Prepričani smo, da jih v PD imate, zato vas
vljudno prosimo, da nam jih pošljete, tako, da
bodo naše planinske koče predstavljene

Prosimo vas tudi, da pogledate opise koč in
nam sporočite popravke oziroma dopolnitve,
saj vi prav gotovo najbolje poznate trenutne
razmere.
Podatke nam posredujte na PZS do 18.2.2007.
Generalni sekretar PZS
Danilo Sbrizaj

___________________________________________________________________________________

PROŠNJA ZA POSREDOVANJE
STATISTIČNIH PODATKOV IN
PODATKOV O PROMETU V
PLANINSKI KOČI ZA LETO 2006

V

prometu v planinski koči v letu 2006.
Ugotovili smo, da je odziv PD glede
posredovanja teh podatkov zelo slab, zato vas
prosimo, da nam podatke za katere smo vas
prosili čimprej pošljete na GK PZS.
Generalni sekretar PZS
Danilo Sbrizaj

Obvestilih PZS (11/2006), smo vam
posredovali obrazec za statistične
podatke za leto 2006 in obrazec o

ODBOR ZA ČLANSTVO
INFORMACIJA O OZNAČEVANJU
TRGOVIN – LOKACIJ, KJER ČLANI
PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
KUPUJEJO PLANINSKO ŠPORTNO
OPREMO S POPUSTOM

Do popusta je upravičena vsaka planinka ali
planinec, ki se izkaže prodajalcu ob nakupu
planinske športne opreme z veljavno planinsko
izkaznico in iz katere je razvidno, da je
poravnal članarino za tekoče leto.
Informacije o prodajalcih, lokacijah in višini
popustov pri nabavi športne opreme ali
sklenitvi dodatnih zavarovanj pri zavarovalnici
TILIA d.d., lahko dobimo v Planinskem
koledarčku PZS 2007 in Obvestilih PZS za
tekoče leto, pri matičnih planinskih društvih, v
strokovni službi PZS in na spletni strani
Planinske zveze Slovenije www.pzs.si
Kako so označena prodajna mesta?
Prodajna mesta so označena z nalepko, ki
opozarja in obvešča člane Planinske zveze

T

udi za leto 2006 je Planinska zveza
Slovenije z 9 opremljevalci, ki poslujejo
v 62 (*) trgovinah s planinsko in drugo
športno opremo po vsej Sloveniji sklenila
dogovor o možnosti nakupa planinske športne
opreme za člane planinskih društev .
Kdo je upravičen do popusta in kje so te
trgovine oziroma prodajna mesta?
19
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Priporočamo, da to storite že v januarju, saj
boste s tem avtomatično neprekinjeno oz. od
dneva vpisa dalje vse leto pri zavarovalnici
TILIA d.d. zavarovani za primer nesreče pri
planinskih aktivnostih in boste vse leto
lahko koristili bonitete, ki jih nudi
članstvo v družini slovenskih
planincev.
Več o svojih članskih pravicah si
boste
lahko
prebrali
v
informativni zgibanki planinske
organizacije
»10
pomembnih
prednosti članstva v PZS«, ki je v
trgovinah
opremljevalcev,
na
planinskih društvih
in na sedežu PZS
brezplačno na voljo.

Slovenije, da lahko v določeni trgovini planinci
kupujejo športno opremo s popustom. Nalepka
je oblikovana na osnovi planinske markacije v
kateri je v srednjem delu grb PZS, na obodu
pa napis: Tukaj kupujejo člani
Planinske zveze Slovenije s
popustom.
Nalepka, ki obvešča planince o
možnosti nakupa s popustom je
nameščena na vidnem mestu v
trgovini poleg nalepk o možnosti
plačila s plačilnimi karticami, ob
blagajni in po možnosti tudi na
mestih, kjer je predstavljena oprema
za planinske aktivnosti.
Pomembno:
Preden se odpravite v planine svetujemo, da v
svojem planinskem društvu poskrbite za
veljavno članstvo v planinski organizaciji.

Generalni sekretar PZS:
Danilo M. Sbrizaj

PLANINSKA DRUŠTVA VABIJO
AKCIJE V FEBRUARJU 2007:
AKCIJA

DATUM

ORGANIZATOR

INFORMACIJE

Planinska šola za
odrasle
Zbor Markacistov MDO
Notranjske
13. tradicionalni
Valentinov pohod
"Kozje-Bohor"
Pustni smuk na Veliki
planini
Mali Grintovec, 1813 m

15.2.07

PD Velenje

Jože Melanšek 041/ 578 557

16.2.07

MDO Notranjske

Marinka Petkovšek 01/ 754 36 02

17.2.07

PD Bohor Senovo Marija Krušič 051/ 422 158,
07/ 497 14 32

17.2.07

PD Bajtar

17.2.07

Veleslalom za pokal
Celjske koče
Pastirčkove igre na
Veliki planini
Planinski ples

23.2.07

PD Pošte in
Stane Tomšič 041/ 830 366
Telekoma
Ljubljana
PD Grmada Celje Robi Koritnik 031/ 353 373

24.2.07

PD Bajtar

Helena Plahuta 041/ 981 141

24.2.07

pisarna PD 02/ 251 29 62

Pohod Franca Štrausa

24.2.07

PD Maribor
Matica
PD Litija

Pohod po Žerdonarjevi
poti

24.2.07

Letnik 33 / številka 2

PD Ojstrica
Celje
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Helena Plahuta 041/ 981 141

Marijan Jug 041/ 382 849
Ciril Černec 031/ 654 627
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AKCIJA

DATUM

ORGANIZATOR

INFORMACIJE

Polhograjska planinska
pot

25.2.07

Boris Lazar

Peca-Slovenija planinari

februar

PD Pošte in
Telekoma
Ljubljana
MDO Koroške,
PD Mežica

Drago Horjak 041/ 764 012
pisarna PD 02/ 823 53 78

AKCIJE V MARCU 2007:
AKCIJA

DATUM

ORGANIZATOR

INFORMACIJE

20. pohod žena na Hom

1.3.07

PD Zabukovica

Jože Jančič 041/200 196

Jurčičev pohodSlovenija planinari
11. zimski rekreacijski
pohod "Čez Blegoš na
Lubnik"
24. zimski pohod na
Nanos
Pohod po obronkih Celja

3.3.07
4.3.07

MDO Ljubljana,
PD Polž
PD Škofja Loka

Marinka Koželj-Stepic 01/ 56 16 925
Rok Kastelic 041/ 751 238
Slavica Laznik 041/ 474 004

4.3.07

PD Podnanos

Janko Božič 041/ 850 586

4.3.07

PD Grmada Celje Robi Koritnik 031/ 353 373

Trška pot

4.3.07

PD Šoštanj

info@pd-sostanj.si

Mladinsko zimovanje v
Možnici
Motoretovi dnevi

9.3.11.3.07
10.3.07

PD PT Ljubljana
Mladinski odsek
PD Lisca

Pohod ob Dnevu ženakoča Planinc
Pohod skozi Bistriški
vintgar (obč. praznik)

10.3.07

PD Vuzenica

Petra 031/ 647 944
petrakatrasnik@gmail.com
Jože Prah 041/657 560,
prah.joze@volja.net
Branko Bricman 041/ 363 528

10.3.07

Srečanje na planinskem
domu Košenjak ob
Dnevu žena
Tradicionalni pohod za
dan žena na Hleviše

10.3.07

Poldka Lorenci 02/ 818 39 01,
PD Slovenska
Bistrica,
G. Hostej 041/ 280 126
TIC Slov. Bistrica
PD Dravograd
Ivana Kotnik 051/ 315 963,
pd.dravograd@email.si

11.3.07

PD Idrija

Tinka Gantar 05/ 377 67 56

PD Slovenj Gradec vabi že na 15. tradicionalni pohod po Šisernikovi spominski poti iz
Dravograda do Kremžarjevega vrha v soboto dne 24. februarja 2007.
Začetek pohoda je med 6.00 in 8.30 uro dopoldan. Pot je markirana, čas hoje 4-5 ur (dodatno še
1 ura s Kremžarice do Slovenj Gradca). Potrebna je ustrezna zimska oprema. Priporočamo
uporabo palic.
Najava večjih skupin je zaželena. Informacije in prijave pri glavnem vodniku Hartman Ivanu telefon 02 88 44 126 ali GSM 031 609 831.
Vodniški odsek
PD Slovenj Gradec
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PLANINSKA DRUŠTVA POROČAJO
PLANINSKE AKTIVNOSTI NA
OSNOVNI ŠOLI JANKA GLAZERJA

posebnih znakov in za nas popolnoma
nerazumljiva. To je učence zopet navdušilo,
da so še iskali podatke o teh ljudeh in
njihovem življenju. V mesecu decembru bomo
naredili na šoli razstavo vseh teh zanimivosti.
S trekinga iz Nepalske Himalaje pa se je v
oktobru vrnil tudi znani Rušan Mitja Plohl,
planinski vodnik in alpinistični inštruktor.
Mentorji planinskih skupin na šoli smo ga
prosili za predstavitev tega sveta našim
učencem in njihovim staršem. Z veseljem se je
odzval povabilu in v sredo, 29. 11. 2006 smo
imeli v šolski dvorani planinsko predavanje z
diapozitivi z naslovom »Okoli Anapurn v
spomin na Bena«. To je bil vsekakor zanimiv,
izobraževalni planinski dogodek za vsakogar, ki
se je predavanja udeležil. In udeležba staršev,
učiteljev in učencev ni bila mala.

D

a se v mestu Ruše odvija mnogo
aktivnosti povezanih z rekreacijo in
planinsko dejavnostjo, je že znano.
Sodobno življenje kar kliče po športno
rekreativnih dejavnostih, planinarjenju in
gorništvu. Vse te dejavnosti pa pripomorejo k
zdravemu in kvalitetnemu načinu življenja.
Na naši šoli se trudimo, da bi z različnimi
aktivnostmi poleg rednega pouka kar največ
pripomogli k takšnemu načinu življenja naših
učencev. Zelo veliko k temu prispeva
planinstvo v obliki športnih, kulturnih in
izobraževalnih dejavnosti. V mesecu novembru
in decembru so se na šoli odvijale kar vse
dejavnosti.

V petek, 1. decembra smo skupaj s MO PD
Ruše organizirali nočni planinski pohod na
Areh. Povabili smo planince od tretjega do
devetega razreda in zbralo se jih je kar 31.
Posebej smo veseli, ker se vračajo k nam tudi
srednješolke, saj sta se nam pridružili kar dve
na pohodu. V nasprotju z lanskim pohodom, ki
je potekal v visokem snegu in mrazu, je bil
letošnji v suhem in prijaznem vremenu. Ob 16.
30 uri smo se zbrali na vasi in dobre volje
krenili proti Kalvariji. Najmlajši učenci so si
želeli že takrat prižgati svetilke, saj ravno
hoja s svetilkami da poseben čar nočnemu
pohodu. Ko smo pešačili proti Čandru, se je
končno tako stemnilo, da smo si začeli svetiti.
Svetili pa nismo samo mi, ampak nam je bilo
naklonjeno tudi nebo, ki je bilo jasno in
zvezdnato. Občudovali smo krasen pogled na
Ruše in Maribor. Koliko sproščenega pogovora
in utrjevanja medosebnih odnosov med učenci
prinese tak skupen planinski pohod! Na Apnici
smo imeli počitek za malico, a nas je hladen
zrak kar hitro pognal naprej proti cilju. Do
koče Ledenice smo prispeli okrog osme ure.
Sledila je nastanitev v obeh kočah in priprava
na večerjo. Nato smo z učenci še malo
posedeli v Ruški koči, ko je močno potrkalo po
vratih. In kaj mislite, kdo nas je obiskal? Ja,
seveda, Miklavž in parkelj sta začela opravljati

V začetku oktobra so učenci tretjih razredov
risali in slikali za otroke iz Nepala. Likovne
izdelke skupaj z barvicami in svinčniki, ki jim
jih je podarila naša šola, je odnesel v daljne
kraje gorski reševalec gospod Beno Vohar; ki je
v oktobru šel z odpravo v njihovo deželo. Že
takrat so bili učenci navdušeni, da bodo
njihovi izdelki potovali tako daleč. Veliko smo
se pogovarjali o tamkajšnjem življenju,
šolanju, poiskali Nepal na globusu, ga
primerjali s površjem Slovenije. Nekateri
učenci so iskali doma podatke na internetu ter
z zanimivostmi seznanjali ostale učence.
Takrat nismo pomislili, da nam bodo tudi
otroci iz Nepala poslali svoje izdelke.
Navdušenje je bilo nepopisno. Držati v rokah in
opazovati risbice otrok z zelo nenavadnimi
imeni, zanimivimi motivi, je bilo res doživetje.
Motivi so odraz njihovega življenja, visokih
gora in njihove kulture. Nekateri so nam tudi
kaj napisali v angleščini, nam poslali pozdrave,
zahvalo za risbice in izrazili željo, da bi si
dopisovali in postali njihovi prijatelji. Da ti
ljudje živijo revno in skromno, so dokazali tudi
njihovi izdelki, ki so narisani na navadnem
papirju, nekateri celo strgani kar iz zvezka.
Rišejo s svinčnikom ali kulijem. Ker so nam
poslali tudi neke vrste šolski bilten, smo lahko
opazovali tudi njihovo pisavo, ki je splet
Letnik 33 / številka 2
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smo prišli v oblačnost in meglo, ki pa ni
vplivala na našo dobro voljo. Nekoliko
utrujeni, a polni vtisov in doživetij smo ob 12.
30 uri prispeli v Ruše. Mentor in mentorice
planinskih skupin iz šole smo skupaj s
planinskimi vodniki zopet ugotovili, da smo
napravili nekaj dobrega za naše otroke. Hvala
vodstvu šole in planinskemu društvu Ruše, ki
nas spodbuja in nam vedno z veseljem pomaga
pri organizaciji in izvedbi naših aktivnosti.

svojo nalogo že prvega decembra. Miklavž je
učence pohvalil za vzpon, uspešno opravljeno
pot in jih obdaril s čokolado. Ko sta se s
parkljem poslovila, smo se tudi mi odpravili v
koče in se začeli pripravljati za spanje. Smeh,
hihitanje, pa spet smeh, preden postane v koči
končno tišina. A tudi to je del druženja in
spada zraven. Tisti, ki smo v soboto vstali
zgodaj, smo imeli priložnost opazovati sončni
vzhod, ki je bil zares čudovit. Pri nas je bilo
jasno, Maribor se je kopal v megli, ki je
spominjala na veliko morje. Krasno.

Mentorica planinske skupine na šoli:
Andreja Kljajič, prof.

Po pospravljanju sob in zajtrku smo se
odpravili nazaj v dolino. S sončnega vremena

___________________________________________________________________________________

1600 POHODNIKOV PO POTEH
POHORSKEGA BATALJONA

mnogi so se spominjali časov, ko so po tej poti
gazili do pasu v snegu. Strinjali pa so se s tem,
da je tudi brez snega na pohodu vse super.
Med potjo je bilo dovolj časa za malce
zakasnele novoletne čestitke, za šale in ostale
pogovore. Različne skupine so se v gozdu
ustavljale in privoščili so si obilno malico.
Seveda je bilo tudi za poplaknit marsikaj pri
roki. Po nekajurnem pohodu so prispeli do
spominskega
obeležja
padlim
borcem
Pohorskega bataljona. Marsikatera svečka je
bila prižgana v spomin junakom izpred mnogih
let. Marsikdo je v mislih odtaval v čas, ko se je
na tistem kraju dogajala morija slovenskih
fantov. Lahko bi dejali, da kljub prizadevanju
nekaterih, da se jih zbriše, spomin na njih še
živi. In to dokazujejo vedno večje množice
pohodnikov.

M

inulo soboto je Planinsko društvo Zreče
organiziralo 29. pohod po poteh
Pohorskega bataljona. V lepem sončnem
vremenu se ga je udeležilo okoli 1600
pohodnikov, za katere so skrbeli zreški
planinci, zreški gasilci in ansambel Zreških 6.
Tradicija in napoved lepega vremena je v
mesto pod Pohorjem privabila pohodnike iz
vseh koncev Slovenije in sosednje Hrvaške.

Pohod po poteh Pohorskega bataljona

Organizator je poskrbel za avtobusni prevoz do
Rogle. Od tam so pohodniki krenili do koče na
Pesku, plačali štartnino in se odpravili proti
Osankarici. Letos je bilo snega le za vzorec in

Zreški planinci so delili napitke
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Naslednji postanek je bil pri domu na planincev in gasilcev. Letošnje leto se je vse
Osankarici. Organizatorji so poskrbeli za tople poklopilo in deževale so samo pohvale. Na
in hladne napitke. V Kotu pa so že čakali pohodu so bili tako otroci kot starejši. Po moji
avtobusi, ki so pohodnike varno pripeljali do evidenci je bil med najstarejšimi domačin 78
športne dvorane v Zrečah, kjer je bil letni Anton Cvelfer.« Srečanje pohodnikov se
zaključek. Predsednik PD Zreče Drago Črešnar je zaključilo s toplim obrokom, bogatim
je o pohodu povedal: »Izredno smo veseli srečelovom, podelitvijo priznanj, ter plesom
tolikšnega števila pohodnikov. To je naš pod taktirko Zreških 6.
rekord. Seveda je treba povedati, da je za
Jože Gumzej
toliko ljudi potrebna dobra organizacija. Za
pohod je skrbelo okoli šestdeset zreških
___________________________________________________________________________________

ŠESTNAJSTI NOČNI POHOD NA
GRMADO POD STREHO

pohod je prešel pod okrilje planinskega
društva Blagajana. S številom pohodov je raslo
tudi število pohodnikov, s tem pa tudi skrb za
organizacijo in varnost.

P

o prespani noči misli še vedno potujejo
eno noč nazaj: » Je bilo vse v najboljšem
redu? Je bilo dovolj varno? So bili
pohodniki zadovoljni?«

Da smo uspeli, dokazujejo udeleženci pohoda,
ki prihajajo iz Murske Sobote, Jesenic,
Maribora, Kranja, Novega mesta, Kopra, Nove
gorice, Bele Krajine, Francije, Kanade,
Hrvaške in verjetno še od kod.
Marsikdo je pred pohodom vprašal: » Kje pa je
sploh Polhov Gradec? » Vendar ljudje pridejo,
zadovoljni odidejo in naslednje leto pripeljejo
še svoje prijatelje in znance. To je nedvomno
velika pohvala za naše društvo in tudi velika
obveza za naprej.

Morda vse pove že to, da člani Gorske
reševalne službe iz Ljubljane niso posredovali,
saj ni bilo potrebe, kljub tako velikemu številu
ljudi. V planinskem društvu Blagajana smo
zadovoljni šele takrat, ko dobimo poročila
vseh naših služb in poročilo Gorske reševalne
službe, da je vse potekalo brez težav. S tem je
poplačano večmesečno pripravljalno delo
upravnega odbora, delo redarjev in članic na
vpisnih mestih, delo skrbnih vrvašev, članic in
članov na planinski parceli in pri lovski koči.
Nenazadnje je s tem poplačano tudi moje
delo, ki traja skozi celo leto, leto za letom, že
šestnajst let.

Organizacija takega pohoda zahteva poleg dela
članov planinskega društva tudi kar nekaj
finančnih sredstev. Le-ta pridobivamo na
različne načine. Prav zaradi tega je
pomembno, da se ob pričetku pohoda vsi
pohodniki prijavijo na vpisnih mestih, kjer za 2
€ dobijo koledarček pohodov PD Blagajana,
vpisni karton, bon za čaj in dodatno
zavarovanje v času pohoda pri zavarovalnici
Tilia. Žal pa v društvu ugotavljamo, da se
prijavi le okrog 10% pohodnikov.

Prvi nočni pohod na Grmado smo organizirali
trije sosedje v počastitev samostojne
republike Slovenije. 15. januarja 1992 so nas
kot samostojno državo priznale najvplivnejše
države tedanje evropske skupnosti. To je
botrovalo temu, da smo se Dvanajščakova,
Oblakova
in
Zalokarjeva
družina,
ter
Železnikar Vinko 17. januarja odpravili na
Grmado in opolnoči na vrhu nazdravili
mednarodno priznani republiki Sloveniji.

Že zdaj pozivam vse pohodnike 17. nočnega
pohoda na Grmado, da se prijavijo ob
pričetku, saj gre za njihovo varnost in dobro
počutje, za kar vsako leto skrbi okrog 70
članov planinskega društva in gorske reševalne
službe. Prijavljeni pohodniki pohoda, ki se
prične v Polhovem Gradcu, so za svojo
udeležbo na pohodih tudi nagrajeni, saj
prejmejo za desetkratno udeležbo plaketo.

To je bil za nas, dvanajst pohodnikov,
nepozaben nočni pohod in sklenili smo, da
bomo to ponovili tudi naslednje leto. Vendar
se ni končalo pri drugem pohodu. Že šesti
Letnik 33 / številka 2
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pripravah na 17. nočni pohod. Vemo, da nas
čaka veliko dela in priprav in to za samo eno
noč. Noč, ki bo januarja 2008 tisti petek, ki bo
najbližji polni luni.
Nasvidenje na 17. nočnem pohodu na Grmado.

Rad bi se zahvalil še vsem sponzorjem, ki nam
finančno in materialno pomagajo pri izpeljavi
pohodov. V veliko oporo nam je tudi naša
občina Dobrova, Polhov Gradec in sosednja
občina Medvode. Hvala tudi vsem ostalim, ki
nam pomagate in bog naj vam ohrani to
navado.

Predsednik PD Blagajana
Stane Dvanajščak

Pohodniki 16. nočnega pohoda na grmado se še
niso dobro odpočili, mi pa že razmišljamo o
___________________________________________________________________________________

15. ZIMSKI VZPON
NA TRDINOV VRH

debelejša snežna odeja, močan veter in
temperatura globoko pod ničlo.

2

Belokranjcev, ki so napovedovali srečanje na
vrhu, ni bilo od nikoder, zato je nepregledna
kolona krenila mimo vojašnice po zasneženih
košenicah , po vzhodnem robu pragozda do
Miklavža, kjer so srečali šentjernejske
planince.

. januarja so vremenoslovci napovedovali
deževen dan, vendar se napovedi niso v
celoti uresničile. Ko smo se zjutraj v
Gabrju zbrali sredi vasi, je res pršilo, toda ko
smo se bližali Gospodični, so padavine
prenehale.

Prijetno utrujene pohodnike je čakala pri
Gospodični topla krušna peč. Nepozaben
klepet
s
planinci
iz
Šentruperta
in
Kostanjevice, ki so se letos v tako velikem
številu udeležili jubilejnega pohoda na Trdinov
vrh… Čakal nas je še spust v Gabrje.
Začetek akcije SLOVENIJA PLANINARI, v
organizaciji Planinske zveze Slovenije in PD
Novo mesto, je kljub slabi vremenski
napovedi, lepo uspel

V
planinskem
domu
Gospodična
je
Zavarovalnica
Tilija
pohodnike
prijetno
presenetila s čajem, kuhanim vinom in
novoletno potico. Po krajšem počitku so
pohodniki nadaljevali pot proti Trdinovemu
vrhu. Tam jih je čakalo drugo presenečenje:
20 centimetrov debela snežna odeja,
brezvetrje in temperatura ena stopinja pod
lediščem. Prava zimska pravljica… Počitek v
zavetju cerkvice sv. Ilije in obujanje spominov
na prvi pohod, ko je bila na vrhu Gorjancev

Jože Perše

___________________________________________________________________________________

PRVI POHOD MLADINSKEGA
ODSEKA PD TRŽIČ V LETU 2007

N

ovo leto, nova poznanstva, nove poti.
Mogoče tudi stare poti, pa z novimi
doživetji, drugačnimi koraki … Taka je
bila tudi prva letošnja pot mladinskega odseka
Tržič. 38 udeležencev, pretežno otrok, se je v
soboto dne 20.1.2007 odpravilo na krožno pot
od Drage do Poljške planine, Sankaške koče,
Sv. Petra nad Begunjami in do Krpina. Z
avtobusom smo se pripeljali do Drage. Med
potjo smo videli ostanke gradu Kamen.
25
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segal nad kolena. Pa tudi bušk je obvaroval, če
je kdo izgubil ravnotežje. Naslednji počitek pri
Sankaški koči so popestrile gugalnice in druga
igrala. Nekatere pa je zamikalo nabiranje
teloha. Kljub oblačnemu vremenu smo videli
zasneženi Triglav in bližnje vršace, Blejsko
jezero z gradom ter vsa večja mesta in vasice
v tem predelu Gorenjske, ki ležijo pred
Pokljuko in Jelovico. Sledil je še spust mimo
cerkve sv. Petra do Krpina, kjer nas je že čakal
avtobus. Ampak pred tem nas je vabilo še
obljubljeno otroško igrišče. Utrujene noge so
bile naenkrat čudežno spočite in razpoložene
za tekanje po toboganih, vlakih, vrtiljakih,
ipd. Šele v avtobusu so si zaslužile počitek.

Vodnik Stane nas je razdelil v skupinice k
mentorjem in vodnikom ter nam opisal pot. In
že smo pogumno zakorakali po široki gozdni
poti. Na otroških nogah je bilo opaziti tudi
kakšne nove »kvedrčke – gojzerčke«. Mogoče
so bili napisana prošnja, želja dobrim
decembrskim možem in uslišana s paketkom
pod okrašeno jelko. Toplo januarsko vreme nas
je kmalu opozorilo, da smo oblekli kakšen
pulover preveč oziroma nas bunda preveč
greje. Počasi, a vztrajno smo se vzpenjali proti
Poljški planini. V senčni grapi nas je malo pred
kočo pozdravil sneg. Letos tako pričakovano, a
še neizpolnjeno otroško hrepenenje. Nekaj
fantov se ni moglo upreti skušnjavi in so se
hitro pomerili v kepanju. Na Poljški planini sta
nas prijazno sprejela in postregla oskrbnika
koče. Tudi jaslice sta z veseljem pokazala. Po
malici in počitku smo naredili spominsko
fotografijo, nato se poslovili.

Namesto sončnega pozdrava, za konec izleta
še en utrinek, še en pogled, ki se je ustavil na
nekaj šopkih razcvetelega teloha v otroških
rokah. Saj se spomnite »Solzic« Prežihovega
Voranca želje, ki je v vsakem otroku
prisotna na malo drugačen način, a z istim
namenom: »za mami«!

Sankaška koča je bila naš naslednji cilj. Pot do
nje je bila ponekod zasuta s suhim listjem,
katerega je veter nanosil kot nalašč za
razigrane stopinje. Predvsem najmanjši
pohodniki so veselo gazili po njem, saj jim je

Majda Haler

__________________________________________________________________________________

P

D Ribnica je na Silvestrovo že
tradicionalno organiziralo pohod na Sv.
Ano, da bi v planinskem vzdušju
pričakali novo leto. 50 pohodnikov od blizu in
daleč se je dobre volje pod vodstvom vodnika
PZS Marjana Intiharja podalo na pot.

sv. Ane je bila ob 23.15 tudi sveta maša, ki
sta jo je darovala ribniški kaplan Matej Pavlič
in kočevski župnik Tone Gnidovec. Ob polnoči
pa so pred cerkvijo z razgledom na dolino
sledile najlepše želje in voščila, a tudi
ognjemet ni manjkal, razgled pa je omogočal
ogled ognjemeta celo v Kočevju. Veselo je
bilo nato tudi v koči, saj je praznovalo veliko
planincev in prijateljev naše koče. Foto:
Dušan Nosan.
S prvim letošnjim pohodom smo pokukali na
primorsko stran. Podali smo se na Matajur,
1642 metrov visoki vrh na meji z Italijo. Bilo
nas je kar 20 planincev z vodniki vred. Varno
in lepo nas je po lahki poti vse do vrha s
kapelico in nazaj v dolino vodil vodnik PZS
Stane Babič, pomočnik vodje je bil VPZS
Roman Petelin (VPZS na pohodu so bili še:
Marjan Intihar, Martin Žuk, Andrej Drobnič,
Zdenka Mihelič). Na vrh smo se podali iz vasi
Avsa in sicer po Beneški poti, a smo jo zaradi

Pomočnik vodje je bil VPZS Roman Petelin,
VPZS na poti je bil tudi Stane Babič. V cerkvici
Letnik 33 / številka 2
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Drugi pohod v letošnjem letu pa je bil
tradicionalni Nočni pohod z baklami na Sv.
Ano, 20. januarja, v organizaciji Mladinskega
odseka PD Ribnica in Pokrajinskega odbora MO
Ljubljana. (Več o tem pohodu v Mladinski
prilogi Obvestil PZS).

prečudovitega razgleda kmalu preimenovali v
Nebeško pot. ☺ Zares prijetno druženje, lep
pohod in čudovit razgled so tiste tri stvari, ki
nam bodo še posebej ostale v spominu na prvi
letošnji pohod, 6. januarja. Foto: Dušan
Nosan.

Naslednji pohod je že 3. februarja na
Ermanovec, Sivko in Hleviše, nato pa pustni
pohod, 18. februarja, na 'zacoprano' Slivnico.
Vse pohode najdete tudi na naši spletni strani:
www.planinskodrustvo-ribnica.si.
Vabljeni! Srečno in vse lepo vam želimo na
vseh vaših poteh.
Zdenka Mihelič

___________________________________________________________________________________

PD KRIŽE - XX. ZIMSKI POHOD NA
KRIŠKO GORO

Slovenije. Še posebej so nagrajeni tisti, ki tudi
prespijo v koči, saj pravzaprav spijo v hotelu s
4 milijoni zvezdic in še več lučkami v dolini,
zjutraj pa nepozaben sončni vzhod.
Jutranji mraz in škripanje pod nogami so
redkost, toplota dneva pa prijetnost, ki prija
vsakemu telesu.

Z

imski pohod na priljubljeno točko
Križanov, Tržičanov, pa tudi Kranjčanov
in Ljubljančanov je minil v znamenju
čudovite zimske idile, prijetnem vzdušju in
izjemnem številu obiskovalcev.

Prizadevni organizatorji so pripravili tudi
srečolov in skoraj vsakdo je dobil kako
malenkost, izkupiček pa je namenjen obnovi
tovorne žičnice iz Gozda do koče na Kriški
gori. Seveda ni manjkalo tekočih in malo manj
tekočih dobrot, nepogrešljiva je tudi zaseka in
prava klobasa ter kruh pečen na Kriški gori.
Udeleženci vseh starosti smo se srečevali,
poklepetali in nato vrnili zadovoljni domov z
mislijo: še pridemo.
Vseh registriranih udeležencev je bilo 515,
mnogo pa je bilo tistih neregistriranih, tako je
bilo danes na Kriški gori približno 750 ljudi.
Vsi, ki so prišli na goro prvič (58) so prejeli
bronasto priponko, za tri obiske smo prejeli
srebrno priponko, teh je bilo 23, zlato
priponko za 5 obiskov je prejelo 22
pohodnikov, bronasto plaketo za osemkratni
pohod je prejelo 28 udeležencev, 25

Marsikdo poreče, pa kaj je tem ljudem, da
pozimi v snegu in mrazu silijo sem gor, vendar
odgovor dobi vsakdo, ki zares pride gor.
Ima kaj videti, tokrat je bil razgled še posebno
veličasten saj, se je videlo ne zgolj do
Snežnika, Triglava, Limbarske gore, pač pa
tudi vse doline in grebeni vmes. Torej na dlani
je ležalo morda tretjino, zagotovo pa četrtino
27
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Vedno znova se veselimo druženja z vami!

udeležencev je prejelo srebrno plaketo za
šestnajst obiskov.
Vseh dvajset pohodov se je udeležilo 28
udeležencev (8% prvič sodelujočih).

Za PD Križe
Ivana valjavec

___________________________________________________________________________________

OSANKARICA – PO POTEH
POHORSKEGA BATALJONA

molči pohorski gozd, ki bi lahko bil tudi kulisa
raja…

V

soboto, 13. januarja 2007 je potekal 29.
pohod po poteh Pohorskega bataljona in
prvi pohod Planinskega društva Kočevje v
letu 2007, po tej znameniti pohorski poti.
Vreme je bilo ravno pravo za pohod. Ni bilo
dežja, ne snega, še manj mraza. Iz Kočevja se
nas je 35 planincev odpeljalo na Roglo (1517
m), tam pa smo se z drugimi pohodniki zlili v
nepregledno dolgo vrsto. Pri koči na Klopnem
vrhu (1340 m) smo malicali in dali evro za
startnino. Zatem smo se v gosjem redu
spuščali in dvigali po poteh in stezah Pohorja
do bojišča Pohorskega bataljona. Spotoma smo
občudovali mogočne iglavce, pa tudi pašnike,
vrstila so se temna barja, potočki in jezerca. V
veliko primerih smo zato hodili tudi po stezah
iz brun, v plitki vodi pa smo občudovali šotne
mahove, sestoje šaša in druge vodne rastline.
Mimogrede smo bili na prizorišču ene
najbridkejših žaloiger: mesta smrti 69
partizanov in partizank. Bilo je nekaj dni po
Novem letu 1944, ko se je k njihovemu
taborišču prihulilo okoli 2000 okupatorjevih
policistov in domačinov v nemški napol vojaški
službi. Skoraj na ravnem, le rahlo valovitem
svetu so okoli spomenika žrtvam, posejani
spominski kamni. Na
kamnih so zapisani
položaji zemljank, v katerih so padli
posamezni oddelki bataljona. Tudi Ženski vod!
Kar stisne te pri srcu. Vse naokoli pa zlovešče

Do Doma na Osankarici (1193 m) smo vsak s
svojimi mislimi tiho hiteli mimo močvirnih tal,
ki kakor temna barja brez pritokov in odtokov
ponujajo življenje rastlinam in živalim. Tu in
tam je bilo slišati tudi ptice, srnjad pa je že
pred prvimi pohodniki zbežala globlje v gozd.
Na Osankarici smo si ogledali še maketo
taborišča Pohorskega bataljona. Po krajšem
počitku smo se odpravili v Kot na Pohorju, kjer
so nas domačini pogostili s čajem, čakal pa nas
je tudi avtobus.
Končna postaja je bila športna dvorana v
Zrečah, kjer smo poleg drugega dogajanja
pohodu dodali piko na i s pravim planinskim
plesom.

Nevenka Križ
PD KOČEVJE
___________________________________________________________________________________

NAŠIH 50 LET !

J

dosedanje delo, je pa tudi čas, da se s
skupnimi
močmi
spoprimemo
z
izzivi
prihodnosti.

ubilej, ki ga danes praznuje naše društvo
50 let je čas, da se ozremo nekoliko v
preteklost, da ocenimo in osvežimo
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14. februarja 1957 se je na 1. občnem zboru
na pobudo g. Ožbeja Prosena in Gregl Iva
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najnujnejša obnovitvena dela. Kočo so planinci
z prostovoljnim delom obnavljali 8 let. Leta
1992 je koča Pesnik ponovno začela
obratovati, upravljali so jo planinci z
dežuranjem ob vikendih. Leta 1994 je društvo
dalo kočo v najem in tako uspešno deluje še
danes.

ustanovilo Planinsko društvo Radlje. Društvo je
takrat štelo 51 članov in 12 mladincev.
Za prvega predsednika društva je bil izvoljen
g. Ožbej Prosen. Društvo je imelo v svojem
obstoju precej vzponov in padcev. Za g.
Prosenom so društvo uspešno vodili še
predsedniki:
Alfonz Debeljak, Maks Sušek, Franc Hafner,
Greta Lasnik, Ivo Gregl, Tone Katrašnik, Ivan
Srebnik, Janko Mihev, Ludvik Unterlehner,
Ludvik Fedler, Ambrož Rudi in Simona Hlade.
Nekakšen mejnik v delovanju društva se piše
leto 1971. Takratno vodstvo si je zastavilo
višje cilje. Ribniško kočo in kočo Pesnik, ki je
bila priljubljen točka naših planincev je
planinsko društvo Matica takratni upravljalec
zaradi nerentabilnosti hotelo zapreti.
Takratni upravni odbor pod vodstvom g.
Prosena se je odločil , da obe planinski koči
prevzame v svoje upravljanje. Za prvega
oskrbnika Ribniške koče je upravni odbor
imenoval g. Gregl Iva, za oskrbnico koče na
Pesniku pa g. Zofijo Rek. Vendar kljub trudu in
požrtvovalnosti takratnega vodstva omenjeni
koči nista dali pričakovanih finančnih
rezultatov. Da obe koči nebi zabredli v dolgove
se je upravni odbor odločil, da koči prenehata
z poslovanjem. Ribniško kočo je pred 31 leti
prevzelo planinsko društvo Paloma Sladki vrh
in jo s pomočjo najemnika uspešno vodi in
vzorno vzdržuje še danes.

Druga večja obnova koče se je pričela leta1994
in končala leta 1997 pod vodstvom g. Ludvika
Fedlerja in g. Simone Hlade.
V okviru 40 letnice društva in srečanja
Koroških planincev je takrat kočo slovesno
odprl tedanji predsednik PZS g. Andrej Brvar.
Naše društvo se lahko ponaša z eno od
najlepših in najbolj gostoljubnih planinskih koč
daleč na okrog.
Po razpadu občine Radlje na več občin je brez
vednosti društva leta 2001 prešla lastnina koče
v roke občini Ribnica na Pohorju - po ključu
delitvene bilance med občinami. Leta 2004 je
z veliko truda in dogovarjanj pod vodstvom
predsednice društva Simone Hlade, uspelo
prepričati občino Ribnica, da nam vrne
lastniški delež na koči Pesnik. Avgusta l. 2004
smo se vknjižili kot 80% lastnik nepremičnine.
Od takrat pa se še bolj trudimo, da kočo
vzorno vzdržujemo in obnavljamo.
Iz podanega je razvidno, da je društvo v letih
svojega obstoja večino truda in dela vložilo v
razvoj in obstoj koče Pesnik. Za naše člane pa
smo se skozi trudili, da pohodništvo ni bilo
nikoli zanemarjeno. Letno smo izvedli najmanj
20 – 30 izletov za starejše člane in 10 izletov
za šolsko mladino.

Koča Pesnik pa je zaradi daljšega zaprtja
pričela vidno propadati. Leta 1984 se je
takratni upravni odbor pod vodstvom
predsednika g. Janka Miheva odločil, da z
prostovoljnim delom in prispevki opravi
29
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Leto 2006 pa naj bi bilo prelomno tudi na
področju dela z mladimi. V ta namen smo
izšolali eno vodnico in eno mentorico, ki se
bosta posvetili delu z mladimi na šoli in v vrtcu
v Radljah. Na šoli smo v decembru izvedli
tabor in planinsko šolo na koči Grohot pod
Raduho.

Planinsko društvo Radlje je pa tudi upravljavec
številnih planinskih poti, ki so bile ob
aktivnostih na koči odrinjene na stranski tir.
UOPD Radlje se je v letu 2005 odločil, da svojo
energijo usmeri v obnovo poti. V ta namen smo
dodatno izšolali 4 markaciste. S skupno
pomočjo prizadevnih planincev in markacistov
nam je uspelo vzorno urediti naše poti.
Posebej smo ponosni na obnovo in dograditev
poti Radlje – Sv. Trije kralji – Bricnik, ki smo
jo odprli v okviru Radeljskih dnevov 23.9.2005.
Celotno obnovo poti Vuhred - Janževski vrh –
Lehen pa smo izvedli in odprli že v okviru
počastitve 50 letnice društva 2.9.2006 in spada
med eno izmed lepših poti na tem območju.

S pridobivanjem in izobraževanjem novih
kandidatov za delo z mladimi in starejšimi
planinci nameravamo intenzivno nadaljevati
tudi v letu 2007.
Prihodnost planinstva pa vidim v čim večji
osveščenosti ljudi, da svoj prosti čas izkoristijo
za polnjenje baterij v naravi, v miru, v lepotah
planin in druženju med planinskimi prijatelji.

Prav tako smo v okviru 50 letnice društva
organizirali srečanje Koroških planincev na
koči Pesnik 16.9.2006.

Simona Hlade Mavc
Predsednica društva

PLANINSKA DRUŠTVA OBVEŠČAJO
OBRATOVANJE PLANINSKIH POSTOJANK
Planinsko društvo Jesenice obvešča vse obiskovalce Vršiča, da je ERJAVČEVA KOČA na Vršiču
STALNO OSKRBOVANA vse leto.
V času zimske sezone je koča ob ponedeljkih zaprta, ob najavi večje skupine gostov pa je po
potrebi tudi odprta.
Hvala za razumevanje in nasvidenje na Vršiču.
Predsednik PD
Branko Bergant
___________________________________________________________________________________
PD Javornik Koroška Bela sporoča, da je DOM PRISTAVA na Javorniškem Rovtu do nadaljnega
zaprt .
___________________________________________________________________________________
ustrezno ekipo, da do 28.02.2007 oddajo vlogo
na naslov:

PD Integral Ljubljana išče oskrbniško ekipo za
planinsko kočo na Planini pri Jezeru za
planinsko sezono od junija do septembra
2007. Ekipo sestavljajo: oskrbnica ali oskrbnik,
kuharica ali kuhar, dve pomožni delavki ali
delavca.

Planinsko društvo Integral Ljubljana
Celovška 160, 1000 Ljubljana
»ZA RAZPISNO KOMISIJO«

Vabimo vse zainteresirane, ki obvladajo
vodenje planinske postojanke in imajo
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V vlogi opišite svojo kvalifikacijo – izobrazbo,
izkušnje na področju oskrbništva in predstavite
svojo ekipo.
Dodatne informacije dobijo kandidati v
PD Integral pri Nevenki Pejčič, 041/901999.

___________________________________________________________________________________
POŠTARSKI DOM NA VRŠIČU – 1688 m
Info : tel.: +386 (0)1 431 61 14
GSM: +386 (0) 41 610 029

OBJAVA
Iščemo oskrbnika za Poštarski dom na Vršiču
v sezoni 2007
Planinsko društvo Pošte in Telekoma
Ljubljana upravlja priljubljeno planinsko kočo
v osrčju Julijskih Alp, ki je bila zaradi dobre
oskrbe in ponudbe, večkrat izbrana za
najboljšo planinsko kočo v sredogorju. Leta
2005 je dom dobil najsodobnejšo biološko
čistilno napravo za odpadne vode, lani pa smo
prenovili kuhinjo in opremili sanitarije s toplo
vodo ter prho za goste. Gostinski prostori in
sanitarije imajo centralno ogrevanje.
Vabimo k sodelovanju oskrbnika oz. oskrbnico
Poštarskega doma na Vršiču. Zaželena je
mlajša upokojena oseba z izkušnjami pri oskrbi
planinske koče. Prednost ima zakonski par.

Dom je oskrbovan v poletni sezoni: junij september.
Nastanitvene zmogljivosti: 45 ležišč (13 sob),
20 na skupnih ležiščih.
Kapacitete v gostinskih prostorih: 105 sedežev
in terasa s 50 sedeži.
Točka ob Kranjskogorski sprehajalni poti št.7
Izhodišče planinskih poti na Prisojnik,
Mojstrovko, Razor, Jalovec
in druge vrhove Julijskih Alp.

Pisno prijavo z osebnimi podatki in opisom
dosedanjih izkušenj, pošljite na naslov:
PD Pošte in Telekoma Ljubljana,
Trg Osvobodilne fronte 16, 1000 Ljubljana
Informacije:
Načelnik Gospodarskega odseka Mile Guzina,
GSM: 041 602 585
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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, februar 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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pripravili učenci in učitelji OŠ Mežica, ter
pozdravnimi besedami povabljenih gostov.
Po končanem kulturnem programu pa je že
sledil prvi preizkus za tekmovalce - pisanje
testov. V tem času
je tudi potekalo
srečanje mentorjev, kjer je zbrane pozdravil
tudi predsednik PZS. Nato so predstavniki MK
PZS seznanili mentorje z delom in akcijami,
ki bodo potekale v letu 2007. Sledilo je
kosilo in ogled muzeja ter rudnika Mežica.
Po vrnitvi z ogleda je sledila razglasitev
rezultatov. V finale se je uvrstilo 6 ekip, ki
je potekalo v obliki kviza pred občinstvom.
Poleg pisnih odgovorov so morali učenci
pokazati tudi praktično znanje - prepoznati
planinsko opremo. Dodatno gradivo za to
tekmovanje z naslovom »V KRALJESTVU
KRALJA MATJAŽA», je sestavila gospa
Marjeta Karničnik.
V času finalnega dela med odmoroma je
potekala podelitev literarno–likovnih nagrad
ter glasbena točka.
Likovno–literarni natečaj je potekal pod
naslovom »Moj kraj z bližnjimi vzpetinami».
V natečaju je zmagala ekipa Sloparca iz OŠ
Beltinci.
Finalni del - kviz je potekal v sproščenem in
športnem vzdušju.
Prvo mesto oziroma državni prvaki 18.
tekmovanja Mladina in gore so postali ekipa
OSMICE iz PD ŠKOFJA LOKA, OŠ IVANA
GROHARJA ŠKOFJA LOKA, pod vodstvom
mentorice Ivanke Dolenc. Za nagrado je
dobila tabor v tujini, ki ji ga poklanja MK
PZS, ter še ostale praktične nagrade.

UVODNIK
Zdi se mi, da nihče od nas še ni doživel tako
tople pomladi...ups, zime. Že jaz se motim
tako vroče mi je.
Zdaj sem že dovolj stara, da lahko rečem,
da se spominjam zimskih dni, ko smo že
decembra kidali, otroci smo se kepali. To so
bili najlepši dnevi. In take so bile prave
zime; od novembra pa skoraj do marca. Kot
otroci smo upali, da bo toliko snega, da nam
ne bo treba v šolo, jokali smo, ker smo
morali pisati nalogo namesto da bi se
sankali. Danes pa otroci upajo, da sneg sploh
bo, niti ne razmišljajo o tem koliko, samo
želijo si, da bi bil.
In tukaj pridemo do Ala Gora in ozaveščanja
zemljanov o onesnaževanju. Tudi hribovci
lahko pripomoremo k lepšemu, bolj čistemu
in prijaznemu okolju. Pojdite rajši urico dalj
peš kot da se vozite v avtu in kot vedno
opozarjajo: smeti odnesite s sabo. Borite se
proti sekanju gozdov...kar je pa še
najboljše: še vi posadite kakšno drevesce.
Zavedam se, da takšnih in podobnih besedil
v zadnjih mesecih preberete na tone, pa
vendar se mi zdi tema pomembna. Ni treba
misliti na daljno prihodnost, mogoče bo pa
manj izpušnih plinov čez poletje že
naslednjo leto nazaj prineslo zimo, kot jo vsi
poznamo. Nikoli se ne ve, kaj bo, vendar
lahko preživimo samo z optimizmom.
Vesna Lenart

18. DRŽAVNO TEKMOVANJE MLADINA IN
GORE 2006/07
V soboto, 13. januarja 2007, je potekalo 18.
državno tekmovanje Mladina in gore, in sicer
v OŠ Mežica. Tekmovanje je organizirala
Mladinska komisija PZS ob veliki pomoči
soorganizatorjev Planinskega društva Mežica
in OŠ Mežica. Sodelovalo je 30 ekip iz
različnih krajev Slovenije. Te ekipe so se
uvrstile na državno tekmovanje na podlagi
rezultatov, ki so jih dosegle na regijskih
tekmovanjih, ki so potekala 11. novembra
2006. Tako se je tekmovanja udeležilo več
kot 200 udeležencev.
Samo državno tekmovanje se je začelo ob
10.00 uri z uvodnim programom, ki so ga

Drugo mesto je osvojila ekipa BOHINJSKI
ZLATOROGI iz PD BOHINJSKA BISTRICA pod
vodstvom mentorja Andreja Rožiča. Za
nagrado si je prislužila dvakrat vikend paket
v slovenskih planinskih postojankah, ki ga
podarjata PD Mežica in PD Domžale, ter
praktične nagrade.
1
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Tretje mesto pa je zasedla ekipa VESELI
VENTILČKI PD POSTOJNA in OŠ MIROSLAVA
VILHARJA POSTOJNA
pod vodstvom
mentorja Dušana Bajca. Ta ekipa pa si je,
poleg praktičnih nagrad, zaslužila še vikend
paket v koči na Grohotu, ki ga podarja PD
Mežica.
Tudi ostale ekipe, ki so se uvrstile v veliki
finale, so bile nagrajene s praktičnimi
nagradami. Le-te pa so bile še: na četrtem
mestu
ekipa
MARKACIJA
TEAM,
PD
PODNANOS,
pod
vodstvom
mentorice
Andreje Semenič, na petem mestu ekipa
SLOPARCA iz OŠ Beltinci pod vodstvom
mentorja Jožeta Ružiča in na šestem mestu
ekipa TRIGLAVČKI iz OŠ ŽIRI pod vodstvom
mentorice Barbare Peternel.
Pokale in praktične nagrade za tekmovanje
je prispevalo Ministrstvo za šolstvo in šport,
Založba PZS ter založbi Didakta in Sidarta.
Vsem se iskreno zahvaljujemo za pomoč pri
organizaciji tekmovanja.
Sklepna prireditev se je končala pozno
popoldne z željo po ponovnem snidenju na
19. državnem tekmovanju v januarju 2008 v
Škofji Loki. Še prej pa seveda na regijskih
tekmovanjih, ki bodo potekala letos v
novembru.
Pa veliko sreče in varnih vzponov v letu
2007.

NEKAJ MEDNARODNIH
"Imam sanje..." (Martin Luther King)
V tokratnih novicah z mednarodnega
področja vas vabim na najvišji vrh Evrope,
Elbrus:
MT. ELBRUS (5648 m), NAJVIŠJI VRH
EVROPE (YC UIAA in GYS camp): Planinska
zveza Ukrajine (UMF) in njena Mladinska
komisija vas vse mlade med 18. in 25.
letom (zgornja meja je fleksibilna) vabi na
Mednarodno odpravo na Elbrus, ki bo
potekala od 8. 7. – 18. julija 2007. Le-ta
naj bi potekal z ruske, centralne strani
Kavkaza,
pokrajine
Karbadino–Balkaria
(dolina Baskan), kamor se boste prvi dan
podali z mednrodnega letališča Mineralnyje
Vody. Pred vzponom na vrh je predvidenih
tudi več aklimatizacijskih vzponov. Lanskega
mednarodnega tabora oz. odprave se je
udeležilo 57 planincev iz šestih držav
Evropske Unije ter Rusije in Ukrajine, vsaka
večja skupina pa je na tabor prišla s svojim
vodjem. In kar 50 uddeležencev se je
uspešno povzpelo na vrh (7 se jih je vrhu
odpovedalo), ki so ga doživeli v čudovitem
jasnem, sončnem vremenu. Nastanitev bo v
šotorih, cena 11-dnevnega programa s
polnim penzionom, prevozi med taborom,
plačanim dovoljenjem za vstop v omejeno
cono, pristojbino in strokovnim vodstvom
znaša samo 250 EUR. Cena sicer ne
vključuje prevoza od letališča do kraja
tabora in nazaj, karte na pobočje Elbrusa
(do višine 3900 metrov), takse v Nacionalni
park Prielbrusye in lastnih stroškov
(telefonski klici itd.). Organizatorji pravijo
tudi, da lahko za vzpone prinesete s seboj
svoje najljubše (energijske) priboljške. Med
obvezno opremo sodijo poleg oblačil za
prosti čas še planinska (višinska) oblačila za
mrzlo in vetrovno vreme, dobra obutev,
zložljive palice, cepin, dereze, čelada, pas,
2 vponki, vrv, rokavice, zaščitna krema in
očala, čelna svetilka, bivak oprema (šotor,
dobra topla spalna vreča, podloga) itd. Če
želite in imate zadosti izkušenj, boste lahko
z Elbrusa tudi smučali. Prijave sprejema MK
PZS, Dvoržakova 9, 1000 Ljubljana oz.
mladinska.komisija@pzs.si do 15. 5. 2007. V
prijavi navedite vse svoje podatke (ime,
priimek, naslov, telefon, e-mail, rojstni
podatki, PD) ter tudi izkušnje v zimskem

KONČNI REZULTATI 18. DRŽAVNEGA
TEKMOVANJA MLADINA IN GORE
1. OSMICE
2. BOHINJSKI ZLATOROGI
3. VESELI VENTILČKI
4. MARKACIJA TEAM
5. SLOPARCA
6. TRIGLAVČKI
7. KEKCI
7. PLANŠARJI
9. NORE KRAVE
10. LAKOTNIKI
10. GIFTNE BONTE
12. PLANINSKI TERORISTI
12. ORLI
12. ZLATOROGI
15. RAŽNIČ

15. S.O.S.
15. NAZARJE 1
18. JEGLIČI
18. BLEJSKI KOZOROGI
20. PLANINSKI
MUŠKETIRJI
21. FIŽOLČKI
22. GAMSI
23. MLADI PLANINCI
23. ZAJLA S KLINI
25. VELIKONOČNICA
25. KEMA
27. KOZOROGOVCI
28. BERKMANDLCI
29. ODŠTEKANI
RUKZAKI
30. BOGU ZA HRBTOM

Vodja državnega tekmovanja Mladina in
gore: Brigita Čeh
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gorništvu ter vašo dejavnost v hribih
nasploh! Vse dodatne informacije: Zdenka
Mihelič,
041/
222
358
ali
zdenka.mihelic@siol.net.
Srečno in varno na vseh vaših poteh. Pazite
nase, podarite nasmeh in s tem komu
polepšajte dan (tudi sebi) ter.... 'mejte se
radi!

spoznavanje
ljudi
in
svojih
lastnih
sposobnosti.
Vodniški servis Izidor pri Mladinski komisiji
PZS prireja Tedne turne smuke (TTS) od
• 27. januarja – 3. februarja 2007 in
NADOMESTNI TERMIN 24.2.-3.3.2007
• 11. – 18. februarja 2007.
ZA KOGA: Program je namenjen vsem
tistim, ki se s turno smuko že ukvarjajo, pa
bi želeli s strokovnim vodstvom presmučati
tudi tiste turne smuke, na katere se morda
sami ne bi podali. V okviru programa bodo
organizirani nekateri daljši in zahtevnejši
turni smuki. Tudi tisti gorniki, ki nimajo
veliko zimskih izkušenj so dobrodošli. Za njih
bodo organizirane manj zahtevne ture.

Zdenka Mihelič

19. DRŽAVNO TEKMOVANJE MLADINA IN
GORE 2007/08
Za nami je že 18. državno tekmovanje
Mladina in gore. Pred nami pa novi cilji,
nova pričakovanja. Tudi mladi tekmovalci planinci in njihovi mentorji so izrazili, da se
z vnovično željo zopet srečajo na 19.
državnem tekmovanju MLADINA IN GORE.
Regijska tekmovanja se bodo odvijala 10.
NOVEMBRA 2007 in sicer v treh regijah:
1. regija:
Podravje, Pomurje, Koroška,
Savinjska dolina, Izvajalec: OŠ GORNJA
RADGONA IN PD GORNJA RADGONA
2. regija: Primorska, Notranjska, Posočje
Izvajalec: PD PODNANOS IN OŠ DRAGA BAJCA
VIPAVA – PODRUŽNICA PODNANOS
3. regija: Ljubljansko območje, Gorenjska,
Dolenjska in Bela Krajina, Kamniško Bistriško območje, Zasavje, Izvajalec: OŠ
LOKA ČRNOMELJ IN PD ČRNOMELJ

PROGRAM: Poleg organiziranih turnih
smukov program vsebuje še: učenje osnov
turnega smučanja, seznanitev z osnovami
zimske alpinistike, družabne večere, nočno
smučanje ob polni luni in seveda sedem dni
prijetnega bivanja v planinski koči PD Jeglič
na Planini na Kraju. Koča je rezervirana le
za udeležence TTS. Udeleženci bodo deležni
sedemdnevne popolne oskrbe (tudi malice za
na ture) in strokovnega vodstva izkušenih
vodnikov PZS in planinskih inštruktorjev.
Udeleženci bodo lahko vsakodnevno izbirali
med programskimi možnostmi. Program se
bo prilagajal željam udeležencev ter
vremenskim in snežnim razmeram.

Državno tekmovanje bo potekalo v Škofji
Loki, 12. januarja 2008.
Izvajalec: OŠ IVANA GROHARJA ŠKOFJA LOKA
IN PD ŠKOFJA LOKA

POGOJI: Pogoj za udeležbo je znanje
smučanja na urejenem smučišču, starost
vsaj 18 let ter turnosmučarska oprema
(smuči, palice, turnosmučarske vezi, psi in
srenači), plazovna žolna, dereze, cepin,
nahrbtnik z nastavki za smuči, spalna
vreča, čutara, sončna očala, primerna
obleka in ostala osebna oprema. Udeleženci
si lahko pri organizatorju sposodijo cepin in
dereze. Potrebna sta tudi dobra volja in
veselje za smučanje in hojo po gorah. Pred
začetkom TTS bo organiziran sestanek, na
katerem se bodo udeleženci in vodstvo
pogovorili o natančnem poteku in opremi.
Število mest je omejeno na 20 za vsako
izmeno.

Vodja tekmovanja:
Brigita Čeh

TEDNI TURNE SMUKE 2007
SMUČAJTE DRUGAČE
Zakaj bi na smučanje hodili v daljne kraje in
pri tem imeli velike stroške:Turno smučanje
v Julijskih Alpah: zasnežene doline, planote
in vrhovi,v mrazu lesketajoči se kristali,
divje zavijanje vetra, homogena belina
snega in megle, neskončni sončni dnevi.
Turno smučanje je ena najbolj zdravih
telesnih aktivnosti, celodnevno aerobno
gibanje, potovanje po zimskih gorah,

CENA: Cena je 206,60 EUR (49.500 SIT).
Plačate pa jo na naslednji način: akontacija
62,60 EUR (15.000 SIT) – ob prijavi, razliko v
višini 144,00 EUR (34.500 SIT) – najkasneje
teden pred pričetkom tečaja.
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bo pot zasnežena, poledenela, da se bomo
med potjo in na cilju lahko igrali s snegom.
Resničnost je bila povsem drugačna.
Prijetna, zložno vzpenjajoča se pot, je bila
ponekod na debelo pokrita z listjem, ki je
prijetno
šelestelo
pod
nogami
83
udeležencev. Na razglednih mestih smo
uživali v prostranem razgledu. Triglav se je
lesketal v soncu v vsej svoji mogočnosti. Z
razgledišča pri planinski koči smo imeli
razgled na Ljubljansko barje in gričevje, ki
ga obkroža. O Barju smo veliko izvedeli iz
razlage med razgledno vožnjo po njem.
Spust je bil na nekaterih delih za mlajše
udeležence zaradi strmine, spolzkih tal
zahteven in je zahteval dobršnjo mero
previdnosti pri vseh udeležencih.
Vožnjo do Novega mesta smo si popestrili s
prepevanjem, igrami in reševanjem ugank.

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

MLADISNKI ODSEKI POROČAJO
MLADINSKI ODSEK PD RIBNICA
Drugi letošnji pohod v Planinskem društvu
Ribnica je bil tradicionalni Nočni pohod z
baklami na Sv. Ano, 20. januarja, v
organizaciji Mladinskega odseka PD Ribnica
in Pokrajinskega odbora MO Ljubljana, ko se
je pod vodstvom vodnika PZS Martina Žuka
na Sv. Ano podalo kar 63 pohodnikov,
večinoma mladih. Največ je prišlo otrok iz
PD Velike Lašče (v okviru planinskega
krožka), nekaj je bilo članov iz Ribniškega
študentskega kluba, ter nekaj iz Loškega
potoka - sosednjih planinskih društev.
»Nekateri mladi udeleženci so imeli s seboj
tudi bakle, ki smo jih prižgali pri Francetovi
jami. Pri koči smo se okrepčali s čajem in
dobrotami iz nahrbtnikov ter se ob 19.55
podali nazaj v dolino,« je pripovedoval
vodja pohoda. Snega sicer ni bilo, je bilo pa
morda zato še bolj prijetno vzdušje, veliko
starih in novih znancev ter želja po
čimprejšnjem snidenju. Pomočnik vodje je
bil Marjan Intihar, sodelovala pa sta še VPZS
Stane Babič in Roman Petelin.

Preden smo se vsi zadovoljni razšli, smo si
obljubili, da se ponovno srečamo na izletu
po Lavričevi poti na Gradišče, ki bo 10. 2.
2007. Pridružite se nam, ne bo vam žal!
Informacije dobite na našem spletnem
naslovu: www.pd-nm.si.
Majda Markovič
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

Foto: Dušan Nosan

Na 4 strani papirja je prispevke spravil:
Aleš Pregel

Zdenka Mihelič

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

JANUARSKI IZLET MO PD Novo mesto
MO PD Novo mesto si je za cilj prvega izleta
v letu 2007 izbral Zaplano nad Vrhniko. Pri
načrtovanju tega izleta smo pričakovali, da
Letnik 11 / številka 2
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PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE
DVORŽAKOVA 9
1000 LJUBLJANA
Ljubljana, 5.2. 2006

IZDELAVA IN PREDLOŽITEV POROČIL DRUŠTEV ZA LETO 2006
AGENCIJI REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNOPRAVNE EVIDENCE IN
STORITVE
(AJPES)
Metodološko navodilo za predložitev letnih poročil društev (Ur.list RS št. 4, 16.1.2007) določa
sestavne dele letnih poročil, ki jih morajo društva predložiti AJPESU v skladu z 29. členom
Zakona o društvih (Uradni list, RS št. 61/06).
Društva ki niso zavezana k revidiranju računovodskih izkazov (ki niso dosegla 200 milijonov tolarjev prihodkov) predložijo letna poročila pristojni izpostavi Ajpes na območju katere imajo sedež
poslovanja.
Društva vodijo poslovne knjige in sestavljajo letna poročila v skladu s Slovenskimi računovodskim
standardom 33 – Računovodske rešitve v društvih.
Sestavni del letnih poročil društev sta:
1. podatki iz bilance stanja, ki prikazujejo stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev na
koncu obračunskega obdobja
2. podatki iz izkaza poslovnega izida , ki prikazujejo stroške, prihodke in presežek prihodkov
ali presežek odhodkov v obračunskem obdobju.
3. Izjava
Društva letna poročila predložijo AJPES-u v treh mesecih po koncu koledarskega leta, to je do
31.3.2007 .
Društva predložijo letna poročila AJPES-u na poenotenih obrazcih enega od naslednjih treh
načinov:
1.
Z neposrednim vnosom podatkov prek spletnega portala AJPES:http://www.ajpes.si/
2.
V obliki XML datoteke, pripravljene iz Excelove preglednice, na elektronskem mediju (disketa,
CD, DVD) ali uvozom, XML datoteke prek spletnega portala AJPES http://www.ajpes.si/),
3.
Na papirju – poenoteni obrazci bodo na voljo v knjigarnah in papirnicah.
Metodološko navodilo v zadnjih členih navaja, da zoper društvo, ki ne predloži letnega poročila
v treh mesecih po koncu koledarskega leta, AJPES uvede postopek o prekršku na podlagi 50. člena Zakona o prekrških (Ur. list RS št. 70/06, 115/06).
Pripravila računovodja PZS:
Vera Šmid
Obrazci – priloga
Zakonodaja in uradne objave
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…………………………………………………………………………………..

IME DRUŠTVA:
SEDEŽ DRUŠTVA:

______________________________
______________________________

MATIČNA ŠTEVILKA:
__ __ __ __ __ __ __

IZJAVA
Kot društvo, nezavezano k reviziji letnega poročila, izjavljamo, da so podatki iz bilance stanja in
podatki iz izkaza poslovnega izida na poenotenih obrazcih, predloženi za državno statistiko,
namenjeni tudi za zagotovitev javnosti podatkov. S predložitvijo podatkov iz letnega poročila na
poenotenih obrazcih, pojasnil k izkazom in poročila o poslovanju društva je izpolnjena naša
obveznost predlaganja letnih poročil tako za zagotovitev javnosti podatkov kakor tudi za državno
statistiko.
V __________________, dne ____________________

Zastopnik društva:
____________________________
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