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Obvestila Planinske zveze Slovenije
AKTUALNO
OB 114. JUBILEJU SLOVENSKEGA
PLANINSKEGA DRUŠTVA

»zlati cepin« kot najvišje mednarodno
alpinistično priznanje dodeljen slovenski
navezi; imamo svetovno prvakinjo v športnem
plezanju, imamo svetovno osebnost na
področju ekstremnega smučanja, ki je letos
sklenila projekt: smučanje z najvišjih vrhov
vseh kontinentov..;

V

stopili smo v 114. leto delovanja
»Slovenskega planinskega društva«, ki je
nastajalo v enem najbolj razburkanih
obdobij za obstoj in ohranitev slovenstva, kot
tudi iz nagnjenja in nuje, da smo Slovenci tudi
»gospodarji« slovenskega planinskega sveta,
planin in gora. Zato, so pred stoletjem
mnogokrat zapisali in sporočili: »slovenskim
goram slovensko lice..«.

V letošnjem letu tudi obeležujemo jubilej, ko
je pred 95 leti »Slovensko planinsko društvo«
sklenilo, da v Kranjskogorski podružnici SPD
ustanovi planinsko »gorsko reševalno postajo«.
To je bilo tedaj vizionarsko
dejanje
SPD,
ko
je
tako
organizirano
in
usposobljeno
pričelo izvajati skrb za človeka, ki
je v gorah zašel v stiske ali
potreboval pomoč. Tudi na
področju
planinsko
gorskega
reševanja
je
bil
dosežen
maksimum
strokovnosti
in
usposobljenosti .

Vse to je pripeljalo do tega, da je
bil 27. februarja 1893 v Ljubljani
na lokaciji sedanje »Name« prvi
uradni ustanovni občni zbor
»Slovenskega
planinskega
društva«
v
funkciji
zveze,
povezovalca
in
združevalca
slovenskih ljubiteljev planin in
gorskega sveta, v obliki podružnic
z vseh področij, kjer je bil
slovenski živelj, kjer so živeli
Slovenci.

Planinstvo, zlasti pa alpinizem, je
prav gotovo področje, kjer se še
vedno izkazuje in utrjuje »zdrav
duh v zdravem telesu«. Gore so tudi danes v
novem »svetu«, v dobi ekspanzije razvoja in
tehničnega napredka, vse bolj mikavno
privlačne za sodobnega človeka. Gore ga
sproščajo, umirjajo in zdravijo.

Slovensko planinsko društvo in njegova
naslednica Planinska zveza Slovenije ohranjata
v svojem poslanstvu približevanje goram,
ljubezen do domovine in planinskega sveta, ter
tudi uveljavljanje slovenskega planinstva v
mednarodnih planinskih, alpinističnih krogih.

Ob tem spoštljivem spominu na ustanovitev
»Slovenskega planinskega društva« pred 114
leti, veljajo ob »prazniku« čestitke in zahvala
članom PZS v PD, zlasti vsem, ki kar koli
dobrega in plemenitega naredijo za goro, kot
tudi tistim, ki so vložili veliko svoje življenjske
energije in prostovoljnega dela v temelje
slovenske planinske organizacije.

Vse to, kar so začeli naši predhodniki že pred
stoletjem, nam je danes vsestransko uspelo v
urejanju planinski poti, varovanju gorske
narave, vrhunskem alpinizmu, športnem
plezanju, ekstremnem turnem smučanju,
vzgoji in usposabljanju mladih in vseh ostalih
generacij.

Predsednik PZS
mag. Franci Ekar

Tudi letos smo bili priča vrhunskih rezultatov
na področju svetovnega alpinizma, ko je bil
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IZ DEJAVNOSTI PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
SKUPNA IZJAVA ZA JAVNOST
NADŠKOFIJE LJUBLJANA IN
PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE V
ZVEZI Z IZJAVAMI V ODDAJI
»PREVERJENO« NA TV POP

»Slovenskemu
planinskemu društvu«, ni
nobenih sprememb. Za to darilo slovenskemu
planinstvu, za katerega je Jakob Aljaž zapisal,
da ga podarja »za nadaljnji razcvet
slovenskega
planinstva...«,
ga je SPD
odlikovalo z nazivom »častnega člana SPD«.
Na pogovoru na nadškofiji v Ljubljani pred leti
je takratni nadškof metropolit dr. Franc Rode
jasno in razumljivo pojasnil predsedniku PZS
mag. Franciju Ekarju, da je povsem razumljivo
in nedvoumno zapisano, da je bil vrh Triglava z
Aljaževim stolpom podarjen Slovenskemu
planinskemu društvu in enako po drugi
svetovni vojni skupaj z ostalim premoženjem
SPD prenesen na Planinsko zvezo Slovenije.
Nadškofija je tudi obljubila, da bo Planinski
zvezi Slovenije v primeru, da ta sama ne bi
našla dokumentov, ki to ugotavljajo in
potrjujejo,
pomagala
pri
iskanju
teh
dokumentov v svojih arhivih.

V

oddaji »Preverjeno«, ki je bila dne
16.01.2007 predvajana na POP TV, je bila
izrečena informacija, da je bil tudi
Aljažev
stolp
na
vrhu
Triglava
v
denacionalizacijskih
procesih
vračanja
odvzetega cerkvenega premoženja sedaj
vrnjen nazaj Rimskokatoliški Cerkvi (RKC).
Zaradi veliko ostrih reakcij in nasprotovanj s
strani planincev in tudi ostalih državljanov, ki
so bili zaradi te informacije ogorčeni in
razburjeni, smo zaprosili za verodostojni
posnetek oddaje v delu, ki se nanaša na
intervju z msgr. dr. Ivanom Štuhecom. Po
gledanju in poslušanju posnetka smo ugotovili,
da je to informacijo med naštevanjem cerkvi
vrnjenega premoženja, med katerega je uvrstil
tudi Aljažev stolp, izrekel novinar, ki je
pripravil prispevek, ne pa kdorkoli od
sogovornikov s strani RKC.

Pravno formalni lastninski postopek o
Aljaževem stolpu še ni dokončan, saj tudi
geodetske izmere še niso uradno odmerjene.
V zvezi z tem so kakršne koli bojazni, da bi
Aljaževa zapuščina »odšla« v neprave roke,
povsem odveč, saj si prizadevata tako PZS kot
tudi Nadškofija Ljubljana, da vrh Triglava
ostane simbol vseh Slovencev.

Predsednik PZS mag. Franci Ekar je takoj po
teh reakcijah opravil več razgovorov s
predstavniki Nadškofije Ljubljana in tudi poslal
pismo nadškofu msgr. Alojzu Uranu s prošnjo
za pojasnilo o resnični situaciji, usodi in
lastninskem stanju Aljaževega stolpa, saj PZS
ni bila o kakršnih koli lastninskih spremembah
seznanjena niti udeležena v postopku
denacionalizacije. Potrjeno in ugotovljeno je
bilo, da glede vprašanja zapuščine Jakoba
Aljaža,
ki
je
bila
pisno
podarjena

Planinska zveza Slovenije –
mag. Franci Ekar,
predsednik
Nadškofija Ljubljana –
dr. Anton Jamnik,
generalni vikar

___________________________________________________________________________________

SESTANEK NA SLOVENSKI
TURISTIČNI ORGANIZACIJI
GLEDE VODENJA V GORAH

S

12. 02. 2007 sklicala sestanek, na katerega je
povabila tudi predstavnike Planinske zveze
Slovenije (PZS) in Združenja gorskih vodnikov
Slovenije (ZGVS). Sestanka sta se s strani PZS
udeležila generalni sekretar Danilo Sbrizaj in
član predsedstva PZS Rudolf Skobe, s strani
ZGVS pa njihov tajnik Gregor Sluga.

TO je na pobudo nekaterih ponudnikov
turističnih storitev, ki vključujejo tudi
vodenje gostov v slovenskih gorah, dne
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(turistične agencije, hoteli), saj imajo tudi
VPZS državno licenco in licenco UIAA.

Rdeča nit sestanka je bilo nezadovoljstvo
ponudnikov turističnih storitev s trenutno
ponudbo, oziroma možnostmi ZGVS, ki jim ne
nudi uslug gorskega vodništva, saj vodniki
največkrat niso pripravljeni voditi, ker jim
zahtevani časovni termini ne ustrezajo ali pa
so njihove usluge predrage, hkrati pa to
blokira dejavnost drugih. Dejstvo pa je tudi,
da jih je za slovenske potrebe občutno
premalo (poklicno se s tem ukvarjajo le trije).
V razgovoru je Rudolf Skobe pojasnil, pod
kakšnimi pogoji smejo voditi v naših in tujih
gorah tudi vodniki Planinske zveze Slovenije
(če so vpisani v razvid zasebnih športnih
delavcev ali neposredno zaposleni v agencijah
oz. pri turističnih ponudnikih), in teh je po
zadnjih podatkih z veljavno licenco okrog
1.600, v razvid zasebnih športnih delavcev pa
so s to strokovno usposobljenostjo vpisani
samo trije.

Dogovorjeno je bilo, da se čim prej sestanejo
predstavniki PZS in ZGVS in sklenejo dogovor o
skupnem sodelovanju ter določijo razmejitev
pristojnosti, temu pa bi nato sledil ponoven
dogovor na STO. Oboji, tako ZGVS kot PZS, pa
smo odločno proti, da po naših gorah vodijo
turiste osebe, ki so brez kakršnekoli licence,
takega načina vodenja v gorah pa si ne želijo
niti turistične organizacije.
Ponudniki turističnih storitev bodo pričeli o
svoji ponudbi in povpraševanju po vodnikih v
bodoče obveščati tudi PZS.
Ker se vodniki PZS usposabljajo tudi s sredstvi
ESS, ta pa so namenjena povečanju
zaposljivosti, uspešnejšemu nastopu na trgu
dela in izboljševanju ekonomskega položaja
zaposlenih, seveda tovrstne pobude niso v
nasprotju z načelom prostovoljstva v planinski
organizaciji.

Sami predstavniki turističnih organizacij in
agencij, ki zelo dobro poznajo usposobljenost
VPZS, ugotavljajo, da bi lahko vodniki PZS
pokrili celo okoli 90% njihovih potreb oziroma
povpraševanja, ki je na našem tržišču

Zapisala:
Rudi Skobe
Danilo Sbrizaj

___________________________________________________________________________________

SESTANEK PREDSEDNIKOV MDO
13.2.2007

planinari« in »Dnevu planincev«, ki bo letos
namesto v septembru že 2. junija na Snežniku.
Za akcijo so naprodaj majice z znakom PZS in
napisom »Slovenija planinari« po prodajni ceni
6,40 €.

N

a srečanju predsednikov MDO, ki je bilo
v torek 13.2.2007, so se prisotni
predsedniki MDO seznanili s poročilom o
članstvu za leto 2006. Kot pozitivno so ocenili
stabilizacijo števila članov v PD, saj se je celo
rahlo povečalo glede na prejšnje leto, kritično
pa so sprejeli poročilo o nedisciplini PD pri
obračunih in plačilu članarine. Dogovorili so
se, da bodo do naslednjega sestanka uskladili
meje MDO-jev in občin.
Računovodkinja PZS jih je seznanila tudi s
predvidenim financiranjem dela MDO, za
katere bo v letu 2007 na razpolago predvidenih
29.000 €.
Poleg ostalih akcij in programov MDO bo v letu
2007 poseben poudarek na akcijah »Slovenija
5
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Avstrijo in Italijo, pa tudi glede Srečanja treh
dežel, ki bo 17. in 18. marca v Mežici.

Pristojne je pozdravil tudi predsednik PZS
mag. Franci Ekar, ki jih je seznanil zlasti z
dejavnostjo PZS:
• Na področju urejanja nedorečenosti
glede plačila stroškov reševanja v
gorah, kjer si PZS v sodelovanju z
Ministrstvom za zdravje RS in Zavodom
za zdravstveno zavarovanje Slovenije
prizadeva
natančno
definirati
nedorečene formulacije v 118. členu
Zakona o zaščiti in reševanju.
• Pri sprejemanju Zakona o planinskih
poteh, kjer so postopki usklajevanja
zaključeni tako, da bo šel v obravnavo
v Državni zbor RS.
• Pri pripravi novega zakona o TNP.

Generalni sekretar PZS:
PZS je bila dejavna še na več drugih področjih,
Danilo Sbrizaj
ki zajemajo sodelovanje s sosednimi državami
glede sprostitve gibanja v gorah na meji z
___________________________________________________________________________________

ZABELEŽKA 3. SESTANKA
DELOVNE SKUPINE ZA PRIPRAVO
PREDLOGA SPREMEMB 118.
ČLENA ZAKONA O ZAŠČITI IN
REŠEVANJU

in v katerem so izhodišča za podzakonski akt,
ki bi urejal zavarovanje reševanja.
Po razpravi je mag. Janez Remškar pojasnil,
kaj pripravljajo na Ministrstvu za zdravje.
Ugotovili so, da je kar nekaj športov, ki sodijo
v kategorijo tako imenovanih »adrenalinskih«,
vendar pri njih ne beležijo veliko poškodb, ker
se tekmovalci držijo ustreznih pravil.
Predstavniki PZS so pri tem opozorili tudi na
planinstvo, saj statistično gledano med člani
PZS glede na njihovo število ni veliko reševanj
in poškodovanih, zato je potrebno ločiti, kdo
vse je ponesrečenec v gorah in ali je upošteval
vsa opozorila glede opreme, psihofizične
pripravljenosti i.t.d. Janez Remškar je zato
zagotovil, da bo PZS povabljena kot sodelujoča
organizacija (zveza) v razgovore, ki jih vodi MZ
z OKS, saj mora kot organizacija s tako velikim
številom članov biti navzoča pri pripravi
kriterijev, kjer se razvršča športne panoge v
rizične razrede.
V razpravi je bi podan tudi predlog o možnem
dodatnem minimalnem zavarovanju članstva
športnih zvez za področja, ki niso zajeta v
osnovnem zavarovanju članov in se nanašajo
na
stroške
reševanja,
transporta,
zdravljenja. Predlagan je znesek od 0,25 od
0,50 EUR za registrirane člane društev in
strokovnih komisij PZS, ki so usposobljeni po
programih verificiranih s strani države.

P

laninska zveza Slovenije je skladno z
dogovorom v četrtek 22. 2. 2007
organizirala tretji sestanek delovne
skupine za pripravo predloga sprememb 118.
člena Zakona o zaščiti in reševanju s
poudarkom na ureditvi dodatnega zavarovanja
za slučaj reševanja.
Sestanka so se udeležili predsednik PZS mag.
Franci Ekar, člana PPZS Rudolf Skobe in Marko
Goršič, GS PZS Danilo Sbrizaj, direktor
direktorata za zdravje na MZ mag. Janez dr.
Remškar, predstavnica ZZZS gospa Breda
Butala in predstavnik URSZR gospod Gregor
Turnšek.
Uvodoma je predsednik PZS predstavil
nekatera stališča PZS o pristojnostih glede
odločanja, kdaj je reševanje plačljivo in izrazil
protest PZS zaradi možnosti da bi planinstvo
uvrstili v kategorijo rizičnih športov, gospa
Breda Butala pa je predstavila strokovno
mnenje, ki ga je pripravila pravna služba ZZZS
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Ugotovljeno je bilo tudi: da je npr. število cesti, do izhodišča, kot pa gibanje in
nesreč povezanih z alpinizmom, športnim ostale aktivnost v gorskem svetu.
plezanjem, turnim smučanjem, v primerjavi z PZS bo zato dala pobudo, da se morajo
moto športi zanemarljivo, se pa velikokrat taki organizirane športne aktivnosti izvajati v
okviru pravil, ki veljajo za posamezen šport.
dogodki s strani novinarjev prenapihujejo.
Posamični primeri, ki so razburili slovensko Ob upoštevanju le teh ni razloga za
javnost z izdajo računov za reševanje so bili razvrščanje športov v rizične skupine po neki
neprimerni in nesmiselni. Jasno je bilo uravnilovki.
povedano, da bi v takih slučajih moral glede Kot opozorilo za ureditev pa smo tudi
plačila stroškov razsojati organ pregona – izpostavili zdravljenje ozeblin za alpiniste v
sodnik za prekrške, če bi bili podani elementi baro komori.
prekrška, ne pa izvajalec reševanja. Ta je
Danilo Sbrizaj
dolžen po "dogodku " izdati prijavo ne pa račun
Generalni sekretar PZS
za strošek reševanja. Za usposobljenega
planinca je večkrat bolj rizičen dostop po
___________________________________________________________________________________

OBVESTILA PLANINSKE ZVEZE
SLOVENIJE

ZAKONODAJA IN URADNE OBJAVE – 10 številk
UPRAVNI ODBOR – 2 številki

POROČILO ZA LETO 2006 (letnik 32)

Izredne:
ČLANARINA – Obvestila št. 12
ZAKON O DRUŠTVIH – Obvestila št. 9

Obvestila PZS izhajajo enkrat mesečno.
Izdanih je bilo 12 številk – 10 enojnih, 1 dvojna
in 1 posebna številka Obvestil PZS.
Naklada Obvestil PZS v letu 2006 je znašala
18.960 izvodov.

S septembrsko, 9. številko smo spremenili
podobo Obvestil PZS in prilog. Ker uredništvo
nima lektorja, se v člankih popravljajo le
najbolj grobe napake.

PRILOGE:
Odgovorni urednik:
Redne:
Tone Škarja
MLADINSKA PRILOGA – 12 številk
___________________________________________________________________________________

ZAPIS

Največkrat
je bil vzrok za nesreče zdrs,
posledice pa poškodbe nog (zvini), rok, glave
in tudi nesreče z smrtnim izidom. Zaradi
zahtev po varovanju osebnih podatkov drugih
podatkov poškodovanih ni možno objavljati.
Obravnavali smo tudi nekatere še odprte
odškodninske zahtevke za slovenske planince.
Mnoge kritike za dolgotrajno reševanje
odškodninskih zahtevkov izvirajo iz dejstva, da
je precej zahtevkov nedokumentiranih in jih
oškodovanci dolgo časa pridobivajo ali pa se
zahteva odškodnina za stroške, ki niso predmet
sklenjene police (krste, upepelitev, aranžmaji
itd).

pogovora z predstavnikoma zavarovalnice Tilia
(ga. Milena Rebolj) in zavarovalne agencije
Koprima (g. Miha Bešter) dne 07. 03. 2007 na
predstavništvu zavarovalnice Tilia v Ljubljani.
1. Informacija o članstvu PZS:
Prisotna smo seznanili z stanjem članstva PZS
in prizadevanji, da se število članov v PD
poveča.
2. Obračun premij:
Zavarovalnica Tilia je pripravila seznam PD iz
katerih so člani, ki so prijavili nezgodo.
Zahtevki so prišli iz 36 PD v Sloveniji. Dvakrat
se je nezgoda primerilo članom iz 6 PD,
izstopa pa podatek, da so bili 4 ponesrečenci
člani različnih PD iz Celja.

3. Cena (realna) sklenjenih zavarovalnih
ugodnosti:
Predstavljeni so bili naslednji podatki:
7
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Zavarovanje za A člana po aktuarskem
izračunu dejansko znaša 7.740 SIT, zaradi
skupinskega zavarovanja in drugih elementov
sklenjenega zavarovanja in pogajanj s TILIO je
članarina te kategorije članstva obremenjena
le z 1.950 SIT.
Zavarovanje B člana po aktuarskem izračunu
dejansko znaša 2.625 SIT, zaradi skupinskega
zavarovanja in drugih elementov sklenjenega
zavarovanja in pogajanj s TILIO je članarina te
kategorije članstva obremenjena le z 680 SIT.
Če pa še upoštevamo, da to zavarovanje
večinoma koristijo tudi alpinisti z neprimerno
večjim rizikom, kot ostali pohodniki na
planinskih poteh, so zavarovanja, ki jih nudi
TILIA članom PZS, zelo ugodna.

Stroški reševanja tujih članov PD v gorah v
domicilni državi niso predmet zavarovanja
članstva PZS. Če bo prišlo v Sloveniji do
drugačne zakonodaje, bo takrat potrebno
zadevo urediti stanju ustrezno. Zapisano
stališče velja za državljane Slovenije kot tudi
za tujce. Vse ostale ugodnosti tujcev,
včlanjenih v PZS, so iste, kot jih imajo
državljani RS.
6. Dodatno zavarovanje za vse slovenske
športnike
Nedavno se je razmišljalo o dodatnem
zavarovanju slovenskih športnikov za tiste
stroške reševanja, transporta in zdravstvene
pomoči, ki jih država nebi krila.

V katerikoli drugi zavarovalnici v Sloveniji bi
individualno sklenjeno zavarovanje za enake
ugodnosti, kot jih imata ti dve kategoriji
članstva stali okoli 10 krat več, kot za člane
PD.

Tu se pojavljajo vprašanja, koliko ljudi bi
pristopilo k temu, koliko poškodb oz.
odškodninskih zahtevkov se ocenjuje da bi
bilo, kakšna bo cena helikopterskega prevoza,
reševanja, itd. Pri današnjem strošku ure
helikopterja 2000 EUR in osebnem prispevku 1
EUR na osebo, bi brez upoštevanja stroškov
zdravljenja in reševanja moralo zavarovanje
skleniti 2 milijona ljudi (celotna slovenska
populacija) !?? Pristop bo odvisen od tega,
kako se bo RS v bodoče obnašala do
obračunavanja stroškov reševanja in prve
pomoči.

4. Dopolnilno zavarovanje stroškov
zavarovanja v tujih gorah
Člani PZS so letos že večkrat iskali
podrobnejše razlage pri Tilii za to ponudbo
zavarovanja, ki je bilo objavljeno tudi v
Obvestiih št. 12 na str. 16, vendar do sklenitve
pogodbe še ni prišlo. Po primerjalnih izračunih
so te ponudbe, uvedene letos na osnovi
predlogov članstva, ustrezne.

Zapisal:
Danilo Škerbinek

5. Upravičenci zavarovanj, ki jih je PZS
sklenila za svoje članstvo

KOMISIJE UO PZS POROČAJO
KOMISIJA ZA ALPINIZEM
varnostnim standardom, prav tako pa obstaja
velika možnost, da se začne trgati po šivih.

POZIV UPORABNIKOM
PLEZALNEGA PASU SALEWA Rock

P

roizvajalec plezalne opreme Salewa
poziva vse uporabnike plezalnega pasu
modela
Rock
(na
fotografiji),
proizvedenega med leti 1993 do 1998, da
tega ne uporabljajo več. Izdelek ne ustreza
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Furtmühlstrasse 34
5101 Bergheim
SALEWA priporoča, da plezalne pasove pri
intenzivni rabi ne uporabljate dlje kot deset
let. Življenjska doba pasu je odvisna tudi od
števila padcev, nepravilnega shranjevanja in
klimatskih vplivov.

Salewa bo omenjeni izdelek zamenjala
brezplačno za novejši model. Prav tako
zagotavlja, da omenjeni plezalni pas
novejšega datuma, ki ima na notranji strani
všito etiketo z navodili in karakteristikami (na
njem je tudi naslednja šifra: 07-99 ali 0301)
popolnoma ustreza vsem standardom in je
varen.
Vsi uporabniki plezalni pas Salewa Rock,
proizveden med leti od 1993 do 1998, pošljite
na naslednji naslov (dopišite tudi svoj naslov,
kamor vam bodo poslali nov izdelek):

Dodatne informacije na:
Jürg Buschor, International PR Manager
Fon + 41 71 335 09 39, Mobil +41 79 247 81 61,
juerg.buschor@salewa.ch

SALEWA GmbH
Michael Ebner
___________________________________________________________________________________

RAZPIS
Za začetni alpinistični tečaj v zimskih razmerah Komna 2007, ki bo od srede 28. marca s
pričetkom ob 18h do nedelje 01. aprila 2007. Tečaj bo na območju Komne.
Tečaja se lahko udeležijo tečajniki in pripravniki alpinističnih odsekov, ki morajo pisno preko
elektronske pošte (e-naslov: alpinizem@pzs.si ali preko pošte na naslov: PLANINSKA ZVEZA
SLOVENIJE, KOMISIJA ZA ALPINIZEM, PZVI, ZIMSKI ZAČETNI TEČAJ – PRIJAVA, Dvoržakova 9, 1000
Ljubljana) poslati izpolnjeno prijavnico skupaj s petimi zimskimi vzponi najkasneje do 21.
marca 2007 – kasnejše in nepopolne prijave se ne bodo upoštevale! Število udeležencev
tečaja je omejeno na 20 tečajnikov.
Cena tečaja vključuje popolno oskrbo na koči in prevoz opreme s tovorno žičnico za 10 kg tovora
na tečajnika + par smuči. Cena prevoza s tovorno žičnico je 0.4 €/kg.
Cena:
• Starost 18 do 25 let = 95 €
• Starost 26 do 30 let = 140 €
• Starost 31 let in več = 265 €
Poleg osebne in tehnične opreme (obvezen spodnji in zgornji del pasu) mora vsak udeleženec
poskrbeti za plazovno žolno, lopato, sondo in plezalno vrv na dva tečajnika. Obvezna je tudi
kompletna oprema za turno smučanje.
TEČAJ NI NAMENJEN BORDANJU!
Okviren program dela in spisek opreme bosta naknadno poslana udeležencem tečaja.
Razpis velja za vodjo tečaja in alpinistične inštruktorje.
Prijavnico lahko najdete na: www.ka.pzs.si in www.gore-ljudje.net
Kontaktna oseba: Matjaž Šerkezi (tel.: 040 893 180 – med 15. in 18. uro ali na e-naslov:
matjaz.serkezi@amis.net
načelnik PZVI
Matjaž Šerkezi
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Podkomisija za vzgojo in izobraževanje pri Komisiji za alpinizem
Planinske zveze Slovenije

PRIJAVNICA NA ZAČETNI ALPINISTIČNI TEČAJ V ZIMSKIH RAZMERAH
KOMNA 2007
IME:

PRIIMEK:

NASLOV PREBIVALIŠČA:
KRAJ:

POŠTNA ŠTEVILKA:

KRAJ ROJSTVA:

DATUM ROJSTVA:

TELEFON DOMA:

TELEFON SLUŽBA:

E – NASLOV*:
ČLAN ALPINISTIČNEGA ODSEKA/KLUBA:
LETO VPISA V ALPINISTIČNO ŠOLO:
*obveščanje bo potekalo izključno preko elektronske pošte

Tabela za vpis zimskih vzponov
ŠT.

DATUM

GORSTVO

VZPON

OCENA IN ČAS
PLEZANJA

SOPLEZALEC

1.
2.
3.
4.
5.

Prijavnico lahko najdete na: www.ka.pzs.si in www.gore-ljudje.net

Zgoraj navedeni podatki se bodo uporabljali samo za potrebe urejanja formalnosti
alpinističnega tečaja!

Letnik 33 / številka 3
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KOMISIJA ZA GORSKO POPOTNIŠTVO
PROGRAM POTOVANJ IN IZLETOV

za lokalne planinske vodnike. Prijave z
akontacijo
100
EUR
sprejemajo
v
računovodstvu do zasedbe razpoložljivih mest.
Dodatne informacije dajeta dr. Miha Zajec,
mobitel 041/332 864 in Janez Pretnar, mobitel
031/429 970.

O

kvirni program popotovanj in izletov, ki
jih v letošnjem letu prireja Komisija za
gorsko popotništvo pri Planinski zvezi
Slovenije, je bil objavljen v lanskem
decembru. Program smo razširili z nekaterimi
novimi destinacijami. Tokrat objavljamo
dodatne informacije o nekaterih akcijah.
Dalmacija za planince ostaja naš standardni
cilj, natančen razpis bo objavljen v začetku
marca. Za Kamčatko in Alžirijo daje dodatne
informacije Janez Kratnar, mobitel 041/667
832, za Ladakh, Nepal in Aconcaguo pa Roman
Robas, mobitel 041/777 186.
Podrobnejši razpisi bodo objavljeni v začetku
marca.

NOVO! LIBIJA, 13.-20. 4. 2007 in
KLASIČNI IRAN Z DEMAVENDOM,
22. 8.-2.9.2007
Libija
postaja
priljubljena
turistična
destinacija. Vožnja na jug bo namenjena
raziskovanju puščave pogorja Akakus s
prazgodovinskimi poslikavami.
Popotniki bodo obiskali najprej berbersko
hribovje in oazo Ghadames. Sledi potovanje po
puščavi in obisk pogorja Akakus, ki ga je
zaščitil Unesco, vozili se bodo z džipi in
raziskovali doline, puščavska jezerca in oaze.
Na koncu potovanja sledi še ogled antičnega
mesta Leptis Magna in prestolnice Tripolija.
Cena potovanja je 1.229 EUR in vsebuje
letalski prevoz, nočitve in prehrano, prevoze
in oglede, puščavski safari, slovensko vodenje
in lokalne vodnike. Obvezna doplačila so
letališke pristojbine 110 EUR, vstopnine 75
EUR, nabava vizuma 55 EUR. Prijave z
vplačilom akontacije 100 EUR sprejemajo v
računovodstvu PZS.

SPOZNAVANJE MAKEDONIJE IN NJENIH
GORA, 6.-18.8. 2007
Zaradi logističnih težav smo morali potovanje
po Makedoniji prestaviti za mesec dni. Na
našem potovanju bomo spoznali osrednjo,
vzhodno in zahodno Makedonijo z Ohridskim in
Prespanskim jezerom, Pelistrom, Šar planino,
Korabom in Galičico, zraven pa še dodatne
naravne in kulturne znamenitosti.
Program: na pot bomo odšli v ponedeljek 6.
avgusta in se skozi Beograd, ki si ga bomo tudi
ogledali, zapeljali najprej do Vrnjačke banje,
kjer se bomo povzpeli na Goč. Naslednji cilj bo
že v Makedoniji, obiskali bomo Šar planino s
Popovo Šapko in Titovim vrhom. Posebno
doživetje bo vzpon na Korab /2753 m/, po
vzponu se bo prilegel počitek ob Ohridskemu
jezeru, še prej povezan z ogledi v okolici
Mavrova. Potem se bomo preselili proti
Pelistru /2601 m/ in Bitoli, ki si jo bomo tudi
ogledali ter, Kavadarcem, ki slovi po vinu.
Zadnja vzpona bosta na Plačkovico in Vodno
ter ogleda Štipa in Skopja. Povratek v
Slovenijo bo v soboto, 18. avgusta.
Cena potovanja je 500 EUR in vsebuje
avtobusni
prevoz
s
cestninami,
11
polpenzionov, vse zunanje oglede, turistično
zavarovanje ter vodenje in organizacija
potovanja. Doplačilo 50 EUR je za vstopnine in

Klasični Iran z Demavendom bo kombinacija
planinstva in popotniškega turizma. Demavend
je najvišji vrh Irana, v programu pa so še Širaz,
Esfahan in druga mesta.
Najprej je na vrsti Demavend, za katerega so
namenjeni štirje dnevi in dva vmesna tabora.
Sledi ogled Teherana, po poletu v Širaz pa še
slovitega Perzepolisa in okolice. Dva dni sta
namenjena za mesto šaha Abbasa Esfahan. Ob
povratku bo še ogled vasice Abiyaneh in
puščavskega Kašana.
Cena potovanja je 1.299 EUR in vsebuje
letalski prevoz in nočitve, vzpon na Demavend,
prevoze z avtobusom in terenskimi vozili,
vodenje in vizo. Doplačilo so letališke
pristojbine 150 EUR, vstopnine in napitnine
11
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glava ne bo preveč bolela, se bomo prej za
aklimatizacijo povzpeli na Mont Velan /3731
m/.
Cena 700 EUR /normalni pristop/ vključuje
polpenzione v planinskih kočah in hotelu,
prevoze in žičnice po programu ter vodenje in
organizacija izleta. Dodatne informacije daje
Gregor Sluga, mobitel 041/699 078.

100 EUR. Prijave s plačilom akontacije 100
EUR sprejemajo v računovodstvu PZS. Dodatne
informacije daje Janez Pretnar.

KLUB 4000/MONT BLANC IN MONT
VELAN, 28.7.-2.8. 2007
Klub 4000 bo letos upravičil svoje ime, saj se
bomo podali na najvišjega. Nanj se bomo
povzpeli v dveh smereh, normalni in po tako
imenovanem prečenju Mont Blanca. Da pa

Načelnik Komisije za gorsko popotništvo
Janez Pretnar

KOMISIJA ZA VARSTVO GORSKE NARAVE
DAN ZEMLJE 2007 – AKCIJSKI
NAČRT

obdobju od začetka aprila do konca maja
2007,
vsaj eno naravovarstveno akcijo.Te
akcije naj bodo skrbno načrtovane in
strokovno izvedene. Po potrebi se povežite za
to tudi z drugimi društvi ali lokalnimi
skupnostmi. Vodje odborov za varstvo gorske
narave pri MDO prosimo, da skličejo posebne
seje odborov za pripravo načrta in seznama
naravovarstvenih akcij v svojem MDO, da bomo
ob zaključku lahko naredili skupen pregled
vseh izvedenih akcij v Sloveniji, v katere so
bili vključeni planinci. Te akcije naj bodo
usmerjene predvsem v čiščenje območij, kjer
potekajo planinske poti in območij okrog
planinskih koč.
Tudi odprava bližnjic na planinskih poteh je
zelo pomembna za ohranjanje narave in
preprečevanje erozije, še posebej ker smo
tudi sami planinci vključeni v njihovo
nastajanje. Take bližnjice se še posebej
pojavljajo v okoljih, kjer potekajo različne
celoletne akcije množičnega obiskovanja
različnih »domačih« vrhov
oz. točk (npr.
Šmarna gora, Lubnik, Nanos, Gorjanci, Boč,
Donačka gora, Slivnica, Kokrsko sedlo in še
mnogo podobnih .....). V teh okoljih bo nujno
potrebno z vodstvi PD kritično oceniti
ustreznost takih oblik planinske dejavnosti oz.
rekreacije, ponekod celo spodbujanja, hkrati
pa se za konkretne operativne načrte odprave
bližnjic, povezati tudi z Odbori za planinske
poti.
Seveda lahko Dnevu Zemlje posvetite še tudi
drugačne planinske aktivnosti, vsekakor pa so
zgoraj navedene konkretne in osrednje v letu
2007.
Načelnica KVGN UO PZS
Rozalija Skobe

V

skladu z usmeritvami, stališči in s
sklepom št. 5, Zbora delegatov KVGN, z
dne 10.11.2006, je KVGN UO PZS na
svoji 3. redni seji, dne 7. 3. 2007 sklenila, da
tudi v letu 2007 s posebnim akcijskim načrtom
in naravi prijaznimi dejanji obeleži Dan Zemlje
22. april. Načrt obsega tri področja in sicer:
- akcijo ustanavljanja odsekov za varstvo
narave v planinskih društvih
- očiščevalne akcije ob planinskih poteh
in okolici planinskih koč
- odpravljanje bližnjic na planinskih
poteh
Eden izmed ciljev KVGN UO PZS je
nadaljevanje prizadevanja, da bi imelo
sleherno planinsko društvo v Sloveniji tudi
odsek za varstvo narave. To akcijo želimo
posvetiti Dnevu Zemlje 2007 in tako z
vključitvijo vseh PD, s pomočjo odborov za
varstvo gorske narave pri MDO, pod
geslom.«ZAŠČITIMO
OBČUTLJIVO
GORSKO
NARAVO«,
doseči
bistveno
izboljšanje
obstoječega stanja, saj imamo številna PD, ki
tega odseka še nimajo. Ustanovili naj bi jih
povsod tam, kjer so zato podani vsaj minimalni
pogoji (imajo varuhe gorske narave, gorske
stražarje ali pa zgolj ljubitelje narave). Akcija
bo potekala do konca leta. Takrat vas bomo
poprosili za rezultate. Za dosego cilja
angažirajte tudi usposobljene varuhe gorske
narave, ki jih imamo sedaj že 83.
V KVGN UO PZS smo se odločili, da bomo Dan
Zemlje obeležili tudi tako, da bi imelo vsako
planinsko društvo na svojem območju, v
Letnik 33 / številka 3
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PLANINSKA ZALOŽBA
PRIROČNIK ZA MARKACISTE

Tako je literatura za markaciste izšla pod
evidenčnimi številkami 21 (1968, Kos), 80
(1982, Kos), 101 (1988, nato več avtorjev),
232 (2002) in zadnje 289 (2007). Naklada je
nizka, ker čakamo na zakon in s tem pogojene
obvezne spremembe. Cena priročnika je 7 €.

Z

aložniški odbor je ponovno izdal učbenik
za markaciste PZS, le v malo dopolnjeni
izdaji, ker se potrebuje za tečaje, ki
potekajo in nismo še dočakali izdaje zakona o
planinskih poteh. Uredniški odbor je ostal isti,
enega avtorja ni več, prišel je drugi, ki je
napisal Pripravo in urejanje podatkov o
planinskih poteh na nov računalniški sistem.
Slike sta prispevala Jože Rovan in Tone
Žižmond, risbe pa tako kot prej Tone Tomše.
Na novo sta v uvodu predstavljena Stanko Kos,
ki je oral ledino pri uvajanju tečaj in
kartoteke planinskih poti in Ivan Šumljak,
avtor prve vezne poti pri nas kot v Evropi. S
predloga zakona je vzeta standardna oblika in
barva za Knafelčevo markacijo s predpisano
barvno
lestvico.
Prepisana
je
tudi
usmerjevalna tabla, ki je še vedno dveh
velikosti, za dva napisa in tri ali štiri.
Predpisano je besedilo, oblika in velikost črk.
Te table je že nekoč za enotno obliko skrbel
Osrednji odbor SPD, zato je zapisano tudi
sedaj navodilo za naročilo na PZS. Kot zadnji
dodatek so zapisani predlogi zakonskih pogojev
za odpiranje nove planinske poti. Zapisano je,
da rabimo za planinsko pot širine treh
zaporednih stopal le lokacijsko informacijo. Za
širšo pot, nad 1 m pa je potrebno gradbeno
dovoljenje. V desetih točkah so zbrana vsa
navodila z obrazložitvijo.
Pri navedbi uporabe literature v učbeniku je
potrebno zapisati pojasnilo, da je ob 75-letnici
SPD izšla prva samostojna knjižica: Navodila o
markiranju in označevanju planinskih poti, kot
21. publikacija planinske založbe. Žal v knjižici
ni napisanih vseh podatkov, ki pa se dajo
ugotoviti le s pomočjo PV 1968/189, da je
avtor Stanko Kos. Tu so prvič zapisna Začasna
navodila za markiranje in zavarovanje
smučarskih prog in poti, Davos, 1.12.1964.

Učbenik je izšel s podporo Fundacije za
financiranje športnih organizacij v RS in
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport RS. O
organizaciji markacistov, tehniki markiranja in
varstvu markacij, pa je že bilo zapisano v
Priročniku za planince, ki ga je pripravil dr. A.
Brilej (2. izdaja 1951).
Božo Jordan
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ODBOR ZA ČLANSTVO
NAGRAJENCI AKCIJE »POVABILO K VČLANITVI«
Med nagradnimi kuponi, ki so prispeli na naš naslov, smo izžrebali tri nagrajence:
-

Jože Rovanšek, PD Janez Trdina Mengeš
Branko Jensterle, PD Jesenice
Damjana Pirh, PD Jesenice

Nagrajenci naj se oglasijo na sedežu Planinske zveze Slovenije glede prevzema nagrade.

PLANINSKA DRUŠTVA VABIJO
AKCIJE V MARCU 2007:
AKCIJA

DATUM

ORGANIZATOR

INFORMACIJE

Arničev pohod na
Raduho
Čistilna akcija "Cvetke
brez smetke"
Memorialpohod Marije Vid
Planinski ples

17.3.07

PD Luče

Franc Kosmač 031/ 387 168

17.3.07

MO OPD Koper

pisarna OPD Koper 05/ 627 30 60

17.3.07

Franc Donša 041/ 854 058,
02/ 522 10 36
Stane Plevnik 041/ 832 035

Spominski pohod
"Padlim na Resevni"
Viševnik

17.3.07

PD Mura
Murska Sobota
PD Slovenj
Gradec
PD Šentjur

Robi Koritnik 031/ 353 373

17.3.07

VO PD Integral

Martin Lenaršič 041/ 433 232

Lisca (947 m)

17.3.07

PD Litija

Aleš Pregel 041/ 229 758

Mučeniki na Bukovici

18.3.07

PD Žalec

Vlado Rojnik 041/ 705 738

23. marčevski pohod na
Šmohor
Po Bričevi poti na
Trstelj

18.3.07

PD Laško

Cveto Brod 031/ 376 389

18.3.07

PD Nova Gorica,
PS Dornberk

Pohod po poti Srečko
Kosovela
Žavcerjev vrh

18.3.07

PD Sežana

PD 05/ 302 30 30,
planinskod.novagorica@siol.net,
Anton Harej 05/ 301 87 41
pisarna PD 05/ 730 01 14

18.3.07

PD Viharnik

Bogomira Skvarča 041/ 268 494

Polhograjska Grmada in
Tošč
Po vinskih goricah na
Boč I.
14. tradicionalni pohod
v Jelenov žleb
Tradicionalni izlet žena

18.3.07

www.pd-sostanj.si

21.3.07

Vodniški odsek
PD Šoštanj
PD Poljčane

Jože Težak 031/ 623 901

24.3.07

PD Ribnica

Gregor Češarek 031/ 538 005

24.3.07

PD Velenje

Marjan Skaza 040/ 128 081

Letnik 33 / številka 3
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AKCIJA

DATUM

ORGANIZATOR

INFORMACIJE

Hribi nad Koprom

24.3.07

PD Viharnik

Bogomira Skvarča 041/ 268 494

14. pohod po stopinjah
Valentina Staniča
Porezen (1630 m)

24.3.07

23. pohod po Brežiški
poti
32. zimski pohod na
Porezen

25.3.07

PD Valentin
Stanič Kanal
PS DU
PD Litija
PD Brežice

25.3.07

PD Cerkno

Turni smuk Rodica

25.3.07

Porezen

25.3.07

PD Bohinjska
Bistrica
VO PD Integral

051/ 604 762
041/ 728 561
PD Litija
Vodi: Marjan Jug
Tone Jesenko 051/ 323 335,
anton.jesenko@gov.si
Damjan Čadež 05/ 374 52 18,
031/ 687 256,
www.planinsko-drustvo-cerkno.si
Alojz Butkovič 041/ 657 110

Na Triglav v spomin
Mateja
Stegovnik

31.3.07

Pohod po obronkih
Jablaniške doline

31.3.07

24.3.07

31.3.07

Janez Lenatšič 040/ 299 303

PD M. Meška
Ormož
PD Viharnik

Andrej Rakuša,
Marjan Kukovec 041/ 698 741
Bogomira Skvarča 041/ 268 494

PS DU
PD Litija

PD Litija
Vodi: Lojze Hauptman

INFORMACIJE

AKCIJE V APRILU 2007:
AKCIJA

DATUM

ORGANIZATOR

Kamniški memorial za
smučko in cepin
Pohod po obronkih Celja

1.4.07

AO Kamnik

1.4.07

12 ur Kališča

7.4.07

28. pohod na Dobrovlje
iz Letuša
GEOSS - Zasavje

Franc Miš 041/ 734 749,
franc.mis@siol.net
PD Grmada Celje Robi Koritnik 031/ 353 373
Andrej Trobevšček 041 614 586

7.4.07

PD Kranj,
Klub ljubiteljev
Kališča
PD Polzela

Mirko Jegrišnik 041/ 902 183

7.4.07

VO PD Tržič

PD Tržič

Kanin – Marčijev pohod

7.4.07

VO PD Tržič

PD Tržič

Košenjak

7.4.07

PD Viharnik

Bogomira Skvarča 041/ 268 494

Po zdravje, pohod iz
Žalca na Sv. Jedrt
Turni smuk Črna Prst

8.4.07

PD Žalec

Dušan Šip 031/ 320 242

8.4.07

Planinska maša na
Golčaju
Po Slomškovi planinski
poti (Slom-Nova cerkev)
Pohod na Malo goro na
Velikonočni ponedeljek

9.4.07

PD Podbrdo,
PD Boh. Bistrica
PD Blagovica

Jože Dakskobler 041/ 837 551,
Alojz Butkovič 041/ 657 110
Bojan Pustotnik 041/ 710 681,
bojan.pustotnik@helios.si
Marjan Kukovec 041/ 698 741

9.4.07
9.4.07

PD M. Meška
Ormož
PD Ajdovščina,
sekcija Kamnje
15
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AKCIJA

DATUM

ORGANIZATOR

INFORMACIJE

Osorščica - Lošinj

9.4.07

VO PD Integral

Marinka Koželj Stepic 01/ 561 69 25

PLANINSKA DRUŠTVA POROČAJO
PLANINSKO DRUŠTVO RADLJE
PRAZNUJE »ABRAHAMA«

ostalimi planinci uspelo vzorno urediti vse
njihove planinske poti. Še posebej so ponosni
na obnovo in dograditev poti Radlje – Sv. Trije
kralji – Bricnik in planinske poti Vuhred –
Janževski vrh – Lehen. Vsako leto organizirajo
tudi 20 do 30 izletov za starejše člane in vsaj
20 izletov za mlade planince, posvetili pa so se
tudi delu z mladimi v osnovni šoli in vrtcu,
tako da z vstopanjem mladih v njihove vrste
nimajo težav.

P

laninsko društvo Radlje ob Dravi letos
slavi 50-letnico svojega delovanja.
Februarja leta 1957 se je na prvem
občnem zboru na pobudo Ožbeja Prosena in
Iva Gregla ustanovilo planinsko društvo v tem
kraju. Ob ustanovitvi je štelo 51 članov in 12
mladincev, za prvega predsednika pa je bil
izbran Ožbej Prosen.
Društvo je imelo v času svojega obstoja precej
vzponov in padcev. Mejnik v njegovem
delovanju je prav gotovo leto 1971, ko je
takratno vodstvo prevzelo v upravljanje
Ribniško kočo in kočo Pesnik. Za prvega
oskrbnika Ribniške koče je upravni odbor
imenoval Iva Gregla, za oskrbnico koče na
Pesniku pa Zofijo Rek. Kljub trudu in
požrtvovalnosti takratnega vodstva nobena od
koč ni dala pričakovanih finančnih rezultatov.
Obe sta zabredli v dolgove, upravni odbor pa
se je nato odločil, da preda Ribniško kočo v
upravljanje Palomi Sladki vrh, kočo na Pesniku
pa so po temeljiti prenovi predali v najem
privatnemu oskrbniku.

Člani društva so se zbrali na jubilejnem zboru

Na letošnjem jubilejnem zboru, na katerega so
povabili tudi predstavnike sosednjih društev,
sponzorje in župana radeljske občine g. Alana
Bukovnika, so podelili tudi številna priznanja
in odlikovanja najbolj zaslužnim članom,
seznanili so se z delom društva v preteklem
letu in začrtali smernice za njihovo nadaljnje
delovanje.
Mirko Tovšak

Zaradi dobre oskrbe in gostoljubnosti sta obe
koči postali priljubljeni planinski postojanki,
kamor radi zahajajo planinci iz celotnega
Dravskega območja in Mislinjske doline.
Danes društvo vodi požrtvovalna predsednica
Simona Hlade, ki je poleg skrbi za oskrbo obeh
koč poskrbela tudi za ureditev planinskih poti
na tem območju. V ta namen so dodatno
izšolali štiri markaciste, ki jim je skupaj z

___________________________________________________________________________________
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26. POHOD PO DRAMELJSKI
PLANINSKI POTI

P

laninsko Društvo Dramlje je v soboto 10.
2. 2007 organiziralo 26. pohod po
Drameljski planinski poti, za krepitev
zdravja in v spomin na pohod legendarne 14.
divizije, ki je v začetku februarja l.1944
osvobajala naše kraje. Med 7.30 in 8.30 uro je
bilo na štartu pohoda zelo živahno. Na 22 km
dolgo krožno pot se je podalo preko 500
pohodnikov. Drameljski planinci in prijazni
domačini so vse pohodnike lepo sprejeli. Na
poti so pripravili kontrolne točke s toplim
čajem in kontrolnimi žigi. Zaključek pohoda
pa v planinski postojanki na Uršuli, kjer so
vpisali pohodnike, tistim, ki so pot večkrat
prehodili pa podelili spominske značke in
priznanja. Iz nasmejanih obrazov zadovoljnih
pohodnikov je bilo slišati, da tura letos ni bila
zahtevna, namesto snega je bilo pač blato.
Kljub neprijazni vremenski napovedi so bili
deležni lepih razgledov, popoldne pa
je
razpoloženje polepšalo še sonce.

Zahvala velja prizadevnim planincem, ki so
pohod
pripravili,
vsem
prijaznim
Drameljčanom in domačinom ob poti, da so
polepšali dan množici ljudi, ki v Dramlje radi
prihajajo....
Ljubitelji
pohodništva
ne
pozabite: Vsako leto drugo soboto v februarju
vas vabimo v Dramlje na pohod!

Planinsko društvo Dramlje
Zdravko Golež

___________________________________________________________________________________

ŠPD GAMS VODICE PRAZNUJE 10.
OBLETNICO DELOVANJA

V

se se je zelo spontano začelo poleti
1997, ko je šest kasnejših ustanovnih
članov tri dni pohajalo po zahtevnih
poteh od Vršiča do Triglava. Ideja je prišla
tako rekoč sama od sebe in vsi so bili nad njo
dobesedno navdušeni. V občini takrat ni bilo
ustanovljenega še nobenega planinskega
društva, kamor bi se lahko včlanili in
organizirano hodili v gore. Ker so bili to sami
»možje besede«, seveda ni ostalo samo pri
besedah. Takoj po prihodu domov so skupaj
staknili
glave
in
začeli
pripravljati
dokumentacijo za ustanovitev. Kar nekaj poti
je bilo potrebnih od urada do urada, a na
koncu jim je v pičlih nekaj mesecih uspelo
društvo uradno registrirati. 29.8.1997 je imelo
trinajst ustanovnih članov prvi občni zbor in že
3.9.1997 so sprejeli in potrdili Pravila društva,
kar je bil formalni pogoj za registracijo
društva. Odločba Upravne enote o vpisu v
register ima datum 22.10.1997 in to je tudi

uradni datum ustanovitve društva ŠPD GAMS.
Prvi predsednik je bil sedanji župan gospod
Brane Podboršek, ki je kasneje zaradi
preobilice županskih obveznosti vodenje
društva prepustil Dragu Pircu.
Že takoj po ustanovitvi društva se je včlanilo
75 članov, danes jih društvo šteje 93. Pri tem
moramo vedeti, da vsako leto kdo preneha biti
član, še več pa se jih vsako leto včlani na
novo. Članstvo je torej povprečno v porastu,
kar je dobro za društvo in za posameznika.
V minulih desetih letih smo skupaj preživeli
mnogo prijetnih uric, videli in obiskali
ogromno znanih in neznanih vrhov, navezali
veliko novih stikov in se zbližali kot člani. Vse
od ustanovitve imamo vsako leto v februarju
mesecu redni Občni zbor na Rašici. Tam
naredimo plan aktivnosti za tekoče leto ter se
pohvalimo z lovorikami pretekle sezone.
Očem skrito bistvo našega društva ni v
osvajanju najvišjih vrhov domačih ali celo
tujih gora, poudarek dajemo druženju,
aktivnemu preživljanju prostega časa, uživanju
17
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izletov, da bi bilo izletov na leto vsaj toliko
kot do sedaj, ter da bi imela Občina še naprej
posluh za naše finančne potrebe. Najlepše pa
nam bo, če bomo še v naprej prijatelji in se
veselili skupnega druženja.

v čisti in neokrnjeni naravi ter navezovanju
pristnih človeških stikov med nami.
Ker se vsi člani društva pohodov v gore ne
udeležujejo, v jeseni organiziramo izlet v
različne kraje Slovenije, ki je iz leta v leto
bolj obiskan, saj se imamo vedno lepo, pa še
skrite zaklade dežele Kranjske spoznavamo.
Za naslednjih deset let so naše želje zelo
skromne, želimo si lepega vremena na dan

Za Športno planinsko društvo GAMS
Vida PIRC

___________________________________________________________________________________

MARKACISTI SOPP

eni pozabijo, da si morajo licenco obvezno
podaljšati. V tem letu se bo pričelo z obveznim
licenčnim usposabljanjem, ki se opravi v enem
dnevu in ga je obvezno opraviti vsakih 5 let.
Letos
dobimo drugo izdajo Priročnika za
markaciste, ki je dopolnjena in posodobljena
prva iz leta 2002. V tem letu nas čaka ureditev
datoteke planinskih poti z njih digitalizacijo,
ki bo služila kot osnova za vrisovanje na
planinske in turistične karte. Marsikatera pot
se bo na kraju samem preverila z GPS, da bo
stanje planinskih poti res posodobljeno. Tako
nas čaka kar veliko dela.
Božo Jordan

V

sako leto se sestanejo markacisti svoje
območne skupine, kot veleva pravilnik.
Letos so se savinjski markacisti ponovno
sestali v Gornjem Gradu (20. 1. 07) in
pregledali svoje delo. Poslanih je bilo 31
poročil o njihovem delu. Opravili so 2 646 ur
dela, ki so ga ovrednotili z materialom vred na
1 043 309 SIT (57 962 €).
Na sestanku je bilo 71 udeležencev iz 30 PD in
ene PS ŠD. Podaljšanje naziva za eno leto je
dobilo 91 markacistov. Ta številka je že nekaj
let med 80 in 90. Je pa markacistov več, toda

___________________________________________________________________________________

SREBRNI JUBILEJ

vseh postaj, kot se je v začetku tudi izvajalo,
vsako leto iz druge – od Šmartnega ob Paki do
Velenja. Žal je le to, da smo včasih gazili sneg
čez koleno, sedaj ga pa ni. Letošnjega pohoda
se je udeležilo okoli 900 pohodnikov, saj je
bilo vreme za pohod zelo ustrezno. Vseh 25
pohodov so se udeležili le štirje (1 ženska in 3
moški).
Božo Jordan

P

laninsko društvo PD Polzela priredilo že
25. zimski pohod pod geslom ZDRAVJU
NAPROTI (20. 1. 07). To je okoli praznika
sv. Neže, saj glede na ta datum dobi vsak
udeleženec trdo kuhano jajce. To sedaj še
vedno zastonj, le za čaj je simboličen
prispevek in startnine ni. Vozi pa posebni vlak
iz Celja do Velenja in je tako možen dostop z

___________________________________________________________________________________

15. ZIMSKI POHOD PO
ŠISERNIKOVI POTI

Šisernikovi
poti.
Pohod
je
posvečen
preminulemu planincu in rekreativcu Jožetu
Šiserniku, ki je svojo življenjsko pot končal na
Kopah, ko je na sindikalni tekmi presmučal
veleslalomsko progo na Kaštivniku in ga je na
cilju izdalo njegovo sicer širokogrudno srce.

P

laninsko društvo Slovenj Gradec, ki ima v
upravljanju dve planinski koči na Pohorju
(Koča pod Kremžarjevim vrhom in
Grmovškov dom na Kopah), je letos pripravilo
že 15. tradicionalni zimski pohod po
Letnik 33 / številka 3
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najštevilnejše udeležence pa lahko štejemo
planince PD Mislinja, saj se jih je iz tega
društva pohoda udeležilo 54 planincev.
Udeleženci, ki so do letošnjega leta opravili
vseh 15 pohodov, so prejeli zlati znak
Šisernkove poti. Takšnih je bilo vsega 6, med
njimi pa smo zasledili znane planince Franca
Bricmana iz PD Mislinja, Ivana Hartmana iz PD
Slovenj Gradec,
starejšega brata Jožeta
Šisernika in še nekatere znane planince iz PD
Slovenj Gradec.

Kljub napovedi slabega vremena je bil letošnji
pohod v kar primernih vremenskih razmerah.
Pot se začenja v Dravogradu, se nato strmo
vzpne na najzahodnejše dele Pohorja, nato pa
po razmeroma lahkih terenih nadaljuje do
zadnjega vzpona na Kremžarjev vrh. Letos
kljub temu, da ta pohod šteje za pohod v
zimskih razmerah , na poti skorajda ni bilo
snega, le na koncu poti pred Kočo pod
Kremžarjevim vrhom smo nekoliko zagazili v
nizko snežno odejo.

Naj na koncu še omenimo, da je PD Slovenj
Gradec v lanskem letu pričelo s temeljito
obnovo Koče pod Kremžarjevim vrhom. Tako
so do sedaj že obnovili gostinsko sobo, kuhinjo
in nad pritličjem namestili novo betonsko
ploščo. V letošnjem letu jih čaka še obnova
prostorov, ki so namenjeni prenočevanju
gostov, saj računajo, da bodo do poletne
sezone že lahko sprejemali tudi goste, ki bodo
na koči želeli prenočiti. Trenutno koča
obratuje le ob vikendih, v mesecu marcu pa bo
ob vikendih upravljal kočo Stane Plevnik s
svojo ženo, ki zna na koči poskrbeti za prijetno
počutje gostov.
V vpisno knjigo vseh pohodnikov je bilo letos
Mirko Tovšak
vpisanih 230 udeležencev pohoda, med
___________________________________________________________________________________

OBČNI ZBOR ZREŠKIH PLANINCEV

planinske poti, priprave na trideseto obletnico
pohoda Rogla – Osankarica – Kot in pa priprave
na petdeseto obletnico društva. Obe prireditvi
se bosta odvijali v letu 2008.

V

sredini meseca februarja so se v
prostorih Osnovne šole Zreče zbrali zreški
planinci in njihovi gostje na rednem
občnem zboru. Ker pa to ni bil volilni občni
zbor, je beseda sproščeno tekla o lanskem
delu v društvu in o tistem, kar se bo dogajalo
letos.
Po
izvolitvi
organov
delovnega
predsedstva, ki ga je vodil Elko Oplotnik, je
besedo prevzel predsednik PD Zreče Drago
Črešnar. Povedal je, da so v društvu v
zadnjem letu delali dobro in da so izpolnili
zadane načrte. Še posebej je omenil delo
vzgojiteljic s tistimi najmlajšimi, ki bodo v
prihodnosti popolnili članstvo v društvu.
Seveda zreške planince v letu 2007 čaka še
obilo dela. Želja je, da v svoje vrste pripeljejo
čimveč mladih planincev in pa
samo
izobraževanje planinskih vodnikov. Seveda je
tu še obnova Andrejevega doma na Rogli, pa
delo markacistov, ki pridno obnavljajo

Predsednik PD Zreče Drago Črešnar z gosti

Sem spada himna zreških planincev, katero naj
bi pripravili njihovi prijatelji iz vrst ansambla
19
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Zreških 6. Tu je še priprava poti okoli občine vrsti Tone Golnar, ki je v sliki in besedi
Zreče, izleti, pohodi in ostalo. Po besedah predstavil vzpon na Kilimandžaro. S tem pa še
predsednika je dela dovolj in če bo dovolj ni bilo vsega konec.
volje, bodo tudi rezultati. Pohvale društvu so
Zreški planinci so se izkazali kot odlični
izrekli predstavnik občine Zreče Štefan
Posilovič,
predstavnik
Planinske
zveze gostitelji in vse zbrane povabili na zakusko.
Slovenije Stanko Gašparič, predstavnik Seveda niso manjkali niti krofi, kateri so bili
Savinjskega meddruštvenega odbora Jože takrat sila aktualni.
Melanšek in pa predstavniki okoliških
Jože Gumzej
planinskih društev. Po uradnem delu je bil na
__________________________________________________________________________________

LOŠKI PLANINCI ZAMENJALI
VODSTVO

predsednikom KS Loče Jankom Čakšem ter
predsedniki in predstavniki okoliških društev so
novemu vodstvu in društvu zaželeli obilo
prijetnega dela in varnih gorskih poti, doma in
v tujini. Jože Gumzej je nato v sliki in besedi
predstavil delo in izlete PD Loče v letu, ki je
za nami. Sledil je prijateljski klepet vseh
zbranih ob dobri zakuski.

V

petek 23. februarja je na Izletniški
kmetiji Lopan v Ločah potekal volilni
občni zbor Planinskega društva Loče.
Zbralo se je okoli petdeset planincev, kar je
nekje polovica članstva in pa povabljeni
gostje. Po poročilih, ki jih je podal predsednik
Vili Kovačič, je bilo razvidno, da društvo dela
dobro in izpolnjuje zadane si cilje.
Blagajničarka Sonja Kolar pa je dodala, da je
bilo na računu še kar nekaj tolarjev, ki pa jih
je nekdo spremenil v evre. Na vrsti je bila
zamenjava predsednika in odborov. Dolgoletni
predsednik Vili Kovačič, ki je društvo uspešno
vodil trideset let, je svoje mesto prepustil
Jožetu Gumzeju, sam pa postal vodja
planinskih vodnikov.

Podpredsedniško mesto pa je zasedel Jože
Žnidar. Zbrani na občnem zboru so z dvigom
rok potrdili vse člane upravnega in nadzornega
odbora ter
častnega razsodišča. Novi
predsednik se je zahvalil za zaupanje in
obljubil, da bo delo teklo nemoteno naprej.
Gostje na čelu z predsednikom Savinjskega
meddruštvenega odbora Jožetom Kodretom,

Zbrani na občnem zboru loških planincev

Jože Gumzej

________________________________________________________________________________________________

PRVA REDNA SEJA MDO ZA
KOROŠKO PO IMENOVANJU
NOVEGA PREDSEDNIKA

V

na svoji prvi redni seji, odkar je vodenje
koroškega meddruštvenega odbora prevzel
novi predsednik Drago Horjak. Ta seja je bila
tudi deloma namenjena primopredaji poslov
med prejšnjih predsednikom Primožem
Arehom,
ki
je
do
nedavnega
vodil
meddruštveni odbor, zaradi prezasedenosti z
ostalimi obveznostmi pa ni želel več
kandidirati za to pomembno funkcijo. Člani so

petek, 23. februarja se je na kmečkem
turizmu Spodnji Lečnik nad Ravnami
sestal Meddruštveni odbor PZS za Koroško
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podeliti priznanja nekaterim planincem, ki so
si s svojim delom takšna priznanja tudi
zaslužili. Menil je, da bi bilo letošnje srečanje
koroških planincev tudi prilika, da izrazimo
posebno priznanje nekaterih »himalajcem« z
naše regije in
tako tudi širše obeležimo
uspehe, ki so jih v preteklosti dosegli z
alpinističnimi vzponi na najvišje gore sveta.
V nadaljevanju seje so ocenili tudi uspešnost
organizacije nekaterih množičnih zimskih
pohodov na Koroškem. Tako so se še posebej
pohvalno izrekli o dobri organizaciji pohoda
»Čez goro k očetu«, 8. tradicionalnega pohoda
na Črni vrh, 19. Matjaževega zimskega pohoda
na Peco in 15. tradicionalnega pohoda po
Šisernikovi poti. Načelnik GRS je poročal tudi o
zagotavljanju varnosti pohodnikov na teh
prireditvah
in
podal
oceno
reševanja
ponesrečenca pri sestopu z vrha Pece.

se po obravnavi zapisnika zadnje seje seznanili
s poročilom o opravljenem delu v preteklem
letu, nato pa sprejeli še finančno poročilo za
to obdobje. V nadaljevanju seje je novi
predsednik Horjak podal nekaj svojih pogledov
glede bodoče organiziranosti in delovanja
meddrušvenega odbora. Še posebej je omenil
pomen delovanja posameznih članov, ki so
zadolženi za posamezna področja dela. Od
njihove zavzetosti in prizadevnosti bo odvisna
tudi uspešnost delovanja koroškega odbora.
Svoje poglede na nadaljnje delo so nato podali
še: za vodniško skupino Andreja Barl, za
markaciste Roman Močnik in za varstvo gorske
narave Janez Juvančič, ki se seje zaradi
občnega zbora matičnega društva ni udeležil,
je pa svoj program dela posredoval v pismeni
obliki. O načrtovanih investicijah v planinske
objekte je spregovoril Vili Blatnik, sicer
predsednik PD Mežica, ki je uspešno izpeljal že
dva projekta čistilih naprav na Peci in na
Grohatu pod Raduho. Za redno poročanje o
delu društev in meddruštevnega odbora PZS za
Koroško v glasilih Planinske zveze in v drugih
medijih so zadolžili svojega člana Mirka
Tovšaka.
Veliko časa so na seji posvetili tudi organizaciji
prireditve »Srečanje treh dežel«, ki bo letos v
Mežici. To srečanje želijo izpeljati tako, da bo
čimbolj odmevno tudi v širi javnosti, zato so
na Planinsko zvezo Slovenije naslovili apel, da
naj jim pomaga, da bodo na srečanje privabili
tudi kakšno pomembnejšo osebnost iz javnega
političnega življenja. Tema razgovorov na tem
srečanju naj bi bila namenjena vlogi mladih v
delovanju planinskih organizacij, srečanje pa
naj bi bilo povezano še z ogledom podzemlja
Pece v opuščenem rudniku svinca in vzponom
na enega izmed pomembnejših vrhov na
Koroškem.

Člani MD za Koroško so sprejeli ambiciozni načrt dela
za leto 2007

Ob koncu seje so si člani meddruštvenega
odbora ogledali še kataster planinskih poti za
Koroško, ki so ga v predlogu pripravili
markacisti s tega območja in še posebej
pohvalili prizadevnost in trud, ki so ga nekateri
posamezniki vložili v ta projekt.
Na seji je sodeloval tudi predstavnik Planinske
zveze Slovenije g. Uroš Vidovič, ki je zadolžen
za koordinacijo dela s koroškimi planinci..

Predsednik MDO g. Horjak je nato člane
seznanil, da bo letošnje srečanje koroških
planincev na Grmovškovem domu na Kopah v
organizaciji PD Mislinja, ki letos praznuje 25.
letnico svojega delovanja. Posebej je poudaril,
da se moramo na to srečanje, ki bo v mesecu
septembru, dobro pripraviti in takrat tudi

Mirko Tovšak
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OBČNI ZBOR PD RTV LJUBLJANA

in ljubezen do narave in gora pa temelj
društvenega delovanja. Člani društva so se po
dveh mandatih za vodenje društva s
priložnostnim spominskim darilom zahvalili
dosedanji predsednici Danici Kranjc, za novega
predsednika PD RTV Ljubljana pa je bil
izvoljen Brane Krebs. (Poleg njega so v
upravnem odboru društva še: Marjeta Keršič –
Svetel kot podpredsednica, Marija Dolenc kot
blagajničarka in Mija Kozlevčar kot tajnica
društva ter člani Danica Kranjc, Katja
Breskvar, Ivan Dlesk, Tomo Mulej in Djuro
Penzeš.) Uradni del občnega zbora je nato
minil v znamenju načrtov za nove planinske
akcije, potem pa so za veselo razpoloženje in
ples poskrbeli člani ansambla Ruševci.

2

4. februarja je imelo Planinsko društvo
RTV Ljubljana svoj redni občni zbor.
Tokrat so se planinci zbrali v nadvse
prijetnih prostorih turistične kmetije Tome v
Dolnicah. Dobra udeležba na zboru je
pokazala, da prijetno planinsko vzdušje
marsikomu še zmeraj veliko pomeni – ne le v
gorah, ampak tudi v dolini.
Člani društva so se ozrli v delovanje društva v
minulem letu in z veseljem ugotovili, da je
bila dejavnost pestra, program dela pa v
glavnem uspešno uresničen. V današnjih časih,
ko je prostega časa vse manj, ljudje pa smo
izpostavljeni najrazličnejšim stresom in
tegobam sodobnega življenja v mestu, ostaja
planinstvo način življenja, planinske vrednote

Marjeta Keršič- Svetel

___________________________________________________________________________________

JESENIŠKI PLANINCI ŽELIJO
POVEČATI ŠTEVILO ČLANSTVA

delo se mora bolj odražati v javnosti. S tem bo
lažje privabiti nove člane, saj je sedaj že
nekaj let velik osip članstva. Več pozornosti
bodo namenili zbiranju gradiva o zgodovini
društva in urejanju spletne strani.

lani Planinskega društva Jesenice so v
lanskem letu poleg bogate dejavnosti
odsekov največ pozornosti namenjali
svojim postojankam : Erjavčevi koči in
Tičarjevemu domu na Vršiču, Koči pri izviru
Soče, Koči
na Golici in Zavetišču
pod
Špičkom.

Č

Na občnem zboru so podelili tudi več priznanj.
Za dolgoletno delo so jih prejeli Joža Varl,
Ciril Razinger, Peter Ramuš, Peter Pšenica,
Miha Noč, Miro Koder in Tomaž Jekler.

Predsednik društva Branko Bergant je na
februarskem občnem zboru poudaril, da so
kljub nekaterim težavam vse postojanke
poslovale dobro. To je dober obet za naprej,
da bodo lahko nadaljevali s številnimi
obnovitvenimi deli na postojankah
in
prilaganjem
vse
strožjim
zakonskim
obveznostim. Čakajo jih ekološke investicije,
predvsem na Vršiču.
Bogata društvena dejavnost se odvija v vseh
odsekih : alpinističnem, mladinskem, športno
plezalnem in izletniškem.

Fotografija priljubljene koče jeseniškega društva na
Golici

Na občnem zboru so sprejeli izstop gorskih
reševalcev
iz društva, ker bodo
delo
nadaljevali v Gorski reševalni zvezi Slovenije.
Med pomembnejšimi usmeritvami za naprej so
poudarili, da mora društvo postati bolj odprto,
Letnik 33 / številka 3
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PLANINSKA DRUŠTVA OBVEŠČAJO
PLANINSKO DRUŠTVO LAŠKO, Aškerčev trg
4/b, 3270 LAŠKO
objavlja razpis za oddajo planinskega doma na
Šmohorju (784 m) v najem od 02.09.2007
dalje.
Razpisna dokumentacija se lahko dvigne pri
podjetju KONTING d.o.o., Mestna ulica 6,
Laško, vsak delovnik med 7.00 in 15.00.
Dodatne informacije:
Jože Rajh, tel. 041 643 165
Prijave sprejemamo najkasneje do
15.03.2007.
___________________________________________________________________________________
Planinsko društvo Cerkno išče oskrbniško ekipo za Planinsko kočo na Poreznu za
planinsko sezono 2007. Koča je stalno odprta od 23. junija do sredine septembra.
Ekipo sestavljajo: oskrbnica ali oskrbnik, kuharica ali kuhar. Oskrbnik naj bi bil tudi
ekonom, ni pa nujno.
Vabimo vse zainteresirane, da do 31. marca 2007 oddajo pisno prijavo na naslov:
Planinsko društvo Cerkno, p.p. 17, 5282 CERKNO, »ZA RAZPISNO KOMISIJO«
V vlogi opišite svojo kvalifikacijo, izkušnje. V kolikor prijavljate ekipo, predstavite
vse kandidate. Dodatne informacije dobite pri predsednici PD Cerkno Damjani Čadež na telefon
031 687 256.
Planinsko društvo Cerkno
Damjana Čadež
___________________________________________________________________________________
PD Jesenice obvešča vse obiskovalce Vršiča, da bo v mesecu marcu 2007, ERJAVČEVA KOČA
odprta samo ob koncih tedna, to je ob petkih, sobotah in nedeljah.
Hvala za razumevanje in prijazno vabljeni.
Predsednik PD
Branko Bergant
___________________________________________________________________________________
PD Kranj išče oskrbniški par za postojanki: Dom na Kališču in Dom na Ledinah. Delo v postojanki
traja od 15. junija do 16. septembra. Za vsako od postojank vabimo k sodelovanju par, ki
obvlada kuhanje in strežbo. Pisno prijavo z osebnimi podatki in opisom dosedanjih izkušen,
pošljite v 15 dneh na naslov:
PLANINSKO DRUŠTVO KRANJ
Koroška 27, 4000 Kranj
___________________________________________________________________________________
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Dodatne informacije dobijo kandidati na PD ali
na e-naslovu darinka.dekleva@guest.arnes.si

Razpis za oskrbnika planinske koče na
Snežniku
PD Snežnik išče najemnika za planinsko kočo
na Snežniku od 1.5.2007 dalje. Potrebujemo
zanesljivo, pošteno, prijazno, dinamično
osebo, ki je naklonjena planinstvu. Zaželene
so izkušnje pri oskrbi planinske koče. Prednost
ima zakonski par.
Vabimo vse zainteresirane, da do 20.3.2007
oddajo vlogo na naslov:
Planinsko društvo Snežnik
Bazoviška 12
6250 ILIRSKA BISTRICA.

V vlogi opišite svojo kvalifikacijo – izobrazbo,
izkušnje na področju oskrbništva, oziroma dela
v planinskih kočah, morebitna priporočila.
___________________________________________________________________________________
Savice (3h čez Komarčo, 5h preko Komne), s
Planine Blato (3h30), iz Stare Fužine mimo
Planine pri Jezeru (5h30) ter iz Trente skozi
Zadnjico čez Prehodavce (6h30). Koča je na
seznamu Slovenske planinske poti in poti Via
Alpina in jo obišče veliko domačih in tujih
planincev. Oskrbovana je s helikoptrskimi
prevozi in ima mobilno telefonsko vezo.
Tesneje sodeluje s sosednjim Domom na Komni
in Kočo pri Savici (PD Ljubljana-Matica).

Planinsko društvo Ljubljana-Matica išče ekipo
za delo v Koči pri Triglavskih jezerih v poletni
sezoni 2007.
K sodelovanju vabimo zainteresirane za delo v
planinski postojanki. Pričakujemo osebje z
izkušnjami pri poslovanju in oskrbi planinske
koče. Zaželeno je, da ima oskrbnik oz.
oskrbnica ekipo, ki jo sestavlja še kuhar(-ica)
in trije delavci(-ke) za pomoč v kuhinji, pri
strežbi in pospravljanju. Za oskrbnika je
zaželeno osnovno znanje angleščine ali
drugega tujega jezika, računalniška pismenost,
komunikativnost, sposobnost delati v ekipi in
osnovno poznavanje gorskega sveta v okolici
koče.
V vlogi opišite svoje delovne izkušnje, znanje
in izobrazbo ter predstavite svojo morebitno
ekipo. Skupaj s svojimi kontaktnimi podatki
vlogo pošljite do 31. marca 2007 na naslov:

Dodatne informacije:
vodja strokovne službe,
Aleš Jenko, tel. (01) 43 81 911

Planinsko društvo Ljubljana-Matica
Trdinova 8, 1000 Ljubljana
s pripisom "razpis - Sedmera"
Koča pri Triglavskih jezerih (1685 m) je odprta
v času poletne sezone, običajno od sredine
junija do sredine oktobra, v sobah ima 23
postelj in 174 skupnih ležišč. Leži v osrčju
Triglavskega narodnega parka poleg Dvojnega
jezera. Dostopna je po planinskih poteh iz

Letnik 33 / številka 3
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OSTALO …
G. Stefan Rutar iz Denverja
je našel priloženo sliko, ki jo
je zagotovo posnel Bogumil
Brinšek leta 1906 v Ravenski
jami. Na sliki sta, levo Peter
Brelih in desno
njegov
prijatelj Vaclav Tusar, oba iz
Cerknega.

________________________________________________________________________________

SLOVENSKA PLANINSKA BIBLIOGRAFIJA V LETU 2006
Vzgojna literatura
Gregori Janez idr., Narava v gorskem svetu. Ljubljana, PZS, 2006. 150 str. (PZ – 274)
Narava v gorskem svetu. 3., dop. izd. Ljubljana, PZS, 2006. 150 str.
Obiskovalci gora spoštujemo Alpsko konvencijo. Ljubljana, PZS, 2006.
Vodniški učenik. Ljubljana, PZS, 2006. 480 str. (PZ - 273)
Priročniki in dnevniki
Pot kurirjev in vezistov NOV. Dnevnik. Ljubljana, Društvo domicilnega odbora kurirjev in
vezistov NOV Slovenije, 2006.
Vodniki
Dobnik Jože, Pot kurirjev in vezistov NOV. 4., popr. in dop. izd. Ljubljana, Društvo
domicilnega odbora kurirjev in vezistov NOV Slovenije, 2006. 456 str., zemlj.
Habjan Vladimir, Mušič Irena, Planinsko-izletniški vodnik – Tržič. Ljubljana, PZS, 2006. 75 str.
(PZ – 279)
How to climb Triglav, Ljubljana, PZS, 2006.
Ljubljanska mladinska pot. Prenovljen vodnik. Ljubljana, MDO PD, 2006.
Mešara Andrej, Čudovite Alpe. Ljubljana, PZS, 2006. 175 str. (PZ – 281)
Mihovec Janez, Pot pod noge. 2. del. Ljubljana, Mladinska knjiga, 2006.
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Planinski koledarček 2007. Ljubljana, PZS, 2006. 96 str.
Pohodništvo v Sloveniji. Ljubljana, Slovenska turistična organizacija, 2006.
Raztresen Marjan, Kulturne poti. Od Aljaža do Župančiča. Ljubljana, Mladinska knjiga, 2006.
106 str. (Slovenija na dlani)
Stritar Andrej, Julijske Alpe. Gore nad Sočo. 2., dop. izd. Ljubljana, Sidarta, 2006.
Stritar Urška in Andrej, Karnijska potepanja. Vodnik po gorah. Ljubljana, Kibuba, 2006.
Zborniki
100 let koče na Kamniškem sedlu. Kamnik, PD, 2006.
Acta carsologica. Ljubljana, Inštitut za raziskovanja krasa ZRC SAZU, 2006, 35, 1.
Dolgan Marjan, Dolnja Košana in okolica. Celje, Mohorjeva Družba, 2006.
Slovenski alpinizem 2001-2003. Zbornik komisije za alpinizem. Ljubljana, PZS, 2006. 244 str
(PZ – 286)
Slovenski alpinizem 2004-2005. Zbornik komisije za alpinizem. Ljubljana, PZS, 2006. 180 str
(PZ – 287)
Terska dolina. Ur. Milena Kožuh. Celje, Gorica, Mohorjeva družba, 2006.
Leposlovje
Hϋetlin Tohomas, Življenje na skrajnih mejah : avtobiografija. Reinhold Messner v pogovoru s
Thomasom Hϋetlinom.
Tržič, Učila International, 2006. 223 str.
Jelinčič Dušan, Aleksander od kresnic. Alessandro delle lucciole. Sežana, Združenje
književnikov Primorske, Ilirska Bistrica, Zveza kulturnih društev, Javni sklad RS za kulturne
dejavnosti, 2006. 41 + 45 str.
Jelinčič Dušan, Le notti stellate del Karakorum (Zvezdnate noči v Karakorumu). Turino,
Vivaldi, 2006.
Jelinčič Dušan, Zvezdnate noči. 2., dop. izd. Ljubljana, Sanje, 2006.
Kopač Vlasto, Iveri z Grintovcev. Zbr. in ur. France Malešič. Ljubljana, PZS, 2006. 238 str.
(Med gorskimi reševalci, 6) (PZ – 275)
Lenarčič Matevž, Okrog edinega sveta. Radovljica, Didakta, 2006. 390 str.
Simpson Joe, Dotik praznine. Prevod Iztok Osolnik. Ljubljana, Sidarta, 2006. 200 str.
Zaplotnik Nejc, Pot. Ponatis. Ljubljana, MK, 2006. 278 str.
Periodika
Obvestila. Ljubljana, PZS, 2006.
Planinski vestnik. Ljubljana, PZS, 2006.
Bilten MDO PD Ljubljane. Ur. Zvone Šere. Ljubljana, MDO PD, 2006.
Zemljevidi
Beltinci. Turistična karta 1:25.000. 1. izd. Beltinci, Občina, 2006.
Bled. Karta mesta 1:6.600. 2. izd. Ljubljana, GIS, 2006.
Bohinjsko jezero z okolico. 1:25.000, ponatis. Ljubljana, PZS, 2006. (PZ – 265)
Bovec. Turistična karta 1:40.00. 2. izd. Bovec, LTD, Ljubljana, GIS, 2006.
Gorenjska, 1:50.000, Izletniška karta, 2, nova zasnova, 1. izd. Ljubljana, GZS, 2006.
Goriška, 1:50.000, Izletniška karta, 16, nova zasnova, 1. izd. Ljubljana, GZS, 2006.
Grosuplje. Karta občine 1:25.000. Ljubljana, GZS, 2006.
Hoče, izletniška karta 1:25.000 s kolesarskimi potmi. Hoče, Občina, Ljubljana, GZS, 2006.
Ivančna gorica. Turistična karta občine 1:50.000 in fotokarta mesta. Ivančna Gorica, Občina,
Ljubljana, GZS, 2006.
Julijske Alpe, vzhodni del. 1:50.000, 5. izd. Ljubljana, PZS, GZS, 2006. (PZ – 278)
Julijske Alpe, zahodni del. 1:50.000, 3. izd., 1. ponatis. Ljubljana, PZS, GZS, 2006. (PZ – 209)
Kamniško-Savinjske Alpe. 1:50.000, 4. izd. Ljubljana, PZS, GZS, 2006. (PZ - 276)
Karavanke, osrednji del. 1:50.000, 3. izd., 1. pon. Ljubljana, PZS, GZS, 2006. (PZ – 241)
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Krpanova pot 1:25.000, Notranjski kolesarski park 1:50.000. Postojna, MTB Park Notranjska,
2006.
Ljubljansko barje. Izletniška karta 1:25.000. Ljubljana, Ministrstvo RS za okolje in prostor,
2006.
Pivka. Iz dežele presihajočih jezer. Karta občine 1:50.000 in slika mesta. Pivka, Občina,
Ljubljana, GZS, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, 2006.
Primorje in Kras, 1:50.000, Izletniška karta, 4, nova zasnova, 1. izd. Ljubljana, GZS, 2006.
Ribnica na Pohorju. Turistična karta občine 1:25.000. Ribnica na Pohorju, Ljubljana, Občina,
GIS, 2006.
Sabotin – park miru. Turistična karta 1:25.000. Nova Gorica, Mestna občina, 2006.
Sevnica. Karta občine 1:50.000 in mesta 7.500. Sevnica, Občina, Ljubljana, GZS, 2006.
Sevnica. Karta občine 1:50.000 in mesta 7.500. (nemško) Sevnica, Občina, Ljubljana, GZS,
2006.
Soška fronta. Od Rombona do Mengor. Zgodovinsko turistični zemljevid 1:50.000. 2. dop. In
popr. Izd.
Kobarid, Ustanova Fundacija Poti miru v Posočju, 2006.
Škofja Loka AREA. Karta mesta 1:12.500 in okolice 1: 70.000. Škofja Loka, LTOB, Ljubljana,
GZS, 2006.
Triglav. Planinska karta 1:25.000. 7. izd. Ljubljana, PZS, GIS, 2006. (PZ – 152)
Triglavski narodni park, 1: 50.000, Izletniška karta, 19, nova zasnova, 1. izd. Ljubljana, GZS,
2006.
Triglavski narodni park, 1: 50.000, ponatis. Ljubljana, PZS, GZS, 2006.
Zgornje Posočje, 1:50.000, Izletniška karta, 1, nova zasnova, 1. izd. Ljubljana, GZS, 2006.
Žalec. Turistična karta občine 1:40.000 in mesta 1:4.000. Žalec, Ljubljana, Zavod za kulturo,
šport in turizem, GIS, 2006
Fotomonografije
Gerželj Slavko, Brkini. Vrhnika, Galerija 2, 2006.
Koledarji (izbor)
Gore, reke, cvetje. 2007. Ljubljana, PZS, 2006.
Od nekdaj v gorah. Stare razglednice in fotografije. 2007. Žirovnica, Medium d.o.o., 2006.
Slovenske gore. 2007. Ljubljana, PZS, 2006.
Slovenske gore. Foto Matej Vranič idr. 2007. Ljubljana, Mladinska knjiga, 2006.
Svet triglavskih voda. 2007. Žirovnica, Medium d.o.o. in TNP, 2006.
Tomazin Iztok idr., Prelesti. V objemu svetlobe. 2007. Žirovnica, Medium d.o.o., 2006.
Ciril Velkovrh
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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
Planinska založba
MK, VK, KVIZ
Koledar, Obvestila PZS

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

Računovodja PZS
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, marec 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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Kar srce me boli, ko poslušam, kako so šli
drugi na Trupejevo poldne, na Golte...saj
hodim po hribih, vendar si želim več. Vseeno
pa imam srečo, da hodim na tehniškoumetniško fakulteto, kjer je le malo pravih
hribolazcev. Tukaj skoraj ni ljudi, ki bi me
dražili. Vendar pa me gore same vabijo; ko
se peljem s kolesom, jih vsak dan vidim in to
niti ne preveč daleč. Vidim jih, kako se
lesketajo v vsem svojem sijaju, kako so lepo
zasnežene, visoke in ponosne. In takrat, ko
jih zjutraj vidim, vem, da bo dober dan,
navdahnejo me z zelo dobrim občutkom. In
takoj, ko jih vidim, komaj čakam, da pride
sobota, da bom ušla tej zaspani Ljubljani.
In v petek zvečer si razbijam glavo, kam bi
se podali, koliko časa imamo, kakšno je
vremenska
napoved...po
globokem
razmisleku se odpravim spat in z nasmeškom
na obrazu celo noč pričakujem sobotno
jutro. In ko nastopi sobota, to pa je čisto
drug svet. Svet, poln nepričakovanega,
lepega in vzhičenega.
Ko se potikamo po naravi, vidimo toliko
nenavadnih stvari. Tudi če vsi vemo, kako
izgleda teloh, smo ga vseeno vsakič znova
veseli. Narava se spreminja in nas vedno
znova preseneča, to pa je nekaj najlepšega
na njej: večna nepričakovanost. In to se mi
zdi, si veliko ljudi želi v svojem enoličnem
življenju. In vendar, samo hribolazci smo si
naša življenja znali izbrati po naši meri.

UVODNIK
Saj bi pisala o čem drugem kot o lepem
vremenu, ampak se temu težko izognem, saj
se vsak dan posebej začudim, kako hitro je
prišla pomlad. Moram priznati, da mi je po
eni strani prav dobro, da v dolinah ni snega.
In po drugi strani je super, da imajo gore
vsaj nekaj snega, seveda odvisno kako visoko
gremo.
Seveda smo najbrž vsi hribolazci letos
srečni, da je tako topla zima. Saj gremo
lahko tja, kamor grejo pozimmi samo dobri
alpinisti. Pa dosti o vremenu.
Ampak saj težko povem kaj drugega, saj
imam v mislih samo študij. Nekateri
študentje so si zdaj vsaj malo oddahnili, saj
je izpitno obdobje za nami. Dela je
ogromno, zunaj pa nas vabi sonček.

Rada pa bi malo povedala tudi o tujih
gorstvih. Imela sem možnost, da sem
obiskala tudi Albanijo in spoznala njihova
čudesa in naravo. Zanimivo je videti, kako v
tujih
državah
potekajo
poti,
kako
obravnavajo
gorništvo.
Nekateri
ga
izkoristijo za privabljanje ljudi, turizem;
drugi ga ne znajo ceniti; spet tretji ga imajo
in ga cenijo, vendar ne naredijo nič v zvezi s
tem...različne države, različni ljudje,
vendar so si gore dokaj podobne. Krivično bi
bilo govoriti, da so vsi hribi Evrope enaki.
Dolomiti ponujajo svojevrstno kamnito
doživetje, tam se ti najbrž v edinih gorstvih
lahko zgodi, da obtičiš v ''prometnem
zamašku''. Albanske gore so še malo
osamljene, vendar lepe in ogromne, saj so
tudi kamnite, ampak so vseeno drugačne.
Seveda pa so meni najljubše naša domača
gorstva.

Skupina gora okli Grintovca

8
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Včasih mi kdo iz tuje države, obiskovalec
naših hribov, reče, da so to najlepši hribi,
kjer je kdajkoli bil. Seveda bi se tukaj našel
kakšen pesimist in bi rekel, da jih po hitrem
postopku uničujemo. Saj se moram strinjati
tudi s tem, ne cenimo jih dovolj. Zato se
potem dogaja, da v Logarski dolini, ki naj bi
bila varovana, naletiš na divja odlagališča.
In to ne samo na enega, na več malih
smetišč. Ampak saj se to ne dogaja samo v
gorah in tudi ne samo pri nas...

13.30

Družabne igre...
Podelitev nagrad in zahval za
sodelovanje

15.30
+

Odhod v dolino

Pot je lahka, hoje 3 - 4 ure. Na vrhu 645 m
visoke Resevne je razgledni stolp... Obuj
visoke čevlje z narebranim podplatom. S
seboj vzemi dnevnik mladi planinec (žig).
Tudi vrečko za smeti daj v nahrbtnik.

Upam, da nisem preveč filozofirala...ampak
saj se mogoče tudi vi kdaj počutite tako, da
morate nekomu nekaj povedati, čeprav ni
nekaj oprijemljivega.

PREDPRIJAVE do torka, 20. marca na
telefonsko številko 040 458 325 ali e-naslov
primoz.trop@gmail.com Tukaj dobite tudi
informacije.

Vesna Lenart

SREČANJE MLADIH
PLANINCEVPODRAVJA IN POMURJA
Resevna, 24.marec 2007

Pri prijavi navesti:
1.)

MLADINSKI ODSEK z imeni vseh
planinskih skupin

2.)

Število prijavljenih

3.)

Mtel. in e-naslov kontaktne osebe

4.)

Za prevoz bi se povezali s sosednjim
DA NE
mlad. odsekom

Srečanje bomo izvedli v vsakem vremenu, v
primeru dežja bomo v koči!
*
podroben razpis z informacijami o
voznem redu vlakov in možnostih potovanja
s skupnim avtobusom prejmejo mladinski
odseki iz Podravja in Pomurja po pošti. Zanj
lahko pišete na zgornji e-naslov.

Rifnik, grad Rifnik in v ozadju Resevna
URNIK:
10 12.30

Prihod mladinskih planinskih skupin
in prijava na srečanje pred
domom:
* med tem časom bo pogostitev
s planinskim čajem in
praktična predstavitev delčka
dejavnosti gorskih reševalcev
iz društva GRS Maribor

12.30

Pozdrav in otvoritev srečanja

Vodja pokrajinskega odbora
Primož Trop

Predstavitev prisotnih mladinskih
odsekov
Odmor
Letnik 11 / številka 3
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sončna očala, čepica...), potrebščine za
osebno higieno veljavna planinska
izkaznica, zavarovanje z medicinsko
asistenco v tujini itd. Cena tabora na
udeleženca znaša 250 EUR, vanjo pa je
vključen celotni program, nastanitev s
polnim penzionom (zajtrki in večerje v
kočah, kosilo za seboj) in avtobusni
prevozi znotraj poteka trekinga. Prijave
(največ 4 mladi s svojim vodjem)
sprejema MK PZS, Dvoržakova 9, 1000
Ljubljana oz. mladinska.komisija@pzs.si
do 1. 6. 2007 (lahko pasi svoje mesto na
trekingu zagotovite že prej). V prijavi
navedite vse svoje podatke (ime,
priimek, naslov, telefon, e-mail, rojstni
podatki, PD). Vse dodatne informacije:
Zdenka Mihelič, 041/ 222 358 ali
zdenka.mihelic@siol.net.

NEKAJ MEDNARODNIH
»Sreča je, ko človek sebe najde med vsemi
kažipoti in pride končno v skladje kakor k
dobroti.« (Tone Pavček)
Tokrat vas vabim na zanimive in tudi z
družabnostjo bogate mednarodne tabore v
Italijo, Nemčijo in v Rusijo. Naj opozorim
samo še na to, da naj bi se mladi pod 18.
letom udeleževali taborov skupaj s
polnoletno osebo (t.j. vodja skupine/
mentor PS, VPZS itd.).

☺ TREKING V ITALIJI (YC UIAA in GYS
camp): Mladinska komisija Planinske
zveze Italije (CAI) vas od 22. – 28. 7.
2007 vabi na zanimiv treking – pohodni
tabor. Kot so organizatorji zapisali, je
naravna pot »Sentiero Roma« označena
kot ena najboljših skozi Alpe. Gre vse od
dolin in hribov Val Masino, nato pa goridoli , dokler ne doseže Valmalenca. Pot
se prične v Bagni di Masino (1172 m),
nato nadaljuje do koče Rifugio A. Omio
(2100 m) in preko mnogih vrhov in dolin,
kot so Ligoncio, Badile, Cengalo, Ferro,
Torrone in Disgrazia, spozna in pozdravi
prijazne koče oz. zavetišča (Gianetti,
Allievi, Ponti in Bosio). Najvišja točka
poti in tega trekinga je 2950 metrov
(Passo del Cameraccio), kar je 86 metrov
več kot je visok naš mogočni Triglav.
Vsak dan se bo v povprečju hodilo
nekako 5 ur (kakšen dan tudi manj - le
tri ali štiri ure, včasih pa tudi več enkrat 6 in enkrat 7 ur). Ta tabor, ki bo
zares poln novih dogodivščin in spoznanj
o lepotah veličastnih Alp in kulturah ter
tkanju novih prijateljskih vezi, je
namenjen mladim od 14. – 17. leta
starosti. Nastanitev bo v kočah, med
opremo pa sodijo dobri planinski čevlji,
nahrbtnik, topla in zaščitna oblačila
(proti vetru, dežju in mrazu), čelada,
pas,
samovarovalni
sistem,
čelna
svetilka, zaščita proti soncu (sončna
krema z visokim zaščitnim faktorjem,

☺ PLEZALNI TABOR »VROČE STENE, DIVJE
VODE«
(YC
UIAA in GYS
camp):
Mladinska
komisija
Nemške planinske zveze (JDAV) vas od
29. 7. – 4. 8. 2007 vabi na tabor, na
katerem se bo veliko plezalo v različno
zahtevnih smereh, raziskovalo velike,
malo manjše in najmanjše razpoke, se
preizkusilo na 'feratah', v dolgih alpskih
smereh
različnih
zahtevnosti...,
spoznavali pa boste tudi čare vodnih
aktivnosti (rafting, kanjoning), lahko se
boste udeležili mini tečaja vrvne
tehnike, ter se seveda na veliko
spoznavali s kulturami dežel drugih
udeležencev in ob skupnih aktivnostih
navezovali stike ter pletli prijateljstva.
Ta tabor je namenjen mladim od 16 – 22
leta starosti, ki plezajo (od začetnikov
do plezalcev zahtevnejših smeri) in bi
radi želeli preživeti poletje 2007 malo
drugače. Nastanitev bo v mladinskem
izobraževalnem centru 'Haus Alpenhof' v
Bad Hindelangu (več najdete na spletni
strani www.jubi-hindelang.de), ki se
nahaja v planinah Allgäu na nadmorski
višini 850 metrov, obkrožen pa je z do
2600 visokimi vršaci. Računajte na to, da
seveda to ni hotel, ampak bolj koča. Na
voljo bodo skupna ležišča in seveda polni
8
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oskrbni dnevi (zajtrk in večerja v centru,
kosilo za seboj). Organizatorji vse
udeležence že sedaj opozarjajo, da naj
poskrbijo tudi za svoje zdravstveno
zavarovanje v tujini. Med opremo, ki jo
boste potrebovali, so prijatelji iz
Nemčije zapisali: veljavna planinska
izkaznica, oblačila za hladno in toplo
vreme, dovolj perila za preobleči,
anorak, zaščita proti dežju, topel
pulover oz. flis, kapa, rokavice, planinski
čevlji, dobre-trpežne hlače, kopalke,
copati za po centru, športni copati za
zunaj, nahrbtnik za enodnevne ture,
čutara, škatla za malico, zaščita proti
soncu (sončna krema z visokim zaščitnim
faktorjem, sončna očala, čepica...),
brisače in seveda plezalna oprema (če je
možno, jo vso prinesite seboj). Cena
nastanitve in polnega penziona je 220
EUR. Organizatorji si želijo tudi spoznati
deželo, gore, kulturo itd. svojih
udelžencev, zato vabijo, da udeleženci
prinesejo s seboj čim več fotografij,
razglednic, prospektov, diapozitivov, CD
s predstavitvijo in drugo, s čemer bi
ostalim udeležencem in vodstvu lahko
pričarali lepote in čare domovine.
Prijave (največ 4 mladi) sprejema MK
PZS, Dvoržakova 9, 1000 Ljubljana oz.
mladinska.komisija@pzs.si do 20. 6.
2007 (lahko pa si svoje mesto seveda
zagotovite že prej). V prijavi navedite
vse svoje podatke (ime, priimek, naslov,
telefon, mobi, e-mail, rojstni podatki,
PD) ter tudi plezalske izkušnje ter vašo
dejavnost v hribih nasploh! Vse dodatne
informacije: Zdenka Mihelič, 041/ 222
358 ali zdenka.mihelic@siol.net.

Če bi radi plezali v odlični skali,
pomagali pri nadelavi novih smeri, se
povzpeli na zanimive in manj znane
vrhove Urala in Karelie, se udeležili
ekološke akcije ter seveda ob družabnih
večerih spoznali nove prijatelje različnih
kultur, držav in narodnosti, potem je ta
tabor pravšnji za vas. Tabor je torej za
vse, ki imajo radi plezanje (tudi
začetniki so dobrodošli), planinarjenje,
dogodivščine in naravo. Nastanitev bo v
kočah in šotorih, med opremo pa bodo
polega nahrbtnika, spalne vreče in
manjšega šotora, sodila še topla in
zaščitna oblačila (proti vetru, dežju in
mrazu), pohodniški čevlji, plezalniki,
vponke, osmica ali gri-gri, pomožne
vrvice, vrv, čelada, pas, kopalke, čelna
svetilka, veljavna planinska izkaznica,
zavarovanje z medicinsko asistenco v
tujini itd., pa tudi kakšen inštrument in
družabne igre so zaželjene. Cena tabora
na udeleženca znaša 300 EUR, vanjo pa
je vključen celotni skoraj tritedenski
program, nastanitev s polnim penzionom
in strokovno vodstvo. V ceno niso
vključeni prevozni stroški iz Slovenije v
Ekaterinburg in od tam do St.
Petersburga (ter seveda nazaj). Prijave
(največ 4 mladi) sprejema MK PZS,
Dvoržakova 9, 1000 Ljubljana oz.
mladinska.komisija@pzs.si do 21. 5.
2007. V prijavi navedite vse svoje
podatke (ime, priimek, naslov, telefon,
e-mail, rojstni podatki, PD) ter plezalne
izkušnje. Vse dodatne informacije:
Zdenka Mihelič, 041/ 222 358 ali
zdenka.mihelic@siol.net.
Srečno in veselo na vseh vaših poteh. Ozrite
se okoli sebe in poglejte vse male čudeže,
trenutke sreče, ki bogatijo naravo in nas
same ter.... 'mejte se radi!

☺ PLEZANJE BREZ MEJA »Evropa – Azija«
(YC UIAA in GYS camp): Plezalna zveza
Rusije vabi od 12. – 31. 7. 2007 na tabor
vse mlade med 18. – 25. letom starosti,
ki bi radi spoznali rusko deželo na Uralu
blizu Ekaterinburga ter stene in jezera v
Karelii blizu St. Petersburga, saj vas Rasi
vabijo na res zanimiv tabor in plezanje.
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Karelia

S.Petersburg

2000 км.

Tchusovaya
River.

(MOSCOW)
МОСКВА

Tolstyak
(Yekaterinburg)
Екатеринбург

1500 км
(Shikhan)

(l.Arakul)
оз. Аракуль

V NEZNANO PO KOSOVELOVI POTI
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PD Podnanos se je v nedeljo 11. 2. 2007 v
jasnem jutru, brez dežja odpravil na že
tradicionalni pohod v neznano. Ljudje so se
začeli zbirati. Nevedni kam gredo so imeli
veliko težav z izborom obutve, oblačil,
hrane, pijače... Vprašanj je bilo več kot
dovolj, da so se nestrpni posedli na sedeže
in nemirno čakali v katero smer bo zapeljal
avtobus.

njegovim prvim domom v Sežani. Hodimo
naprej, mimo cerkve in sejmišča in že se
začnemo vzpenjat ob vznožju hriba Tabor.
Tu je tudi začetek gozdne učne poti, kjer se
tudi sami podučimo o nekaterih drevesih.
Tako se pred nami postavi pot, dolga 7, 5 km
in se vije vse do Tomaja. Lepo se razpotegne
po kraški pokrajini. Ponuja nam razgled,
pogled na vrtače, uvale, jame … vse do
vinogradov v Tomaju in Kosovelove domačije
kjer se pot zaključi. Tudi mi smo pohod
zaključili z ogledom domačije, kjer nas je
pričakala prijazna gospa ter nam povedala
še par besed o slavnem pesniku s Tomaja,
Srečku Kosovelu.

Skupaj se nas je zbralo 65 pohodnikov,
željnih spoznati nove, neznane poti,
zanimivosti ... Poln kombi in avtobus sta
odpeljala. Ljudje pa so opazovali kam
gremo. Aha, smer Ljubljana. Ne, Koper,
morje ... Italija? Začele so padati ideje:
Kokoška, Lipica, Kosovel …
Avtobus nas pripelje v Sežano, zapeljemo se
na Kosovelovo ulico, pred šolski center, kjer
skoraj vse stavbe nosijo ime po Srečku
Kosovelu. Navzoče pozdravi naš lokalni
vodič, kateri spregovori nekaj besed o
Sežani in nas popelje na kratek sprehod po
mestu.
Tako pobliže spoznamo, nam
geografsko gledano, bližnje mesto.

V neposredni bližini pešpoti se nahaja jama
Pustov hram, ki je zanimiva in lahko
dostopna. Tudi sami smo se o tem
prepričali. Sam Pust pa nam je pustil v jami
tudi nekaj dobrot.
To pa še ni bil konec. Kajti Kras ni znan le
po njem, ampak tudi po svojevrstni
kulinariki. Zato smo se za konec okrepčali še
v eni izmed mnogih domačij, kjer so nas
postregli z domačin pršutom in teranom.
Lepo sončno nedeljo smo tako maksimalno
izkoristili, se nekaj novega naučili, veliko

Tabla z zemljevidom poti.
Pot se začne pred poslopjem stare osnovne
šole – pred Kosovelovo rojstno hišo in
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izvedeli, predvsem pa smo se družili v
prijetni družbi.

dan smrti največjega slovenskega pesnika
Franceta Prešerna.

Maja Koritnik, vodja pohoda

TRADICIONALNO SREČANJE NA
MESTNEM VRHU

A to še ni bilo vse! Prijetno vzdušje se je
nadaljevalo. S harmoniko nas je zabaval naš
sovrstnik, kasneje pa smo prebrali tudi nekaj
prelepih pesmi avtorja Andreja Senekoviča.
Po tem prekrasnem dnevu smo se veseli
odpravili nazaj v dolino. In seveda nam je
dež spet delal družbo!

V četrtek, 8. februarja, smo se učenci
planinskega krožka OŠ Ob Rinži pod
vodstvom mentoric Branke Rajner in Dragice
Gornik odpravili na 15. tradicionalni pohod
na Mestni vrh. Na poti se nam je pridružil še
dež, vendar smo vso slabo voljo, ki smo jo
nabrali po poti, izgubili, ko smo videli polno
kočo planincev. Ob 11.30 smo namreč imeli
kratek kulturni program ob državnem
prazniku in poželi veliiiik aplavz. Na ta dan
je v koči potekala tudi slovesna razglasitev
najobiskovalca in najobiskovalke koče pod
Mestnim vrhom. Tekmovanje je potekalo od
8. februarja 2006 in se zaključilo 8.
februarja leta 2007. H koči se najbolj
zagnani povzpnejo skoraj vsak dan, vpisujejo
se v posebno knjigo, ki jo najdejo v lepo
oblikovani leseni skrinjici. Kar devet je
junakov, ki so več kot 100 – krat obiskali
kočo pri Jelenovem studencu. Največkrat je
kočo obiskal Franc Walter Šturm, ki je bil pri
koči 268 – krat, sledi mu Andrej Potočnik
(252 – krat), tretji je Tine Žagar (136 – krat).
Med ženskami vodi Fani Grabrijan s 139
evidentiranimi vpisi, sledita ji Veronika
Pavlin (136 – krat) in Olga Levec (136 – krat).
Ob tej priložnosti so podelili zlato značko, ki
jo je prejel Tone Ožbold, znani ljubitelj
kočevskih in slovenskih gora. Bil je edini, ki
se je udeležil vseh petnajstih pohodov na

Tamara Tomić, 8.c
OŠ Ob Rinži Kočevje

MLADISNKI ODSEKI POROČAJO
PO MO POSOČJE:
ZIMSKI PLANINSKI IZLET NA BEVKOV VRH
(1051 M)
V soboto, 17.02.2007 smo v sklopu PO MO
Posočja izpeljali zimski planinski izlet na
Bevkov vrh (1051m), ki leži v IdrijskoCerkljanskem hribovju. Bevkov vrh se ponaša
s kapelico na vrhu. Je pa to lep razgledni
vrh, ki v lepem in jasnem vremenu nudi
pogled preko tolminskih in bohinjskih vrhov
vse do Triglava.
Ob 8.15 smo se zbrali na Sovodnju
(Gorenjska), kjer smo krenili proti zaselku
Laniše. Hodili smo predvsem po lokalni
makadamski cesti in nekaj časa po gozdni
stezi, ter čez travnike in tako prispeli do
Laniš, kjer smo naredili krajši počitek. Od tu
smo si ogledali sosednje hribe in vasi, ki sta
jih predstavila vodja izleta Gorazd Lapanja
in mentorica Ivana Rupnik.
8
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Iz zaselka Laniše smo našo planinsko pot
nadaljevali proti Kanjavcu (to je območje
nad vasjo Jazne v Cerkljanski občini).
Sopihali smo čez dolg strm travnik, ki ga ni
bilo konec. Našo pot smo nadaljevali skozi
gozd, kjer je zadnji sneg naredil veliko
razdejanje. Ko smo zapustili travnik, smo
bili že v roku 10 minut na Bevkovem vrhu pri
kapelici.
Na vrhu je bilo še nekaj snega, kjer so se
otroci lahko naužili snežnih užitkov in se
malo pozabavali s snegom. Bevkov vrh je
tudi v dnevniku »Mladi planinec«, zato smo
vse dnevnike tudi požigosali in jih izpolnili.
Preden smo zapustili Bevkov vrh smo naredili
še skupinsko sliko.
Planinsko pot smo nadaljevali s spustom do
kmetije »Na Ravan«, kjer izdelujejo domači
sir in druge mlečne izdelke.
Prispeli smo na razpotje, »Kam pa zdaj?«,
smo se vprašali. Vse poti vodijo v dolino.
Malo za šalo malo zares, zavili smo desno
proti vasici Nova Oselica, ki pa že spada pod
Gorenjsko regijo. Hodimo, hodimo po
kolovozu
in opazimo, da
smo na
Cerkljanskem vrhu. Še malo naprej pa
prispemo na glavno cesto, ki pelje proti
Sovodnju. Na odseku te poti smo naleteli na
obmejni kamen, ki je leta 1920 ločil državi
Jugoslavijo in Italijo. Pri kamnu smo naredili
krajši počitek in si pogledali zgodovino stare
Jugoslovansko-Italijanske meje.
Od tu smo planinsko pot nadaljevali po
lokalni asfaltirani cesti, ki pelje mimo Nove
Oselice na Sovodenj. Za naš planinski izlet
smo porabili okoli 3.30 ur hoje in nekaj časa
za počitke tako, da smo na Sovodenj prispeli
okoli 13.45.

MARATON V ZIMSKI IDILI
“Pa gremo!” si mislim, ko prižgem motor
osebnega vozila v, za sobotno jutro, precej
zgodnji 6. uri. Bolezen in druge poškodbe so
dodobra
zdesetkala
odpravo
Šaleških
mušketirjev na sejo Mladinske komisije, tako
da sem v avtu sedel kar sam. Kljub jutranji
kavi sem še vedno utrujen, poznajo se sledi
nočnega pakiranja v zadnjem hipu in
jutranje negotovosti, če je nahrbtnik res
dovolj poln.

Enourno vožnjo do Ljubljane vseeno raje
preživim ob glasnem radiu, tako za vsak
slučaj. V Ljubljani pa radio zamenjajo živi
glasovi. Pridružijo se Jerca, Tomaž, ter
sama
eminenca
Mladinske
komisije
predsednica Vanja Kovač. ☺ Beseda steče
takoj, kljub temu da smo se do danes bore
malo poznali. Tako je vožnja do Bohinjske
Bele kmalu za nami. Ko se vozimo mimo
Bleda proti Bohinju si sam pri sebi mislim,
kako je Slovenija v resnici mala in da bi
moral večkrat tudi med tednom za kak dan
namesto na faks skočiti kar v te kraje,
včasih bi tako imel celo več od dneva, ali pa
bi se celo vrnil do popoldanskih predavanj.
Misli prežene zelo važno vprašanje: “Kaj
bomo jedli za kosilo in večerjo?” Ker lignji in
lazanja najbrž ne bi prišli v poštev, se
zadržim in se strinjam s pašto, enolončnico
in palačinkami. Po nakupih se ekspediciji
pridružijo še podpredsednik PZS, domači MKjevec Andrej s punco Katarino, ter Matej iz
Štajerske. Tako se, kljub triurni budnosti še
vedno zaležan, končno prebudim ob prvih
korakih po snegu. Svež zrak ti res da vetra in
ob prvih znojnih kapljah začutim, da si bom
današnji zajtrk za spremembo res zaslužil.

Na Sovodnju smo tudi zaključili planinski
izlet. Zahvaljujem se vsem, ki ste prispevali
dobro voljo in vzdušje na izletu, vsem
mentorjem in vodnikom MO PD Cerkno in
Tolmin, ki ste pomagali izpeljati planinski
izlet. Izlet smo uspešno izpeljali.
Gorazd Lapanja

SEJA MLADINSKE KOMISIJE
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Navkljub moji navdušenosti nad gorami sem
vesel, da so tisti, ki so pripravili razpis,
nekoliko pretiravali in smo bili na cilju že po
dveh urah in ne po treh, kot je bilo
predvideno. Čeprav bi bile tudi tri ure truda
vredne za pogled, ki se je razširjal.

let in zagnanosti, ali pa celo malo cinično
zmajeval z glavo, vendar le tako se to
začne, druge poti ni. Kljub vsemu je bilo vse
skupaj drugače, kot takrat ko zasedamo v
sejni sobi PZS. Nekoliko bolj sproščeno,
direktno in morda celo konstruktivno, kar bi
najbolje znal povedati Vanjin zvezčič, ki se
je vztrajno polnil. Sejo zaključimo ob
desetih zvečer, zdi se, da beseda na teče
več tako dobro, sedaj ko ne debatiramo, a
verjetno je to posledica utrujenosti. Nastopi
čas za spanje in novo jutro, nov dan, novo
leto in nove poti. Od besed k dejanjem, bi
rekel gospod Jankovič, jaz pa: “temelji
stojijo, čas je za gradnjo.”
Uroš Kuzman, voljeni član Upravnega odbora
MK PZS
Mladinsko prilogo izdaja:
Mladinska komisija PZS

Orožnova koča - ostal sem brez besed.
“Gozdarska koča Falkenau!” si mislim, ko se
dodobra razgledam. Nič več heca, to je
delovni sestanek in začnemo s kratko
zgodovino koče, ki nam jo je predstavil sam
predsednik društva, ter z demonstracijo
pregleda snežne podlage, nadaljujemo s
kosilom, nato pa je sledi maratonska seja.
Kljub malemu številu sogovornikov, se je 9
točk spremeni v deset ur razprave s seveda
vmesnimi
prekinitvami,
predvsem
pa
zasanjanimi izleti v neskončne debate.
Prepričan sem, da bi se vsak izmed
“upokojenih MK-jevcev” ob poslušanju
večkrat nasmehnil in se spomnil svojih rosnih

Za vas so se v tokratni številki trudili:
Vesna Lenart, Zdenka Mihelič,
Andrej Rožič, Nina Ozimic,
Boris Ban, Aleš Pregel
Na 16 strani papirja je prispevke spravil:
Aleš Pregel
Kratke prispevke, pohvale, ideje in pobude,
pošljite
po
e-pošti:
Mladinska.komisija@pzs.si ali pa po »navadni
pošti« na naslov MK PZS, Dvoržakova 9, 1000
Ljubljana

8
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Mladinska komisija Planinske zveze Slovenije
Dvoržakova 9, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: 00 386 (0)1 434 3023 Fax: 00 386 (0)1 432 2140,
E-mail: Mladinska.komisija@pzs.si
Upravni odbor Mladinske komisije Planinske zveze Slovenije (UO MK PZS) objavlja na podlagi
sklepa 3. seje UO MK PZS, 17.2.2007
JAVNI RAZPIS
za izbor izvajalcev za sredstva »Osnovni in dodatni program planinske dejavnosti mladih«
odobrena od Fundacije za financiranje športnih organizacij v RS (FŠO) v letu 2007, za naslednje
vsebine
1. Planinska taborjenja in planinska zimovanja v višini 16.500,00 €
2. Planinske akcije za otroke s posebnimi potrebami v višini 1.400,00 €
3. Srečanja mladih planincev v višini 1.200,00 €
Rok in način prijave:
Kandidati naj vloge pošljejo ali dostavijo najkasneje do četrtka, 31. maja 2007 na naslov:
PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, Mladinska komisija, p. p. 214, 1001 Ljubljana,
s pripisom »NE ODPIRAJ - JAVNI RAZPIS«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo vlog, oddana na
pošti s priporočeno pošiljko ali do 14. ure oddana na Planinski zvezi Slovenija, Dvoržakova 9.
Vloge, ki ne bodo pravočasno poslane, oz. oddane ali bodo nepopolne, bodo izločene iz
nadaljnjega postopka.
Vsebina vloge:
•
Posamezna vloga mora biti izdelana na predpisanem OBRAZCU MK PZS 2007, ki je skupen za
vse programe OBRAZEC MK PZS 2007 je dostopen v tej št. Mladinske priloge Obvestil PZS, na
spletni strani www.pzs.si/prva/obrazci_in_pravilniki.php in na Mladinski komisiji PZS.
•
Vloga mora poleg izpolnjenega razpisnega obrazca vsebovati tudi v razpisni dokumentaciji
zahtevano prilogo: vsebinsko in organizacijsko podrobno razdelan program.
•
Če kandidat prijavi na javni razpis več programov (več različnih taborov), je potrebno za vsak
program izpolniti svoj obrazec in vsak posamezen program mora biti v posebnem ovitku.
Veljavne vloge so tiste, ki so pravilno opremljene in pravočasno predložene.
Postopek obravnave vlog:
Datum odpiranja vlog bo v roku 14 dni po končanem razpisnem roku.
Posebna Komisija za ocenitev prispelih vlog, ki jo je imenoval UO MK PZS, bo vse pravočasno
prispele vloge pregledala. Vse nepravočasno poslane ali oddane vloge bodo zavržene, o čemer
bodo kandidati obveščeni. Če komisija ob odpiranju vlog ugotovi, da vloga ne vsebuje vseh
zahtevanih vsebin in dokazil o izpolnjevanju pogojev, tako vlogo zavrne in o tem obvesti
kandidata.
Do 15. junija 2007 bo komisija obvestila vse kandidate o uspešnosti njihovih vlog. Komisija bo pri
razdelitvi sredstev upoštevala poleg zgoraj navedenih priporočil tudi časovno trajanje programa,
število udeležencev, strukturo vodstva, ekonomičnost in vsebino programa.
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SPLOŠNA NAVODILA ZA RAZPIS
1. Planinska taborjenja in planinska zimovanja
Na javni razpis se lahko s svojimi programi prijavijo vsi registrirani mladinski odseki planinskih
društev in pridruženi mladinski odseki MK PZS (v nadaljevanju: kandidati), ki so v letu 2007
organizirali planinska zimovanja oziroma, ki bodo v poletnem času organizirali planinska
taborjenja, na katerih se je oz. se bo smiselno upoštevalo Priporočilo za izvedbo poletnih
gorniških taborov. (glej brošuro »Mladinska komisija pri Planinski zvezi Slovenije v letu 2007«, str.
37 – 38), pri čemer je udeležba:
- za tabore predšolskih in osnovnošolskih otrok najmanj 20 udeležencev ;
- za dijaške in študentske tabore najmanj 12 udeležencev.
Zahtevana dolžina trajanje tabora:
- za poletne tabore: najmanj 5 dni (4 nočitve);
- za planinska zimovanja: najmanj 3 dni (2 nočitvi).
2. Planinska taborjenja za otroke s posebnimi potrebami
Na razpis se lahko s svojimi programi prijavijo vsi registrirani mladinski odseki planinskih društev
in pridruženi mladinski odseki MK PZS (v nadaljevanju: kandidati), ki v letu 2007 organizirajo
planinske tabore za otroke s posebnimi potrebami.
3. Srečanja mladih planincev
Na razpis se lahko s svojimi programi prijavijo vsi Pokrajinski odbori Mladinskih odsekov (v
nadaljevanju: kandidati), ki v letu 2007 organizirajo srečanja mladih planincev.
Na srečanjih mladih planincev mora sodelovati najmanj 5 registriranih mladinskih odsekov
planinskih društev ali pridruženih mladinskih odsekov MK PZS
Spodnja meja za kandidaturo je najmanj 30 udeležencev.
POROČILO O IZVEDENIH VSEBINAH
Rok in način oddaje poročila:
Kandidati poročila pošljejo ali dostavijo najkasneje do ponedeljka, 17. septembra 2007 na
naslov:
PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, Mladinska komisija, p. p. 214, 1001 Ljubljana,
s pripisom »NE ODPIRAJ – POROČILO NA RAZPIS MK«.
Šteje se, da je poročilo prispelo pravočasno, če je bilo zadnji dan roka oddano na pošti s
priporočeno pošiljko ali do 14. ure oddano na Planinski zvezi Slovenija, Dvoržakova 9.
Poročilo, ki ne bo pravočasno poslano, oz. oddano, bo izločeno iz nadaljnjega postopka.
Rok za poročilo iz 3. točke razpisa srečanja mladih planincev pa je najkasneje do
ponedeljka, 1. oktobra 2007.
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Vsebina poročila:
1. Podrobno vsebinsko poročilo s poimenskim seznamom udeležencev in njihovo letnico
rojstva
2. Taborni časopis v tiskani obliki (ne smejo biti samo fotografije, risbe)
3. Podrobno finančno poročilo na obrazcu MK PZS 2007 (odhodki in prihodki, iz katerih je
razviden prispevek MK PZS), narejeno na osnovi finančnega načrta (navedeni morajo biti
tudi soorganizatorji in njihov finančni delež)
4. Zahtevek za refundacijo v višini odobrenih sredstev
5. Fotokopije vseh računov –stroškov, ki so bili porabljeni za to dejavnost
Predpisani obrazci za poročilo bodo objavljeni na spletni strani oz. posredovani vsem,
kandidatom, ki jim bodo odobrena sredstva iz razpisa.
Prihodnje leto se bo v razpisu upoštevala tudi udeležba mladinskega odseka na letnem Zboru
mladinskih odsekov MK PZS.
Ljubljana, 5.3.2007
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RAZPISNI OBRAZEC
O B R A Z E C MK PZS 2007
za sofinanciranje programov mladinskih odsekov planinskih društev v letu 2007
I.

PODATKI O KANDIDATU

1.1.

Polno ime planinskega društva
Polno ime mladinskega odseka

1.2.

Načelnik MO PD

1.3.
1.4.

Naslov PD

1.5.

Poštna številka

1.6.

Kraj

1.7.

Odgovorna oseba PD

1.8.

Naslov, telefon odg.os.

1.9.

Telefon in Fax

1.10.
1.11.

E–pošta in spletna str.
Davčna številka

1.12.

Matična številka
Št. transakcijskega računa

1.13.

društva
IZJAVA:
Izjavljamo, da so vsi navedeni podatki točni, ter da se skladno z razpisnimi pogoji strinjamo s
preverjanjem namenske porabe odobrenih sredstev.

Podpis odgovorne osebe:

Žig:

16
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II.

PROGRAM

2.1. OSNOVNI PODATKI O PROGRAMU
a) Naziv programa (obkroži) :

• POLETNI TABORI
• PLANINSKA ZIMOVANJA

• PLANINSKE AKCIJE ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI
• SREČANJA MLADIH PLANINCEV
b) Glavni namen programa: ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
c) Starostna struktura udeležencev: ____________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Predvideno število udeležencev: ________________
Program je namenjen (ustrezno označi):
predšolskim otrokom,
učencem,
dijakom ali študentom

č) Kraj izpeljave programa:___________________________________________________________

d) Čas izpeljave programa:______________________________________________
začetek programa: ___________________ ; zaključek programa: _______________ .
Program bo trajal : ______________ dni.
e) Način izbire udeležencev: __________________________________________________________

Letnik 11 / številka 3

15

Mladinska priloga Obvestil PZS
f) Poimenski seznam in strokovna planinska usposobljenost strokovnega kadra vodstva (mentor PS,
vodnik PZS, inštruktor PV...):
N

Ime in priimek

Zadolžitve v programu

Izobrazba –
strokovna planinska
usposobljenost

2.2. VSEBINA IN ORGANIZACIJA PROGRAMA
Vsebinsko in organizacijsko podrobno razdelan program, t.j. program razdelan po dnevih s
pripadajočimi aktivnostmi ( izleti, ture, prostočasne delavnice, vzgojno-izobraževalne
delavnice, športne igre…) in predvideni izvajalci. (obvezna priloga)
III.

FINACIRANJE

a) FINANČNI NAČRT (predvideni prihodki in odhodki ) PROGRAMA:
PREDVIDENI PRIHODKI

ZNESEK V €

%

Mladinska komisija pri Planinski zvezi Slovenije
Sredstva lokalnega proračuna
Sredstva udeležencev (starši)
Drugi viri (donatorji, šola, ...) - poimensko jih navedite
spodaj

SKUPAJ
16
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PREDVIDENI STROŠKI (ODHODKI)

ZNESEK V €

%

Strošek najema tabornega prostora oziroma objekta
Stroški prehrane
Stroški prevoza
Stroški najema kemičnih stranišč
Plačilo kuharju
Stroški nočitev v koči (ob morebitnih večdnevnih turah)
Drugi stroški (vstopnine, dodatni programi, ...)
Stroški izdelave tabornega časopisa
Strošek vsebinske in organizacijske priprave programa

SKUPAJ
b) Predvidena cena na udeleženca bo __________________€ za naveden program.

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA MK PZS 2007

SPLOŠNA NAVODILA

•

•
•

Posamezna vloga na javni razpis mora biti izdelana izključno na OBRAZCU MK PZS 2007, ki je
skupen za vse programe. OBRAZEC MK PZS 2007 je dostopen v Mladinski prilogi Obvestil PZS,
št. 3/2007, na spletni strani www.pzs.si/prva/obrazci_in_pravilniki.php in na Mladinski
komisiji PZS.
Vloga mora poleg izpolnjenega razpisnega obrazca vsebovati tudi v razpisni dokumentaciji
zahtevano prilogo (vsebinsko in organizacijsko podrobno razdelan program).
Če kandidat prijavi na javni razpis več programov (več različnih taborov), naj za vsak program
izpolni svoj obrazec ga pošlje v posebnem ovitku.

Priloga k vlogi:
Vsebinsko in organizacijsko podrobno izdelan program
Vloga mora poleg izpolnjenega razpisnega obrazca vsebovati tudi v razpisni dokumentaciji
zahtevano prilogo vsebinsko in organizacijsko podrobno razdelan program.
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PLANINSKAZVEZA SLOVENIJE
UPRAVNI ODBOR PZS
1001 LJUBLJANA, DVORŽAKOVA 9
ŠTEVILKA: UO/077-2007
DATUM: 08.02.2007

ZAPISNIK
3. seje UO PZS, ki je bila 01. decembra 2006 v sejni sobi, št. 16, Mestne občine, v Kranju. Seja se je pričela ob 16.00 uri. Sejo je vodil predsednik PZS mag. Franci Ekar, ki je uvodoma pozdravil vse prisotne še
posebej novo načelnico Mladinske komisije Vanjo Kovač in novega predsednika MDO Koroške Draga Horjaka
in obvestil prisotne, kdo se je za sejo opravičil (lista prisotnosti je priloga arhivskemu izvodu zapisnika).
Ugotovil je, da je od 32 članov UO 24 članov prisotnih, zato je seja sklepčna.
Ker je bila navzoča večina članov UO PZS, je UO nadaljeval z delom.
Za sejo je bil predlagan naslednji DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 02. seje UO PZS z dne 04.10.2006 (Danilo M. Sbrizaj)
2. Potrditev predloga Programa dela in finančnega načrta PZS za leto 2007 (Danilo M. Sbrizaj, Vera
Šmid)
- Potrditev cene Planinskega vestnika za leto 2007 (za redne naročnike, za tujino, posamezne številke
in A člane PZS) (Vera Šmid, Vladimir Habjan)
- Potrditev sprememb in dopolnitev »Pravilnika o izkaznici in vrstah članarine« ter pregled »Navodil o
izvajanju Pravilnika o izkaznici in vrstah članarine« (Danilo M. Sbrizaj, Vera Šmid)
3. Potrditev predloga Pravilnika komisije za usposabljanje in preventivo Planinske zveze Slovenije
(Rudolf Skobe)
4. Obravnava in potrditev predlogov za najvišja priznanja PZS v letu 2006 (spominske plakete in svečane
listine) ter določitev kraja, datuma in ure svečane seje UO PZS ( Jože Melanšek, Stanko Gašparič).
5. Predlog razdelitve sredstev MŠŠ in reciprocitete za leto 2006 in brisanje koč iz seznama koč PZS
(Metod Kovač).
6. Predlog sprememb in uskladitve Poslovnika o delu UO PZS (Metod Kovač, Marko Goršič).
7. Potrditev urednika in članov uredniškega odbora PV in poročilo urednika PV (mag. Franci Ekar, Vladimir Habjan)
8. Potrditev načelnikov in članov komisij: KVGN, MK in VK in Odbora za priznanja in informacije z Zborov
KVGN, Mladinske komisije in VK PZS ter srečanja 3. dežel (mag. Franci Ekar, Uroš Vidovič, Marko Goršič, Rudolf Skobe)
9. Informacija s srečanja predsednikov MDO (Marko Goršič)
10. Informacija o GRS/GRZS (mag. Franci Ekar, Metod Kovač)
11. Vprašanja in pobude članov Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije
12. Tekoče zadeve in razno
- Določitev predloga dnevnega reda 04. seje UO PZS, dne 09. 03. 2007
SKLEP 1/01-12: »UO PZS je potrdil predlagani dnevni red za 3. sejo.«
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 1. TOČKI
PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 02. SEJE UO PZS Z DNE, 04.10.2006
Danilo Sbrizaj je podal pregled zapisnika 2. seje.
Bojan Rotovnik je menil, da bi morali biti sklepi jasnejše opredeljeni, prav tako je imel pripombi na razpravo s 1. seje UO, kjer se ni v celoti razpravljalo o 7.točki, v kateri je predlagal, da se ustanovi podjetje
in na informacijo glede izida novega vodniškega učbenika. Predlagal je razširitev dnevnega reda še na
dodatno točko.
Predsednik PZS je po njegovi razpravi predlagal v sprejem:
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SKLEP 2/01-12: »UO PZS sprejme sklep, da se dnevni red 3. seje razširi še na eno dodatno točko-PUS Bavšica.«
»Sklep je bil soglasno sprejet«.
SKLEP 3/01-12: » UO PZS potrjuje zapisnik 3. seje UO PZS s podanimi pripombami.«
»Sklep je bil soglasno sprejet«.
K 2. TOČKI
POTRDITEV PREDLOGA PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA PZS ZA LETO 2007
Potrditev predloga finančnega načrta PZS za leto 2007, ki je bil dan v razpravo na 2. seji UO PZS 5.10.
2006, je podala računovodja PZS Vera Šmid. Na osnutek ni bilo drugih pripomb kot poslani pisni predlogi
člana UO PZS Boruta Peršolje.
Pripombe so bile obrazložene, vendar niso bile sprejete. Sprejet je bil
SKLEP 4/01-12: predlog plana za leto 2007 se potrdi s tem, da se načrtovani prihodki od ministrstva za
šolstvo, ki so bili planirani pri Gospodarski komisiji za obnovo koč v višini 15.000.000 SIT/ 62.594 €, izvzamejo iz predloga finančnega načrta.
Načrt Gorsko reševalne službe pri Planinski zvezi Slovenije, kot komisije, ki ostane še v sklopu PZS ni bil
obravnavan. Ko bodo pogodbe s financerji GRS, podpisane z Gorsko reševalno zvezo Slovenije, bo plan
GRS na naslednji seji iz celotnega načrta PZS izvzet.
Finančni načrt so navzoči z zgoraj predlaganimi sklepi potrdili in sprejeli tudi
SKLEP 5/01-12: »UO PZS je sprejel sklep, da se potrdi cena za PV, ki ostane takšna kot je bila lansko leto,
za A-člane 6.000 SIT/25,6 €, za zunanje pa 7.500 SIT/31,3 €.
»Sklep je bil soglasno sprejet«.
Potrditev sprememb in dopolnitev »Pravilnika o izkaznici in vrstah članarine« ter pregled »Navodil o izvajanju Pravilnika o izkaznici in vrstah članarine« je predstavil Danilo Sbrizaj. V razpravi je Danilo Škerbinek
predlagal, da se v Pravilnik o izkaznici in vrstah članarine v tabeli, ki govori o pravicah članstva vnese
dopolnilo: »Ob izletih v države EU priporočamo, da se posamezniki oskrbijo z mednarodno zdravstveno
izkaznico, ki je brez stroškov, omogoča pa lažje koriščenje teh uslug.« Pojasnil je tudi, da finančna zakonodaja obvezuje donatorje (TILIO), da donacije, to je v našem primeru kritje stroškov zavarovanja P+O
izkažejo s seznamom koristnikov.
Bojan Rotovnik je podal pripombe na posamezne člene »Pravilnika o izkaznici in vrstah članarine« in sicer:
1. člen-: Članska izkaznica se lahko uporablja skupaj z osebnim dokumenta, če je to potrebno
2. člen; praviloma do 31.1. za tekoče leto in se briše obvezno pa to velja za člane kategorije A
3. člen; članarine B1 velja za osebe starejše od 65 let
4. člen; doda se mladi do 26 let
8. člen; obračun 2 letno (30.06. in 30.11)
9. člen; briše se Predsedstvo
12. člen; popravi se datum-sprejet na 22. seji 24.11.2005 in objavljen v Obvestilih 12/2005.
Pripombe Bojana Rotovnika na Pravilnik in vrstah članarine so sprejete, kot je zgoraj navedeno.
V razpravi so sodelovali Danilo Škerbinek, Bojan Rotovnik, Marko Goršič, Marinka Koželj Stepic, Andrej
Stritar, Danilo Sbrizaj, Rudi Skobe.
K 3. TOČKI
POTRDITEV PREDLOGA PRAVILNIKA KOMISIJE ZA USPOSABLJANJE IN PREVENTIVO (KUP) PLANINSKE
ZVEZE SLOVENIJE:
Gradivo je bilo poslano članom UO hkrati z vabilom na sejo. Po uvodu je Franci Ekar besedo predal Rudiju
Skobetu, ki je bil zadolžen s strani P PZS, da predstavi Pravilnik KUP. Povedal je, da je Predsedstvo UO
PZS osnutek Pravilnika komisije za usposabljanje in preventivo Planinske zveze Slovenije, ki ga je pripra-
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vila Komisija za vzgojo in izobraževanje UO PZS in oddala v postopek sprejema in potrditve, dne 31. 1.
2005, obravnavalo na svojih sejah, dne 3. 11. 2005 in nazadnje, dne 2. 11. 2006, ko je sprejelo sklep, da
ga v delno dopolnjeni in spremenjeni obliki kot PREDLOG predlaga v potrditev UO PZS. Za poročevalca je
določilo Rudija Skobeta – načelnika KVIZ UO PZS in koordinatorja predsedstva UO PZS za to področje.
Sledila je razprava, v kateri so sodelovali Bojan Rotovnik, ki je predlagal, da se do pravilnika opredelijo še
posamezne komisije (VK, MK, KŠP, KA, KPP), Danilo Škerbinek, ki je pojasnil, da si ta pravilnik zasluži, da
se ga končno postavi na višji nivo in pride do sodelovanje med komisijami ter še predlagal, da se doda
zahteva o jasni strukturi planinskega izobraževanja.
Rudi Skobe je podal pojasnilo, da je bil pravilnik v javni razpravi leta 2001 in 2004 že obravnavan, zadnjo
besedo mora dati UO, ki je pristojen za to. Marko Goršič in Tone Tomše sta bila mnenja, naj se pravilnik
končno sprejme in uveljavi. Sprejet je bil
SKLEP: 6/01-12: »UO PZS potrjuje predlog Pravilnika komisije za usposabljanje in preventivo Planinske
zveze Slovenije.«
Sklep je bil sprejet s 23 glasovi ZA in 1 glasom PROTI.
Franci Ekar je na koncu še opozoril načelnike komisij, da obravnavajo Pravilnik in podajo pripombe nanj
na naslednji seji UO PZS.
K 4. TOČKI
OBRAVNAVA IN POTRDITEV PREDLOGOV ZA NAJVIŠJA PRIZNANJA PZS V LETU 2006 (SPOMINSKE
PLAKETE IN SVEČANE LISTINE) TER DOLOČITEV KRAJA, DATUMA IN URE SVEČANE SEJE UO PZS
Gradivo – Zapisnik 1. seje Odbora za priznanja PZS, z dne 2. 11. 2006, s predlogi za najvišja priznanja PZS
je bil priložen.
Jože Melanšek je povedal, da so bili sprejeti vsi predlogi, ki jih je dobil Odbor za priznanja, dodatno tudi
predlog za ga.Heleno Krpač, ki je zaradi tehničnih težav prišel na PZS prepozno.
Opozoril je na nekatere MDO-je, ki nimajo niti enega predloga za priznanja.
SKLEP 7/01-12:« UO PZS potrjuje predloge za najvišja priznanja PZS v letu 2006, kot je navedeno v zapisniku Odbora za priznanja z dne 2. 11. 2006, skupaj s predlogom za ga. Heleno Krpač«
Organizacijsko stran Svečane seje je predstavil podpredsednik PZS Stanko Gašparič.
SKLEP 8/01-12: »UO PZS je sklenil da bo Svečana seja UO PZS s podelitvijo najvišjih priznanj PZS za leto
2006 dne 09. 12. 2006 v dvorani Kulturnega doma v Nazarjah s pričetkom ob 11. uri.«
K 5. TOČKI
PREDLOG RAZDELITVE SREDSTEV MŠŠ IN RECIPROCITETE ZA LETO 2006 IN BRISANJE KOČ IZ SEZNAMA
KOČ PZS
Gradivo je bilo poslano članom UO hkrati z vabilom na sejo.
Poročilo je podal Metod Kovač.
Miro Pogačar je zastavil naslednja vprašanja:
- Katera GK je sprejela tak predlog stara ali nova?
- Po kakšnem ključu je bilo razdeljeno?
- Koliko društev je kandidiralo?
- Nikjer ni zapisane številke investicije?
- Ali so vsa društva, ki so dobila sredstva že poslala podpisane pogodbe o upravljanju in statusu koč?
- Kvota za delo GK je kar velika številka?
- Ali je bil za reciprociteto kakšen interen razpis PZS?
Odgovore je podal Danilo Sbrizaj, ki je pojasnil, na kakšen način je GK pripravila predlog in kako poteka
kandidiranje Za letošnjo razdelitev sredstev MŠŠ so predlagana tista društva, ki so na razpis kandidirala,
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PZS prosila za pomoč in ki so poslala poročila. GK ima kriterije za razdelitev sredstev narejene že 25 let ti
upoštevajo tudi kaj so prioritete. V kvoti, ki je bila razdeljena je tudi del sredstev za delo GK, kar se izvaja že ves čas. GK deluje dokler ne bo razrešena na Zboru gospodarjev.
Bojan Rotovnik je podal predlog za sprejem
SKLEPA 9/01-12, UO zadolži GK, da do naslednje seje, pripravi merila in postopek za delitev sredstev
reciprocitete. Sklep je bil sprejet.
Prav tako je postavil vprašanje zakaj so izpadla sredstvo za PUS Bavšica iz reciprocitete. Odgovor Bojanu
Rotovniku je podal Danilo Sbrizaj.
Marko Goršič je predlagal, da se naslednjič predložijo vsi Pravilniki komisij o razdeljevanju sredstev, hkrati pa podaja zahtevo, da se do naslednje seje UO pridobijo vsi podatki koliko je PD Radovljica dobila sredstev v zadnjih 5 letih.
Metod Kovač je podal poročilo iz zadnje seje GK, kjer so obravnavali izbris dveh postojank iz seznama planinskih postojank in sicer Celjska koča in Planinski dom v Novem svetu, ter predlog vpisa koče v seznam
planinskih koč Koča na Ljubelju (1370 m).
Po končani razpravi so bili sprejeti sklepi:
SKLEP 10/01-12: »UO PZS potrjuje predlog razdelitve sredstev MŠŠ za leto 2006.
»Sklep je sprejet soglasno.«
SKLEP 11/01-12: »UO PZS potrjuje predlog razdelitve reciprocitete za leto 2006.
»Sklep je sprejet z 1 glasom proti.«
SKLEP 12/01-12: »UO PZS sprejeme sklep, da se izbriše iz seznama planinskih koč Celjska koča in Planinski dom v Novem svetu, ter se vpiše v seznam planinskih koč Koča na Ljubelju (1370 m).«
»Sklep je sprejet soglasno.«
K 6. TOČKI
PREDLOG SPREMEMB IN USKLADITVE POSLOVNIKA O DELU UO PZS
Gradivo je bilo posredovano na mizo pred samo sejo
Predlog sprememb je podal Metod Kovač, v razpravi sta sodelovala Marko Goršič (pripomba na 10. člen) in
Jože Kodre (pripombo na 8. in 10. člen). Franci Ekar je predlagal, da se poslovnik uskladi skupaj s Statutom in se pripravi do naslednje seje.
Danilo Škerbinek je imel pripombo, da se gradiva za sejo UO pripravijo skupaj s predlogi sklepov. V 27.,
28., in 29. členu je potrebno določiti, da načelniki komisij sodelujejo na sejah UO.
SKLEP 13/01-12: »UO PZS sprejme sklep, da se do 20. 12. 2006 pošljejo na PZS predlogi in dopolnitve
sprememb Poslovnika o delu UO in Statuta PZS.
Sklep je soglasno sprejet
Marko Goršič je dodatno predlagal, da se na naslednji seji sprejme spremenjeni Poslovnik o delu UO PZS.
K 7. TOČKI
POTRDITEV UREDNIKA IN ČLANOV UREDNIŠKEGA ODBORA PV IN POROČILO UREDNIKA PV
SKLEP 14/01-12: »UO PZS imenuje za predstavnika PPZS v uredniški odbor PV mag. Uroša Vidoviča, ter
potrjuje za urednika PV Vladimirja Habjana predlagane člane uredniškega odbora.«
»Sklep je soglasno sprejet.«
UO PZS daje tudi predlog za uvrstitev Janeza Petkoša v uredniški odbor PV, kot literata, pesnika, pisatelja
in aktivnega člana.
K 8. TOČKI
IMENOVANJE NAČELNIKOV IN ČLANOV KOMISIJ: KVGN, MK IN VK TER ODBORA ZA PRIZNANJA IN INFORMACIJE Z ZBOROV KVGN, MLADINSKE KOMISIJE IN VK PZS TER SREČANJA 3. DEŽEL

Letnik 33 / številka 1

4

Upravni odbor Planinske zveze Slovenije

Obvestila Planinske zveze Slovenije
Upravni odbor Planinske zveze Slovenije
Gradiva so bila poslana skupaj z vabilom za sejo.
Predsednik mag. Franci Ekar je predstavil nove načelnike in člane komisij, ki so imeli Zbore.
SKLEP: 15/01-12: » UO PZS potrjuje predsednico Mladinske komisije Vanjo Kovač in sestavo Upravnega
odbora mladinske komisije UO PZS s člani PO MO PD.«
»Sklep je soglasno sprejet.«
Podana je bila še pripomba, da se pri vodji PO MO PD MDO Primožu Tropu doda poleg Podravja še Pomurja.
SKLEP: 16/01-12: »UO PZS sprejme sklep, da se potrdi načelnika Vodniške komisije Iztoka Rojca in njene
člane.«
Sklep je soglasno sprejet.
Rudi Skobe je dal pripombo glede priprave sklepa o imenovanju VK in MK, ki ga je pripravila strokovna
sodelavka, po pravilniku pa sklep pripravi komisija.
SKLEP: 17/01-12: »UO PZS sprejem sklep, da se potrdi načelnico KVGN Rozalijo Skobe in njene člane ter
še dva dodatna člana komisije ter zunanjega sodelavca.«
»Sklep je soglasno sprejet.«
Kratko poročilo glede srečanja Treh dežel, ki bi moralo biti 26.11. v Slovenj Gradcu je podal Danilo Sbrizaj. Srečanje je odpadlo zaradi odpovedi predstavnikov Furlanije Julijske krajine, ki so imeli tedaj skupščino. PZS je poslala pobudo, da bi bilo srečanje ožje skupine predstavnikov teh dežel 17.12. 2007 v Kranjski Gori.
Primož Areh je podal negativno mnenje o dvakratni odpovedi srečanja v Slovenj Gradcu.
K 9. TOČKI
INFORMACIJA S SREČANJA PREDSEDNIKOV MDO
Poročilo s srečanja predsednikov MDO je podal Marko Goršič. (zapisnik je bil priloga k gradivu)
Rudi Skobe je opozoril vse člane UO in načelnike, da se po e-mailu ne pošiljajo »cirkularne depeše.« Za
vse imamo komisije in odbore, ki so za to odgovorni.
K 10. TOČKI
INFORMACIJA O GRS/GRZS
Metod kovač je povedal, da so ureditve glede pogovorov blokirane, aktivnosti niso stekle.
Franci Ekar je dodal, da do dogovorov mora priti, treba je uskladiti termine.
Miro Eržen je povedal, da ja bila na zadnji seji UO izbrana delovna skupina, ki naj pregleda dogovor in
izboljša delo, prosi za poročilo skupine. Omenil je, da se čuti razdvojenost med društvi.
Metod Kovač je podal poročilo komisije, katera se je sestala 11.10.2006 in je sprejela 5 zaključkov:
- da se na odločbo o registraciji ne pritožimo (ni bilo realizirano, na P PZS drugače odločeno)
- UO PZS se predlaga, da naj dogovor Škrlj, Kovač, Sbrizaj z dne 30.06.2006, potrdi in pooblasti
predsednika PZS, da dogovor podpiše
- sestavi se operativni program izvedbe za realizacijo dogovora z dne 30.06.2006, popravek Statuta,
medsebojno vključevanje obeh zvez
- pripraviti spremembe Statuta PZS
- določiti predstavnike PZS za nadaljnja pogajanja
Te točke niso bile realizirane, ostali smo vsak na svoji strani, pripravljenosti za realizacijo iz GRZS ni.
Miro Eržen zato predlaga, da se delovna skupina razreši.
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Miro Pogačar je na kratko podal potek dogodkov med GRZS in PZS. Povedal je, da se jim je v tem času pridružilo tudi Društvo Tolmin, pokrivajo 84 % reševanja in teritorija, imajo 74 % članstvo. Predlaga UO, da se
pritožba umakne.
Metod Kovač je še enkrat pojasnil, da se PZS ni pritožila na registracijo ampak na postopek. Zahtevamo
samo tisto kar smo se dogovorili. Postavil je tudi vprašanje Miru Pogačarju, če je GRZS sposobna vključiti
PZS kot ustanoviteljico nove zveze.
Franci Ekar je predlagal, da se sprejme:
SKLEP 18/01-12: » UO PZS sprejema sklep za razrešitev delovne skupine. Reševanje problema GRZS in PZS
poteka na relaciji predsedstvo, generalni sekretar, odvetnika.«
»Sklep je soglasno sprejet.«
DODATNA TOČKA PUS BAVŠICA
Bojan Rotovnik je podal poročilo o projektu za ustanovitev podjetja, ki bi upravljajo tudi PUS Bavšica. Pripravljen je dopolnjen gospodarski načrt, ki ga sprejema in dopolnjuje UO PZS. Spremembe načrta predvidevajo drugačno vlogo gospodarja, aktivno delovanje, povečano vlogo programskega sveta, itd. Predlaga
da se v programskem svetu UO omogoči sodelovanje VK, saj je delež VK v zasedenosti Bavšice 60%. Organizacijske zadeve je potrebno poenostaviti in prilagodi potrebam.
SKLEP 19/01-12: » UO sprejme sklep, da se podpre predlog sprememb gospodarskega načrta PUS Bavšica
.«
»Sklep je bil soglasno sprejet.«
SKLEP 20/01-12: » UO predlaga, da v programski svet PUS Bavšica imenuje kot predstavnika PZS Bojana
Rotovnika.«
»Sklep je bil soglasno sprejet.«
Marko Goršič je po končani razpravi predlagal, da bi PUS Bavšica moral biti odprt ves čas tudi za ostale
planince, ki jih pot pripelje mimo.
K 11. TOČKI
VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV UPRAVNEGA ODBORA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
a.) Organizacija Mednarodnega dneva gora
b.) Obeležitev 100 letnice rojstva Mihe Potočnika v letu 2007
c.) Fundacija Avgusta Delavca
Miro Eržen je predlagal, da se sprejmeta sklepa o fundaciji Avgusta Delavca, za katero je bilo gradivo predloženo že na prejšnji seji.
SKLEP 21/01-12: »UO soglaša, da PZS kot ustanoviteljica pristopa k fundaciji Avgusta Delavca, katere
namen je financiranje izgradnje in postavitve Slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani.«
»Sklep je bil soglasno sprejet.«
SKLEP 22/01-12: » UO imenuje Janeza Duhovnika kot predstavnika PZS v tej ustanovi.«
»Sklep je bil soglasno sprejet.«
Predsednik mag. Franci Ekar je dal v razpravo sprejem dveh novih društev v članstvo PZS:
d.) vloga za sprejem PD Tisa Maribor
e.) vloga za sprejem PD Rega Log (ni sprejeto, zaradi teritorijalnih zadev)
Po razpravi je bil sprejet:
SKLEP 23/01-12: »UO sprejme PD Tisa Maribor v članstvo PZS.«
Mag. Franci Ekar je dal v razpravo datum in kraj izvedbe Dneva planincev 2007.
SKLEP 24/01-12: »UO potrdi datum in lokacijo Dneva planincev 2007, ki bo dne 02.06.2007 na Sviščakih v
organizaciji PD Snežnik Ilirska Bistrica.
»Sklep je bil soglasno sprejet.«
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f.) Bojan Rotovnik daje pobudo za sodelovanje s PZ Srbije in Črne gore. Pobuda je bila vzeta na znanje.
g.) Rudi Skobe pripravlja predlog društvenih pravil in predlaga, da se ponudi pomoč PD pri novem Zakonu o
društvih.
K 12. TOČKI
TEKOČE ZADEVE IN RAZNO
Za to točko ni bilo zadeve.

Seja je bila sklenjena ob 21.20 uri.
Zapisala: Mija Damjan-Stegu
GS PZS
Danilo Sbrizaj
PRILOGE:
-

predsednik PZS
mag. Franci EKAR l.r.

kot v tekstu navedeno

_______________________________________________________________________________________

ČLANARINA 2007 NAPOTKI ZA DVIG ČLANSKIH ZNAMKIC, PLAČILA, OBRAČUNI
Strokovna služba Planinske zveze Slovenije je pričela izdajati znamkice za plačilo članarine
za leto 2007 po 15. decembru 2006.
Pred prevzemom znamkic za leto 2007, so člani PZS (PD) morali imeti poravnane vse obveznosti
do PZS iz naslova članarine za leto 2006 - poravnana vsa plačila in posredovane končne obračune.
S posredovanjem končnega obračuna članskih znamkic za leto 2006 in s poplačili je zamujalo 22
društev, od tega 9 društev ni članarine plačalo v celoti, 13 planinskih društev in klubov pa ni
poslalo končnih obračunov po datumu 31.12.2006.
Šele po navezavi telefonskih stikov in pisnih urgencah s strani strokovne službe, so ta društva do
konca januarja izpolnila vse svoje obveznosti za članarino iz leta 2006.
Nekatera društva imajo tudi preplačila na članarini, saj nam stanje 31.12.2006 izkazuje za
938.203,00 sit preveč plačanih članarin. Tem društvom se članarina vrača oziroma se bo poravnala s plačili za članarino v letu 2007.
Planinskim društvom se v letu 2007 izdajajo znamkice na osnovi naročila in števila članstva v letu
2006 z 20 % rezervo. Vsem planinskim društvom priporočamo, da ne prevzamejo celotne količine
članskih znamkic že na začetku leta in si s tem delajo zalogo, ampak to raje storijo večkrat letno, saj bodo tako zmanjšali svoje finančne obremenitve in stroške PZS. Strokovna služba PZS bo
taka sprotna naročila odpremila PD v roku 2 dni.
Za znamkice, ki so bile izdane planinskim društvom v času od 15.12.2006 do 01.03.2007 je
bil društvom izdan račun z obvezo njegove poravnave na osnovi prodaje in obračuna članUpravni odbor Planinske zveze Slovenije
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skih znamkic do 31.03.2007. Za vsa kasnejša naročila znamkic bodo člani PZS prejeli račun
z obvezo njegove poravnave v roku 30 dni.
Po 31.3.2007 bomo tista društva, ki do tega datuma ne bodo izpolnila svojih obvez, pisno pozvali, da to nemudoma store. Tistim društvom, ki obveznosti (izvedba plačila, predložitev obračunov) ne bodo redno izpolnjevali, ne bomo izdajali dodatno naročenih znamkic dokler svojih
obveznosti do PZS ne bodo poravnali.
Končni letni obračun za leto 2007 morajo Planinska društva izdelati in posredovati na PZS
najkasneje do 30.11.2007.
1. POSREDOVANJE EVIDENC – SEZNAMOV A ČLANOV IN P+O ČLANOV
Seznami članov kategorije A:
Člani PZS (društva, klubi,…) so dolžni mesečno (najkasneje do 24. v mesecu za tekoči mesec)
posredovati strokovni službi PZS seznam A-članov, lahko tudi po elektronski pošti na naslov
racunovodja.pzs@pzs.si. Seznam mora vsebovati:
- ime in priimek zavarovanca
- datum rojstva
- točen naslov in naslov, na katerega želi oseba prejemati Planinski vestnik (le v primeru, da je
naslov stalnega bivališča drugačen).
Če A-član ne bo naveden na rednem mesečnem seznamu, ne bo mogel uveljavljati odškodninskega zahtevka v primeru nesreče. Redno plačilo mesečne premije Zavarovalnici Tilia d.d. s
strani Planinske zveze Slovenije je skupaj s seznamom A članov eden od pogojev za potrditev
sklenjenega zavarovanja. V nasprotnem primeru bo stroške uveljavljanja odškodninskega zahtevka nosil član PZS (društva, klubi) ki ni v dogovorjenem roku Strokovni službi PZS posredoval popolnega seznama A-članov, ki so sklenili zavarovanje za leto 2007.
Število članov A do 28.2.2007
Do 28.2.2007 je bilo na PZS evidentiranih 1394 A članov za leto 2007, kar je glede na lansko
leto 96 % A članstva.
Seznami članov kategorije P+O:
PD morajo za člansko kategorijo P + O redno na 2 meseca (do 24. v mesecu) posredovati
Strokovni službi PZS (Mladinski komisiji UO PZS) – ta pa Zavarovalnici Tilia d.d. - seznam, ki vsebuje tele podatke:
Ime in priimek, rojstni podatki in naslov. Zavarovanje za to članstvo nam je omogočila, kot
donator, Zavarovalnica Tilia d.d. Predšolski in osnovnošolski otroci, ki bodo svoje članstvo v PZS
izkazovali le z dnevnikoma Ringa Raja ali Mladi planinec, morajo od 1.1.2007 imeti v dnevniku tudi člansko znamkico in zaporedno številko iz društvene evidence.
Društva opozarjamo, da morajo sproti in pravočasno oddajati sezname članov P+O.

Pripravila:
Vera Šmid
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