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AKTUALNO
»MOJE NAJVEČJE VESELJE, JE
NA GORAH«

osvajanj še neosvojenih vrhov, je Planinska
založba pri Planinski zvezi Slovenija izdala v ta
spomin bogato knjigo o delih in dejanjih
Valentina Staniča, za kar se je izjemno
prizadevno »potrudil in trudil« g. Stanko
Klinar. V aprilu bomo slovenski planinci,
počastili njegov spomin s trenutkom miru in
razmišljanj o planinskih poslanstvih genialnega
človeka, človeka ustvarjalnih in uporabnih
dejanj, Valentina Staniča, ki se je v gorah
nemalokrat znašel na ozki meji med
življenjem in smrtjo. Vendar je preživel in
doživel spokojni počitek večnega miru pred
160 leti.
Četrtega maja pred 80 leti zapustil ta svet
slavni in znameniti planinec Jakob Aljaž, ki je
bralcem Planinskega vestnika tik pred smrtjo
sporočil: »Poslavljam se s tega sveta. Srečnega
se čutim, da bo moje truplo počivalo med
planinskim tovariši in v zemlji, ki sem jo tako
ljubil. Poslavljam se pa tudi od vseh planincev
in čitateljev Planinskega vestnika ter želim, da
bi se planinstvo pri nas vedno bolj razširjalo«.
Dejanja gorečega, zavednega, odkritega in
pokončnega Slovenca in tudi častnega člana
Slovenskega planinskega društva, so stalna
sopotnica
tudi
današnjega
sodobnega
planinstva - združenega v Planinski zvezi
Sloveniji, ki je častna in ustvarjalna pokončna
naslednica »Slovenskega planinskega društva«
ustanovljenega leta 1893.
Spomini na Jakoba Aljaža, osebnosti izjemnih
duhovnih in posvetnih vrednot, so se za
večno, trajno vpletli in utrdili ne samo zaradi
mnogih
področij
njegovega
delovanja,
uresničevanja različnih idej, ampak tudi zaradi
trdne neomajne vere v slovensko državnost.
Njegovih del na področju planinstva,
učiteljevanja,
glasbeništva,
psihologije,
izvajanja
zdrave
napredne
domoljubne
politike, duhovnosti… niso mogli streti ne
režimi vojnih viher, tranzicij in tudi kakršnih
koli drugačnih spletkarjenj, ki bi želeli
zamegliti vsestranske odličnosti, ki nam jih je
zapustil
kot
edinstveno
razpoznavni
»Triglavski župnik Jakob Aljaž«. Čeprav so
nekateri želeli, da bi se
poslanstvo
legendarnega vestnega »Triglavskega župnika«
razvrednotilo, jim to ni uspelo. Tudi, ko se je
na portretu, po »neznanem naročniku« kot,

j

e pred 198 leti na Triglavu o »veselju«, ki
ga doživiš na gori, zapisal za slovensko
planinstvo nesmrtni, večni planinec in
alpinist Valentin Stanič, prvi »zimski« alpinist
v Vzhodnih Alpah, ki se je še posebej proslavil
z vzponi na tri vrhove: Grossglocknerj - Velik
Klek, Watzmann in Höher Goll - Visoki Goll.
Valentin Stanič je umrl 29. aprila 1847 leta, v
73. letu starosti.

Valentin Stanič

Celotno slovensko planinstvo slavi in časti
Valentina Staniča. Planinska zveza Slovenije
mu je ob 200 letnici rojstva v njegovi rojstni
vasi v Bodrežu na Goriškem vzidala in odkrila
spominsko ploščo v spomin in zahvalo za
njegovo zvestobo goram in za opravljena
planinska raziskovanja in pisateljevanja. Leta
1995 minilo dvesto let od prvega vzpona (1795)
na vrh mogočne Bavarske gore Watzmann, kjer
je prav Valentin Stanič imel srečo biti
prvopristopnik in skoraj enako srečno
doživetje je doživel leta 1800, ko se je dan po
prvem vzponu na najvišji avstrijski vrh
Grosslockner – Veliki Klek nanj povzpel tudi
sam. Ob obletnicah teh velikih dejanj,
3
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nadomestilo prebarvalo »talar« z rdečo
škofovsko
barvo
in
nanovo
preslikalo
razpoznavno ruto, kot šal. In tudi iz takih
dejanj so svetlo zažarele in zasijale, nanovo
nekdanje energije Aljaževega večnega blišča
in planinskega poslanstva, da so še bolj
okrepile in ustvarile nove moči in voljo do dela
za planinstvo, kar je še tudi za danes aktualno
in uporabno, tudi v času sodobnega in novega
sveta tretjega tisočletja.
Aljaž je še kako občudoval tudi gore, planinski
svet v soseščini Triglava. Še posebej
priljubljene so mu bile gorske »fare«. Ena
najbolj priljubljenih točk, Jošt nad Kranjem,
kjer je kaplanoval Fran Saleški Finžgar; pa v
Poljanah v Selški dolini, ko sta se s z sošolcem
Furlanom povzpela na Blegoš. Tudi o obisku na
Kumu pri sveti Neži nad Zidanim mostom so
prepevali štiriglasno. In se obenem na
Zasavskem Triglavu - Kumu dogovorili, da
obiščejo Storžič s Trstenika. Med Aljaževim
kaplanovanjem v Tržiču nekaj let kasneje, ko
je bil prvič na Storžiču, se je spoprijateljil tudi
z lovom na gamse. Ko o tem pripoveduje, tudi
zapiše o »lovski sreči«, ki jo je doživel v
Malem Storžiču, med dvajsetimi lovci, ko se le
njemu dogodil, tisti skrivnostni, tajni »lovski
blagor«.
Zanesljivo se bomo v letošnjem letu ob
letošnjih planinskih prireditvah spoštljivo
spominjali teh mogočnih planinski osebnosti,
ne samo 4. maja na Dovjem, ko se bomo zbrali
v čast in v spomin Jakobu Aljažu, ampak tudi
ob »Dnevu planincev«, 2. junija na Sviščakih
pod Snežnikom, pa tudi ob 110 letnem jubileju
»kapelice« na Kredarici. Nikakor pa ne smemo
obiti tudi 100 obletnice rojstva dr. Miha
Potočnika, zato jo bomo z vso spoštljivostjo
obeležili, saj nam je zapustil pomembna
planinska dejanja, vse v dobro slovenskega
planinstva.
Prav ta oziranja v preteklost, še posebej na
nesmrtne, zaslužne planinske osebnosti, ki so
na najbolj izviren način prejemale in
doživljale vrednote gora, nas umirjajo,
pomirjajo in opominjajo, kaj moramo narediti
za planinski svet, kot tudi za lastno dušo in
telo, da bomo doživljali, kar najbolj popolno
srečo planinskih izvirnosti.

Jakob Aljaž

Sedanji čas nas vse preveč zaposluje in utruja
z administrativnimi obremenitvami in vse bolj
prisotnimi zakonskimi omejevanji. Ob tem je
potrebno razumeti, da te zakonske odredbe
podržavljajo planinstvo in gorske dejavnosti,
kot planinski svet. In tako nehote civilna
družba kar planinstvo je, dobiva vse bolj
obliko podržavljenja. Tako se bomo v
letošnjem letu srečevali s pripravo novih
zakonskih pobud, predlogov, amandmajev :
zakona
o
športu,
šolske
zakonodaje,
normativne ureditve financiranje športa in s
tem tudi planinstva iz javnih sredstev,
sprememb zdravstvene zakonodaje glede
preventive,
uvrščanja
planinstva
med
adrenalinske športe, spremembe davčne
zakonodaje, spremembe zakona o društvih,
nacionalni program športa, urejanje statusa
vrhunskega športa in športnikov, tudi
kategoriziranih alpinistov, športnih plezalcev..
in njihove obveznosti do matične organizacije
in države.
Upamo in pričakujemo, da bomo pri pripravah
teh, za današnji čas obveznih in aktivnih
sodelovanj in delovanj, uspešni in tudi
upoštevani in da bomo tudi s temi mislimi bolj
sproščeno zahajali v planinski gorski svet.
Mag. Franci Ekar
Predsednik PZS
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42. SREČANJE PLANINCEV TREH
DEŽEL V ZNAMENJU MLADIH

prisrčnem kulturnem programu na začetku
uradnega dela. Vse to pa je bil še lepši uvod v
osrednji del prireditve, saj je bila tema
tokratnega osrednjega referata »Mladi v
slovenski planinski organizaciji«. Temo je PZS
izbrala še posebej skrbno in s tem počastila
lanskoletni zlati jubilej MK PZS, ko je
praznovala 50 let od ustanovitve. Po nagovorih
predstavnikov vseh treh sodelojočih dežel in
gostiteljev (Franci Ekar (PZS), Claudio Mitri
(CAI) in Helmut Lang (OEAV) ter gostitelji:
župan Občine Mežica Dušan Krebelj in
predsednik MDO Drago Horjak) so predstavniki
MK PZS pripravili zanimivo in odlično
predstavitev dela z mladimi v slovenski
planinski organizaciji, od začetkov do danes.
Predsednica MK PZS Vanja Kovač in
podpredsedniki MK PZS Jure Cencelj, Nina
Ozimic in Neva Zupanc, ter predstavnica MK
PZS v Youth Commission UIAA Zdenka Mihelič
so v sliki in besedi predstavili bogato delo,
najrazličnejše aktivnosti in upehe MK PZS, niso
pa se izognili niti problemom in dilemam, s
katerimi se srečujejo pri svojem delu, zlasti
kako pritegniti več mladih v vrste planinske
mladine ter kako stimulirati tiste, ki se
ukvarjajo z mladimi, tako člane UO MK PZS in
mladinskih odsekov PD, kot tudi vodnike,
mentorje in mentorice v šolah, vrtcih in
planinskih društvih. Med drugim so predstavili
nov program MK PZS »Mladinski voditelj«.
Postavili so tudi kar nekaj konkretnih izzivov,
vprašanj, ter s tem vzpodbudili k razpravi še
stale sodelujoče, da so vsem razložili, kako
poteka delo z mladimi v OEAV na Koroškem in
v CAI. Navdušujoče in poln ponosa je
spregovoril vodja Odbora mladih OEAV na
Koroškem Markus Malle, ki je v svojem
prispevku poudaril, da morajo z mladimi delati
mladi, kar je MK PZS opozarjala že pred leti,
ker govorijo "njihov jezik" in da je potrebno
mladim ponujati različne aktivnosti na njim
privlačen način, od deskanja, športnega
plezanja do gorskega kolesarjenja, kajaka,
raftinga... Seveda pa je potrebno za to imeti
tudi izobražen strokoven kader ter se zavedati,
da le-ti pomenijo veliko bogastvo za
organizacijo, delo z mladimi pa delo za
prihodnost. Tako pri njih dajejo velik poudarek
na
stimulativnem
izobraževanju
ter

P

laninci treh sosednjih dežel so se prvič na
takem srečanju sestali leta 1965, ko je
bila Slovenija še pod Jugoslavijo. Videli
so, da le povezovanje, sodelovanje in
prenašanje idej ter rešitev bogati vse in da
takrat mej ni več, takrat gore povezujejo in ne
ločujejo. Sklenili so, da bodo srečanja postala
tradicionalna. Tako se srečanj udeležujejo
planinci oziroma predstavniki iz Slovenije
(predstavniki Planinske zveze Slovenije in
predstavniki Meddruštvenih odborov planinskih
društev Greonjske, Koroške in Posočja),
predstavniki CAI iz Furlanije – Julijske krajine
in predstavniki Oesterreichicher Alpenvereina
s Koroške.

Predsednik PZS mag. Franci Ekar med pozdravnim
nagovorom

Letošnje 42. srečanje je potekalo v Sloveniji,
in sicer na Koroškem od 17. – 18. marca.
Organizacijo tega srečanja je v sodelovanju s
Planinsko zvezo Slovenije in Mladinsko
komisijo PZS prevzel MDO PD Koroške. Največ
bremena same organizacije pa je padlo na
Planinsko društvo Mežica, ki je svoje delo več
kot odlično opravilo, tako v Narodnem domu v
Mežici kot tudi pohodniškemu delu drugi dan
ter predvsem neverjetni dobri volji in
gostoljubnosti. Nadebudni mladi in najmlajši
planinci Planinskih skupin OŠ Mežica pod
vodstvom prizadevnih mentoric planinskih
skupin so se nam predstavili v lepem in
5
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prepoznavnosti organizacije in vodnikov,
mentorjev, prostovoljcev. Claudio Mitri pa se
je dotaknil tudi možnost povezovanja s skavti,
s katerimi so se v Italiji že začela
dogovarjanja, kaj lahko prenesejo od tam v
CAI in obratno – metode dela, ideje,
podobnosti porogramov, vzgojnih elementov
itd.
Morda je bilo pričakovati na srečanju več
mladih predstavnikov iz Italije in Avstrije, zato
pa so se predstavniki mladih v planinskih
organizacijah dogovorili, da zopet oživijo
Srečanja mladih planincev treh dežel, ki je
leta 2000 na pobudo MK PZS enkrat oz. prvič
že bilo. Morda čas za tradicionalna srečanja
takrat še ni bil pravi, zagotovo pa se bodo
potrudili tesneje se povezati in izmenjevati
izkušnje, ideje, rešitve v prihodnje.
Nekateri predstavniki treh dežel so se v
nedeljo podali še do Doma na Peci in na Peco
pozdravit kralja Matjaža in občudovat
prekrasne razglede, nekateri pa so s svežimi
idejami že odhiteli v svoje dežele.

Slovenska in koroška "mladina"

Naslednje, 43. srečanje planincev treh dežel
bo še letos, 13. in 14. oktobra v Spittalu na
Dravi. V Imenu gostiteljev je ob koncu
srečanja v Sloveniji tja vse povabil Helmut
Lang.
Zdenka Mihelič

________________________________________________________________________________

OBČNI ZBOR BELJAŠKE SEKCIJE
OEAV

Beljaško sekcijo OEAV je 21 let vodil in ji
predsedoval Klaus Kummerer, planinec,
alpinist in gorski reševalec znan po dobrih
medsoseskih odnosih na področju sodelovanja
skupnosti »treh dežel« in še posebej odličnega
in prijateljskega sodelovanja s slovenskimi
planinci. Na občnem zboru, kjer se je zbralo
skoraj 400 članov in gostov, je slovesno in
prijateljsko predal funkcijo novemu kandidatu
za predsedniško in starešinsko funkcijo
primariju
dr.
Karl
Pallasmannu.
Dr.
Pallasmann je izjemno poznan planincem kot
aktiven zdravnik - gorski reševalec, bil je tudi
ekspedicijski zdravnik, alpinist v pravem
pomenu. Je tudi izjemen ljubitelj in
poznavalec Julijskih Alp in ostale gorske
soseščine. Na volilni občni zbor je bil
povabljen posebej tudi predsednik PZS Ekar
Franci, ki je dr. Karlu Pallasmanu čestital ob
izvolitvi z željo po nadaljnjem prijateljskem
sodelovanju.
V pozdravnem nagovoru pa se je predsednik
PZS iskreno zahvalil tudi dosedanjemu
predsedniku
Klausu
Kummererju
za
dvajsetletno odlično planinsko sodelovanje,
zlasti glede vključevanja v skupne aktivnosti
na področju organiziranja srečanj planincev

9

. marca tega leta je v Beljaku potekal
občni zbor beljaške sekcije Avstrijskega
»Alpen Vereina«. Sekcija šteje skoraj
4500 članov, ki so aktivni predvsem na
področju dela mladih, športnega plezanja,
alpinizma, turnega smučanja, upravljanja s
tremi planinskimi kočami, pohodništvom,
trekingi in drugimi planinskimi aktivnostmi.

Izročitev častnega znaka PZS Klausu Kummererju
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»treh dežel«, gorskega reševanja in varovanja
gorske narave ter ga ob tej priliki odlikoval s
srebrnim častnim znakom PZS.

Skupni posnetek, od desne proti levi: Ekar Franc PZS,
Peter Grauss, Klaus Kummerer, Karl Pallasmann in
župan Beljaka

Občnega zbora se je udeležil tudi predsednik
avstrijske planinske zveze OEAV, ki šteje
skoraj 350.000 članov, dr. Peter Grauss.
mag. Franci Ekar
Predsednik PZS
Nagovor predsednika PZS

___________________________________________________________________________________
onesnaževanja ozračja prišlo do destabilizacije
atmosfere, da se bodo sedanje očitne
POSVETOVANJE PLANINSKE
klimatske spremembe le še slabšale, da je
človek postal naravi nevarnejši, kot obratno,
ZVEZE NEMČIJE
da so gore in narava prepotrebno okolje za
OD 16. DO 18. MARCA 2007
turizem, toda kako daleč bomo to še smeli
V BAD BOLL-U V NAMČIJI
razvijati, da še ni povsem poznano, kako se
bodo
odražale
te
nove
dimenzije
laninska zveza Nemčije organizira vsaki »ravnovesja«, kaj pomenijo za okolje, ljudi, za
dve leti posvetovanje iz ene od aktualnih Nemčijo in druge evropske države današnje in
tem svojega vsakdana. Do sedaj so imeli »jutrišnje« podnebne spremembe.
že šestindvajset posvetovanj in obravnavali Strokovnjaki se trudijo določneje dognati,
planinstvo, alpinizem, športno plezanje, kakšne
so
sposobnosti
prevzemanja
plezanje v plezalnih vrtcih, turno smučanje, obremenitev eko-sistema, pri čemer so znaki
varstvo gorske narave itd. Letos so težišče njegove izčrpanosti zelo nazorni. Zelo se je
obravnave posvetili »Načrtovanju in ureditvi povečalo segrevanje oceanov, posledica česar
planinskega okolja ter vprašanjem med je taljenje ledenih gmot okoli Islandije in
množico in kvaliteto«.
severnega tečaja. Zaradi permafrosta je vse
V veliki dvorani Evangelijske Akademije, je več pojavov zdrsa zemlje in zemeljskih plazov.
preko 100 gostov iz Avstrije, Švice, Italije, Alpe so najbolj obremenjena gorska skupina
predstavnikov CAA, UIAA in članov Planinske sveta. Primeri posledic opisanega so morda že
zveze Nemčije (kotizacija je znašala 75€) tukaj. V Alpah so do sedaj nepojasnjeno
prisluhnilo uvodnim besedam prof. dr. Klausa pričele izumirati čebele. Prastari rek pravi: Ko
Toepferja, nekdanjega ministra za okolje in bodo pričele izumirati čebele, se bo isto
prostor dežele Baden-Wuertenberške.
začelo dogajati ljudem.
Njegova sporočila niso bila nič kaj prijetna, saj Kaj storiti, ukrepati? Potrebno je drugačno
je med drugim opozoril, da je zaradi (novo) mišljenje ljudi, preudarno načrtovanje

P
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uporabe prostora in obnašanje v njem, nujno
je potrebno zmanjšati število voženj z
avtomobili in avioni, spremeniti bo potrebno
mobilno strukturo človeštva, ponekod so že
uvedli plačevanje takse ob vhodu v mesta,..
Potrebni bodo ukrepi. Kdo bo nosil njihove
stroške?
Potrebujemo razvoj in tako infrastrukturo, ki
ne bo obremenjevala okolja, drugačno
gradbeno strukturo, ogrevalne rešitve, način
oblačenja,...
Vprašanje zase je problematika zadostne
oskrbe z vodo. To bo treba zasledovati in
sprejemati ukrepe v skladu z potrebami.
Načrtovanje in ureditev planinskega okolja ter
razvoj športa v njem je vpeto med ljudi in
naravo. In stanje njene uporabe? 2/3
avstrijskih državljanov opravi letno vsaj en
izlet v gore. Izletništvo v letnih razmerah v
planine je najzanimivejše. Podatki govore, da
59 % tujih turistov v Evropi gre poleti na
planinski izlet. Ljudje danes žive vse bolj
hitro. Dogodil se je tudi strukturni zasuk med
rekreativnimi športniki. Športno aktivnih je vse
manj mladih.. Tudi v planine hodi vse več
starejših. Ti si želijo varnosti, večjega
namestitvenega
udobja,
ekološko
nedotaknjeno naravo ter dobro pripravljene
prireditve.
V zimi 2005/2006 je bilo v Evropi na snegu
skoraj 48 milijonov ljudi. Kjer snega ni bilo
zadosti, so ga naredili (1 m 3 umetnega snega

stane 1,6 do 2,1 €), so se pa turistične
organizacije zaradi pomanjkanja snega s
ponudbo hitro prilagodile z alternativnimi
vsebinami. Navedeni turisti so potrošili 4,73
milijarde € in imeli 66,8 % vseh prenočitev.
Nasploh je telesna aktivnost in gibanje postal
življenjski koncept, v kateri narava nastopa
kot partner. Razni državni organi žele
nadzorovati ali vsaj spremljati gibanje teh
ogromnih množic ljudi in tako je v
Graubuendenu v Švici vsak njihov korak
registriran.
Naslednja dva dneva so potekale predstavitve
in razprave v petih delavnicah:
1. Turizem, popotništvo, plezalne poti –
poti v divjino.
2. Plezanje
–
med
užitkom
in
pustolovščino.
3. Turno smučanje, hoja s krpljami – velik
beli odprti prostor ?
4. Gorsko kolesarjenje – se tu obrača
veliko denarja?
5. Koncepti koč – planinski hoteli ali
bivaki?
V nadaljevanju so bila predstavljena poročila
iz vseh petih omizij in v sklepni obravnavi
sprejet dokument: » Prihodnji izziv za DAV iz
stališča prijateljev«.
Zbrana gradiva bodo brez dvoma tudi za
planince v Sloveniji zanimivo branje.
Danilo Škerbinek

___________________________________________________________________________________
2. Poročilo vodje pisarne
3. Vmesno finančno poročilo
4. Potrjevanje Statuta CAA
5. Reciprociteta
6. Alpska konvencija
7. Via Alpina
8. Alpski teden
9. Gradnja v dolini Pitz
10. Mali Matterhorn
11. Razno

BELEŽKA

I

z
10. seje Predsedstva planinskih
organizacij alpskega loka CAA, ki je bila 16.
marca 2007 v prostorih Evangelijske
akademije v Bad Bollu v Namčij.

Ad 1)
Zapisnik je bil brez pripomb potrjen.

Prisotni: Josef Klenner, Michael Caflisch,
Claude Eckhard, dr. Peter Grauss in Danilo
Škerbinek
Zapisnikar Markus Eckert

Ad 2)
G. Eckert je poročal o delu s spletno stranjo
CAA, o pripravah na rotacijo v vodstvu Alpske
konvencije (AK), o prehodnih težavah s

Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 9. seje Predsedstva
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sredstvi za delo CAA in o aktivnostih v zvezi z
gradbenimi posegi v dolini Pitz.

potrebno temeljito razčistiti vprašanja v zvezi
z širjenjem CAA. Ko se namreč enkrat dodeli
pravica uporabe recipročne znamkice, je
potrebna pri njeni uporabi red in disciplina. V
poštev tudi ne pridejo bilateralni sporazumi
med članico CAA in planinsko organizacijo, ki
ni članica CAA oz prodaja le recipročnih
znamkic..
Ker
večina
zainteresiranih
organizacij nima planinskih postojank, CAA
tudi ni zainteresirana
preveč za njihovo
vključitev.

Ad 3)
Na dan 31. 12. je CAA razpolagala le z 570
EUR, kar je oviralo pisarno pri nekaterih
aktivnostih. Vzrok za to nepričakovano
finančno stanje so bili višji stroški za izdelavo
spletne strani, seje komisij CAA in poslovni
stroški (poročilo je priloga ). Do dneva seje
predsedstva so članarino poravnale le tri
članice.
Stanje se je izboljšalo z nakupom recipročnih
znamkic nekaterih članic.
V zvezi s tem je g. Eckert predlagal, da bi se
rok za plačilo članarine premaknil na 31. 01.
2007 in želel mnenje prisotnih. Večina nas je
bilo mnenja, da naj datum za posredovanje
podatkov o članstvu, na podlagi katerega se
zaračuna prispevek planinskim zvezam, ostane
15. 01, rok za plačilo prispevka pa ostane 31.
03. Članicam je prepuščeno, da članarino
poravnajo tudi pred navedenim datumom.
Zadevo je primerno obravnavati tudi na
skupščini. Če bodo člani želeli večje
aktivnosti, bo seveda potrebno to tudi
financirati. Racionalno je potrebno določati
tudi krajem sestankov.

Ad 6)
Uresničitev vsebine
Alpske konvencij
potrebuje močno podporo, sodelovanje in
strokovnost. Članice CAA so prejele od g.
Klennerja predlog projekcije, kako naprej in
imajo poziv, da do 30. 03. sporoče svoje
stališče. Koliko dela in kakšnega bo prispevala
CAA? Na kakšen način? Kaj podpisniki AK
pričakujejo od planinskih organizacij? Ali smo
to, kar pričakujejo, sposobni dati? Prisotna so
tudi opozorila o dvotirnosti z Cipro, Unesco in
še z kom. Če se bo članstvo odločilo za
aktivnejšo vlogo glede AK in so matične države
zainteresirane za strokovna mnenja in
sodelovanje planinskih organizacij, bo to
potrebno tudi storiti. V predstavljenem smislu
so bili tega mnenja tudi člani predsedstva. Če
bodo podpisnice AK za ponujeno sodelovanje,
se pričakuje tudi njihovo sofinanciranje, saj
ima CAA in njene članice nenazadnje še druge
prioritete.
CAA mora v vsakem primeru imeti svoj
dolgoročni koncept glede AK in zagotoviti
kontinuiteto v sodelovanju z njo. Na sestankih
AK, kjer sodelujejo države – njene podpisnice,
je bistveno, da v imenu stroke sodeluje
nekdo, ki problematiko dobro pozna. Če se
ljudje v teh sestavah menjajo, se po vsaki
menjavi prične z novimi razmišljanji.
V
primeru, da države nebi bile pripravljene
sofinancirati strokovnega sodelovanja CAA, bi
v zmanjšanem obsegu strokovna stališča CAA
zastopal strokovnjak za te zadeve, zaposlen v
eni od planinskih organizacij, katerega delo bi
CAA sofinancirala.

Ad 4)
Besedilo Statuta CAA, ustanovljene septembra
2006 v Churu - Švica so morale vse njene
članice podpisati in čim hitreje vrniti v
Munchen. Poziv je bil dan 15. 12.. povratne
pošiljke so prihajale z veliko zamudo, žal tudi
iz Ljubljane. Preglednica o potrjevanju Statuta
je v prilogi..
Registracija CAA je v teku.
Ad 5)
Upravljanje reciprocitete je z 01. 01. 07
prevzela pisarna CAA. Rok za poročila članic je
31. 03. Pregled poročil so že napovedali
davčni inšpektorji, ki menijo, da članice ne
kupujejo recipročnih znamkic, ustrezno številu
članstva. Preverja se tudi pozicija CAA v tem
poslu, saj prodaja znamkic ni njen izvorni
posel., pač pa posel članic. Na prihodek od
prodaje znamkic je pričakovati tidi večje
dajatve.
Za nakup recipročnih znamkic se zanima več
drugih evropskih planinskih zvez (n.pr. NL, B,
PL), vendar jih ne morejo dobiti. Poprej bo

Ad 7)
Predložen je bil dopis (v arhivu), ki ga je
predsednik g. Klenner naslovil na vse članice
CAA z opisom nevarnosti, ki jo predstavlja
prenehanje
možnosti
dotoka
finančnih
9
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napako v postopku dajanja soglasja. Sporne
posege v prostor si bo ogledala posebna
komisija ob sodelovanju pooblaščenca CAA.
Nadaljnje aktivnosti se opravi šele, ko
zavzame novo stališče tudi OeAV.

sredstev, namenjenih planinskim potem iz
sredstev Interreg-III B Alpenraum Projekt.
Predložena je bila tudi beležka z sestanka o
Via Alpini, ki je bil 06-03- 07 v Innsbrucku
(priloga) Planinske poti so temeljnega pomena
za planinske organizacije in njih dejavnost.
Planinske
zveze
potrebujejo
možnost
nadaljnjega finansiranja izboljšav in popravil
poti, zaradi česar je potrebno z najširšo
podporo
in
akcijo
doseči
podaljšanje
veljavnosti teh skladov oz. možnosti črpanja
sredstev in učinkovitejše izvajanje vsebine
Alpske konvencije. Predlagano je, da bi CAA za
obe zadevi prevzela koordinacijsko funkcijo na
mednarodnem nivoju.
Razjasniti je sedanjo in bodočo vlogo CAA pri
Via Alpini. Uspeh predvidene akcije je odvisen
od opredelitve članic oz. dajanja podpore, ki
jo pričakuje CAA. V tujini so planinske zveze
koristnice teh sredstev iz strukturnih skladov
za urejevanje poti. Po prejetih podatkih v
Sloveniji to funkcijo izvaja Pro plus, d.o.o.
CAA bo informirala članice o realiziranih
projektih iz teh sredstev in predlaga, da se
članice povežejo z ga. Schwann.
O podaljšanju možnosti koriščenja sredstev
Interreg se je razvnela tudi razprava, kako bi
se po predlogu ga, Morella sredstva v bodoče
delila v tista za nacionalne in druga za
internacionalne projekte. Posebej Planinske
zveze Avstrije in Nemčije se s predlogi ga,
Morella ne strinjajo.

Ad 10)
Predvidena gradnja steklene vršne piramide na
malem Matterhorju vse bolj razvnema duhove.
(opis v prilogi). SAC se je zavzela proti gradnji,
trenutno se dogovarjata za stališče z CAI. Ker
ni izdano še nobeno pisno dovoljenje za to
gradnjo, se ji tudi še ni mogoče zakonito
upreti. Na pobudo SAC se je do gradnje
negativno opredelila tudi CAA.
Ad 11)
Predstavnik FFCAM je predstavil načelno
vprašanje Planinske zveze Francije o interesu
CAA za sodelovanje v ocenjevanju in
podeljevanju priznanj za velike alpinistične
storitve oz. dejanja. Predlog bo FFCAM
verjetno predstavila tudi na skupščini.
Pisarna CAA je prejela vabilo na udeležbo
mednarodne delavnice z naslovom: Obiskovalci
in upravljanje prometa v planinah, ki bo 10. in
11. maja 2007 v Gozd Martuljku. (priloga).
Člani predsedstva so želeli o prireditvi od
mene izvedeti nekaj več. Ker opisane
prireditve žal nisem poznal, nisem mogel kaj
prispevati. Po pridobitvi nadaljnjih potrebnih
podatkov se bo predsednik odločil o
sodelovanju.

Ad 8)
Alpski teden bo leta 2008 v Argentiere/Ecrins.
Vodja pisarne CAA bo članice pisno seznanil z
konceptom prireditve, o razpisanih temah in o
že opravljenih pripravah.
Potruditi se bo
treba, da bodo referati kvalitetni in
organizacija na strokovni ravni. CAA se mora
opredeliti o svoji vlogi na tej prireditvi
(mnenje komisije za varstvo narave?).

Na osnovi podatkov vodje pisarne in zadolženih
članov predsedstva je bil opravljen pregled
dela komisij CAA. Delo je ocenjeno kot dobro.
Obravnavan je bil tudi letošnji program dela
CAA in dogovorjena podpora pri izvedbi..
Po sestanku Predsedstva smo se vsi njegovi
člani udeležiti posvetovanje planincev DAV z
naslovom; Novi alpski svet – Ureditev
planinskega okolja.
Nekaj misli iz
posvetovanja je priloga zapisniku.

Ad 9)
Izvedene
so
bile
vse
dogovorjene
administrativne zadeve. Deželna uprava
Tirolske je pripravila svoje predloge za rešitve
izvedbe varnostnih pristopov, ki jih želi izvesti
upravljalec žičnic. Do jedra spora je prišlo
potem, ko je ustrezna služba Avstrije naredila
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KOMISIJE UO PZS POROČAJO
VODNIŠKI KOTIČEK
KOPNO IZPOPOLNJEVANJE MDO SAVINJSKE NA GOLTEH
Vodnike PZS obveščamo, da sta za kopno izpopolnjevanje v organizaciji MDO Savinjske na
Mozirski koči na Golteh razpisana dva datuma, in sicer:
1. skupina: 18. – 19. 05. 2007;
2. skupina: 19. – 20. 05. 2007.
V kolikor bi bilo prijav za obe skupini premalo, bo izpopolnjevanje izvedeno 18. in 19. 05. 2007.
Veronika SUSMAN – ŠEGATIN
strokovna sodelavka
___________________________________________________________________________________

ZAPISNIK
2. seje Vodniške komisije,

bilo potrebno več sodelovanja. V sestav KUP je
Podkomisija za usposabljanje predlagala
Klemena Volontarja. VK ga podpira. Pričakuje
se sprememba načina izplačevanja honorarjev
inštruktorjem PZS preko avtorskih pogodb, kar
pa v nekaterih primerih predstavlja velik
problem. Trenutno ni še niti osnutka avtorske
pogodbe. Zaradi nepreglednih virov finančnih
sredstev je tudi finančna slika posameznih
akcij VK (usposabljanj) nedoločljiva.

ki je bila v sredo, 28. februarja 2007,
ob 17. uri v prostorih PZS
Prisotni: načelnik Iztok Rojc, Peter Nemanič,
Boris Madon, Klemen Petek, Katarina Filipič
in Uroš Vidovič – podpredsednik PZS
Opravičeno odsotni: Roman Ponebšek, Aleš
Glavnik, Ivan Eder in Mitja Plohl

Sklep 2/1: Načelnik VK Iztok Rojc posreduje
pripombe na Pravilnik KUP, ki se obravnava
na naslednji seji UO PZS, ki bo v petek, 9.
marca 2007.

Dnevni red:
1. pregled zapisnika 1. seje VK
2. pripombe na pravilnik Komisije za
usposabljanje in preventivo PZS
3. potrditev podkomisij VK PZS
4. tekoče akcije
5. razno

Ad 3)
Sestavljeni sta obe podkomisiji VK:
Podkomisija za usposabljanje:
Ivan Eder - vodja
Jože Bobovnik – namestnik
Jaka Kotnik
Klemen Volontar
Tone Golnar, Franjo Krpač in Stojan Burnik kot
predstavniki fakultet.

Uroš Vidovič kot podpredsednik PZS pokriva
področje MK, VK in PV.
Ad 1)
Sklep št. 1/1: Zapisnik 1. seje VK se potrdi.
Ad 2)
Na Pravilnik Komisije za usposabljanje in
preventivo PZS VK ni dala pisnih pripomb, pač
pa je načelnik Iztok Rojc zaprosil za nekatera
pojasnila načelnika g. Rudija Skobeta. Žal do
danes ni dobil odgovora. Področje, ki ga
zajema
Komisija
za
usposabljanje
in
preventivo (KUP), je izjemno široko in
pomembno, še posebej glede sredstev, zato bi

Podkomisija za kategorizacijo in registracijo:
Mitja Plohl – vodja
Bojan Pollak
Bojan Rotovnik
Vladimir Habjan.
Sklep 3/1: Sestav podkomisij se potrdi.
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Ad 5)
Slovenska turistična organizacija (STO) je
izrazila potrebo po planinskih vodnikih. Za
agencije, gostince itd. naj bi bilo potrebnih
150 vodnikov. Pred nadaljnjimi dogovori z
STO, bi bila potrebna raziskava: kdo bi lahko
vodil, status teh ljudi, prostovoljstvo,
komercializacija, ali bodo PD še pripravljena
izobraževati itd..

Ad 4)
Vsa izpopolnjevanja in tečaj D so izpeljani po
načrtu. Tečaj D+G zaradi premalo prijav ni bil
izpeljan.
V knjižici Vodniške komisije za leto 2007 je pri
objavi razpisa 2. skupine kategorije B prišlo do
napake pri datumu, ki pravilno glasi 31. 5. do
3. 6. 2007.
Nabralo se je že nekaj prijav za tečaj za
inštruktorje planinske vzgoje, tako da bi se ga
v letu 2007 lahko izpeljalo.

Glede na nerazumljivo zamudo pri izdaji
knjižice s programi MK in VK za leto 2007 se
sprejme sklep, da mora biti program za leto
2008 izdan do Zbora vodnikov.

Sklep 4/1: Podkomisija za usposabljanje naj
izvede inštruktorski tečaj, če bo dovolj
prijav.
VK predlaga, da se v Strokovnem svetu RS za
šport ponovno sproži vprašanje izobrazbe (7.
stopnja), glede na to, da so v vodniških vrstah
zelo sposobni ljudje, ki pa imajo 6. stopnjo
izobrazbe.

V prvi polovici aprila, od 11. do 14., bo na
Bledu sestanek Komisije za planinske
dejavnosti UIAA, ki naj bi obravnavala
predvsem vodništvo in pravno odgovornost. S
strani PZS sodeluje Klemen Medja (KUP). Kot
spremljevalni program je predvideno plezanje,
turno smučanje in sprehod.

Sklep. 4/2: Najprej se opravi razprava na
PZS, ki nato posreduje predlog na Strokovni
svet Vlade RS za šport.

Seja je bila končana ob 19. uri
Zapisala:
Katarina Filipič

Načelnik:
Iztok Rojc

___________________________________________________________________________________
ZIMSKO IZPOPOLNJEVANJE VPZS
VALVASORJEV DOM POD STOLOM, 20. - 21. 01. 2007
Ime

Priimek

Planinsko društvo

1.

ANICA

PODOBNIK

PD CERKNO

2.

JANEZ

KUTNAR

PD ČRNUČE

3.

JURIJ

BOŽIČ

PD ČRNUČE

4.

LUKA

MARKEŽ

PD JAVORNIK-KOROŠKA BELA

5.

BRANE

DOBAR

PD JAVORNIK-KOROŠKA BELA

6.

MARIJA

POLLAK

PD KAMNIK

7.

SAŠA

LINDIČ

PD KAMNIK

8.

ALOJZ

JERMAN

PD KAMNIK

9.

ANDREJ

SLAK

PD KAMNIK

10. KATJA

TABERNIK

PD KAMNIK

11. ANTON

OŽBOLD

PD KOČEVJE

12. PETER

ZMRZLIKAR

PD KOMENDA

13. SLAVICA

PAVLIN

PD LUBLJANA - MATICA

14. TOMAŽ

STRAŽAR

PD POLJE
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15. MARJETA

FRANTAR

PD RAŠICA

16. MARIJAN

DROŽINA

PD SLAVNIK

17. RAJKO

KUČIČ

PD ŽELEZNIČAR LJUBLJANA

18. ALBIN

ŽNIDARČIČ

PD ŽELEZNIČAR LJUBLJANA

19. JERNEJ

MRAK

PD ŽIROVNICA

20. JANEZ

BALOH

PD RADOVLJICA

21. MILAN

KOS

PD RADOVLJICA

Vodstvo:
1 KLEMEN

MEDJA

2 MARJAN

RUČIGAJ

3 BORIS

MADON

4 MATJAŽ

HAFNER

5 KLEMEN

VOLONTAR

6 ANDREJ

KUNSTELJ

7 JOŽE
VARL
___________________________________________________________________________________
SEZNAM ABSOLVENTOV TEČAJA ZA VODNIKE PZS KATEGORIJE D
BAVŠICA, GROHOT, 08. 02. - 04. 03. 2007
Priimek in ime

PD

1 BAJUK STANKO

METLIKA

2 BREŽNIK IVAN

GALICIJA

3 MARKOVIČ BRANISLAV

ŽELEZNIČAR LJ

4 FIGAR SIMON

KOČEVJE

5 HABJAN MARKO

AKADEMSKO PD

6 HORVAT MARJAN

MM ORMOŽ

7 KOMAC MATEJA

PANORAMA

8 KOVAČ VANJA

AJDOVŠČINA

9 KOVAČIČ VILJEM

LOČE

10 KOZJAN JOŽE

METLIKA

11 KOZJEK ANDREJA

HORJUL

12 KRAMBERGER NATAŠA

IMP

13 KRNC MATEJ

LITIJA

14 MARINKO MARKO

PANORAMA

15 MOHAR MAJA

LITIJA

16 PERKO JANA

RAŠICA

17 PETER NEMANIČ

METLIKA

18 PROŠIČ ZLATKO

PODPEČ-PRESERJE

19 RMAN NINA

TREBNJE
13
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20 RUDOLF JANEZ

LOGATEC

21 SKOČIR LUKA

DOMŽALE

22 ULE ŠTEFKA

KOČEVJE

Vodstvo
1 PAVEL LESJAK

IPV; vodja tečaja

2 JOŽE ROŽIČ

IPV,GRS; tehnični vodja

3 ROMAN PONEBŠEK

IPV

4 BOJAN ROTOVNIK

IPV

5 MAJA KUMER

VPZS; dipl. med. ses.

6 FRANC KADIŠ

IPV; izpitna komisija

__________________________________________________________________________________
ZIMSKO IZPOPOLNJEVANJE VPZS
VRŠIČ, 17. - 18. 03. 2007
Ime

Priimek

Planinsko društvo

1.

FRANC

KROPEC

VITANJE

2.

FRANCI

KRŽAN

BREŽICE

3.

ANTON

PROGAR

NOVO MESTO

4.

BRANKO

DOLINAR

NOVO MESTO

5.

ANDREJ

STUCHLY

IMP

6.

BLAŽ

ČEŠKA

DOMŽALE

7.

TADEJA

ČEŠKA

DOMŽALE

8.

PREMERL

MITJA

INTEGRAL

9.

ALOJZ

RUPAR

LISCA

10. ROBERT

ŠTOKAR

POLOM

11. LADKA

STRANŠČAK

OPD KOPER

12. MOJMIR

KUNEJ

OPD KOPER

13. JERNEJ

GRAD

DOMŽALE

14. GREGOR

RIHAR

VIHARNIK

15. FRANC

ŠINKO

GRMADA CELJE

16. MIŠO

PRIMC

GRMADA CELJE

17. ŽELJKO

LAMUT

GRMADA CELJE

18. ROMAN

TOPLAK

GRMADA CELJE

19. MATIJA

ŠLIBAR

JESENICE

20. MIHA

NOČ

JESENICE

21. JOŽE

DRAB

LJ.-MATICA

22. NUŠA

BURGAR

RAŠICA

23. ANDREJA

KURALT

MEDVODE
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24. JOŽE

MAROVT

DOBROVLJE-BRASLOVČE

25. NATALIJA

MAROVT

DOBROVLJE-BRASLOVČE

26. MATEJ

PAGON

RADOVLJICA

27. MATEJA

VERTELJ

LJ.-MATICA

28. DIMITRIJ

BIRSA

PT LJUBLJANA

29. LEOPOLD

BALAŽIČ

PT LJUBLJANA

30. VLASTA

BOBOVNIK

FRAM

31. JANEZ

SAGADIN

FRAM

32. LEON

VRHOVŠEK

FRAM

33. MATEJ

KORTNIK

ŠOŠTANJ

34. SONJA

JERMAN

ČRNOMELJ

35. JANEZ

JERMAN

ČRNOMELJ

36. TATJANA

HRIBAR

ISKRA KRANJ

Vodstvo:
1 JOŽE

BOBOVNIK

2 MITJA

PLOHL

3 STANE

JABLANŠČEK

4 IVAN

EDER

5 PRIMOŽ

TROP

6 MIRAN

TARKUŠ

7 ANDREJ

KUNSTELJ

GOSPODARSKA KOMISIJA
POZIV PLANINSKIM DRUŠTVOM, KI
UPRAVLJAJO PLANINSKE KOČE

odprli kočo in kakšen bo obratovalni čas koče v
času od 27. 4. do 6. 5. 2007, saj imamo glede
tega veliko vprašanj tako s strani planincev,
kot tudi novinarjev.
Za pravočasna obvestila se vam že vnaprej
najlepše zahvaljujemo.

B

ližajo se prvomajski prazniki, ko večina
planinskih koč prične z obratovanjem.
Ker se zaradi vremena nikoli ne da
povsem natančno določiti odpiralnega časa koč
pred prvomajskimi prazniki, vas prosimo da
nas do 20. aprila 2007 obvestite, kdaj boste

Danilo Sbrizaj
Generalni sekretar PZS

15
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KOMISIJA ZA PLANINSKE POTI
POZIV

skrinjicah na vrhovih. Skrinjice so na zalogi pri
Komisiji za planinske poti na Dvoržakovi 9 v
Ljubljani, vpisne knjige za vrhove in koče pa v
Planinski založbi.

U

pravljalce planinskih koč in skrbnike
planinskih poti prosimo in opozarjamo,
naj pred pričetkom planinske sezone
poskrbijo za vpisne knjige v planinskih kočah in
za vpisne knjige za vrhove, ki se hranijo v

Danilo Sbrizaj
Generalni sekretar PZS

KOMISIJA ZA ALPINIZEM
RAZPIS IZPITOV ZA ALPINISTE
KRAJ:
TERMIN:
KOTIZACIJA:
ROK PRIJAV:

VRŠIČ - KOČA NA GOZDU
predvidoma 2. oz. 3. vikend v maju 2007
*točen datum bo sporočen naknadno prijavljenim
84 €
sreda, 25. april 2007
Priložene prijavnice pošljite na naslov:
PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE
KOMISIJA ZA ALPINIZEM
IZPITI ZA ALPINISTE
Dvoržakova 9, 1000 Ljubljana

Na osnovi prijavnice se bo izdal račun za plačilo tečaja.
Upoštevane bodo le tiste prijave, kjer bodo vzponi vpisani na priloženih obrazcih!
Vsak izmed kandidatov na izpitu mora imeti svojo lastno opremo, izposoja med kandidati ni
mogoča! Obvezna je tudi plazovna žolna, lopata in sonda.
Kasnejših ali nepopolnih prijav ne bomo upoštevali!
Od letos naprej je del izpita tudi izpitna tura. O podrobnostih bodo kandidati seznanjeni na
izpitu!
Razpis lahko najdete tudi na spletnih straneh: www.ka.pzs.si

Predsednik izpitne komisije:
Tomo Šetina
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Matjaž Šerkezi
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PRIJAVNICA
na izpit iz programa alpinist
Ime in priimek:
(pogoj: starost 18 let oz. dopolnjena starost 18 let v tekočem letu)
Datum rojstva:
Kraj rojstva:
Naslov stalnega bivališča:
Št. telefona in/ali GSM:
*E – naslov:
(pogoj: pripravnik dve leti)
Alpinistično šolo zaključil dne:
(dd/mm/LLLL)
Opravljen izpit za starejšega pripravnika dne:
Podpis kandidata za alpinista:
Vzpon nad 3500 m nm/v (kje, kdaj, s kom)
* obveščanje bo potekalo izključno preko elektronske pošte.
5 vzponov višjih od 500 metrov relativne višinske razlike (prostor je še za 5 dodatnih vzponov
iz tega pogoja, vzponi se ne smejo podvajati, ne vpisuj vzponov, ki imajo navrtana sidrišča in
smeri krajših od 100m)
Št.

Datum

Gora/stena/smer

Stopnja

Dolžina
prvi

Plezal (označi)
drugi
izmenično

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Potrjujem, da kandidat(ka) izpolnjuje vse pogoje za opravljanje izpita.
Alpinistični kolektiv:

Podpis načelnika:

Podpis registriranega alpinističnega inštruktorja, ki ni načelnik:
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25 različnih kopnih – letnih alpinističnih vzponov v dveh različnih gorstvih (prostor je še za 5
dodatnih vzponov iz tega pogoja, vzponi se ne smejo podvajati, ne vpisuj vzponov, ki imajo
navrtana sidrišča in smeri krajših od 100m)
Št.

Datum

Gora/stena/smer

Stopnja

Dolžina
prvi

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
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27.
28.
29.
30.

15 zimskih alpinističnih tur (pristopi, smeri, ledni slapovi (nad 100m), turni
smuki) od česar mora biti vsaj 5 smeri
(vzponi se ne smejo podvajati, ne vpisuj vzponov, ki imajo navrtana sidrišča in smeri krajših od
100m
Št.

Datum

Gora/stena/smer

Stopnja

Dolžina

prvi

Plezal (označi)

drugi

izmenično

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

19
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RAZPIS POPRAVNIH IZPITOV ZA ALPINISTE
KRAJ:

VRŠIČ - KOČA NA GOZDU

TERMIN:
predvidoma 2. vikend v maju 2007:
*točen datum bo sporočen naknadno prijavljenim
•
•
•

Teorija - petek ob 18h,
teorija + praksa - petek in sobota ob 18h,
praksa - sobota ob 7h

KOTIZACIJA:

Teorija = 15 €
Praksa = 21 €
Teorija + praksa = 36 €

ROK PRIJAV:

sreda, 25. april 2007
Priložene prijavnice pošljite na naslov:
PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE
KOMISIJA ZA ALPINIZEM
IZPITI ZA ALPINISTE
Dvoržakova 9, 1000 Ljubljana

Na osnovi prijavnice se bo izdal račun za plačilo tečaja.
Na prijavi navedite datum opravljanja izpita in teme iz katerih opravljate popravni izpit.
Na popravni izpit se lahko prijavite najkasneje v dveh letih po opravljanju izpita.
Kasnejših ali nepopolnih prijav ne bomo upoštevali.
Razpis lahko najdete tudi na spletnih straneh: www.ka.pzs.si

Načelnik PZVI pri KA PZS:
Matjaž Šerkezi

Predsednik izpitne komisije:
Tomo Šetina
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PRIJAVNICA
za popravni izpit za alpinista

Ime in priimek:
Datum rojstva:
Kraj rojstva:
Naslov stalnega bivališča:
Opravljanje izpita za alpinista dne:
(pogoj: najkasneje v dveh letih)
Št. telefona in/ali GSM:
*E – naslov:
Podpis kandidata za popravni izpit:
* obveščanje bo potekalo izključno preko elektronske pošte.
Teme iz katerih bom delal popravni izpit (označi z X oz. dopiši):
TEORIJA
Nevarnosti v gorah
Prva pomoč
Izrazoslovje in poznavanje
gorstev
Oprema in bivakiranje
GRS
Orientacija
Zgodovina alpinizma
Prehrana
Vreme

PRAKSA
Vozli
Transport poškodovanega
soplezalca
Prva pomoč
Ledeniška tehnika
Zimska tehnika
Letna tehnika

Potrjujem, da kandidat(ka) izpolnjuje vse pogoje za opravljanje popravnega izpita.
Alpinistični kolektiv:

Podpis načelnika:

Podpis registriranega alpinističnega inštruktorja, ki ni načelnik:
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RAZPIS IZPITOV ZA ALPINISTIČNE INŠTRUKTORJE

KRAJ:

TEORIJA: Sedež PZS, Dvoržakova 9, 1000 Ljubljana
PRIPRAVLJALNI SEMINAR IN IZPIT: Okrešelj

TERMIN:

TEORIJA: 25. april 2007 ob 15 h
PRIPRAVLJALNI SEMINAR IN IZPIT: datum bo sporočen na teoriji

KOTIZACIJA:

100 €

ROK PRIJAV:

petek, 16. april 2007
Priložene prijavnice pošljite na naslov:
PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE
KOMISIJA ZA ALPINIZEM
IZPITI ZA ALPINISTIČNE INŠTRUKTORJE
Dvoržakova 9, 1000 Ljubljana

Na osnovi prijavnice se bo izdal račun za plačilo tečaja.
Upoštevane bodo le tiste prijave, kjer bodo podatki vpisani na priloženih obrazcih!
Kasnejših ali nepopolnih prijav ne bomo upoštevali.
Razpis lahko najdete tudi na spletnih straneh: www.ka.pzs.si

Teoretični del izpitov bo obsegal vprašanja iz nevarnosti v gorah, zgodovine, poznavanja gorstev,
izrazoslovja, opisa smeri, prehrane, prve pomoči, vremenoslovja in orientacije. Za reševanje
nalog iz orientacije je potrebno imeti s seboj kompas, ravnilo, svinčnik in radirko.
Podrobnejše informacije o pripravljalnem seminarju in praktičnem izpitu bodo kandidati dobili
po končanih teoretičnih izpitih.

Predsednik izpitne komisije:
Jani Bele
Načelnik PZVI pri KA PZS:
Matjaž Šerkezi
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PRIJAVNICA
na izpit iz programa alpinistični inštruktor
Ime in priimek:
Datum rojstva:
(starost najmanj 21 let)
Kraj rojstva:
Naslov stalnega
bivališča:
Alpinist od
(pogoj: alpinist tri leta)
leta:
Št. telefona in/ali
*E –
GSM:
naslov:
Poklic in stopnja šolske
(najmanj V. stopnja šolske izobrazbe)
izobrazbe:
Podpis kandidata za alpinističnega
inštruktorja:
kzz
*obveščanje bo izključno potekalo preko elektronske pošte
30 vzponov s tečajniki in pripravniki – 15 kopnih od tega jih je lahko 5 v plezališču
in 15 zimskih
Št.

Datum

Gora/stena/smer

Stopnja

Dolžina

Alpinistični inštruktor
mentor

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
23
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Želja po strokovnem delu pri usposabljanju alpinistov (kratka razlaga kandidata za AI
zakaj si želi pridobiti naziv Alpinistični inštruktor):

Letnik 33 / številka 4
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Priporočilo enega izmed alpinističnih inštruktorjev, ki ima veljavno licenco za opravljanje
strokovnega dela na področju planinstva in alpinizma:

Potrjujem, da kandidat(ka) izpolnjuje vse pogoje za opravljanje izpita iz programa alpinistični
inštruktor.

Alpinistični kolektiv:

Podpis načelnika:

Podpis registriranega alpinističnega inštruktorja,
ki je podal priporočilo in ni načelnik:
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PLANINSKA ZALOŽBA
OB PETI IZDAJI

Informacije in naročila:
tel.: 01/43 45 684, fax: 01/ 43 45 691,
e-pošta: planinska.zalozba@pzs.si

Založniški odbor PZS, ki se je ob četrti
razprodani izdaji vodnika odločil za ponatis, je
pri zbiranju podatkov o kočah naletel na velike
težave. Odziv Planinskih društev ni bil niti tako
velik niti tako hiter kot pri prejšnjih izdajah.
Nekatera Planinska društva smo morali celo
večkrat prositi, da so nam končno poslali
podatke o svojih kočah. Največ zadreg je bilo
(pravzaprav so nekatere še vedno) s
telefonskimi številkami, saj so se prav v tem
času menjavale vse klicne številke mobilnih
telefonov 050, 0609, 0608, itd.; spremenile pa
so se tudi omrežne številke stacionarnih
telefonov.
Kar nekaj planinskih koč je zaprlo svoja vrata,
nekaj koč in bivakov pa je novih.
V vodniku smo obdržali risbe A. Rojca, nove
risbe je narisal J. Lasnibat, dodali pa smo
barvne posnetke nekaterih koč.
Vir podatkov o kočah je bil poleg podatkov, ki
so jih poslala planinski založbi društva, še
koledarček akcij 2006 in spletne strani
Planinske zveze Slovenije.
Razume se, da bomo hvaležno sprejeli vse
blagohotne pripombe in popravke, ki jih boste
poslali uporabniki tega vodnika, pa tudi
planinska društva. Možno je, da je med tiskom
vodnika prišlo do novih sprememb podatkov.
Prepričani smo, da bo vodnik doživel še več
ponatisov.

Založniški odbor PZS

PLANINSKA DRUŠTVA VABIJO
AKCIJE V APRILU 2007:
AKCIJA

DATUM

ORGANIZATOR

INFORMACIJE

Stahovica – sv. Primož
nad Kamnikom (842 m)

12.4.07

PD 01/ 431 61 14
Ruža Tekavec 041/ 536 788

Izmenjava zanimivih
idej za delo z mladimi
planinci
28. planinski pohod
Štampetov most

13.4.07

PD Pošte in
Telekoma
Ljubljana
MO PD Onger
Trzin,
MDO KBO
PD Železničar
Ljubljana
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Emil Pevec 031/ 570 533,
www.onger.org
Jože Janežič 031/ 301 206
(torek in četrtek 16-20)
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AKCIJA

DATUM

ORGANIZATOR

Pohod Jožef-SredceSagadinova domačija
Pohod po poteh Celjskih
grofov
Pohod po Ribniški poti
-I. del
Trim pohod na Rašico

14.4.07

PD Slov. Bistrica

INFORMACIJE

14.4.07

Matej Horvat, 031/ 885 976,
G. Hostej 041/ 280 126
PD Grmada Celje Franc Šinko 031/ 383 591

14.4.07

PD Ribnica

Andrej Drobnič 040/ 737 330

14.4.07

PD Janez Trdina
Mengeš
PD Viharnik

Miro Šušteršič 041/ 809 862

Veliki Slomnik

14.4.07

Ob ponorih reke Reke in
Škocjanske jame
15. pohod »Slovenc tvoj
rod je hodil tod«
Pohod po Meškovi poti

15.4.07

Kriška gora, Tolsti vrh

21.4.07

PD Brežice
PD PT Ljubljana
PD Železničar
Celje
PD Slovenj
Gradec
PD Brežice

Lačna in Kraški rob

21.4.07

VO PD Integral

Katja in Mitja Premerl 040/ 217 963

14. gorski tek pod
Kriško goro za memorial
Janka Likarja
35. Koflerjev memorialVrata
Jurijev pohod na Gore

22.4.07

PD Križe

Ivan Likar 041/ 784 175

22.4.07

Dušan Poljanar 041/ 603 335

Boč

22.4.07

Postaja GRS
Mojstrana
PD Dol pri
Hrastniku
PD Viharnik

Ivnik-Radlje ob Dravi
(E6)
Tečaj gibanja v kopnih
razmerah – Turnc pod
Šmarno goro
Kopaonik - Srbija

22.4.07

PD Šoštanj

Bogomila Skvarča 041/ 268 494
borispotepuh@volja.net
www.pd-sostanj.si

23.28.4.07

PD Ljubljana –
Matica

PD 01/ 231 26 45
Vladimir Habjan 041/ 761 164

25.4.1.5.07
27.4.07

VO PD Integral

Franc Bergant 031/ 295 469

PD Vrhnika

Janez Kavčič 041/ 420 209

27.4.07

PD Poljčane

Ivo Borovnik 041/ 878 376

27.4.07

PD Žalec

Dušan Šip 031/ 320 242

27.4.12.5.07
21.4.07

PD Viharnik

Bogomila Skvarča 041/ 268 494
borispotepuh@volja.net
pisarna PD 031/ 627 923

13. pohod po Vrhniški
planinski poti
33. Trim pohod na Boč
ob Dnevu upora
Pomlad na Bukovici
Maroko
25. planinski pohod po
mejah KS Savinjski most
- Brnica
Glinščica (tečaj-ferate,
izlet)
Delta Soče

21.4.07
21.4.07

22.4.07

28.29.4.07
28.4.07

PD Liboje
PD Viharnik
PD Viharnik
27

Bogomila Skvarča 041/ 268 494
borispotepuh@volja.net
Vimpolšek, Tomšič
Jože Ratel 041/ 792 734
Ivan Hovnik 051/ 310 913,
Danilo Goljat 031/ 345 102
PD Brežice

Toni Paulič 051/ 303 463

Bogomila Skvarča 041/ 268 494
borispotepuh@volja.net
Bogomila Skvarča 041/ 268 494
borispotepuh@volja.net
Letnik 33 / številka 4

Obvestila Planinske zveze Slovenije
AKCIJA

DATUM

ORGANIZATOR

INFORMACIJE

14. tradicionalni pohod
Vojnik-Kunigunda
Tradicionalni pohod
okoli Metlike
Kozji vrh

29.4.07

PD Vojnik

Miroslav Blazinšek 041/ 685 635

29.4.07

PD Metlika

Anton Krašovec 041/ 757 441

29.4.07

PD Brežice

PD Brežice

Pohorje

29.4.1.5.07
30.4.07

VO PD Integral

Slavko Krušnik 041/ 901 999

PD Logatec

30.4.07
30.4.07

PD Gorenja vas,
PD Škofja Loka
PD Bajtar

Janez Slabe 01/ 754 15 93
041/ 544 561
PD Škofja Loka 04/ 512 06 67,
Franci Fortuna 041/ 451 684
Helena Plahuta 041/ 981 141

30.4.07

PD Radovljica

Marko Mulej 040/ 772 843

30.4.07

PD Celje-Matica

pisarna PD 03/ 49 24 850

DATUM

ORGANIZATOR

INFORMACIJE
Tone Ferme 041/ 714 512

Kresovanje na Srnjaku
Kresovanje pri koči na
Golici
Kresovanje za
Domžalskim domom
Prvomajsko kresovanje
pri Valvasorjevem domu
Tradicionalno
kresovanje na
predvečer 1. maja
(Okrešelj)

AKCIJE V MAJU 2007:
AKCIJA
S kolesom na Čreto

maj

PD Vransko

Poletna planinska šola

maj

PD Grmada Celje Elč Prezelj 041/ 772 134

11. tradicionalni shod
občanov Žirovnice in
pohod na Stol
12. prvomajski pohod
po Moravški planinski
poti
46. pohod na goro Oljko
iz Polzele
Pohod na Zavrh

1.5.07

PD Žirovnica

Dušan Rajgelj, 04/ 580 13 11

1.5.07

PD Moravče

Leon Lavrič 041/ 433 254,
01/ 723 12 74

1.5.07

PD Polzela

Berni Palir 041/ 813 909

1.5.07

PD Lenart

Franc Meke 031/ 755 610

Prvomajski pohod in
srečanje na Krašnjem
vrhu
Prvomajski pohod na
Areh
Prvomajski pohod na
Kršičevec
Prvomajski pohod na
Pečke
Prvomajski pohod,
srečanje planincev in
občanov-koča Planinc

1.5.07

PD Metlika

Anton Krašovec 041/ 757 441

1.5.07

PD Fram

Janez Sagadin 02/ 601 49 81

1.5.07

PD Postojna, PS
Jurišče
PD Drava
Maribor
PD Vuzenica

Jadran Grželj 041/ 828 420
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Borut Cerkvenič 041/ 482 331
Branko Bricman 041/ 363 528
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AKCIJA

DATUM

ORGANIZATOR

INFORMACIJE

Prvomajsko srečanje na
Čreti
Prvomajsko srečanje na
koči pod Kremžarjevim
vrhom
Prvomajsko srečanje na
Kozleku
Prvomajsko srečanje na
Krimu
Prvomajsko srečanje na
Mrzlici

1.5.07

PD Vransko

Boštjan Semprimožnik 041/ 425 887

1.5.07

PD Slovenj
Gradec

Stane Plevnik 041/ 832 035,
Zdenko Čas 041/ 418 213

1.5.07

PD Sežana, PS
Podgora
PD PodpečPreserje
PD Trbovlje

Ivan Hribar 041/ 403 686

1.5.07

Marko Goršič 041/ 795 006,
01/ 363 11 75
Bojan Gorjup 03/ 562 20 36,
Miro Drnovšek 041/ 957 640,
03/ 562 20 06
PD Grmada Celje Franc Šinko 031/ 383 591

1.5.07

PD Hrastnik

Marjan Pergar 03/ 564 51 07

1.5.07

PD Polž

Rok Kastelic 041/ 751 238

Spominski pohod ob
meji
Tradicionalni
prvomajski pohod na
Košenjak in srečanje na
planinskem domu
Tradicionalno
prvomajsko srečanje na
Resevni
Turni smuk na Veliki
planini
Kapla-Sv. Duh na
Ostrem vrhu
Družinski pohod na
Mirno goro
Pohod po Oglarski poti

1.5.07

Predrag Grujič 041/ 405 155

1.5.07

PD Gornja
Radgona
PD Dravograd

1.5.07

PD Šentjur

Ivan Straže 031/ 883 319

1.5.07

PD Bajtar

Helena Plahuta 041/ 981 141

1.5.07

PD Šoštanj

www.pd-sostanj.si

2.5.07

PD Črnomelj

Peter Dichelberger 031/ 638 912

5.5.07

ŠD Dole in ZGS

Dovška baba

5.5.07

VO PD Tžič

Po obronkih Jablaniške
doline
Dovžanova soteska

5.5.07

PD Viharnik

5.5.07

VO PD Integral

Jože Prah 041/657 560,
prah.joze@volja.net
04/ 59 71 536,
www.planinsko-drustvo-trzic.si
Bogomila Skvarča 041/ 268 494
borispotepuh@volja.net
Marinka Koželj Stepic 01/ 561 69 25

PD Brežice

PD Brežice

Prvomajsko srečanje na
Pečovniški koči na
Grmadi
Prvomajsko srečanje
planincev na Kalu
Romanov pohod

Sv. Višarje, Kamniti
lovec, Dobrač
30. tradicionalna
Jezikova nedelja pri
Planinski koči na
Bohorju
34.Trim pohod ŠalekPaški Kozjek

1.5.07
1.5.07

5.-6.5.07

Ivana Kotnik 051/ 315 963,
pd.dravograd@email.si

6.5.07

PD Bohor Senovo Anton Petrovič 031/ 866 831,
oskrbnik koče
Ivo Abram 031/ 396 320
Bohor

6.5.07

PD Velenje
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Marjan Skaza 040/ 128 081
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AKCIJA

DATUM

ORGANIZATOR

INFORMACIJE

Družinske planinske
poti (Plave-Korada)
Majski pohod na goro
Oljko
Pohod po obronkih Celja

6.5.07

PD Nova Gorica

6.5.07

pisarna PD 05/ 302 30 30,
planinskod.novagorica@siol.net
031/ 806 502

PD Šmartno ob
Paki
PD Grmada Celje Robi Koritnik 031/ 353 373

Senežnik

6.5.07

Srečanje
Europohodnikov
5. pohod po Ormoški
planinski poti: OrmožHum-Kog
Po stari it.-jugosl. meji

10.5.07

6.5.07

12.5.07

PD M. Meška
Ormož

12.5.07

PD Brežice
PD Škofja Loka
PD Viharnik

Vremščica

12.5.07

Peca

12.513.5.07
13.5.07

31. spominski pohod na
Blegoš
Srečanje udeležencev
akcije Prijatelji
Ratitovca

PD Ljubno ob
Savinji
KEUPS

13.5.07

VO PD Integral
PD Gorenja vas
PD Škofja Loka
PD za Selško
dolino Železniki

Vrčkovnik Drago
Jože Prah 041/657 560,
prah.joze@volja.net
Marjan Kukovec 041/ 698 741
Jesenko Anton, PD Brežice
Bogomila Skvarča 041/ 268 494
borispotepuh@volja.net
Sašo Marinčič 040/ 885 176
PD Škofja Loka 04/ 512 06 67,
Franci Fortuna 041/ 451 684
Rado Goljevšček 04/ 51 46 489

Ker so v Koledarčku akcij za leto 2007 pomotoma izpadla izobraževanja MDO PD Ljubljane, jih
objavljamo v tej številki Obvestil PZS, da zagotovimo pravočasno prijavo udeležencev:
AKCIJA
DATUM
ORGANIZATOR
INFORMACIJE
Tečaj gibanja v kopnih
razmerah – Turnc pod
Šmarno goro
Letno izpopolnjevanje
za vodnike - Glinščica
Začetni tečaj gibanja v
kopnih razmerah
Tečaj gibanja v kopnih
razmerah – Turnc pod
Šmarno goro
Nadaljevalni tečaj
gibanja v kopnih
razmerah
Ledeniški tečaj

23.4.28.4.07

PD Ljubljana Matica

PD 01/ 231 26 45
Vladimir Habjan 041/ 761 164

13.5.07
21.5.27.5.07
18.6.23.6.07

PD Ljubljana Matica
PD Ljubljana Matica
PD Ljubljana Matica

PD 01/ 231 26 45
Marko Jurič 041/ 572 893
PD 01/ 231 26 45
Jože Drab 041/ 611 895
PD 01/ 231 26 45
Vladimir Habjan 041/ 761 164

29.6.3.7.07

PD Ljubljana Matica

PD 01/ 231 26 45
Jože Drab 041/ 611 895

7.7.8.7.07

Gregor Sluga 041/ 699 078
Marinka Koželj Stepic 01/ 561 69 25

Odprta planinska šola

8.7.14.7.07
3.9.8.9.07

PD Rašica
VO MDO
Ljubljana
VO MDO
Ljubljana
PD Ljubljana Matica

Tečaj gibanja v kopnih
razmerah – Turnc pod
Šmarno goro
Letnik 33 / številka 4
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Marinka Koželj Stepic 01/ 561 69 25
PD 01/ 231 26 45
Vladimir Habjan 041/ 761 164
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AKCIJA

DATUM

ORGANIZATOR

INFORMACIJE

Tečaj gibanja v zimskih
razmerah – Vršič
Zimsko izpopolnjevanje
za vodnike

8.12.9.12.07
15.12.07

PD Ljubljana Matica
PD Ljubljana Matica

PD 01/ 231 26 45
Vladimir Habjan 041/ 761 164
PD 01/ 231 26 45
Marko Jurič 041/ 572 893

PD GORENJA VAS v sodelovanju s PD ŠKOFJA LOKA organizira 31. SPOMINSKI IN REKREATIVNI
POHOD NA BLEGOŠ 1562 m
Letošnji pohod bo v NEDELJO, 13. maja 2007, za šolsko mladino v SOBOTO, 12. maja 2007
Smeri pohoda:
1. Javorje - Črni kal - vrh Blegoša
2. Hotavlje - Leskovica - Jelenci - vrh Blegoša
3. Zali log - Potok - Črni kal - vrh Blegoša
4. Cerkno - Robidnica - Slugova dolina - vrh Blegoša
5. Hotavlje - Čabrače - Prva ravan - vrh Blegoša
Čas hoje od izhodišča do vrha Blegoša je približno 3 ure. Pohod bo v vsakem vremenu.
Udeleženci naj imajo vremenskim razmeram primerno obleko in obutev. Vse poti so dobro
označene in zavarovane.
Vpisno mesto bo pri koči na Blegošu. Vpisovanje in potrjevanje izkaznic bo v soboto od 8. do 14.
ure, v nedeljo od 8. do 16. ure. Ob 11. uri bo priložnostna svečanost s kulturnim programom.
Prevoz z avtobusi je mogoč po Poljanski dolini do vasi Javorje in do Leskovice, po Selški dolini
pa do vasi Zali log. Z manjšimi avtobusi in osebnimi vozili je prevoz mogoč do vasi Potok in na
Črni kal.
Udeležencem pohoda pripada:
•
za prvi pohod
•
za drugi pohod
•
za četrti pohod
•
za šesti pohod
•
za deseti pohod
•
za dvajseti pohod

izkaznica pohoda
bronasta značka
srebrna značka
zlata značka
plaketa
priznanje

Izkaznice in značke dobijo pohodniki na vpisnem mestu pri koči proti plačilu. Koča na Blegošu in
zavetišče na Jelencih bosta oskrbovana.
Vse informacije posredujejo:
Franci Fortuna na tel. 04/51 81 117 ali 041/451 684,
Boris Klemenčič na tel. o41/846 397,
PD Škofja Loka na tel. 04/51 20 667 ali 041/595 005
in koča na Blegošu 051/614 587 (sobota, nedelja, praznik).

Za PD Škofja Loka predsednik:
Jože Stanonik

Za PD Gorenja vas predsednik:
Franci Fortuna
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PLANINSKA DRUŠTVA POROČAJO
v vrste tistih, ki prejmejo za petkratno
udeležbo vgraviran kozarec, za desetkratno s
pomladanskimi motivi poslikano opeko, za
petnajstkratno v les vžgan motiv društvenega
doma na Homu, za dvajsetkratno udeležbo pa
so štiri udeleženke letos prejele pisno
priznanje.

PD Zabukovica, ki ima v svojih
vrstah čez 600 članov, je
23.02.2007
izvedlo
letno
konferenco. Da člane društva
zelo zanima delo društva, je
dokaz tudi nabito polna velika
dvorana Društva upokojencev
Griže.

Žene so na Homu poleg učencev OŠ Griže,
male harmonikarke, na letošnjem jubilejnem
pohodu pozdravili tudi godbeniki godbe iz
Liboj. Predsednik društva je v krajšem
nagovoru vsem ženam zaželel manj tegob v
vsakdanjem življenju, lepše počutje ob
njihovih najdražjih in nenazadnje resnične
sreče. Kar okrog 500 udeležencev (mnoge od
žena se niso vpisale, na Hom pa so prišli tudi
mnogi spremljevalci) se je pridružilo lepim
željam. Oskrbnik doma Ivan Pinter pa je
poskrbel, da so se obiskovalci počutili kar
najprijetneje (sicer teh težav Ivan in Dragica
nimata, saj sta izredno priljubljena in daleč
poznana oskrbnika Dragovega doma na Homu
607m).

V kulturnem programu so sodelovale pevke
ženskega pevskega zbora Svoboda Griže ter
učenci Osnovne šole Griže. Posebno doživetje
je bil prikaz slik s trekinga ene izmed naših
članic – URH ŠTEFKE - po Himalaji. Z gromkim
aplavzom in mnogimi čestitkami smo
spodbudili njen pogum in odločitev, da opravi
to zahtevno pot (tudi njena leta potrjujejo
zaslužen aplavz). Po podanih poročilih vseh
vodij odsekov (vodniškega, gospodarskega,
mladinskega, markacijskega, vodje planinskih
taborov, sekcija ciciban planinec ter mladi
planinec) je bilo podano tudi finančno poročilo
ter tudi poročilo nadzornega odbora. Lepo
podana poročila in dobro opravljeno delo v
preteklem letu so prisotni nagradili z gromkim
aplavzom. Enako se je zgodilo tudi pri
sprejetju programa dela za leto 2007.
Po opravljenih nadomestnih volitvah v vodstvu
mladinskega odseka (zaradi službenih dolžnosti
je vse manj možnosti za delo v prostočasnih
dejavnosti), smo podelili tudi značke za
prehojene poti (slovenska planinska pot,
zasavska planinska pot ter savinjska planinska
pot).

Pohoda žena na Hom se udeležujejo domala iz
vse Slovenije pa tudi iz Avstrije. Letos je za
desetkratno udeležbo na pohodu prejelo
priznanja kar 9 žena iz Maribora. Mnogi
udeleženci(ke) od drugod izkoristijo dan v naši
Savinjski dolini še za turo na kakšnega izmed
tisočakov, ki so v naši bližini (Gozdnik, Mrzlica,
Čemšeniška planina ali pa celo Golte); namreč
pohod na Hom velja za lažjega, ta je zato za
premnoge premajhen izziv.

Po koncu uradnega dela konference smo se
mnogi člani ob zvokih ansambla, sestavljenega
iz članov društva, veselo zavrteli ter si zaželeli
lepih in varnih poti, kjerkoli bomo že
občudovali lepote naših gora in pokrajine.

Mi pravimo, da je tudi tako prav, saj lahko
ponudimo mnoge lepote in mnoga doživetja
ter presenečenja.
Pridružite se nam, morda boste presenečeni,
kako se potrudimo, da je nam in našim
prijateljem lepo.

Dne 11.03.2007 je PD Zabukovica pripravila in
izvedla že 20. jubilejni pohod žena na Hom. V
lepem in sončnem, a malce hladnem dnevu se
je pohoda udeležilo mnogo žena in deklet. Kar
247 se jih je vpisalo v dnevnik ter tako vstopilo
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OBČNI ZBOR PLANINSKEGA
DRUŠTVA PREVALJE

Ob koncu občnega zbora so podelili zaslužnim
članom priznanja Planinske zveze Slovenije,
posebnega priznanja in šopka pa je bila
deležna dolgoletna članica društva Ivanka
Komprej. Ivanka že vrsto let skrbi za kulturne
dneve, ki jih vsakoletno organizira društvo v
njihovi koči na Uršlji gori, sicer pa je bila
Ivanka skupaj s svojim možem v preteklosti
gonilna sila v društvu. Vrsto let je tudi
zastopala koroške planince v upravnem odboru
Planinske zveze Slovenije, na letošnjem
občnem zboru pa je povedala, da bo prenesla
skrb za organizacijo kulturnih dnevov na
mlajšo generacijo, zato ji je predsednik
društva kot simbolno darilo za njena
prizadevanja podelil spominski šopek.

P

revaljsko planinsko društvo je po število
svojih članov največje na Koroškem, saj
je vanj vključeno preko 1000 planincev.
Letošnji občni zbor so pripravili v Družbenem
domu v Prevaljah, kjer se je zbralo lepo
število njihovih članov. Predsednik društva g.
Merc Jože, je v svojem poročilu orisal delo
društva v preteklem letu, še posebej pa se je
zadržal pri problematiki upravljanja njihove
planinske postojanke na Uršlji gori. Ta koča
sodi
med
najbolj
obiskane
planinske
postojanke na Koroškem, saj s svojim
markantnim razgledom in številnim pristopi iz
Mislinjske, Mežiške in Šaleške doline privablja
pohodnike pretežno ob vikendih, ko je koča
tudi odprta skozi vse leto. Mladi so v
nadaljevanju predstavili tudi zanimiv projekt
spletne strani njihove društva na internetu, z
dobrim delom pa se lahko pohvali tudi njihova
markacijska skupina, vodniki in skupina za delo
z mladimi. Predsednik Meddruštvenega odbora
za Koroško g. Horjak Drago je pohvalil delo in
prizadevnost prevaljskih planincev ter zaželel
predsedniku g. Mercu, ki je ponovno prevzel
predsedniški mandat za naslednja 4 leta,
veliko uspeha pri njihovem delu. Na občnem
zboru je bil prisoten tudi župan občine
Prevalje g. Tasič Matic. Občina Prevalje je
pred kratkim zagotovila primerne društvene
prostore, kjer se bodo lahko v prihodnje
sestajali in tudi sicer opravljali druge
društvene aktivnosti.

Mirko Tovšak

Ivanka Komprej s šopkom rož se umika kot
organizatorka kulturnih dnevov

Prevaljski planinci radi prihajajo na letne zbore
njihovega društva
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GRMADNIŠKI PLANINSKI UTRINKI

V

petek, 9. 3. 2007, smo planinci
Planinskega društva Grmada Celje, v
dvorani Celjskega doma,
priredili
kulturni večer, imenovan Planinski utrinki.
Že nekaj časa smo se ukvarjali z mislijo, zakaj
ne bi pripravili nekaj novega, drugačnega. Ker
nas je v društvu kar nekaj takih, ki nam pero
ni tuje, smo se odločili, da predstavimo
predvsem lastna dela. Kar nekaj petkov
zapored smo se na naši, Pečovniški koči
dobivali, snovali, planirali in razmišljali kako
se sploh zadeve lotiti. Počasi je začelo
nastajati ogrodje in vaje so nam postale pravi
užitek. Prireditev je dozorela in začeli smo
pošiljati vabila. Na naše veliko zadovoljstvo je
bila dvorana nabito polna. S pomočjo otrok
Osnovne šole Ljubečna, Sester Anderlič,
Moškega pevskega zbora Pod gradom in seveda
domačinov Nudov, ki so nam pripravili pravo
pravcato presenečenje, nam je uspelo
prireditev speljati brez napake.
Vsi, ki so si prireditev ogledali, so bili
zadovoljni in veseli, da so prišli.

Sledilo je družabno srečanje vseh nastopajočih
in obiskovalcev, ob obveznih vampih in
kranjski klobasi.
Upamo, da te vrste prireditev ni bila zadnja,
da se bomo ponovno družili tudi ob kulturnih,
planinskih utrinkih.
Davorka Lamut

___________________________________________________________________________________

USPEŠNA PLANINSKA SEZONA

Ljubljana, saj so nam skupni
predvsem
tradicionalni železničarski spominski pohodi.
Vesela sem, da je zelo zgledno tudi druženje z
drugimi planinskimi društvi v Mariboru in
okolici in se skupno podajamo po planinskih
poteh. V društvu se srečujemo od najmlajših
do starejših, med katerimi je kar nekaj
planincev, ki so pomagali društvo ustanavljati.
Kaj
nam
daje
planinarjenje?
Telesno
utrjevanje, stik z
naravo, zbliževanje
planincev, lepa in bogata doživetja. Ob
sprejemanju in doživljanju lepot gorske narave
dopolnjujemo svoje življenje in s popotno
palico v roki poromamo tja, kamor zaidejo
naše misli.

N

a
tradicionalnem marčnem občnem
zboru, letos že 46., smo planinci PD
Železničar Maribor in prijatelji društva
pregledali svoje delo v
pretekli sezoni.
Najbolj razveseljiv je podatek, da se število
privržencev društva iz leta v leto veča. Svoje
delo, to so izleti,
smo v zadovoljstvo
planincev dobro opravili, kljub temu da smo
morali kar spretno krmariti zaradi vremensko
neugodne sezone. Naš program je bil ob
domačih planinah in gorah mednarodno
naravnan, vzpenjali smo se po avstrijskih,
hrvaških, bosanskih, madžarskih in čeških
planinskih poteh. Dobro sodelujemo z obema
stanovskima društvoma, PD Celje in PD
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IZLET PD LJUTOMER NA
TRAVNO GORO

Čeprav je zahodni veter že naznanjal
prihajajoči snežni val, smo ves čas hodili v
zavetrju in v zavetju gozda. Sonce je prav lepo
ogrelo ozračje, zato je bila hoja več kot
prijetna vse do koče na Travni gori, kjer smo
se odpočili, okrepčali in se odpravili v dolino
proti Novi Štifti.

B

ila je zadnja lepa nedelja, 18. marca
2007, v letošnji nenavadno topli in sončni
zimi. Dan je bilo treba izkoristiti za daljši
pohod in sprotne oglede zanimivosti in
znamenitosti, ki jih na takšnih turah ne
manjka.

Prav je, da si spotoma ogledamo tudi kakšno
znamenitost v pokrajini,ki jo obiščemo. Ogleda
vredna je vsekakor romarska Marijina cerkev v
Novi Štifti, ki velja za enega najlepših
spomenikov baročne arhitekture v Sloveniji..
Cerkev deluje mogočno, tudi notranja oprema
je zelo lepa, zlasti zlati oltarji in prižnica.
Pred cerkvijo stojita dve mogočni lipi. Ena ima
v krošnji uto, do katere vodi 30 stopnic. Obseg
debla meri čez osem metrov, visoka pa je
petindvajset metrov, stara pa okrog 250 let.

Kar 47 članov Planinskega društva Ljutomer se
je podalo pod vodstvom vodnika Franca
Slokana, ki je izlet tudi skrbno načrtoval, že
ob peti uri zjutraj z avtobusom proti Ribnici na
Dolenjskem. Iz Ribnice smo zavili v kraj Ugar,
kjer smo zapustili avtobus in se podali na

Po ogledu smo prijetno utrujeni sedli v
avtobus v Novi Štifti in se odpeljali do Ribnice,
kjer smo zavili proti Kočevju ter se ustavili v
vasici Gornje Ložine pri gostišču Tušek. Ne bi
se spodobilo, da bi se vrnili z Dolenjske, ne da
bi si ogledali žive medvede, pa čeprav v
varovanih kletkah. Posebej prijazna je bila
medvedka, ki je na prigovarjanje številnih
fotografov pozirala sede na balkonu svojega
dokaj
velikega
betonskega
domovanja,
medtem ko je orjaški medved lenobno
poležaval pod betonskim zidom.

pohod v smeri proti Jelenovemu Žlebu. Pot nas
je vodila ves čas po pobočju Male gore po lepi
gozdni cesti med visokim drevjem, ki raste
med kamnitimi gmotami. V sproščenem
pogovoru smo tudi o medvedih kakšno rekli.

Gostišče Tušek ima poleg dveh medvedov še
veliko drugih živali v ograjenem dvorišču: pse,
različne pave, golobe, kokoši male koze,
ponije in še kaj bi našli. Zelo zanimivo tudi za
otroke.
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Po končanem ogledu okolice omenjenega napovedani spremembi vremena, ki bi nas naj
gostišča smo se vračali spet preko Ribnice in se prestavilo v zimsko idilo že čez nekaj ur. To se
ustavili v Rašici, kjer smo se sprehodili ob je tudi zgodilo.
Trubarjevi domačiji, si ogledali mlin in lepo
Ivanka Korošec
urejeno okolico, nato smo nadaljevali pot proti
domu in polni lepih vtisov modrovali o
___________________________________________________________________________________

VOLILNI OBČNI ZBOR
PLANINSKEGA DRUŠTVA RAVNE
NA KOROŠKEM

zunaj Slovenije. Doslej smo tako planinarili v
Črni Gori, na Slovaškem, na Hrvaškem, v
Švici, v Bolgariji, Grčiji in Makedoniji. Jože,
le tako naprej!!
Zagotovo je hvalevredna posebnost našega
društva ODSEK STAREJŠIH ČLANOV pod Ferdovim
vodstvom. Vsako leto Ferdo Igerc za svoje
starejše pohodnike organizira vsaj en pohod,
tiste naše člane, ki pa se pohodov ne morejo
več udeleževati, pa obišče in obdari s
skromnim darilcem.

O

dvijal se je v petek, 9. marca 2007, na
prijetni turistični kmetiji Spodnji
Lečnik nad Ravnami. Udeležilo se ga
je okrog 60 planincev. Na naše opravljeno
delo v preteklih letih smo lahko ponosni. Pa
na kratko poglejmo delovanje posameznih
odsekov.

GOSPODARSKI ODSEK z načelnikom Adijem je
ob sodelovanju oskrbnikov naše planinske
koče na Naravskih ledinah Petra in Ane
dobro in gospodarno deloval. Koča je
prijetno urejena, lokacija je krasna in kar
vabi, da jo obiščete.
Milan, vodja MARKACIJSKEGA
ODSEKA, je
zgledno skrbel za dobro označene in lepo
vzdrževane planinske poti.
Planinska šola, orientacijska tekmovanja ter
obilica pohodov na vrhove predvsem naše
bližnje okolice kažejo na veliko aktivnost in
dobro delo MLADINSKEGA ODSEKA. Posebej
odmeven postaja vsakoletni pohod po
Vorančevi poti, ki se odvija vsako prvo
soboto v mesecu oktobru. To je pohod, ki
združuje kulturo ter pohodništvo in vodi po
postajah življenja koroškega pisatelja
Prežihovega Voranca. Veseli bomo, če se
nam boste v prihodnjih letih pridružili.

Začetek poti v Kotljah pri Pobiču s solzicami

Pregled dosedanjega dela nam potrjuje, da
smo na pravi poti, da dobro delamo in tudi
za naslednje leto in leta vnaprej so naši
načrti smeli.
Kot sem že na začetku omenila, je bil
letošnji občni zbor volilni, pa članov
upravnega odbora nismo veliko spreminjali;
saj je dosedanja ekipa dobra, skrbna,
delovna in pripravljena na prostovoljno delo.
Dosedanjega predsednika podpiramo še
vnaprej, tako da nas bo tudi v naslednjih
letih vodil naš Ivek (Ivan Cigale),
podpredsednik ostaja Jože Apat, tajnica
Anka Tretjak, blagajničarka Angelca Hajzer,
gospodarski odsek bo še naprej vodil Adi
Hajzer s pomočjo Viljema in Jožeta, Milan
Plešej ostaja načelnik markcijskega odseka,
za odsek varstva narave bo skrbela Tončka

VODNIŠKO-IZLETNIŠKI ODSEK V SODELOVANJU S
PROPAGANDNIM ODSEKOM objavlja načrtovane
akcije društva preko oglasnih desk društva,
lokalne kabelske televizije in v oddajah
Koroškega radia. V letu 2006 je bilo
planiranih 37 izletov; 9 jih je zaradi slabega
vremena odpadlo. Pohodov se je udeležilo
1291 pohodnikov, od tega 653 pohodnikov
pohoda »Čez goro k očetu«. Že kar nekaj let
zapored neutrudni vodnik Jože Žunec
organizira večdnevna planinarjenja po gorah
Letnik 33 / številka 4
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mi potrebujemo naše društvo in skupno
druženje …«

Mravljak , vodniški odsek bo nadaljeval delo
pod vodstvom Jožeta Žunca, odsek starejših
članov pa bo še vedno pod okriljem našega
Ferda. Pomembno zamenjavo pa smo
naredili pri vodenju mladinskega odseka, po
desetletnem
izredno plodnem delu
predajam (Veronika Kotnik) kot dosedanja
načelnica »krmilo« v roke Katji Sonjak in
prepričana sem, da bomo še naprej dobro
delali in da bodo »semena, ki jih bomo
sejali, padala na plodna tla in dobro
vzklila«. Katja, veliko uspeha ti želim!
Propagandni odsek, ki ga je doslej vodila
Mojca
Prašnički
pa
prevzemam
jaz
(Veronika Kotnik).
Naš predsednik je v zloženki, ki jo vsako leto
pripravi in v kateri povzame rezultate dela
in načrte za vnaprej, takole zapisal: »Vse
več v planine zahajajočih ljudi je
prepričanih, da jim članstvo v planinskem
društvu sploh ni potrebno. Da je plačilo
članarine slaba naložba denarja. Ni
zagotovljenega
nikakršnega
»zaslužka«.
Toda nismo člani zaradi društva, ampak je
društvo zaradi članov – ljudi, ki si z
združevanjem
v
društvo
omogočamo
»druženje« in delo s sorodno mislečimi
ljudmi, ter si pri tem »potešimo« človeku
nujno potrebne čustvene občutke. Seveda
lahko gremo v bife, pokadimo cigareto,
gremo v kino, opero, … tudi to ni zastonj, ni
zaslužka. Toda toplino pri srcu potrebujemo
vsi. Lahko jo »občutimo« z druženjem v
naravi in gorah, z delom v društvu. In kaj je
lepšega, če opravljaš delo, ki te veseli, pa
pri tem dobiš morda še poklon ali
dobrovoljni nasmeh »sorodne duše«. Recimo
si: … naše društvo nas potrebuje, ampak tudi

Prežihova bajta

Načrtov v prihodnje nam ne manjka. Velika
želja je urediti arhiv našega društva,
verjamemo, da bo to delo uspelo Lojzeku,
sveže upokojenemu učitelju zgodovine in
geografije in gorniku s tisto ta pravo dušo.
Vsi se bomo trudili za vsaj ohranjanje, če že
ne povečanje števila članstva. Velika želja
so tudi novi prostori, mogoče se nam bo z
novim vodstvom občine uresničila. V dobro
poslovanje koče na Naravskih ledinah ne
dvomimo, zagotovo jo bosta tudi kot
najemnika še naprej dobro vodila Ana in
Peter.
Glavna naloga pa bo seveda pripravljati
take pohode, na katere bodo ljudje radi
hodili in s katerih se bodo zadovoljni vračali.
Veronika Kotnik
Načelnica odseka za propagando

PLANINSKA DRUŠTVA OBVEŠČAJO
PD Paloma obvešča, da bo Ribniška koča zaprta od 02.04.2007 do 27.04.2007.
Planinci, ki bi hoteli koristiti usluge koče v tem času, naj prej pokličejo na
naslednje telefonske številke:
Telefon v koči; 02 876 82 46
Telefon najemnika koče; g.Janko Zapečnik; 02/ 876 82 02; GSM 041/ 321 983
Franc PERKO
Predsednik PD Paloma
37

Letnik 33 / številka 4

Obvestila Planinske zveze Slovenije
OSTALO…
SLOVENSKA PLANINSKA
BIBLIOGRAFIJA

Zato, da bi bili v prihodnje taki seznami
popolnejši, in da bi v njih bila navedena tudi
društvena glasila ter druge knjižne izdaje,
vabimo planinska društva, da na naslov avtorja
seznama takoj po izidu pošiljate z navadno
pošto vse vaše edicije, ali pa mu pošljite vsaj
vse njihove natančne podatke (avtorja, naslov,
kraj, izdajatelj, leto, strani, zbirka). K
sodelovanju vabimo tudi vse samozaložnike.

V

Obvestilih Planinske zveze Slovenije
bomo enkrat letno objavljali sezname
slovenske planinske bibliografije, ki jih
že vrsto let pripravlja g. Ciril Velkovrh
(Ljubljana, Ziherlova 10, tel. 040/258-992,
ciril.velkovrh@amis.net). Tudi za naprej je
prijazno ponudil svoje sodelovanje.

Tone Škarja
Urednik Obvestil PZS
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NOVA GORNIŠKA ODDAJA
»GORSKE SLEDI«

festival gorniškega filma. Edino kar nam je
gornikom res še manjkalo je gorniška oddaja,
saj je po ukinitvi priljubljene oddaje Gore in
ljudje na tem področju nastala velika
praznina. In ravno to praznino skuša zapolniti
oddaja Gorske sledi.

V

elikokrat je bilo že povedano in zapisano,
da smo Slovenci gorniški narod. Res je,
Slovenci smo z gorami močno povezani,
odkar pomnimo. Nenazadnje živimo v naročju
naših prečudovitih Julijskih Alp, Karavank in
Kamniško – Savinjskih Alp ter med gozdnatimi
hribovji
in
vinorodnimi
gričevji.
Gore nam veliko pomenijo. Pastirji in lovci so
bili njihovi prvi obiskovalci, pozneje pa oglarji
in rudarji. V obdobju, ko se je pričela
prebujati naša nacionalna zavest, so gornikom
in alpinistom omogočile, da so z novo
osvojenimi vrhovi in novimi alpinističnimi
smermi v veliki meri to zavest gradili in jo
utrjevali. Pozneje pa so veliko pripomogle k
temu, da je majhen narod na nekaterih
področjih v svetu postal velik in opazen.

Oddaja Gorske sledi je po svojem značaju zelo
raznolika: izobraževalna, športna, kulturna,
informativna, zabavna itd. Iz čim več zornih
kotov prikazuje gore, dogajanje v njih in ljudi,
ki so povezani z njimi. Poleg tega pa poskuša
tudi ozaveščati, kako se v gorah obnašati,
opozarja na probleme, ki zadevajo gore in
pomaga pri ohranjanju gorniških vrednot in
ljudske zapuščine na območju gora.
Poleg tega, da oddaja Gorske sledi enkrat na
mesec vsaj delček gora, preko TV zaslonov,
prinese v domove vseh gornikov in ostalih
ljubiteljev gora, bo v prihodnosti veliko
doprinesla tudi k naši gorniški kulturi in
pripomogla, da se bo pri nas o gorah še več
pisalo in da bodo postale neizčrpen zaklad za
gorniško fotografiranje in snemanje. Tako
bomo lažje ohranili vsaj delček našega
prelepega gorskega okolja za potomce v
besedi, sliki in filmu.

V zadnjih desetletjih, pred klasičnimi oblikami
prikazovanja
gora
(knjige,
revije
in
predavanja), na pomenu pridobivajo predvsem
multimedijske in internetne predstavitve ter
dokumentarni filmi in oddaje. Te oblike so po
eni strani lažje dostopne širšim množicam, po
drugi strani pa lahko gore predstavijo na zelo
doživet in nazoren način.

Tine Marenče

Pri nas je gorniška kultura dobro razvita. Poleg
številnih
multimedijskih
predavanj
in
internetnih predstavitev, letno napišemo nekaj
gorniških knjig in posnamemo nekaj gorniških
filmov. Letos smo dobili tudi prvi mednarodni
Letnik 33 / številka 4
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Oddaja Gorske sledi je po svojem značaju zelo
raznolika: izobraževalna, športna, kulturna,
informativna, zabavna itd.
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KONCEPT ODDAJE
Oddaja bo dolga 30 minut in bo v sezoni 2007
na sporedu enkrat mesečno. Večina prispevkov
bo posnetih v domačih gorah in pod njimi,
vendar ne bo manjkalo niti prispevkov iz
tujine.
Vsaka oddaja se bo premierno predvajala
vsako tretjo ali četrto soboto v mesecu ob 21h.
Prva ponovitev pa bo vsako tretjo ali četrto
nedeljo ob 17.30. V istem mesecu bosta potem
sledili vsaj še dve ponovitvi.
Izbrani prispevki so dostopni tudi na spletni
strani oddaje: http://www.gorske-sledi.com/

Iz čim več zornih kotov prikazuje gore,
dogajanje v njih in ljudi, ki so povezani z
njimi. Poleg tega pa poskuša tudi ozaveščati,
kako se v gorah obnašati, opozarja na
probleme, ki zadevajo gore in pomaga pri
ohranjanju gorniških vrednot in ljudske
zapuščine na območju gora.
V prihodnosti bo oddaja veliko doprinesla tudi
k naši gorniški kulturi in pripomogla, da se bo
pri nas o gorah še več pisalo in da bodo postale
neizčrpen zaklad za gorniško fotografiranje in
snemanje.

___________________________________________________________________________________

OBVESTILA PLANINSKE ZVEZE
SLOVENIJE - POROČILO
UREDNIKA ZA LETO 2006

obseg člankov ne odraža vedno pomembnosti
vsebine. Želeno bi bilo, da odgovorni nosilci
nalog (predsednik, načelniki komisij) na
kratko orišejo sprotno delo s svojega
področja, rešitve in probleme. V tem
primeru bi bil
uvodni članek predvsem
sprotni odraz dogajanja v PZS, torej »PZS
tukaj in zdaj«, in ne toliko slavilen in
obrnjen v preteklost. PZS je odgovorna
sedanjosti in prihodnosti. Obvestila morajo
biti nekaj drugega kot PV, bolj primerjava
med dejansko in začrtano smerjo, med
načrti in izvedbo.
Naslednji problem je število izvodov. Ne le
zaradi tiska in porabe papirja, tudi zaradi
poštnine bi bilo prav, da jih pošiljamo le PD
in najpomembnejšim funkcionarjem, kajti
prav vsem so dostopna tudi na internetu.
Razen tehnične urednice vsi drugi delamo
brezplačno,
avtorjem
ne
plačujemo
honorarjev, kar naj se pri kritikah
blagohotno upošteva. To je le želja, vse
pravice so pa na strani bralcev.

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. Poleg redne vsebine imajo
še naslednje priloge:
Redne:
MLADINSKA PRILOGA – 12 številk
ZAKONODAJA IN URADNE OBJAVE – 10 številk
UPRAVNI ODBOR – 2 številki
Izredne:
ČLANARINA – Obvestila št. 12
ZAKON O DRUŠTVIH – Obvestila št. 9

S septembrsko, 9. številko smo spremenili
podobo Obvestil PZS in prilog.
Ker uredništvo nima lektorja, se v člankih
popravljajo le najbolj grobe napake.
Tone Škarja
Uredništvo skrbi, da so izpolnjene osnovne
Urednik
Obvestil PZS
rubrike in priloge. V poslani material ne
posega, razen v primeru grobih napak. Tako
___________________________________________________________________________________

DELO STROKOVNE SLUŽBE V APRILU 2007
Planinska društva in druge obiskovalce sedeža Planinske zveze Slovenije na Dvoržakovi 9 v
Ljubljani obveščamo, da Strokovna služba PZS v ponedeljek, 30. aprila 2007 ne bo delala in bo
ta dan sedež PZS zaprt.
Hvala za razumevanje.
Danilo Sbrizaj
Generalni sekretar PZS
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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 ZVEZA SLOVENIJE in SKLAD OKREŠELJ
imata pisarno v Kranju (prostori Gasilskega doma): Bleiweisova 34, 4000 Kranj
Telefon: 04/238-27-27, fax: 04/238-27-25, GSM: 031/374-725, e-pošta: grzs@siol.net

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, april 2007

Za dodatne informacije smo dosegljivi na telefonski številki: 01/ 4345 690. Pišete nam lahko na naslov Planinska
zveza Slovenije, Dvoržakova 9, 1001 Ljubljana (fax: 01/ 4345 691); e-pošta: info@pzs.si ali hedvika@pzs.si. Zaželeno
je, da prispevke napisane z računalnikom, pošljete na naslov elektronske pošte ali na naslov PZS na CD ali disketi.
Uredništvo si pridržuje pravico do krajšanja, povzemanja ali delnega objavljanja prispevkov. Prispevki niso
honorirani. Uredništvo sprejema prispevke do zadnjega dne v mesecu za naslednji mesec.
Program informiranja o planinski dejavnosti sofinancirata Ministrstvo za šolstvo in šport in Fundacija za
financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji.
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Mladinska priloga Obvestil PZS
Prvenstven pomen družabnih iger je
spoznavanje med člani skupine, povečanje
pripadnosti skupini oziroma povezanost
skupine, povsem praktičen pomen pa imajo
takrat, ko imamo utrujene udeležene, drugi
pa so polni energije, slabo vreme…
Taborjenje je zelo priljubljena, razširjena in
pomembna oblika preživljanja prostega časa
v naravi. Planinski tabor je oblika in metoda
dela planinske organizacije. Na taboru
želimo udeleženca vzgojiti in ga usposobiti
tako, da planinstvo postane njegov način
življenja…

UVODNIK
Dve leti nazaj sem mislila, da nam jo je mati
narava pošteno zagodla, ko je kar iznenada
začelo snežiti in je trajalo cel teden brez
prestanka. Vendar sem letos še bolj
presenečena. Zdi se mi kot bi bila tudi
narava pomladno zaljubljena tako kot ptički.
Kot da bi se zabavala samo tako, da vsake
toliko časa naredi kakšno vremensko
vragolijo in nam jo zagode. Najprej je
vreme malo hladno, nato sončno, kar
naenkrat začne snežiti.
Veste, kako je smešno, ko slišiš, da v
Sloveniji sneži, ti si v Toskani in si misliš: še
dobro, da sem v toplejših krajih. In če par ur
sredi Toskane z avtobusom obtičiš v snegu.
Zdaj lahko tudi to uvrsti med zimske
dogodivščine.
Pa da se vrnem k zaljubljenosti, ki neopazno
prihaja v naše kraje. Ali kdaj samo sedite na
obrežju Ljubljanice, na prečudovitem vrhu,
na klopi pred planinsko kočo s skledo
žgancem v roki in samo opazujete okolico.
Opazili boste, da se povsod vidijo
spremembe v letnem času. Resnično se vse
prebuja, še rožice ''zehajo'' in se
''pretegujejo''. Pomlad je lepo obdobje, zato
se večkrat ustavite in glejte okoli sebe. Tudi
če ste na poti iz službe, se ustavite in takoj
se poste počutili bolje.

PROGRAM v okviru vsebin seminarja za
vodje taborov:
☺ cilj in namen planinskih taborov;
☺ vsebine na planinskih taborih;
☺ planinski tabor – odnos do narave;
☺ organizacija in izvedba planinskega
tabora;
☺ prehrana na planinskem taboru;
☺ pravni vidiki organiziranja in izvedbe
planinskih taborov;
☺ taborni prostori v Sloveniji
☺ tabor v planinski postojanki.
PROGRAM v okviru seminarja družabnosti
v gorah, ki jih bodo udeleženci tudi sami
preizkusili, so:
☺ vodenje družabnega večera in o izboru
iger za posamezne starostne skupine;
☺ spoznavne družabne igre;
☺ družabne igre v kočah, na taborih in na
prostem;
☺ organizacija zaključnega večera na planinskem taboru;
☺ igre v naravi za predšolske otroke;
☺ planinski krst.

Vesna Lenart

NOVICE IZ PO MO
 PO MO PODRAVJA IN POMURJA
PO MO sporoča, da je srečanje mladih
planincev Podravja in Pomurja, ki je
bilo najavljeno za 24.marca, prestavljeno
na kasnejši datum. Datum bodo pravočasno
objavili.

KDAJ: od petka, 20. aprila do nedelje, 22.
aprila 2007
ZAČETEK SEMINARJA: petek, 20. april 2007
ob 18. uri
ZAKLJUČEK SEMINARJA: nedelja, 22. april ob
16. uri
KJE: Planinsko učno središče BAVŠICA
CENA: 38,80 EUR – za člane PD
ŠT. UDELEŽENCEV: do 25 (min. št. 15)
ROK PRIJAVE: sreda 11. april 2007
PRIJAVE:
Mladinska
komisija
PZS,
Dvoržakova 9, 1000 Ljubljana Faks: 01/4345-691 (za MK)
INFO TOČKA: pisarna MK PZS – tel. št.:
01/43-45-689

SEMINAR ZA VODJE TABOROV IN
DRUŽABNOST V GORAH
Zaradi sorodnosti vsebin, izkoristka časa ter
poznega izida knjižice z akcijami smo se
odločili da v letošnjem letu seminar za vodje
taborov in seminar družabnosti v gorah
vsebinsko združimo v celoto.
1
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planincev, tečaj Planinska šola za mlade,
tekmovanje Mladina in gore ali planinsko
orientacijsko tekmovanje). Kot aktivnost
se šteje tudi opravljanje ene izmed
organizacijskih funkcij v mladinskem
odseku vsaj eno leto,
☺ dosežen vsaj srebni znak v akciji Mladi
planinec oz. opravljenih vsaj 7 izletov
ali tur nad gozdno mejo v zadnjih treh
letih pred prijavo.

SEMINAR ZA MLADINSKEGA VODITELJA
Program
neformalnega
izobraževanja
mladih v planinski organizaciji z nazivom
Mladinski voditelj je Mladinska komisija PZS
pripravila z namenom, da se v planinski
organizaciji še poveča zavedanje o
pomembnosti mladih za razvoj organizacije
ter da se bodo lahko mladi s pridobljenim
znanjem aktivneje vključevali v različne
oblike delovanja na vseh ravneh planinske
organizacije.

KDAJ: od nedelje, 22. julija do nedelje, 29.
julija 2007
ZAČETEK SEMINARJA:
nedelja,
22.
julij 2007 ob 11. uri
ZAKLJUČEK SEMINARJA: nedelja, 29. julij ob
11. uri
KJE: Planinsko učno središče BAVŠICA
CENA: 90 EUR – za člane PD (Za nečlane
180 EUR)
ŠT. UDELEŽENCEV: do 25 (Iz posameznega
PD največ 2 prijavi)
ROK PRIJAVE: 15. maj 2007
PRIJAVE:
Mladinska
komisija
PZS,
Dvoržakova 9, 1000 Ljubljana
Faks: 01/43-45-691 (za MK)
PRILOGA: Izpolnjen obrazec za prijavo na
Seminar za Mladinskega voditelja
INFO TOČKA: pisarna MK PZS – tel. št.:
01/43-45-689

UDELEŽENCE ŽELIMO SEZNANITI:
☺ s
celotno
snovjo
temeljnega
usposabljanja na področju planinstva z
nazivom Planinska šola in izbranimi
vsebinami iz področja družabnosti v
gorah, aktivnemu delovanju mladih v
planinski
organizaciji
in
vodenja
planinskih taborov,
☺ z oblikami in vsebinami organizirane
planinske dejavnosti,
☺ s postopki varnega vodenja posameznih
oblik planinske dejavnosti,
☺ z aktivnostmi za mlade v planinski
organizaciji: akcija Ciciban planinec,
akcija Mladi planinec, seminarji in
tečaji, tekmovanje Mladina in gore,
planinska orientacijska tekmovanja,
planinski tabori, zimovanja,
☺ z osnovami nekaterih dejavnosti v
planinski
organizaciji:
prostovoljno
vodništvo, varstvo narave, gorsko
reševanje,
alpinizem
in
športno
plezanje.

PREŽIVETJE V NARAVI
30. april. – 2. maj 2007

To bo tri dni druženja in skupnega
premagovanja strmin in dolin v hribih nad
Kamniško Bistrico…

POGOJ ZA PRISTOP K NEFORMALNEMU
IZOBRAŽEVANJU:
☺ starost med 14. in 26. let (ciljna
skupina: srednješolci),
☺ primerno zdravstveno stanje,
☺ članstvo v planinski organizaciji v
zadnjih treh letih pred pristopom na
tečaj,
☺ priporočilo
matičnega
mladinskega
odseka
oz.
priporočilo
matičnega
planinskega društva, če mladinski odsek
ne obstaja,
☺ v zadnjih treh letih pred prijavo aktivna
udeležba na vsaj dveh različnih
aktivnostih za mlade v planinski
organizaciji (npr. seminarji Mladinske
komisije
PZS,
planinski
tabor,
zimovanje, organizirana srečanja mladih
Letnik 11 / številka 4

ZBORNO MESTO: ob 12 h pri gostilni Gams,
t.j. slabe 3 km naprej od Stahovice v smeri
Kamniške Bistrice; glej na desno stran. Tu
bomo pustili avtomobile.
Pot nas bo vodila čez Kamniški vrh (1.259 m)
– dolino Korošico – Medvedjo jamo – Mokrico
– Kompotelo … in naprej v smeri izvira
Kamniške Bistrice. Spali bomo zunaj, morda
na skednju ali v zavetju kraške jame.
OPREMA: za hribe poleti + nekaj toplega za
večer in jutro, čutara za vodo ( 2 l ),
podlaga za ležat (armafleks, Therma rest),
spalna vreča, lahko tudi bivak vreča.
HRANA: nekaj je bomo našli v naravi, kruh si
bomo spekli na žerjavici, v nahrbtnik pa daj
2
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nekaj za železno rezervo!
* Vse bomo
delili; vsi za enega – eden za vse!
CENA:

domačinov in kenijskih ter tanzanijskih
naravnih znamenitosti. S predavanjem smo
tudi zaključili uradni del.
Preostanek večera, ki se je za nekatere
podaljšal kar do jutra, je bil družabne
narave. Peli smo ob kitari, pa tudi solo, pa
čeprav bolj razglašeno kot uglašeno. Prav
tako smo kramljali o starih in novih
dogodivščinah, nekateri pa so se na vrh
Donačke gore odpravili kar sredi noči. Bilo je
tako zabavno, da za spanje ni ostalo prav
veliko časa.
Zjutraj smo se počasi prebujali in tiste, ki so
vstali bolj pozno, je na mizi že čakal zajtrk.
Ko smo vsi pozajtrkovali in se okrepili z
energijo, je bil pravi čas za osvojitev vrha
hriba, za nekatere že drugič istega dne.
Nekateri so žal imeli druge obveznosti, tako
da so morali v dolino že zjutraj … ostali pa
smo se na lepo sončno dopoldne odpravili v
hrib. Po kakšne pol ure ne preveč strmega
vzpenjanja smo le osvojili vrh. Ker je bilo
zunaj prijetno toplo, smo pred spomenikom
še lep čas posedali in kramljali. Po povratku
v kočo smo se oskrbniku zahvalili za
gostoljubje, mi pa smo si med sabo pomahali
in zaželeli le na svidenje – do poletnega
tabora mladih planincev.

25,00 € za člane PD
50,00 € za nečlane PD

PRIJAVE: na »Prijavnici za aktivnosti
vodniškega servisa Izidor« pri Veroniki.
Mailto: veronika.susman@pzs.si ali po
telefonu 01 434 5689. Rok prijave: 23. april
* V primeru več – dnevne neugodne
vremenske napovedi bomo turo prestavili!
INFORMACIJE: na telefonski številki 040 458
primoz.trop@gmail.com,
325
ali
gorazdlapanja@gmail.com

SREČANJE DIJAKOV, ŠTUDENTOV IN
DRUGIH PO SRCU MLADIH
Spet je leto naokrog in v marcu je zopet
napočil čas, da se mladi planinci savinjskega
meddruštvenega odbora po dolgem času
snidemo. Tako smo se v soboto, 17. marca,
zbrali v Rudijevem domu pod Donačko goro.
Srečanja se je udeležilo 21 mladih iz sedmih
različnih planinskih društev, pogrešali pa
smo udeležbo mladih iz okoliških planinskih
društev. Vtis je hitro popravil Hari Križanec,
predsednik lokalnega planinskega društva, ki
je prišel v Rudijev dom naravnost iz
visokogorja, da nas pozdravi in nam zaželi
prijetno srečanje.

Jerca Vranič

OBČNI ZBOR PD KOČEVJE
Kočevski planinci in planinke smo se zbrali
25. februarja na občnem zboru in temeljito
pregledali delo društva.Predsednik društva
Franc Janež je na začetku pozdravil vse
navzoče in goste, ki so prišli iz PD Ribnica,
PD Križe, PD Iskra Kranj in predstavnika
Športno- turističnega društva Kostel.
Nato je podal poročilo, v katerem je posebej
izpostavil veliko vlogo planinskega društva v
kočevskem prostoru, kajti člani redno
vzdržujejo
prehodnost
in
urejenost
planinskih poti, ki odkrivajo popotniku vse
skrite lepote kočevskih vrhov in sveta nad
Kolpo, saj je kočevska planinska pot je
speljana kar skozi štiri občine.
V svojem govoru je še poudaril pomembnost
izobraževanja mladih,posebej je izpostavil
prostovoljno delo, ki je bilo opravljeno pri
koči, ki je osrednji družabni in planinski
objekt. Koča je v vseh letnih časih dobro

Po začetnem klepetanju smo uradni del
odprli z večerjo. Za polne trebuščke je
poskrbel oskrbnik Uroš s pomočnicami, saj
nam je pripravil slasten in obilen obrok
hrane. Nato smo obujali spomine na naša
pretekla
srečanja,
vse
do
začetka
potopisnega predavanja. Tokrat nam je o
svojem potepanju po črni celini predavala
Manca Čujež. Uživali smo v prekrasnih
fotografijah
afriških
živali,
temnih
3
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visokogorje (Storžič, Triglav, Raduha,Uršlja
gora).
Tone Ožbold, ki vodi vodniški odsek, je
izrazil zadovoljstvo, da je eden od vodnikov
opravil izpit kategorije B, saj bodo tako
veliko lažje izpeljali marsikatero turo v
visokogorje, da bo v skladu s pravili PZS.
Program pohodov v letošnjem letu je zelo
pester, saj so planirali dva pohoda na
mesec.
Tudi markacisti so zastavljeni plan dela
skoraj v celoti realizirali. Načrtovali so, da
bodo dokončali dela na kočevski planinski
poti, vendar to ni bilo možno, saj se gradijo
vedno nove vlake, urejajo pašniki, zato se
poti uničene in potrebne so nove
markacije.Na novo so izdelali 21 smernih
tabel, 10 so jih obnovili. Pričeli so z
menjavo žigov na skrinjicah, dokupili nekaj
orodja in opreme ter na tečaj za markaciste
poslali dva člana, žal je eden od njiju
tragično umrl.
V letu 2006 je bilo opravljenih 410 ur
prostovoljnega dela.
Poročali so še člani nadzornega odbora, ki so
odlično ocenili delo društva.
Finančno poročilo je prikazovalo celo
presežek prihodkov.

obiskana, saj jo obiskujejo planinci iz
različnih slovenskih krajev.
Z veseljem je poročal o uspehih naših
članov, ki so dosegli vidnejše uspehe na
področju alpinizma. Rado Lampe je osvojil
Kilimandžaro, vzpona na Mt. Vinson , s
katerega je smučal Davo Krničar, se je
udeležil Franci Rupnik, član našega društva.
Milan Mlakar, ki je plezal v Kirgiziji na Pik
Lenina, pa nam je s sliko in besedo
predstavil ta vzpon, ki je bil zaradi slabih
vremenskih razmer izjemno zahteven.
Predsednik je z veseljem oznanil, da se je 8.
februarja iztekla akcija Najobiskovalec
koče, ki je presegla vsa pričakovanja,
razglasitev zmagovalcev je bila v koči na
kulturni praznik, na občnem zboru pa je
bila svečana podelitev nagrad. H koči se
namreč, kot smo že objavili v prejšnji
številki Obvestil, najbolj zagnani povzpnejo
skoraj vsak dan..
Vsi nagrajenci so prejeli praktične nagrade
in bili deležni ogromnega aplavza.
Predsednik je še izpostavil novost, in sicer
so v letošnji program uvrstili Ekološki dan, ki
se bo zaključil z družabnim srečanjem v
koči in v juniju društveno srečanje Dan
kočevskih planincev.
Na koncu predsednik še predstavil načrte za
leto 2007 in se zahvalil vsem komisijam za
uspešno delo.
Nato so poročale še ostale komisije, ki so
dopolnile predsednikovo poročilo.
Člani gospodarske komisije so opravili nujna
vzdrževalna
dela
pri
koči,
prekrili
severozahodni del strehe,dokončali klet in
uredili okolico kleti ,izdelali drenažo pod
hribom, uredili dvorišče in položili plošče,
redno so urejali okolico koče, ozvočili so
kočo, pripravili in pospravili kurjavo…
Opravili so 910 prostovoljnih ur, kar
predstavlja 5688 evrov .Vsa dela so bila
opravljena brezplačno. Tudi promet v koči
narašča iz leta v leto,kar je več kot
zadovoljivo.
Vodniški odsek je načrtoval 21 pohodov, dva
sta odpadla zaradi slabih vremenskih
razmer. Izlete so vodili vodniki
iz PD
Kočevje, PD Ribnica in PD Križe.
Devetnajstih pohodov se je udeležilo 925
pohodnikov, štirje pohodi so tradicionalni, in
sicer so nas prizadevni vodniki vodili po lepi
kočevski pokrajini, tri pohode so izpeljali v
Letnik 11 / številka 4

Posebej je potrebno izpostaviti delo
mladinskega odseka. Planinska dejavnost se
izvaja v OŠ Ob Rinži, OŠ Zbora odposlancev
in OŠ Stara Cerkev. Otroci so razdeljeni v
dve starostni skupini. V prvi so otroci od 1. –
4. raz. (63),v drugi pa otroci od 5. – 9.
razreda (39). Delo poteka po zastavljenem
programu. Otroci od 1. – 4. razreda so bili na
plezalni steni v športni dvorani Ribnica in se
udeležili novoletnega srečanja. Opravili so
osem pohodov. S starejšo skupino je bilo
opravljenih osmih pohodov, od tega dva
dvodnevna. Ob tradicionalnem pohodu 8.
februarja so pripravili pester kulturni
program v Koči pri Jelenovem studencu,
preizkusili plezalno steno v ŠC Ribnica in
pripravili novoletno srečanje. Junija je bil
izveden dvodnevni planinski tabor v Koči pri
Jelenovem studencu, kjer so mladi planinci
očistili markirano pot od Koče do Ledene
jame ter obnovili markacije. Učili so se
vozlov, se seznanili s prvo pomočjo, izdelali
pohodniško palico ter spoznavali in nabirali
zelišča. Zvečer pa so zakurili taborni ogenj
in pripravili kratek program. Dvodnevnega
4
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pohoda na Triglav so se udeležile štiri mlade
planinke. Po vsakem pohodu so bili izdelani
plakati s fotografijami, ki krasijo oglasne
deske na šolah in kasneje v Koči PD. Preko
novinarskega krožka, ki ga vodi na OŠ Ob
Rinži Dragica Gornik, so bili vtisi pohodov s
fotografijami objavljeni v Kamu, Dolenjskem
listu in v Obvestilih.
Občni zbor kočevskih planincev se je
zaključil s plesom. Za veselo razpoloženje je
poskrbel duo Črni klobuk.

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

Rajanje je trajalo do zgodnjih jutranjih ur.
Dragica Gornik

Planinska društva Gorenjske orientacijske lige
in
Mladinska komisija pri Planinski zvezi Slovenije
objavljajo javni razpis za

SLOVENSKO PLANINSKO ORIENTACIJSKO TEKMOVANJE (SPOT)
GORENJSKA 2007, 26. in 27. maj 2007
KRAJ TEKMOVANJA:
KATEGORIJE:

Območje Pokljuke
kategorija A: učenci do vključno 6. razreda osnovne šole,
kategorija B: učenci 7., 8. in 9. razreda osnovne šole,
kategorija C: mladina (od 1. letnika srednje šole do vključno 26. leta
starosti),
kategorija D: mlajši člani (od 27. do vključno 39. leta starosti),
kategorija E: starejši člani (starost 40 let in več),
kategorija F: družine (najmanj eden od staršev in otroci do 18. leta starosti),
kategorija G: lažja odprta,
kategorija H: težja odprta.
ZBIRNO MESTO in ZAČETEK TEKMOVANJA
Kategorije C, D in H:
sobota, 26. maj, ob 9.30 uri na Rudnem Polju
Kategorije A, E, F:
nedelja, 27. maj, ob 8.00 uri v Srednjih Gorjušah
Kategorije B, G:
nedelja, 27. maj, ob 8.00 uri v Koprivniku
EKIPE:
Ekipe sestavlja od tri do pet tekmovalcev in niso ločene po spolu. Ekipam s po
dvema tekmovalcema organizator ne bo dovolil tekmovati.
SPECIALNA oz.
 Triglavski narodni park.
DODATNA ZNANJA:
 Poznavanje gorstev.
Gradivo bo objavljeno naknadno na spletnih straneh www.pdd.si/spot.
PODATKI O KARTI:
Državna topografska karta DTK 25, merilo 1:25.000, leto izdaje 1998. Karto
ekipe prevzamejo na startu.
POSTOPEK PRIJAVE
Končne rezultate iz področnih planinskih orientacijskih lig posredujejo vodje
za kategorije A, B, C, D, področnih planinskih orientacijskih lig do vključno torka, 24. aprila 2007, na
naslov Mladinske komisije PZS. Na SPOT se iz področnih planinskih
E in F:
orientacijskih lig iz vsake kategorije uvrstita ekipi prvih dveh društev, če pa v
ligi tekmujejo v posamezni kategoriji ekipe vsaj šestih različnih društev, se
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POSTOPEK PRIJAVE
za odprti kategoriji G in
H:

NASLOV ZA PRIJAVE:

ŠTARTNINA (A, B, E in
F):

na SPOT uvrsti tudi tretje uvrščena ekipa. Uvrščene ekipe bodo po pošti
dobile prijavo, ki pa jo bo potrebno potrditi.
Rok za oddajo pisnih prijav je sreda, 9. maj 2007. V odprtih kategorijah lahko
na SPOT-u sodelujejo ekipe vseh planinskih društev (ne glede na to ali so
sodelovali na tekmovanjih v področnih planinskih orientacijskih ligah ali ne)
ter drugih društev in organizacij. Za odprte kategorije se ekipa sama odloči, v
katero kategorijo se bo prijavila in ni starostnih omejitev. Ekipa lahko šteje
od tri do pet članov.
Planinsko društvo Domžale
(s pripisom SPOT 2007)
p.p. 66,
1230 Domžale
13 €/ekipo (3.115 SIT/ekipo)

ŠTARTNINA (C, D, H in
G):

21 €/ekipo (5.032 SIT/ekipo)

ODPOVED TEKMOVANJA:

Tekmovanje poteka v vsakem vremenu, zato naj imajo ekipe v primeru slabše
vremenske napovedi s seboj primerno zaščito pred vremenskimi vplivi.
Za vse kategorije nedelja, 27. maj 2007, do 17.00 ure.

PREDVIDEN ZAKLJUČEK
TEKMOVANJA:
MOŽNOST PREHRANE:

PRENOČIŠČA
(kategorije C, D in H):
OPREMA TEKMOVALCEV:

POTREBNI TEHNIČNI in
DRUGI PRIPOMOČKI
(kategorije C,D in H):
PRAVILA:
IDENTIFIKACIJA
TEKMOVALCEV:

OPOZORILO:
DODATNE INFORMACIJE:

Organizator bo ekipam v C, D in H kategorijah zagotovil preprosto večerjo in
zajtrk, za vse ekipe pa manjše okrepčilo ob prihodu na cilj. Na vsaj eni
kontrolni točki na progi in na cilju bo tekmovalcem na voljo brezplačni čaj ali
brezalkoholni napitek.
Za ekipe bodo organizirana brezplačna prenočišča.
Ekipe morajo biti primerno opremljene za gibanje po terenu ne glede na
vremenske razmere. Vsem ekipam priporočamo planinsko obutev in športnoplaninska oblačila, ki naj pokrivajo celo telo. Vsaka ekipa mora imeti s seboj
tudi piščalko.
Kompas, kotomer, šestilo, ravnilo, pisalo, kalkulator in svetilka.

Tekmovanje bo potekalo po Pravilih za planinska orientacijska tekmovanja
(Obvestila PZS, št. 10, oktober 2001).
Vsi tekmovalci morajo imeti s seboj planinsko izkaznico s plačano članarino
za leto 2007. Tekmovalci organizacij izven PZS morajo imeti s seboj
dokument (članska izkaznica, osebna izkaznica ipd.) za preverjanje
pravilnosti podatkov in identifikacijo (ime, priimek, starost).
Organizacijski odbor SPOT 2007 bo dosledno upošteval 25. člen pravil in ob
morebitnem kršenju diskvalificiral ekipo.
Podrobnejše informacije bodo na voljo na spletnih straneh
http://www.orientacija.net in http://www.pdd.si/spot, vsem sodelujočim
društvom oz. ekipam pa bodo te informacije tudi poslane deset dni pred
tekmovanjem.
Lahko tudi pri vodji tekmovanja 031/246-201 ali jernej.juzna@gmail.com.

VABLJENI !
Vodja tekmovanja
Jernej Južna
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Mladinska priloga Obvestil PZS

PRIJAVNICA ZA AKCIJE IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA
Piši z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI. Izpolni kandidat!
Prijavljam se na (ustrezno obkoži):
1.

Seminar za mentorje planinskih skupin

2.

Izpopolnjevanje za mentorje planinskih skupin

3.

Seminar orientacije

4.

Seminar za traserje in organizatorje POT

5.

Izpopolnjevanje za vaditelje orientacije

6. Planinska vzgoja v vrtcu in osnovni šoli
7. Seminar družabnosti v gorah in vodstva planinskih taborov
Ime in priimek: ____________________________________________________________________________
Naslov (ulica, hišna št.): _____________________________________________________________________
Poštna številka: _________________________ Kraj:____________________________________________
Rojstni datum: __________________________ Pokliic:_________________________________________
Telefon doma: __________________________ GSM:___________________________________________
El. pošta: __________________________________________________________________________________
Številka zdravstvene izkaznice (Obvezno za Seminar za mentorje planinskih skupin,
Seminar orientacije in Seminar za traserje in organizatorje POT):
__________________________________________________________________________________
Sem samoplačnik:

DA

NE

V kolikor je plačnik PD je potrebno izpolniti spodnjo rubriko!
PLANINSKO DRUŠTVO:
_________________________________________________________________________________________
Naslov PD (ulica, hišna št.):
_________________________________________________________________________________________
Poštna številka: _________________________ Kraj: __________________________________________
Dovoljujem zbiranje, hranjenje, uporabo in javno objavo podatkov za potrebe PZS v skladu z Zakonom o
varovanju osebnih podatkov.

Podpis udeleženca(ke)

Predsednik PD / načelnik MO

______________________

Žig

(ni treba za samoplačnike)
______________________

S podpisom potrjujem, da sem seznanjen z razpisnimi pogoji ter da bom na akciji spoštoval določila
Častnega kodeksa slovenskih planincev!
7
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PRIJAVNICA ZA TEČAJ NEFORMALNEGA IZOBRAŽEVANJA MLADIH ZA NAZIV MLADINSKI
VODITELJ - (22. DO 29. JULIJ 2007 - PUS BAVŠICA)
Piši z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI – poslati na MK PZS do 15. maja 2007
Ime:
Naslov:
Poštna številka:

Priimek:
Kraj:
Poklic oz.
status:
Mobilni telefon:

Rojstni datum:
Telefon doma:
El. pošta:
Planinsko društvo:
Poštna št.

Naslov PD:
Kraj:

Dokazilo o izpolnjevanju pogojev za pristop na tečaj:
• v zadnjih treh letih pred prijavo aktivna udeležba na vsaj dveh različnih aktivnostih za mlade v planinski
organizaciji (npr. seminarji Mladinske komisije PZS, planinski tabor, zimovanje, organizirana srečanja
mladih planincev, tečaj Planinska šola za mlade, tekmovanje Mladina in gore ali planinsko orientacijsko
tekmovanje). Kot aktivnost se šteje tudi opravljanje ene izmed organizacijskih funkcij v mladinskem
odseku vsaj eno leto:
Aktivnost 1
Aktivnost 2
Aktivnost 3
Aktivnost 4
Naziv:
Datum:
• dosežen vsaj srebni znak v akciji Mladi planinec oz. opravljenih vsaj 7 izletov ali tur nad gozdno mejo v
zadnjih treh letih pred prijavo.
Potek izleta ali ture
Datum
Izlet ali tura 1
Izlet ali tura 2
Izlet ali tura 3
Izlet ali tura 4
Izlet ali tura 5
Izlet ali tura 6
Izlet ali tura 7
ali dosežen srebrni znak mladega planinca v letu (priložiti kopijo potrjene izkaznice):
Udeleženec oz. eden od staršev (velja za mladoletne udeležence) s podpisom:
• izjavlja, da je fizično kot tudi psihično povsem sposoben in zdrav, kar pomeni, da nima nobenih
zdravstvenih ali kakšnih drugih težav, ki bi mu lahko preprečevale, zmanjševale ali celo onemogočale
različne aktivnosti v naravi ter sodelovanje pri planinskih turah,
• dovoljuje zbiranje, hranjenje in uporabo podatkov za potrebe PZS v skladu z Zakonom o varovanju
osebnih podatkov ter na podlagi sklepov pristojnih organov PZS tudi javno objavo osebnih podatkov,
• potrjuje, da je seznanjen z razpisnimi pogoji ter da bo na tečaju spoštoval določila Častnega kodeksa
slovenskih planincev!
Načelnik MO in/ali predsednik PD s podpisom in žigom:
• na podlagi dosedanjih aktivnosti v PD dajeta priporočilo zgoraj navedenemu kandidatu za pristop na tečaj
za mladinske voditelje,
• potrjujeta, da je zgoraj navedeni kandidat član PD s plačano članarino vsaj zadnja tri leta,
• izjavljata, da bo kotizacijo za tečaj v celoti plačalo planinsko društvo na podlagi izstavljenega računa.
Podpis

Podpis enega od staršev

udeleženca(ke):

(velja za mladoletne udeležence):

Žig PD

Podpis načelnika

Podpis predsednika

MO PD:

PD:

OBVEZNA PRILOGA PRIJAVNICI: kopija osebnega dokumenta udeleženca!
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Obvestila Planinske zveze Slovenije
Zakonodaja in uradne objave

SEZNAM IN CENE PLANINSKIH EDICIJ
EUR

Cena z
DDV v SIT

Bohinjsko jezero z okolico – 1:25 000 (2006)
Dolenjska, Gorjanci, Kočevski Rog - 1:50 000 (1997)
Grintovci – 1 : 25 000 (2005)
Jalovec in Mangart (2004)
Julijske Alpe – vzhodni del – 1:50 000 (2006)
Julijske Alpe – zahodni del – 1:50 000 (2006)
Kamniško – Savinjske Alpe – 1:50 000 (2004)
Karavanke – osrednji del – 1:50 000 (2006)
Ljubljana in okolica – 1:50 000 (2003)
Pohorje – 1:50 000 (2004)
Polhograjsko hribovje in Šmarna gora – 1:25 000 (1992)
Posavsko hribovje – Boč – Bohor – 1:50 000 (2003)
Posavsko hribovje – zahodni del (Menina-Ostrež-Kum) 2002
Slovenska Istra, Brkini, Čičarija in Kras – 1:50 000 (1997)
Snežnik – 1:50 000 (1999)
Stol in Begunjščica – 1:25 000 (1996)
Storžič in Košuta -1:25 000 (1995)
Triglav – 1:25 000 (2006)
Triglavski narodni park – 1:50 000 (2006)

5,80
7,60
7,60
7,60
7,60
7,60
7,60
7,60
7,60
7,60
5,40
7,60
7,60
7,60
7,60
6,60
6,60
7,60
7,60

1.390
1.821
1.821
1.821
1.821
1.821
1.821
1.821
1.821
1.821
1.294
1.821
1.821
1.821
1.821
1.582
1.582
1.821
1.821

Turistični zemljevidi – tuji
Turistični zemljevidi – 1:50 000:
Štubajske Alpe; Dachstein; Zillertalske Alpe

4,13

990

28,79
6,26
27,12
20,45
21,70

6.900
1.500
6.500
4.900
5.200

17,73
20,45
17,73
17,73
20,45

4.250
4.900
4.250
4.250
4.900

7,09
7,09

1.700
1.700

PLANINSKI ZEMLJEVIDI

PLANINSKI VODNIKI
Čudovite Alpe (A. Mašera, 2006)
Kako na Triglav
Najvišji vrhovi v Alpah (več avtorjev)
Turni smuki (A. Poljanec)
Varneje po feratah in Vodnik po Dolomitskih feratah
(B. Mlač)
Vodnik Julijske Alpe (T. Mihelič, 2003)
Vodnik Kamniško – Savinjske Alpe (2004)
Vodnik Karavanke (S. Klinar, 1997)
Vodnik Posavsko hribovje (M. Pergar, 2004)
Vodnik po planinskih kočah v Sloveniji (2007)

PLANINSKO IZLETNIŠKI VODNIKI
Vodnik Kranjska Gora (2004)
Vodnik Tržič (2006)
Zakonodaja in uradne objave
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IZBIRNI VODNIKI
55 krat Karavanke (S. Klinar, 2005)

EUR

Cena z
DDV v SIT

27,96

6.700

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

v pripravi

8,30
1,36

1.990
325

7,51
16,69
15,44
10,02
40,89
20,45
15,86

1.800
4.000
3.700
2.400
9.800
4.900
3.800

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

2.200
1.500
1.700
1.700
3.200

3,17
5,01
12,10
20,82
32,55
27,54
16,27
20,65
15,02
2,50
15,86
7,00
22,95
2,09
2,09
2,09
2,09
5,50

760
1.200
2.900
4.990
7.800
6.600
3.900
4.948
3.600
600
3.800
1677
5.500
500
500
500
500
1.318

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

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

VZGOJNA LITERATURA
Alpinistična šola – dodatek (Golnar, 1996)
Gorniška vzgoja (Golnar, 1996)
Mentor planinske skupine 2001
Narava v gorskem svetu (2006)
Nevarnosti v gorah (2004)
Oprema za gore in stene (B. Mlač, 1999)
Planinska orientacijska tekmovanja
Planinska šola – učbenik
Planinski tabori – priročnik
Podhladitev, omrzline in druge poškodbe zaradi mraza
Prehrana v gorah (B. Mlač, 2003)
Priročnik za markaciste (2007)
Proti vrhovom – priročnik za gibanje v gorah (2005)
Slovenski alpinizem '97
Slovenski alpinizem '98
Slovenski alpinizem '99
Slovenski alpinizem 2000
Slovenski alpinizem 2001-2003
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Slovenski alpinizem 2004-2005
Turno smučanje – priročnik
Veliki pionirji alpinizma (B. Mlač, 2001)
Vodniški učbenik

DRUGE EDICIJE
2. Poročilo o Alpah
Ama Dablam – Odsanjane sanje
Antarktika (Grošelj, 1997)
Bele sanje-kamnita resničnost (S. Štirn)
Človek, gora, poezija
Dnevnik mladi planinec
Dnevnik ringa-raja
F. Kocbek – Aljaž Savinjskih Alp
Gremo skupaj v hribe
Iverí z Grintovcev (Kopač, 2006)
Lotosov cvet (M. Krišelj, 1999)
Moje gore (M. Arnejšek, 2001)

5,00
18,78
13,35
24,20

1.198
4.500
3.200
5.800

EUR

Cena z
DDV v SIT

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

2.000
3.900
4.760
1.500
1.200
250
250
6.076
2.500
4.400
2.700
6.900

21,70
1,88
1,46
1,75
3,13
41,31
16,69
3,96
21,70
14,19
1,08
0,33
0,42
0,10
0,63
16,50
16,65
5,42
8,76
24,20
36,30
62,18
1,88
2,50
3,76

5.200
450
350
420
750
9.900
4.000
950
5.200
3.400
260
80
100
25
150
3.954
3.990
1.300
2.100
5.800
8.700
14.900
450
600
900

DRUGE EDICIJE
Odprava na Čo-oju – 8201 m
Planinski dnevnik (s Častnim kodeksom slov. planincev, 2000)
Planinski informatorček
Planinski koledarček 2007
Planinski vestnik
Planinski zbornik ob 110. letnici SPD/PZS
Posušeni rožmarin (dr. M. Potočnik, 1996)
Slovenci v Himalaji
Valentin Stanič, prvi alpinist v Vzhodnih Alpah
Zorko Jelinčič – Nad prezrtjem in mitom
Članska izkaznica
Etui za člansko izkaznico
Izkaznica Gorski stražar
Članski karton
Pohvala
Polo majica z znakom PZS
Vpisna knjiga za postojanke
Vpisna knjiga za vrhove
Zastava namizna
Zastava PZS (1,35 cm x 0,45 cm)
Zastava PZS (1,80 cm x 0,60 cm)
Zastava PZS (2,70 cm x 0,90 cm)
Značka gorski stražar
Značka PZS (mala)
Značka PZS (velika)
Zakonodaja in uradne objave
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POPUST OB NAKUPU
Pri nakupu 5 ali več izvodov enakih planinskih edicij, ki jih je izdala PZS, priznamo 20% popust.
Kupovanje ali naročanje več kot 5 izvodov je možno v pisarni PZS, Ljubljana, Dvoržakova 9, v
ponedeljek od 8. do 17. ure, v sredo od 8. do 15. ure in v petek od 8. do 14. ure.
Člani planinskih društev s plačano članarino za tekoče leto imajo pri nakupu posamezne edicije,
ki jo je izdala PZS, 10 % popust.
Cene veljajo od 01. 04. 2007.
Cene so v EUR in vsebujejo DDV.
Cene v SIT so preračunane po tečaju zamenjave 239,640 SIT = 1 EUR.
Informacije:
Planinska zveza Slovenije, Dvoržakova 9, 1000 Ljubljana;
telefon: 01/43-45-684; 01/43-45-680;
fax.: 01/43-45-691;
e-mail: planinska.zalozba@pzs.si

ZASEDANJE SKUPŠČINE
PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
bo v Ilirski Bistrici, 19. maja 2007.

Gradivo za zasedanje Skupščine PZS bo objavljeno v posebni številki Obvestil PZS.

Obveščamo vas tudi, da bo DAN SLOVENSKIH PLANINCEV
2. junija 2007 na Sviščakih.
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