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TRANSAKCIJSKI RAČUN PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE je odprt pri:
A BANKI, d.d., Ljubljana, pod številko: 05100-8010489572
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OBVESTILO PREJEMNIKOM OBVESTIL PZS
Obveščamo vas, da je to zadnja številka Obvestil PZS, ki jo pošiljamo na več naslovov, zaradi
želje po znižanju stroškov tiska in glede na to, da so Obvestila PZS dostopna tudi na spletni
strani www.pzs.si. Od prihodnje številke dalje jih bomo pošiljali le še vsem društvom in klubom,
ki so člani PZS, članom organov PZS in nekaterim drugim prejemnikom. V kolikor smatrate, da
morate biti seznanjeni z vsebino Obvestil PZS, si jih boste lahko ogledali v vašem PD ali klub oz.
na spletni strani PZS.
Pričakujemo, da boste naše razloge za zmanjšanje števila prejemnikov Obvestil PZS z
razumevanjem sprejeli.
Generalni sekretar PZS: Danilo Sbrizaj
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AKTUALNO
KAČJE LETO

Z

ima je bila tudi v gorah mila, preživelo jo
je veliko glodalcev, mišk, rovk, voluharic,
na srečo pa tudi precej njihovih
iztrebljevalcev. Med njimi tudi kače, nižje
modrasi, višje gadi. Tako narava skrbi za
ravnovesje. Kače imamo za simbol zla in celo
fotografijo
lepega
modrasa
v
nekem
planinskem koledarju so obsojali. A narava ni
ne dobra ne zla, ne lepa ne grda, ne varna ne
nevarna. Lastnosti ji pripisujemo mi, odražajo
pa le naše vrednotenje, največkrat celo naše
lastnosti projiciramo nanjo. Enako je s kačami.
Tam so in sledijo edini zahtevi, osnovnemu
zakonu žive narave: živeti. Če so ogrožene,
bežijo, če več ne morejo, se branijo. V
nasprotju z mnogimi drugimi nesrečnimi
dogodki se nesporazumi s kačami večinoma
zgodijo v lepem sončnem vremenu. Klic na
pomoč s helikopterjem na številko 112 je še
kako upravičen, saj prevezovanje udov in
stiskanje žil, naporna večurna hoja po vročini
ter nervoza in strah samo slabšajo zdravstveno
stanje. Tudi če boste hodili v kratkih hlačah,
vam GRS verjetno ne bo pripisovala grobe
malomarnosti ali celo naklepa (118. člen
Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi

nesrečami) ter vam skušala naprtiti stroške.
Sicer pa je tako: človek naj v gore hodi kot del
narave, nič več in nič manj pravice preživetja
nima kot vsa druga živa bitja, in enako je tudi
za svoje življenje odgovoren predvsem vsak
sam.

Črni gad, Foto: Tone Škarja

Pa lepo poletje v hribih!
Tone Škarja,
urednik Obvestil PZS

___________________________________________________________________________________

NAPOTKI OBISKOVALCEM GORA
PRED POLETNO PLANINSKO
SEZONO

Ko se podate v gorski svet upoštevajte, da je
moč UV žarčenja v višinah večja, zato se je
potrebno ustrezno zaščititi. Poskrbite tudi za
zaščito proti klopom. Zlasti pa preverite
opremo za v gore: ali je obutev in ostala
ričenja se glavna planinska sezona, ko vas osebna oprema še brezhibna, je komplet prve
bo veliko odšlo na potepanje po naših pa pomoči kompleten, ali je nahrbtnik brez
tudi tujih gorah. Svetujemo vam, da se poškodb ali manjkajočih delov. Ne pozabite na
pred odhodom najprej zglasite v matični samovarovalni komplet, čelado, baterijo,
planinski
pisarni,
kjer
boste
prejeli vrvice, vponko. Tudi o zdravstvenem stanju
oceno
in
test
vzdržljivosti.
informacije, ki jih želite ( o cenah in popustih, naredimo
kako so odprte planinske koče, o planinskih Preskrbite si telefonske številke planinskih
koč, kamor ste namenjeni. Ne pozabite
društvenih izletih, novih planinskih edicijah..)
Verjetno ste članarino že poravnali, če pa je upoštevati vremenskih napovedi. Bodite
Ubogajte
nasvete
izkušenih
še niste, to storite takoj, saj boste le tako preudarni!
zavarovani, v gorah Evrope tudi za plačilo planincev, vodnikov in mentorjev, ne
zanemarjajte
tudi
planinske
modrosti.
stroškov reševanja v primeru nesreče.
Poskrbite za pravilno prehrano. Tekočina,
plastenka vode, v nekoliko toplejših obdobjih
3
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KO SO POLNE. POSKRBITE, DA SO V
SKRINJICAH NA VRHOVIH ŽIGI IN BLAZINICE.
PRIPOROČAMO VAM, DA PRED ODPRTIMI
PLANINSKIMI KOČAMI IZOBESITE DRŽAVNO IN
PLANINSKO ZASTAVO. TO JE OBIČAJ V VSEH
SOSEDNJIH ALPSKIH DRŽAVAH IN NI RAZLOGA,
DA GA NE BI UPOŠTEVALI TUDI PRI NAS.
SPOŠTUJTE
IN
IZVAJAJTE
S
STRANI
UPRAVNEGA
ODBORA
PLANINSKE
ZVEZE
SLOVENIJE SPREJETE SKLEPE O NAJVIŠJIH
DOVOLJENIH CENAH NOČITEV IN POPUSTIH PRI
PRENOČEVANJU V PLANINSKIH KOČAH . BODITE
DOSLEDNI TUDI V PRIMERU OBISKA ČLANOV
TUJIH PLANINSKIH ZVEZ S KATERIMI IMAMO
SKLENJEN REPROCITETNI SPORAZUM GLEDE
POPUSTOV PRI PRENOČEVANJIH.
UPOŠTEVAJTE
DOLOČILA
PRAVKAR
SPREJETEGA ZAKONA O PLANINSKIH POTEH
GLEDE JAVLJANJA IN ODPRAVLJANJA POŠKODB
NA POTEH. TO POSEBEJ VELJA ZA TISTA PD, KI
SO ZA DOLOČENO POT ZADOLŽENA. ČE PRIDE
DO POŠKODBE JE POTREBNO NA TO OPOZORITI
IN POŠKODBO SANIRATI, KOT TO DOLOČA
ZAKON.

mora biti obvezen del planinske opreme.
Planinska koča je tudi planinska gorsko
reševalna obveščevalna točka za primere
klicov na pomoč ali posredovanja nujnih
sporočil (112). Tudi ob odhodu od doma
pustite sporočilo kam ste namenjeni in kdaj se
predvidoma vrnete. Ne izzivajte slabega
vremena in si poiščite zavetišče, če pride do
nevihte. Strela ne izbira!
Dosledno in čitljivo se vpisujte v planinske
vpisne knjige v planinskih kočah, in na vrhovih.
Vedno vpišite smer prihoda in nadaljevanje
poti. Po poteh hodite kulturno, spoštujte
ostale planince. Ne valite kamenja, bodite
tudi tovariški, ko je prijatelj planinec
potreben pomoči.

PLANINSKA DRUŠTVA
NAPROŠAMO:

Z

AGOTAVLJAJTE
VPISNE
KNJIGE
V
PLANINSKIH KOČAH IN NA VRHOVIH IN
JIH PO POTREBI ZAMENJUJTE Z NOVIMI,

IZ DEJAVNOSTI PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
PREDSEDNIK PZS PODELIL "ZLATI
ČASTNI ZNAK PZS"

Ameriški veleposlanik gospod Thomas B.
Robertson je včeraj priredil sprejem za
vrhunske slovenske športnike in predstavnike
nekaterih športnih zvez ter ameriške
športnike, ki tekmujejo v Sloveniji. Sprejema
se je udeležilo veliko število športnikov, med
njimi košarkarji, ki nastopajo v NBA, Anže
Kopitar, Peter Mankoč, Jure Košir in drugi.
Planinsko zvezo Slovenije so predstavljali naši
vrhunski alpinisti Marko Prezelj, Boris
Lorenčič, Miha Valič in Martina Čufar ter
predsednik PZS mag. Franci Ekar in generalni
sekretar Danilo Sbrizaj.

P

redsednik PZS Franc Ekar je ameriškemu
veleposlaniku Thomas-u B. Robertsonu
podelil "Zlati častni znak PZS" v znak
spoštovanja in sodelovanja s slovenskim
planinstvom.

Na sprejemu je predsednik Planinske zveze
Slovenije
izročil
veleposlaniku
gospodu
Robertsonu priznanje »Zlati častni znak PZS«
za njegov prispevek k promociji in
prepoznavnosti slovenskega planinstva.

Letnik 33 / številka 7/8
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Amerike zaključuje še zadnji del evropske peš
poti E-6 , ki se začne na Finskem in konča pri
nas v Strunjanu.
Danilo Sbrizaj
generalni sekretar PZS

Veleposlanik, ki je včlanjen v PD Integral iz
Ljubljane, je izjemen ljubitelj slovenskega
planinskega sveta in se tudi udeležuje številnih
planinskih dogodkov in srečanj. Vse dogodke in
spomine na obiske v slovenskih gorah je
opisoval v evropskih in svetovnih medijih, kar
je velika promocijska vrednota za Slovenijo. V
teh dneh pred vrnitvijo v Združene države
___________________________________________________________________________________

GENERALNA SKUPŠČINA SAC
ŠVICARSKE PLANINSKE ZVEZE
ZDRUŽENO S PRAZNOVANJEM
100-LETNEGA JUBILEJA
GRINDELWALDSKE SEKCIJE SAC V
GRINDELWALDU

tudi predsednik švicarskega olimpijskega
komiteja, katerega član je tudi SAC.
Skupščina je trajala dobrih osem ur v izjemno
delovno planinsko pripadnem kulturnem
vzdušju. Gradiva so bila z izjemno
natančnostjo pripravljena, prevajanje za vsa
govorna
področja
v
Švici.
Udeležba
predstavnikov sekcij je bila 100 %. Še posebej
pa je bilo opazno, da so bili prisotni ne samo
opremljeni z odlično pripravljenimi gradivi,
ampak tudi popolnoma informirani in
seznanjeni z njimi glede na predhodne
obravnave in usklajevanja. V SAC je bilo v
preteklem letu včlanjenih 116000 članov,
združenih v 115 sekcijah. Skupščinskih glasov
je 290; sekcije z do 500 člani so imele po 1
delegata in 1 glas, do 1000 - 2, nad 1000 – 3,
nad 1500 – 4, nad 2000 – 5; nad 2500- 6 in po
enakih naraščanjih npr. do 13 delegatskih mest
za sekcijo SAC Uto s 6030 člani. Področja v
SAC, ki so še posebej aktivno organizacijsko
delujoča, so: gorski športi in mladina,
alpinizem, športno plezanje, alpinistično
smučanje, planinske koče, varstvo okolja v
gorah, reševanje in medicina, publicistika in
revija «Die Alpen«, planinska založba,
knjižničarstvo,
marketing
in
logistika,

Predsednik PZS Franci Ekar med švicarskimi
planinci.

S

AC - Planinska zveza Švice in Planinska
zveza Slovenije imata že dobro utečene
tradicionalne oblike sodelovanja in
izmenjave planinskih izkušenj. SAC tudi
dosledno »opremlja« PZS z njihovo planinsko
informatiko in literaturo. V Švici je tudi sedež
UIAA, SAC pa skrbi tudi za izvajanje sporazuma
o reciprociteti.
Na praznovanje 100 letnice Grindelwaldske
sekcije SAC združenega z generalno skupščino
SAC-a je bil povabljen s strani SAC in njihovega
predsednika
Franka Urs Mullerja tudi
predsednik PZS mag. Franci Ekar. Povabilu so
se odzvali tudi državni in lokalni veljaki,
predsedniki planinskih zvez Alpskega loka in
5
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mednarodno sodelovanje
področje pravnih zadev.

in

članstvo

življenje v gorah, srečo preživetja pa tudi
tragedij.
Na skupščini so tudi namenili pozornost , čast
in priznanje Veroniki Mayer, švicarski
alpinistki, ki je pred nedavnim osvojila Mt.
Everest in ki tudi zaključuje projekt osvajanja
najvišjih vrhov vseh kontinentov »modrega
planeta.«
Sprejemanje novih sekcij v članstvo SAC je bilo
izjemno skrbno pripravljeno. Po sprejetju
prejme vsaka nova članica: statut SAC, zastavo
SAC in diplomo - potrdilo o sprejetju v
članstvo.

in

Skupščina
je
potekala
dosledno
po
pripravljenih gradivih. Dodatne obrazložitve in
predlogi so bili naravnani strokovno in
kulturno. Sprejeto ni bilo le gradivo za
predlagan projekt: »Projekt o prihodnosti
alpskega sveta, gorske krajine«.
Vizija omenjenega projekta temelji na
aktivnostih priprav za ohranjanje, zaščito in
varovanje preostale, še neokrnjene, od
človeka neobremenjene oziroma ne neprijazno
izkoriščane in ne uporabljane gorske krajine na
celotnem območju Švice. SAC pri tem
obdeluje in pripravlja skupne poglede o zaščiti
in
razvoju
alpske
pokrajine.
Sekcije
pripravljajo kartografijo skupno s katastrom.
Priprava teh preglednic bo izdelana za celotno
področje Švice. Projekt bo še posebej z veliko
pozornostjo obravnaval in proučeval področja
visokogorja,
alpske
naravne
kulturne
pokrajine, gorskega in varovalnega gozda,
naselij itd. Kljub temu, da je bilo predlagano
gradivo teoretično izglasovano, ni bilo dovolj
prepričljive večine, zato so se odločili, da se
bo o tem še enkrat odločalo na prihodnji
skupščini. V tem času pa se bodo pripravila še
dodatna gradiva.
SAC pripravlja ob koncu leta tudi že težko
pričakovano izdajo knjige: «Berg sei Dank« »
(Bodi zahvaljena gora), ki bo opisovala
Letnik 33 / številka 7/8

Predsednik PZS, podpresednica SAC in predsednik SAC

Sestavni del gradiv skupščinskega gradiva pa je
bila tudi obsežna anketa, ki jo mora izpolniti
vsak delegat. To je zanesljivo dragoceno
gradivo in sredstvo, da se oceni in ocenjuje
delo in dejanja SAC, enako pripravljenost in
kakovost skupščinskega gradiva, poslovno
profesionalna opravila in delo strokovne
službe. V času poteka skupščine SAC in
praznovanja 100 letnice grindelwaldskega
planinstva pa je v Grindelwaldu v sklopu
ostalih aktivnosti potekalo tudi svetovno
prvenstvo v »balvanskem plezanju« - »Boulder
Weltkampf« in v veliko veselje nam je bilo, da
je svetovna prvakinja, zmagovalka prav v tem
času postala Slovenka Natalija Gros.

6
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Drugi del skupščine je bil za vse udeležence
organiziran obisk Jungfraujoch in planinsko
srečanje v planinski koči Monchsjochhutte
(3884) ter vzponom na štiritisočak Monch.
Prisotni smo bili enotnega mnenja, da usoda
gorskega sveta ne more biti prepuščena ozkim
interesom, posameznikom in skupinam, ampak
bo učinkovito in uporabno varovanje in
ohranjanje gorskega sveta možno doseči le s
skupnim
delom,
sodelovanjem
in
dopolnjevanji, z združevanjem strokovno
uporabne znanosti v celotnem evropskem
področju. Vse to skupaj s planinskim
članstvom, ki je goram predano in
naravovarstveno osveščeno. Taka srečanja niso
samo prijateljska, ampak so tudi priložnosti za
oceno primerljivosti z našim domačim
planinskim okoljem in okolji, v katerih smo
gostovali.

Mihael Mader, direktor SAC, Walter Egger, predsednik
grindelwaldske sekcije SAC in Franci Ekar, predsednik
PZS

Predsednik PZS
Franci Ekar

___________________________________________________________________________________

NOVINARSKA KONFERENCA PZS

posebej poudaril enotnost, ki se je izkazala
tudi na minuli Skupščini PZS 19. maja v Ilirski
laninska zveza Slovenije je v sredo 06. Bistrici, ko so prisotni delegati PZS sklepe
junija 2007 sklicala ob 11. uri v skupščine še posebej predlagane spremembe
Kozlerjevi dvorani Pivovarne Union v in dopolnitve statuta sprejemali soglasno. V
so
dejavnost
planinske
Ljubljani novinarsko konferenco, saj je bila nadaljevanju
organizacije
predstavili
prisotna
prav na ta dan leta 1948 ustanovljena sedanja
podpredsednika
PZS
Marko
Goršič
in
Rudi
planinska organizacija, ki je prevzela
Skobe,
ki
sta
opozorila
na
pomen
varne
hoje
v
nasledstvo
leta
1893
ustanovljenega
gorskem
svetu
z
vodniki
PZS
in
na
pomen
Slovenskega planinskega društva. Temu
dogodku, sporočilom s Skupščine PZS in 95. usposabljanja strokovnih kadrov PZS, ki jih je
letnici ustanovitve Gorske reševalne službe pri več tisoč med njimi so vodniki PZS, markacisti,
SPD v Kranjski gori, je posvetil velik pomen v mentorji planinske vzgoje, varuhi gorske
uvodni besedi predsednik PZS mag. Franci narave in drugi. Planinska zveza Slovenije je
Ekar, ki se je najprej ozrl v zgodovino in nosilec programov za usposabljanje teh kadrov
poudaril pomen današnjega dne za planinsko in ima program usposabljanj potrjen s strani
organizacijo. Tedaj ustanovljena Planinska države. Generalni sekretar PZS Danilo Sbrizaj
zveza Slovenije je namreč prevzela nasledstvo je predstavil katere bodo pomembnejše
Slovenskega planinskega društva (SPD) kar se investicije v planinske koče v letu 2007 (18 v
tiče pravnega nasledstva, prevzela je tudi skupni vrednosti 827.236 €) in kakšne bodo
gorsko reševalno dejavnost, ki se ji tudi sedaj cene in popusti v planinskih kočah. Zlasti pa je
kljub novoustanovljeni GRZS ne bo odrekla. opozoril na neposluh države in posameznih
Premoženje SPD in podružnic pa je na PZS ministrstev za probleme PZS in PD na področju
prešlo leta 1953 s sklepom tedanje Fizkulturne financiranja vzdrževanja koč in poti, ki so
del
turistične
in
športne
zveze. Predsednik PZS je v svojem nagovoru še pomemben
infrastrukture, pa se pri nas tega ne zavedamo
7
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dovolj, vsaj v primerjavi s sosednjimi državami
ne. Načelnik komisije za pota Tone Tomše je
predstavil program dela komisije za pota v letu
2007, v katerem bo 13 akcij obnove zahtevnih
poti na katerih bo sodelovalo 74 markacistov in
bodo predvidoma trajale 42 dni. Komisija bo
izvedla tudi 2 tečaja za markaciste in uredila
evidenco planinskih poti, saj bo to zahteval
Zakon o planinskih poteh, ki se sprejema.
Predstavitev je zaključila načelnica komisije
za varstvo gorske narave g. Rozalija Skobe, ki
je predstavila dejavnost komisije zlasti na
področju usposabljanja varuhov gorske narave
in projektih v katerih sodeluje komisija.
Po zaključku novinarske konference je sledilo
tovariško srečanje, ki so se ga udeležili
predstavniki društev, komisij UO PZS, člani UO
GS PZS
PZS in postaj GRS, predsedniki MDO,
Danilo Sbrizaj
predstavnik MORS – URSZR in župan občine
Tržič Borut Sajevic.
___________________________________________________________________________________

OSEM DESETLETIJ DR. MILANA
NAPRUDNIKA

njeno podporo
končno oblikovan predlog
Mednarodne nevladne komisije za varstvo Alp,
»CIPRA International«. Ustanovil in več let je
vodil slovensko »CIPRA« nevladno organizacijo
za varstvo Alp /!999 – 2002/, katera je aktivno
in ugledno delovala in sodelovala na
mednarodnih področjih. V okviru tega
delovanja slovenske Cipre je PZS, založba;
izdala
dve
poročili,
»Poročilo
o
naravovarstvenih zatečenosti in stanju v
Alpah«, to je obsežni strokovno znanstveni
naravovarstveno
naravnani
aktualni
mednarodni
ediciji
»O
Alpah«.
S
strokovnostjo, zanesljivostjo, znanjem in
zaupanjem v alpskih okoljih je Milan odigral
pomembno vlogo pri planinsko gorskem
oblikovanju, sodelovanju in združevanju osmih
alpskih planinskih zvez EU v t.i. » club
alpskega loka« CAA, ki je danes statusno in
pravno formalno oblikovano in registrirano kot
uradno vplivna delujoča evropska planinska
institucija. Milanu je bila v še pripravljalnem
času oblikovanja tega planinskega evropskega
združenja zaupana funkcija podpredsednika.
Pri tem ne smemo pozabiti omeniti, da so v
osamoosvojitvenih procesih Slovenije kot tudi
v postopkih in pripravah vstopanja še kako
pozitivno vplivale evropske planinske zveze,
njihovi predsedniki zvez, ki so Slovenijo vedno
predstavljali, favorizirali in promovirali kot
planinsko, alpinistično velesilo in jo uvrščali

V

edno je bil in je še vedno aktiven
športnik, srčno spoštljiv planinec.
Univerzitetni profesor in ugledni geodet
je bil tudi predsednik Atletske zveze Slovenije.
Še vedno je skrben varuh narave in še posebej
skrbnik Alp in gorsko planinskega sveta. Tak je
še danes, vztrajen, skromen in vedno
pripravljen svetovati, pomagati biti, strokoven
in pošten mentor.
Če ne bi pogledali v njegov rojstni list, se o
tem prepričali, ne bi verjeli, da je Milan
resnično že dopolnil 80 let, od katerih sta
zanesljivo tudi dve tretjini poti, časa in
življenja bili namenjeni in posvečeni goram in
planinstvu.
Pomemben mejnik za slovensko planinstvo, za
slovensko okoljevarstvo, naravovarstvo, tudi za
Planinsko zvezo Slovenije pomeni leto 1994, v
že samostojni Sloveniji, ko naša država dobi
predsednikovanje Alpski konvenciji. To je bilo
s strani Evrope veliko priznanje in zaupanje
novi mladi državi Slovenije. In prvo
predsednikovanje evropskemu odboru alpske
konvencije je bilo s strani vlade Slovenije
zaupano prav našemu dr. Milanu . Ta širina in
naravovarstvena še posebej planinsko - gorska
osveščenost dr. Milana Naprudnika je hotela,
da je uresničil tudi v Sloveniji v okviru PZS in z
Letnik 33 / številka 7/8
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tudi v napredno, okoljevarstveno, še posebej
planinsko gorsko, alpsko osveščeno planinsko
državo. V letih 1998 do 2001 je dr. Milan
Naprudnik vodil pri PZS tudi komisijo za
varstvo gorske narave. V delovanje komisije je
vnašal nove sodobne in evropske napredne
vsebine in prav v teh kritičnih državnih
tranzicijskih obdobjih je alpsko ozaveščanje
in delo na planinsko naravovarstvenih
področjih še kako ustvarjalo pozitivna mnenja
in prepričanja o Sloveniji, da je že sedaj po
delih in dokazovanji sestavni del Evrope.
Milan Naprudnik je tudi kot primer resničnega
aktivista prostovoljca, saj je na društvenih
področjih in v PZS delal vse to za resnično
dobro planinstva in vse javnega interesa. V 90
letih je vodil založniški odbor PZS, nastala je
t.i. ekspanzija, nov zagon izdaje novih
sodobnih planinski kart – zemljevidov. Tu so
se izkazovala in potrjevala njegova geodetska
znanja . V lanskem letu je bila na pobudo
Milana izdana s strani meddržavnega odbora
Alpske konvencije v 100 000 izvodih sodobna
zloženka »Obiskovalci gora spoštujmo alpsko
konvencijo«, ki je vsebinsko, strokovno in
likovno dovršena in tudi finančno preskrbljena
kot »darilo« EU – CAA tudi za vse slovenski
planinski gorski svet in njegove obiskovalce.
Tudi pri osemdesetih letih Milan dokazuje in
potrjuje še vedno njegov »kladivarski« atletski
in planinski elan, svežost, inovativnost, katera
mu je naravnana in usklajena s sodobnimi
pogledi in s časom sedanjih aktualnosti. Tudi,
ko sem podal pobudo o osvežitvi botaničnih,
del in raziskovanj baronov Žiga in Karla Zoisa v
slovenskem alpskem svetu , da bi ob tem
izvedli projekt »botanične »Zoisove planinske
poti« v goratem, vizualnem, gorskem
vedutnem loku s pogledom z »gradu« Brda,
kjer so baroni botaniki delovali, se je dr. Milan
Naprudnik takoj navdušil in se tudi v projekt s
svojimi znanji in izkušnjami vključil. Pravi to
je zadeva, ki je tudi mednarodno pomembna,
bo razpoznavna in promocijsko aktualna za
Slovenijo, za slovenski planinski svet pa še
kako zanimiva in atraktivna. In to še posebej v
trenutku sovpada v čas, ko bo Slovenija
predsedovala EU.
Dr. Milan Naprudnik je kot priznani in
uveljavljeni geodet magistriral v letu 1979 iz
področja
raziskav
prostorskega
in
urbanističnega planiranja in v letu 1986
doktoriral. Pedagoško univerzitetno kariero je

pričel
kot docent leta 1976 in postal
univerzitetni profesor. Bil je direktor
Republiške geodetske uprave, v letu 1993 pa
je po devetih letih vodenja republiškega
urbanističnega inšpektorata odšel v pokoj. Vsa
ta vrhunska
znanja in področja del ter
funkcije, ki jih je opravljal, so bila in so še za
planinstvo aktualna in uporabljiva. Te
vrednote je Milan z izjemno srčnostjo
poklanjal
slovenskemu
planinskemu
naravovarstvu. PZS je znala to še kako
uporabiti in s tem oplemenititi svoja
poslanstva. Pri tem smo pa največkrat za vse
te dobre reči in dejanj pozabili reči hvala.
Milan je osebnost rahločutja, vendar z
brezkompromisnim karakterjem. Ima stil
športnika, ko najbolj popolno velja le dosežek
cilja in zmage. Tako je bil tudi v delovnih
okoljih brezkompromisen, ko je kot šef
republiških inšpektorjev
dal v postopek
lastnega nadrejenega koalicijskega ministra. In
na kraju sta bila oba zadovoljna in še naprej z
»mirnim spanjem in čisto vestjo« spoštovana.

Dr. Milan Naprudnik

Ob tem delovno ustvarjalnem jubileju
planinskemu dr. Milanu želimo, da bi še naprej
ekološko osveščeno kolesaril po Ljubljani in
okolici, da bi se mu zgodilo še veliko planinskih
vzponov, popotovanj, dobrega zdravja in kar
največ sproščenega planinskega veselja, pa
tudi sodelovanja še naprej s Planinsko zvezo
Slovenije, naslednico Slovenskega planinskega
društva iz leta 1893.
Ekar Franci
Predsednik PZS
9
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INFORMACIJE S 6. SEJE
UPRAVNEGA ODBORA PLANINSKE
ZVEZE SLOVENIJE

N

a 6. seji UO PZS so prisotni člani UO PZS
potrdili zapisnik 5. seje UO PZS in se
seznanili z zapisnikom, sklepi in stališči
Skupščine PZS, ki je bila 19. maja 2007 v Ilirski
Bistrici. Sprejeli so program dela in okvirni
rokovnik sej predsedstva in upravnega odbora
PZS do meseca junija 2008. V nadaljevanju
seje so obravnavali in potrdili informacijo o
izvajanju finančnega načrta za leto 2007 in
pregled finančnega stanja in sprejeli izhodišča
za pripravo predloga programa PZS in
finančnega načrta PZS za leto 2008. Potrdili so
predlaga pravilnikov o računovodstvu in o
varstvu osebnih podatkov in sklenili, da se
morata oba pravilnika objaviti v Obvestilih PZS
št. 7/8.
Potrdili so predlog Gospodarske komisije UO
PZS za vpis novih koč v seznam planinskih koč
in sprejeli sklep, da se v seznam planinskih koč
PZS vpišeta koči:
» Velikonočnica« na Boču, 550 m n.v., ki jo
upravlja PD Boč Kostrivnica in »Planinski dom
na Uštah«, 658 m n.v., ki ga upravlja PD
Moravče. Postavili so pogoj, da je sklep
veljaven, ko planinski društvi s PZS podpišeta
pogodbo o podelitvi statusa planinske koče.
Člani UO so v nadaljevanju potrdili tudi
sestavo Gospodarska komisija PZS za obdobje
2006 – 2010. S strani MDO so bili poslani
predlogi za njihove predstavnike v GK , ki so:
Metod Kovač, MDO Ljubljana, Duhovnik Janez,
MDO Ljubljana, Eržen Miro, MDO Gorenjske,
Goršič Marko, MDO Notranjske, Manja Rajh,
MDO Savinjski, Omahen Janez, MDO Ljubljana,
Dušan Štefula, MDO Kamniško Bistriški, Mežnar
Jože, MDO Posočja, Gorjanc Bojan, MDO
Primorsko Notranjski, Šušteršič Jože, MDO
Zasavja, Vili Blatnik, MDO Koroške in Kos
Zoran MDO Podravja.
Sprejeli so tudi sklep, da se odobri podpis
pogodbe o uskladitvi Z.K. stanja z dejanskim
za PD Slovenska Bistrica s pogojem, da PD
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prične z gradnjo nove planinske koče pri Treh
Kraljih.
Obravnavali so tudi prošnjo PD Celje Matica za
odobritev garancije za najem posojila za
obnovo Kocbekovega doma in sklenili, da se
podpis garancije odobri, ob tem pa GK in
računovodstvu strokovne službe PZS naložili
nalogo, da skupaj pripravita merila in pravilnik
za podeljevanje garancij planinskim društvom
za najem posojil.
Sprejeli so tudi sklep, da se v članstvo PZS
sprejmejo nova društva in sicer:
PLANINSKO DRUŠTVO CIRKULANE, GRADIŠČA 29
A, 2282 CIRKULANE in
PLANINSKI KLUB PECA – OLŠEVA, KOPRIVNA,
2393 ČRNA NA KOROŠKEM.
Za vlogo ALPINISTIČNEGA KLUBA SLOVENSKA
BISTRICA, TOMIŠIČEVA ULICA 20, 2310
SLOVENSKA BISTRICA, pa so sprejeli sklep, da
se veljavnost sprejema zadrži, dokler mnenja
ne poda še Komisija za alpinizem pri UO PZS.
Sprejet je bil tudi sklep, da bo na osnovi
dogovora in sklepa zadnje seje predsednikov
MDO Dan planincev 2008 v organizaciji MDO
Dolenjske in Bele Krajine – PD Metlika na
Krašnjem vrhu dne 7. junija 2008.
Potrdili so tudi novo sestavo Odbora za
priznanja PZS, ki ga sestavljajo: vodja Jože
Melanšek, MDO Savinjske in člani Katarina
Filipič -MDO Posočja, Bojan Gorjup - MDO
Zasavja, Drago Cencič - MDO Ljubljana in
Andreja Barl - MDO Koroške.
V skupino, ki bo pripravila obrazec za enoten
sistem zajemanja podatkov za ves strokovni
kader v PZS so bili imenovani Marko Goršič,
Danilo Škerbinek in Bojan Rotovnik.
V nadaljevanju je Tone Tomše podal
informacijo glede Zakona o planinskih poteh
(sprejet je bil naslednji dan).
Zabeležil:
Danilo Sbrizaj, GS PZS
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KOMISIJE UO PZS POROČAJO
PLANINSKI KOLEDARJI 2008
Za leto 2008 smo vam pripravili dve izvedbi slovenskega
planinskega koledarja:

ŽIVLJENJE V GORAH
Vodilni motivi so posnetki najlepših vrhov in dolin
slovenskih gora, pomožni pa prinašajo človeka in živo
naravo v sožitju. Koledarski listi označujejo še lunine
mene in praznike, vsakemu mesecu pa so pripisani
vremenski pregovori iz ljudskega izročila.
Naslovnica z novim znakom Planinske zveze Slovenije in
115 let starim znakom Slovenskega planinskega društva
spominja na tradicijo in razvoj našega planinstva, hrbtna
stran pa je posvečena umetniškim besedam, kot so jih
Triglavu v čast napisali Matjaž Kmecl, Julius Kugy, Janez
Bizjak in Stanko Klinar, ter znani planinski himni Oj
Triglav moj dom, vse v slovenskem in angleškem jeziku.
Koledar je pokončen, 33 x48 + 5 cm (za dotisk) in vložen v
papirnato vrečko. Maloprodajna cena je 4,20 €*, posebej
dotisk in za posameznike poštnina, pri večji količini
popust.

POZDRAV Z GORA
Avtorski koledar priznanega planinskega fotografa
Petra Janežiča odlikujejo široki panoramski posnetki
naših gora. Koledarski del s prazniki in luninimi
menami je poslovno oblikovan in v treh jezikih – ob
slovenskem še v angleškem in nemškem. Na
zaključnem listu je natisnjen seznam planinskih koč z
nadmorsko višino in telefonsko številko, razporejen v
skupine na Julijske in Kamniško-Savinske Alpe,
Karavanke, Posavsko in Podravsko hribovje, Dolenjsko,
Notranjsko in Primorsko.
Format je dvojen, 42x30 cm, v visečem položaju 42x60
+ 5 cm za dotisk. Maloprodajna cena za izvod je 4,30
€*, posebej dotisk in poštnina za posameznike ter
popust na večje količine.
Vabimo vas, da se za nakup obrnete na nas, saj že
vrsto let pripravljamo značilne, vedno lepe ter z
informacijami in kulturo obogatene koledarje.
Koledarje si lahko ogledate in jih naročite pri ga.
Hedviki Petkovšek, oziroma Planinski založbi na sedežu
Planinske zveze Slovenije, Dvoržakova 9, 1000
Ljubljana (tel.: 01/ 43 45 690, fax: 01/ 43 45 691, e-pošta: hedvika@pzs.si) ali na spletni strani
www.pzs.si.
* v ceni je upoštevan 20% DDV.
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NAROČNIK (naziv): ___________________________________________________________________
Naslov: _____________________________________________________________________________
ID št.kupca za DDV: ___________________________ Zavezanec za DDV:

DA

NE

TRR: ______________________________________________ telefon: ________________________

NAROČILNICA
za planinski koledar 2008
Naročamo Planinski zvezi Slovenije, Dvoržakova 9, 1000 Ljubljana
TRR 05100-8010489572, ID št. za DDV SI62316133
_________ izvodov koledarja ŽIVLJENJE V GORAH po ceni 4,20 €*
_________ izvodov koledarja POZDRAV Z GORA po ceni 4,30 €*
* v ceni je upoštevan 20% DDV.

Želim dotisk po priloženem vzorcu oz. načrtu ter ceni iz ponudbe (obkroži):

DA

NE

Rok dostave in plačila ________________________.
Posebne želje in dogovor
___________________________________________________________________________________
Odgovorna oseba, na katero se bomo obračali glede dotiska, prevzema in nejasnosti:
Ime in priimek ___________________________________________________________
telefon ____________________ e-naslov____________________________________

Izvedba naročila in informacije:
Hedvika Petkovšek, tel.: 01/43-45-690, fax: 01/43-45-691, e-pošta: hedvika@pzs.si.
PRILOGA:
- film ali vzorec za dotisk firme
MP naročnika
NAROČNIK:
_________________________
Datum: __________________________
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VODNIŠKI KOTIČEK
POROČILO O IZPOPOLNJEVANJU
VODNIKOV PZS

planina, Boskovec, Isteje, Ledenica, Morava),
tri skupine pa na Spustu ob vrvi (stene pod
Okencem). Popoldne smo skupine zamenjali.
Analizo smo opravil po zaključenih praktičnih
vajah. Enak urnik je potekal tudi za drugo
skupino udeležencev v soboto in nedeljo.

za kopne razmere v organizaciji Podkomisije
za usposabljanje pri Vodniški komisiji PZS in
Odbora vodniških odsekov Savinjskega MDO.

I

zpopolnjevanje je potekalo v dveh skupinah
zaradi velikega števila prijav in sicer od
petka 18. do nedelje 20. maja na Mozirski
koči na Golteh in okolici.

Za uspešno izvedbo izpopolnjevanja in prijetno
vzdušje se zahvaljujem predavateljem in
inštruktorjem ter vsem udeležencem, za
domačnost in oskrbo pa tudi oskrbnici Ani.

Nosilci
posameznih
tem-predavatelji
in
inštruktorji, ki so sodelovali pri praktičnem
delu so bili naslednji: Milan Domitrovič – vodja
izpopolnjevanja , Tone Golnar – tehnični
vodja, dr. Mateja Grat, Jože Kamenšek ,
Franci Kumer, Zdenko Purnat in Bojan
Rotovnik.
Dovoz z avtomobili je bil možen do parkirišča
na Planinski ravni, pol ure hoda pod kočo. V
petek zvečer je potekalo predavanje iz tem
Prve pomoči - oživlajnje in Organiziranosti
vodništva. V soboto smo nadaljevali najprej s
teorijo Spust ob vrvi in Orientacija. Vse se je
dogajalo v koči. Dopoldanski del smo
nadaljevali v okolici koče s praktičnim delom.
Dve skupini z Orientacijo na terenu (Rastočka

Vodja izpopolnjevanja:
Milan Domitrovič

KOMISIJA ZA PLANINSKE POTI
MDO-PD Koroške, Odbor za
planinske poti KOROŠKE (OPP)

Tečaj sta pripravila:
• Organizacijski vodja: Roman Močnik
• Tehnični vodja: Maksimiljan Kotnik
Med nami je bil tudi načelnik komisije za
planinske poti Tone Tomše. Usposabljanje za
markacista poteka po programu usposabljanja,
ki sta ga potrdila komisija za vzgojo in
izobraževanje (KVIZ) PZS in Strokovni svet za
šport Republike Slovenije.
Tečajniki si pridobijo po opravljenem tečaju in
pripravništvu naziv Markacist in se povezujejo
v odsekih za planinske poti v matičnih PD in
PZS.
Markacisti s svojim prostovoljnim delom
skrbijo, da so planinske poti vedno varne,
prehodne in dobro označene. Le redko se
pohodniki vprašajo, kdo skrbi za vse to?

Tečaj markacistov na Koroškem Košenjak Peca 2007

N

a Koroškem je potekal že 4. tečaj
markacistov. Leta 1993 na Grohotu, 1997
leta pri Kumru v Koprivni in 2002 leta na
koči Planinc. Letošnji 4. tečaj na Košenjaku, 1.
del od 12-13. maja in na Peci, 2. del 26-27
maja v okviru MDO-PD Koroške, odbora za
planinske poti.
Tečaj je obiskovalo 28 prijavljenih tečajnikov,
večina je iz Koroške, tudi iz Savinske, Podravja
in Notranjske so prišli. Vodijo ga Inštruktorji
PZS Komisije za planinske poti, pod vodstvom
mag. Uroša Vidoviča.
13
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1. del tečaja,12 in 13. maja na Košenjaku je
potekal na koči PD Dravograd in na poteh
okrog Košenjaka. Tečajniki so si pridobili
znanje iz teorije in prve napotke pravilnega
markiranja na planinskih poteh.
2. del tečaja, 26. in 27. maja je potekal
praktični del tečaja na odseku poti, proti vrhu
Pece in na zelo zahtevni poti (zavarovana pot),
ki ga vzdržuje PD Mežica.
Tečajniki so na zelo zahtevni poti zavrtali v
skalo in zabili kovinske vrvne, oprijemalne in
dvojne stopne kline ter napeli več metrov
žične vrvi. Na več mestih so vgradili lesena
varovala, protierozijsko zaščito in v živo skalo
vklesali stopnice. Vso opremo, material, stroje

in orodja so na ramah znosili na delovišče, na
pot proti Peci.
V nedeljo so tečajniki opravili še preizkus
znanja in analizo opravljenega dela. Po
opravljenem pripravništvu in po petem dnevu
tečaj si bodo pridobili naziv markacist.
Tečajniki so z svojim dejanjem naredili eno
veliko delo, ne le za pridobitev znanja temveč
poskrbeli za varnost vseh planincev, ki
zahajajo na tako zahtevne poti. PD Mežica pa
je dobilo lepo obnovljeno pot.
Vodja odbora za
planinske poti
Roman Močnik

GOSPODARSKA KOMISIJA
Janez Duhovnik, predsednik Gradbene
podkomisije Gospodarske komisije PZS
Drago Dretnik, član Gradbene podkomisije
Gospodarske komisije PZS

POROČILO O UDELEŽBI NA
SESTANKU KOMISIJE ZA KOČE,
POTA IN PLEZALNE NAPRAVE CAA
23. IN 24. 6. 2007 V KOČI
PIGEONNIER V NP LES ECRINS V
FRANCIJI
Del udeležencev sestanka pred kočo Gioberney

1. Namen potovanja
Namen potovanja je bila udeležba na letnem
srečanju KomisijeCAA
za koče, pota in
plezalne naprave (CAA Jahrestreffen Hütten,
Wege und Kletteranlagen), ki ga je organiziral
francoski FFCAM (Federation francaise des
clubs alpins et de montagne). Srečanje je bilo
organizirano v planinski koči Pigeonnier v
gorskem masivu d'Oisans v nacionalnem parku
Les Ecrins. Sestanku je prisostvovalo 16
udeležencev in sicer iz planinskih zvez
Francije, Nemčije, Švice, Italije in Slovenije
(seznam udeležencev bo sestavni del zapisnika
sestanka). Na sestanku ni bilo predstavnikov
Avstrije, Južne Tirolske in Liechtensteina.
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2. Kraj potovanja
Planinska koča Pigeonnier v masivu d'Oisans v
nacionalnem parku Les Ecrins (Francija).
3. Čas in kraj potovanja
Potovanje sva začela 21. 6. popoldne in do
polnoči prišla do Novare, kjer sva prespala. 22.
6. sva ob 12. uri prispela do koče Gioberney,
kjer smo se zbrali vsi udeleženci in župan
občine la Chapelle en Valgaudemar. Popoldne
smo se povzpeli do koče Piegonnier, kjer smo
si pred večerom ogledali kočo. 23. 6. smo
imeli
ves
dan
predavanja
francoskih
predstavnikov. 24. 6. navsezgodaj smo se
štirje udeleženci povzpeli na 3589 m visok vrh
Les Ruies nad kočo in nato sestopili do koče
Gioberney. Domov sva se vrnila 25. 5. kmalu
po polnoči.
14
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Ravnanje s fekalijami: Izbrali so opremo firme
Ecosphere Technologies, St Ferreol Trente Pas,
Francija, ki med drugim ponuja suha stranišča
za planinske koče in ekstremne pogoje z
oznako Schneeklos. Osnovni princip temelji na
ločitvi urina in blata na pomičnem
transporterju pod straniščno školjko. Urin
skupaj z odpadnimi vodami iz kuhinje (siva
voda) odteka po ceveh v ponikanje. Blato pa
se s pritiski na nožni pedal, montiran ob
školjki, pomika po transporterju nad vrtljivo
posodo ( karusel), razdeljeno na osem
prekatov, v katere so vstavljene filtrirne
vreče. Ves pogon transporterja za blato in
vrtljive posode se dogaja s pritiski na pedal
(vrvni prenosi) in ne potrebuje zunanje
energije. Mali ventilatorčki vpihujejo zrak na
dnu vsake vrtljive posode za pospešeno
sušenje blata. Enkrat letno (običajno na
začetku sezone) se vreče s posušenim in delno
stabiliziranim blatom ročno odstranijo iz
vrtljive posode in transportirajo v dolino (ali
sežgejo pred kočo). V prostoru, kamor pada
blato, je nameščen ventilator, ki odvaja zrak
iz prostora po odzračevalni cevi nad streho
koče. Ker je vlek skozi straniščno školjko
navzdol, v toaletnih prostorih ne smrdi. Kljub
temu pa mora biti prostor za blato dobro
izoliran, da se neprijetni vonji ne širijo okoli
koče. Iz referenčne liste je razvidno, da je
tovrstnih naprav montiranih že veliko na
planinskih kočah, ki ležijo tudi preko 3000 m
visoko.

4. Tema sestanka
Letošnja osrednja tema sestanka je bila okolju
prijazna novogradnja in obnova planinskih koč.
5. Važnejši podatki iz ogleda in predavanj
5.1 Podatki o Pigeonnier koči (2430 m.n.v.)
Junija 2002 so se lotili temeljite obnove stare
Pigeonnier koče in jo v enem letu praktično
zgradili na novo. Od stare koče so ostali le
temelji in osnovna lesena konstrukcija. Ves
gradbeni in ostali material so dovažali s
helikopterjem. Koča ima skupno 52 ležišč. Pri
gradnji so posebno pozornost posvetili oskrbi z
energijo, ravnanju z odpadnimi snovmi in
protipožarni zaščiti koče.

Koča Pigeonnier z jugovzhoda, od koder je videti
izhode iz vseh spalnic in drugih prostorov v kleti in
pritličju na prosto.

Oskrba z energijo: Kočo oskrbuje z električno
energijo 28 sončnih celic s skupno močjo 3,5
kW. Za shranjevanje energije služijo svinčevi
akumulatorji. V gostinski sobi je nameščena
peč na trdo gorivo (drva).
Oskrba s pitno vodo: Pitno vodo zajemajo nad
kočo v vznožju poletnih snežišč in jo po
alkatenski cevi vodijo do koče. Vode je dovolj
in je po izjavi oskrbnika primerna za pitje
(imajo analize o zdravstveni ustreznosti pitne
vode). Pred kočo je tudi leseno korito za
potrebe obiskovalcev. Iz korita pa teče voda v
majhno naravno jezerce pred kočo. Kljub
zadostni količini vode pa v koči zelo štedijo z
njo. Vse pipe v umivalnici so opremljene z
gumbi, ki na posamezen pritisk spusti le okoli
0,5 l vode. Za obiskovalce imajo tudi dva tuša,
ki pa ju lahko uporabljajo le proti plačilu 2,5
€.

Koča Pigeonnier z jugozahoda, od koder je videti izhod
iz prostorov v nadstropju.
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Nestor srečanj CAA Pierre Schubetzer razlaga podatke
o finančnih prispevkih za gradnjo koče

Straniščna školjka v suhem stranišču s pedalom, s
katerim uporabniki poganjajo tekoči trak, na katerem
se loči blato od urina.

Tekoči trakovi in posode, v katerih se zbira in suši
blato iz suhih stranišč.
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Ostali podatki o koči: Koča je oskrbovana od
junija do konca septembra. Oskrbnika sta
zakonca Perier, ki sta v tej koči že 13 leti. V
času, ko pa oskrbnika ni v koči (izven sezone),
pa sta odprti v pritličju dve opremljeni sobi, v
nadstropju pa gostinska soba in majhna
priročna kuhinja.
Zaradi nesreče, ki se je pred leti dogodila v
Franciji, ko je v požaru na planinski koči umrlo
nekaj otrok, posvečajo izjemno pozornost
protipožarni zaščiti. Vsi vgrajeni materiali
(obloge sten, tal, stropa) morajo ustrezati
predpisom o varstvu pred požarom, prav tako
vrata, vgrajen je sistem za samodejno
odpiranje strešnega okna v primeru požara.
Koča je opremljena s strelovodom.
Obiskovalci, ki prespijo na koči, morajo
prinesti rjuhe s seboj. Koča je izredno čista.
5.2 Projektiranje gradenj (zahteve in
omejitve)
V letih 2000 – 2007 so v Franciji rekonstruirali
ali na novo zgradili 18 planinskih koč v
vrednosti okoli 23 milj. €. Postopek
projektiranja in gradnje nam je predstavil
arhitekt Patrick Dumas. Vse poteka usklajeno
med zvezo in sekcijo, ki upravlja s kočo.
Najprej določijo odločilne dejavnike, ki so
pomembni za obnovo ali novogradnjo koče. To
so neusklajenost s predpisi, stanje objekta in
delovanje koče, kjer so najvažnejši pogoji za
delo oskrbnika, pogoji za obiskovalce in
obiskanost koče. Sledi programiranje, kjer
določijo zmogljivosti in površine koče,
podrobno diagnozo razmer, bodoči potencial
koče in scenarij bodoče ureditve. Sledi izbor
vodje projekta, ki poskrbi za scenarij
realizacije in okvirni predračun del. Sledi izbor
vodje del, ocena projekta na zvezi in sklep o
uvrstitvi v večletni finančni načrt, pridobitev
gradbenega in drugih dovoljenj ter finančnih
virov izven zveze. Sledi izdelava projektov za
izvedbo in gradnja.
5.3 Nacionalni park Les Ecrins
Nacionalni park Les Ecrins je predstavil
uslužbenec parka arhitekt Yves Barret. Opisal
je vlogo parka, sodelovanje s CAF, ki ga
štejejo
kot
enega
najpomembnejših
partnerjev. Poudarek njegovega predavanja je
bil, kako prikazati posebnosti parka in jih
ohranjati.
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striktnega predpisa nimajo, učinke dokazujejo
z stopnjo čiščenja (razmerje med vstopno in
izstopno obremenitvijo), možno pa se je tudi
dogovarjati z lokalnimi oblastmi o zahtevanih
učinkih ali prehodnih obdobjih.
5.5 Projektiranje planinskih koč glede na
zahteve okolja
Na to temo so bila tri predavanja arhitektov,
ki so projektirali planinske koče Tete Rousse,
Les Conscrites, Cosmics, Gouter in Carro. O
kočah Les Conscrites in Tete Rousse je govoril
arhitekt Gaston Muller, o kočah Cosmiques in
novi koči Gouter arhitekt Paul Parizet, o
obnovljeni koči Carro pa arhitektka Michelle
Avanzini. Pri vseh kočah so upoštevali
postopke, ki jih je predstavil Patrick Dumas.
Vsaka koča ima nekaj posebnosti, ki so
posledica vplivov v okolju, kjer so ali bodo
zgrajene. Predvsem pa so pri kočah
upoštevane
potrebe
oskrbnikov
in
obiskovalcev. Oblika je posledica upoštevanja
teh razmer.

Narodni park Les Ecrins odlikuje bogata flora

5.4 Analiza okoljevarstvenih zahtev in
obdelava ustreznih rešitev
Predavatelj z Univerze v Chamberyju Primius
Boldo je predstavil študijo, ki je obsegala
analizo nekaj deset planinskih koč v francoskih
Alpah. Podatke so zbirali študenti. Izkazalo se
je, da v okoli 16 % kočah obdelujejo vodo z UV
žarki in jo s tem dezinficirajo, ostalih 84 % pa
uporabljajo v kočah neobdelano vodo. Pri
analizi ravnanja z blatom iz WC pa je
ugotovljeno, da v 38% nimajo nobene obdelave
blata in ga enostavno odlagajo v naravo.
Zanimiv je model izbora najustreznejših
rešitev v zvezi z odpadnimi vodami in blatom,
ki so ga postavili glede na robne pogoje. Izbrali
so štiri najpomembnejše kriterije, to je ali ima
koča dovolj vode ali ne, ali ima dovolj energije
ali ne, ali je območje okoli koče vodovarstveno
območje ali ne in kakšne so možnosti odvoza
blata v dolino (cesta, žičnica ali helikopter).
Glede na izbrane odgovore na vsakem
področju se ponudi izbor najustreznejših
tehnologij za reševanje problemov z odplakami
in blatom na planinski koči. Model še ni
popolnoma dokončan.
Zakonodaja v Franciji glede izpustov odpadnih
vod je manj strožja kot v Sloveniji ali Nemčiji.
Pri nas imamo zahteve iz Uredbe o emisiji
snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih
komunalnih čistilnih naprav (Ur. l. RS, št.
103/2002), ki določa mejne vrednosti
parametrov odpadnih vod iz male komunalne
čistilne naprave (kamor prištevamo tudi MČN
planinskih koč) in sicer za BPK5 30 mg/l O2 in
za KPK 150 mg/l O2. V Franciji pa tako

Koča Les Conscrites nad ledenikom Tre la Tete

5.6 Predstavitev sistema suhega stranišča
Predstavnik firme Ecosphere Technologies
Pierre Colombot je predstavil tehnologijo
suhih stranišč in razvoj na tem področju.
Ponujajo tudi različico naprave, kjer poteka
kompostiranje blata s pomočjo deževnikov
(črvi).
Poročilo sestavila:
Janez Duhovnik in Drago Dretnik
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PLANINSKA DRUŠTVA VABIJO
AKCIJE V JULIJU 2007:
AKCIJA

DATUM

ORGANIZATOR

INFORMACIJE

Odprta planinska šola

8.7.14.7.07
12.7.07

VO MDO Ljubljana

Marinka Koželj Stepic 01/ 561 69 25

PD Pošte in
Telekoma
Ljubljana
PD Podnanos

Stanko Jaki 041/ 696 925

Radenci - Damelj
Dvodnevni društveni
pohod na Triglav
Kanjavec, 2568 m

14.7.15.7.07
14.7.15.7.07

Varno v gore
7. šahovski turnir za
memorial Tomaža Kavarja
v Gozdu
Dan gorenjskih planincevdruštveni dan-obletnica
Orožnove koče na planini
za Liscem-Slovenija
planinari
23. planinski mladinski
tabor
9. spominski Bregarjev
pohod
Mladinski planinski tabor

Boštjan Nabergoj 031/ 612 202
Sandi Nabergoj 041/ 961 598
Ruža Tekavec 041/ 536 788

15.7.07

PD Pošte in
Telekoma
Ljubljana
Šaleški vodniki

Marjan Karlovčec 041/ 663 601

15.7.07

PD Križe

Ivan Likar 041/ 784 175

15.7.07

PD Bohijska
Bistrica,
MDO PD
Gorenjske

04/ 572 17 28

21.7.07

PD Žalec

Jure Cencelj 041/ 921 901

21.7.07

PD Drago Bregar

Zvone Šere 041/ 355 589

21.7.07

PD Onger Trzin

Kamniški vrh, 1259 m

21.7.07

Dan Kamniških planin na
Kokrskem sedlu
Tradicionalno srečanje
planincev na planini Razor
Pohodni tabor za dijake in
študente-Z Julijci
Tabor mladinskega odseka
PD Mengeš
Osnovnošolski planinski
tabor
Pohod čez Dravo na
Vurbek
Tabor PD Podnanos – Črna
na Koroškem
Proslava ob 10. letnici PD
za selško dolino Železniki
na Ratitovcu
9. tabor mladih planincev

22.7.07

PD Pošte in
Telekoma
Ljubljana
PD Kamnik

Emil Pevec 031/ 570 533,
www.onger.org
Marina Pirš 040/ 709 400

22.7.07

PD Tolmin

23.7.07

28.7.07

PD M. Meška
Ormož
PD Janez Trdina
Mengeš
PD Podnanos

28.7.07

PD Fram

Stanka Vobič 02/ 686 40 13

28.7. 4.8.07
29.7.07

PD Podnanos

Martin Žvanut 040/ 187 929
Maja Koritnik 040/ 544 755
Alojz Lotrič 031/ 613 426

Mladinski planinski tabor
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23.7.07

PD za selško
dolino Železniki

pisarna PD 01/ 839 13 45,
pdkamnik@siol.net
pisarna PD 05/ 388 32 11,
Milena Brešan 05/ 388 19 50
Štefka in Jože Borak 041/ 698 741
Mojca Volkar 031/ 816 640
Janko Božič 041/ 850 586

julij

PD Zabukovica

Igor Lipovšek 041/ 783 836

julij

PD Drava Maribor

Boštjan Farasin 051/ 605 056
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AKCIJA

DATUM

ORGANIZATOR

INFORMACIJE

PD Gornja
Radgona
PD Gornja
Radgona
PD Gornja
Radgona
PD Hakl

pisarna PD 041/ 843 203

DATUM

ORGANIZATOR

INFORMACIJE

Na Roblek bom odšel,
glasbeno-planinska
prireditev
Pohod po poteh Vinka
Kobala
Popoldne ob citrah

4.8.07

PD Radovljica,
Gostilna Avsenik

Jože Marolt 04/ 580 18 16

4.8.07

PD Podbrdo

Jože Dakskobler 041/ 837-551

4.8.07

PD Rimske Toplice Milena Suhodolčan 040/ 606 071

Pohod po obronkih Celja

5.8.07

PD Grmada Celje

Robi Koritnik 031/ 353 373

12. obletnica spomina
žrtvam v gorah-Vogar
Dan alpske možine-pohod
na rastišče Lisce
Jakčev pohod, Slov.
Bistrica-Trije kralji
Avstrija
(Dachstein - 2995 m)
Tabor mladih gornikov in
gornic
Družinski planinski tabor
Trenta
Pohodni družinski tabor po
SPP (Pohorje-Robanov kot)
11. spominski pohod Vanje
Furlana in 17. srečanje
planincev Dolenjske in
Bele Krajine
Maša za žrtve gora na
Okrešlju
Horuk na Klopni vrh

11.8.07

PD Železničar
Ljubljana
PD Bohinjska
Bistrica
PD Slov. Bistrica,
Penzion Jakec
PD Podnanos

Jože Janežič 031/ 301 206
(torek in četretek 16-20)
Lovro Vojvoda 04/57217 28

Tabor mladih planincev PD
Gornja Radgona
13. nočni pohod na
Negovo
Družinski tabor

julij

Z mladimi planinci po
Pomurski poti

julij

julij
julij

Verica Fartek 031/ 654 514
pisarna PD 041/ 843 203
Dragotin Kuster 041/ 475 588

AKCIJE V AVGUSTU 2007:
AKCIJA

11.8.07
11.8.07
11.8. –
12.8.2007
12.8.07

MO PD Domžale

Božo Juhart, G. Hostej,
02/ 803 45 06, 041/ 280 126
Marko Nabergoj 040/ 172 164
Andreja Pižent 040/ 626 468
Jernej Južna 031/ 246 201,
Jernej.Juzna@gmail.com
Željko Lamut 041/ 548 103

13.8.07

PD Grmada Celje

13.8.07
15.8.07

PD M. Meška
Ormož
PD Novo mesto

Jože Perše 041/ 693 195

15.8.07

PD Celje-Matica

PD Celje-Matica 03 49 24 850

18.8.07

Borut Lotič 041/ 569 321

Marjan Kukovec 041/ 698 741

Miholov pohod na Kokrško
sedlo
Pohod Logatec-Triglav

18.8.07

PD Lovrenc na
Pohorju
PD Bajtar

18.8.07

PD Logatec

Pohod ob obeležju NOBpraznik KS
Turnir malega nogometa
na Korošici
Pot prijateljstva Latschur

18.8.07

PD Zabukovica

Janez Slabe 041/ 544 561
01/ 754 15 93
Jože Jančič 041/ 200 196

18.8.07

PD Celje-Matica

PD Celje-Matica 041/ 49 24 850

19.8.07

PD PodpečPreserje

Marko Goršič 041/ 795 006,
01/ 363 11 75
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AKCIJA

DATUM

ORGANIZATOR

INFORMACIJE

Srečanje planincev na
Poreznu- Slovenija
planinari

19.8.07

MDO Posočja
PD Cerkno

Tradicionalni pohod
"Gremo peš na Kokoš" s
predstavitvijo društva
21. tradicionalno srečanje
planincev in borcev na
Graški gori.
Tradicionalni pohod po
poteh prenosa ranjencev
Želin-Vojsko
14. letni pohod na Čaven

19.8.07

PD Sežana

Gregor Rupnik 040/ 308 172
Damjana Čadež 05/ 374 52 18,
031/ 687 256
www.planinsko-drustvo-cerkno.si
pisarna PD 05/ 730 01 14

25.8.07

PD Velenje

Jože Melanšek 041/ 578 557

25.8.07

PD Idrija

Marica Brezavšček 05/ 374 42 93

26.8.07

PD Ajdovščina

Alojz Vitežnik 031/ 818 936

15. tradicionalno srečanje
članov in članic
PD Domžale-Domžalski
dom na Mali planini
Kumska nedelja

26.8.07

UO PD Domžale

Borut Peršolja 01/ 721 57 14,
Borut.Persolja@guest.arnes.si

26.8.07

PD Kum

Milan Žnidaršič 041/ 668 472

Pohod po obronkih
Ponikve
13. pohod k Lovrenškim
jezerom
2. večer na Bohorju

26.8.07

PD Žalec, PS
Ponikva
PD Lovrenc na
Pohorju
PD Bohor Senovo,
oskrbnik kočeBohor

Danijel Jelen 041/ 829 936

28.8.07
31.8.07

Lovro Paradiž 041/ 794 223
Anton Petrovič 031/ 866 83,
Ivo Abram 031/ 396 320

AKCIJE V SEPTEMBRU 2007:
AKCIJA

DATUM

ORGANIZATOR

INFORMACIJE
Dušan Resnik 031/ 683 780

11. Gašparičev pohod na
Krim
9. pohod Planike na
Pohorje
Gorski tek na Črno prst

1.9.07

PD Delo

1.9.07

PD Planika Maribor Franci Rajh 041/ 797 712

1.9.07

Tomaž Štenkler 041/ 468 469

Koncert pihalnega
orkestra Lesce pri
Roblekovem domu,
glasbeno-planinska
prireditev
31. rekreacijski pohod na
Ratitovec-Krekova koča
40. srečanje planincev
Pošte in Telekoma
Slovenije na Kozjaku
Srečanje gornikovplanincev pred Blejsko
kočo v Lipanci
Tečaj gibanja v kopnih
razmerah – Turnc pod
Šmarno goro

1.9.07

PD Podbrdo,
GRS Tolmin
PD Radovljica,
Pihalni orkester
Lesce
PD za selško
dolino Železniki
PD Pošte in
Telekoma Maribor

Alojz Lotrič 031/ 613 426

PD Bled

Janez Petkoš 031/ 834 128
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2.9.07
2.9.07
2.9.07

3.9.-8.9.07 PD Ljubljana Matica
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Janez Pretnar 031/ 429 970

Vlado Možina, Rosvita Valentan
02/ 449 26 46 in 02/ 449 25 13

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

Obvestila Planinske zveze Slovenije
AKCIJA

DATUM

11. srečanje planincev
Podravja
Jesenski pohod ZrečeRogla-Zreče
Pohod na Nebeško goro
Prireditev ob stoletnici
društva
Srečanje družin na Uršlji
gori
Srečanje pevskih
planinskih zborov na LisciLisca poje-Slovenija
planinari
9. pohod po poteh občine
Polzela

ORGANIZATOR

INFORMACIJE
Rafael Razpet 02/ 661 27 51

8.9.07

MDO PD Podravja,
PD Ruše
PD Zreče

9.9.07

PD Radeče

Irena Kampuš 041/ 626 136

9.9.07

PD Snežnik

Darinka Dekleva 041/ 545 172

9.9.07

PD Prevalje

Ivanka Komprej 02/ 823 14 79

9.9.07

PD Lisca, MDO
Zasvje

Jože Prah 041/657 560,
prah.joze@volja.net

12.9.07

PD Polzela

Zoran Štok 031/ 611 879

8.9.07

Drago Črešnar 041/ 725 033

PLANINSKA DRUŠTVA POROČAJO
PREDSTAVITEV OPD KOPER

vsem, kar je treba
vključitev v planinstvo.

V

počastitev občinskega praznika so bile v
Kopru v mesecu maju številne prireditve.
V soboto, 12. maja, se je v okviru
projekta Koper - zdravo mesto, med ostalimi
društvi, predstavilo tudi najštevilnejše,
Obalno planinsko društvo Koper, ki združuje
skoraj 800 članov, različnih starosti, od
predšolskih otrok do seniorjev. Na lično
opremljeni stojnici so lahko mimoidoči našli
kar nekaj zloženk z informacijami o možnostih
vključitve v društvo in prednostih članstva,
letni program razvejane društvene dejavnosti,
ki obsega pohodništvo, alpinizem, kolesarjenje
(cestna in gorska kolesa, maratonci, seniorji),
delo z mladimi (od pohodov do letnih taborov),
markiranje itd. Mlade članice in člani društva
pa so jim z veseljem priskočili na pomoč tudi z
mnogimi ustnimi informacijami in nasveti o

vedeti

za

uspešno

Foto Tanja Brstilo

Povezava: http:/www.opd.si.

Maruška Lenarčič
___________________________________________________________________________________

POT ZDRAVJA IN PRIJATELJSTVA

progi Trst – Poreč in postaja simbol
prijateljstva med slovenskimi, italijanskimi in
hrvaškimi občinami.
Slovenski del poti od mejnega prehoda Škofij
do Sečovelj je zdaj v celoti urejen in primeren
za kolesarjenje, hojo, tek, rolkanje… Pot je
dolga 27 km in vodi skozi stara mesta in vasi,
ob morju ter med vinogradi in nasadi oljk,

V

Soboto, 26. maja so v Seči slovesno
predali v uporabo še zadnji slovenski del
mednarodne
rekreativne
poti,
poimenovane
POT
ZDRAVJA
IN
PRIJATELJSTVA – POREČANKA - PARENZANA,
ki je speljana po nekdanji ozkotirni železniški
21
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speljana je skozi kratke osvetljene in urejene
predore, prečka doline in se vzpenja prek
gričev. Nanjo je moč vstopiti na več mestih.
Ureditev poti so omogočile vse tri obalne
občine s prispevkom evropskih sredstev.
Nedvomno ima največ zaslug za uspešno
uresničitev projekta Drago Bratož.
Projekt se je začel
že v letih 1997/98,
najpomembnejši mejnik pa je prav gotovo, že
leta 2000 podpisano Pismo o nameri, s katerim
se je 17 županov občin, v katerih poteka trasa
Porečanke, zavezalo k uresničitvi projekta.
Že v začetku so k sodelovanju pritegnili
Obalno planinsko društvo Koper – kolesarsko
sekcijo katere člani, pod vodstvom Alda
Zubina (sedanjega predsednika društva)
vseskozi sodelujejo s prostovoljnimi delovnimi
akcijami pri nastajanju in vzdrževanju poti ter
pri načrtovanju in reševanju problemov, ki se
pojavljajo. Množično so se udeležili tudi
sobotne otvoritve in prevozili celotno traso od
mejnega prehoda Škofije do Seče in nato do
Sečovelj. Pridružili so se jim mnogi ostali
ljubitelji kolesarjenja, hoje in teka, manjkali
pa niso niti old-timerji in kraške mlekarice.
Povezava na: http://www.sloveniabike.com

Otvoritev Parenzane

Maruška Lenarčič
Na otvoritev so prikolesarile mlekarice s Krasa

___________________________________________________________________________________

TUMOVA KOČA NA SLAVNIKU
PRAZNUJE 50 LET

S

lavnik (1028 m) – imenovan tudi istrski
Triglav, je prvi in najbližji tisočak morju,
zato je priljubljena točka planincev
slovenske in hrvaške Istre. Od nekdaj nanj
zahajajo tudi številni ljubitelji narave iz Trsta
in Krasa. V zadnjem času pa je deležen vedno
večje pozornosti planincev iz notranjosti
Slovenije,
še
zlasti
v
zimskem
in
spomladanskem obdobju zaradi čudovitega
razgleda in
prelepega raznolikega cvetja.
Pohodniki radi stopijo v Tumovo kočo tik pod
vrhom, ki obiskovalcem nudi prijazno
zatočišče že pol stoletja. Je točka in zadnja
visokogorska postojanka na Slovenski planinski
poti od Pohorja do morja, Transverzale
kurirjev in vezistov ter Istrske planinske poti.
7. julija letos je minilo natančno 50 let od
slovesne otvoritve koče.
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Kako je koča nastajala razberemo iz prispevka
dr. Božidarja Zege v Zborniku OPD Koper.
Zamisel o planinski postojanki na področju
Slavnika sega že v 19. stoletje, ko so tržaški
planinci celo že kupili manjšo parcelo.
Uresničilo pa jo je šele Obalno planinsko
društvo Koper, ki je bilo ustanovljeno 4.3.1949
kot podružnica Slovenskega planinskega
društva Trst. Že na ustanovnem občnem zboru
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koča končno dočakala komunalno dograditev in
ureditev okolice, kasneje so bile postavljene
lesene mize in klopi, generalno obnovljena
kuhinja, zamenjane inštalacije in skoraj vsa
okna in polkna.
Poudariti moramo, da je skrb za kočo nenehno
prisotna, vlaganja vanjo pa so odvisna od
vsakoletnega pritoka finančnih sredstev in
smotrnega gospodarjenja ter od zagnanosti
posameznikov.
Zato je 50 letnica uspešnega delovanja koče
priložnost za zahvalo vsem predsednikom
društva, mnogim članom upravnega odbora in
gospodarjem koče za vložen trud in napore,
ter
planinkam in planincem, ki so se
udeleževali prostovoljnih akcij.
V vseh teh petdesetih letih se je zvrstilo veliko
oskrbnikov oz. zakupnikov koče, eni so bili le
krajši čas, drugi so ostajali leta in se jih
obiskovalci še vedno radi spominjajo.
V
začetnem obdobju je bilo delo veliko bolj
ljubiteljsko, z novimi zahtevami pa postaja
vedno bolj profesionalno. Vsem pa je gotovo
skupno prizadevanje za prisrčen sprejem
vsakega obiskovalca, ustvarjanje domačnosti
in skrb za dobro počutje. V začetnih letih je v
koči delalo kar nekaj domačink iz Podgorja. Po
dolgih letih, pa je Tumova koča od leta 2004,
spet v oskrbi Podgorcev, oskrbnica je Ban
Angelca iz Podgorja 10b, informacije 050
621 791 oz. 041 893 517. Koča je odprta ob
sobotah, nedeljah in praznikih, za skupine pa
tudi med tednom po poprejšnjem dogovoru z
oskrbnico.
Tudi sicer so prebivalci izpod Slavnika, še
posebej iz Podgorja in Jelovic, izredno vezani
na svoj Skukovc, kot mu pravijo oni. Imajo ga
enostavno radi, povezuje jih z njihovimi
koreninami.
Obalno planinsko društvo Koper in Turistično
društvo Podgorje zgledno sodelujeta, kar
potrjuje tudi skupno načrtovana počastitev 50
letnice Tumove koče na Slavniku.

je bil sprožen predlog za gradnjo koče, a žal so
bila prizadevanja zaradi znanih politično
zgodovinskih
razmer,
uresničena
skoraj
desetletje kasneje.
Planinski zanesenjaki, z dr. Viktorjem Vovkom,
utemeljiteljem organiziranega planinstva v
slovenski Istri in tedanjim predsednikom
društva na čelu, so se gradnje koče lotili konec
leta 1954, po tem, ko je bilo z londonskim
sporazumom rešeno tržaško vprašanje, ko je
društvo postalo samostojno in se je tudi
formalno lahko vključilo v Planinsko zvezo
Slovenije. Takrat je bil imenovan gradbeni
odbor, ki so ga sestavljali dr. Vovk kot
predsednik in člani: Vide Štravs, Rado Strgar in
dr. Božidar Zega ter projektant in nadzorni
organ, danes 86 letni, še edini živeči član
odbora Jože Brec.
Ko je odbor z velikimi prizadevanji končno
izposloval posojilo pri PZS in zbral ostala
finančna sredstva, je gradnja stekla spomladi
1955. Gradbeni delovodja je bil Jože Jakomin,
zidarski mojster iz Kubeda. Dela so potekala
dve leti pod težkimi pogoji: brez ceste in
mehanizacije, pomanjkanje vode in pod
vplivom neugodnih vremenskih razmer in tudi
finančnih težav ni manjkalo. Pa vendarle
odgovornim ni zmanjkalo volje, s pomočjo
iznajdljivosti
in
pridnosti
mnogih
neimenovanih prostovoljcev izpod Slavnika, so
7. julija 1957 ljubitelji planin pričakali
slovesno otvoritev koče.
Takrat so sprejeli tudi predlog dr. Viktorja
Vovka, naj se koča poimenuje po znamenitem
slovenskem publicistu, jezikoslovcu, politiku in
borcu za delavske pravice ter utemeljitelju
sodobnega alpinizma, dr. Henriku Tumi (1858
– 1935).
V letu 1958 je bila zgrajena cesta s Kozine do
koče in s tem olajšano oskrbovanje.
Kljub temu je bilo vseskozi veliko problemov
tako z gospodarjenjem in z oskrbo, kot tudi s
pridobivanjem sredstev. Obisk koče se je
povečeval, zahteve po udobnosti in higienskih
razmerah pa tudi. Skromna sredstva so
zadostovala le za posodobitev bivalnega
prostora in manjša popravila. Šele med leti
1988 in 1992 je bila koča temeljito
prenovliena: zgrajen je bil prizidek za
sanitarije in večji vhodni predprostor,
salonitna fasada je bila zamenjana s sodobno
kovinsko ter dograjena terasa in omogočena
razširitev jedilnice. Ob 40 letnici, leta 1997, je

Turistično društvo Podgorje je
pripravilo filatelistične dogodke:
07.julija.2007, na dan, ko so pred 50. leti
slavnostno predali svojemu namenu Tumovo
kočo na Slavniku, je pošta 6216 Podgorje, pri
odpremi
pošte
uporabila
spominski
priložnostni žig.
Osnutek žiga je pripravil gospod Andrej
ALUJEVIČ.
Uporabo
poštnega
žiga
je
23
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pospremila tudi spominska kuverta in posebej
v ta namen izdelana poštna znamka.
V okviru odobrene uporabe priložnostnega
poštnega žiga, je gospod Veselko GUŠTIN, na
glavni pošti 6104 v Kopru, Kolodvorska ulica 9,
postavil zanimivo filatelistično razstavo
»Primorska v letih 1918 – 1938«.
Hkrati je Obalno planinsko društvo
izdalo spominsko razglednico 50 let Tumove
koče na Slavniku, posebej za ta namen je kočo
brezplačno fotografiral Jaka Jeraša.
V jesenskem času, v času 29.
spominskega pohoda na Slavnik, se bodo
odvijali naslednji dogodki:

Svečana otvoritev razstave o
Tumovi koči in Slavniku v Podgorju, ki jo
skrbno pripravlja Turistično društvo Podgorje


Predstavitev publikacije o Tumovi
koči, pripravlja
Obalno planinsko društvo
Koper

Svečana seja upravnih odborov OPD
Koper in
TD Podgorje (pred otvoritvijo
razstave)

Proslava na vrhu Slavnika na dan 29.
spominskega pohoda v nedeljo, 7. oktobra
2007, nosilec: OPD Koper.
O posameznem dogodku bo javnost naknadno
podrobno obveščena.
Kontaktni osebi:
Za Obalno planinsko društvo Koper:
Maruška Lenarčič, GSM: 041 771 752,
e-mail: lenarcic.maruska@siol.net
Za Turistično društvo Podgorje:
Jože Rojc, GSM: 031 625 158
e-mail: tdslavnik@volja.net

___________________________________________________________________________________

UDELEŽBA PD SEŽANA NA DNEVU
PLANINCEV

2

. junija, se je Dneva
planincev na
Sviščakih udeležila tudi delegacija PD
Sežana. Sicer se je ob tej priložnosti, na
slavnostnem
mestu
na
travniku
pred
planinskim
domom
zbralo
okrog
800
udeležencev iz cele Slovenije. Slavje pa je
potekalo v enkratnem vzdušju, čeprav je
prireditev občasno motil dež. Večina planincev
se je tudi povzpela na vrh Snežnika in se po
povratku okrepčala z brezplačnim golažem, ki
ga je prispevala Slovenska vojska.
Albin Žnidarčič

Od leve proti desni stojijo: Branko Čandek, Edvin
Furlan, Albin Žnidarčič, Marjan Olenik, Branko
Banovac, Jožica Milavec in Vanda Femc
Čepijo: Bogdan Rojc, Vesna Pečar in Mirjam F. Franetič

___________________________________________________________________________________

GORSKI STRAŽARJI SAVINJSKEGA
MDO SMO ZBOROVALI

V

nedeljo, dne 24. junija 2007, smo se na
Gori Oljki zbrali gorski stražarji in varuhi
gorske narave SMDO na letnem zboru –
srečanju.
26 udeležencev nas je bilo, s svojo udeležbo
pa so nas še počastili: načelnica komisije za
VGN pri PZS Rozi SKOBE, podpredsednik PZS
Rudi SKOBE in predsednik SMDO Jože KODRE.
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Zbor je vodil načelnik odbora za VGN pri SMDO
Drago ŠUSTER, ki je nas je na začetku pozval,
da smo se z enominutnim molkom spomnili
dveh pokojnih članov Boža JORDANA in Staneta
ŠTORMANA.
Nato smo sledili predlaganemu dnevnemu
redu.
Pregledali in potrdili smo zapisnik lanskega
zbora na Golteh.
Sledila je tema O POMENU OHRANJANJA
NARAVE V GORSKEM SVETU, ki jo je nazorno in
24
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varuhe gorske narave, sodeluje in pomaga pri
organizaciji tečaj za GS.
Opozorila sta,
da je pomembna naloga
vodnikov PZS, članov GS in varuhov GN, ki
vodijo izlete, da pri načrtovanju vsakega izleta
upoštevajo tudi vsebinski del o varovanju
gorske narave.
To nalogo naj pri letnem načrtovanju izletov in
akcij upoštevajo tudi vodstva PD.

zelo strokovno opravila mlada biologinja Petra
RATAJ iz Griž.
Opozorila je na ogroženost rastlinskih in
živalskih vrst v gorskem svetu;
o pomenu Natura 2000 v Sloveniji, ki leži na
stičišču 4 biotopskih raznovrstnosti;
o ukrepih za varovanje območij;
opozorila je na rdečo knjigo EU in pomenu
rdečega seznama za Slovenijo in o zaščiti in
varovanju biotopskih raznovrstnosti.
Ob zaključku svojega podajanja, je opozorila
na pomembna varovana območja v Sloveniji in
Savinjski dolini ter nas povabila na ogled
Ljubljanskega botaničnega vrta.
Ob razpravi smo udeleženci opozorili na
neučinkovitost varovanja gorskega sveta, da se
morajo poleg planincev vključevati tudi drugi
subjekti v lokalnih skupnosti in državi.
Predlagali smo, da vodstvo SMDO pošlje
sporočilo tudi na Ministrstvo za okolje, da
uvede bolj učinkovite ukrepe za varovanje
gorske narave ter da, skupaj z drugimi organi
poostri nadzor pri preprečevanju pretiranega
nabiranja zdravilnih rastlin, da prepreči
nedovoljene vožnje z motornimi sanmi,
štirikolesniki, motokros motorji in drugimi
prometnimi sredstvi na varovanih območjih.
Načelnik odbora za VGN pri SMDO je sporočil,
da je vodstva PD potrebno posebej opozoriti o
tečajih, ki so redno objavljeni v Obvestilih PZS
in s posebnem dopisom SMDO, da bo Odbor
VGN pri SMDO jeseni organiziral tečaj za nove
gorske stražarje.
Rozi in Rudi SKOBE pa sta opozorili in
odgovorila na nekatera postavljena vprašanja
ter sporočila, da imajo pomembno vlogo pri
varovanju gorske narave starši, šola, društva,
organi
lokalnih
skupnosti
in
državne
institucije.
Komisija za VGN je izdala nove izkaznice in
značke za GS, da redno organizira tečaje za

Vsi prisotni smo se obvezali, da bomo
dogovorjena stališča prenesli na Upravne
odbore PD in vodstva PD, da jih vključijo v
letne programe dela za leto 2008. Predsednik
SMDO Jože KODRE pa bo z zapisnikom obvestil
vodstva vseh 46 PD, da upoštevamo
dogovorjena stališča in zaključke, kot
usmeritve za bodoče delo!
Nato je sledilo potrjevanje izkaznic GS, skupno
kosilo, fotografiranje in odhod domov, z
obvezo, da se letu 2008, drugo nedeljo v
juniju, ponovno srečamo!

Jože Melanšek

___________________________________________________________________________________

PD PODBRDO PRAZNOVALO 50
LET PLANINSKEGA DELOVANJA

Ponosni so na trdo prehojeno planinsko pot.
Prav tako ponosni na planinsko svetišče na Črni
prsti, ki so ga naredili, obnovili in posodobili.
Ob praznovanju so izdali strokovno dovršen
zbornik PD Podbrdo na skoraj 200 straneh. Na
slovestnosti je bilo ob bogatem kulturnem
programu prisotnih preko 600 ljubiteljev gora
in članov PD Podbrdo. Društveni prapor je
razvil predsednik PZS Franci Ekar in ob tem

2

3 . junija je planinsko društvo Podbrdo
praznovalo 50 let planinskega delovanja,
trdega dela v izjemno težkem hrobovitem
okolju.
25
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pozdravnem nagovoru sporočil: "V okolju, kjer
je bila dolga desetletna bitka in borba za
obstoj in ohranitev slovenstva, se je tu
slovenstvo in tudi slovensko planinstvo še
posebej pogumno dokazovalo. Zatorej ob tem
zlatem jubileju poleg čestitik veljajo tudi
zasluge za trdo, ustvarjalno planinsko delo v
najtežjih naravnih pogojih. Iskrene zahvale v
imenu vsega planinstva združenega v Planinski
zvezi Slovenije.
mag. Franci Ekar
Predsednik PZS

Na sliki: od leve ob praporu: predsednik PD Podbrdo
Tomaž Štenkler, novi praporščak, Lojze Lotrič
predsednik PD Železniki, ki so pred tednom slavili 100
letnico podružnico SPD za Selško dolino, predsednik
PZS Franci Ekar, Gregor Rupnik predsednik MDO PD za
Posočje.

___________________________________________________________________________________

PREDSTAVILI SO ZBORNIK
PLANINSKEGA DRUŠTVA
PODBRDO

P

laninsko društvo Podbrdo, ki letos
praznuje 50-letnico ustanovitve, je v
Podbrdu predstavilo Zbornik o delovanju
društva v tem obdobju.
Osrednji del zbornika je kronika. Predstavlja
spomenik velikemu številu članov društva, ki
so v petdesetih letih žrtvovali svoj prosti čas
njegovemu razvoju in z nadčloveškimi napori
gradili kočo na Črni prsti, jo obnavljali in
postavili tovorno žičnico. Dodana
ji je
zgodovina planinstva v Baški grapi, prikazana
pa so tudi
dolgoletna prizadevanja za
postavitev koče na Črni prsti, ki so trajala od
leta 1906 pa do leta 1954.
V nadaljevanju se več avtorjev spominja
nepozabnih dogodkov, doživetih na planinskih
poteh. To so spomini na planinske izlete in
pohode, na začetke gorskega teka na Črno
prst, na alpinistične podvige, na delo članov
Gorske reševalne službe,… Zbornik je obogaten
z opisom in fotografijami bogatega rastlinstva,
po katerem Črna prst slovi že od konca 18.
stoletja. Posebno poglavje je namenjeno
planinskemu krožku Osnovne šole Podbrdo,
kajti novi rod mladih planincev naj bi
nadaljeval pot, ki jo je »markiral« ustanovitelj
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društva Ivan Anderle – Rejčk. Nazadnje so iz
planinskega nahrbtnika potegnili še nekaj
veselih in žalostnih, ki jih tudi v življenju
planincev ni manjkalo.
Zbornik ima 181 strani, dopolnjuje pa ga 160
črnobelih in barvnih fotografij, ki dajejo
zborniku še posebno privlačnost.
Prireditev so obogatile pesmi noneta Bača,
številne obiskovalce je nasmejal domačin s
skečem v baškem narečju. Spremljala jo je
tudi razstava fotografij domačih gora in vasic,
ki ji je avtor dal naslov »Med gorami«. Štirim
še živečim ustanoviteljem društva so podelili
naziv častnega člana društva.

Foto: Alenka Zgaga

Olga Zgaga
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SLOVESNOST IN PLANINSKI
POHOD

PZS je bila in ostaja evropska in svetovna
"velesila" sodobnega planinstva, je "bogata" in
popolna če je njeno pokritje kar najpolnejše v
vseh slovenskih področjih." V nadaljevanju je
omenil vsebino o pravkar sprejetem zakonu o
planinski poteh, ki zagotavlja svobodo in
pravico gibanja v gorsko planinskem svetu, da
zahteva od obiskovalca gora tudi spoštljivosti
do planinskega sveta, gibanja kulturnosti in
tudi upoštevanja pravil varnosti in preventive.
Na dan državnosti pa naj se obudijo spomini,
da smo tudi planinci in PD veliko pripomogli v
procesu
osamosvajanja,
oblikovanja
samostojne državnosti in pri vstopanju v
družino evropskih držav. Nekdanja obmejna
področja lahko postanejo nove priložnosti za
nove izzive.

O

b dnevu državnosti in 20. obletnici
Planinskega društva Lendava so v
nedeljo
24.
junija
organizirali
slovestnost in planinski pohod "Murania".
V sklopu evropskega projekta INTERREG IIIA
projekta
"Vzpostavitev
turistične
cone
obmejnih regij za skupen razvoj inovativnih
turističnih proizvodov ter za vzpostavitev
mreže za skupno promocijo in trženje
integralnega
turističnega
proizvoda
čezmejnega območja: Murania". Pohoda in
slovestnosti so se udeležili planinci PD
Lendava, iz sosednje Madžarske in Hrvaške.
Prvič je potekal na področju nekdanje "železne
zavese". To je bila velika vzpodbuda za
nadaljni
razvoj
planinstva
v
tem
najvzhodnejšem delu Slovenije, prav tako so
se prvič kar trikrat uradno prečile državne
meje z osebnimi dokumenti. Vzdušje je bilo
planinsko in prijateljsko, tudi v želji, da se bo
v vsej popolnosti tudi tu zgodila Evropa brez
meja in strahu. Predsednik PZS se je odzval
povabilu in ob nagovoru spregovoril: "Lahko Na sliki : srečanje prijateljev planincev iz Madžarske,
smo srečni, da planinci Prekmurja ohranjajo Hrvaške, s predsednikom PZS Francijem Ekarjem in
slovensko planinsko poslanstvo, da aktivno in legendarnim predsednikom PD Lendava Laszlo
Ligetijem, predsednikom MDO Kustrom, Jožetom
profesionalno izvajajo in se vključujejo v Ružičem in županom Občine Lendava Antonom
mednarodne projekte sodobnosti in nuje, Blaškom.
planinstva v novem tisočletju in novem času.
___________________________________________________________________________________

DAN KRIŠKIH PLANINCEV

1

7. junija so planinci PD Križe na Kriški
gori slavnostno z bogatim kulturnim
programom pripravili
praznik
kriških
planincev. Na ta dan so pripravili otvoritev
elektrovoda za planinski dom na Kriški gori. To
je velika vrednota in skrb za gorsko
okoljevarstvo, kajti odprava naftnih derivatov
z gore in ostalih kemično
energetkih
kombinacij in sredstev je praktično popolno
očiščenje najbolj nevarnih snovi iz planinskega
sveta.
V slabih desetih letih novega tri tisočletja se
je tako posodobilo in okolju prijazno in
estetsko
uredilo
z
zemeljskimi
elektrovodi veliko aktualnih gorskih lokacij
(Dolina Vrat za Aljažev dom, Blegoš, Dobrča,
v pripravi sta Krma in Porezen).

Planinski prijatelji: Rozi Skobe načelnica KVGN PZS,
Tone Tomše načelnik KPP PZS, Rudi Skobe
podpredsednik PZS, Miro Pogačar predsednik PD
Rdovljica, Franci Ekar predsednik PZS, Borut Sajovic
župan in poslanec iz Tržiča, Ivan Likar izjemno delovni
in prizadevni predsednik PD Križe, Marjan Burja
predsednik MDO PD Gorenjske, Jože Stanovnik
predsednik PD Škofja Loka.
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PD KRANJ ZAKLJUČIL PLANINSKO
ŠOLO

bolj vključujejo v področja športnega plezanja
in alpinizma in turno gorskega smučanja.

V

juniju so v PD Kranj že tradicionalno
zaključili planinsko šolo. Uspešno jo je
opravilo 18 učencev iz sedmih centralnih
osnovnih šol, treh podružničnih šolah in
vzgojnemu zavodu Kranj, katere vse delujejo
na področju nekdanje občine Kranj. Za
planinske dejavnosti skrbi 13 mentoric in
mentorjev, med njimi je še vedno prizadeven
in aktiven France Benedik, posebno pri
izvajanju planinsko mladinskih programov,
planinske šole, usposabljanjih in izvedbi
izletov in pohodov. V pomoč mu je planinska
vodnica PZS Udovč Mateja. V času enega leta
so organizirali sedem izletov z udeležbo 637
učenk in učencev. Mladi v Kranju pa se vse

Ob zaključku planinske šole v društvenih prostorih PD
Kranj

___________________________________________________________________________________

NARAVOVARSTVENI DAN PD
KRANJ
soboto, 16. junija, je bil že osemnajsti
naravovarstveni dan PD Kranj, ki ga
operativno in organizacijsko zadnja leta
izvaja Planinska sekcija Predddvor.
Letošnjo naravovarstveno akcijo je sicer
nekoliko osiromašilo izjemno slabo vreme.
Kljub temu so v okviru programa uresničili
čiščenje zaraščene poti od Kališča do
Bašeljskega sedla in poti Kališče - Bašeljski vrh
in dalje čez Mačensko sedlo, Mali Grintavev in
Dolge njive.

V

Zaradi klimatskih sprememb je rast smreke in
rušja izredno intenzivna in gozdna meja se
nenehno dviguje. Z naravovarstvenega vidika
pa je potrebno paziti na primerno prehodnost
poti, sicer si ljudje delajo svoje prehode in
bližnjice, s tem pa nastajajo nova erozijska
žarišča.
Planinci PS Preddvor PD Kranja so to dokaj
obsežno delo opravili temeljito in strokovno v
šestih urah prostovoljnega dela. V teoretičnem
delu akcije pa jim je bil predstavljen projekt
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Botanične-naravovarstvene
Zoisovi
poti.
Seznanili so jih z že pripravljenimi gradivi o tej
poti. O namenu in pomenu varovanja narave
danes za jutri ga je pripravila Tadeje Šubic.
Tone Tomše s sodelavci je opisal potek poti. O
naravovarstvenemu delu na poti je strokovno
gradivo pripravila dr. Nada Praprotnik. Pri
projektu te poti so aktivno sodelovali še Rozi
Skobe, načelnica KVGN, dr. Milan Naprudnik,
Živko Drekonja, Gorazd Hace... Celoten
projekt pa je udeležencem naravovarstvenega
dneva predstavil domačin Franci Ekar, ki je bil
tudi pobudnik tega projekta. Projekt sovpada s
predsednikovanjem Slovenije EU in že
potekajo dogovori, da bi ga vključili v ponudbo
tistim, ki bodo pri nas gostovali v času
predsedovanja. To bo tudi del promocijskega
gradiva Slovenije.
Lokacija Brdo, kjer so Zoisi bivali in v gorskem
loku okoli njega aktivno botanično raziskovalno
delovali, je optimalna. Ljudje pod Storžičem
smo ponosni na njih, še posebej, da so prav
zvončico imenovano po Zoisih, prinesli s
Storžiča.
PD Kranj
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100 LET PD ZA SELŠKO DOLINO
ŽELEZNIKI 1907 – 2007

slavnostna govornika na prireditvi predsednik
PZS gospod Franc Ekar ter župan občine
Železniki in poslanec v državnem zboru gospod
Mihael Prevc
Med bogatim kulturnim programom, v katerem
so sodelovali Harmonikaši Niko, Grudnove
Šmikle, pevec Peternel Marjan in citrar Stane
Bončina, je voditeljica na prireditvi gospa
Tadeja Šuštar predstavila delovanje društva z
odlomki iz zbornika, ki ga je društvo izdalo ob
100-letnici in ga predstavilo na današnji
prireditvi. Predsednik društva gospod Lotrič
Alojz je v svojem govoru predstavil sedanje
delovanje društva.
Dolgoletnim in zaslužnim članom društva so
bili podeljeni zlati, sreberni in bronati častni
znaki PZS. Posebna priznanja društva, pa so
prejeli Goljevšček Rado, Nastran Tone in
Trojar Franc za 30. letno neprekinjeno delo v
upravnem odboru društva.
Ob koncu je bila za vse udeležence prireditve
skromna pogostitev, na kateri so vsi povabljeni
gostje prejeli v spomin zbornik.

P

red natanko 100 leti, je bilo 21.maja
1907 na pobudo velikega ljubitelja Selške
doline in Ratitovca Janeza evangelista
Kreka ustanovljeno eno prvih društev v Selški
dolini. Takrat se je imenovalo Selška
podružnica Slovenskega planinskega društva.
Ob letošnjem jubileju, je društvo pripravilo
več rekreativnih pohodov v zimskem in
spomladanskem času. Osrednje prireditve so
se pričele v mesecu juniju z odprtjem razstave
ob 100-letnici društva v razstavnem prostoru
muzeja v Železnikih, doseglo svoj višek s
slavnostno akademijo, ki je bila 16. junija
2007 v kulturnem domu v Železnikih in se bo
zaključilo 29. julija 2007 s proslavo in
planinskim rajanjem pri Krekovi koči na
Ratitovcu.
Akademije se je udeležilo 230 planincev in
povabljenih gostov. Na začetku je skupina
igralcev iz Selške doline oprizorila ustanovni
občni zbor Selške podružnice Slovenskega
planinskega društva, nakar sta dobila besedo

Predsednik društva
Lotrič Alojz

___________________________________________________________________________________

SLOVESNOST
OB 15-LETNICI
PLANINSKE
SEKCIJE DU

1500 do 1800 udeležencev izletov. V
programu, ki ga je povezovala Lojzka Koritnik
je Almira Jelnikar v verzih predstavila prvih 10
let delovanja sekcije, Mila Grošelj pa zadnjih
pet let. Nastopil je tudi 12 letni harmonikar
Boštjan iz bližnjih Vnajnarjev.

O

b torkih je planinski dom na Jančah sicer
zaprt, vendar je oskrbnik 12.6.2007
kljub temu odprl vrata, saj je tega dne
Planinska sekcija DU oz. upokojenska sekcija
PD Litija v domu proslavljala 15-letnico
delovanja. Slovesnost so s planinsko himno
pričeli pevci sekcije pod vodstvom Jožeta
Kukovice. Vodja sekcije Stane Jerebič je v
uvodnem pozdravu poudaril izredne dosežke
sekcije, saj so v teh 15 letih opravili 477
organiziranih
pohodov,
na
katerih
je
sodelovalo 20.500 udeležencev. O prvem
obdobju delovanja sekcije je spregovoril Viktor
Čebela, ki je sekcijo vodil polnih 10 let. Prav
gotovo je predvsem Viktorjeva zasluga, da se
je dejavnost sekcije od skromnih začetkov
tako razmahnila, da v zadnjih letih beležijo od

Prejemniki priznanj, foto: Peter Kokošar

Sekcija povezuje Planinsko društvo Litija in
Društvo upokojencev Litija, zato sta oba
predsednika, Roman Ponebšek in Janez Kres
najbolj zaslužnim podelila skupna priznanja.
Priznanja so prejeli Viktor Čebela, Ivan Blažič,
29
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Ana in Jože Kukovica, Mila Grošelj, Almira
Jelnikar, Darinka Lovše, Anica Majcen in
Andrej Namestnik. Za uspešno sodelovanje je
posebno priznanje prejel tudi avtobusni
prevoznik Rudi tours. S skromnim darilcem so
se zahvalili tudi prejšnjemu županu Mirku
Kaplji, posebne pozdrave pa so jim prinesli
tudi planinci iz DU Zagorje. Ob tej priložnosti

je izšla s fotografijami bogato opremljena
posebna številka glasila PD Litija Prusik, ki bo
pomagala, da bo spomin na prvih 15 let
delovanja sekcije ostal trajen. Nekaj izvodov
glasila Prusik je še na voljo.
Borut Vukovič

* * * * * * * *

IZREDEN PODVIG ŠTIRIH
LITIJSKIH PLANICEV
tirje litijski planinci: Lojze Hauptman,
Marjan Jug, Lojze Kotar in Drago Svršina so
se odločili, da bodo v letu 2007 v celoti
prehodili najdaljšo slovensko obhodnico Pot
kurirjev in vezistov NOV. Prvič so se na pot
podali 17.2.2007, podvig pa so zaključili
1.7.2007 na Slavniku. Celotno pot so prehodili
18 etapah (sedmih dvodnevnih in enajstih
enodnevnih), na poti so bili tako 27 dni. O hoji
so vodili vestno statistiko, ki pokaže, da je za
njimi 292 ur hoje. Zgolj kot zanimivost
povejmo, da je v tretji izdaji vodnika Jožeta
Dobnika, ki jim je bil v veliko pomoč za hojo
predvidenih 331 ur in 45 minut, kar pomeni, da
naši štirje junaki res še niso za staro železo.
Pot je dolga čez 1000 km in se kot kača vije
preko vse Slovenije od Gančanov v Prekmurju,
do Slavnika na Primorskem. Spoznali so
številne nove kraje in ljudi, na poti so doživeli
veliko lepih pa tudi težkih trenutkov. V lepem
spominu jim bo ostala naklonjenost in
gostoljubnost domačinov ob poti. Že na prvi
etapi se je pokazalo, da bo pot naporna, v
dveh dnevih so prehodili pot od Gančanov do
Maribora, pri čemer so skoraj ves čas hodili po
asfaltu, zato so bili prav hvaležni rojaku
Otmarju Medvedu z Mamulja, ki ima na Gomili
v Slovenskih Goricah vikend, saj jim je
kozarček domačega dal novih moči za
nadaljevanje poti. Takšnih srečanj z znanimi in
neznanimi domačini je bilo na poti še veliko.
Na poti po obsežnih kočevskih gozdovih
medvedov niso srečali, videli pa so svež odtis
medvedje šape v mlakuži na poti. Pač pa jih je
medved presenetil tik pod Kureščkom. Najprej
so ga zaslišali, ko se je nedaleč od poti prav
urno spuščal po smreki navzdol in pri tem lomil
suhe vejice, takoj za tem pa so ga tudi

Š
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zagledali. Da bi povečali varnostno razdaljo, so
kar zavili s poti in pospešili korak. Posebno
doživetje je bilo tudi, ko so se že v temi v
visokem snegu znašli pred zaprtim planinskim
domom na Peci, kjer so nameravali prenočiti.
Ni jim preostalo drugega, kot da se kljub
snegu, mrazu in noči odpravijo v Podpeco do
Matjaža. Brez počitka so tega dne hodili 13 ur.
Pod vrhom Nanosa so doživeli hudo nevihto s
strelami. Ganjeni so bili ob lepem sprejemu, ki
jim ga je na Jančah pripravilo Planinsko
društvo
Litija,
pa
nad
pozornostjo
predsednice Društva prijateljev poti Zore
Sušnik Bornik, ki jih je sprejela v Ljubljani,
kjer je prav tako kontrolna točka poti.

Na Slavniku je Dragu Svršini, Lojzetu Hauptmanu,
Marjanu Jugu in Lojzetu Kotarju za njun podvig
čestital tudi planinski prijatelj Silvo Grilj (od leve proti
desni).

Oba Lojzeta, Marjan in Drago so na svoj podvig
lahko upravičeno ponosni, z njimi pa se
veselimo tudi njihovi planinski prijatelji.
Njihovo pot so člani društva lahko sproti
spremljali v Obvestilih PD Litija, ki jih vsak
mesec prejmejo vsi člani društva, redno pa so
se oglašali tudi na Radio Geoss. Vsem štirim še
enkrat iskrene čestitke!

Borut Vukovič
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6. MEDDRUŠTVENI IZLET NA
PREHODAVCE

napolnili skoraj do zadnjega kotička, nekaj
udeležencev je namreč na srečanje prišlo tudi
iz Trente, kamor so se pripeljali z osebnimi
avtomobili. Naslednjega dne je sledila vrnitev
čez Dolino sedmih jezer do Komne in nato
sestop k slapu Savice. Tudi s takšnimi
meddruštvenimi izleti skušamo utrjevati
prijateljstvo med člani naših planinskih
društev.

Na občnem zboru PD Hrastnik v aprilu 2002 je
Zoran Klemen, ki je tudi sam pomagal graditi
Zasavsko kočo na Prehodavcih predlagal, da
MDO Zasavja z meddruštvenim izletom počasti
50-letnico ideje za postavitev te koče. Pobuda
je padla na plodna tla in v začetku julija
istega leta se je 38 planink in planincev iz 11
planinskih
društev
udeležilo
prvega
meddruštvenega
izleta
na
Prehodavce.
Naslednje leto je sledil izlet v počastitev 50
letnice pričetka del, še leto kasneje pa je bila
50-letnica otvoritve koče. Izleti so medtem
postali že tradicionalni, zato smo z njimi
nadaljevali tudi potem, ko je zmanjkalo
okroglih obletnic. Zasavska planinska koča je
simbol prijateljstva, ki povezuje planinska
društva Zasavskega MDO, saj so kočo skupno
gradila. Z Zasavsko kočo nadvse skrbno
gospodari PD Radeče, ki udeležencem
meddruštvenega
izleta
vsakič
zagotovi
brezplačno prenočevanje.
V petek, 29.6.2007 se je 26 planink in
planincev iz devetih različnih društev podalo iz
Stare Fužine čez Vogar in Planino pri Jezeru do
Štapc ter nato za Tičarico in Zelnarico do
Zasavske koče na Prehodavcih. Zvečer je bila
koča res zasavska, saj smo jo zasavski planinci

Foto: Zlatko Čudovan

Predsednik MDO:
Borut Vukovič

* * * * * * * *

VODNIŠKI IZLET NA DOVŠKI KRIŽ
IN ŠKRNATARICO

O

d leta 2003, na dan državnosti 25.6.
vsako leto poteka meddruštveni izlet za
vodnike Zasavskega MDO. Dogovorjeno
je bilo, da tega dne društva ne bodo
razpisovala drugih izletov in da bodo ture malo
bolj zahtevne, takšne, na kakršne sicer ni
možno peljati vseh udeležencev naših rednih
izletov. Prvi tak vodniški izlet je bil na Vogle
ter na Slatno in Kredo, sledili so izleti na
Stoge, Ograde in Debeli vrh.
Marija Novak, Franc Gričar in Borut Vukovič počivajo
pri Bivaku II, manjka Andreja Ogorevc, foto: David
Podgorelec
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Letos pa je bil na vrsti izlet na Dovški križ in
Škrnatarico. Vabilo je obljubljalo 10 ur hoje,
kar za vodnike ne bi smelo biti preveč, vendar
pa so se te „grožnje“ nekateri očitno ustrašili,
saj so se izleta udeležili le štirje vodniki iz PD
Zagorje, PD Litija in PD Brežice. Za hojo je to
bilo sicer idealno, saj je takšna manjša skupina
bila hitrejša, vendar pa bi se med 74
registriranimi vodniki v okviru Zasavskega MDO
prav gotovo lahko našel še kdo, ki bi bil tej
turi kos. Vse dosedanje izlete je vodil dober
poznavalec brezpotij Julijcev Franc Gričar iz
PD Zagorje, ki je tudi sicer na področju
vodenja velika avtoriteta, zato so takšni izleti

tudi dobra priložnost za izmenjavo izkušenj ter
nabiranje novih znanj. Franc Gričar je do lani
uspešno vodil vodniško komisijo PZS, številni
tečajniki pa ga poznajo tudi kot imenitnega
vodjo tečajev za vodnike PZS.
Na prvi naslednji seji MDO se bomo dogovorili,
kako izboljšati udeležbo na vodniških izletih,
saj smo prepričani, da so ti lahko primerna
oblika utrjevanja vezi med vodniki različnih
društev.
Predsednik MDO:
Borut Vukovič

___________________________________________________________________________________

VZPON NA PECO

V

nedeljo, 10. junija 2007, smo se
ljutomerski planinci spet zbrali na
avtobusni postaji , kajti po sprejetem
programu je bila na vrsti Peca, 2125 metrov
visoka in šest kilometrov dolga planota –
veličastna koroška gora. Kljub njeni višini je za
večino planincev normalno dosegljiv cilj.
Pot nas je vodila preko Črne skozi Podpeco na
Jakobe. Do doma na Peci, ki je na višini 1666
metrov, smo v lepem in dokaj toplem vremenu
prišli kar malo zadihani, zato je bil nekaj
minutni počitek na mestu. Pred kočo je dovolj
prostora in nekaj miz ter klopi za prijeten
oddih. Toda navdušenega planinca zmoti
napis, češ da ni dovoljeno prinašati svoje
hrane v kočo, kar pomeni, da se spreminja v
gostinski obrat in ne služi več svojemu
prvotnemu namenu. A kje naj poje planinec
hrano iz nahrbtnika v slabem vremenu? Jasno,
naj je ne nosi, zadostuje le nekaj več evrov v
žepu, pa bodo zanj poskrbeli vrli najemniki
koče – gostinci z raznovrstno ponudbo in
zasoljenimi cenami.
V opuščenem rudniškem rovu visoko v gori spi
Kralj Matjaž. Le deset minut hoda od koče je
oddaljena Matjaževa jama na Mali Peci. Obisk
pri Matjažu je zanimiv, zlasti za otroke. Ali bo
res kdaj Matjaževa vojska vstala in pregnala
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krivico s sveta in povrnila zlate čase? Ja, to je
veliko vprašanje, na katero lahko odgovori le

pravljica. Naj živijo pravljice! Naj se
Matjaževa brada ovije trikrat okoli mize ali
celo devetkrat, potem pa naj vendarle vstane.
Pa pustimo spati kralja Matjaža pri njegovi
mizi in se vrnimo k našemu vzponu na vrh
Pece.
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Po omenjenem počitku smo se napotili čez
Malo Peco proti najvišjemu vrhu, 2125 metrov
visoki Kordeževi glavi. Hoja od koče do vrha je
trajala poldrugo uro. Zavili smo levo po zelo
zahtevni plezalni poti, ki je nekoliko daljša.
Mogoče smo imeli srečo, da je začelo deževati
šele takrat, ko smo se vračali z vrha. Na vrhu
smo imeli celo malo sonca in za trenutek lep
razgled na del Štajerske in domala na vso
Koroško, a le za kratek čas. Medtem se je
vreme toliko spremenilo, da je ob našem
povratku po manj zahtevni poti do koče nekaj
minut zmerno deževalo. A kljub temu smo
ugotovili, da smo spet imeli srečo, kot temu
radi pravimo Slovenci, saj bi lahko doživeli
tudi hujši naliv ali nevihto. Pa nismo, torej
smo kljub dežju imeli srečo. Kaj pa je to
takega, če je zadnje iz naše skupine celo
presenetilo nekaj zrnc toče. Lahko bi padala
tako debela, kot so kokošja jajca. Pa ni.
Potem pa naj kdo reče , da nismo imeli sreče.
A oblaki so se spet umaknili, zato smo brez
strahu pred dežjem sestopali in zadovoljno
kramljali med seboj vse do avtobusa, kjer so
nas čakali planinci iz naše skupine, ki se niso
povzpeli na vrh veličastne koroške gore,
ampak so se zadovoljili z nižjim ciljem – kočo
na Peci in so se lahko prej vrnili v dolino.
Spotoma smo občudovali travniško rastlinje v
spodnjem delu, čudovito planinsko pot po z
drevjem poraslem pobočju, v zgornjem delu
pa gorsko cvetje, med drugim tudi murke, ki
predvsem opojno dišijo, in vedno lepe
pogačice.

Ni kaj! Spet smo imeli srečo, saj smo v dolini,
kjer nas je čakal avtobus, sproščeno kramljali,
se okrepčali in razgledovali še celo uro. Ob
petih popoldne smo se odpravili proti domu.
Po vsej Koroški nas je spremljal dež, a bili smo
v varnem zavetju avtobusa.
Planinska vodnica Ksenija in njena pomočnika
Zalika in Franc ter vseh 40 udeležencev
planinskega izleta na Peco je bilo po prijetnem
druženju in doseženih ciljih zadovoljnih.
Kot smo že ugotovili, smo imeli srečo z
vremenom, bili smo zadovoljni in zato srečni in
srečno smo se vrnili. Ali bi si lahko želeli še kaj
lepšega?
Ivanka Korošec

PLANINSKA DRUŠTVA OBVEŠČAJO
Planinsko društvo Idrija objavlja razpis za
oskrbnika koče na Hlevišah. Koča je odprta od
petka, od 16. ure, do nedelje, do 19. ure.

Razpisne pogoje lahko dobite v društveni
pisarni, za več informacij pa lahko pokličete
na 041 415 001.

___________________________________________________________________________________

TOVORNA ŽIČNICA NA KALIŠČE
POPOLNOMA OBNOVLJENA

udara strele bila povsem uničena. Dolžina je
1980 m. Opremljena z petimi stebri in končno
razkladalno
rampo.
Zamenjavo
nosilnih
stebrov je izvedlo podjetje Kaskader iz Idrije
sodelovanju PD Kranj. V obnovi so zamenjali
vse lesene stebre z novimi iz finskega bora.
Konstrukcija je montažna in okolju prijazna.
Transport in oskrbovanje s tovorno žičnico je

V

soboto so se zaključila obnovitvena in
pregledna dela na tovorni žičnici za
oskrbovanje planinskega doma PD Kranja
na Kališču. Tovorna žičnica je bila prvič
zgrajena v letu 1975, nato je v 90 letih zaradi
33
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zanesljivo še najbolj ekološko sprejemljiv in
tudi zanesljiv v vseh letnih časih in vremenskih
situacijah. Žičnica ne služi samo za namene
oskrbovanja, ampak izvaja tudi ekološke
funkcije, saj se v dolino transportirajo tudi za
goro, planinski svet škodljivi odpadki.
Uporabljiva pa je tudi v primerih izrednih
situacij, požarov, nesreč, prenos opreme.
Vrednost obnove brez prostovoljnega dela je
skoraj 15.000 EUR. Dom na Kališču ki je sedaj
že vse skozi odprt v poletni sezoni od 15.
junija do srede septembra je pa tudi v
jesenskem, zimskem in spomladanskem času
odprt ob koncu tedna in praznikih. Kališče,
kot planinsko gorska točka je mikavno
izhodišče za Storžič in tudi bližnjo planinsko
okolico.

PD Kranj
___________________________________________________________________________________
Vabljeni v Poštarski dom na Vršiču, 1688 m
Planinsko društvo Pošte in Telekoma
Ljubljana upravlja to priljubljeno planinsko
kočo v osrčju Julijskih Alp. Dom je bil zaradi
dobre oskrbe in ponudbe večkrat izbran za
najboljšo planinsko kočo v sredogorju.
V domu ste dobrodošli od začetka junija do
začetka oktobra. Nudil vam bo vse udobje, ne
glede na to ali si boste tam samo oddahnili po
opravljeni gorski turi, ali preživeli večdnevni
dopust z vso oskrbo v osrčju prelepih gora. Za
vašo varno hojo po planinskih poteh v območju
Prisojnika, za katere je zadolženo naše društvo,
redno skrbijo markacisti našega Odseka za
planinske poti.

Nastanitvene zmogljivosti: 45 ležišč (13 sob),
20 na skupnih ležiščih.Kapacitete v gostinskih
prostorih: 105 sedežev in terasa s 50 sedeži.
Točka ob Kranjskogorski sprehajalni poti št. 7
Izhodišče čudovitih planinskih poti na
Prisojnik, Mojstrovko, Razor, Jalovec in druge
vrhove Julijskih Alp.
Informacije in rezervacije na
GSM: +386 (0) 41 610 029

Leta 2005 smo prvi na Vršiču in med prvimi v
Triglavskem
narodnem
parku,
zgradili
najsodobnejšo biološko čistilno napravo za
odpadne vode, kar predstavlja velik prispevek k
ohranitvi Alp kot naravnega in kulturnega
življenjskega prostora. Leta 2006 smo prenovili
še kuhinjo in sanitarije ter napeljali toplo vodo
in centralno ogrevanje (razen v spalnicah) - vse
za izboljšanje ponudbe in udobja obiskovalcev
naše planinske koče. Letos pa smo še nekoliko Poštarski dom na Vršiču
polepšali notranjost in zunanjost doma.
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OSTALO
DNEVI VARNEJŠEGA GIBANJA V
GORAH V KOPNIH RAZMERAH –
VRŠIČ 2007

A

nkete med obiskovalci gora, ki jih je GRS
izvedla v letih 2004 in 2005, so med
drugim pokazale, da je med njimi zelo
majhno število tistih, ki bi prebrali kakšno
strokovno planinsko literaturo ali obiskali tečaj
o gibanju v gorah. Zato smo se pri Gorski
reševalni
zvezi
odločili,da
poleg
že
uveljavljenih Dnevov varstva pred snežnimi
plazovi organiziramo še poletni tečaj o
varnejši hoji v gore. Kljub dobri obveščenosti
se je prijavilo na tečaj le 10 udeležencev.
Tečaj je potekal 16. in 17. junija v Erjavčevi
koči na Vršiču.

V nedeljo je bil po krajšem predavanju iz
orientacije na sporedu vzpon mimo Nad Šitom
glave na Malo Mojstrovko, kjer smo v praksi
preiskusili tisto, o čemer smo govorili prejšnji
dan. Turo smo zaključili s spustom po melišču,
tečaj pa s pogovorom o potrebnosti takšnih
tečajev. Že med samo turo so tečajniki
kritično
ocenjevali
pripravljenost
in
opremljenost ostalih planincev. Primerov ni
zmanjkalo:
-

-

V soboto so bila na sporedu najprej teoretična
predavanja o pripravi na turo, nevarnostih v
gorah in opremi. Popoldne so se udeleženci na
skali pod kočo seznanili z gibanjem po lahkih,
zahtevnih in zelo zahtevnih poteh, se seznanili
z osnovami plezanja in uporabo tehnične
opreme. Sledilo je predavanje o gorski
reševalni službi in ukrepih ob nesreči v gorah.
Prvi dan smo zaključili v poznih večernih urah
ob gledanju diapozitivov iz domačih in tujih
gora.

-

nihče od tistih, ki so prišli v tem času
po Hanzovi poti ( zelo zahtevna pot), ni
imel na glavi čelade, kaj šele kakšnega
drugega dela tehnične opreme,
dvojica, ki je iskala »bližnjice« proti
vrhu in se zaplezala v skale, kjer se je
lansko leto pripetila smrtna nesreča
podobnemu iskalcu,
planinka, ki je bila prepričana, da za
vzpon na vrh zadoščajo sandali,
mati z dvema otrokoma, ki je zašla v
strmem,
trdem
zgornjem
delu
melišča....

Kar dosti kandidatov za tečaj naslednje leto.
Predavatelji na tečaju: Danilo Škerbinek,
Klemen Volontar, Jani Bele
Vodja tečaja:
Jani Bele
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STROKOVNA SLUŽBA PZS:
Danilo M. SBRIZAJ
01/43-45-682
01/43-45-691
generalni.sekretar@pzs.si
info@pzs.si
http://www.pzs.si

generalni sekretar:
Telefon:
FAX:
E-pošta:
E-naslov PZS:
Spletna stran PZS:

TELEFONSKE ŠTEVILKE STROKOVNE SLUŽBE PZS:
Tajništvo
GK, KPP
Planinska založba
MK, VK, KVIZ
Koledar, Obvestila PZS

Računovodja PZS
Računovodstvo, PV
Blagajna, KGP
KA, KOTG, KŠP, OP, KVGN

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

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, julij 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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boste čez počitnice naužile
narave, čiste in neokrnjene.

UVODNIK

čim lepše

Vesna Lenart

Konec izpitov. Konec službe. Konec tečnih
profesorjev. Konec mrzlih dni.
Začetek sončnih dni. Začetek dolgih izletov.
Začetek piknikov in čevapčičev. Začetek
toplih zvezdnih noči.

NEKAJ MEDNARODNIH

Prav zares se je začelo novo obdobje,
poletni čas, ki vse ljudi kar zvabi iz hiš.
Poletno sonce odpira okna v stanovanjih,
kliče na vrt še tako lene hišne ljubljenčke.
In seveda vabi tudi vas; kam drugam kot v
visoke gore, ki se tako bleščijo v soncu, da
nas kar zaslepijo. Vse ponosne se nagibajo
nad mesti, vasmi, dolgimi progami avtocest,
povsod prežijo na nas. Tako mogočne so, da
jih občudujejo prav vsi ljudje, ne glede na
starost, vero, mišljenje...

»Ena sam trenutek zadošča,da premagamo
neskončno razdaljo.« (Tagore)
V tokratni številki vas ponovno vabim n
Nemččijo na zanimiv tabor »Vroče stene –
divje vode«, na katerem smo tudi lani imeli
predstavnika oz. predstavnico. Rok prijav je
podaljšan do 12. julija, vabljeni pa vsi, ki si
želito preživeti čisto posebne dni na
čudovitih krajih Nemčije. V nadaljevanju pa
sledi zapisnik z redne seje Youth Commission
UIAA (München, 18. – 20. 5. 2007).

Vendar pa je treba te naše orjake ohranjati
tako lepe, kot jih vidimo. Vsak človek, vsaka
stvar je lepa, če ji drugi pomagajo. Če je
človek v veseli družbi, bo tak postal tudi
sam. Zato kar hitro v gore z veselo druščino
in hribi bodo poslati kar lepši.

☺ PLEZALNI TABOR »VROČE STENE, DIVJE
VODE«
(YC
UIAA in GYS
camp):
Mladinska
komisija
Nemške planinske zveze (JDAV) vas od
29. 7. – 4. 8. 2007 vabi na tabor, na
katerem se bo veliko plezalo v različno
zahtevnih smereh, raziskovalo velike,
malo manjše in najmanjše razpoke, se
preizkusilo na 'feratah', v dolgih alpskih
smereh
različnih
zahtevnosti...,
spoznavali pa boste tudi čare vodnih
aktivnosti (rafting, kanjoning), lahko se
boste udeležili mini tečaja vrvne
tehnike, ter se seveda na veliko
spoznavali s kulturami dežel drugih
udeležencev in ob skupnih aktivnostih
navezovali stike ter pletli prijateljstva.
Ta tabor je namenjen mladim od 16 – 22
leta starosti, ki plezajo (od začetnikov
do plezalcev zahtevnejših smeri) in bi
radi želeli preživeti poletje 2007 malo
drugače. Nastanitev bo v mladinskem
izobraževalnem centru 'Haus Alpenhof' v
Bad Hindelangu (več najdete na spletni
strani www.jubi-hindelang.de), ki se
nahaja v planinah Allgäu na nadmorski
višini 850 metrov, obkrožen pa je z do
2600 visokimi vršaci. Računajte na to, da

Paziti pa je treba na naše ravnanje, ki ga
vidijo tudi tisti, ki prihajajo za nami. Letos
smo po televiziji in radiu veliko poslušali o
ekologiji in podobnih rečeh, vendar nič ni
bilo rečeno o hribih, ki so največji naravni
prostori. Zaenkrat so še dokaj neokrnjeni,
ampak vse to se lahko spremeni čez noč.
Nedolgo nazaj sem v gorah videla znano
tablo, kjer odpadek pravi: ''Vzemi me s
sabo.'' Zdel se mi je prav prisrčen, zato sem
se odločilo, da vam še malo zbudim zavest.
Saj imate tudi vi najraje, da je na vrhu gore
zelena trava, kamor se lahko usedete. Da
okoli vas ne ležijo prazne plastenke sokov,
zmečkane konzerve piva ali ovitki čokoladic.
Seveda se nam kdaj zgodi, da nam veter
ukrade kakšen papirček, vendar to težko
preprečimo.
Gore so najlepše v svoji neokrnjeni
veličastnosti, zato jih moramo kot take
varovati. Zato naj vam ne bo nerodno
pocukati nemarnega planinca za rokav in ga
naučiti spoštljivosti do narave. Upam, da se
1
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seveda to ni hotel, ampak bolj koča. Na
voljo bodo skupna ležišča in seveda polni
oskrbni dnevi (zajtrk in večerja v centru,
kosilo za seboj). Organizatorji vse
udeležence že sedaj opozarjajo, da naj
poskrbijo tudi za svoje zdravstveno
zavarovanje v tujini. Med opremo, ki jo
boste potrebovali, so prijatelji iz
Nemčije zapisali: veljavna planinska
izkaznica, oblačila za hladno in toplo
vreme, dovolj perila za preobleči,
anorak, zaščita proti dežju, topel
pulover oz. flis, kapa, rokavice, planinski
čevlji, dobre-trpežne hlače, kopalke,
copati za po centru, športni copati za
zunaj, nahrbtnik za enodnevne ture,
čutara, škatla za malico, zaščita proti
soncu (sončna krema z visokim zaščitnim
faktorjem, sončna očala, čepica...),
brisače in seveda plezalna oprema (če je
možno, jo vso prinesite seboj). Cena
nastanitve in polnega penziona je 220
EUR. Organizatorji si želijo tudi spoznati
deželo, gore, kulturo itd. svojih
udelžencev, zato vabijo, da udeleženci
prinesejo s seboj čim več fotografij,
razglednic, prospektov, diapozitivov, CD
s predstavitvijo in drugo, s čemer bi
ostalim udeležencem in vodstvu lahko
pričarali lepote in čare domovine.
Prijave (največ 4 mladi) sprejema MK
PZS, Dvoržakova 9, 1000 Ljubljana oz.
mladinska.komisija@pzs.si do 12. 7.
2007 (pohitite ☺). V prijavi navedite vse
svoje podatke (ime, priimek, naslov,
telefon, mobi, e-mail, rojstni podatki,
PD) ter tudi plezalske izkušnje ter vašo
dejavnost v hribih nasploh! Vse dodatne
informacije: Zdenka Mihelič, 041/ 222
358 ali zdenka.mihelic@siol.net.

ZAPISNIK SEJE YOUTH COMMISSION
UIAA
Zapisnik s seje Youth Commission UIAA, ki
je bila 18. – 20. maja 2007 v Münchnu,
Nemčija.
Predsednik: Anne Arran (Velika Britanija,
BMC)
Predstavniki
mladinskih
komisij
planinskih zvez (članic UIAA):
podpredsednica Anita Rohner (Švica, SAC),
sekretarka Sanda Badralexe (Romunija,
FRAE), Giampaolo Covelli (Italija, CAI),
Miguel Sanchez Canovas (Španija, FEDME),
Peter Gruber (Južna Tirolska, J AVS), Reimar
Pfalz-Liebert (Nemčija, JDAV), Alexander
Klenov (Rusija, CFR), Alexander Zaidler
(Ukrajina, UMF), Zdenka Mihelič (Slovenija,
MK PZS) .
Ostali prisotni: Christina Siller (Avstrija,
ÖAV), Tatyana Zaidler (Ukrajina, UMF),
Gabriel Porti (Španija-Katalonija, FEEC).
Opravičeno odsotni: Vitaly Primerov
(Rusija, UMCR), Zurab Kutchava (Gruzija,
MCAG), Juerg Schweitzer (Švica, SAC, tutor
YC UIAA) in Petro Grobler (JAR, MCSA).
Dnevni red:
Dobrodošlica in poslana opravičila.
1. Pregled
zapisnika
pretekle
seje,
izvedenih sklepov in pregled aktivnosti
tekom zadnjih mesecev in
- Poročilo iz Indije 2006:
»Indija, Delhi – dolina
cvetja«,
- Spolnjeni formualrji za
poročila aktivnosti v letu
2006.
2. Poročila s seje UIAA Council (Chamonix)
in kratek povzetek z zaključki delovne
skupine (Calvi).
3. Poročila (če že bili tabori, sicer) novejše
informacije z Global Youth Summit
taborov 2007 in z YC mladinskih
aktivnosti 2007.
4. Poročilo koordinatorja o vlogah taborov
leta 2007, pregled in pripombe, predlogi
(Zdenka Mihelič).

Srečno, pazite nase in na naravo, lepo se
imejte, uživajte na taborih, naj bo vaš korak
varen, kjerkoli se boste potepali in.... 'Mejte
se radi! ☺
Zdenka Mihelič
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Ker je bilo veliko skakanja od točke do točke
in medsebojnega 'mešanje tem', navajam
aktivnosti, zaključke v alinejah:
Predsednica Arran je poročala o sejah
UIAA, delovni skupini in pregledali smo
opravljeno delo od pretekle seje, ki so
ga opravili člani komisije. Kot zanimivost
naj povem, da je preds. pri svojem
poročanju UIAA Svetu uporabila naš
slogan Gremo skupaj varno v gore!
Podana je bila informacija o financah.
YC UIAA ima 5000 švicarskih frankov (od
MOK-Medn.olimpijski komite) ter 5000
švicarskih frankov od UIAA. Porabili jih
naj bi za podporo projektov in predvsem
za seminar Izobraževanje mladinskih
planinskih vodnikov. Predlg je bil tudi,
da bi se dalo izdelati UIAA zastave, da bi
jih imeli organizatorji izobešene na
mednarodnih taborih.
Vsak lahko za svoj tabor poskuša najti
sponzorje do vrednosti 500 funtov, kar je
več je bil predlog, da bi se stekalo v
skupno blagajo in od tam financiralo
projekte. S tem, da bi se dalo logotipe
sponzorjev tudi na UIAA spletno stran.
To so bili predlogi.
Pripraviti je potrebno seznam prednosti
v zvzei s svojim taborom. Tako se bo
lažje pridobilo sponzorje, donatorje.
Predsednica Anne Arran bo naredila
seznam taborov ter seznam podjetij, ki
so že kdaj podprla kakšen mednarodni
mladinski planinski tabor.
Potrebno je posredovati tajnici YC UIAA
izpolnjene formularje o aktivnostih/
taborih v letu 2006.
Ad 4): Kordinatorka za sprejem in
potrditev predlogov za mednarodne YC
UIAA in tudi GYS tabore Zdenka Mihelič
(predstavnica MK PZS v YC UIAA) je
poročala o delu, številu prejemov vlog za
tabore GYS in YC UIAA, pravočasnih in
tistih z zamudo, kaj se je pojavljalo kot
problem in kaj priporoča za naprej.
Največkrat je bil problem zavarovanje in
kriteriji, ki jih morajo doseči tabori,
organizatorji pri organizaciji.
Veliko smo se pogovarjali (delali v dveh
delovnih skupinah) glede zavarovanj
taborov, udeležencev in vodnikov ter
tudi članov planinske zveze. Videli smo,
da imajo vzhodne dežele še zelo
skromno zavarovanje tako taborov kot

5. Vloge za podporo izobraževanj in
standardov 2007 in 2008
- Dekleracija
o
zaščiti
otrok,
- YC UIAA izobraževanja in
izobraževalni
standardi
(delovna skupina).
6. Izobraževanje
mladinskih
vodnikov
(Youth Leader Training), 2007 in 2008.
7. Spletna stran UIAA – elektronska
knjižnica YC UIAA in poročilo o
dosedanjem delu.
8. Aktivnosti in plan dela 2007 in 2008
- Predlogi taborov za YC
UIAA in GYS tabore,
- Delovne skupine.
9. Finance in dotoki denarja (2007/8).
10. Člani komisije in naslednje seje YC UIAA
- Delovne
skupine
po
različnih celinah,
- Delo med sejami in
operativni plan.
11. Promocija, publikacije in drugi odnosi.
12. Razno.
Sejo je vodila predsednica YC UIAA Anne
Arran.
Dnevni red je bil precej obširen. Sicer pa,
kot vedno, časa je zmanjkovalo – predvsem
na koncu dnevnega reda. Tako se je za
nekatere delovne skupine in zaključke
dogovorilo, da se stvari dokončno uredijo še
preko elektronske pošte. Vsi dokumenti in
gradiva za sejo, razni projekti, vabila,
dnenvi redi in zapisniki so v arhivu MK PZS.
Slovenija, MK PZS je tudi na tej seji
prispevala svoj del, ne samo z brošurami in
majčkami (predstavnica je brošure o
Sloveniji in majčke Slovenija zaprosila pri
STO in jih tam tudi dobila), propagandnim
materialom o Sloveniji, Ribnici, gorah ter
knjigo o Sloveniji za organizatorje, JDAV.
Predstavnica je
predsednici YC UIAA
poklonila tudi MK PZS/ VK PZS v letu 2007
ter par številk Obvestil PZS, ker je bilo
predsednici zanimivo, da o mednarodnih
taborih vedno naredimo propagando in
objavo v glasilu. Predstavnica je opravila vse
zadane naloge, tako je MK PZS dala svoj
pečat s sodelovanjem ali drugače znotraj
sodelovanja na seji.
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Avstrija – 1, Španija – 3, Ukrajina
– 15. Radi bi se vzpona na najvišji
vrh
Evrope
udeležili
tudi
Američani (20), a je zaenkrat
problem zaradi članstva (niso
člani American Alpine Club in s
tem UIAA). Jih bodo poskusili
včlaniti kar v Ukrajini, kar bo
najmanj problemov.
o Nemčija: še ne vedo, koliko je
prijav in od kod.
o Avstrija: še ne vedo, koliko je
prijav in od kod.
Slovenci smo prijavljeni na dveh taborih:
na italijanskem so prijavljeni zmagovalci
Državnega tekmovanja Mladina in gore z
mentorico (PD Škofja Loka), na taboru v
Makedoniji pa so se prijavili na povabilo
organizatorja (nič preko MK PZS) –
lanskoletni
udeleženec
s
punco,
predavatelj Matjaž Jeran s partnerico in
predstavnika za City Wall (Miha in Milena
Praprotnik).
Ad 5) Predsednica je v tej točki
izpostavila probelm, ki se je pojavil v
Veliki
Britanij
–
zaščita
otrok,
zlorabljanje. Pri BMC se zavedajo, da do
tega lahko pride tudi na taborih, raznih
aktivnostih, planinskih udejstvovanjih in
so pripravili osnutek o tem – predvsem
kot napotki otroku, kako prepoznati
zlorabo, nadlegovanje itd. ter kako
ukrepati, kaj narediti, koga poklicati...
Videli smo (delo po skupinah), da ima
nekaj držav (Avstrija, Švica itd., tudi
Slovenija) urejeno to na državni ravni,
nekateri pa sploh ne, vendar se bo temu
potrebno verjetno posvetiti v prihodnje.
Nekateri bili mnenja, da je najbolje
delovati skupaj z državo in si pri tem
pomagati – torej uporabiti njihove
obrazce, priporočila itd. Če najdemo
kakšne podobne papirje v naših
planinskih zvezah, naj jih pošljemo
predsednici Anne.
Tisti, ki bi radi organizirali izobraževanje
in bi radi strokovnjaka na taboru, prav
tako pa tudi tiste zveze, ki bi lahko
poslale strokovnjaka – oboji morajo
izpolniti prijavnico.
Ad 7): Spletna stran UIAA in spletna
knijžnica
literature,
ki
se
tiče
mladinskega pohodništva, z otroki v
gore, strokovne literature itd. Naj se

vodnikov, udeležencev in zelo je odvisno
od države, v kateri je planinska zveza.
Nekatere države in njihove zavarovalnice
sploh še ne poznajo takih zavarovanj in
akko zavarovati. Zato je večji riziko tudi
udeležba na takih taborih. Predlog je bil,
da bi morali biti udeleženci zavarovani v
višini 100.000£, vendar je zelo težko od
države do države. Videli smo, da ima
večino držav dve možnosti zavarovanj;
vodnikov in udeležencev. Zavarovanja pa
so različna tudi glede na vrsto aktivnosti.
Udeleženci taborov naj s seboj prinesejo
kopijo svojega medicinskega zavarovanja
in zavarovanja za tujino, potovanje ter
kot plani planinske zveze; (medicinsko
zavarovanje, za reševanje in v primeru
nesreče). Jasno je tudi, da če pošljemo
udeležence na tabor v tujino, da morajo
biti
zavarovani.
Gostitelji
dajo
udelžencem v podpis formular o
seznjanju aktivnosti na taboru.
Predsednica Anne Arran bo poslala po elpošti vzorec formularja in za spolniti, kaj
imamo pri nas vse zavarovano.
Prijave – do seje – na mednarodne
tabore (YC UIAA in GYS tabore) v letu
2007:
o Romunija: Spleološko planinski
tabor (Romunija – 20, Avstrija –
1), Plezalni tabor (še ne vedo,
koliko).
o Italija – Treking: Slovenija – 5,
Peru – 3, Španija – 5 (FEDME) in 3
(FEEC), Italija – 12.
o Južna Tirolska, AVS – Plezalni
tabor: ZDA – 1, V. Britanija – 2,
Avstrija – 1, Luksemburg – 1,
Bangladeš – 1, Španija – 4
(FEDME)
o Rusija, Ural – Plezanje: Rusija –
20 in nič udeleženecev od
drugod. Še enkrat vse lepo
vabijo. Možnost je tudi udeležba
v karjšem časovnem terminu in
samo na enem mestu (sicer sta
dva).
o Makedonija – Plez. festival:
(koliko prijav ne ve, le od kod so)
Srbija,
Slovenija,
Bolgarija,
Grčija, Makedonija, Portugalska,
Avstrija, Rusija.
o Ukraijna – Elbrus: Švedska – 2,
Nemčija – 2, Danska – 1, Švica,
Letnik 11 / številka 7
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vse odvisno od politične situacije,
ki trenutno ni najbolj 'rožnata').
Zaenkrat še ni uradnih povabil.
Redne seje YC UIAA:
o 2007: V letu 2007 bo še ena
redna seja YC UIAA – Monserrat
(Katalonska planinska zveza FEEC, Španija), 20. – 22. oktober
2007. V primeru, da Španija ne
bi
zmogla
organizacije,
je
rezervna varianta London (BMC).
Predlagam, da bi se omogočila
udeležba predstavnici, ki je še
vedno koordinatorica projektov,
posredovala bo končni program in
povabila na mednarodne tabore v
letu
2008,
posredovala
informacije (tudi o zavarovanjih,
literaturi) ter zaradi bližine
države.

osveži in pregleda podane vire literatur,
ki so bili posredovani poSeminarju v
Obernbergu 2001, dopolni z novimi ter
vse to pošlje Tatyani in Anne. Cilj tega
je promovirati delo YC UIAA in predvsem
dela
matičnih
planinskih
vzez,
mladinskih komisij ter da bi stvar lažje
poiskali (ko bo dostopno na netu) in s
tem privabiti tudi včeje število ljudi,
mladih... Poleg tega se bo delalo v treh
nivojih – knijžnica; - teksti in dokumenti
za na splet, - sponzorstvo. Pri literaturi
naj bi se naredilo tudi karatke povzetke
v angelščini ter zapisalo, kakšen vir je to
– knjiga, strokovna literatura, video/
avdio zapis. Hkrati naj bi se pri zapisu na
spletu dodalo tudi cilje matične
planinske zveze.
Pri obravnavi YC UIAA mladinskih
taborih za 2008 je predstavnica MK PZS
v YC UIAA predlagala dva tabora (oba je
dala v potrditev tudi na sejo UO K PZS,
10.5.2007, k čemur ni bilo pripomb):
Mednarodni Teden turne smuke na
Komni v februarju 2008 (že potrjen) ter
Mednarodni poletni tabor 2008 (kakšne
zvrsti, kdaj, kje bo le-ta, je predstavnica
MK PZS in vodja OMS MK PZS v povezavi z
vodjo VSI MK PZS Urošem Kuzmanom.
Skupaj se odločijo.)
Seminar
Izobraževanje
mladinskih
vodnikov, YC UIAA:
o 2007: Monserrat (FEEC-FEDME,
Španija), 21. – 28. oktober 2007,
teme (4): Planinske in Plezalne
šole
po
svetu,
Mladi
in
ekspedicije, Predstavitev GYS in
YC UIAA taborov od 2004-2007
(kratko s fotkami itd.), Umetnost
in
mladi
(v
povezavi
s
planinstvom)... Predlagam, da bi
se ustrezni osebi omogočila
udeležba na Seminarju-taboru za
vodje mednarodnih taborov, ker
je program zares zanimiv in
koristen tudi za nas. Predvsem bo
šlo za izmenjavo izkušnje in
predstavitev takega dela v
matični planinski zvezi/ mladinski
komisji/ mladinskem odseku/
planinski
skupini.
Cena
na
udeleženca: 250 EUR.
o 2008: Leta 2008 bo seminar na
Uralu (Rusija) ali v Ukrajini (tu je

o

v 2008:
Spomladanska seja bo
najverjetneje v Avstriji
(OEAV).
Alexander Klenov je podal
uradno povabilo na sejo
YC UIAA v Kazahstan,
jesen 2008.

Predlogi za tabore 2008 *
Cilji: Več kontaktirati z drugimi 'celinami'.
Vsak, ki orgnaizira tabor, naj izbere državo
oz. planinsko zvezo druge celine in naj se
potrudi priti z njimi v stik ter poiskati
udeležence za njegov tabor. Poiskati in
kontaktirati v letu 2008, uresničiti in prvi
udeleženci v letu 2009.
Kontakti, ki lahko pomagajo:
Alexander Klenov – za Avstralijo in Novo
Zelandijom
Peter Gruber – za Kitajsko.
2008
Kitajska bi se rada v letu 2008 z mladimi
povzpela na Mt. Everest. YC UIAA se bo
najverjetneje povezala ter predlagala
izmenjavo mladih (Evropa/ Kitajska) pri
vzponih na najvišja vrhova celin (Mt. Everest
zelo težak, Elbrus lažji)
5
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

KAJ
Turno smučanje v Sloveniji
Predlog YC UIAA: Povabiti tudi ljudi iz Azije
Treking Passo Pordoi
Cilji: mir, zgodovina, okolje
Women mountain climbers the equality
Predlog YC UIAA: Povabiti plezalke iz J-Amerike,
zahteva organizatorjev: udeleženke vsaj iz 10 držav
Mednarodni poletni tabor v Sloveniji
Elbrus
Predlog YC UIAA: Kontaktirati s Kitajsko in ZDA
Pustolovski tabor v Karpatih
Plezalski festival - Demir Kapia v Makedoniji,
postavljanje novih smeri, plezanje v novem območju
Južna Amerika
URAL – YLT seminar
Vzpon na Mt. Olympus, Grčija
Predlog YC UIAA: Mednarodni mladinski vzpon
miru Grčija – Makedonija

ORG.
PZS, Slovenija

KDAJ
feb.2008

ST. SKUP.
17 – 29

CENA
220 EUR

CAI, Italija

20.-26.7.08

14 – 17

200 EUR

FEDME,
Španija

3.-9.8.08

16 – 22

250 EUR

PZS, Slovenia
UMF, Ukrajina

julij/ avg. 08
Julij 2008

250 EUR

FRAE,
Romunija
Rusija

avgust 2008

16 – 25/
mi: 18 - 25
14 – 17

poleti 2008

16 – 25

220 EUR

avgust 08
junij 2008,
čas
olimpijskih
iger

18 – 25
14 – 22
groniško
izkušeni,
zadnjih
15
metrov
je
potrebna
naveza
oz.
fiksiranje vrvi

250 EUR

Čile
Rusija
CAI predlaga,
da
bi
bili
organizatorji
Grki ali pa to
izvedli
kot
projekt /šole

Ideja Alexandra Zaidlerja (UMF; Ukrajina):
Postaviti nove cilje – kot npr. ponuditi
plezanje na znane vrhove širom sveta
(Olympus,
Ararat,
Kilimanjaro
itd).
Predsednica Anne Arran je dodala, da je
zanimivo, a le, če bo podprto z okoljskimi
cilji in medsebojnimi,kulturnimi itd... Vsako
leto drugi zelo znan vrh.. Verjetno bi ta
projekt pridobil tudi veliko promocije in
pozornosti medijev, sponzorjev...

Pri sami izvedbi začrtanega plana dela YC
UIAA bo MK PZS in njena predstavnica
aktivno sodelovala; na seji je bilo namreč
predstavnikom zadanih kar nekaj nalog do
naslednje seje YC UIAA. Še naprej pa bo tudi
koordinatorka vlog/ prijav planinskih zvez za
tabore GYS in YC UIAA. Na prošnjo
predsednice Anne Arran pomaga tudi
kakšnim zvezam (npr. Makedonije, Rusije)
pri pripravi programov in upoštevanja
kriterijev.

2009
Turno smučanje v severnem Uralu, 24.
marec – 1. april 2009.

Grič, 9. junij 2007

* To so zdaj le predlogi. Podrobne programe
je potrebno poslati do začetka avgusta 2007,
potrjevalo se jih bo na jesenski seji v Španiji
(razen enega našega - Mednarodnega TTSja, ki je že potrjen, sprejet).

Zapisala: Zdenka Mihelič, predstavnica MK
PZS v YC UIAA

Več informacij o YC UIAA in GYS taborih bo
dostopnih na spletnih straneh UIAA
(http://www.uiaa.ch) in pri predstavnici MK
PZS v YC UIAA Zdenki Mihelič (041/ 222-358,
zdenka.mihelic@siol.net). Za vse tabore
predstavnica daje vabila in programe v
objavo v Mladinsko prilogo Obvestil PZS.
-------------------------------------Letnik 11 / številka 7
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DELOVNI VIKEND V PUS BAVŠICA

VABILO NA SREČANJE

Skoraj gotovo se vsi vodniki PZS spomnite
doline Bavšice in učnega središča, v katerem
potekajo tečaji in seminarji, dobre spomine
nanjo pa ima tudi marsikateri mentor in
drugi mladi planinci. Letošnja poletna
sezona je že pred vrati in tako smo člani
Programskega sveta PUS Bavšica in
Upravnega odbora Mladinske komisije
organizirali v petek, 22. in soboto, 23.
junija, delovno akcijo, da bi naša hiša lepa
in urejena pričakala prve tečajnike za
vodnike.

Pokrajinski odbor mladinskih odsekov
Podravja vabi dijake in študente na
srečanje, ki bo od 28.-29. julija. Podali se
bomo na Stol, iz Avstirjske strani po zelo
zahtevni poti in sestopili v Žirovnico.
Odhod z vlakom iz Maribora v soboto, 28.
julija ob 6.50, v Ljubljani prestopimo na
vlak za na Gorenjsko in naprej z
avtobusom...
Potrebna oprema: za visokogorje poleti,
samovarovalni komplet, čelada, priboljšek
za na turo.
Vrnemo se v nedeljo z vlakom v poznih
večernih urah.
Dodatne informacije in prijave na telefonski
številki 040 458 325 ali
primoz.trop@gmail.com
Pojdimo skupaj varno v gore!

Hišo smo dodobra prezračili, umili okna,
oprali rjuhe in odeje, izprašili vzmetnice,
pripeljali smo pomivalni stroj in nove copate
ter žoge, na vrata stranišč smo montirali
zapahe, odrabljene in uničene predmete
pripravili za odpad, na steno v jedilnici smo
pritrdili projekcijsko platno in postorili še
marsikaj, kar bo še izboljšalo bivalne in učne
razmere v PUS Bavšica. Iz vidika tečajnikov
je pomembna pridobitev vsekakor pomivalni
stroj v kuhinji, tako da od sedaj naprej
tečajniki ne bodo več pomivali posode! V
kratkem bomo imeli v PUS Bavšica tudi nov
hladilnik,
za
katerega
se
iskreno
zahvaljujemo podjetju Gorenje, ki je z
donacijo podarilo prepotreben aparat.

POHOD NA MENINO PLANINO
V nedeljo, 13.5.2007, smo se mladi planinci,
tokrat le učenci OŠ Ob Rinži in OŠ Zbora
odposlancev, napotili na Menino planino. Iz
Kočevja smo se odpeljali do Tuhinjske
doline. Vodili sta nas mentorici planinskih
krožkov OŠ Ob Rinži in OŠ Zbora odposlancev
ter gospa Štefka Ule. Pot smo nadaljevali iz
vasice Okrog, kamor nas je pripeljal
avtobus. Po dobrih dveh urah hoje smo prišli
do planšarske koče na planini Biba. Ogledali
smo si jezero Biba, ki naj bi bilo 90m dolgo
in 50m široko, vendar smo mi videli le
majhno lužo, saj jezero presiha. Nato smo
se po travnatih predelih povzpeli naprej.
Hodili smo po pašnikih, plezali smo čez
številne ograje, s katerimi so si kmetje
»označili« svoja zemljišča.
Po petinštiridesetih minutah smo zagledali
Dom na Menini planini (1453m). Odšli smo še

Dela je bilo veliko, načrtov še več, vsekakor
pa smo bili zelo produktivni. Pri tem so nam
bili v veliko pomoč tudi člani mladinskega
odseka PD Ajdovščina. Hvala, fantje!
Vanja Kovač, predsednica MK PZS
Letnik 11 / številka 7
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naprej, do najvišjega vrha Menine planine –
Vivodnika (1508m). Po petnajstih minutah
smo bili očarani nad pogledom iz
razglednega stolpa na Vivodniku. Malo smo
se odpočili, nato pa se po krožni poti vrnili
nazaj do doma na Menini planini, ki leži na
travnati planoti s pogledom na Kamniško –
Savinjske Alpe. Okrepčali smo se s prelepimi
pogledi, hrano, pijačo in klepetom. Nabrali
smo si novih moči in se v dolino odpravili po
drugi poti. Tokrat je bil naš cilj Gornji grad.
Na poti smo videli ledeno jamo Jespa, ki je
naravni spomenik. Notri uspevajo le alge,
mahovi in nekatera zelišča. V notranjosti so
tudi ledeni slapovi, ki se ponavadi obdržijo
vse leto. V jamo nismo šli, vendar smo z
vrha videli sneg v njej. Ko smo po naporni
ter strmi poti sestopili v Gornjem gradu, nas
je tam čakal avtobus. In seveda smo si
zaslužili, da so nas ob koncu prelepega
dneva učiteljice peljale še v McDonald's.

KRALJ MATJAŽ NA PECI

Vsi poznamo kralja Matjaža, ki spi v Peci.
Tudi mi planinci iz Novega mesta smo ga
obiskali, ko smo imeli zabaven planinski izlet
na Peco.
Srečali smo ga že na začetku, kajti že sam
pogled iz avtobusa na stene Pece nam je z
malo domišljije prikazoval kraljev obraz. V
njegovi votlini je bilo prav tako čarobno, kot
opisujejo mnoge knjige o njem. Na žalost pa
vsa pričakovanja niso bila izpolnjena. Veliko
si nas je namreč želelo videti, kako bi se
kralj Matjaž zbudil, pa se ni. Kljub temu
nam to ni pokvarilo prečudovitega izleta.

Tamara Tomić, 8.C OŠ Ob Rinži Kočevje

ANA JUREČIČ, 5. razred
OŠ Center Novo mesto

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
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Obvestila Planinske zveze Slovenije
Zakonodaja in uradne objave
PLANINSKAZVEZA SLOVENIJE
UPRAVNI ODBOR PZS
1001 LJUBLJANA, DVORŽAKOVA 9
ŠTEVILKA: UO/ 298-2007
DATUM: 23.05.2007

zap. 5. seje UOPZS

ZAPISNIK
5. seje UO PZS, ki je bila 12. aprila 2007 v sejni sobi, št. 16, Mestne občine, v Kranju. Seja se je pričela ob
16.00 uri. Na začetku seje je predsednik pozdravil vse prisotne. Prisotnih je bilo 19 članov UO PZS z glasovalno pravico.
Ker je bila navzoča večina članov UO PZS, je UO pričel z delom. (lista prisotnosti je priloga arhivskemu
izvodu zapisnika)
Za sejo je bil predlagan naslednji DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pregled in potrditev zapisnika 4. seje UOPZS, z dne 09.03.2007.(mag Franci Ekar, Danilo SBRIZAJ)
Pregled poročil komisij in UO PZS in poročilo strokovne službe PZS (Danilo SBRIZAJ)
Potrditev sprememb in dopolnitev finančnega načrta PZS za leto 2007 (Vera Šmid)
Poročilo s sestanka predsednikov MDO 28.3.2007 (Marko Goršič)
Predlog "Sprememb in dopolnitev statuta PZS"( Rudi Skobe, Metod Kovač)
Priprave na Skupščino PZS 19.05.2006: določitev dnevnega reda in priložena gradiva.
Poročilo z Zbora gospodarjev PD in potrditev predloga cen in popustov v planinskih kočah za leto
2007 (Metod Kovač)
8. Vprašanja in pobude članov Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije
9. Tekoče naloge organov PZS
Ker na predloženi dnevni red ni bilo pripomb je UO sprejel
SKLEP 1/12-04: »UO PZS potrjuje predlagani dnevni red za 5. sejo.«
»Sklep je bil soglasno sprejet.«
Pred pričetkom prve točke je mag. Franci Ekar podal pripombo Mira Pogačarja, da se v zapisnik pri 5. točki v tretji vrstici doda, da je bila pritožba PZS na registracijo GRZS s strani MNZ zavrnjena. PZS je imela
možnost pritožbe na višje sodišče, vendar tega ne bo storila zaradi dobrih medsebojnih odnosov v prihodnje.
K 1. TOČKI
PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 04. SEJE UO PZS Z DNE, 12.04.2006
Gradivo je bilo poslano skupaj z vabilom za sejo.
Danilo Sbrizaj je podal pregled zapisnika in sklepov zadnje seje.
Iztok Rojc je podal pripombo, zakaj se v zapisnik zapiše, da je bil sklep sprejet soglasno in se ne napiše
koliko glasov je bilo proti. V zapisnik naj se v bodoče vpiše seznam prisotnih in odsotnih članov UO
Predsednik PZS je po njegovi razpravi predlagal v sprejem:
SKLEP 2/12-04: » UO PZS potrjuje zapisnik 4. seje UO PZS s podanimi pripombami.«
»Sklep je bil sprejet z večino glasov, 1glas proti.«
K 2. TOČKI
PREGLED POROČIL KOMISIJ IN UO PZS IN POROČILO STROKOVNE SLUŽBE PZS
Manjkajoča poročila, so bila poslana v roku pred sejo UO PZS.
SKLEP 3/12-04: »UO PZS je potrdil poročila komisij, UO PZS in poročilo strokovne službe PZS za leto
2006.«
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»Sklep je bil soglasno sprejet.«
K 3. TOČKI
POTRDITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV FINANČNEGA NAČRTA PZS ZA LETO 2007
Gradivo sprememb in dopolnitev je bilo posredovano skupaj z ostalimi gradivi.
Poročilo je podala Vera Šmid, računovodja PZS. Prvi predlog je bil izdelan v mesecu decembru. Načrt je
bil narejen glede na kazalce finančnega poročila iz leta 2006 in na osnovi odobrenih sredstev FŠO.
V postavki GRS je ostalo še 33.628 EUR. Pri MK so se prihodki iz javnih financ razpolovili in se pri finančnem načrtu to popravi.
V razpravi je Franci Ekar je poročal o prizadevanjih PZS, da bi na MŠŠ dosegli spremembe določila, da
morajo PD vpisati sorazmeren del premoženja državi, če so prejemniki sredstev MŠŠ (za koče).
Miro Eržen je vprašal, zakaj je v postavki za muzejsko dejavnost vpisana 0? Vera Šmid je pojasnila, da so
bila sredstva porabljena in nakazana za planinski muzej.
Anton Purg je vprašal kje so sredstva, ki so se zbirala za muzej. Miro Eržen je pojasnil, da je bil razrez
stroškov predstavljen v gradivu za Skupščino 2006.
Gregor Rupnik predsednik MDO Posočja je pohvalil delo finančne službe.
Ker ni bilo več razpravljavcev je predsednik predlagal
SKLEP 4/12-04: »UO PZS je potrdil spremembe in dopolnitve finančnega načrta PZS za leto 2007.«
»Sklep je bil soglasno sprejet.«
K 4. TOČKI
POROČILO S SESTANKA PREDSEDNIKOV MDO 28.3.2007
Poročilo je podal Marko Goršič, ki je povedal, da so bili prisotni vsi predsedniki MDO PD. Tema sestanka je
bila usmerjena predvsem v spremembe Statuta PZS, ki so jih predsedniki soglasno podprli.
Podal je tudi predlog Strokovni službi, da pripravi ustrezne obrazce za vlogo PD za pridobitev statusa društva v javnem interesu.
SKLEP 5/12-04: »Strokovna služba, naj pripravi ustrezne obrazce za vlogo PD za pridobitev statusa društva
v javnem interesu.«
K 5. TOČKI
PREDLOG "SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA PZS
Rudi Skobe je predstavil celoten potek priprave sprememb in dopolnitev Statuta. Povedal je, da je prišlo 7
pripomb za dopolnitve in spremembe Statuta.
Miro Pogačar je opozoril na 14. člen statuta in predlagal, da naj Statut upošteva sporazum med GRZS in
PZS. Po njegovem mnenju GRS nima nobenega članstva.
V nadaljevanju so člani UO glasovali o posameznih členih Statuta:
1. člen: ni pripomb
2. člen: ni pripomb
3. člen: ni pripomb
4. člen: ni pripomb
5. člen: ni pripomb (Vanja Kovač je postavila vprašanje, če je smiselno vse spreminjati, glede na
stroške, ki so povezani s tem
6. člen: ni pripomb
7. člen: ni pripomb
8. člen: ni pripomb
9. člen: ni pripomb
10. člen: ni pripomb
11. člen: ni pripomb
12. člen: ni pripomb
13. člen: ni pripomb
14. člen: ni pripomb
15. člen: ni pripomb
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16. člen: MDO Posočja predlaga, da bi bilo napisano praviloma, prav tako MDO Podravja. Predlog je
bil dan na glasovanje. Glasovanje: ZA 2 proti 17. Predlog spremembe ni bil sprejet.
17. člen: ni pripomb
18. člen: MDO Gorenjske predlaga, da je potrebno člen bolj podrobno definirati. V 2. odstavek, se
doda: Donator, ki daruje v višini najmanj 5X članarine člana A. Predlog je bil soglasno sprejet.
19. člen: ni pripomb
20. člen: ni pripomb
21. člen: ni pripomb
22. člen: ni pripomb
23. člen: ni pripomb
24. člen: MK PZS predlaga, da predstavniki zborov komisij na Skupščini ohranijo glasove.
Glasovanje: 1 glas ZA in 17 glasov PROTI. Predlog ni bil sprejet,
25. člen: ni pripomb
26. člen: ni pripomb
27. člen: MDO Gorenjske predlaga, da bi morali biti kriterij za predsednika PZS nižji, ker opravlja
volontersko funkcijo. Predlagajo, da se napiše primerno izobražen, črta se VI. Stopnja. Glasovanje: 5 glasov ZA in 13 glasov PROTI. Predlog ni bil sprejet.
Črta se aktivno govori enega od svetovnih jezikov. Glasovanje: 13 glasov ZA, 5 PROTI. Predlog
je bil sprejet.
Beseda član politične stranke se zamenja za funkcionar. Glasovanje: 17 glasov ZA, 1. PROTI.
Predlog je bil sprejet.
Pri zadnji alineji se črta: pokrajine ali občine. Glasovanje: 5 glasov ZA, 13 PROTI. Predlog ni
bil sprejet.
V razpravi so sodelovali Borut Vukovič, Marinka Koželj-Stepic, Iztok Rojc, Janez Petkoš, Miro
Eržen, Metod Kovač in Uroš Vidovič
28. člen: ni pripomb
29. člen: ni pripomb
30. člen: ni pripomb
31. člen: ni pripomb
32. člen: ni pripomb
33. člen: ni pripomb
34. člen: ni pripomb
35. člen: ni pripomb
36. člen: ni pripomb
37. člen: ni pripomb
38. člen: Predlog MDO Gorenjske: doda se nova alineja, ki glasi: S prostovoljnim delom članov kot
posebno računovodsko obliko financiranja. Predlog je bil soglasno sprejet.
39. člen: ni pripomb
40. člen: ni pripomb
41. člen: ni pripomb
42. člen: pripomba MDO Gorenjske, ki meni, da bi morali biti pogoji za GS opredeljeni v pravilniku o
delovnih razmerjih Strokovne službe. Glasovanje: 3 glasovi ZA, 15 PROTI. Pripomba ni bila
sprejeta.
Metod Kovač predlaga, da se 2. alinejo črta in se doda:« Pogoje za nastop delovnega mesta
GS določi UO z razpisom, kot to določa Poslovnik UO«. Glasovanje: 18 glasov ZA, 0 PROTI.
Predlog je bil sprejet.
43. člen: ni pripomb
44. člen: ni pripomb
45. člen: ni pripomb
46. člen: ni pripomb
47. člen: ni pripomb
48. člen: ni pripomb
Metod Kovač, je predlagal, da se predlogi in dopolnitve Statuta dajo v lektoriranje in v pregled na Upravno
enoto .
Janez Petkoš je vprašal kako je z uredniškim odborom PV in ali je urednik PV mandatar? Razprava je bila s
tem zaključena in sprejet
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SKLEP 6/12-04: » UO je sprejema predlog sprememb in dopolnitev Statuta PZS s podanimi pripombami.«
K 6. TOČKI
PRIPRAVE NA SKUPŠČINO PZS 19.05.2006: DOLOČITEV DNEVNEGA REDA IN PRILOŽENA GRADIVA
SKLEP 7/12-04: » UO PZS sprejema podano informacijo o pripravah na Skupščino, dnevnem redu, kraju in
datumu dogodka«
»Sklep je bil soglasno sprejet.«
K 7. TOČKI
POROČILO Z ZBORA GOSPODARJEV PD IN POTRDITEV PREDLOGA CEN IN POPUSTOV V PLANINSKIH
KOČAH ZA LETO
Poročilo z Zbora gospodarjev, ki je bil 6. aprila je podal Metod Kovač. Zbor je obravnaval poročilo o delu
GK, pravilnik o delu GKPZS, predlog cen in popustov za leto 2007 ter Pravilnik o skladu za koče in pota.
Metod Kovač je po poročilu predlagal v sprejem naslednja sklepa:
SKLEP 9/12-04: »UO sprejme pravilnik GK UO PZS v predlagani obliki.«
SKLEP 8/12-04: »UO se je seznanil s poročilom zbora gospodarjev in potrdil cene in popuste za leto
2007.«
»Sklepa sta bila soglasno sprejeta.«
V razpravi so sodelovali Iztok Rojc, Marko Goršič, Borut Vukovič, Danilo Sbrizaj, Miro Eržen, Janez Petkoš.
Podan je bil predlog, da se kršitelje cenikov in popustov redno objavlja v Obvestilih PZS
Metod Kovač je podal izjavo, da je bil to zadnji Zbor gospodarjev, ki ga je vodil in prosi, da se poišče
novega načelnika GK, da bo lahko predal posle.
K 8. TOČKI
VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV UPRAVNEGA ODBORA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
Iztok Rojc je podal pobudo, da naj se KUP čimprej sestane, da se dogovorijo glede izplačil avtorskih
pogodb.
Vanja Kovač je ponovno prosila KUP, da sprejme v komisijo še enega predstavnika MK in sicer mentorja za
orientacijo. Rudi Skobe je povedal, da ima komisija 10 članov in naj podajo predlog koga naj se črta, da se
lahko sprejme novega člana, sicer se krši pravilnik.
Borut Vukovič je glede na to, da je Slovenija vedno bolj ogrožena s klopnim meningitisom predlagal PZS,
da organizira cepljenje. Prav tako je podal predlog PD Brežice glede pravilnika o varovanju osebnih podatkov, s prošnjo, da naj PZS pošlje vsem društvom osnutek pravilnika.
Seja je bila sklenjena ob 21.00 uri.
Zapisala: Mija Damjan-Stegu
GS PZS
Danilo Sbrizaj l.r
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PREGLED UDELEŽBE NA SEJAH UO PZS
V nadaljevanju objavljamo tabelarni pregled udeležbe članov UO PZS na sejah UO PZS (do 6. seje), glede
na zahtevo Savinjskega MDO, ki je bilo predstavljeno na Skupščini PZS.
IME IN PRIIMEK
PREDSEDSTVO
1.
EKAR FRANCI
2.
GAŠPARIČ STANKO
3.
GORŠIČ MARKO
4.
SKOBE RUDI
5.
VIDOVIČ UROŠ
VOLJENI ČLANI
6.
AREH PRIMOŽ
7.
ERŽEN MIRKO
8.
KADIŠ FRANC
9.
PERŠOLJA BORUT
10.
PETKOŠ JANEZ
11.
PONEBŠEK ROMAN
12.
ROTOVNIK BOJAN
13.
ŠKERBINEK DANILO
14.
TOMŠE ANTON
PREDSEDNIKI MDO
15.
AREH PRIMOŽ
16.
BURJA MARJAN
17.
HORJAK DRAGO
18.
KLADNIK LADO
19.
KODRE JOŽEF
20.
KOŽELJ S. MARINKA
21.
DRAGOTIN KUSTER
22.
PURG ANTON
23.
RUPNIK GREGOR
24.
VUKOVIČ BORUT
25.
ŽNIDARČIČ ALBIN
NAČELNIKI KOMISIJ Z ZBORI
26.
ČESEN TOMO - KŠP
27.
GRIČAR FRANC - VK
ROJC IZTOK-VK
28.
ROJC IZTOK-MK
29.
KOVAČ VANJA - MK
30.
KOVAČ METOD - GK
31.
SKOBE ROZALIJA-KVGN
32.
ŠTREMFELJ ANDREJ - KA
33.
POGAČAR MIRO - GRS
NISO ČLANI UO
34.
SBRIZAJ DANILO
Pomen znakov:
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PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE
SKUPŠČINA PZS
1001 LJUBLJANA, DVORŽAKOVA 9
ŠTEVILKA: S-PZS/310
DATUM: 19.05.2007

ZAPISNIK
Zasedanja Skupščine Planinske zveze Slovenije, ki je bila 19. maja 2007 v dvorani Doma na Vidmu, Gregorčičeva cesta 2, v Ilirski Bistrici.
Lista prisotnosti delegatov in Poročilo Verifikacijske komisije o prisotnosti delegatov na zasedanju Skupščine PZS dne 19.05.2007, sta priloga zapisnika (PRILOGA I in III). Magnetogramski zapis je priloga arhivskemu delu zapisnika.
Zasedanje se je pričelo ob 09,30 uri s pozdravnim nagovorom predsednika Planinske zveze Slovenije mag.
Francija Ekarja. Predlagal je, da prisotni spomin, hvaležnost in zahvalo umrlim planincem v letu 2007 izrazijo z enominutnim molkom.
Prisotnim delegatom je predlagal izvolitev Delovnega predsedstva v sestavi:
PREDSEDNIK:
Metod Kovač
ter
ČLANI:
Marko Goršič
Bogdan Seliger
Breda Jurič
Dragi Horjak

delegat Zbora gospodarjev
delegat PD Podpeč -Preserje
delegat PD Horjul
delegatka PD Slovenska Bistrica
delegat PD Dolga pot Dravograd

Prisotni delegati so soglasno potrdili predlagani predlog Delovnega predsedstva.
Zbrane so pozdravili tudi predsednica Planinskega društva Snežnik Ilirska Bistrica g. Darinka Dekleva, podžupan občine Ilirska Bistrica g. Vladimir Čeligoj, podpredsednik Turistične zveze Slovenije g. Črtomir Špacapan, predstavnik Uprave za zaščito in reševanje R Slovenije g. Bojan Kopač ter predsednik Gorske reševalne zveze Slovenije g. Miro Pogačar.
Metod Kovač, predsednik delovnega predsedstva (v nadaljevanju: DP) se je v svojem imenu in imenu članov Delovnega predsedstva zahvalil za zaupanje in predlagal, da se zasedanje nadaljuje po predlaganem
dnevnem redu.
Dnevni red:
1. Začetek Skupščine Planinske zveze Slovenije, izvolitev Delovnega predsedstva in organov Skupščine PZS
2. Uvodno poročilo mag. Francija Ekarja, predsednika PZS
3. Poročilo Verifikacijske komisije
4. Sprejem Poslovnika o delu Skupščine Planinske zveze Slovenije
5. Pregled realizacije sklepov zasedanj Skupščin PZS v letu 2006
6. Poročilo o delu Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije in njegovih organov v

letu 2006 s pregle-

dom članstva v letu 2006
7. Poročilo Častnega sodišča Planinske zveze Slovenije v letu 2006
8. Potrditev finančnega poročila za leto 2006
9. Poročilo Nadzornega odbora Planinske zveze Slovenije za leto 2006 z dopolnitvijo
10. Razprava o poročilih in sprejem sklepov
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11. Potrditev programa dela PZS za leto 2007
12. Potrditev finančnega načrta Planinske zveze Slovenije za leto 2007
13. Spremembe in dopolnitve Statuta PZS
14. Volitve podpredsednikov PZS
Delegati so soglasno sprejeli dnevni red.
Metod Kovač je razpravljavce opozoril na prijavo k razpravi in na čas trajanja posamezne razprave skladno s 23. in 24. členom Poslovnika o delu Skupščine Planinske zveze Slovenije. Posebej je na čas razpravljanja opozoril goste, ki bi se morebiti vključili v razpravo, ter poudaril, da naj predlagatelji pobud oz.
sklepov k posameznim točkam dnevnega reda, v skladu z 8. členom Poslovnika Skupščine PZS, le-te posredujejo tudi v pisni obliki. Če je več variantnih predlogov, morajo biti vsi navedeni. Če je predlog oz. gradivo obsežnejše, mora biti priložen še kratek izvleček, predlog sklepa, nosilci nalog in rok izvršitve.
Zasedanje Skupščine se je nadaljevalo z IZVOLITVIJO ORGANOV SKUPŠČINE PZS
SPREJETI SO BILI SKLEPI:
Predlagani in soglasno izvoljeni so bili:
SKLEP 1.1.1
za zapisnikarja:
Mija Stegu, vodja pisarne Planinske zveze Slovenije
in za overovatelja zapisnika:
Manja RAJH, članica PD Celje Matica in
Vojko Dvojmoč, član PD Lisca Sevnica
SKLEP 1.1.2.
Verifikacijska komisija v sestavi:
predsednik:
Janko Kovačič, član PD Poljčane
in
člana:
Ivan Likar, član PD Križe in
Miro Mlinar, član PD Cerkno
Metod Kovač je delegate opozoril, da mora vsak razpravljavec zaradi nemotenega vodenja zapisnika, pred
pričetkom svoje razprave k posamezni točki dnevnega reda, povedati ime in priimek ter planinsko društvo,
katerega delegat je, ter da delegati glasujejo tako, da dvignejo karton, ki so ga prejeli ob oddaji pooblastila ob vhodu v dvorano. Verifikacijsko komisijo pa je zaprosil, da opravi svoje delo.
Metod Kovač je predlagal, da se delegati z glasovanjem izjasnijo ali naj bodo volitve za podpredsednika
tajne ali javne. V glasovanje je zato podal predlog sklepa da so volitve javne. Sprejet je bil
Sklep 1.1.3 : Volitve podpredsednikov PZS so javne.
Sklep je bil sprejet z večino glasov (1 glas proti).
Pripombo na glasovanje je podal Tomaž Willenpart, PD Ljubljana – Matica, ki je menil, da morajo biti volitve tajne, ker ni bil sklep o volitvah sprejet soglasno. Pripomba je bila z utemeljitvijo (20. člen poslovnika
Skupščine PZS) zavrnjena.
K 2. točki
UVODNO POROČILO MAG. FRANCIJA EKARJA, PREDSEDNIKA PZS
Velik poudarek v poročilu je dal ohranjanju čiste gorske narave, varstvu narave, vzpostavljanju pristnega
odnosa med čisto naravo in človekom in kako naučiti ljudi varnega gibanja v gorah. Poudaril je, da je poslanstvo društvenega prostovoljstva kako negovati odnos do soljudi, gora in narave. Dotaknil se je tudi predloga Zakona o planinskih poteh, Zakona o športu, Zakona o zdravstvu in sprememb Zakona o Triglavskem
narodnem parku.
Povedal je, da projekt Slovenskega planinskega muzeja že teče, zahvalo je podal Miru Erženu, ki je vanj
vložil veliko energije in dela.
Omenil je kar nekaj aktualnih dogodkov, ki so se zgodili v preteklem obdobju, srečanje Treh dežel, zasedanje planinske komisije UIAA na Bledu, Dan zemlje in drugo.
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Metod Kovač se je predsedniku PZS za izčrpno poročilo zahvalil ter predlagal obravnavo poročila verifikacijske komisije.
3. točka
POROČILO VERIFIKACIJSKE KOMISIJE
Poročilo Verifikacijske komisije je podal Janko Kovačič, predsednik komisije. Verifikacijska komisija je
ugotovila, da je bilo ob 10,00 uri na zasedanju Skupščine PZS navzočih 93 glasov delegatov (od skupno 268
glasov delegatov) oz. 35%. Poročilo Verifikacijske komisije je priloženo zapisniku (PRILOGA III). Glede na
poročilo Verifikacijske komisije in ob ugotovitvi, da je na zasedanju Skupščine PZS prisotno zadostno število glasov za odločanje, se je zasedanje nadaljevalo s:
4. točko
SPREJEM POSLOVNIKA O DELU SKUPŠČINE PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
Poslovnik o delu Skupščine je bil objavljen v posebni številki Obvestil PZS (19. april 2007).
Metod Kovač, predsednik DP je predlagal, da delegati glasujejo o sprejemu Poslovnika o delu Skupščine
PZS.
SKLEP 4.1.:
Poslovnik o delu Skupščine Planinske zveze Slovenije je bil, sprejet soglasno.
5. točka
PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV ZASEDANJA SKUPŠČINE PZS V LETU 2006
Informacija o realizaciji sklepov zasedanja Skupščine PZS v letu 2006 je bila objavljena v posebni številki
Obvestil PZS (19. april 2007). V skladu z 21. členom Poslovnika o delu Skupščine PZS je Metod Kovač,
predsednik DP predlagal, da dodatno podajanje obrazložitve ni potrebno.
Prisotni delegati niso imeli pripomb, se je pa v razpravo vključil Evgen Šebjanič s svojimi pripombami, ki
so se nanašale na njegovo razpravo na Skupščini v letu 2006 in predlog sklepa, ki tedaj ni bil sprejet s pripombo, da zapisnik iz Skupščine PZS 2006 ni vseboval njegove razprave.
Pojasnilo na njegovo izvajanje je podal predsednik DP, ki je pojasnil, da njegova razprava ne more biti
predmet obravnave, saj njegov predlog sklepa v letu 2006 ni bil sprejet. Sprejet je bil
SKLEP 5.1.:
Skupščina PZS sprejema pisno informacijo o realizaciji sklepov, sprejetih na zasedanju Skupščine
PZS, dne 20. 05. 2006.
Sklep je bil soglasno sprejet.
6. točka
POROČILO O DELU UPRAVNEGA ODBORA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE IN NJEGOVIH ORGANOV V LETU
2006 S PREGLEDOM ČLANSTVA V LETU 2006
Gradivo je bilo objavljeno v posebni številki Obvestil PZS/ 19. april 2007. Ker se poročevalci k razpravi
niso prijavili je Metod Kovač, predsednik DP predlagal, da skladno z 21. členom Poslovnika o delu Skupščine PZS, Skupščina PZS odloči, da podajanje poročila ni potrebno, ker je bilo gradivo že v celoti posredovano delegatom. Delegati so s predlogom soglašali.
7. točka
POROČILO ČASTNEGA SODIŠČA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE V LETU 2006
Gradivo je bilo objavljeno v posebni številki Obvestil PZS/ 19. april 2007.
8. točka
POTRDITEV FINANČNEGA POROČILA ZA LETO 2006
Gradivo je bilo objavljeno v posebni številki Obvestil PZS/ 19. april 2007. Delegati so soglašali, da uvodno
poročilo ni potrebno.
9. točka
POROČILO NADZORNEGA ODBORA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE ZA LETO 2006
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Gradivo je bilo objavljeno v posebni številki Obvestil PZS/ 19. aprila 2007. Dopolnitev poročil je podala
Jožica Srpčič, predsednica NO. Razprava in sklepanje o obeh poročilih sta potekali pod 10. točko dnevnega reda.
10. točka
RAZPRAVA O POROČILIH IN SPREJEM SKLEPOV
Tomaž Ogrin, delegat PD Ljubljana Matica
Svojo razpravo je začel z besedami:»Gorski planinski svet smo dolžni varovati in ga ohranjati ter zapuščati
takega kakršnega smo prejeli«. Zato predlaga, da se sprejme predlog za podporo o ustanovitvi regionalnega parka Snežnik in ustanovitvi regionalnega parka Matični Kras. PZS bo podporo realizirala skozi svoj
program 2007 z aktivnostmi svojih organov. Predlog je podan s podporo PD Cerknica, PD Železničar Ljubljana, PD Drago Bregar, PD Domžale in PD RTV ter ob pozitivnem odzivu predsednika PZS mag. Franca
Ekarja in načelnice KVGN Rozalije Skobe.
SKLEP 10.1: Skupščina PZS sprejme sklep za podporo o ustanovitvi regionalnega parka Snežnik in
regionalnega parka Matični Kras. PZS bo podporo realizirala skozi svoj program 2007 z aktivnostmi
svojih organov.
Sklep je sprejet z 1 glasom proti.
Tomaž Willenpart, delegat PD Ljubljana Matica
Komentiral je poročila o preteklem letu in pozdravlja pozitivni rezultat finančnega poročila. Meni, da bi
bil lahko povzetek o revizijskem poročilu objavljen, ne glede na dopis AJPESA. Opozoril je na sklepe pretekle Skupščine, glede Sklada za koče in pota. Nasprotuje temu, da bi se sklad polnil iz obstoječega poslovanja društev, potrebno je poiskati druge vire financiranja. Premalo je poudarjen status Planinskih vodnikov, meni da bi bilo potrebno vzpostaviti odnos med Združenjem gorskih vodnikov in vodniki PZS. Na koncu
je omenil še, da želi, da bi bili sklepi NO PZS realizirani.
Rudi Skobe je podal informacijo o vodnikih PZS iz sestanka na STO, kjer so hoteli razrešiti dilemo vodenja
v gorah, ki jo narekuje dejstvo, da ZGVS teh potreb ni zmožno pokrivati, zato so se ponudniki turističnih
storitev preko STO obrnili na PZS, da bi pomagala s svojimi usposobljenimi vodniki.
Manja Rajh, delegatka PD Celje - Matica
Postavila je vprašanje glede udeležbe članov UO na sejah UO PZS in podala predlog, da tisti člani UO, ki se
sestankov ne udeležujejo odstopijo in njihovo delo nadaljuje naslednji iz kandidatne lista.
Na MK je naslovila vprašanje koliko planiranih akcij je odpadlo in kakšna je zasedenost PUS Bavšica v koledarskem letu.
Gospodarski komisiji je dala pohvalo, da je sestavljen Pravilnik sklada za koče in pota, vendar predlagani
način zbiranja sredstev ni sprejemljiv niti za tiste, ki nimajo ničesar t.j. koč niti planinskih poti, kot za
druge, ki imajo oboje od prej navedenega ali samo eno od tega.
Meni, da se v strukturo delitve članarine, ki se odvaja v PZS lahko vključi tudi ta del in predlaga 0,50 EUR
na člana (ne glede na kategorijo). To bi pomenilo za leto 2006 okoli 26.428 EUR. Prav tako je nesprejemljivo, da bi UO sprejemal vrednost točke na predlog GK (v kolikor bi bil sprejet obstoječ predlog pravilnika). S sredstvi PD lahko razpolaga le PD. Nadalje predlaga, da se 3. točka Smernic za delitev sredstev
Sklada za Koče in pota spremeni in se glasi: »Posojilo se dodeli po obrestni meri, ki zagotavlja ohranjanje
vrednosti dodeljenega posojila, t. j. po obrestni meri največ do višine letne inflacije.«
V zvezi z Obvestili PZS podpira predlog, da se zmanjša število tiskanih Obvesti, saj ima vsako društvo dostop do interneta in si lahko vsakdo stiska tisto kar ga zanima. Strinja se, da je dovolj, če večje društvo
prejme 2 izvoda tiskanih Obvestil. Prepričana je, da če bi število do sedaj tiskanih izvodov 1660 razpolovili
lahko del sredstev, ki bi ostala prerazporedili na področja, kjer zdaj sredstev primanjkuje npr. za koče in
pota.
Predlaga, da se vsakemu društvu pošlje le po 2 tiskana izvoda Obvestil.
Poročilo o delu strokovne službe
Poročilo je preveč splošno. Manjkajo konkretnejši podatki, ki bi potrdili nekatere trditve v poročilu.
Npr.: Zaradi odhoda vodje pisarne v pokoj, racionalizacije, zmanjšanje pogodbenih delavcev je odprto
novo delovno mesto. Ta trditev bi morala biti podkrepljena s finančnimi podatki.
Katere so vse naloge, ki jih je strokovna služba izpeljala za dotok sredstev?
Kateri so stroški, ki bremenijo članarino in jih je treba pričeti zmanjševati? Ali je mišljeno stroške za celotno članarino ali za tisti del, ki se nanaša na materialne stroške ali tisti del, ki ostane PZS za delo?
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Katere so nekatere izboljšave?
Ker so pripombe na delo strokovne službe stalne, je mnenja, da bi moral biti interes strokovne službe, da
je poročilo bolj izčrpno.
Želi pojasnila k bilanci stanja, izkazu poslovnega izida za leto 2006, predlog finančnega načrta za
leto 2007
Izkaz poslovnega izida 2006:
Porasti odhodkov v primerjavi z letom 2005 so premalo pojasnjeni npr.:
– 6. tč. prevozi 127 %: zaradi katerih prevozov, ki jih v preteklem letu ni bilo ali cen je porast?
- 14. toč. stroški študentskega servisa 109 % (v Poročilu strokovne službe piše, da se je delo ŠS zmanjšalo)
- 18. točka: stroški promocij, oglasi, osmrtnice: porast 297 % ?
- 20. točka: povračila dnevnic, km: 138 %?
- 26. obresti, negativna tečajna razlika: 484 %? Kdo je od PZS izterjeval obresti?
- Interni odhodki znotraj organov PZS 138 % ?
GRS – odhodki Ikar 127 %
Finančno poročilo 2006 po stroškovnih mestih:
Mladinska komisija: PUS Bavšica: Odhodki za leto 2006?
Maja Mohar, podpredsednica MK je podala odgovor Manji Rajh glede prijav in odpovedi mladinskih izobraževanj.
Jože Ružič, delegat PD Matica Murska Sobota, je izrazil svoje nestrinjanje predsedniku PD Ljubljana –
Matica, ki je na lanski Skupščini jasno napovedal nasprotovanje sklepom gospodarske komisije in Upravnega odbora PZS in to tudi uresničil. Članarino za svoje člane obračunavajo višje od tiste, ki jo priporoča UO
PZS, celo pri otrocih si dovolijo članarino povišati za 50% glede na priporočeno. Pomurski planinci so že
zaradi oddaljenosti odvisni od prenočevanja, zato jim ni vseeno koliko jih stane prenočevanje, saj se visokim stroškom ne morejo izogniti, kljub temu da so pomurski planinci tedaj, ko se je obnavljala ,kar nekaj
prispevali za Kredarico, npr. pregrinjala in prte za postelje, kuhinjske krpe, zavese in še kaj bi se našlo.
GRS je zmeraj občudoval in jo imel za nekaj velikega, humanega, prav tako njihove člane. Potem so nekateri začeli proces reorganizacije. Proces reorganizacije oz. nasilnega odtujevanja gorskega reševanja iz
planinske GRS pri PZS je v preteklem letu prešel v finalno dejanje, ne ve, če je bilo to komu potrebno in
upa ter želi, da se to ne bo poznalo pri humanitarnem poslanstvu GRZS. Meni tudi, da sedanje načelnikovanje GRZS in predsednikovanje v PD Radovljica ni združljivo.
Prav tako ga ne bo nihče prepričal, da so MDO-ji nepotrebni in samo brezpredmetno trošijo sredstva, ali
pa še hujša obtožba, da so fosilni ostanki samoupravljanja.
Svojo razpravo je zaključil z mislijo, da naj bo v razmislek vsem imenovanim in neimenovanim.
Janez Petkoš, delegat PD Bled je podal pripombo na vsebino Planinskega vestnika, kompetence, ki jih
ima uredniški odbor in urednik Planinskega vestnika. Prav tako se je dotaknil problematike vzdrževanja
dostavnih planinskih poti.
Zvone Šere, delegat PD Drago Bregar je opozoril na problem glede načina financiranja pri skladu za koče
in pota, pri tistih planinskih društvih, ki imajo v najemu kočo in niso njeni lastniki.
Danilo Škerbinek, član APD Kozjak in član UO PZS, je govoril o gibanju članstva, predvsem na spodbujanje tistih planinskih društev, ki imajo uspešno delovanje in na njih še posebej opozoril. Predlagal je, da
meddruštveni odbori PD posvetijo na vsaj enem od svojih sestankov nekaj časa problematiki članstva.
Opozoril je na nujno dopolnitev 118. člena Zakona o zaščiti in reševanju, o kritju stroškov in njenem reševanju, zato predlaga, da Skupščina PZS naloži UO PZS, da uredi te kritične zadeve in predlaga
SKLEP 10.2.: Skupščina PZS sprejema sklep, da UO PZS zahteva od pristojnih organov korekcijo 118.
člena Zakona o zaščiti in reševanju.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Podal je še pobudo, da se v planinski organizaciji in pri planinskih društvih organizira propagandna dejavnost.
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Ljubo Hansel, član društva GRS Maribor je povedal, da se ne strinja z uvodnikom mag. Franca Ekarja v
skupščinskem gradivu, kjer je govoril o gorskem reševanju. Gorska reševalna služba pri PZS ni ukinjena,
vsa društva pa imajo po Zakonu o društvih tudi pravico, da se lahko vključujejo v več zvez.
Od leta 1997 dalje, odkar je stopil v veljavo Zakon o društvih so transparentno in organizirano izvajali svoje delovanje. Z ustanovitvijo GRZS so hoteli zagotoviti transparentnost poslovanja in delovanja zveze in
tehnično zagotavljanje svojih interesov in nimajo namere nikakršnega odtujevanja. Osnovni namen gorskih
reševalcev pa je zagotavljanje poslanstva GRS, to je preventivno delovanje in zagotavljanje varne hoje v
gore.
Tomaž Willenpart, delegat PD Ljubljana – Matica, je povedal, da želi, da se že enkrat sestaneta PZS in
PD Ljubljana – Matica, da skupaj oblikujeta dogovor o poslovanju v kočah. Poudaril je, da bodo delovali
prav tako kot so doslej, ker drugače ne morejo poslovati, ker jim trg tega ne dopušča.
Miroslav Pogačar, predsednik GRZS, je podal repliko na pripombo glede nezdružljivosti funkcije predsednika GRZS in PD. Meni, da obe funkciji opravlja dobro in korektno. Povedal je, da skupno sodelovanje med
PZS in GRZS mora biti, saj obe zvezi delujeta za isto stvar, za zadovoljstvo in varno pot planincev na poteh
v gorah. Njihov status je humanitaren, o kakršni koli privatizaciji GRZS ni govora in zagotavlja, da do tega
ne bo prišlo.
Ana Fabjan, PD Grosuplje, je povedala, da jo je razprava o gorski reševalni službi popolnoma zmedla in
predlaga, da se v Obvestilih v čim krajšem času objavi pojasnilo kako je organizirana in kako deluje gorska
reševalna zveza.
Ker ni bilo več prijavljenih razpravljavcev je predsednik DP predlagal sprejem sklepov:
SKLEP 10.3. Skupščina PZS sprejema poročilo o delu UO PZS in njegovih odborov za leto 2006 v predloženem besedilu. Poročilo je bilo sprejeto soglasno.
POROČILO ČASTNEGA SODIŠČA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE V LETU 2006
Brez razprave je bil sprejet
SKLEP 10.4 Skupščina PZS sprejema poročilo o delu Častnega sodišča PZS, kot je bilo podano v gradivu za zasedanje Skupščine2007.
Poročilo ČS je bilo soglasno sprejeto.
FINANČNO POROČILO ZA LETO 2006
Sprejet je bil
SKLEP 10.5. Skupščina PZS sprejema Finančno poročilo PZS za leto 2006, ki ga je predhodno sprejel
UO PZS.
Finančno poročilo za leto 2006 je bilo soglasno sprejeto.
POROČILO NADZORNEGA ODBORA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
Sprejet je bil
SKLEP 10.6. Skupščina PZS sprejema Poročilo NO PZS za leto 2006 s predlaganimi sklepi .
Sklep je bil sprejet soglasno.
11. točka
POTRDITEV PROGRAMA DELA PZS ZA LETO 2007
Gradivo je bilo objavljeno v posebni številki Obvestil PZS/ 19. april 2007. Metod Kovač je predlagal, da
skladno z 21. členom Poslovnika o delu Skupščine PZS, Skupščina odloči, da podajanje poročila ni potrebno, ker je bilo gradivo že v celoti posredovano delegatom.
Metod Kovač je v sprejem predlagal
SKLEP 11.1. Skupščina PZS potrjuje program dela PZS za leto 2007 v objavljenem besedilu.
Sklep je bil soglasno sprejet.
12. točka
POTRDITEV FINANČNEGA NAČRTA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE ZA LETO 2007
Gradivo je bilo objavljeno v posebni številki Obvestil PZS / 19. april 2007.
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K razpravi se je prijavila Manja Rajh, delegatka PD Celje – Matica:
Glede predloga finančnega načrta za leto 2007 je imela naslednja vprašanja:
Zakaj v predlog niso vključeni presežki/manjki iz leta 2006 po stroškovnih mestih, saj je to eden od virov za
stroške oziroma zmanjšanje prihodkov leta 2007? (Založba, PV, MK, Varstvo gorske narave, Komisija za alpinizem, …….)
Kakšen je ključ delitve članarine, ki ostane PZS po plačilu stroškov ?
Na kakšen način se bodo interni prihodki od UO iz članarin povečali za 31 %?
Primerjalne podatke za finančni plan 2007 v primerjavi s finančnim poročilom 2006 je potrebno dodatno obrazložiti v vseh postavkah, ki zelo odstopajo (npr. za več kot 10 %) navesti, kaj pomeni, kaj se bo v letu 2007 zgodilo, česar ni bilo v letu 2006!
Pojasnilo je podala računovodja PZS Vera Šmid (PRILOGA IV)
Metod Kovač, predsednik DP je po končani razpravi v sprejem predlagal
SKLEP 12.1. Skupščina potrjuje predlog Finančnega načrta PZS za leto 2007 z dodatnimi predlogi. Skupščina tudi pooblašča UO PZS, da finančni načrt za leto 2007 spremlja in usklajuje porabo z dejanskimi prihodki in odhodki.
ter dodatna SKLEPA, ki ju je v svoji obrazložitvi predlagala Vera Šmid:
SKLEP 12.2. Skupščina Planinske zveze Slovenije sprejme finančni načrt za leto 2007 z dodatnimi
predlogi.
SKLEP 12.3. Skupščina sprejme dodaten sklep s katerim pooblašča UO PZS, da finančni načrt za leto
2007 spremlja in usklajuje porabo z dejanskimi prihodki in odhodki.
Sklepi so bili soglasno sprejeti.
13. točka
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA PZS
V razpravi so sodelovali:
Tomaž Willenpart, delegat PD Ljubljana – Matica, je pripomnil da jih moti način sprejemanja Statuta, da
spremembe ne zajemajo podatka o novo nastajajočih pokrajinah, o zunanji reviziji, o zakonu o varovanju
zasebnih podatkov.
Pripombe na 4. člen:
- o vodništvu in dilema ali vodnik PZS lahko vodi nečlana PZS,
- kaj pomeni usposabljanje oskrbnikov in izdajanje potrdila,
- registracija dejavnosti
Pripombe ima na 5. člen in predlaga, da se umakne iz dnevnega reda in posledično tudi 9. člen ker meni,
da je PD Ljubljana –Matica prav tako naslednica SPD-ja.
Pripombe na 17. člen, vsa društva morajo pravila spremeniti z novim zakonom o društvu in oni imajo neskladna pravila.
Pripombe na 18. člen, meni da se mora v Statut vnesti, da podporni člani nimajo glasovalne pravice.
Pripombe na 28. člen, meni, da se bo na tak način volilo samo 4. člane, predsednika in 4 podpredsednike
Pripombe na 40. člen, predlaga, da se umakne iz dnevnega reda
Pripombe na 43. člen, 3 alineja, glede dela Strokovne službe »če s tem dopolnijo preostali del delovnega
časa«, se izloči.
V kolikor sprememba 40. člena ne bo umaknjena bo PD Ljubljana Matica razmislilo o nadaljnjih ukrepih in
začeli potrebne postopke v zvezi s tem.
Rudi Skobe, je podal pojasnilo o poteku sprememb in dopolnitev Statuta PZS o načinu dela pri pripravi
predloga. Upoštevale so se spremembe, ki so morale biti usklajene tudi z Zakoni.
Manja Rajh PD Celje – Matica
Predlaga amandma k 40. členu predloga Sprememb in dopolnitev Statuta PZS:
Predlog dopolnitev z dodatkom novega četrtega odstavka se ne sprejme.
Doda se nov stavek k 3. odstavku 69. člena z naslednjim besedilom: » Za nadaljnje reševanje medsebojnih sporov so pristojna redna sodišča«
Obrazložitev: Nesprejemljivo je, da bi članom kratili ustavno pravico.
45. člen: V predlogu sprememb 78. člena se variantni predlog »skupščina PZS« ne sprejme.
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Prav tako je predlagala, da se ne sprejme 5. člen, če nobena od strani (PZS in PD Ljubljana – Matica) ne
razpolagata z dokazili o nasledstvu SPD.
Metod Kovač, predsednik DP, podal obrazložitev glede na pripombe Tomaža Willenparta in Manje Rajh in
potem dal na glasovanje predlog Tomaža Willenparta iz PD Ljubljana Matica o spremembi 5. člena. Glasovanje: (4 ZA, 89 PROTI)
in 40. člena Glasovanje: (13 ZA, 80 PROTI) Statuta PZS.
Sklep ni bil sprejet.
Maja Mohar je podala repliko na 7. člen Statuta, kjer Mladinska komisija vztraja, da bi ostali na starem
načinu izplačevanja.
Rudi Skobe je podal odgovor Maji Mohar, da Zakon o dohodnini tega ne dovoljuje več in s tem 7. člen
legalizira. Tako, bo mogoče predavatelje, ki usposabljajo naše kadre vsaj delno nagradili.
Danilo Škerbinek je podal pripombo na 4. člen, 6. alineja kjer je predlagal, da ostane tako kot je napisano v sedanjem Statutu. Poleg je imel dve manjši pripombi v 22. členu, ker je v nasprotju s Statutom in
Pravilnikom o članstvu in članarini in na koncu, da mora imeti vsak Statut predhodna določila.
Jože Melanšek, delegat PD Velenje, je predlagal, da se v 33. členu predloga sprememb in dopolnitev Statuta PZS drugače opredeli vloga predsedstva UO PZS. Pri predhodnih in končnih določbah predlaga nov 50.
člen, ki se nanaša na dosedanji 85. člen kjer je potrebno datum lanskoletne Skupščine spremeniti v letošnji in naj bi bil 19. maj 2007, z obrazložitvijo, da dosedanje delovanje predsedstva, nujno terja spremembe, ko so odgovorni načelniki in generalni sekretar in potrebujemo organ, ki bo imel formalno pravno uveljavitev.
Metod Kovač, predsednik DP je po razpravah predlagal v sprejem:
SKLEP 13.1.: Delegati Skupščine PZS sprejemajo 33. člen sprememb in dopolnitev Statuta v predlagani obliki in drugi del, ki je redakcijskega značaja glede datuma.
Predlog je sprejet z večino glasov, 1 glas proti.
Jože Rovan član PD Ljubljana Matica je predlagal:
SKLEP 13.2.:, da se v 1. člen Statuta za besedo »turnim smučanjem« vstavi še »turnim kolesarstvom«.
Zvone Šere, delegat PD Drago Bregar je temu nasprotoval in povedal, da so njihovi markacisti poti na Krim
obnovili, gorski kolesarji pa so jih uničili.
Glasovanje:
Sklep je bil sprejet z večino glasov. (72 ZA, 21 PROTI).
Generalni sekretar je predlagal sklep, da se spremeni besedilo (kdo odloča o izbiri revizijske hiše) v 39.
členu in sicer
SKLEP 13.3.: Beseda Nadzorni odbor se v 39. členu sprememb in dopolnitev Statuta PZS spremeni v
predsedstvo UO PZS.
Sklep je bil sprejet z večino glasov , 1 glas proti
Metod Kovač, predsednik DP je po končani razpravi v sprejem predlagal tele sklepe:
SKLEP 13.4.: Delegati Skupščine PZS sprejemajo predlagane spremembe in dopolnitve Statuta PZS.
SKLEP 13.5.: Spremembe in dopolnitve Statuta PZS začnejo veljati takoj, smejo pa se uporabljati, ko
pristojni organ ugotovi, da so v skladu z Zakonom o društvih.
SKLEP 13.6.: UO PZS v roku enega meseca oz. najkasneje do 19.06.2007, pripravi čistopis Statuta
PZS.
SKLEP 13.7.: Predsednik PZS in generalni sekretar PZS sta zadolžena, da zagotovita objavo Statuta PZS
v prvih Obvestilih PZS, ki bodo izdana po seji UO PZS, na kateri bo potrjen čistopis Statuta PZS.
SKLEP 13.8.: Čistopis Statuta PZS se objavi tudi na spletnih straneh PZS (www.pzs.si).
Sklepi o spremembah in dopolnitvah Statuta so bili sprejeti soglasno.
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14. točka
VOLITVE PODPREDSEDNIKOV PZS
Uvodno obrazložitev je podal mag. Franci Ekar, predsednik PZS, ki je predstavil planinski življenjepis
obeh kandidatov za podpredsednika PZS in sicer Marka Goršiča in Rudija Skobeta.
Pripombo je podal Evgen Šebjanič, ki je postavil vprašanje koliko podpredsednikov bo sedaj imela PZS, 4
ali 3?, saj je bil po njegovem leta 2006 izvoljen le 1. podpredsednik in ne 2. Njegova pripomba se ni upoštevala, saj je bila neutemeljena.
Metod Kovač, predsednik DP je predlagal v javno glasovanje:
SKLEP 14.1.: Skupščina PZS z javnim glasovanjem potrdi izvolitev Marka Goršiča in Rudolfa Skobeta
za podpredsednika PZS.
Sklep je bil sprejet soglasno .
Metod Kovač, predsednik DP se je delegatom iskreno zahvalil za sodelovanje in ugotovil, da je bilo to po
dolgem času kvalitetno zasedanje, tako po vsebini, kot tudi po kulturnosti razprav. Zahvalil se je tudi
Strokovni službi PZS, ki je odlično pripravila gradivo za uspešen potek Skupščine, prav tako je podal zahvalo gostiteljici Skupščine ga. Darinki Dekleva, ki je na koncu vse skupaj povabila na mali prigrizek z apelom
» Na svidenje na Dnevu slovenskih planincev« na Sviščakih 2. junija 2007!
Zaključni nagovor predsednika DP so delegati pospremili z aplavzom.
Zasedanje je bilo sklenjeno ob 15,30 uri.

PRILOGE:
- kot v tekstu navedeno

Letnik 33 / številka 4

14

Zakonodaja in uradne objave

Obvestila Planinske zveze Slovenije
Zakonodaja in uradne objave

Priloga III.

POROČILO
VERIFIKACIJSKE KOMISIJE
O PRISOTNOSTI DELEGATOV NA SKUPŠČINI PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
dne, 19. maja 2007 v dvorani Doma na Vidmu,
Gregorčičeva cesta 2, Ilirska Bistrica (ob 10,00 uri)
Verifikacijska komisija je na osnovi oddanih pooblastil delegatov članov Planinske zveze Slovenije
in zborov: gospodarjev planinskih društev, mladinskih odsekov, alpinistov, načelnikov markacijskih
odsekov, vodnikov PZS, športnih plezalcev, varuhov gorske narave in gorskih reševalcev, ob
10,00 uri ugotovila, da je od skupno

268 glasov za odločanje na današnjem zasedanju navzočih

93 glasov ali 35 %. V skladu s 43. členom Statuta Planinske zveze Slovenije je prisotnih več kot
polovica glasov za odločanje in zato lahko Skupščina Planinske zveze Slovenije prične z delom.
Skupščina Planinske zveze Slovenije bo sklepčna dokler bo prisotnih vsaj 135 glasov za odločanje. Za sprejetje sklepa je potrebna večina prisotnih glasov oz. najmanj 69.

VERIFIKACIJSKA KOMISIJA
Predsednik

Ljubljana, 19. maja 2007

Zakonodaja in uradne objave
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O p o m b a:
Ob 10,00 uri mora biti skladno s 43. členom Statuta PZS in 16. Členom Poslovnika o delu Skupščine PZS prisotnih več kot polovica glasov za odločanje:
236 članov PZS+ dodatni glasovi (35. člen Statuta)

=

244 glasov

zbor gospodarjev PD

=

3 glasovi

zbor mladinskih odsekov

=

3 glasovi

zbor alpinistov

=

3 glasovi

zbor načelnikov markacijskih odsekov

=

3 glasovi

zbor varuhov gorske narave

=

3 glasovi

zbor vodnikov PZS

=

3 glasovi

zbor športnih plezalcev

=

3 glasovi

zbor gorskih reševalcev

=

3 glasovi

SKUPAJ

=

268 glasov

tretina

=

89,3

več kot tretina glasov za odločanje

=

91

glasov = 90 glasov
glasov

Za sprejetje sklepa je potrebnih več kot ½ prisotnih glasov = 47 glasov
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Priloga I.
ZAP.
ŠT.

ŠTEVILO
GLASOV

PLANINSKO DRUŠTVO
1 Plezalni klub 6 b

1

2 Planinsko društvo A-banka

1

3 Planinsko društvo Ajdovščina

1

4 Planinsko društvo Akademsko planinsko društvo

1

5 Posavski alpinistični klub

1

6 Športno plezalni klub Andreja Kokalja

1

7 Planinsko društvo Atomske toplice – Podčetrtek

1

8 Planinsko društvo Avtomontaža

1

9 Planinsko društvo Avtotehna

1

IME IN PRIIMEK DELEGATA

10 Planinsko društvo Bajtar Velika planina

1

11 Planinsko društvo Blagajana – Polhov Gradec

1

12 Planinsko društvo Blagovica

1

13 Planinsko društvo Bled

1

14 Planinsko društvo Boč – Kostrivnica

1

15 Planinsko društvo Bohinjska Bistrica

1

16 Planinsko društvo Bohor Senovo

1

17 Planinsko društvo Borovnica

1

SUZANA NOVAK

18 Planinsko društvo Bovec

1

GREGOR RUPNIK

19 Planinsko društvo Brda

1

20 Planinsko društvo Brezje

1

21 Planinsko društvo Brežice

1

TONE JESENKO

22 Planinsko društvo Bricnik Muta

1

ERNEST TREGLAV

23 Športno društvo BTC – planinska sekcija

1

24 Planinsko društvo Celje-Matica

1

MANJA RAJH

25 Planinsko društvo Cerknica

1

MIRO MLINAR

26 Planinsko društvo Cerkno

1

27 Planinsko društvo Črna na Koroškem

1

28 Planinsko društvo Črnomelj

1

29 Planinsko društvo Črnuče

1

30 Planinsko društvo Delo

1

31 Plezalni klub Divača

1

32 Planinsko društvo Dobrepolje

1

33 Planinsko društvo Dobrna

1

34 Planinsko društvo Dobrovlje – Braslovče

1

JOŽE MAROVT

35 Planinsko društvo Dol pri Hrastniku

1

ANTON PAVLIČ

36 Planinsko društvo Dolga pot

1
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ZAP.
ŠT.

ŠTEVILO
GLASOV

PLANINSKO DRUŠTVO

IME IN PRIIMEK DELEGATA

37 Planinsko drištvo Dolga pot Dravograd

1

38 Planinsko društvo Domžale

1

39 Planinsko društvo Donačka gora

1

40 Planinsko društvo Dovje – Mojstrana

1

GREGOR BERCE

41 Planinsko društvo Drago Bregar

1

ZVONE ŠERE

42 Planinsko društvo Dramlje

1

43 Planinsko društvo Drava Maribor

1

44 Planinsko društvo Dravograd

1

***45

DRAGO HORJAK

BORUT CERKVENIČ

Gorska reševalna služba Društvo Ljubljana

46 Plezalni klub Ekstrem

1

47 Planinsko društvo Fram

1

48 Planinsko društvo Galicija

1

49 Športno planinsko društvo Gams

1

50 Planinsko društvo Gorenja vas

1

51 Planinsko društvo Gorje

1

52 Planinsko društvo Gornik

1

53 Planinsko društvo Gornja Radgona

1

VERICA FARTEK

54 Planinsko društvo Gornji Grad

1

MARTINA PETEK

***55

Postaja Gorske reševalne službe Bovec

***56

Društvo Gorske reševalne službe Celje

***57

Postaja Gorske reševalne službe Kamnik

***58

Društvo Gorske reševalne službe Prevalje

***59

Društvo gorske reševalne službe Radovljica

MARICA OKRŠLAR

60 Planinsko društvo Gozd Martuljk

1

61 Planinsko društvo Grmada

1

BARBARA BERKOVIČ

62 Planinsko društvo Grosuplje

1

ANA FABJAN

63 Planinsko društvo Hakl Sv. Trojica

1

DRAGO LIPIČ

64 Planinsko društvo Haloze

1

65 Planinsko društvo Horjul

1

66 Planinsko društvo Hrastnik

1

67 Planinsko društvo Idrija

1

68 Planinsko društvo IMP

1

69 Planinsko društvo Integral

1

70 Planinsko društvo Iskra

1

71 Planinsko društvo Iskra Kranj

1

72 Planinsko društvo Jakoba Aljaža

1

BOGDAN SELIGER

*** = planinska društva, ki ne izkazujejo lastnega članstva (NIMAJO GLASOVALNE PRAVICE)
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ZAP.
ŠT.

ŠTEVILO
GLASOV

PLANINSKO DRUŠTVO

73 Planinsko društvo Janez Trdina

1

74 Planinsko društvo Janko Mlakar

1

75 Planinsko društvo Javornik – Črni vrh nad Idrijo

1

76 Planinsko društvo Javornik – Koroška Bela

1

77 Planinsko društvo Jeglič

1

78 Planinsko društvo Jesenice

1

79 Planinsko društvo Jezersko

1

80 Planinsko društvo Kamnik

2

81 Planinsko društvo Kobarid

1

82 Planinsko društvo Kočevje

1

83 Planinsko društvo Komenda

1

84 Društvo plezalcev Koper

1

85 Obalno planinsko društvo Koper

1

86 Športno plezalno društvo KORENJAK

1

87 Akademsko planinsko društvo Kozjak

1

88 Planinsko društvo Kranj

1

89 Planinsko društvo Kranjska gora

1

90 Planinsko društvo Kres

1

91 Planinsko društvo Križe

1

92 Planinsko društvo Križna gora

1

93 Planinsko društvo Kum

1

94 Planinsko društvo Laško

1

95 Plezalni klub LAŠKO

1

96 Planinsko društvo Lenart

1

97 Planinsko društvo Lendava

1

98 Planinsko društvo Liboje

1

99 Planinsko društvo Lisca Sevnica

1

IME IN PRIIMEK DELEGATA

VINKO ALIČ

DUŠAN ŠTEFULA
FRANC JANEZ

FRANC GORIŠEK

MARJAN BURJA

IVAN LIKAR
JANEZ BRINAR

FRANC MEKE

VOJKO DVOJMOČ

100 Planinsko društvo Litija

1

101 Planinsko društvo Ljubljana – Matica

4

TOMAŽ WILLENPART

102 Planinsko društvo Ljubno ob Savinji

1

ALOJZIJ MILEK

103 Planinsko društvo Ljutomer

1

IVAN KRALJIČ

104 Planinsko društvo Loče

1

105 Planinsko društvo Logatec

1

106 Planinsko društvo Loški Potok

1

107 Planinsko društvo Lovrenc na Pohorju

1

JANEZ SLABE
LOVRENC PARADIŽ

*** = planinska društva, ki ne izkazujejo lastnega članstva (NIMAJO GLASOVALNE PRAVICE)
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ZAP.
ŠT.

ŠTEVILO
GLASOV

PLANINSKO DRUŠTVO

108 Planinsko društvo Ložno Sv. Florijan

1

109 Planinsko društvo Luče

1

110 Planinsko društvo Majšperk

1

111 Planinsko društvo Maks Meško Ormož

1

***112 Društvo GRS Maribor

IME IN PRIIMEK DELEGATA
FRANC KOSMAČ

LJUBO HANSEL

113 Planinsko društvo Maribor Matica

1

114 Planinsko društvo Mariborski tisk

1

115 Planinsko društvo Matica Murska Sobota

1

JOŽE RUŽIČ

116 Planinsko društvo Medvode

1

ALEŠ JELEN

117 Planinsko društvo Metlika

1

BLAGOJE TOŠESKI

118 Planinsko društvo Mežica

1

119 Planinsko društvo Miklavž na Dravskem polju

1

120 Planinsko društvo Mislinja

1

121 Planinsko društvo Moravče

1

122 Planinsko društvo Mozirje

1

MARTIN AUBREHT

123 Planinsko društvo Mura

1

FRANC DONŠA

124 Planinsko društvo Nazarje

1

125 Planinsko društvo Nova Gorica

1

MIRANDA ČOTAR

126 Planinsko društvo Novo mesto

1

TONE PROGAR

127 Plezalni klub Novo mesto

1

128 Planinsko društvo Obrtnik

1

129 Planinsko društvo Očnica

1

130 Planinsko društvo Ojstrica

1

131 Planinsko društvo Onger

1

132 Planinsko društvo Oplotnica

1

133 Planinsko društvo Ožbalt – Kapla

1

134 Planinsko društvo Paloma Sladki vrh

1

135 Planinsko društvo Panorama

1

136 Planinsko društvo Piran

1

137 Planinsko društvo Planika Maribor

1

138 Planinsko društvo Podbrdo

1

139 Planinsko društvo Podnanos

1

140 Planinsko društvo Podpeč – Preserje

1

141 Planinsko društvo Pohodnik

1

142 Planinsko društvo Pohorje

1

143 Planinsko društvo Polet

1

JANKO SINTIČ

MITJA ZEGA

ZMAGOSLAVA STIPER

MARKO GORŠIČ

DAMJAN ZUPANČIČ

*** = planinska društva, ki ne izkazujejo lastnega članstva (NIMAJO GLASOVALNE PRAVICE)
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ZAP.
ŠT.

ŠTEVILO
GLASOV

PLANINSKO DRUŠTVO

IME IN PRIIMEK DELEGATA

144 Planinsko društvo Poljčane

1

JANKO KOVAČIČ

145 Planinsko društvo Polje

1

MARKO PRIMAR

146 Planinsko društvo Polom

1

147 Planinsko društvo Polzela

1

148 Planinsko društvo Polž

1

149 Planinsko društvo Postojna

1

150 Planinsko društvo Pošte in Telekoma Celje

1

151 Planinsko društvo Pošte in Telekoma Ljubljana

2

152 Planinsko društvo Pošte in Telekoma Maribor

1

153 Planinsko društvo Prebold

1

154 Planinsko društvo Prevalje

2

155 Planinsko društvo Prevorje

1

156 Planinsko društvo Pristava

1

157 Društvo Prosti čas Šmartno

1

158 Planinsko društvo Ptuj

1

159 Planinsko društvo Radeče

1

160 Planinsko društvo Radlje ob Dravi

1

161 Planinsko društvo Radovljica

2

162 Planinsko društvo Rašica

1

163 Planinsko društvo Rateče Planica

1

164 Planinsko društvo Ravne na Koroškem

1

165 Planinsko društvo Rečica ob Savinji

1

166 Planinsko društvo Rega log

1

167 Plezalni klub Ribnica

1

168 Planinsko društvo Ribnica na Dolenjskem

1

169 Planinsko društvo Ribnica na Pohorju

1

170 Plezalni klub RIFNIK

1

171 Planinsko društvo Rimske Toplice

1

172 Plezalni klub ROGAŠKA SLATINA

1

173 Planinsko društvo Rovte

1

174 Planinsko društvo RTV

1

175 Planinsko društvo Ruše

1

176 Planinsko društvo Saturnus

1

177 Planinsko društvo Semič

1

178 Planinsko društvo Sežana

1

179 Planinsko društvo Skalca Hoče – Slivnica

1

180 Planinsko društvo Slavnik

1
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ŠTEVILO
GLASOV

PLANINSKO DRUŠTVO

IME IN PRIIMEK DELEGATA

181 Planinsko društvo Slivnica pri Celju

1

182 Planinsko društvo Sloga Rogatec

1

183 Planinsko društvo Slovenj Gradec

1

184 Planinsko društvo Slovenska Bistrica

1

185 Planinsko društvo Slovenske Konjice

1

186 Planinsko društvo Snežnik Ilirska Bistrica

1

187 Planinsko društvo Snežnik v Loški dolini

1

188 Planinsko društvo Solčava

1

189 Planinsko društvo Sovodenj

1

190 Planinsko društvo Srednja vas v Bohinju

1

191 Planinsko društvo Sveti Vid

1

192 Planinsko društvo Šempeter

1

193 Planinsko društvo Šentjernej

1

194 Planinsko društvo Šentjošt

1

195 Planinsko društvo Šentjur

1

196 Planinsko društvo Šentvid pri Stični

1

197 Planinsko društvo Škale – Hrastovec

1

198 Planinsko društvo Škofja Loka

2

199 Plezalni klub ŠKOFJA LOKA

1

200 Planinsko društvo Šmarje pri Jelšah

1

201 Planinsko društvo Šmarna gora

1

202 Planinsko društvo Šmartno ob Paki

1

203 Planinsko društvo Šoštanj

1

204 Planinsko društvo Špik

1

205 Planinsko društvo Tabor

1

206 Planinsko društvo TAM Maribor

1

207 Planinsko društvo TISA MARIBOR

1

208 Planinsko društvo Tolmin

1

MILENA BREŠAN

209 Planinsko društvo Trbovlje

1

VLADKA ZALAZNIK

210 Planinsko društvo Trebnje

1

211 Športno društvo Triumf

1

212 Planinsko društvo Trnavski medved

1

213 Planinsko društvo Tržič

1

214 Planinsko društvo Valentin Stanič Kanal

1

215 Planinsko društvo Večer

1

MARKO SIMERL

216 Planinsko društvo Velenje

1

JOŽE MELANŠEK

217 Planinsko društvo Velike Lašče

1
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ZAP.
ŠT.

ŠTEVILO
GLASOV

PLANINSKO DRUŠTVO

IME IN PRIIMEK DELEGATA

218 Alpinistični klub VERTIKALA

1

219 Planinsko društvo Vevče

1

220 Planinsko društvo Videm

1

221 Planinsko društvo Viharnik

1

222 Planinsko društvo Vinska Gora

1

223 Planinsko društvo Vipava

1

PAVEL MAKOVEC

224 Planinsko društvo Vitanje

1

DAMIJAN FIJAVŽ

225 Planinsko društvo Vojnik

1

226 Planinsko društvo Vransko

1

227 Planinsko društvo Vrelec

1

228 Planinsko društvo Vrhnika

1

229 Planinsko društvo Vuzenica

1

230 Planinsko društvo za Selško dolino Železniki

1

231 Planinsko društvo Zabukovica

1

232 Planinsko društvo Zagorje

1

233 Planinsko društvo Zavrnik Gorazd, dr.

1

234 Planinsko društvo Zlatarne Celje

1

235 Planinsko društvo Zreče

1

236 Planinsko društvo Žalec

1

237 Planinsko društvo Železar Štore

1

238 Planinsko društvo Železničar Celje

1

239 Planinsko društvo Železničar Ljubljana

1

240 Planinsko društvo Železničar Maribor

1

241 Planinsko društvo Žetale

1

242 Planinsko društvo Žiri

1

243 Planinsko društvo Žirovnica

1

ZAP.
ŠT.

ŠTEVILO
GLASOV

DELEGATI ZBOROV
1 GOSPODARJEV PLANINSKIH DRUŠTEV

3

ERNES GRADIŠAR

ANTON SITAR
ROMAN NOVAK

BENO ČREŠNAR

JURE BORUTA

ANŽE FELDIN

IME IN PRIIMEK DELEGATA
METOD KOVAČ
JOŽE MEŽNAR

2 MLADINSKIH ODSEKOV PZS

3

3 ALPINISTOV PZS

3

4 MARKACISTOV PZS

3

5 VODNIKOV PZS

3
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6 ŠPORTNIH PLEZALCEV PZS

3

7 VARSTVO GORSKE NARAVE PZS

3

BORUT CERKVENIČ

8 GORSKIH REŠEVALCEV
OSTALI:
1 JOŽE ROVAN
2 PETER ŠILAK

KPP / PD Ljubljana - Matica
KPP / PD Ptuj

3 EVGEN ŠEBJANIČ
4 RUDI SKOBE

KUP

5 ROZI SKOBE

KVGN

6 BILJANA GRABNAR

PD NOVO MESTO

7 STANKO GAŠPARIČ

PODPREDSEDNIK PZS

8 DANILO ŠKERBINEK

ČLAN UO PZS

9 FRANC EKAR

PREDSEDNIK PZS

10 JOŽICA SRPČIČ

PREDSEDNICA NO PZS

11 MIRO POGAČAR

PREDSEDNIK GRZS

12 BOŽIDAR LAVRIČ

NAČELNIK ZO PZS

13 ALENKA ZEGA

PD METLIKA

14 JOŽE PROSENIK

PD METLIKA

15 ČRTOMIR ŠPACAPAN

PODPREDSEDNIK TZS

16 BOJAN KOPAČ

MORS-URZR

17 DARINKA DEKLEVA

PD ILIRSKA BISTRICA

18 VLADIMIR ČELIGOJ

PODŽUPAN IL. BISTRICA

19 MIJA DAMJAN-STEGU

SS PZS

20 VERA ŠMID

SS PZS

21 DANILO SBRIZAJ

SS PZS

22 ANICA BRANCELJ

SS PZS

23 URŠA MALI

SS PZS

24 HEDVIKA PETKOVŠEK

SS PZS

25 META VUKIČ

SS PZS

26 KATARINA MAČEK

SS PZS

27 BRUNO FRAS

PREDSEDNIK ČS PZS
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Priloga IV.
Nekatere postavke so v razdelkih posameznih
komisij in odborov zaradi prerazporeditev nad
100% druge pa pod 100%.

DODATNE OBRAZLOŽITVE GLEDE PREDLOGA
FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2007:
Vprašanje zakaj v predlogu niso vključeni presežki in manjki iz leta 2006.
Presežki in manjki se v skladu z računovodskim
standardom za društva ne morejo ponovno
vnesti med prihodke oziroma odhodke za naslednje leto ,ampak se pokrivajo med sabo na
koncu leta po ugotavljanju poslovnega izida v
razredu 9 – v poslovnem skladu. Zato so zajeti
samo v poslovnem poročilu in ne v finančnem
načrtu.
Iz vira članarin se morajo plačati vsi direktni
stroški, ki se nanašajo na članarine – zavarovanje, znamkice, koledarček, naročnina na PV za
A člane, edicije za mlade. Iz ostanka stroškov
se financirajo delno nekatere komisije (KUP,
KVGN, VK za delo komisij) UO in delno stroški
strokovne službe, delovanje MDO, operativni
stroški delovanja Planinske zveze Slovenije
(oprema, vzdrževanje, programska podpora,informiranje, energija in storitve).
Predlog finančnega načrta je izdelan na
osnovi predvidevanj.
Kakšno pa bo dejansko stanje in koliko bomo
finančni načrt uresničili pa bo znano ob koncu leta.
V finančnem načrtu je dejavnost GRS načrtovana samo še za sredstva, ki so ostala iz preteklih obdobij in se porabijo v letu 2007. Viri
financiranja GRS v letu 2007 – FIHO in MORS
so preneseni na Gorsko reševalno zvezo Slovenije.
Glede na to so sredstva zmanjšana za 29%.
Komisije so v letu 2006 prejele iz javnih sredstev veliko več kot je predvideno v letu 2007,
zato je ponekod planirano pod 100%.
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Strokovna služba:
Finančni načrt strokovne službe je ostal v skupni številki na isti ravni kot lata 2006, čeprav
se bo zaradi prerazporeditev strokovnega kadra na GRZS zmanjšal. Ta prerazporeditev
bo realizirana šele z mesecem junijem, zato
pri izdelavi plana ni bilo znano za koliko se ta
zniža.
Predlagam, da se finančni načrt strokovne službe zniža v skupnem za 6%, da se viri financiranja, ki so sedaj znani koliko dobimo iz javnih financ od MŠŠ prerazporedijo po
naslednjih razdelkih:
prihodki iz proračuna 60.925, interni prihodki
od komisij za materialne stroške in plače
137.790, interni prihodki od UO 149.600 in
ostali prihodki 3.670 evrov.
Pri odhodkih pa se zmanjšajo stroški plač na
230.763 evrov in nadomestil 16.900 evrov.
Načrtovani odhodki po dejavnostih upravnega
odbora in komisij bodo lahko realizirani le če
bodo zagotovljeni prihodki za celoletno načrtovano dejavnost.
Predlog sklepa:
Skupščina Planinske zveze Slovenije sprejme finančni načrt za leto 2007 z dodatnimi
predlogi.
Skupščina sprejme dodaten sklep s katerim
pooblašča UO PZS, da finančni načrt za
leto 2007 spremlja in usklajuje porabo z
dejanskimi prihodki in odhodki.
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Na osnovi 26. do 29. člena Zakona o društvih (Ur.l.št.61/2006), Slovenskimi računovodskimi
standardi 33 (SRS 33), s splošnimi računovodskimi standardi ter na podlagi 65. člena Statuta
Planinske zveze Slovenije, je Upravni odbor PZS na svoji 6. seji 21. junija 2007 sprejel naslednji

PRAVILNIK

O RAČUNOVODSTVU

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Računovodstvo zagotavlja podatke oziroma informacije o poslovnem in finančnem poslovanju
Planinske zveze Slovenije (v nadaljevanju PZS) ter o njenem premoženjskem in finančnem stanju za notranje in zunanje uporabnike informacij. S tem pravilnikom urejamo naloge, organiziranje in delovanje računovodstva.
2. člen
Računovodstvo v PZS mora biti organizirano tako, da se z vodenjem poslovnih knjig zagotavlja
informacije zunanjim in notranjim uporabnikom:
- organom in njihovim članom informacije o rezultatih poslovanja ter druge podatke potrebne za
sprejemanje odločitev v skladu z izvajanjem dejavnosti (Predsedstvo, Upravni odbor, Skupščina
PZS);
- nadzornemu odboru PZS in drugim organom kontrole;
- načelnikom komisij v sestavi PZS informacije o poslovanju komisij in gospodarjenju s pridobljenimi sredstvi.
3. člen
V posameznih poglavjih pravilnika se obravnavajo
splošne določbe,
financiranje, načrtovanje in poraba sredstev,
organiziranost in vodenje računovodstva,
knjigovodske listine in poslovne knjige,
popis sredstev in obveznosti do virov sredstev
računovodski izkazi s pojasnili in poslovna poročila,
hranjenje knjigovodskih listin, poslovnih knjig in letnih poročil,
končne določbe.
Vprašanja, ki jih ne ureja ta pravilnik, se rešujejo v skladu z veljavnimi slovenskimi računovodskimi standardi ter zakonskimi predpisi.
II. FINANCIRANJE, NAČRTOVANJE IN PORABA SREDSTEV
4. člen
PZS pridobiva sredstva za svoje delovanje iz naslednjih virov:
- članarine in prispevki članov PZS,
- dotacije iz proračunskih in drugih javnih sredstev,
- dotacije drugih fundacij, skladov in ustanov,
- dohodki od pridobitne dejavnosti,
- dohodki od drugih planinskih dejavnosti,
- dohodki od prireditev,
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dohodki od nepremičnin, ki jih upravlja,
donacije drugih pravnih in fizičnih oseb,
darila in volila,
drugi dohodki,
prostovoljno delo članov.

Če PZS pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti
za izvajanje dejavnosti, za katero je bila ustanovljena.
Vsaka delitev premoženja PZS med njene člane je nična.
5. člen
PZS razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi načrti, ki jih
sprejme Skupščina PZS.
S finančnim načrtom se predvidijo prihodki, ki so razporejeni po virih sredstev ter njihova razporeditev po namenih porabe.
Predlog finančnega načrta z obrazložitvijo po posameznih komisijah naredijo načelniki v sodelovanju z finančno računovodsko službo. Predložijo ga Upravnemu odboru PZS, ta pa Skupščini PZS
v sprejem.
6. člen
Finančne načrte se sprejme do konca tekočega leta za naslednje leto, če to ni mogoče, se
sprejme začasne finančne načrte.
Popravke finančnih načrtov in začasne finančne načrte sprejema na osnovi pooblastila Skupščine
Upravni odbor PZS.
III. ORGANIZACIJA IN VODENJE RAČUNOVODSTVA
7. člen
Računovodstvo za PZS kot celoto vodi finančno računovodska služba PZS.
8. člen
Računovodja je dolžan skrbeti, da se pri poslovanju PZS pravilno uporabljajo veljavni predpisi.
Istočasno je odgovoren za:
- organizacijo in delitev dela v finančno računovodski službi,
- sodelovanje z drugimi v PZS,
- pravilno in ažurno vodenje knjig,
- usklajevanje analitičnih evidenc z glavno knjigo,
- pravočasno sestavo zaključnega računa in mesečnih informacij,
- pravočasno zaključevanje poslovnih knjig ter
- pravočasno dopolnitev kontnega načrta v skladu s predpisi.
9. člen
Za pravilno in ažurno vodenje poslovnih knjig v skladu s tem pravilnikom odgovarjajo tudi drugi
zaposleni, ki opravljajo delo v finančno računovodski službi.
10. člen
Računovodstvo vodi poslovne knjige na način, ki omogoča izkazovanje podatkov v skladu z
računovodskimi standardi.
Računovodstvo vodi naslednje poslovne knjige in evidence:
Zakonodaja in uradne objave
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- glavno knjigo z vodenjem terjatev in obveznosti;
- blagajniško knjigo;
- računovodstvo osnovnih sredstev;
- računovodstvo plač;
- pomožne evidence, kot so zaloge materiala, prodaja edicij in trgovskega blaga drobnega
inventarja v uporabi.
11. člen
V računovodstvu se vodijo knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva z uporabo kontnega
okvira na osnovi slovenskega računovodskega standarda za društva SRS 33, prilagojenem potrebam PZS.
Analitični kontni načrt in šifrant stroškovnih mest sta sestavni del tega pravilnika in se sproti
prilagajata spremembam in potrebam poslovanja PZS.
12. člen
Poslovne spremembe se v poslovne knjige evidentirajo na medijih avtomatske obdelave podatkov in se zaključujejo in shranjujejo ob koncu dnevnega poslovanja.
Blagajniški maksimum se določi s sklepom Predsedstva PZS.
13. člen
Register osnovnih sredstev se vodi na osnovi predpisov v posebnem računalniškem programu po
nahajališčih z inventarnimi številkami, nabavno vrednostjo, datumom nabave, vrednostjo letne
amortizacije in prevrednotovanjem.
14. člen
V računovodstvu plač delavcev se vodi računalniška evidenca za vsakega delavca PZS ter za prejemnike avtorskih honorarjev in izplačil po podjemnih pogodbah.
15. člen
Knjižbe v poslovnih knjigah morajo temeljiti na verodostojnih knjigovodskih listinah. Še neknjižene in knjižene knjigovodske listine se morajo nahajati na sedežu PZS, kjer se vodijo poslovne
knjige.
Nastale poslovne spremembe se v poslovne knjige knjiži po načelih skrbnosti in ažurnosti. Knjigovodstvo je ažurno, če so knjiženja v posameznih poslovnih knjigah opravljena v naslednjih
rokih:
1. knjiga blagajne:
dnevno
2. knjigovodstvo glavne knjige s saldakonti:
do konca meseca za pretekli mesec
3. obračuni plač in nadomestil zaposlencem:
do 5. delovnega dne v mesecu za
pretekli mesec
4. poročilo o mesečnih rezultatih in komulativah: do konca meseca za pretekli mesec
16. člen
Vsa dela morajo biti v računovodstvu opravljena v rokih navedenih v prejšnem členu. Navedeni
roki ne veljajo pri zaključku poslovnega leta, le-te določi računovodja.
17. člen
PZS opravi ob koncu koledarskega leta popis vseh stalnih in gibljivih sredstev ter dolgov. Popis je
potrebno opraviti tudi z dnem začetka oz. prenehanja opravljanja dejavnosti in z dnem nastanka statusne spremembe.
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18. člen
Poslovni prihodki in odhodki so razvrščeni po stroškovnih mestih, da PZS lahko ugotavlja rezultate dela po komisijah.
Neposredni stroški, plače in izredni odhodki ter članarina in izredni prihodki se prenašajo na
posamezno komisijo po internih merilih, ki se določijo v letnem načrtu.
19. člen
Po končanem poslovnem letu je potrebno knjige zaključiti in jih arhivirati v skladu z zakonskimi
predpisi.
20. člen
Poslovne knjige smejo pregledovati organi in organizacije, ki so za pregledovanje pooblaščeni
na podlagi zakona, ter nadzorni odbor PZS.
IV. KNJIGOVODSKE LISTINE IN POSLOVNE KNJIGE
21. člen
Vsaka poslovna sprememba, nastala pri sredstvih in njihovih virih, odhodkih, prihodkih ali rezultatu poslovanja se sme knjižiti samo na podlagi pravilnih in verodostojnih listin. Knjigovodske
listine morajo biti takšne, da nedvoumno kažejo nastale poslovne spremembe in da vsebujejo
ustrezne podatke za knjiženje, temeljiti pa morajo na predhodno pravilno likvidirani pisni
dokumentaciji, iz katere je razvidno, za katero komisijo po stroškovniku je nastala sprememba.
22. člen
Knjigovodske listine ni dovoljeno popravljati, brisati ali radirati. Če nastane potreba po spremembi knjigovodske listine, se mora le-ta izvršiti tako, da so na listini razvidni prvotni in novi
podatki in podpis osebe, ki je izvršila popravek knjigovodske listine. Sprememba knjigovodske
listine, namenjena zunanjim uporabnikom, se ne izvede po prejšnjem določilu, temveč se mora
taka listina stornirati in izdati nova.
23. člen
Verodostojna knjigovodska listina mora biti sestavljena na način in rokih, ki jih določajo predpisi.
24. člen
Za sestavo knjigovodskih listin, ki so osnova za knjiženje v poslovnih knjigah, so zadolženi zaposlenci v skladu z opisi del in nalog in določbami Pravilnika o organizaciji in sistemizaciji delovnih
mest v strokovni službi PZS.
25. člen
Za kontrolo knjigovodskih listin, ki so osnova za nastanek poslovne spremembe ter knjigovodskih
listin, ki so osnova za knjiženje, so pooblaščeni načelniki posameznih komisij oz. od njih pooblaščene osebe.
Knjigovodske listine, ki so podlaga za izplačilo preko transakcijskega računa in imajo za posledico finančne obveznosti, se po izvršeni kontroli še likvidirajo.
26. člen
Pooblaščeni delavec za kontrolo knjigovodskih listin s svojim podpisom potrdi pravilnost, točnost
in zakonitost knjigovodske listine kot dokumenta, ki dokazuje poslovno spremembo. Z imenovano
kontrolo se preverja predvsem:
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- ali je poslovna sprememba nastala v obliki in obsegu, kot je navedeno v dokumentu;
- ali so cene v knjigovodski listini pravilne in v skladu z dogovorom oziroma pogodbo;
- ali so odbitki pravilno izvršeni;
- ali je rok plačila naveden na listini istoveten z dogovorjenim rokom ter
da niso na knjigovodski listini zaračunani kakršni koli stroški, ki so v nasprotju z
dogovorom.
Pooblaščeni delavec s podpisom potrdi verodostojnost knjigovodske listine.
27. člen
Z likvidacijo knjigovodskih listin, ki so podlaga za izplačilo preko transakcijskega računa, se
ponovno preverja verodostojnost knjigovodske listine ter:
- formalno računska pravilnost listine;
- ali so listini priloženi vsi dokumenti, ki dokazujejo nastanek poslovne spremembe;
- ali je listino predhodno potrdil pooblaščeni delavec za kontrolo listine.
Likvidacijo opravljajo delavci v finančno računovodski službi.
28. člen
Knjigovodske listine podpiše odredbodajalec ali od njega pooblaščena oseba.
29. člen
Zunanje knjigovodske listine sprejme pooblaščena oseba strokovne službe PZS, jih vpiše v knjigo
prejete pošte in jih odda v finančno računovodsko službo, in sicer:
- prejete fakture za nabavljeno blago, material oziroma opravljene storitve;
- bremepise in dobropise;
- prejete vrednostne papirje;
- en izvod podpisanih pogodb.
Finančno računovodska služba posreduje prejete knjigovodske listine v kontrolo pooblaščenim
osebam, le ti so jih dolžni vrniti do 18. v mesecu za pretekli mesec.
30. člen
V knjiženje se finančno računovodski službi dostavljajo samo verodostojne listine.
V. POPIS SREDSTEV IN OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
31. člen
PZS mora na koncu obračunskega obdobja popisati sredstva in dolgove. Najmanj enkrat letno je
treba preveriti ali se stanje posameznih aktivnih in pasivnih postavk v poslovnih knjigah ujema z
dejanjskim stanjem.
32. člen
Popis sredstev PZS in njenih virov se opravi najmanj enkrat letno oziroma po stanju na dan 31.
decembra.
Predmet popisa so vse vrednosti, izkazane v poslovnih knjigah.
Popis se opravi tudi:
- ob ukinitvi;
- ob statusnih spremembah;
- ob prevzemu ali izročanju dolžnosti oseb, ki upravljajo z materialnimi ali
denarnimi sredstvi;
- v drugih primerih, če to zahteva Upravni odbor PZS.
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33. člen
Popis opravijo komisije, ki jih imenuje predsedstvo PZS s sklepom. V aktu o imenovanju tudi
določi, do kdaj morajo opraviti popis.
34. člen
Komisija za popis ima predsednika in najmanj dva člana.
Predsednik in člani ne morejo biti delavci, ki opravljajo naloge v zvezi z materialnimi in denarnimi vrednostmi.
35. člen
Popisne komisije delajo po navodilih, ki jih za popis posebej izda generalni sekretar. V navodilih
morajo biti opisana vsa dejanja, ki jih mora komisija opraviti pred popisom, med njim in po
njem. Popisne liste podpišejo člani popisne komisije in delavci, ki odgovarjajo za popisana sredstva.
36. člen
Člani komisije za popis so odgovorni za resničnost s popisom ugotovljenega stanja, za pravilno
sestavitev popisnih listov, za pravočasnost popisa in pravilnost poročila o popisu. Popis stanja
sredstev in njihovih virov se opravi na popisnih listih.
37. člen
V popisne liste je potrebno vpisati ime in vrsto sredstev, mersko enoto in nomenklaturno številko
za posamezno materialno sredstvo, vrednost in dejansko količinsko stanje.
Delo pri inventuri obsega:
- ugotavljanje, merjenje, preštevanje in natančnejše opisovanje materialnih vrednosti
v naravi in vpisovanje teh podatkov v popisne liste;
- vpisovanje knjigovodskih podatkov v popisne liste;
- vrednostno obračunavanje popisanih materialnih vrednosti,
- ugotavljanje razlik med dejanskimi stanji, ugotovljenimi s popisom, in
stanji,izkazanimi v knjigovodstvu, ugotavljanje neskladja;
- druga dejanja, ki so nujna za popis sredstev in njihovih virov.
Podatki iz knjig oziroma ustreznih evidenc o količinah in vrednostih se vpišejo v popisne liste
šele po popisu sredstev. Po popisu je dovoljeno popraviti samo očitne napake.
38. člen
Popis terjatev in obveznosti se opravi najmanj enkrat letno oziroma po stanju na dan 31.
decembra.
Popisna komisija mora za vsako terjatev in obveznost ugotoviti:
- ali je podana podlaga in ali je pravilno ugotovljena njena višina ter zakaj terjatev ni
bila pravočasno izterjana;
- ali so terjatve oziroma obveznosti krite s plačilnimi instrumenti za zavarovanje plačil;
- ali je bil uveden postopek za izterjavo terjatev, katerih rok je potekel itd.
Če komisija ugotovi, da posamezne terjatve niso izterljive ali ni vzrokov za izterljivost, da so
zastarane ali vrednostno zanemarljive in postopek izterjanja ekonokonomsko ni upravičen, mora
to v svojem poročilu posebej izkazati.
39. člen
Popis gotovine in drugih vrednostnih papirjev se opravi z vpisovanjem zneskov, dobljenih s preštevanjem. Te vrednosti se izkažejo v posebnih popisnih listih, in sicer po vrstah gotovine. Pri
popisu gotovine je obvezna prisotnost blagajnika.
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Popis denarnih sredstev na transakcijskem računu, se opravi na podlagi izpiskov o stanju sredstev
na teh računih.
40. člen
Po končanem popisu mora komisija za popis sestaviti poročilo o popisu. Poročilo obsega popisne
liste ter poročilo komisije.
Popisni elaborat je povzetek vseh poročil popisnih komisij s kratkimi obrazložitvami in predlogi.
41. člen
Predsedstvo PZS obravnava popisni elaborat, sprejme sklep o dejstvih popisnega popisa in o
načinu knjiženja v glavno knjigo.
42. člen
Popisne komisije predložijo popisne liste, poročila s popisnim elaboratom in sklepom predsedstva v finančno računovodsko službo najkasneje do 31. januarja naslednjega leta.
VI. RAČUNOVODSKI IZKAZI S POJASNILI IN POSLOVNA POROČILA
43. člen

Poslovno leto je enako koledarskemu.
Pri izkazovanju in vrednotenju postavk se neposredno uporablja standard za društva SRS 33 oz.
splošni računovodski standardi.
44. člen
Finančno računovodska služba sestavi letno poročilo v skadu z roki in predpisi, ki jih določa
Zakon o društvih. Letno poročilo je sestavljeno iz bilance stanja, izkaza poslovnega izida, pojasnil k bilanci stanja in izkazu poslovnega izida ter poročila o poslovanju.
45. člen
Vsi podatki v zaključnem poročilu morajo biti prikazani v primerjavi s preteklim letom in letnim
načrtom.
46. člen
PZS sestavi na koncu koledarskega leta bilanco stanja in izkaz poslovnega izida kot to opredeljuje SRS 33.
Letno poročilo sestavi najkasneje do konca marca naslednjega leta oz. revizijsko poročilo najkasneje v roku šest mesecev po koncu poslovnega leta.
BILANCA STANJA je sestavljena:
SREDSTVA
A. Dolgoročna sredstva
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve
se izkazujejo po knjigovodski vrednosti neopredmetenih sredstev na dan bilanciranja (razlika
med njihovo nabavno vrednostjo in njihovim nabavnim popravkom vrednosti) ter knjigovodski
vrednosti dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev.
Opredmetena osnovna sredstva se izkazujejo po knjigovodski vrednosti na dan bilanciranja, ki
je razlika med njihovo nabavno vrednostjo in njihovim nabranim popravkom vrednosti. Med
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osnovna sredstva spadajo zemljišča, zgradbe, oprema, drobni inventar in druga opredmetena
oprema.
Naložbene nepremičnine se izkazujejo po knjigovodski vrednosti na dan bilanciranja, ki je razlika med njihovo nabavno vrednostjo in njihovim nabranim popravkom vrednosti. V tej postavki
se izkažejo tudi predujmi, dani za nakup naložbenih nepremičnin, ki se v poslovnih knjigah knjižijo med poslovnimi terjatvami. Naložbene nepremičnine so namenjene dajanju v najem in
povečanju vrednosti naložb.
Dologoročne finančne naložbe se izkazujejo po knjigovodski vrednosti na dan bilanciranja. Tisti zneski dolgoročnih finančnih naložb, ki zapadejo v plačilo v naslednjem obračunskem obdobju
ali so že zapadli v plačilo, pa še niso plačani, se izkažejo med kratkoročnimi finančnimi naložbami.
Dolgoročne poslovne terjatve se izkazujejo po knjigovodski vrednosti na dan bilanciranja. Tisti
zneski dolgoročnih poslovnih trejatev, ki zapadejo v plačilo v naslednjem obračunskem obdobju
ali so že zapadli v plačilo, pa še niso plačani, se izkažejo med kratkoročnimi poslovnimi terjatvami.
Odložene terjatve za davek, terjatve se pripoznajo za davek na podlagi zneska za katerega se
pričakuje, da bo povrnjen od davčne uprave in z uporabo davčnih stopenj oz. predpisov veljavnih na dan bilance stanja.
B. Kratkoročna sredstva
Sredstva (skupina za odtujitve) za prodajo so nekratkoročna sredstva, za katerih knjigovodsko
vrednost se utemeljeno predvideva, da bo poravnana predvsem s prodajo v naslednjih 12 mesecih in ne z nadaljnjo uporabo.
Zaloge: količinska enota zaloge materiala in trgovskega blaga se izvirno vrednoti po nabavni
ceni, ki jo sestavljajo kupna cena, uvozne in druge dajatve in neposredni stroški nabave. Kupna
cena je zmanjšana za dobljene popuste.
Količinska enota proizvoda oz. nedokončane proizvodnje se izvirno vrednoti po proizvajalnih
stroških. S proizvajalnimi stroški so mišljeni neposredni stroški materiala, neposredni stroški
dela, neposredni stroški storitev, neposredni stroški amortizacije in splošni proizvajalni stroški.
Vrednosti sestavin v cene enote in celotna cena enote izhajajo v začetku iz izvrnih velikosti. Če
se v obračunskem obdobju cene na novo nabavljenih enot ali stroški na novo proizvedenih enot
razlikujejo od cen oziroma stroškov enot iste vrste v zalogi se med letom za zmanjševanje teh
količin uporablja metoda zaporednih cen (FIFO).
Prevrednotenje zalog je sprememba njihove knjigovodske vrednosti. Opravi se ob koncu poslovnega leta ali med njim. Zaloge se vrednotijo po izvirni vrednosti ali čisti iztržljivi vrednosti in
sicer po manjši izmed njiju. Zaradi okrepitve se zaloge ne prevrednotujejo.
Kratkoročne finančne naložbe se izkazujejo po knjigovodski vrednosti na dan bilanciranja. V tej
postavki se izkažejo tudi tisti zneski dolgoročnih finančnih naložb, ki zapadejo v plačilo v naslednjem obračunskem obdobju ali so že zapadli v plačilo, pa še niso plačani.
Kratkoročne poslovne terjatve se izkazujejo po knjigovodski vrednosti kratkoročnih terjatev do
članov (razen kratkoročnih finančnih naložb) kratkoročnih terjatev do kupcev in drugih kratkoročnih poslovnih terjatev.
Denarna sredstva so sredstva na računih preko katerih društvo posluje, depoziti na takojšen
odpoklic, prejeti čeki in gotovina v blagajni ter izdani čeki kot odbitna postavka.
C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve se izkazujejo kratkoročno
odložene stroške oziroma kratkoročno odložene odhodke ter kratkoročno nezaračunane prihodke, ki se izkazujejo posebej in se razčlenjujejo na pomembnejše vrste. Kratkoročne časovne
razmejtive se ne prevrednotujejo.
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OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
A. Sklad
Društveni sklad izkazuje ustanovno vlogo, presežek prihodkov, razporejen za določene namene,
nerazporejeni presežek prihodkov in nepokriti presežek odhodkov. Če je znesek nepokritega presežka odhodkov večji od zneska drugih sestavin društvenega sklada, se razlika izkaže kot postavka, ki zmanjšuje obveznosti do virov sredstev.
Presežek iz prevrednotenja izkazuje nabrane zneske iz prevrednotenja sredstev.
B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve izkazujejo zneske rezervacij, oblikovanih z vnaprejšnjim vračunavanjem stroškov oziroma odhodkov. Rezervacije se oblikujejo v
breme ustrezne vrste stroškov.
C. Dolgoročne obveznosti
Dolgoročne finančne obveznosti izkazujejo zneske dolgoročnih posojil dobljenih na podlagi
posojilnih pogodb in izdanih dolgoročnih dolžniških vrednostnih papirjev na dan bilanciranja.
Dolgoročne poslovne obveznosti izkazujejo zneske dobljenih dolgoročnih blagovnih kreditov in
drugih dolgoročnih dolgov na dan bilanciranja. Vrednotijo se z zneski, ki jih društvo na podlagi
verodostojnih listin dolguje upnikom.
Odložene obveznosti za davek izkazujejo zneske obdavčljivih začasnih razlik. Društvo pripozna
odložene obveznosti za davek na podlagi zneska za keterega se pričakuje, da bo plačan v prihodnosti z uporabo davčnih stopenj oziroma davčnih predpisov veljavnih na dan bilance stanja.
Č. Kratkoročne obveznosti
Obveznosti, vključene v skupino za odtujitev, so zneski obveznosti, ki so povezani s sredstvi
za prodajo. Nekratkoročna sredstva za odtujitev se izkazujejo med sredstvi.
Kratkoročne finančne obveznosti izkazujejo zneske kratkoročnih posojil, dobljenih na podlagi
posojilnih pogodb in izdanih kratkoročnih dolžniških vrednostnih papirjev na dan bilanciranja.
Zajemajo tudi tiste zneske dolgoročnih finančnih obveznosti, ki zapadejo v plačilo v naslednjem
obračunskem obdobju ali so že zapadli v plačilo, pa še niso plačani.
Kratkoročne poslovne obveznosti izkazujejo zneske kratkoročnih dolgov do članov in dobaviteljev, kratkoročnih dolgov do kupcev za prejete predujme in varščine ter drugih kratkoročnih dolgov iz poslovanja na dan bilanciranja.
Kratkoročni dolgovi do članov izkazujejo zneske kratkoročnih dolgov do članov.
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve na dan bilance stanja so zneski vnaprej vračunanih
stroškov iziroma odhodkov za obdobje do 12 mesecev, za katere še niso nastale obveznosti in
zneski kratkoročno odloženih prihodkov, za katere so že nastale terjatve ali so že bili plačani,
vendar še niso izpolnjeni pogoji za njih pripoznanje.
IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA sestavljajo najmanj tele postavke:
Prihodki od dejavnosti zajemajo članarine, prostovoljne prispevke članov, prejemke od materialnih pravic, dotacije iz proračunskih in drugih javnih sredstev, zneske prejete iz sredstev ustanov (fundacij) ali drugih organizacij, ki zbirajo sredstva za delovanje društev, prejete donacije,
prihodke od prodaje materiala, proizvodov, trgovskega blaga in storitev PZS, druge prihodke,
dosežene z opravljanjem dejavnosti PZS.
Povečanje vrednosti zalog proizvodov ter nedokončanih proizvodov in storitev je razlika med
(večjo) vrednostjo zalog gotovih proizvodov in nedokončanih proizvodov in storitev na koncu
obračunskega obodbja ter vrednostjo zalog na začetku obračunskega obodobja.
Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončanih proizvodov in storitev je razlika
med (večjo) vrednostjo zalog gotovih proizvodov in nedokončanih proizvodov in storitev na začetku obračunskega obdobja ter vrednostjo teh zalog na koncu obračunskega obdobja.
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Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve so proizvodi, ki jih ustvari društvo ali storitve, ki
jih opravi društvo in nato zajame med svoja opredmetena osnovna sredstva ali neopredmetena
sredstva.
Donosi od dejavnosti se ugotovijo tako, da se poslovni prihodki popravijo za razliko med vrednostjo zalog gotovih proizvodov in nedokončanih proizvodov in storitev na koncu obračunskega
obdobja ter vrednostjo teh zalog na začetku obračunskega obdobja.
Stroški porabljenega materiala in prodanega trgovskega blaga se ugotovijo tako, da se od vrednosti zalog na začetku obračunskega obdobja, povečane za vrednost nabav v obračunskem
obdobju, odšteje vrednost zalog na koncu obračunskega obdobja.
Zmanjšanje vrednosti zalog materiala in trgovskega blaga je razlika med (večjo) vrednostjo
zalog materiala in trgovskega blaga na začetku obračunskega obdobja ter njihobo vrednostjo na
koncu obračunskega obdobja.
Povečanje vrednosti zalog materiala in trgovskega blaga je razlika med (večjo) vrednostjo
zalog materiala in trgovskega blaga na koncu obračunskega obdobja ter njihovo vrednostjo na
začetku obračunskega obdobja.
Stroški storitev zajemajo vrednosti v obračunskem obdobju opravljenih storitev drugih pravnih
in fizičnih oseb, ki bremenijo poslovni izid v obračunskem obdobju.
Stroški dela zajemajo plače zaposlenih, nadomestila plač, prejemke in povračila stroškov, ki
pripadajo zaposlencem na podlagi delovnega razmerja, dajatve ki se obračunavajo od naštetih
prejemkov in bremenijo društvo po naravi plače (stroški prevoza na delo in z njega, prehrane,
stimulacije, bonitete in drugo).
Dotacije drugim pravnim osebam so zneski sredstev, ki jih PZS odstopi drugim društvom in drugim pravnim osebam skladno z nameni, za katere je bilo ustanovljeno.
Odpisi vrednosti zajemajo zneske stroškov amortizacije, prevrednotovalnih poslovnih odhodkov
pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih ter prevrednotovalnih poslovnih odhodkov pri drugih postavkah.
Drugi odhodki iz dejavnosti so odhodki, ki niso v kateri od prejšnjih skupin, vendar se nanašajo
na dejavnost društva.
Finančni prihodki so prihodki iz obresti, prihodki nastali pri uskladitvi terjatev in obveznosti
zaradi pogodbenih določil, prihodki iz tečajnih razlik, prihodki iz deležev v gospodarskih družbah, odpisi obveznosti iz dobljenih posojil, prihodki, nastali pri prodaji finančnih naložb in drugi
prihodki na podlagi finančnih naložb.
Finančni odhodki so odhodki iz obresti, odhodki, nastali pri uskladitvi obveznosti finančnih
naložb na podlagi pogodb in drugih pravnih podlag, odhodki iz tečajnih razlik in drugi finančni
odhodki.
Drugi prihodki so neobičajne postavke, prejete pogodbene kazni in odškodnine ter ostali prihodki, ki se ne izkazujejo v drugih skupinah prihodkov.
Drugi odhodki so denarne kazni, odškodnine in druge neobičajne postavke ter ostali stroški, ki
se ne izkazuejo v drugih skupinah stroškov.
Davek od dohodkov pravnih oseb je znesek obveznosti za plačilo tega davka, ki ga ugotovi društvo za obračunsko obdobje.
Odloženi davki so lahko enaki prihodkom na podlagi terjatve oziroma njenjega povečanja ali
odprave obveznosti za odloženi davek ali pa odhodku na podlagi obveznosti oziroma njenega
povečanja ali odprave terjatve za odloženi davek.
Presežek prihodkov je razlika med (večjimi) prihodki in odhodki v obračunskem obdobju, zmanjšana za obračunani davek od dohodkov pravnih oseb.
Presežek odhodkov je razlika med (večjimi) odhodki in prihodki v obračunskem obdobju.
Kritje odhodkov obravnavanega obračunskega obdobja iz presežka prihodkov iz prejšnjih
obračunskih obdobij: to je tisti znesek presežka prihodkov iz prejšnjih obračunskih obdobij, ki
ga društvo nameni za pokrivnaje odhodkov obravnavanega obračunskega obdobja. Društvo pokrije presežek odhodkov iz prejšnjih obračunskih obdobij iz rezerv in iz presežkov prihodkov iz
prejšnjih obračunskih obdobij, lahko pa tudi v breme drugih delov društvenega sklada.
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VII. HRANJENJE KNJIGOVODSKIH LISTIN, POSLOVNIH KNJIG IN LETNIH POROČIL
47. člen
Knjigovodske listine in poslovne knjige je potrebno hraniti kot poslovno tajnost in sicer tako, da
so zavarovane pred zlorabo in da se ne morejo izgubiti ali uničiti.
48. člen
Poslovne knjige in druga knjigovodska dokumentacija se hranijo v skladu z določbami zakona o
računovodstvu in drugih davčnih predpisov.
To je:
- letni računovodski izkazi, obračuni plač
trajno
- knjigovodske listine, na podlagi katerih se knjiži in z zakonom predpisane listine
10 let
- knjigovodske listine plačilnega prometa v pooblaščenih finančnih institucijah
10 let
- pomožni obračuni in podobne knjigovodske listine
5 let
PZS hrani knjigovodske listine v papirni obliki ali v obliki elektronskih zapisov, iz katere lahko v
vsakem času dobimo take podatke kot bi bili v papirni obliki.
49. člen
Knjigovodske listine in poslovne knjige, pri katerih je potekel rok hrambe iz prejšnjega člena
tega pravilnika, je potrebno komisijsko uničiti.
VIII. KONČNE DOLOČBE
50. člen
Ta pravilnik začne veljati, ko ga sprejme Upravni odbor PZS in je javno objavljen.
51. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejemajo na isti način kot sam pravilnik.

Številka: UO/ 341-2007
Ljubljana, 21.6.2007
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Upravni odbor Planinske zveze Slovenije je na svoji 6. seji dne 21. junija 2007 na podlagi 24. in
25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, 86/04 in 113/05) sprejel Pravilnik o
varstvu osebnih podatkov, ki določa organizacijske in tehnične postopke ter ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov, ki jih v svojih evidencah vodi Planinska zveza Slovenije (v nadaljevanju
PZS), z namenom, da se prepreči slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihovo spremembo ali izgubo kakor tudi nepooblaščen dostop, obdelavo, uporabo ali posredovanje
osebnih podatkov. Pravilnik predstavljamo v nadaljevanju, za Planinska društva pa bomo pripravili posebno verzijo, ki bo dostopna na spletni strani PZS in vam jo bomo na vašo zahtevo posredovali tudi v pisni ali elektronski obliki.

PRAVILNIK
o varstvu osebnih podatkov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo organizacijski in tehnični postopki ter ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov, ki jih v svojih evidencah vodi Planinska zveza Slovenije (v nadaljevanju
PZS), z namenom, da se prepreči slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihovo spremembo ali izgubo kakor tudi nepooblaščen dostop, obdelavo, uporabo ali posredovanje
osebnih podatkov.
Osebe, ki pri svojem delu obdelujejo in uporabljajo osebne podatke, morajo biti seznanjene z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in s tem pravilnikom.
2. člen
V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1. Osebni podatek - je katerikoli podatek, ki se nanaša na posameznika, ne glede na obliko, v
kateri je izražen;
2. Zbirka osebnih podatkov - je vsak strukturiran niz podatkov, ki omogoči določljivost posameznika;
3. Obdelava osebnih podatkov - pomeni kakršnokoli delovanje, ki se izvaja v zvezi z osebnimi
podatki;
4. Upravljavec osebnih podatkov - je PZS;
5. Uporabnik osebnih podatkov - je fizična ali pravna oseba, ki se ji posredujejo ali razkrijejo
osebni podatki;
6. Nosilec podatkov - so vse vrste sredstev, na katerih so zapisani ali posneti podatki (listine,
akti, gradiva, spisi, računalniška oprema vključno z magnetnimi, optičnimi ali drugimi računalniškimi mediji, fotokopije, zvočno in slikovno gradivo, mikrofiImi, naprave za prenos
podatkov, ipd.);
3. člen
PZS kot upravljavec evidenc osebnih podatkov, vodi naslednje evidence:
¾ seznam članov Upravnega odbora PZS, komisij in odborov PZS (ime in priimek, rojstni podatki, naslov, telefon, elektronski naslov, stopnja izobrazbe, poklic, zaposlitev, davčna številka,članska kategorija)
¾ seznam registriranih strokovnih športnih delavcev (vodniki PZS, markacisti PZS, varuhi gorske
narave, alpinisti, športni plezalci PZS ipd).
Zakonodaja in uradne objave
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¾
¾
¾
¾
¾
¾

seznam zaposlenih v strokovni službi
seznam članov društev in klubov včlanjenih v PZS
seznam naročnikov Planinskega vestnika
seznam prejemnikov priznanj PZS
računovodske evidence
fotografski in dokumentacijski arhiv

II. VAROVANJE PROSTOROV IN RAČUNALNIŠKE OPREME
4. člen
Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema, morajo
biti varovani z organizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov.
Izven delovnega časa morajo biti omare in pisalne mize z nosilci osebnih podatkov zaklenjene,
računalniki in druga strojna oprema izklopljeni in fizično ali programsko zaklenjeni (geslo).
Elektronske kopije evidenc se hranijo v ognjevarni blagajni.
5. člen
V prostorih, ki so namenjeni poslovanju s strankami, morajo biti nosilci podatkov in računalniški
prikazovalniki nameščeni tako, da stranke nimajo vpogleda vanje.

III. POSREDOVANJE OSEBNIH PODATKOV
6. člen
Osebne podatke je dovoljeno prenašati z informacijskimi, telekomunikacijskimi in drugimi sredstvi le ob izvajanju postopkov in ukrepov, ki nepooblaščenim preprečujejo prilaščanje ali uničenje podatkov ter neupravičeno seznanjanje z njihovo vsebino.
Osebni podatki se pošiljajo priporočeno.
7. člen
Osebni podatki se posredujejo samo tistim uporabnikom, ki se izkažejo z ustrezno zakonsko podlago ali s pisno zahtevo oziroma privolitvijo posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
Za vsako posredovanje osebnih podatkov mora upravičenec vložiti pisno vlogo, v kateri mora biti
jasno navedena določba zakona, ki uporabnika pooblašča za pridobitev osebnih podatkov, ali pa
mora biti k vlogi priložena pisna zahteva oziroma privolitev posameznika, na katerega se podatki
nanašajo.
Vsako posredovanje osebnih podatkov se beleži v evidenco posredovanj, iz katere mora biti razvidno, kateri osebni podatki so bili posredovani, komu, kdaj in na kakšni podlagi. .

IV. STORITVE, KI JIH OPRAVLJAJO ZUNANJE PRAVNE ALI FIZIČNE OSEBE
8. člen
Z vsako zunanjo pravno ali fizično osebo, ki opravlja posamezna opravila v zvezi z zbiranjem,
obdelovanjem, shranjevanjem ali posredovanjem osebnih podatkov in je registrirana za opravljanje takšne dejavnosti (pogodbeni obdelovalec - n.pr. Računovodski servis), se sklene pisna
pogodba, predvidena v drugem odstavku Il. člena ZVOP-I. V pogodbi morajo biti obvezno predpisani tudi pogoji in ukrepi za zagotovitev varstva osebnih podatkov in njihovega zavarovanja.
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Omenjeno velja tudi za zunanje osebe, ki vzdržujejo strojno in programsko opremo ter izdelujejo in instalirajo novo strojno ali programsko opremo.
Zunanje pravne ali fizične osebe smejo opravljati samo storitve obdelave osebnih podatkov samo
v okviru naročnikov ih pooblastil in podatkov ne smejo obdelovati ali drugače uporabljati za
noben drug namen.
Pooblaščena pravna ali fizična oseba, ki za društvo opravlja dogovorjene storitve izven prostorov
upravljavca, mora imeti vsaj enako strog način varovanja osebnih podatkov, kakor ga predvideva
ta pravilnik.
V. BRISANJE PODATKOV
9. člen
Po preteku roka hranjenja, ki ga določi predsednik ali od predsednika pooblaščena oseba (v
nadaljevanju: pooblaščena oseba), se osebni podatki zbrišejo ali komisijsko uničijo.
10. člen
Za brisanje podatkov iz računalniških medijev se uporabi takšna metoda brisanja, da je nemogoča restavracija vseh ali dela brisanih podatkov.
Podatki na klasičnih medijih (listine, kartoteke, register, seznam, ...) se uničijo na način, ki
onemogoča branje vseh ali dela uničenih podatkov (uničevalec papirja).
Prepovedano je odmetavati odpadne nosilce podatkov z osebnimi podatki v smeti (uničevalec CD
diskov).
VI. ODGOVORNOST ZA IZVAJANJE VARNOSTNIH UKREPOV IN POSTOPKOV
11. člen
Za izvajanje postopkov in ukrepov za zavarovanje osebnih podatkov so odgovorne vse osebe, ki
imajo dostop do njih.
Dostop do osebnih podatkov imajo predsednik in pooblaščene osebe ter zaposleni v strokovni službi, ki te podatke uporabljajo pri svojem delu, vsak za svoje področje delovanja.
Nadzor nad izvajanjem postopkov in ukrepov, določenih s tem pravilnikom, opravlja generalni
sekretar oz. pooblaščena oseba.
12. člen
Vsak, ki obdeluje osebne podatke, je dolžan izvajati predpisane postopke in ukrepe za zavarovanje podatkov in varovati podatke, s katerimi je bil seznanjen pri opravljanju svojega dela. Obveza varovanja osebnih podatkov ne preneha s prenehanjem opravljanja dela.
Pred nastopom dela, pri katerem se obdelujejo osebni podatki, mora pooblaščena oseba podpisati posebno izjavo, ki jo zavezuje k varovanju osebnih podatkov.
Iz izjave mora biti razvidno, daje podpisnik seznanjen z določbami tega pravilnika ter določbami
Zakona o varstvu osebnih podatkov, izjava pa mora vsebovati tudi pouk o posledicah kršitve.
Za kršitev določil iz prejšnjega člena so posamezniki osebno odgovorni.

VII. KONČNE DOLOČBE
14. člen
Ta pravilnik prične veljati takoj.
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15. člen
Priloge tega pravilnika so:
¾ Evidenca oseb, pooblaščenih za obdelavo osebnih podatkov iz evidenc navedenih v 3. členu
tega pravilnika;
¾ Evidenca posredovanja osebnih podatkov zunanjim inštitucijam
¾ Izjava o varovanju osebnih podatkov
16. člen
Ta pravilnik je na vpogled v strokovni službi PZS in na spletni strani PZS: www.pzs.si
Datum: 21. 6. 2007
Številka: UO/ 347-2007
Generalni sekretar PZS:
Danilo Sbrizaj

Predsednik PZS:
mag. Franci Ekar

Evidenca oseb, ki so pooblaščene za obdelavo osebnih podatkov in so seznanjene z vsebino pravilnika o varstvu osebnih podatkov:
Ime in priimek

Delovno mesto

Vrsta manipulacije z osebnimi
podatki

Vrsta osebnih
podatkov oz.
zbirka

Datum preklica
pooblastila

opombe

Evidenca posredovanja osebnih podatkov zunanjim institucijam:
Datum
zadeve

Podlaga
za zahtevo

institucija
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katero se
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delavec
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Datum posredovanja
podatkov

Datum seznanitve osebe o posredovanju
podatkov

Podpis
osebe o
seznanitvi

opombe
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IZJAVA

__________________________________________ , zaposlen/a v strokovni službi PZS,
ime in priimek

Dvoržakova 09, Ljubljana,
v skladu z 1. členom Pravilnika o varstvu osebnih podatkov
i z j a v I ja m,
da bom kot zaupne podatke varoval(a) osebne podatke, ki jih pridobivam in uporabljam pri svojem delu ali se z njimi seznanim na kakršen koli način ter da bom z njimi vestno ravnal(a) na
način in po postopkih, kot jih
določata Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 86/04) in Pravilnik o varstvu osebnih
podatkov, da sem seznanjen(a) z določbami citiranega zakona in pravilnika,
da sem seznanjen(a) s posledicami kršitev določilo varstvu osebnih podatkov in denarnimi kaznimi.

V __________________, dne _____________________

_______________________
Podpis

Zakonodaja in uradne objave
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Na osnovi 15. člena Pravilnika o priznanjih Planinske zveze Slovenije (Obvestila PZS štev.3/2005)
objavljamo

RAZPIS
NAJVIŠJIH PRIZNANJ PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE ZA LETO 2007

I.

SPOMINSKA PLAKETA

Spominska plaketa se podeljuje posameznikom za njihovo uspešno delovanje in izjemne dosežke
ob njihovih visokih življenjskih jubilejih (najmanj 60, 65, 70, 75, 80, 85 in več let). Podeljuje se
le posameznikom, ki so za svoje dosežke in delo že prejeli zlati častni znak PZS.
Spominska plaketa se podeljuje tudi planinskim društvom ter organizacijam ob njihovih jubilejih
za najmanj 60 letno delovanje.
Spominska plaketa se lahko podeli posamezniku le enkrat.
Jubilej mora biti dosežen v koledarskem letu 2007.

II.

SVEČANA LISTINA

Svečana listina Planinske zveze Slovenije se podeljuje posameznikom ali planinskim organizacijam za izreden prispevek k razvoju planinske dejavnosti in za življenjsko delo.
Podeljeno je lahko največ 10 Svečanih listin letno.
Predlogi za obe priznanji morajo biti na obrazcu za planinsko priznanje poslani v šestih (6) izvodih pristojnemu Meddruštvenemu odboru najkasneje do 30. septembra 2007.
Meddruštveni odbori morajo oblikovati svoja mnenja k predlogom in jih poslati Odboru za priznanja UO PZS najkasneje do 20. oktobra 2007.
Prepozno prispeli predlogi ne bodo obravnavani!
O dodelitvi razpisanih priznanj bo odločal Upravni odbor Planinske zveze Slovenije.
Priznanja bodo podeljena na posebni slovesnosti ob koncu leta 2007.

ODBOR ZA PRIZNANJA PZS

OPOZORILO:
Čistopis Pravilnika o priznanjih PZS je objavljen v OBVESTILIH PZS štev. 3/2005 in na spletni
strani www.pzs.si
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PLANINSKO DRUŠTVO___________________________________________________

P R E D L O G
ZA PLANINSKO PRIZNANJE

════════════════════════════════════════════════════════════════
1. PRIIMEK IN IME
──────────────────────────────────────────────────────────
2. DAN, MESEC IN LETO ROJSTVA
──────────────────────────────────────────────────────────
3. KRAJ IN NASLOV STALNEGA PREBIVALIŠČA
──────────────────────────────────────────────────────────
4. NARODNOST
──────────────────────────────────────────────────────────
5. POKLIC
──────────────────────────────────────────────────────────
6. PRIDOBITEV NAZIVA V PZS (mentor, inštruktor, vodnik, itd.)
──────────────────────────────────────────────────────────
7. NAZIV ORGANIZACIJE ALI PODJETJA, KJER OSEBA DELA
──────────────────────────────────────────────────────────
8. ČLAN PLANINSKE ORGANIZACIJE OD LETA
──────────────────────────────────────────────────────────
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9. DOSEDANJA PLANINSKA PRIZNANJA IN DRUGA ODLIKOVANJA (naziv, leto)
──────────────────────────────────────────────────────────
__________________________________________________________________________
10. ZA KATERO PRIZNANJE SE PREDLAGA
──────────────────────────────────────────────────────────
11. OBRAZLOŽITEV

12. NAZIV POBUDNIKA PREDLOGA
───────────────────────────────────────────────────────
13. ČLAN PZS* JE SPREJEL SKLEP O PREDLOGU PRIZNANJA NA SEJI,
DNE______________________________
PODPIS
MP
──────────────────

__________________________________________________________________________
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14. MEDDRUŠTVENI ODBOR SOGLAŠA S PREDLOGOM, OZIROMA
PREDLAGA NASLEDNJO SPREMEMBO OZ. DOPOLNITEV:

DNE
───────────────
MP
PODPIS PREDSEDNIKA MDO
───────────────────
15. ODBOR ZA PRIZNANJA PREDLAGA UPRAVNEMU ODBORU PZS NASLEDNJE PRIZNANJE

DNE
──────────────────────

MP

ODBOR ZA PRIZNANJA PZS
PREDSEDNIK
________________________

__________________________________________________________________________
član PZS (po 1. členu Statuta PZS)
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DRŽAVNI ZBOR
REPUBLIKE SLOVENIJE
Številka: 327-04/04-6/5
Ljubljana, dne 22. junija 2007
DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE JE NA SEJI DNE 22.6.2007 SPREJEL ZAKON O PLANINSKIH
POTEH (ZPlanP) V NASLEDNJEM BESEDILU:

ZAKON
O PLANINSKIH POTEH (ZPlanP)
1. člen
(predmet zakona)
(1) Ta zakon ureja pogoje za gradnjo, vzdrževanje in označevanje planinskih poti,
pogoje za njihovo nemoteno in varno uporabo ter druga vprašanja, povezana s planinskimi
potmi.
(2) Pri gradnji, vzdrževanju in označevanju planinskih poti ter omogočanju njihove
nemotene in varne uporabe se uporabljajo predpisi, ki urejajo rabo gozdov, urejanje prostora,
graditev objektov, ohranjanje narave, evidentiranje nepremičnin in stvarnopravna razmerja, če
ni s tem zakonom določeno drugače.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen:
1. planinska pot je ozek pas zemljišča, praviloma na gričevnatem, hribovitem in goratem svetu,
namenjen za hojo, tek ali plezanje, ki je lahko obstoječa pešpot ob javni prometni površini,
poljska pot ali ustrezna gozdna prometnica, lahko pa je tudi samostojna, praviloma največ
en meter široka, le v nujnih primerih z naravnim materialom utrjena pohodna trasa;
2. planinsko društvo je društvo, ustanovljeno v skladu z zakonom, ki ureja društva, katerega
glavne dejavnosti, opredeljene v njegovem temeljnem aktu, so planinstvo, pohodništvo,
gorništvo, vodništvo, alpinizem in druge podobne vrste športno-rekreativnih dejavnosti v
naravnem okolju (v nadaljnjem besedilu: planinstvo) ter vzgoja in izobraževanje svojih
članov o veščinah planinstva, pravilnem odnosu do narave, zlasti v gorskem svetu,
ohranjanju biotske raznovrstnosti in sistemu varstva naravnih vrednot;
3. skrbnik planinske poti (v nadaljnjem besedilu: skrbnik) je planinsko društvo, ki je v skladu z
zakonom, ki ureja društva, včlanjeno v pristojno planinsko zvezo in ga, v skladu s tem
zakonom, pristojna planinska zveza pogodbeno pooblasti za vzdrževanje in označevanje
določenih planinskih poti ter za zagotavljanje njihove nemotene in varne uporabe; izjemoma
je lahko, pod pogoji določenimi s tem zakonom, skrbnik tudi druga pravna ali fizična oseba;
4. pristojna planinska zveza je Planinska zveza Slovenije, ki je bila pred uveljavitvijo tega
zakona ustanovljena v skladu z Zakonom o društvih (Uradni list RS, št. 60/95, 89/99, in
80/04 - ZUARLPP), lahko pa tudi druga zveza planinskih društev v skladu s predpisom, ki
ureja društva, če v skladu z zakonom, ki ureja javni interes v športu, izpolnjuje pogoje, da
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nastopa kot nacionalna panožna zveza s področja planinstva (v nadaljnjem besedilu:
nacionalna planinska zveza);
5. uporabnik oziroma uporabnica planinske poti (v nadaljnjem besedilu: uporabnik) je
katerakoli fizična oseba, ki uporablja planinsko pot za hojo, tek ali plezanje;
6. graditev planinske poti je določitev njene pohodne trase in njena označitev z markacijami in
usmerjevalnimi tablami, ter le v nujnih primerih, da se zagotovi čimbolj varna uporaba, tudi
utrditev oziroma nadelava zemljišča, po katerem poteka planinska pot, z naravnim
materialom v širini do največ 1 m ter postavitev drugih oznak, na izpostavljenih oziroma
nevarnih mestih pa tudi namestitev jeklenih klinov, žičnate vrvi in drugih podobnih
varovalnih in napredovalnih naprav (v nadaljnjem besedilu: varovalna oprema).
3. člen
(pravica redne rabe planinskih poti)
(1) Planinske poti so javnega značaja.
(2) Uporabniki imajo pravico, da planinske poti uporabljajo za hojo, tek ali plezanje,
skrbniki pa imajo pravico in dolžnost, da planinske poti vzdržujejo in označujejo z risanjem
markacij, postavljanjem usmerjevalnih tabel, skrinjic in varovalne opreme.
(3) Lastnik oziroma lastnica zemljišča (v nadaljnjem besedilu: lastnik zemljišča), preko
katerega poteka planinska pot, mora uporabnikom dopustiti, da jo uporabljajo za hojo, tek ali
plezanje, skrbniku pa, da jo vzdržuje in označuje z risanjem markacij in postavljanjem
usmerjevalnih tabel, skrinjic in varovalne opreme.
(4) Uporabnik je dolžan planinsko pot uporabljati tako, da se zaradi njegove hoje, teka
ali plezanja po njej ter na in ob zemljišču, preko katerega poteka in na drugih nepremičninah
ter favni in flori ob njej ne dela škoda ali ogroža druge uporabnike.
(5) Skrbnik mora planinsko pot vzdrževati tako, da se ne spreminjajo reliefne in
krajinske značilnosti območja, na katerem poteka in ne poslabšujejo vodne, gozdne, habitatne
in kmetijske razmere zemljišča, preko katerega poteka in tudi ne poslabšuje obstoječe stanje
okolja, njeno označevanje z risanjem markacij, postavljanjem usmerjevalnih tabel, skrinjic in
varovalne opreme pa mora izvajati samo tako, kot je to določeno s tem zakonom in predpisi,
izdanimi na njegovi podlagi.
4. člen
(določanje površine in evidentiranje dejanske rabe zemljišč,
preko katerih potekajo planinske poti)
(1) Planinska pot, ki ni odmerjena v samostojno parcelo, je sestavni del zemljiške
parcele, preko katere poteka.
(2) Površino dela zemljiške parcele oziroma zemljiških parcel, izražena v m2, na katerih
je neodmerjena planinska pot, izračuna pristojna planinska zveza tako, da izmeri traso planinske
poti, prikazano na geodetskem načrtu (v nadaljnjem besedilu: prostorski prikaz planinske poti)
in izdelano skladno s predpisom iz drugega odstavka 8. člena tega zakona, to dolžino, izračunano
v metrih, pa nato pomnoži s faktorjem 1,5 m.
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(3) Ko je površina dela zemljiške parcele oziroma zemljiških parcel, na katerih je
neodmerjena planinska pot, izračunana na način iz prejšnjega odstavka, vloži pristojna planinska
zveza na krajevno pristojno geodetsko upravo (v nadaljnjem besedilu: pristojni geodetski organ)
zahtevo, da se trasa planinske poti in njena površina evidentira v zemljiškem katastru z dejansko
rabo neplodno zemljišče, tej zahtevi pa priloži prostorski prikaz planinske poti, podatek o
površini iz prejšnjega odstavka in potrdilo iz drugega odstavka 9. člena tega zakona.
(4) Sprememba dejanske rabe neplodnega zemljišča iz prejšnjega odstavka se izvede v
skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin.
5. člen
(uporaba planinskih poti)
(1) Uporabniki uporabljajo planinske poti na lastno odgovornost.
(2) Uporabniki planinskih poti morajo pri uporabi planinskih poti ravnati samoodgovorno
in odgovorno do drugih tako, da ne ogrožajo ali poškoduje sebe ali drugega.
(3) V informacijskem gradivu o planinskih poteh, planinskih vodnikih ter na turističnih
informacijskih tablah in zemljevidih, kjer so označene planinske poti, mora biti zapisano
opozorilo, da uporabniki uporabljajo planinske poti na lastno odgovornost. Opozorilo mora biti
zapisano v slovenskem jeziku ter v najmanj treh drugih uradnih jezikih Evropske unije.
6. člen
(označevanje in opremljanje planinskih poti)
(1) Planinske poti se označujejo s Knafelčevimi markacijami in z usmerjevalnimi
tablami. Knafeljčeva markacija je bela pika obdana z rdečim kolobarjem, katere premer je med
8 in 10 cm, razmerje med širino rdečega kolobarja in belo piko pa je v prečnem prerezu 1 : 2.
(2) Planinska pot je označena tudi z oznakami, ki so namenjene informiranju
uporabnikov o planinski poti in njeni zahtevnosti ter olajšanju orientacije in je lahko opremljena
tudi s skrinjicami z vpisnimi knjigami in žigi, na izpostavljenih mestih pa tudi z varovalno
opremo.
(3) Za risanje markacij in postavljanje usmerjevalnih tabel, skrinjic in varovalne
opreme je potrebno pridobiti soglasje lastnika nepremičnin, na katerih se rišejo takšne
markacije in na katerih se postavljajo usmerjevalne table, skrinjice in varovalna oprema.
(4) Soglasje lastnika iz prejšnjega odstavka ni potrebno, če se markacije, usmerjevalne
table in varovalno opremo obnavlja ali če se usmerjevalne table, skrinjice in varovalna oprema
zaradi dotrajanosti nadomešča z novo.
(5) Minister oziroma ministrica, pristojna za prostor (v nadaljnjem besedilu: minister,
pristojen za prostor), v soglasju z ministrom oziroma ministrico, pristojno za šport (v nadaljnjem
besedilu: minister, pristojen za šport), podrobneje določi obliko in barve Knafelčeve markacije
in usmerjevalnih tabel, način in pogoje risanja markacij in postavljanja usmerjevalnih tabel,
skrinjic in varovalne opreme na planinskih poteh ter njihovo označevanje in opremljanje.
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7. člen
(prepovedi)
(1) Prepovedano je omejevati dostop na planinske poti ter poškodovati, odstranjevati
ali uničevati markacije, usmerjevalne table, skrinjice in varovalno opremo in druge oznake iz 6.
člena tega zakona.
(2) Če je markacija narisana oziroma je usmerjevalna tabla, skrinjica ali druga oznaka
iz 6. člena tega zakona pritrjena na steno stavbe ali kakšno drugo grajeno konstrukcijo, pa se
namerava takšna stavba oziroma konstrukcija odstraniti ali če jo je potrebno, skladno s predpisi,
ki urejajo graditev objektov, porušiti, mora izvajalec takšnih del pred njihovo izvedbo poskrbeti
za ustrezno nadomestno markacijo, usmerjevalno tablo, skrinjico oziroma oznako.
(3) Določbe prejšnjega odstavka o nadomestitvah veljajo tudi v primeru, če je
markacija narisana oziroma je usmerjevalna tabla, skrinjica ali druga oznaka iz 6. člena tega
zakona pritrjena na drevo, pa se namerava takšno drevo skladno s predpisi, ki urejajo
gozdarstvo, posekati.
8. člen
(kategorizacija planinskih poti)
(1) Planinske poti so glede na tehnično zahtevnost kategorizirane v tri skupine: lahke,
zahtevne in zelo zahtevne planinske poti. V informacijskem gradivu o planinskih poteh, vodnikih
ter na turističnih informacijskih tablah in zemljevidih, kjer so označene planinske poti, mora biti
označena tudi njihova kategorija.
(2) Minister, pristojen za prostor, v soglasju z ministrom, pristojnim za šport, določi
način prostorskega prikaza planinskih poti in njihovega označevanja v informacijskih gradivih o
planinskih poteh ter na turističnih tablah in zemljevidih.
(3) Minister, pristojen za šport, v soglasju z ministrom, pristojnim za prostor,
podrobneje določi način kategoriziranja planinskih poti po zahtevnosti.
9. člen
(prostorski prikaz planinskih poti in njihova kategorizacija)
(1) Prostorski prikaz planinskih poti posreduje pristojna planinska zveza v potrditev
ministrstvu, pristojnemu za prostor, kategorizacijo planinskih poti pa posreduje pristojna
planinska zveza v potrditev ministrstvu, pristojnemu za šport.
(2) O skladnosti prostorskega prikaza planinskih poti s tem zakonom in predpisi,
izdanimi na njegovi podlagi, se izda potrdilo. To potrdilo izda ministrstvo, pristojno za prostor,
če ugotovi, da je prostorski prikaz planinskih poti izdelan v skladu s predpisom iz drugega
odstavka 8. člena tega zakona.
(3) O skladnosti kategorizacije planinskih poti s tem zakonom in predpisi, izdanimi na
njegovi podlagi, se izda potrdilo. To potrdilo izda ministrstvo, pristojno za šport, če ugotovi, da
je kategorizacija planinskih poti izdelana v skladu s predpisom iz tretjega odstavka 8. člena tega
zakona.
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(4) Poti, ki jih opredeljuje prostorski prikaz planinskih poti, pridobijo status planinskih
poti po tem zakonu po izdaji potrdila iz drugega odstavka tega člena.
(5) Potrjeni prostorski prikaz planinskih poti in njihova kategorizacija se lahko
spremeni, in sicer po postopku, ki je s prejšnjimi odstavki tega člena predpisan za njegovo
potrditev.
(6) S potrditvijo predlaganih sprememb se lahko status določene planinske poti
odvzame ali spremeni njena kategorija oziroma njen prostorski prikaz, lahko pa tudi določena
pot, ki še ni kategorizirana kot planinska pot, pridobi status planinske poti in hkrati določi njena
kategorija ter njen prostorski prikaz.
10. člen
(evidenca o planinskih poteh)
(1) O prostorskem prikazu planinskih poteh in njihovi kategorizaciji in o planinskih
društvih oziroma pravnih in fizičnih osebah, ki v skladu s tem zakonom nastopajo kot skrbniki
posameznih planinskih poti, se vzpostavi in vodi javna evidenca (v nadaljnjem besedilu: evidenca o planinskih poteh).
(2) Evidenco o planinskih poteh na podlagi podatkov o prostorskem prikazu planinskih
poti in njihovi kategorizaciji in o planinskih društvih oziroma pravnih in fizičnih osebah, ki v
skladu s tem zakonom nastopajo kot skrbniki posameznih planinskih poti, ki mu jih posreduje
pristojna planinska zveza, skladno s predpisi, ki urejajo prostorski informacijski sistem,
vzpostavi, vodi in vzdržuje ministrstvo, pristojno za prostor.
(3) Podatke iz prejšnjega odstavka vpiše ministrstvo, pristojno za prostor, v evidenco o
planinskih poteh, če je o skladnosti prostorskega prikaza planinskih poti s tem zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, izdano potrdilo iz drugega odstavka 9. člena tega zakona, če je
o skladnosti kategorizacije planinskih poti s tem zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, izdano potrdilo iz tretjega odstavka 9. člena tega zakona in če je o planinskih društvih oziroma pravnih in fizičnih osebah, ki v skladu s tem zakonom nastopajo kot skrbniki posameznih
planinskih poti, izdano potrdilo iz tretjega odstavka 12. člena tega zakona, v nasprotnem
primeru pa vpis z odločbo v celoti ali delno zavrne.
(4) Vlada podrobneje določi način posredovanja podatkov iz drugega odstavka tega
člena ter način vzpostavitve, vsebino in način vodenja evidence o planinskih poteh.
11. člen
(obhodnice)
(1) Obhodnice so planinske poti, združene v vezne, krožne ali točkovne poti, ki imajo
določene kontrolne točke z vpisnimi knjigami in žigi. Kot obhodnici se štejeta tudi Evropska
pešpot E6 in Evropska pešpot E7 v delu, ki poteka po ozemlju Republike Slovenije.
(2) V prostorskem prikazu planinskih poti in njihovi kategorizaciji se določijo tudi planinske poti, ki se jih šteje za obhodnice, s predpisom iz petega odstavka 6. člena tega zakona pa
se podrobneje določi tudi markiranje ter obliko, velikost, vsebino, način nameščanja in posta-
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vitve dopolnilnih oznak, ki se jih postavlja na križiščih takšnih planinskih poti z drugimi planinskimi potmi.
12. člen
(izbor skrbnikov)
(1) Izbor skrbnikov se opravi tako, da pristojna planinska zveza na podlagi seznama
planinskih društev, včlanjenih vanjo in z upoštevanjem, da se šteje, da je za skrbnika usposobljeno tisto planinsko društvo, ki ima najmanj 30 polnoletnih članov oziroma članic (v nadaljnjem
besedilu: član), od teh članov pa najmanj dva izpolnjujeta predpisane pogoje za markacista,
pripravi seznam izbranih planinskih društev in ga skupaj s seznamom planinskih poti, na katerih
naj bi posamezno planinsko društvo opravljalo skrbništvo, posreduje ministrstvu, pristojnemu za
šport, v potrditev.
(2) Šteje se, da izpolnjuje pogoje za markacista tista fizična oseba, ki je uspešno opravila preizkus usposobljenosti s področja vzdrževanja planinskih poti in njihovega označevanja z
risanjem markacij, postavljanjem usmerjevalnih tabel, skrinjic in varovalne opreme, katerega
program in način opravljanja podrobneje določi minister, pristojen za šport.
(3) Če ministrstvo, pristojno za šport, ugotovi, da je seznam izbranih planinskih društev
v skladu s pogoji iz prvega odstavka tega člena, izda potrdilo o skladnosti.
(4) Po izdaji potrdila iz prejšnjega odstavka pridobijo izbrana planinska društva status
skrbnika po tem zakonu in s pristojno planinsko zvezo sklenejo skrbniške pogodbe in sicer za nedoločen čas.
(5) V skrbniški pogodbi se podrobneje določijo zlasti obveznosti skrbnika v zvezi z
opravljanjem skrbništva, višina nadomestila za materialne stroške v zvezi z izvajanjem
skrbništva, primeri in vzroki za enostransko prekinitev pogodbe zaradi kršenja določb tega zakona, na njegovi podlagi izdanih predpisov in drugih predpisov, ki urejajo področje ohranjanja
narave, kmetijstva in rabe gozdov, in način ureditve medsebojnih razmerij po morebitnem prenehanju veljavnosti pogodbe.
(6) Skrbniška pogodba preneha, če se planinske poti, ki so predmet skrbništva, ukinejo
v skladu z določbami tega zakona ali če se ugotovi, da določeno planinsko društvo več kot tri
mesece ne izvaja s skrbniško pogodbo določenih nalog ali da ne izpolnjuje več s prvim odstavkom tega člena predpisanih pogojev za skrbnika, in sicer z razdrtjem skrbniške pogodbe ali s
sporazumom obeh strank. Razlogi in pogoji za razdrtje skrbniške pogodbe ter medsebojne
pravice in obveznosti ob razdrtju se določijo v skrbniški pogodbi.
(7) Če na podlagi seznama planinskih društev ni mogoče predlagati skrbnika določene
planinske poti, ali če izbrano planinsko društvo odkloni sklenitev skrbniške pogodbe, ali če se
določeno planinsko društvo, ki že ima sklenjeno skrbniško pogodbo, odpove pravici nastopati kot
skrbnik, ali če takšna skrbniška pogodba preneha z razdrtjem ali s sporazumom obeh strank, lahko pristojna planinska zveza sklene skrbniško pogodbo za takšno planinsko pot s katerokoli
pravno ali fizično osebo, in sicer za določen čas največ sedmih let, vendar samo, če pred
sklenitvijo takšne pogodbe pridobi s strani ministrstva, pristojnega za šport, potrdilo, da ima
zagotovljeno sodelovanje najmanj dveh fizičnih oseb, ki izpolnjujeta pogoje za markacista.
(8) Po izdaji potrdila iz prejšnjega odstavka pridobi pravna oziroma fizična oseba status
skrbnika po tem zakonu in s pristojno planinsko zvezo sklene skrbniško pogodbo in sicer za določen čas največ sedmih let.
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(9) V primeru iz prejšnjega odstavka mora pristojna planinska zveza pred potekom časa,
za katerega je bila sklenjena začasna skrbniška pogodba, pridobiti skrbnika za takšno planinsko
pot na način iz prvega odstavka tega člena, oziroma če to ni mogoče, veljavnost začasne
skrbniške pogodbe podaljšati za naslednjih sedem let, pred podaljšanjem takšne pogodbe pa tudi
pridobiti potrdilo iz sedmega odstavka tega člena.
(10) Če se v skladu z zakonom, ki ureja društva, ustanovi nova ali več novih zvez planinskih društev, ki jih je v skladu s tem zakonom tudi mogoče šteti kot pristojno planinsko zvezo in
imajo interes, da določena planinska društva, včlanjena vanje, nastopajo kot skrbnik določenih
planinskih poti, lahko tudi takšne zveze pripravijo seznam izbranih planinskih društev in ga skupaj s seznamom planinskih poti, na katerih naj bi posamezno planinsko društvo opravljalo
skrbništvo, posredujejo ministrstvu, pristojnemu za šport, v potrditev.
(11) Ministrstvo, pristojno za šport, lahko izda potrdilo o skladnosti izbranih planinskih
društev iz prejšnjega odstavka, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka tega člena, samo v
primeru, če za takšne planinske poti skrbnik še ni določen ali pa, če se planinsko društvo oziroma
oseba iz sedmega odstavka tega člena, ki ima sklenjeno skrbniško pogodbo, odpove pravici nastopati kot skrbnik, ali je takšna skrbniška pogodba prenehala z razdrtjem ali s sporazumom obeh
strank oziroma je v primeru osebe iz sedmega ali devetega odstavka tega člena od sklenitve
začasne skrbniške pogodbe pretekel rok, za katerega je bila sklenjena, pristojna planinska zveza
pa ni pravočasno poskrbela za skrbnika.
(12) Potrjeni seznam izbranih planinskih društev ter pravnih in fizičnih oseb, ki lahko
nastopajo kot skrbniki, se lahko spremeni, in sicer po postopku, ki je s prejšnjimi odstavki tega
člena predpisan za njegovo potrditev.
(13) S potrditvijo predlaganih sprememb se planinskemu društvu oziroma pravni ali
fizični osebi status skrbnika določene planinske poti odvzame, s tem da ta status pridobi drugo
planinsko društvo, ki izpolnjuje pogoje iz prvega oziroma enajstega odstavka tega člena oziroma
druga pravna ali fizična oseba, če so izpolnjeni pogoji iz sedmega odstavka tega člena.
13. člen
(vzdrževanje planinskih poti)
(1) Skrbnik je dolžan vzdrževati planinsko pot na način, ki najmanj obremenjuje
zemljišče ob planinski poti in pri tem v največji možni meri skrbeti za interese lastnikov zemljišč
preko katerih poteka planinska pot ter skrbeti za ohranjanje narave. Skrbnik je pri vzdrževanju
planinske poti dolžan sodelovati tudi z upravljavcem območja po katerem poteka planinska pot.
(2) Minister, pristojen za prostor, v soglasju z ministrom, pristojnim za šport, podrobneje določi način vzdrževanja planinskih poti.
14. člen
(prepoved gradnje novih planinskih poti in izjeme)
(1) Zaradi varovanja kmetijskih zemljišč, gozdov in gorskega sveta ni dovoljeno graditi
novih planinskih poti. Izjema je dovoljena le, če je zaradi varnosti uporabnikov nujno potrebno
prestaviti ali na novo urediti krajše dele že obstoječih poti.
Letnik 33 / številka 4

52

Zakonodaja in uradne objave

Obvestila Planinske zveze Slovenije
Zakonodaja in uradne objave

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je izjemoma dopustna tudi gradnja nove
planinske poti, vendar samo pod pogojem, da je dve tretjini dolžine takšne poti od sosednjih
planinskih poti oddaljena najmanj 1200 metrov ali tri ure hoje ali pa da takšna pot predstavlja
nadomestno pot in se zato prejšnja pot izbriše iz evidence in se na njej vzpostavi prvotno stanje.
(3) Pri načrtovanju in gradnjah novih planinskih poti se smiselno uporabljajo predpisi, ki
urejajo gozdne prometnice in določbe 15. člena tega zakona.
15. člen
(gradnja novih planinskih poti)
(1) Gradnja novih planinskih poti se mora načrtovati in izvajati ob upoštevanju
predpisov s področja ohranjanja narave, urejanja gozdov, divjadi in lovstva tako, da se ob
popolnem prilagajanju naravnemu okolju in upoštevanju tehničnih in ekoloških pogojev tla,
vode, rastlinstvo in živalstvo čim manj prizadenejo.
-

(2) Gradnja novih planinskih poti se mora izvajati tako, da se ne:
spremenijo vodne, gozdne ali krajinske in reliefne značilnosti območja;
povzročijo erozijski procesi;
prizadenejo območja, pomembna za ohranitev prosto živečih živali in prosto rastočih rastlin;
prizadenejo naravne vrednote in območja varovana in zavarovana v skladu s predpisi s področja ohranjanja narave.

(3) Za gradnjo novih planinskih poti se uporabljajo predpisi, ki urejajo graditev objektov, pri čemer se šteje, da so njihove trase v skladu s prostorskimi akti, s katerimi se ureja območje, na katerem naj bi se takšne planinske poti gradile, če se pred začetkom del z lastniki
zemljišč, preko katerih naj bi potekala takšna pot, ter organi, pristojnimi za varstvo okolja, ohranjanje narave, urejanje gozdov in varstvo kulturne dediščine, uskladi njena ničelnica, kot je
to določeno s predpisi, ki urejajo gozdne prometnice, pred začetkom gradnje pa se v skladu z
zakonom, ki ureja ohranjanje narave, pridobi dovoljenje za poseg v naravo, v primeru gradnje v
gozdu pa tudi soglasje Zavoda za gozdove Slovenije.
(4) Šteje se, da z lastniki zemljišč usklajena ničelnica planinske poti pomeni, da lastniki
zemljišč, preko katerih naj bi potekala planinska pot, s potekom trase take poti soglašajo, pri
čemer soglašanje lastnikov zemljišč, preko katerih naj bi potekala planinska pot, pomeni, da ima
skrbnik s takšnimi lastniki sklenjeno pisno pogodbo o ustanovitvi služnosti za potrebe hoje, teka
ali plezanja po njej s strani uporabnikov in v korist skrbnikov za potrebe njenega vzdrževanja in
označevanja z risanjem markacij, postavljanjem usmerjevalnih tabel, skrinjic in varovalne opreme (v nadaljnjem besedilu: služnost redne rabe planinske poti), sposobno za vpis v zemljiško
knjigo.
(5) Šteje se, da z organi, pristojnimi za varstvo okolja, ohranjanje narave, urejanje gozdov in varstvo kulturne dediščine usklajena ničelnica planinske poti pomeni, da so ti organi v
skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, ohranjanje narave, gozdarstvo oziroma varstvo kulturne dediščine, izdali akt o njihovem soglašanju z nameravano traso planinske poti.
(6) Pred začetkom uporabe nove planinske poti mora pristojna planinska zveza izdelati
ustrezne spremembe oziroma dopolnitve prostorskega prikaza planinskih poti in njihove kategorizacije, določiti njenega skrbnika in poskrbeti za vpis v evidenco o planinskih poteh.
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16. člen
(postavitev zapor in začasno ali stalno zaprtje planinskih poti)
(1) Na planinskih poteh ni dovoljeno postavljati ovir ali zapor. Izjema je postavitev ograd in drugih zapor, ki so potrebne zaradi paše domačih živali. Takšne ograde oziroma zapore
morajo biti vidno označene, preko njih pa mora biti omogočen varen prehod, v primeru električne ograde oziroma električnega pastirja pa mora takšna označitev vsebovati tudi opozorilo z navedbo o nevarnosti dotika zaradi možnega električnega udara.
(2) Skrbnik mora za določen čas delno ali v celoti zapreti planinsko pot, če postane nevarna za uporabnike zaradi sprememb v naravi ali poškodovane varovalne opreme in je potrebno
na njej opraviti večja vzdrževalna dela, ter v času, ko se moti življenjske cikluse živali.
(3) Če je potrebno zapreti planinsko pot, ker je postala nevarna za uporabnike zaradi
sprememb v naravi ali zaradi poškodovane varovalne opreme, lahko takšna zapora traja največ
eno leto, v času zapore pa mora skrbnik poskrbeti za ustrezno obnovo planinske poti in varovalne
opreme oziroma izvesti potrebna vzdrževalna dela.
(4) Če skrbnik ugotovi, da je postala določena planinska pot, na kateri izvaja skrbništvo, zaradi sprememb v naravi ali zaradi poškodb varovalne opreme nevarna za uporabnike in jo
v enem letu ni mogoče obnoviti oziroma na njej izvesti potrebna vzdrževalna dela, mora predlagati pristojni planinski zvezi, da se jo za stalno zapre, pristojna planinska zveza pa mora poskrbeti, da se ji odvzame status planinske poti in izbriše iz evidence o planinskih poteh ter po izbrisu tudi poskrbeti, da so uporabniki planinskih poti na ustrezen način seznanjeni s takšnim izbrisom.
(5) Če skrbnik sam ali na podlagi prijave ugotovi, da se na zemljiščih, preko katerih poteka planinska pot, na kateri izvaja skrbništvo, ali na favni in flori ob njej zaradi prekomerne ali
njene nepravilne uporabe dela škoda, mora takšna zemljišča ustrezno sanirati, lahko pa takšno
planinsko pot tudi delno ali v celoti zapre za določen čas ali predlaga pristojni planinski zvezi, da
se skladno z 9. členom tega zakona sproži postopek za ustrezne spremembe njenega prostorskega prikaza oziroma da se ji odvzame status planinske poti in izbriše iz evidence o planinskih poteh ter hkrati uredi njena nadomestna trasa.
(6) Če je potrebno iz razlogov iz prejšnjega odstavka planinsko pot začasno zapreti, lahko takšna zapora traja največ eno leto, v času zapore pa mora skrbnik poskrbeti za ustrezno sanacijo zemljišč ter favne in flore ob njej.
(7) S predpisom iz drugega odstavka 13. člena tega zakona se podrobneje določi tudi
vzroke oziroma razloge za postavitev zapor planinskih poti oziroma njihovih delov iz prvega in
drugega odstavka tega člena in način njihove obnove oziroma izvedbe vzdrževalnih del ter pogoje za zapore planinskih poti iz petega odstavka tega člena in način njihove sanacije.
17. člen
(sanacija bližnjic)
(1) Obstoječe bližnjice med posameznimi odseki planinske poti so skrbniki planinskih
poti dolžni sanirati.
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(2) Pri urejanju bližnjic se smiselno uporabljajo določbe prvega, drugega in tretjega odstavka 15. člena tega zakona, pri čemer pa ni potrebno pridobivati soglasij organov, pristojnih
za varstvo okolja, ohranjanje narave, urejanje gozdov in varstvo kulturne dediščine.
(3) Skrbniki morajo uporabnike planinskih poti informirati o škodljivosti uporabe bližnjic
za naravo.
18. člen
(obveznost poročanja)
(1) Skrbniki morajo najmanj enkrat letno, najpozneje pa do 1. decembra tekočega leta,
obveščati pristojno planinsko zvezo o stanju planinskih poti, varovalne opreme in oznak na njih,
o stroških del po posameznih poteh, in če je možno, podati tudi oceno skupnega števila njihovih
uporabnikov oziroma obiskovalcev v tekočem letu in drugih za vzdrževanje in označevanje takšnih planinskih poti pomembnih podatkov.
(2) Način poročanja iz prejšnjega odstavka se podrobneje uredi s skrbniško pogodbo.
19. člen
(omejitve uporabe planinskih poti)
(1) Po planinskih poteh, ki ne potekajo po poljskih poteh ali gozdnih prometnicah, ni
dovoljena vožnja z gorskimi kolesi, motornimi kolesi, kolesi s pomožnim motorjem in drugimi vozili, razen v primeru, če je takšno vozilo namenjeno za oskrbo planinske koče ali za reševanje
ponesrečenega uporabnika ali če lastnik zemljišča, preko katerega poteka planinska pot, opravlja vožnje za lastne potrebe. Navedene planinske poti je tudi prepovedano uporabljati za jahanje in vodenje jezdnih živali, razen v primeru, če je uporaba takih živali namenjena za oskrbo
planinskih koč ali za lastne potrebe lastnikov zemljišč, preko katerih poteka planinska pot.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka vožnja z vozili iz prejšnjega odstavka tudi
ni dovoljena po planinskih poteh, ki potekajo po poljskih poteh ali gozdnih prometnicah, če je
takšna vožnja prepovedana na podlagi predpisov, ki urejajo ohranjanje narave, gozdarstvo ali
lovstvo. Če ležijo zemljišča, preko katerih poteka planinska pot, v območju, ki je varovano na
podlagi predpisov, ki urejajo ohranjanje narave, gozdarstvo ali lovstvo, se lahko vožnje za oskrbo planinske koče in vožnje lastnika zemljišč, preko katerega poteka planinska pot, za lastne
potrebe izvajajo samo na podlagi predhodno pridobljenega dovoljenja za poseg v naravo.
(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena je ob upoštevanju omejitev iz prejšnjega odstavka vožnja z gorskimi kolesi dovoljena po planinski poti, ki jo določi minister, pristojen za šport, na predlog skrbnika planinske poti.
(4) S predpisom iz petega odstavka 6. člena tega zakona se podrobneje določi tudi način in pogoje za označevanje prepovedi in izjem uporabe planinskih poti iz prvega, drugega in
tretjega odstavka tega člena.
(5) Po planinski poti se lahko izvede tek kot športna prireditev oziroma tekmovanje (v
nadaljnjem besedilu: športni tek) samo v sodelovanju s skrbnikom takšne planinske poti.
(6) Če obsega športni tek tudi vožnjo z gorskimi kolesi, kot je triatlon in podobno, se
lahko takšna tekma izvede po planinski poti samo, če so izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka
in če del planinske poti, po kateri poteka kolesarjenje, zapre za čas tekme, v primeru, če ležijo
zemljišča, preko katerih poteka takšna planinska pot, v območju, ki je varovano na podlagi preZakonodaja in uradne objave
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dpisov, ki urejajo ohranjanje narave, gozdarstvo ali lovstvo, pa mora organizator takšne tekme
pridobiti tudi dovoljenje za poseg v naravo.
(7) Določbe tega člena ne veljajo v primeru vseh vrst voženj, ki so potrebne zaradi neposredno grozečih naravnih in drugih nesreč ali zato, da se preprečijo oziroma zmanjšajo njihove
posledice ter med izrednim ali vojnim stanjem.
20. člen
(financiranje opravljanja skrbništva)
(1) Skrbniki so za vzdrževanje in označevanje planinskih poti v njihovi pristojnosti ter
za zagotavljanje njihove nemotene in čim bolj varne uporabe upravičeni do nadomestila za materialne stroške opravljanja skrbništva.
1.
2.
3.
4.

(2) Nadomestilo iz prejšnjega odstavka zagotavlja pristojna planinska zveza, in sicer iz:
proračunskih in drugih javnih sredstev, ki jih pridobi za namen svojega delovanja;
plačil za storitve, ki jih opravlja;
donacij, volil in daril gospodarskih in drugih subjektov oziroma sponzorjev;
drugih virov, pridobljenih v skladu z zakonom.

(3) Finančna sredstva za vzdrževanje in označevanje planinskih poti se lahko pridobijo
iz državnega in občinskih proračunov na podlagi finančno ovrednotenega letnega programa dela
pristojne planinske zveze, skladno s predpisi, ki urejajo sofinanciranje društev.
(4) Pristojna planinska zveza razporeja finančna sredstva, namenjena za nadomestilo iz
prvega odstavka tega člena, posameznim skrbnikom sorazmerno v skladu s potrjenim programom
dela iz tretjega odstavka tega člena, pri čemer se upošteva dolžina in kategorija planinskih poti,
za katere skrbniki opravljajo skrbništvo ter obseg potrebnega vzdrževanja in označevanja takšnih
planinskih poti in morebitne nove oziroma nadomestne gradnje.
(5) Način plačevanja nadomestila za skrbništvo ter za vzdrževanje in označevanje planinskih poti se podrobneje uredi s skrbniško pogodbo.
(6) Pristojna planinska zveza vodi finančna sredstva, namenjena za izplačevanje nadomestila za skrbništvo ter za vzdrževanje in označevanje planinskih poti na ločenem računu oziroma na posebnem stroškovnem mestu.
21. člen
(oprostitev plačila odškodnin in drugih prispevkov)
Stroškov izdaje soglasij, kakor tudi nadomestil, prispevkov in drugih dajatev, ki so z zakonom predpisane pri graditvi objektov, se pri gradnji, vzdrževanju, označevanju in evidentiranju planinskih poti ne zaračunava.
22. člen
(nadzor)
(1) Izvajanje določb tega zakona in podzakonskih aktov, izdanih na njegovi podlagi nadzorujejo inšpektorji oziroma inšpektorice (v nadaljnjem besedilu: inšpektorji), pristojne za oLetnik 33 / številka 4
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hranjanje narave, na gozdnih in kmetijskih površinah tudi inšpektorji, pristojni za gozdarstvo in
kmetijstvo, vsak v skladu s svojimi pristojnostmi.
(2) Pristojni inšpektorji iz prejšnjega odstavka izrekajo globe v okviru razponov, predpisanih s tem zakonom.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko izvajanje določb tega zakona
in podzakonskih aktov, izdanih na njegovi podlagi, nadzorujejo tudi naravovarstveni nadzorniki
oziroma naravovarstvene nadzornice, v skladu s predpisi o ohranjanju narave.
23. člen
(nadzor nad finančnim poslovanjem)
Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo ter gospodarno in učinkovito porabo javnih
sredstev, ki jih pristojna planinska zveza prejme za izvajanje svoje dejavnosti, opravlja računsko
sodišče.
24. člen
(prekrški pravnih oseb)
(1) Z globo od 3.500 do 20.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali
samostojni podjetnik posameznik:
1. ki v informacijskem gradivu o planinskih poteh, planinskih vodnikih ter na turističnih
informacijskih tablah in zemljevidih, kjer so označene planinske poti, ne zapiše opozorila,
da uporabniki uporabljajo planinske poti na lastno odgovornost ali takšnega opozorila ne
zapiše v slovenskem jeziku ter v najmanj treh drugih uradnih jezikih Evropske unije (tretji
odstavek 5. člena);
2. ki omejuje dostop na planinsko pot ali poškoduje, odstrani ali uniči markacije, usmerjevalne
table, skrinjice in varovalno opremo in druge oznake na njej ali ne poskrbi za njihovo
ustrezno nadomestitev (7. člen);
3. ki v informacijskem gradivu o planinskih poteh, planinskih vodnikih ter na turističnih
informacijskih tablah in zemljevidih, kjer so označene planinske poti, ne označi njihove
kategorije (prvi odstavek 8. člena);
4. ki gradi novo planinsko pot v nasprotju s 15. členom;
5. ki na planinski poti postavlja ovire ali zapore, pa takšne zapore oziroma ovire niso potrebne
zaradi paše domačih živali (prvi odstavek 16. člena);
6. ki ravna v nasprotju z določbami 19. člena.
(2) Z globo od 300 do 1.200 eurov se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali
odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
25. člen
(prekrški fizičnih oseb)
Z globo od 100 do 1.200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik:
1. ki uporablja planinsko pot tako, da se na zemljiščih, preko katerih poteka ali na favni in flori
ter drugih nepremičninah ob njej dela škoda ali ogroža druge uporabnike (četrti odstavek 3.
člena);
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2. ki omejuje dostop na planinsko pot ali poškoduje, odstrani ali uniči markacije, usmerjevalne
table, skrinjice in varovalno opremo in druge oznake na njej ali ne poskrbi za njihovo
ustrezno nadomestitev (7. člen);
3. ki na planinski poti postavlja ovire ali zapore, pa takšne zapore oziroma ovire niso potrebne
zaradi paše domačih živali (prvi odstavek 16. člena);
4. ki ravna v nasprotju z določbami 19. člena.
26. člen
(prekrški skrbnikov)
(1) Z globo od 500 do 5.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki nastopa kot
skrbnik:
1. ki pri vzdrževanju planinske poti in risanju markacij, postavljanju usmerjevalnih tabel,
skrinjic in varovalne opreme ravna v nasprotju s petim odstavkom 3. člena;
2. ki ne pridobi soglasja lastnika nepremičnine za risanje markacij, postavljanje usmerjevalnih
tabel, skrinjic in varovalne opreme (tretji odstavek 6. člena);
3. ki gradi novo planinsko pot v nasprotju s 15. členom;
4. ki ne zapre planinske poti, čeprav je postala nevarna za uporabnike zaradi sprememb v
naravi oziroma poškodovane varovalne opreme ali v času, ko se moti življenjske cikluse živali
(drugi odstavek 16. člena);
5. ki ne poskrbi za sanacijo planinske poti skladno s petim odstavkom 16. člena.
(2) Z globo od 100 do 500 evrov se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki nastopa
kot skrbnik in stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo iz prejšnjega odstavka se kaznuje tudi fizična oseba, ki nastopa kot skrbnik
in stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
27. člen
(rok za izdajo izvršilnih predpisov)
(1) Vlada izda predpis iz četrtega odstavka 10. člena tega zakona v šestih mesecih po
uveljavitvi tega zakona.
(2) Predpis iz petega odstavka 6. člena, ki ureja tudi vsebine iz tretjega odstavka 12.
člena tega zakona, predpis iz drugega odstavka 8. člena in predpis iz drugega odstavka 13.
člena, ki ureja tudi vsebine iz sedmega odstavka 16. člena tega zakona, izda minister, pristojen
za prostor, v devetih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
(3) Predpis iz tretjega odstavka 8. člena in predpis iz drugega odstavka 12. člena tega
zakona izda minister, pristojen za šport, v devetih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
28. člen
(evidentiranje podatkov o vrsti rabe zemljišč, preko katerih
potekajo planinske poti, v prehodnem obdobju)
Če pristojna planinska zveza vloži na pristojni geodetski organ zahtevo, da se trasa
planinske poti in njena površina evidentira v zemljiškem katastru z dejansko rabo neplodno
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zemljišče, v obdobju, ko se v zemljiškem katastru v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje
nepremičnin, še vodijo podatki o vrstah rabe zemljišč, pristojni geodetski organ po uradni
dolžnosti, ne glede na določbe tretjega odstavka 160. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin
(Uradni list RS, št. 47/06), na podlagi dokazil iz tretjega odstavka 4. člena tega zakona spremeni
tudi podatke o vrsti rabe zemljišč, preko katerih poteka planinska pot ter evidentira traso
planinske poti in njeno površino kot nerodovitno zemljišče, ter o tem obvesti lastnika oziroma
lastnike zemljišč, preko katerih poteka planinska pot, in pristojno planinsko zvezo.
29. člen
(rok za vzpostavitev evidence planinskih poti)
Pristojna planinska zveza posreduje podatke, potrebne za vzpostavitev evidence o
planinskih poteh, ministrstvu, pristojnemu za prostor, najpozneje v šestih mesecih po uveljavitvi
predpisa iz četrtega odstavka 10. člena tega zakona.
30. člen
(rok za uskladitev markacij ter usmerjevalnih
in drugih informacijskih tabel)
(1) Oblika in barva obstoječih markacij ter obstoječe usmerjevalne table in oznake, ki
so namenjene informiranju uporabnikov o planinski poti in njeni zahtevnosti ter olajšanju
orientacije, vključno z obstoječimi skrinjicami z vpisnimi knjigami in žigi je potrebno uskladiti z
določbami tega zakona najpozneje v petih letih po uveljavitvi predpisa iz četrtega odstavka 6.
člena tega zakona.
(2) Obstoječe turistične informacijske table, kjer so označene planinske poti, je
potrebno dopolniti z opozorilom iz tretjega odstavka 5. člena tega zakona najpozneje v enem
letu po uveljavitvi predpisa iz petega odstavka 6. člena tega zakona.
(3) Obstoječe turistične informacijske table, kjer so označene planinske poti, je
potrebno dopolniti s kategorizacijo planinskih poti in z navedbami o njihovih skrbnikih
najpozneje v petih letih po uveljavitvi predpisa iz drugega odstavka 8. člena tega zakona.
31. člen
(rok za uskladitev skrbnikov in skrbniških pogodb)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona se šteje, da so skrbniki tista planinska društva
oziroma pravne in fizične osebe, ki naloge vzdrževanja in označevanja planinskih poti opravljajo
na dan uveljavitve tega zakona.
(2) Pristojna planinska zveza in skrbniki morajo skleniti oziroma uskladiti obstoječe
skrbniške pogodbe v skladu z določbami 12. člena tega zakona najpozneje v šestih mesecih po
uveljavitvi predpisa iz četrtega odstavka 10. člena tega zakona, vendar pred posredovanjem podatkov, potrebnih za vzpostavitev evidence planinskih poti, ministrstvu, pristojnemu za prostor,
skladno s 29. členom tega zakona, v nasprotnem primeru pa takšnim planinskim društvom oziroma pravnimi in fizičnim osebam iz prejšnjega odstavka preneha status skrbnika.
32. člen
(dosedanji markacisti)
Ne glede na določbo drugega odstavka 12. člena tega zakona se šteje, da izpolnjuje pogoje za markacista tudi tista fizična oseba, ki pred uveljavitvijo predpisa iz drugega odstavka 12.
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člena tega zakona uspešno opravi preizkus usposobljenosti s področja vzdrževanja planinskih poti
in njihovega označevanja z risanjem markacij, postavljanjem usmerjevalnih tabel, skrinjic in varovalne opreme po programu, ki ga je dne 31. avgusta 2004 potrdil Strokovni svet Republike
Slovenije za šport.
33. člen
(začetek veljavnosti)
(1) Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Določba prvega odstavka 19. člena tega zakona začne, v delu, ki se nanaša na
vožnjo z gorskimi kolesi, veljati eno leto po uveljavitvi predpisa iz drugega odstavka 8. člena
tega zakona.
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Upravni odbor Planinske zveze Slovenije je na svoji 5. seji dne 12. aprila 2007 v skladu z 52. členom statuta PZS, sprejel Pravilnik o delu Gospodarske komisije UO PZS, ki ga je predhodno potrdil Zbor gospodarjev planinskih društev. Pravilnik določa način delovanja gospodarske komisije in
njenih podkomisij ter organiziranost po meddruštvenih odborih. Podrobnejše pa naloge delovanja GK, njenih članov in strokovnega sodelavca opredeljuje Katalog nalog članov gospodarske
komisije UO PZS. Pravilnik o delu GK PZS prične veljati v 8. dneh po objavi v Obvestilih PZS.

PRAVILNIK GOSPODARSKE KOMISIJE UO PZS
1. člen
Gospodarska komisija UO PZS (v nadaljevanju GK) usklajuje dejavnosti PZS, MDO in PD na področju planinskih koč in drugih zgradb (v nadaljevanju planinskih zgradb) ter drugega premoženja.
2. člen
GK obravnava vprašanja na področjih:
a) gospodarjenja in upravljanja planinskih objektov ter drugega premoženja,
b) gradnje, predelave, obnove in vzdrževanja planinskih zgradb,
c) označevanja planinskih zgradb.
d) informiranje upravljavcev planinskih koč in izobraževanje osebja, ki dela v planinskih
kočah
3. člen
GK pripravlja strokovna mnenja in predloge rešitev ter jih posreduje UO in P UO PZS. Člani GK
razlagajo in pojasnjujejo posamezne predloge in rešitve na pristojnih organih PZS in pri državnih
organih.
4. člen
GK sodeluje z MDO preko njihovih Odborov za gospodarjenje(koče), s PD pa preko njihovih Odsekov za gospodarjenje (koče).
5. člen
GK sodeluje z upravnimi in drugimi organi le na podlagi pooblastila UO PZS ali P UO PZS.
6. člen
GK sestavljajo načelnik, vodje podkomisij in po en predstavnik vsakega MDO (kjer so planinska
društva s kočami). Načelnika GK imenuje UO PZS na predlog predsednika PZS. Sestavo komisije
potrdi UO PZS na osnovi predloga načelnika GK in predlogov MDO.
7. člen
GK se sestaja najmanj dvakrat letno. Na sejah obravnava, usklajuje in potrjuje načrte dela in
poročila o delu svojih podkomisij ter na podlagi njihovih strokovnih mnenj pripravlja
predloge sklepov s področja planinskega gospodarstva za UO PZS.
8. člen
V okviru GK delujeta dve stalni podkomisiji: Podkomisija za upravljanje premoženja (v nadaljevanju PkUP) in Gradbena podkomisija (v nadaljevanju GPk). Podkomisiji se ukvarjata s strokovnimi vprašanji. Podkomisiji skrbita za izobraževanje na svojem področju.
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9. člen
PkUP sestavljajo strokovnjaki s področja prava, ekonomije, turizma in gostinstva. Delokrog PkUP
so upravljavska in pravna vprašanja v zvezi s premoženjem PZS in PD.
10. člen
GPk sestavljajo strokovnjaki s področja gradbeništva, arhitekture, strojništva, elektrotehnike in
drugih tehničnih strok. Delokrog GPk so tehnična vprašanja v zvezi z ekološko sanacijo, vzdrževanjem, obnovo in gradnjo koč in drugih, za obratovanje koč potrebnih objektov in naprav.
11. člen
Člane podkomisij predlagajo MDO, izbere pa jih lahko tudi načelnik GK, glede na njihovo strokovno usposobljenost. GK potrdi sestavo podkomisije na predlog njenega vodje.
12. člen
GK ima Zbor gospodarjev planinskih koč. Zbor sestavljajo delegati, izvoljeni na območnih zborih.
13. člen
Območja posameznih zborov se pokrivajo z območji posameznih MDO. Število delegatov na
posameznih zborih določi na predlog GK UO PZS.
14. člen
Pravilnik GK PZS začne veljati v osmih (8) dneh po objavi v Obvestilih PZS.
15. člen
Za določbe, ki niso zajete s tem pravilnikom se uporabi poslovnik o delu UO PZS.

Ljubljana, 12.04.2007

Načelnik GK PZS:
Metod Kovač l.r.
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PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE
GOSPODARSKA KOMISIJA UO PZS
KATALOG NALOG ČLANOV GOSPODARSKE KOMISIJE IN STROKOVNEGA SODELAVCA
Planinska organizacija kot tudi širša družbena skupnost pričakuje od sodelovanje pri projektih, ki
se tičejo področja upravljanja planinskih koč vpetih v kontekst razvoja na gospodarskem, turističnem, športnem, vzgojno-izobraževalnem in informacijskem področju. Tudi predstavniki PZS, ki
se udeležujejo srečanj raznih komisij CAA in UIAA vse bolj potrjujejo ugotovitve, da se bomo
morali še aktivneje kot v zadnjih letih vključiti v procese, ki potekajo v celotni Evropi.

Pri tem lahko upoštevamo dejstvo, da glede programov, ki trenutno tečejo v okviru planinske organizacije naše izkušnje nikakor niso zanemarljive, zlasti na področju varovanja
okolja in mednarodnega sodelovanja. Zato je pomembno, da se še aktivneje vključimo v
mednarodne povezave z organizacijami, ki delujejo na področju gora.
Glede na našteto smo zajeli naloge, ki jih izvaja Gospodarska komisija UO PZS.
Delitev nalog članov gospodarske komisije je naslednja:
NAČELNIK GOSPODARSKE KOMISIJE
1. - Vodi delo komisije
2. - Sklicuje in vodi seje GK
3. - Se udeležuje sej Upravnega odbora PZS
4. - Daje predloge za sestavo finančnega načrta
5. - Skrbi za smotrno uporabo finančnih sredstev
6. - Skliče zbore gospodarjev (oskrbnikov in najemnikov planinskih koč) in skupaj s
člani GK pripravi dnevni red in gradivo
7. - Skrbi za izvrševanje sklepov Skupčine PZS, Upravnega odbora PZS, GK, Zbora gospodarjev ( oskrbnikov in najemnikov planinskih koč)
8. - Udeležuje se domačih in mednarodnih srečanj namenjenih upravljanju planinskih
koč
ČLAN – vodja gradbene podkomisije
1. - Sklicuje seje podkomisije in skrbi za kontakt s strokovnim sodelavcem in načelnikom GK
2. - Vzdržuje stike s planinskimi društvi in skrbi za reševanje problematike, ki se pojavlja
3. - V sodelovanju s člani podkomisije in strokovnim sodelavcem pripravlja vsakoletne
plane investicij za ekološko sanacijo planinskih koč.
4. - V sodelovanju z člani podkomisije in strokovnim sodelavcem pripravlja strokovna
gradiva za planinska društva, zbore gospodarjev, ministrstva in druge institucije
5. - V sodelovanju s člani podkomisije pripravlja mnenja o predvidenih investicijah v
planinske koče in zanje pripravljenih projektih.
6. - Udeležuje se raznih strokovnih srečanj
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ČLAN – vodja podkomisije za upravljanje s planinskim premoženjem
1. - Sklicuje seje podkomisije in skrbi za kontakt s strokovnim sodelavcem in načelnikom GK
2. - Vzdržuje stike s planinskimi društvi in skrbi za reševanje problematike, ki se pojavlja
3. - Daje naloge članom podkomisije zadolženim za delo na posameznih področjih
4. - Pripravlja v sodelovanju z ostalimi člani in strokovnim sodelavcem poročila o
posameznih vprašanjih
ČLANI
1. 2. 3. -

GK – predstavniki MDO
Skrbijo za povezavo med GK in odborom za koče pri svojem MDO
Sproti seznanjajo GK s problematiko koč v svojem MDO in predlagajo rešitve
Opravljajo preglede planinskih koč na področju MDO in o pregledih poročajo na
sejah GK

STROKOVNI SODELAVEC GOSPODARSKE KOMISIJE
1. - Usklajuje delo med GK, strokovno službo in GS PZS.
2. - Usklajuje delo med GK, PD in MDO
3. - Usklajuje delo med podkomisijami znotraj GK
4. - Skrbi za tekoče obveščanje medijev o obratovanju planinskih koč
5. - Skrbi da društva redno prejemajo vse naročene artikle in materiale
6. - Skrbi za koordinacijo z ustreznimi državnimi in drugimi ustanovami po pooblastilu
organov PZS
7. - Piše zapisnike sej GK in če je potrebno tudi posvetov in srečanj s planinskimi društvi in MDO
8. - Ureja in razpošilja pošto, ki se tiče GK
9. - Skrbi za finančno izvajanje programov GK
10. - Skrbi za zagotavljanje finančnih virov iz naslovov javnih razpisov in drugih virov
11. - Skrbi za izvedbo pogodb
12. - Pripravlja dokumente in vloge za kandidiranje komisije na javnih razpisih za javne
finance
13.
Po pooblastilu GK opozarja PD na pravilno poslovanje planinskih koč v smislu izvajanja sklepov UO PZS in Pravilnika o upravljanju poslovanju in opremi planinskih
koč
14. - Po pooblastilu predstavlja GK in sodeluje ter se udeležuje domačih in mednarodnih
srečanj namenjenih problematiki povezani z planinskimi kočami (upravljanje, ekologija, turizem…).
Datum: 12.04. 2007
Načelnik GK PZS:
Metod Kovač l.r.
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