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Obvestila Planinske zveze Slovenije
AKTUALNO
DR. MIHA POTOČNIK –
OB STOLETNICI ROJSTVA

D

r. Miha Potočnik, rojen 29. septembra
1907 na Belci v Zgornjesavski dolini, sodi
med legende slovenskega planinstva.
Njegova planinska pot se je pričela, ko je bil
dijak na kranjski gimnaziji, na katero se je
vedno spominjal s prijaznostjo in veseljem.
Tam so bili tudi planinsko znani profesorji,
med njimi Franc Zupan, ožji sorodnik dr.
Franceta Prešerna, drugi dolgoletni načelnik
kranjske planinske podružnice in graditelj
Prešernove koče na Stolu. Tudi Josip
Tominšek, dolgoletni urednik Planinskega
vestnika, je služboval na kranjski gimnaziji. In
če še upoštevamo, da je Miha Potočnik zašel
na to gimnazijo po zaslugi Jakoba Aljaža, ni
moglo biti drugače, kot da je okolje, v
katerem se je družil s planinci tolikšnega
formata, mladeniča navdušilo za planinstvo.
Ničkolikokrat je pripovedoval o vzponih na
kranjski Storžič, Šmarno goro, Grintovec,
Jošta. Na Joštu je bila do druge svetovne
vojne ena najprivlačnejših točk slovenskega
planinstva, kjer se je zbiral skoraj ves
akademski planinski intelekt, tam pa je
kaplanoval tudi veliki planinec, pisatelj, pesnik
in soustanovitelj kranjske podružnice Fran
Saleški Finžgar.

Tone Škarja vodja odprave Everest, Marjan Oblak
predsednik IO PZS, Ekar Franci predsednik PD Kranj,
Miha Potočnik pozdravlja zmagovalce Everesta v letu
1979 v Kranju, ko se je zgodil najbolj veličastni in
množični sprejem za slovenske alpininste.

V drugi svetovni vojni se je Miha Potočnik kot
zaveden Slovenec znašel na seznamu za
okupatorja nevarnih oseb, zato je bil zaprt in
interniran v taborišču Dachau; srečno se je
rešil tudi po zaslugi dr. Juliusa Kugyja, ki je
posredoval za skupino Slovencev alpinistov,
interniranih v Dachauu, v kateri je bil tudi dr.
Miha Potočnik. Ko se je duševno in telesno
izmučen vrnil, je kljub temu odšel med
partizane, v slovensko narodnoosvobodilno
vojsko, ter proti koncu vojne »po čudežu« in
sreči preživel zadnjo hajko na Poreznu.

V aktivno plezalstvo, alpinizem, med skalaše
je zašel v tridesetih letih, še posebej ko je
leta 1933 dokončal pravne študije na
ljubljanski univerzi. Že v tistem času se je tudi
alpinistično organiziral in bil precej let v
vodstvu jeseniške Skale. Vrednote alpinizma
pa je popolnoma dojel v družbi s Stankom
Tominškom, Jožem Čopom pa tudi dr.
Klementom Jugom, ki se je v tistem času
najbolj zavzemal, da bi slovenski alpinisti
preplezali kar največ smeri v stenah slovenskih
gora ter da bi končno osvojili »zgornjo
težavnostno stopnjo« plezanja. Žal se je
zgodilo, da je bil Miha Potočnik, že takrat
gorski reševalec, tudi v reševalni ekipi, ki je
našla truplo Klementa Juga, ko ni preživel
padca v zahodnem delu Triglavske stene.

Slovenska alpinistična odprava Kavkaz 1963: dr. Miha
Potočnik se je najbolj dobro počutil med alpinisti;
Na sliki : Milan Valant, Peter Ščetinin, Jože Žvokelj,
Keše Peter, Juvan Ljubo, Ekar Franci, /Rus instruktor
sporta/ Šteblaj Lojze, Ante Mahkota, Miha Potočnik
vodja odprave, Peter Jamnik in ruski vodja tabora.

V povojnih letih t. i. obnove slovenskega
planinstva ga je iskanje novih imen pri
oblikovanju in reorganizaciji Slovenskega
3
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odpravo v Pamir. V času njegovega
predsednikovanja PZS je nastala ekspanzija
himalajskih odprav, osvajanj gora, vrhov,
ostenij na vseh celinah, preplezali smo
najtežje vzpone v evropskih Alpah. Slovenski
alpinizem se je uveljavil in zaslovel v svetu.
Dr. Miha Potočnik je bil ponosen, zaveden
Slovenec. Kjerkoli je bil, je uveljavljal
slovenstvo, morebitne nečednosti pa je takoj
brezkompromisno ustavil. Vedno je poudarjal,
da je bil temeljni in največji dogodek
slovenskega planinstva, ko so Slovenci,
Bohinjci, prvič osvojili Triglav. In pod njegovim
vodstvom je Planinska zveza Slovenije ob 200letnici prvega registriranega vzpona na Triglav
postavila in zbrala sredstva za spomenik
osvojiteljem Triglava. Tudi spomenik Juliusu
Kugyju v Trenti in TV-nadaljevanka o njem
smo dobili na pobudo in s sodelovanjem dr.
Miha Potočnika. Da se triglavsko pogorje ni
namenilo
za
smučarsko,
žičničarsko
»okupacijo«, industrijo, je bila njegova
največja zasluga. Zaslužen je tudi za
postavitev »nove« Kredarice na nekdanjem
zemljišču SPD. Le on je lahko prepričal
tedanjo politiko, da se je zgradil nov Triglavski
dom. Ni popustil, da bi se planinski domovi
poimenovali po novodobnih politikih.

planinskega društva nekako obšlo. Vse je
moralo biti urejeno na novo. Ko se je v letu
1948 končno vse precej umirilo, je nekdanjo
vlogo SPD prevzela Planinska zveza Slovenije
in iz podružnic so nastala planinska društva.
Dr. Miha Potočnik je bil na prvi skupščini PZS
izvoljen za člana nadzornega odbora. Njegovi
pogledi na planinsko organizacijo so bili vedno
nekoliko centralistični. Menil je, da taka oblika
olajšuje obvladovanje organizacije in omogoča
boljši razvoj. V letu 1952 je stopil na čelo
Gorske reševalne službe pri Planinski zvezi
Slovenije ter ji postavil plemenite temelje. To
organizacijo je vključil v mednarodno
združenje IKAR. Vodil jo je do leta 1965, ko
mu je bilo končno zaupano in »odobreno«
vodenje Planinske zveze Slovenije.

Dr. Miha Potočnik
V letu 1967 je dr. Miha Potočnik vodil v Pamir prvič in
prvo alpinistično slovensko odpravo s ciljem Pic Lenin.
Na 6000 metrih n.v. je moral zaradi žuljev, ki so mu
jih povzročili novi čevlji odstopiti od nadaljnjega
vzpona. V okolici baznega tabora se je z velikim
veseljem srečeval z domačini, pastirji nomadi Uzbeki. To je bilo področje v neposredni bližini
kitajske meje, poraslo s planikami in žvižgajočimi
svisci.

Pod
njegovim
vodstvom,
tudi
zaradi
prijateljevanja
z
visokimi
političnimi
osebnostmi, so se prav po njegovi zaslugi
pričele uresničevati besede dr. Klementa Juga,
da moramo Slovenci dohiteti mednarodne
alpinistične dosežke in presežke. V letu 1963
mu je bilo zaupano vodenje prve alpinistične
odprave na Kavkaz, ki je z odličnimi uspehi
odprla pot množici novih odprav. V letu 1967
je uspel tudi s prvo slovensko alpinistično
Letnik 33 / številka 9

Dr. Mihu Potočniku kot planincu, alpinistu,
smučarju pa tudi lovcu so mediji namenili
izjemno pozornost. Spomini nanj kot na
4
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Dr. Miha Potočnik je bil kot zanesljiv planinski
smerokaz, ki nas je vodil v najlepše predele
gora, nam kazal pot pri planinskem delu, v
naši organizaciji; vedno nas je bodril in
vzpodbujal k planinskemu napredku, k novim,
čedalje težjim vzponom. In pri tem se je tudi
sam vedno dokazoval in potrjeval. Tudi
slovensko osvojitev Everesta, ki mu je bila
osebni in nacionalni cilj, je doživel.

planinskega pisatelja, planinskega filmskega
igralca, gorskega naravovarstvenika, predvsem
pa odličnega organizatorja in človeka bodo
vedno živi. Njegovo delo za razvoj in obstoj
slovenskega planinstva v Sloveniji in zamejstvu
ter po svetu je nepozabno. Vedno je cenil in
spoštoval planinsko preteklost, a zamisel o
prepotrebnem slovenskem planinskem muzeju
in arhivu se mu ni uresničila. Zatorej smo se
ob stoletnici njegovega rojstva z letošnjo
položitvijo temeljnega kamna za slovenski
planinski muzej oddolžili tudi njemu.

29. septembra, ob stoletnici rojstva dr. Miha
Potočnika, rojenega na Belci pod mogočnimi
masivi gora Martuljkove skupine, bomo obudili
spomin na »našega« Miha, drugega predsednika
PZS oziroma petega, odkar je bilo ustanovljeno
Slovensko planinsko društvo. Spomini so tudi
del naše obveze, kajti prav iz spominov
črpamo nove moči za nadaljnje planinsko delo,
za planinsko prihodnost. Tudi osebno čutim to
obvezo in hvaležnost do Miha kot alpinista,
gorskega
reševalca,
planinca,
vodje
alpinističnih odprav, kajti čas, preživet s tem
resničnim planinskim tovarišem, iskrenim
prijateljem in človekom, mi je obogatil
življenje, odkril vrednote in smisel gora.

mag. Franci Ekar
predsednik PZS

5
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IZ DEJAVNOSTI PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
AMERIŠKI VELEPOSLANIK V
SLOVENIJI ZAKLJUČIL SVOJ
POHOD PO SLOVENSKEM DELU
EVROPSKE PEŠPOTI E6

markaciji
je
pohodnike
pričakal
tudi
predsednik Planinske zveze Slovenije mag.
Franci Ekar, ki je v priložnostnem nagovoru
poudaril pomen dejanja in pa zlasti veliko
ljubezen veleposlanika g. Robertsona do
slovenskih planin in planincev. Vsem skupaj so
se v zaključni slovesnosti pridružili še
veleposlanikova soproga, ki je tudi prehodila
del poti iz Markovščina na Slavnik, zunanji
minister dr. Dimitrij Rupel, župan občine Piran
Tomaž Gantar in planinci obalnega PD Koper,
ki so veleposlaniku izročili priložnostno darilo.
Kako je zaključek potekal si lahko ogledate
tudi na fotografijah, več pa tudi na spletni
strani www.usembassy.si, kjer veleposlanik
opisuje svojo pot v letu 2007.

A

meriški veleposlanik v Sloveniji gospod
Thomas B Robertson je v soboto 7.7.2007
s prihodom v Strunjan, kjer je zadnja
markacija E6 zaključil svoj dve leti trajajoč
pohod po slovenskem delu evropske pešpoti
E6. Veleposlanik Robertson, ki je že tretje leto
član planinskega društva Integral iz Ljubljane
je izjemen ljubitelj Slovenije in navdušen
planinec in ljubitelj gorskega sveta, kar je že
večkrat dokazal. Nazadnje je bilo to v torek 3.
julija, ko je ob praznovanju ameriškega
državnega praznika 4. julija - Dneva
neodvisnosti, več tisoč povabljenim gostom ob
napovedi svojega slovesa v govoru, ki ga je
povedal v slovenščini, najavil, da se bo še
vračal v Slovenijo in pri tem uporabil besede
našega pesnika Simona Gregorčiča »Nazaj,
nazaj v planinski raj…«. Veleposlanik gospod
Robertson je svojo pot prehodil večinoma sam,
že v letu 2006, zlasti pa v letošnjem letu pa ga
je na poti spremljal Generalni sekretar
Planinske zveze Slovenije Danilo Sbrizaj. Ob
zaključku so se mu v zadnji etapi pridružili še
drugi spremljevalci, med njimi tudi Goran
Gačnik,
direktor
Mednarodne
ustanove
»Fundacije za razminiranje in pomoč žrtvam
min - ITF«, za katero je veleposlanik s svojim
pohodom zbiral denar. Na cilju, pri zadnji

generalni sekretar PZS
Danilo Sbrizaj

________________________________________________________________________________________________

Prisotni: Josef Klenner, Michael Caflisch,
Claude Eckhard, dr. Peter Grauss, Markus
Eckert in Danilo Škerbinek
Zapisnikar: Markus Eckert
Dnevni red:
1. Potrditev predlaganega dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 10. seje Predsedstva
3. Poročilo vodje pisarne
4. Poročila
4.1. Poročanje Eckerta iz sestanka s
predstavniki stalnega sekretariata AK
4.2. Poročilo Škerbineka iz seminarja Cipre

BELEŽKA
Iz 11. seje Predsedstva planinskih organizacij
alpskega loka CAA, ki je bila 14. julija 2007 s
pričetkom ob 10.00 uri v prostorih Planinske
zveze Nemčije na otoku Prater v Muenchenu
7
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4.3.
Poročilo
Eckharda
iz
sestanka
Nadzornega sveta
4.4. Poročilo Klennerja iz razgovora z g.
Onido
5. Informacijski prospekt
6. Projektna zasnova CAA za področje alpske
konvencije (AK)
7. Finančni plan 2008
8. Letni program dela
8.1. Komisija za planinstvo, usposabljanje in
varnost
8.2. Komisija za varstvo narave in
načrtovanje gorskega prostora
8.3. Komisija za koče, pota in plezalne
naprave
9. Večletni program dela
9.1. Komisija za planinstvo, usposabljanje in
varnost
9.2. Komisija za varstvo narave in
načrtovanje gorskega prostora
9.3. Komisija za koče, pota in plezalne
naprave
10. Planinski teden 2008
11. Priprava skupščine CAA
12. Razvoj strukturne spremembe UIAA
13. Časovne obveze/Razno
Za točke dnevnega reda od 1 do vključno 11 so
bila predhodno posredovana pisna gradiva.

Ad 3)
Registracija CAA še ni zaključena zaradi
statusnih nejasnosti pri PZ Italije.
Delitev predvidenih evropskih sredstev za
naloge v zvezi z Via Alpino so privedle do težav
pri usklajevanju mnenj med partnerji o tem.i.
Zaključni račun CAA je nadzorni svet potrdil.
V teku je izdelava strokovne ocene situacije v
Pitz Tall po realizaciji projekta predvidenih
razširitev.
Neznanec je s pomočjo bančnega konta, ki je
objavljen na spletni strani CAA, izvedel
nedovoljeni dvig denarja. Z zadevo se ukvarja
policija.
PZ južne Tirolske prosi CAA za podporo pri
njenem nasprotovanju razširitve žičniškega
kompleksa Marteltall. CAA se bo na osnovi
posredovanih strokovnih gradiv odločila o
svojem stališču.
Ista PZ opozarja tudi na predvideno razširitev
in podaljšanje letališke steze v Bolzanu, kar bo
pomenilo več prometa z večjimi letali nad
južnotirolskimi gorami in seveda tudi nad
Bolzanom. V izdelavi je strokovna ocena tega
projekta. Trenutno zbirajo podpise proti tej
nameri. Ko bo dokumentacija narejena, se do
projekta opredeli tudi CAA.
Ob tem se je razvila razprava oz. vprašanje,
do kakšnih oz. katerih projektov, ki
predstavljajo onesnaževanje okolja, se naj
CAA opredeljuje direktno in kateri so tisti
projekti, kjer daje načelno stališče? Tudi n.pr.
letalski promet nasploh troši ogromne količine
kisika, neregulirani daljinski transport s
tovornjaki pomeni grozovito breme (primer
naše Prekmurje) za pokrajine, kjer se to
dogaja. CAA in njene članice se ne zmorejo
povsod odzvati. Do vprašanja se bo morala
opredeliti naslednja skupščina.
Vodenje reciprocitete je bilo dokumentirano
predana SAC.
Ekološka unija Evrope želi vzpostaviti
informativno mrežo o Alpah. Ker so nas
povabili k sodelovanju, je potrebno zaprositi,
da nam posredujejo svoje dokumente, iz
katerih bo razvidno njihova usmeritev oz.
program.
Načelniki komisij CAA bodo skupščinske
delegate opozorili na nesodelovanje delegatov
članic v delu strokovnih komisij (se ne odzivajo
na posredovana gradiva ter vabila, ne hodijo
redno na seje, ne pripravljajo dogovorjena
gradiva in konstruktivno ne
sodelujejo v

Ad 1)
Dnevni red je bil brez pripomb sprejet
Ad 2)
Želel sem razčistiti, kakšno obvezo bo imela
PZS, ko bo država Slovenija prevzela vodenje
stalnega sekretariata alpske konvencije (AK).
Po praksi planinskih zvez, kjer je sedež že bil,
te niso imele nikakršnih obvez in ne stroškov,
razen, če so ti izhajali iz posebnega sporazuma
med državo gostiteljico in domačo planinsko
zvezo.
Opozoril sem še na
napako v zapisniku,
namreč, da je predsedstvo enoglasno podprlo
predlog, da morajo članice CAA članarino
poravnati do 31. 01. vsako leto. Ker CAA ni
akcijski organ, kot njene članice in nima
načrtovanih večjih aktivnosti ter s tem
stroškov v začetku leta, sem ponovno
predlagal poravnavo članarine v več obrokih. V
tem smislu se bo potrebno s strani PZS oglasiti
na jesenski skupščini, ko se bo predlog
obravnaval.
S zapisanimi razjasnitvami je bil zapisnik
potrjen.
Letnik 33 / številka 9
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zadanem si delu. Izbrani delegati članic
morajo svoje sodelovanje izvajati vsaj eno
mandatno obdobje, saj sicer ni zagotovljena
kontinuiteta dela..

dogovorili o osnovni vsebini in konceptu
biltena, ki ga naj sekretar v osnutku pripravi
do naslednje seje. Strošek za tisk biltena je
treba vključiti v plan za l. 2008.

Ad 4)
4.1. M. Eckert se je v imenu CAA udeležil
sestanka stalnega sekretariata AK. Poglavitno
vprašanje se je nanašalo na promet: kako
izboljšati povezave prevoznih sredstev pri
prevozu do gorskih izhodišč, kako se izogniti
zastojem v prometu, kako zadostiti željam
planincev pri dostopu do gorskih izhodišč in
kakšna je vloga nacionalnih planinskih zvez pri
izboljšanju potovalnih možnosti svojemu
članstvu. Obe strani sta izrazili željo po
tesnejšem sodelovanju.
4.2. Izpostavil sem ključna sporočila, ki so
obširneje
predstavljena
v
sestavku,
objavljenem v letošnji 6. št. Obvestil PZS.
4.3. C. Eckhardt se je udeležil sestanka
nadzornega odbora AK. Dogovorili so se, da
mora delo v bodoče potekati pregledneje, da
se je potrebno osredotočiti na ključna
vprašanja oz. problematiko, da se je potrebno
še bolj potruditi za uresničevanje sporočil AK
in da je potrebno članstvo planinskih
organizacij iz držav, ki so podpisale AK,
popolneje seznaniti z vsebino AK.
4.4. Predsednik Klenner se je sestal z M.
Onido, generalnim sekretarjem stalnega
sekretariata AK po vprašanju aktivnosti CAA pri
uresničevanju AK. Ker imajo opazovalke (ta
status imajo vse članice CAA) zaradi
zahtevnega strokovnega nivoja dela v
sekretariatu le omejeno možnost sodelovanja,
se priporoča, da so predstavniki opazovalk
aktivnejši v delovnih komisijah, kjer imajo tudi
pravico dajati predloge ali zahtevati pojasnila.
Konkretneje bi lahko opazovalke delovale tudi
v nadzornem odboru, kjer se spremlja delo
državnih organov podpisnic pri realizaciji
zastavljenih ciljev.
Več se bo potrebno posvetiti tudi izmenjavi
uspešnih praks in izkušenj ter vprašanjem
prometa v gorah.

Ad 6)
Predsednik CAA je z posebnim dopisom povabil
vse predsednike članic, da se opredelijo do
vloge, ki jo naj ima CAA v bodoče pri
realizaciji AK. Ob tej priliki je predstavil tudi
scenarij aktivnejšega strokovnega delovanja
CAA, kar pa bo zahtevalo novo zaposlitev
ustreznega strokovnjaka za ½ delovnega časa.
Kaj se zgodi, če CAA ne poseže aktivneje v
realizacijo AK? Kako važna je aktivnost CAA za
AK? Kaj bomo imeli od delavca z polovičnim
delovnim časom?
Od 8 članic se jih je 6 odločilo za aktivnejšo
vlogo CAA, PZS se je sicer izjasnila za
aktivnejšo vlogo CAA, a ne vidi sredstev za
potrebno večjo participacijo s tem v zvezi, ena
članica pa še ni dala odgovora. Večina članic
torej meni, da se CAA mora strokovno in
organizacijsko okrepiti. Zlasti predsednik CAA
je izhajal iz stališča, da če se je katera koli
zveza odločila za vključitev v CAA, se je
morala zavedati tudi potrebe, da participira za
načrtovano delo potrebna sredstva.
V nadaljevanju smo obravnavali opis del
novega predvidenega delavca, vendar smo
zahtevali, da se pripravi na osnovi danih
pripomb nov predlog,
Predlagana zaposlitev delavca pomeni 21.000 €
več potrebnih sredstev.
Ad 7)
Vodja strokovne službe je pripravil
štiri
osnutke finančnih planov za l. 2008, po višini v
razponu od 41.500 € do 81.500 €. Osnutki so
predvideli več izdatkov za izdajo informacijske
brošure in večjo javnost dela CAA, s tem več
stroškov potovanj in največjo postavko, ki
nastopa v osnutku najvišjega plana t.j. 21.000
€ za zaposlitev novega delavca. V primerjavi z
finančnima planoma za l. 2006 (45.431 €) in
za l. 2007 (42.000 €) so seveda osnutki pri vseh
prisotnih vzbudili veliko vprašanj, predlogov in
pripomb.
Po dolgi in trdi razpravi sta nastala predloga v
dveh variantah in sicer plan v vrednosti 46.100
€ in 67.500 € (slednje vključuje tudi polovični
delovni čas novega strokovnega delavca,
omenjeno v prejšnji točki dnevnega reda).

Ad 5)
CAA potrebuje za svojo predstavljanje v
javnosti brošuro v 4 jezikih, ki bo informirala
kaj je CAA, katere organizacije so članice,
kako CAA dela, kaj dela predsedstvo in njene
komisije. Na osnovi nekaj vzorcev smo se
9
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bodo gradivo do 08.08. razposlali vsem
članicam.
V opoldanskem odmoru bo od 11.00 do 12.30
ure zasedal tudi reprocitetni odbor.
Ker po statutu CAA lahko pravno veljavno na
skupščini glasujejo le predsedniki članic,
predsednik Klenner pričakuje, da se bodo
skupščine udeležili vsi predsedniki članic. V
primeru, da bi predsednik, ki bo odsoten na
skupščini, koga pooblastil, mora manjkajoči
predsednik naknadno pisno potrditi določene
sprejete sklepe, kar pa veljavnost sklepov
odlaga.

Ad 8)
Za vse tri komisije velja, da je potrebno
predložena poročila dopolniti tako, da bodo
informirala o delu med lansko in letošnjo
skupščino. Predlog plana je potrebno sestaviti
na osnovi že odobrenih triletnih planov s tem,
da je potrebno dodati tiste aktivnosti, ki
zaradi različnih vzrokov niso bile realizirane.
Vodji strokovne službe je naloženo, da pripravi
vodilo za pripravo gradiv, poročil, itd.
Ad 9)
Vse tri komisije so dolžne do skupščine
pripraviti osnutek večletnega programa dela in
sicer za obdobje 2009 do 2011. Osnutek bo
posredovan članom predsedstva v predhodni
pregled.

Ad 12)
Na zadnji skupščini UIAA je prišlo do velikih
strukturnih
sprememb,
organizacijska
struktura je zelo zapletena. Skupščina se je
končala brez sklepov in usmeritev za nadaljnje
delo, kar mora skoraj zanesljivo voditi v
neučinkovitost. Z sklepom skupščine se je za
100 % povečala članarina. Tekmovalna
dejavnost je organizirana ločeno, vendar
pravno organizacija ni urejena. S tem v zvezi
ostaja odprto zavarovanje in antidopinška
kontrola ter nejasna določila pri pozitivnem
rezultatu te kontrole. Verjetno bi bilo
smiselno, da bi o nastali situaciji spregovorili
tudi na jesenski skupščini.
DAV je z OeAV za skupščino
pripravila
zanimivo gradivo »Katalog kriterijev za
izgradnjo planinskih poti«. Gradivo obravnava
pravne,
naravovarstvene,
tehnične,
gospodarske, športne,.. ozire. Vse več interesa
za izgradnjo novih poti v planinskem svetu je
narekovalo, da sta imenovani planinski zvezi
pripravili omenjeno gradivo. Obljubili so nam
ga posredovati.

Ad 10)
V zvezi z načrtovanim alpskim tednom
(Alpweek 2008), ki se bo dogajal od 11. do 14.
06. 2008 v Franciji, je M. Eckert zaprosil za
razgovor, ki bi naj razjasnil pričakovanja
organizatorja (CIPRA) od CAA (časovni okvir,
stroški, število sodelujočih, teme, za katere se
pričakuje, da jih bo prispevala CAA itd).
Organizatorji so ga seznanili, da ne žele
preveč ozko specializiranih razprav, te naj
bodo splošno razumljive. Od udeležencev
pričakujejo, da bodo v svoje sredine prenesli
informacije in sporočila, ki bi naj prispevale k
večjemu osveščanju ljudi v gorski naravi.
Pričakujejo tudi, da bo CAA prispevala teme,
ki
so vezane na različne dejavnosti v
visokogorju, n.pr. o alpinizmu, heli-skiing,
mega žičniških sistemih itd.
CAA je
pripravljena
sodelovati,
vendar
mora
organizator predstaviti konkretno ves projekt.

Ad 13)
Sekretar CAA je informiral o celi vrsti
dogodkov, ki so predvideni za jesen in odprl
vprašanje sodelovanja CAA na njih. Dogovorili
smo se, da se bo potrebno zelo pozorno, glede
na vsebino in pomen teh dogodkov za CAA,
odločati, kje se bomo odzvali, saj bodo sicer
potni stroški prekoračili naše plane.

Ad 11)
Sekretar CAA je predložil predlog dnevnega
reda jesenske skupščine CAA, ki bo 08.
septembra
v
planinski
koči
«Friedl
Mutschlechner« v Innervillgratenu
na
vzhodnem Tirolskem – Avstrija. Predlog obsega
16 točk. Ker bo treba nekaj danes
obravnavanih gradiv še dopolniti, bodo morali
sekretar in načelniki komisij zelo pohiteti, da
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Danilo Škerbinek l.r.
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30 LET KRANJSKE KOČE NA
LEDINAH

Lovrenca Potočnika,
Jerneja Krča…

Franca

Kremžarja,

Na Ledinah ob jubileju Kranjske koče so se
zbrali tudi planinski znanci in prijatelji iz
sosednje Koroške: gorski reševalci, planinci,
smučarji..; Beljačani in reševalci iz Železne
Kaple s Francem Ekarjem, Danilom Škrbinekom
in Klausom Kummererjem (drugi z leve), ki je
vodil OAV Villach 21 let in je tudi gorski
reševalec in velik prijatelj slovenskih
planincev.

N

a Ledinah pri »Kranjski koči« se je v
prečudovitem vremenu zbralo planinsko
domoljubje iz vseh delov Slovenije in
tudi bližnjega avstrijsko koroškega zamejstva,
Beljaka, Celovca, Železne Kaple, prišla je
delegacija z Južne Tirolske, predstavniki
avstrijske GRS, ÖAV, HTC...

Po skromni planinski slovestnosti ob spominu
na trideset let delovanja in zgraditve "Kranjske
koče" na Ledinah je bila v sklopu tega dogodka
tudi spominska komemoracija za ponesrečene
v prvi helikopterski gorski nesreči v reševalni
akciji s smrtnimi izidi. Nesreča se je zgodila v
grebenu "Kancelj" pod Kranjsko kočo 29. junija
1975 okoli 19. ure. Z molkom so počastili
spomin na umrle v tej nesreči in na vse
pokojne sodelujoče pri izgradnji Ledin. Venec
so položili gorski reševalci iz Kranja, planinci
sekcije PD Kranja iz Preddvora in predstavniki
Policije iz Kranja. Spominsko ploščo je PD

"Kranjska koča" na Ledinah ali Vadinah, nekdaj
Vodine, je odlično prestala tri desetletja med
vetrovi, gromi in plazovi..; Objekt pod
severnimi ostenji Rinkami, Skuto, Dolgim
Hrbtom, Štruco... še posebej v sedanjem času
postaja vse zanimivejši in se vrača v čas
romantike. Obdobja Kocbeka, Frischaufa in
slavnih vodnikov in lovcev tega okoliša:
Jerneja Veršnika -Jernika, Janeza Piskernika,
11
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Želimo, da bi se oblikovale stimulativne
davčne in finančne rešitve za te dejavnosti, z
jasnimi in sprejemljivimi predpisi.
Zgodila se je evropska Slovenija. In s tem tudi
obveze mednarodnih sodelovanj na več
področjih, kar pa je povezano z velikimi
stroški, za to pristojna ministrstva pa v te
namene ne namenjajo potrebnih sredstev.
Ekar se je bo tem tudi zahvalil MO in ministru
za
razumevanje
ter
pomoč,
ko
z
razumevanjem zaposluje vrhunske alpiniste, s
helikoptersko pomočjo za dela na planinskih
poteh in kočah in seveda pri reševanju.
V okviru ministrstva za obrambo nastaja t.i.
center za gorsko usposabljanje, center
odličnosti. (Na srečanju so se že tudi
dogovorili, da se med MO in PZS sklene
sporazum o strokovnem sodelovanju na
področju
teoretičnega
in
praktičnega
usposabljanja - planinske šole, alpinistike,
reševanja. Ta gorska šola, ki bo imela sedež v
Bohinjski Beli, bo imela mednarodni obseg in
namen.)

Kranj v skoraj neposredni bližini nesreče
odkrilo leto kasneje. Tega tragičnega dogodka
se Kranjčani, planinci, gorski reševalci in
svojci spominjajo vsako leto.

Franci Ekar, ki je dejal, da je tu le kot
planinec s spoštljivimi spomini in hvaležnostjo,
da se je z dobro voljo in izjemno energijo ta
izgradnja zgodila, se v tridesetih letih tudi
potrdila in utrdila in da dobro služi
programiranemu namenu, v javnem interesu
za človeka, ki ljubi goro in človeka, da dobi
prepotrebno zdravje in energijo za nove
ustvarjalnosti, delo pa tudi vse splošno
blagostanje.
Je pa ob ministrovi prisotnosti zaprosil, da
prenese na vlado in parlament problematiko,
ki bi jo država Slovenija morala urediti, tako
kot je to urejeno v državah EU: Zagotavljanje
sredstev za sanacijo in ekološko ureditev ter
posodobitev
planinske
infrastrukture,
z
nameščanjem čistilnih naprav, za odpravo
naftnih derivatov, okolju neprijazne kemije in
izgradnjo
planinskemu
svetu
prijazne
energetske vire.
Zakon o planinskih poteh je sprejet in
veljaven. Viri za financiranje vzdrževanja so
zapisani, vendar o tem dotični še nič ne vedo,
tako kot tudi ne lokalne skupnosti na katerih
področjih ta pota potekajo.
Tako kot se okoljevarstveno osveščena EU
prizadeva obvarovati in zaščititi še »ne
zlorabljene in uporabljene ter od človeka ne
izkoriščane gorske površine«, bi morali imeti
tudi v Sloveniji dovolj korajže, da bi vsaj že
petdeset let nastajajoči Kamniško-Savinjsko
regijski
park
končno
udejanili.
Država je do neplačanega društvenega
prostovoljstva nekako ledeno hladna. Tudi
moralnih podpor in priznanj je vse manj.
Letnik 33 / številka 9

Udeležence slavja je pozdravil župan
Jezerskega, Milan Kocijan, ki je čestital PD
Kranj za dobro in skrbno delo pri zagotavljanju
turistično planinske ponudbe v tem jezerskem
planinsko alpinistično smučarskem biseru, kar
je še posebej pomembno tudi za kraj.
Tomaž Jamnik, načelnik GRS Kranj je obudil
spomine na helikoptersko nesrečo med
reševalno akcijo, ki se je zgodila pod Kranjsko
kočo v letu 1975, ko so življenje izgubili vsi
trije: ponesrečenec, pilot in zdravnik..
Delegacija GRS in Policije položila venec in
prižgala sveče pri spominskem obeležju na
Ledinah. Minuto tišine so namenili tudi
pokojnim graditeljem koče.
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zmogel in tudi postoril, kar je seveda možno.
Veseli me, da so se Ledine zgodile in čeprav
nekoliko pozno, saj je prvo namero gradnje
naprej onemogočila prva svetovna vojna, nato
še druga… Čestitke predsedniku in vsem, ki
ste kar koli doprinesli za razvoj in izgradnjo te
koče.«

Minister Karl Erjavec, odličen pohodnik,
planinec in športnik je dal izjemno priznanje
planinstvu, Planinski zvezi Slovenije za delo, ki
ga opravlja, kot praktično najstarejša, aktivna
društvena organizacija. Tudi že na začetku
nastajanja je bilo planinstvo prepleteno s
slovenskim domoljubjem - kdor ljubi planinski
svet je domoljub. In kdor je to, je najbolj
zanesljiv in dober državljan.
»Ko se bom spuščal v dolino, bo moj nahrbtnik
težak, saj mi ga je Ekar dodobra napolnil z
zadolžitvami in posredovanji, vendar bom to

predsednik PZS
mag. Franci Ekar

___________________________________________________________________________________

»STUDIO OB 17.« R SLO1 dne
03.08.2007 v planinskem domu
na Kredarici.

MORS. Postaja odlično deluje in tudi širi obseg
in dejavnost vremenske opazovalno merilne
postaje. Meteorološka postaja Kredarica je v
več, kot pol stoletja delovanja postala kot
pomembna in atraktivna nacionalna dejavnost
še posebej koristna tudi za planinstvo in
obiskovalce gora. Zatorej ni naključje , da je
PZS ob njihovem jubileju »posadko« najvišjih
»vremenarjev« odlikovala z zlatim častnim
znakom PZS.

P

rvi program Radia Slovenija je v petek 3.
avgusta pripravil v planinskem domu na
Kredarici planinski studio ob 17 h, ki ga
je vodil novinar in komentator Marko Škrlj. V
oddajo so bili povabljeni predsednik PZS Ekar
Franci, Miro Pogačar predsednik PD Radovljica
in GRZS in Janko Rekar meteorolog in gospodar
planinskega doma na Kredarici. Kljub slabemu
vremenu, dežju, megli in vetru sta se oba
povabljenca povzpela iz doline na Kredarico in
tudi po zaključku oddaje še isti večer sestopila
v dolino.
Tematika eno urnega pogovora se je dotikala
planinskih aktualnosti in zlasti preventivne
dejavnosti v gorah, ki jo letos tako PZS kot
GRZS s pomočjo medijev aktivno in intenzivno
sporočajo vsem tistim, ki se odpravljajo v
gore. Vsi gostje višinskega studia so si bili
enotni, da je za hojo v gore potrebno biti na
to pripravljen in usposobljen. Manili so tudi,
naj vsi, ki so premalo usposobljeni zaprosijo za
pomoč vodnike PZS ali člena ZGVS. Sedaj
posredovane informacije o stanju v gorah,
napotki, priročniki, vremenske napovedi, so
izjemno kvalitetne in zanesljive.
Ekar je izrazil še posebno zadovoljstvo, ker se
je pred leti »bojeval« z ministrom za okolje in
prostor za obstanek in nadaljevanje delovanja
meteorološke postaje na Kredarici in je
»bitko« dobil. Sedaj je delovanje postaje
pokrito 50% s sredstvi MOP in 50% s sredstvi

Na fotografiji: Ekar Franc predsednik PZS, Janko Rekar
meteorolog in gospodar Triglavskega doma na
Kredarici, tehnik Zdravko Poglajen R SLO in novinar
Marko Škrlj sicer aktiven planinec, ki jima uspela
odlična povezava Kredarica - Ljubljana, ter Miro
Pogačar predsednik PD Radovljica in GRZS.

Planinski triglavski studio ob 17h je po ocenah
poslušalcev in uredništva prvega programa
RSLO pohvalno uspel.
predsednik PZS
mag. Franci Ekar

13

Letnik 33 / številka 9

Obvestila Planinske zveze Slovenije

PLANINSKO OBELEŽJE
PONESREČENIM V GORAH
MARTULJKOVE SKUPINE IN V
KARAVANKAH NAD SREDNJIM
VRHOM

dostojanstven spomin na umrle v gorah. Ta
pobuda PD Gozd Martuljek, ki je bila
realizirana v sodelovanju in s podporo
Ljubljanske nadškofije, ki je v ta namen
darovala tudi zemljišče na katerem je
postavljeno spominsko obeležje arhitekta
Marjana Ocvirka, je bila izjemno pozitivno
sprejeta in pohvaljena od množice prisotnih,
ki so s svojo prisotnostjo pa tudi planinsko
osveščenostjo počastili ta dogodek in še
posebej obudili spomin na pokojne, ki so jim
gore vzele življenje.

V

nedeljo 5. avgusta je planinsko društvo
Gozd Martuljek pripravilo slovesnost. V
Jasenjah pri Finžgarjevi kapeli »Marije
Snežne«, kjer so svečano in spoštljivo odkrili
spominsko obeležje ponesrečenim alpinistom
in planincem v gorah. Pred tem so darovali
sveto mašo, ki jo je vodil dr. Janez Gril glavni
urednik Družine, ki je sicer aktivni član PD
Gozd Martuljek, maševali pa so še kranjsko
gorski župnik Janez Avsenik in duhovnika iz
Hrvaške.

Odkrito obeležje

Potek
gradnje,
delavce,
darovalce,
projektante in izvajalce del je predstavil in se
jim zahvalil Tone Oman predsednik PD Gozd
Martuljek. Gorsko spominsko obeležje je
odkril najstarejši član PD Gozd Martuljek Košir
Stanko, tudi odličen planinec, poznavalec
gora, ki je pri več kot devetdesetih letih še
vedno čil, zdrav in planinsko aktiven ter zvest
svojemu PD. Vsak dan preživi v sožitju z
gorami martuljškimi in drugimi gorami v
bližini.
Dr. Janez Grilj je v svojem gorsko planinskem
sporočilu blagoslovil spominsko obeležje.
Predsednik PZS Ekar Franci se v nagovoru
zahvalil planincem PD Gozd Martuljek za

Nagovor predsednika PZS Francija Ekarja

Postavljanje obeležij ponesrečenim v gorah,
pod gorami, je že dolgoletna usmeritev in
politika planinske organizacije, saj se prav na
skupnih obeležjih lahko zagotavlja spoštljiv in
Letnik 33 / številka 9
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narejeno in tudi za izkazano veliko pozornost vrednot za človeka. Tako, kot se je zapisalo
pokojnim planincem. Poudaril je, da se bo na pred 110 leti v Aljaževih spisih, da Slovensko
takih mestih lahko z veliko spoštljivostjo planinsko društvo deluje nevtralno in
s
popolnim
spoštovanjem
spominjalo in namenjalo trenutke gorske nepolitično
različnosti kajti le tako lahko dosežemo
tišine vsem v gorah preminulim.
Poudaril pa je tudi, da se na ta dan tudi popolno zadovoljstvo in tudi del sreče na
spominjamo dne, ko je Jakob Aljaž zgradil na poteh in vrhovih v gorsko planinskem svetu.
svetu Slovenskega planinskega društva pred
110. leti triglavsko kapelico neposredno ob
planinskemu domu. Danes je tudi trenutek, ko
lahko povemo, da nam mora biti žal, da je
bila ta kapelica po vihri druge svetovne vojne
porušena. Upamo, da se je ta krivica popravila
z izgradnjo nove mogočne kapele Marije
Snežne, zaščitnice obiskovalcev gora, ki je
bila zgrajena tudi s pomočjo planincev, kot
pred 110 leti. Takratno Slovensko planinsko
društvo, katerega naslednik je sedaj PZS, jo je
s svojimi prispevki za izgradnjo kapele
pomagalo zgraditi in na današnji dan pred 110
leti tudi blagosloviti.
Franci Ekar, PZS; Ocvirk Marjan, arhitekt oblikovalec
Srečanje na Jasenjah na enem najlepših spomenika; Jure Žerjav, župan občine Kr gora; Omen
planinskih področij slovenskega planinskega Tone, pred. PD Gozd Martuljk; dr. Janez Grilj, urednik
Družine; Janez Avsenik, župnik Kranjska gora.
sveta je bilo planinsko prisrčno druženje in
srečanje prijateljev, planincev, alpinistov,
predsednik PZS
gorskih reševalcev in ostalih, ki slavijo in
mag. Franci Ekar
častijo gorski svet, svet najpopolnejših
___________________________________________________________________________________

SREČANJE PLANINCEV NA
WEINEBENU

povezovanja in sožitja med narodi so tovrstna
srečanja izrednega pomena za premostitev
številnih preprek iz preteklosti. Zato se že
veselimo ponovnega snidenja s planinskimi
prijatelji iz sosednje Štajerske in Koroške.

V

sredo, 15. avgusta, na praznični dan, je
potekalo
na
prelazu
Weinebene
tradicionalno srečanje planincev iz
avstrijske Štajerske, Koroške in Slovenije.
Srečanje, ki se ga vsako leto udeležuje več
tisoč planincev, se je pričelo s slavnostno
mašo. Sledili so medsebojni pozdravi
predstavnikov različnih organizacij, nato pa
prijetno planinsko druženje z izmenjavo
izkušenj in informacij o delovanju prijateljskih
zvez. Iz Slovenije se srečanja že preko dvajset
let udeležujejo člani PD Ljubljana Matica, ki
so pred desetletji v celoti prehodili najbolj
poznano avstrijsko vezno pot Nord – süd
Weitwanderweg 05. Tudi letos jih je vodila
Jožica Potokar. Zbrane so pozdravili tudi
predstavnik avstrijske planinske organizacije
OAV Fritz Kefer, podpredsednik Planinske
zveze Slovenije in predstavnik KEUPS mag.
Uroš Vidovič ter predstavniki sekcij OAV iz
Štajerske in Koroške. V času evropskega

Uroš Vidovič

Predstavniki planinskih organizacij iz Slovenije in
Avstrije na prelazu Weinebene

15
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Kapelica nad prelazom Weinebene je posvečena vsem
planincem in pohodnikom

Izmenjava informacij v prijetni družbi slovenskih in
avstrijskih planincev

___________________________________________________________________________________

TRADICIONALNO SREČANJE
PLANINCEV MDO
POSOČJA ZDRUŽENO Z AKCIJO
»SLOVENIJA PLANINARI«

Porezen je ta dan obiskalo preko tisoč
ljubiteljev gora in planincev, ter svojci padlih
borcev. Tem in ponesrečenim v gorah so
namenili minuto tišine.
Med gosti so bili predstavniki PZS predsednik
Franci Ekar, predsednik MDO Posočja Gregor
Rupnik in predsednica MDO Ljubljana Marinka
Koželj, generalni sekretar PZS Danilo Sbrizaj,
predstavniki sosednjih PD in tudi župani Občin
Tolmin, Cerkno in Železniki, ter predstavniki
Zveze borcev.

P

D Cerkno je v nedeljo 19. avgusta 2007
organiziralo na Poreznu tradicionalno
vsakoletno srečanje planincev MDO
Posočja združeno
z
akcijo
»Slovenija
planinari«.
Ob tej priložnosti so počastili tudi spomin na
postavitev prve planinske koče, ki je bila pred
100 leti postavljena na vrhu Porezna, na
mestu, kjer je sedaj postavljen spomenik
padlim partizanom v bojih na Poreznu.

Slavnostni govornik je bil predsednik PZS Ekar
Franci, ki je med ostalim izpostavil, da je
»Slovensko planinstvo 114 let aktivno,
delujoča in napredna društva organizacija, ki
največ prostovoljnega dela namenja javnemu
namenu in interesu. Z dejanji in rezultati
učinkov in dela to stalno dokazuje. Tudi v
obdobju narodnostnega boja za ohranitev
slovenstva in razvoj slovenstva so bili slovenski
planinci, člani Slovenskega planinskega društva
domoljubno slovensko zavedni in udarni. PZS s

Pozdravni nagovor in oris dela PD Cerkno je
imela predsednica PD Cerkno Damjana Čadež v
programu pa so sodelovali še drugi člani PD
Cerkno, nonet France Bevk iz Otaleža in
folklorna skupina iz Sovodnja.

Letnik 33 / številka 9
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članstvom PD ostaja še vedno svetovna
velesila po kakovosti in tudi članstvu.
Spomini na preteklost so nuja in dolžnost so
ogledalo kulturnosti in človečnosti. In
slovensko planinstvo je doseglo in preseglo vse
mednarodne primerjalne cilje, dejavnosti,
poslanstva..; v alpinizmu, športnemu plezanju,
procesih vzgoje usposabljanja, gorskega
naravo varstva, urejanja poti in planinskih
koč… Nismo pa v stoletju obstoja zgradili
planinskega hrama spominov, slovenskega
planinskega muzeja. To željo že nič kolikokrat
začeto, bomo pričeli uresničevati v petek,
22.t.m., ko bomo, ko bo predsednik vlade RS
položil temeljni kamen za » Slovenski
planinski muzej v Mojstrani«.

Ob tej priložnosti bi rad na tem braniku
Slovenstva, Poreznu sporočil kreatorjem in
razdeljevalcem državno finančnih »pogač« da
slovensko planinstvo še vedno ni deležno
pozornosti in razmer, kot je to v običajno v
alpskih državah članicah EU. MŠŠ in MG še
vedno v svoje programe ne uvrščata
sofinanciranja planinske infrastrukture (koč in
poti), ekoloških sanacij..; Enako MOP ostaja le
pri
obljubah..;
Tudi
razreševanje
nedorečenosti 118. člena Zakona o zaščiti in
reševanju, žal še ni urejeno, kot je bilo
obljubljeno..;
Zakon o planinskih poteh je bil konec junija
2007 sprejet, zato, pričakujemo v naslednjih
mesecih, da bodo viri finansiranja in sredstva
za vzdrževanje planinskih poti zanesljivo
definirani za zagotavljanje del in opravil za
zagotavljanje varnosti na planinskih poteh..;«

Letos v septembru se bomo ob 100 letnici
njegovega rojstva spominjali dr. Miha
Potočnika
nekdanjega
dolgoletnega
predsednika PZS, njegovih zaslug in del za
dobro slovenskega planinstva. Tudi tu na
Danilo Sbrizaj
Poreznu je pustil del življenja in strahu, ko je,
Generalni sekretar PZS
kot je zatrdil prav z alpinističnimi planinskimi
»znanji« preživel, kot partizan zadnjo »hajko«
na Poreznu.
____________________________________________________________________________________

POLOŽITEV TEMELJNEGA KAMNA
ZA SLOVENSKI PLANINSKI MUZEJ
IN ODKRITJE DOPRSNEGA KIPA
AVGUSTA DELAVCA

soustanovitelja Triglavske muzejske zbirke in
idejnega očeta planinskega muzeja v
Mojstrani.
V Mojstrani se je ob tej priliki zbralo več sto
planincev in ljubiteljev gora, med njimi
predsednik vlade Janez Janša, predsednik
etek 24. avgust 2007 je bil za planince državnega sveta Janez Sušnik, minister za
posebno pomemben dan, saj so v pravosodje Lovro Šturm in mnogi drugi, saj
Mojstrani položili temeljni kamen za položitev temeljnega kamna za Slovenski
gradnjo Slovenskega planinskega muzeja in planinski muzej pomeni, da se je po mnogih
odkrili
doprsni
kip
Avgusta
Delavca letih prizadevanj, le nekaj premaknilo in so se
ustvarili realni pogoji, da se ideja, ki je
17
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prisotna že vrsto let končno realizira. To so v
svojih govorih poudarili tudi predsednik PZS
mag Franci Ekar, župan občina Kranjska Gora
Jure Žerjav in predsednik PD Dovje Mojstrana
Miro Eržen. Ob tej priliki sta predsednik PZS in
župan občina Kranjska Gora odkrila tudi
doprsni kip Avgusta Delavca soustanovitelja
Triglavske muzejske zbirke in idejnega očeta
planinskega muzeja v Mojstrani, po katerem se
bo imenovala tudi fundacija, ki bo zbirala
sredstva za muzej.

Temeljni kamen za Slovenski planinski muzej
je položil predsednik vlade Janez Janša, tudi
sam planinec in alpinist, ki je v govoru
poudaril med drugim tudi, Slovenija potrebuje
svoj planinski muzej, saj ima stoletno
planinsko zgodovino in da je prepričan, da je
Mojstrana prava lokacija za planinski muzej,
saj so si člani PD Dovje Mojstrana z Avgustom
Delavcem na čelu še posebej prizadevali za
ohranjanje spomina na zgodovino slovenskega
planinstva.
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Celotna prireditev je bila spremljana s
kulturnim programom, v katerem so sodelovali
pevci moškega pevskega zbora »Triglav» iz
Trente, operni pevec Marko Kobal s citrarjem
Tomažem Plahutnikom in člani KUD »Jaka
Rabič« iz Dovjega.
Danilo Sbrizaj
generalni sekretar PZS

___________________________________________________________________________________

SVEČANOST OB OBLETNICI
PRVEGA PRISTOPA NA TRIGLAV
IN OTVORITVE BOHINJSKE
PLANINSKE POTI

počastitev tega velikega dogodka za slovenski
narod so pripravili PD Bohinj - Srednja vas,
Občina Bohinj in Planinska zveza Slovenije
priložnostno svečanost. Lep sončen sobotni
popoldan je v Bohinju pozdravil številne
obiskovalce in goste, ki so uživali v kulturnem
programu in pogledih na mogočne gore
Julijskih Alp. Zaigrali so godba Gorje in rogisti,
program pa sta obogatila tudi citrar Tomaž
Plahutnik in baritonist Marko Kobal. Zbrane
sta najprej pozdravila predsednik PD Bohinj Srednja vas Janez Korošec in župan Občine
Bohinj Franc Kramar. Slavnostni govornik
prireditve v počastitev prvega vzpona na
Triglav mag. Franci Ekar, predsednik Planinske
zveze Slovenije, je v svojem nagovoru poudaril
velik pomen slovenskega planinstva in gora za
obstoj slovenskega naroda. Poudaril je tudi
dogodek, ki se je zgodil dan prej – položitev
temeljnega kamna za Slovenski planinski
muzej, ki je plod dolgoletnih prizadevanj PZS
in PD Dovje Mojstrana. Štirje srčni možje iz
Bohinja so bili pionirji evropskega formata, saj
so osvojili vrh Triglava prej, preden sta bila
osvojena Mont Blanc in Veliki Klek
(Grossglockner). Tudi s tem dosežkom se
Slovenci uvrščamo v sam vrh svetovnega
planinstva in alpinizma.

V

soboto, 25. avgusta je na Ribčevem Lazu
v Bohinju potekala svečanost ob obletnici
prvega pristopa na Triglav in otvoritve
Bohinjske planinske poti

Natanko pred 229 leti je uspelo štirim
pogumnim možem iz Bohinja premagati skalne
strmine najvišje slovenske gore - Triglava. Kot
običajno na ta dan, so v soboto 25. avgusta v
19
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Predsednik PZS in župan občine Bohinj sta
potem s starosto bohinjskih planincev Jankom
Lapajnetom tudi simbolično odprla Bohinjsko
planinsko pot.
Danilo Sbrizaj
generalni sekretar PZS
___________________________________________________________________________________

OBLETNICA PRVEGA VZPONA NA
TRIGLAV

saj je bilo nadvse primerno za hojo in brez
vetra.

26. avgusta je bil pred 229 leti prvič osvojen
Triglav, simbol Slovencev. V spomin na štiri
srčne može, ki so vrh prvi osvojili in v
počastitev te obletnice je delegacija Planinske
zveze v sestavi treh podpredsednikov; PZS
Marka Goršiča, Staneta Gašpariča in Rudija
Skobeta ter načelnice KVGN in članice UO PZS
Slovenije Rozalije Skobe, položila cvetje na
vrhu Triglava. To so storili že v soboto ob
14.30 uri, na Triglav pa so se povzpeli z
Rudnega polja, po poti mimo Doma Planika
pod Triglavom. Ob razvitju zastave Planinske
zveze Slovenije in položitvi cvetja na Aljažev
stolp je bilo na vrhu Triglava prisotnih kakih
Rudolf E. Skobe
150 do 200 planincev, v velikih skupinah pa so
podpredsednik PZS
na vrh iz vseh treh smeri vzpenjali še vse do
mraka. Dogodku primerno je bilo tudi vreme,
___________________________________________________________________________________

SLAVJE POD OJSTRICO

pomoč, brez katere ne bi šlo. Celjsko
planinsko društvo dostojno upravičuje uradno
nasledstvo
Savinjske
podružnice
SPD,
ustanovljene že prvega leta 1983, saj je
nosilec praktično vse visokogorske dejavnosti
tega področja, vzdrževalec poti,
skrbnik
najpomembnejših planinskih postojank, nosilec
planinske kulture, hkrati pa tudi matica večine

V

lepih dopoldanskih urah sobote 1.
septembra je potekalo slovesno odprtje
prenovljenega Kocbekovega doma na
Korošici.
Z
upravičenim
ponosom
je
predsednica PD Celje-Matica Manja Rajh
naštela vse faze dela ter se zahvalila za
Letnik 33 / številka 9
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mlajših planinskih društev savinjske doline. Ob
tem ji niti krovna organizacija ni vedno stala
ob strani (odtujitev gozdne parcele v Logarski
dolini, nekajletni odmik Slovenske planinske
poti – transverzale – od Okrešlja), a zavezanost
prvobitni ideji slovenskega planinstva ji je
pomagala te težave premostiti kot manj
pomembne epizode ali kot škodo po naravnih
ujmah, ki tudi nikoli niso počivale.

Korošica ima poseben pomen že kot edina res
visokogorska postojanka v Vzhodni Sloveniji,
po svoji legi sploh najpomembnejša v vseh
Kamniško-Savinjskih Alpah, pa tudi kot rojstno
mesto slovenskega ekstremnega alpinizma, saj
je Dedec s slovitim Centralnim stebrom (prvi
vzpon Ciril Debeljak in Rado Kočevar, 1949) od
koče oddaljen le nekaj minut. Obnovljena
koča s svetlo notranjostjo in s fasado, kot
vrojeno v kamnito okolje, bo še dolgo v ponos
sedanjim graditeljem.

Slavnostni govornici so sledile pozdravne
besede ministra za obrambo Karla Erjavca in
predsednika PZS Francija Ekarja s posebnim
poudarkom pomena medsebojnega sodelovanja
(helikopterski prevozi, zaposlitev alpinistov,
vzgoja inštruktorjev, pomoč pri nepalski šoli
itd.) ne samo za planinstvo, temveč za
slovenstvo sploh. Predsednica Manja Rajh in
podpredsednik društva Edi Stepišnik sta se s
Kocbekovo plaketo zahvalila družini Mlinar
(kmetija Planinšek) in 15. helikopterskemu
bataljonu Slovenske vojske, zahvalila pa sta se
tudi PZS, oskrbnici Mojci Perbil, članom
21
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društva za 2500 podarjenih delovnih ur ter
sponzorjem. Prenovljeni Kocbekov dom in
prisotne je blagoslovil kaplan župnije Luče Viki
Košec, v kulturnem programu so nastopili
Habrovi fantje, člani Mladinskega odseka PD
Celje-Matica, Lučki pevci in Ansambel
Ojstrica, program pa je z umetniško besedo
povezovala Magda Šalamon. Prisotnih je bilo
kakih 350 planincev, med njimi tudi
predsednik Meddruštvenega odbora Savinjskih
PD Jože Kodre, ni pa bilo opaziti predsednikov
sosednjih PD. Največjo naklonjenost je vreme
namenilo prav sami prireditvi – sijalo je sonce
in veter se je umiril. Lepa in simbolična
popotnica za naprej.

Tone Škarja

KOMISIJE UO PZS POROČAJO
KOLEDAR 2008
POVABILO AKVIZITERJEM IN
ZASTOPNIKOM K SODELOVANJU

Vse interesente vabimo, da se za dodatne
informacije obrnete na nas, saj že vrsto let
pripravljamo značilne, vedno lepe ter z
informacijami in kulturo obogatene koledarje.
Več informacij dobite na Planinski zvezi
Slovenije, Dvoržakova 9 v Ljubljani, pri ga.
Hedviki Petkovšek (tel. 01/ 43 45 690,
hedvika@pzs.si)

P

laninska zveza Slovenije nudi honorarno
delo
urejenim,
prijaznim,
komunikativnim ljudem, željnim dela in
dobrega zaslužka s prodajo planinskega
koledarja na vseh področjih Slovenije.

PLANINSKA ZALOŽBA
NOVO V PLANINSKI ZALOŽBI!

P

Cena majic je 16,50€, kape 6,00€, nalepke PZS
1,00€ in nalepke PZS za na steklo 1,50€. Vse to
lahko naročite tudi preko spletne strani
www.pzs.si.

laninska založba PZS obvešča, da je
možno nabaviti majice in kape z vezenim
znakom PZS ter nalepke PZS.
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VODNIŠKI KOTIČEK
Zaradi odstopa načelnika VODNIŠKE KOMISIJE se objavlja razpis za zapolnitev mesta načelnika VK
za dobo do konca mandata (2007-2010).

RAZPIS
ZA ZBIRANJE PREDLOGOV KANDIDATOV
ZA NAČELNIKA VODNIŠKE KOMISIJE
V skladu s 17. člen Pravilnika o organiziranosti vodnikov Planinske zveze Slovenije se bo na zboru
vodnikov volijo načelnik VK PZS.
Za obravnavo kandidatur so predvideni naslednji termini:
-

objava razpisa: 30. avgusta 2007;
rok za vlaganje kandidatur: 20. oktober 2007;
rok za dopolnitev nepopolnih kandidatur: 28. oktober 2007.

Pravilno izpolnjene kandidature z vsemi potrebnimi prilogami mora predlagatelj poslati s
priporočeno pošto v zaprti ovojnici, ki ima na levem spodnjem robu oznako »NE ODPIRAJ –
RAZPIS VK 2007«, na naslov:
Planinska zveza Slovenije
Vodniška komisija
p. p. 214
1001 Ljubljana.
Kandidature se lahko oddajo tudi osebno v tajništvu PZS do 12. ure zadnjega delovnega dne
roka. Ovojnica mora biti zaprta in enako označena kot za pošiljanje po pošti.
Potrebno je izpolniti obrazec Evidenčni list za kandidiranje za načelnika VK PZS, ki je priloga
tega razpisa. Na enem obrazcu je lahko podana kandidatura le za enega kandidata.
Komisija za izvedbo kandidacijskih postopkov smatra kandidature kot dokumente zaupne narave
in jih bo kot take obravnavala do zaključka svojega dela in predaje materialov za oktobrsko sejo
VK PZS.
Razpis je objavljen v Obvestilih PZS in internetnih straneh VK PZS, kjer je tudi mogoče dobiti
obrazec.
V Ljubljani, 20. avgust 2007
Za VK PZS
Iztok Rojc, načelnik
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EVIDENČNI LIST
za kandidiranje za načelnik VK PZS
za obdobje 2007-2010
Ime in priimek: _____________________________________________________________________
Naslov: ____________________________________________________________________________
Poštna številka: ____________________ Ime pošte: _____________________________________
Tel. št.: ___________________________________ GSM: __________________________________
Elektronska pošta: ___________________________________________________________________
Kratek vodniški življenjepis: __________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
IZJAVA KANDIDATA
S svojim podpisom zagotavljam:
• da se strinjam s kandidaturo;
• da sem član planinskega društva _______________________________________________ ;
• da so vsi navedeni podatki resnični in dovoljujem njihovo uporabo in objavo skladno z
Zakonom o varovanju osebnih podatkov;
• da bom v primeru izvolitve vestno opravljal zaupane naloge ter da bom pri svojem delu
spoštoval Pravilnik o organiziranosti VPZS in Pravilnik VPZS.
Lastnoročni podpis kandidata:
V/Na ______________, dne ____________ .

IZJAVA PREDLAGATELJA
____________________________________________________________ (ime planinskega društva)
kandidira svojega člana _______________________________________ (ime in priimek kandidata)
za ____________________________________________________________ (naziv funkcije).
Žig
V/Na_______________, dne ___________ .
Letnik 33 / številka 9
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Podpis odgovorne osebe:

Obvestila Planinske zveze Slovenije

KOMISIJA ZA GORSKO POPOTNIŠTVO
OBJAVA AKCIJ KOMISIJE ZA
GORSKO POPOTNIŠTVO PRI PZS

skupina bo za šest dni odšla na goro, ki
tehnično ni zahtevna, spoštovati pa jo je treba
zaradi višine. Po sestopu bo za dva dni
odpotovala na Zanzibar, kjer se bo srečala s
turistično skupino.

K

omisija za gorsko popotništvo pri
Planinski zvezi Slovenije je za letos
razpisala različna potovanja in izlete.
Klub 4000 bo konec julija odšel v pogorje Mont
Blanca (vodja Gregor Sluga, mobitel 041/699
078), na Kamčatko se popotniki odpravljajo v
začetku avgusta (vodja Janez Kratnar, mobitel
041/667 832) in v Makedonijo od 13.-25.
avgusta (vodja dr. Miha Zajec). Za slednjo je
še nekaj mest, pokličite dr. Miha Zajca.

Cena planinskega aranžmaja je 3.032 EUR in
vsebuje letalske prevoze, polno oskrbo na
safariju in na gori ter polpenzion na
Zanzibarju,
prenos
opreme,
Coris
zavarovanje, vodenje in vstopnine. Doplačilo
so letališke takse in vize. Turistično
potovanje je 2.554 EUR, doplačilo so
letališke takse in vize. Dodatne informacije
in prijave: Janez Pretnar.

V programu pa je letos še nekaj potovanj:

MAJEVSKE POTI SREDNJE AMERIKE, 10.30.11. 2007, potovanje po Srednji Ameriki
obsega Mehiko, Gvatemalo, Honduras in
Belize. Začne se v mehiškem glavnem mestu z
ogledi, pot pa se nadaljuje do kolonialne
Pueble. Nad njo se dviga ognjenik Malinche,
nanj se bo skupina tudi povzpela. Palenque,
Yachilan, Tikal in Copan so le del majevskih
zakladov, ki jih bodo obiskali popotniki.
Planote,
jezera
in
tropski
gozdovi
predstavljajo celoto, zraven pa je treba
prišteti še obalo Karibskega morja v Belizu.
Pot se zaključi na Jukatanu.

PO INKOVSKIH POTEH PERUJA IN BOLIVIJE,
2.-22. 10 2007, bo izziv za tiste, ki ljubijo
stare kulture in naravne znamenitosti. Iz Lime
bodo udeleženci odpotovali v Cusco in si
ogledali mesto in okolico. Mimo Pisaca se bodo
skozi Sveto dolino zapeljali do skrivnostnega
kraja Macchu Picchu. Naslednja postaja bo
jezero Titicaca, potem pa se bodo preselili v
Bolivijo: v La Paz, subtropski Yungas s kokinimi
nasadi in v gore Cordillere Real. Na koncu bo
še ogled Arequipe in kanjona Colce. Tisti s
planinskimi ambicijami se bodo lahko povzpeli
na enega od številnih ognjenikov. Potovanje se
bo zaključilo z vožnjo ob Tihem oceanu s
spoznavanjem naskanskih črt in otokov
Ballestas.
Cena potovanja je 2.400 EUR ter vključuje
letalske prevoze s taksami, vse druge
prevoze, prenočevanje z zajtrkom, izlete in
oglede z vstopninami, nezgodno zavarovanje
in vodenje. Opcija za letalske karte poteče
15. avgusta, zato se prijavite čimprej, odhod
je zagotovljen, dodatne informacije daje
Janez Pretnar, mobitel 031/429 970.

Cena je 2205 EUR in vsebuje letalski prevoz
s pristojbinami, vse notranje prevoze,
spanje v hotelih in penzionih z zajtrkom,
lokalne vodnike, zdravstveno zavarovanje in
vodenje. Doplačilo so vstopnine in napitnine.
Dodatne informacije Janez Pretnar.
SEVEROZAHODNA ARGENTINA IN ČILE, 2.-22.
12.2007, v Argentini smo že spoznavali
različne predele, tokrat bodo cilj odmaknjene
province, zraven pa bo še del Čila in skok v
Bolivijo. Potovanje se bo začelo v Buenos
Airesu in nadaljevalo v Salti s soteskami,
oazami, salarami in naselbinami staroselcev.
Po aklimatizaciji bo manjša skupina odšla proti
odmaknjenim goram Pissisa in Boneta. V
vznožju je veliko zanimivosti, ki so dostopne le
s terenskimi vozili. Skupina bo potem odšla v
Čile z obiskom gejzirjev, sipin Atacame in

KILI, SAFARI IN ZANZIBAR, 26. 10.-9.11.
2007, na Kilimandžaro se je povzpelo že veliko
slovenskih
planincev,
toda
še
vedno
predstavlja izziv. Po prihodu v Nairobi se bo
skupina odpeljala v narodni park Masai Mara,
kjer se lahko opazuje vse pomembne živali. Za
oglede je namenjenih nekaj dni, potem pa se
udeleženci preselijo v Tanzanijo. Planinska
25
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vodenje in organizacijo. Prijave sprejema
Janez Pretnar, mobitel 031/429 970, za
zainteresirane
bo
pripravljen
tudi
informativni sestanek

možnostjo vzpona na kakšen vulkan. Zaključek
tega potovanja bo v Buenos Airesu.
Okvirna cena je 2800 EUR in je odvisna od
števila udeležencev in cene letalske karte.
Cena vsebuje vse letalske prevoze,
prenočevanje v hotelih in šotorih, prevoz z
avtobusom in terenskimi vozili, vstopnine,

V pripravi je tudi vzpon na Aconcaguo, ki bo
8.-27.12.2007, informacije daje Roman Robas,
mobitel 031/777 186.

KOMISIJA ZA ODPRAVE V TUJA GORSTVA

T

Odprava v SZ steno Kangbačna (7903 m) je tik
pred odhodom: pravkar poslano 400 kg opreme
v Katmandu moštvo pa bo potovalo 21.
septembra. Če bi skalni podori onemogočili
pristop do gore, imajo za rezervni cilj zahodno
steno z nepalske strani še nepreplezanega
Kiratčulija (7365 m). Dosežen je bil le enkrat
in sicer iz Sikima.

abor IUAA za mlade himalajce je bil za
Slovence zelo uspešen. Od šestih
udeležencev jih je kar pet osvojilo 7090
m Satopant v indijski Himalaji.
Marko Prezelj je skupaj z Američani po treh
dneh strmega plezanja dosegel zahodni vrh K-7
v Karakorumu. Velike težave jim povzroča
sneženje.

Načelnik KOTG
Tone Škarja

Tečaj za nepalske vodnike s pomočjo treh
naših inštruktorjev uspešno poteka v skupini
Langtang, saj pod prvotno predvideni Ganeš
zaradi porušenih cest niso mogli.

KOMISIJA ZA PLANINSKE POTI
KOMISIJA ZA PLANINSKE POTI PRI
PLANINSKI ZVEZI SLOVENIJE IN
PLANINSKO DRUŠTVO
RADOVLJICA OPOZARJATA!

ki se občasno še vedno spontano proži, je zato
pot proti vrhu Razorja ZAČASNO ZAPRTA.
Vse planince zato opozarjamo, da je ne
uporabljajo.

Zapora poti velja do preklica.

V

Vse obiskovalce zavarovanih visokogorskih
planinskih poti ponovno opozarjamo, da je
hoja po njih brez čelade in varovalnega
kompleta lahko smrtno nevarna.

soboto, 25. avgusta 2007 ob 18. uri je
prišlo do velikega podora v vršnem delu
Razorja. Planinska pot, ki vodi na Razor
je od sedla Planja proti vrhu Razorja na več
mestih delno zasuta s kamenjem. Poškodovano
je tudi nekaj jeklenic in klinov. Zaradi
poškodovanih varoval in razrahljane kamnine,
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Komisija za planinske poti UO PZS
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INICIATIVNA SKUPINA ZA TURNO KOLESARSTVO
TURNO KOLESARSTVO

obiskane), nikakor pa niso npr. primerne za
spust. Ker nekateri kolesarji tega niso
upoštevali smo se znašli v neprijetni situaciji,
ko se planinci počutijo ogrožene, turni
kolesarji po krivem obdolžene, peščica
neodgovornih kolesarjev pa si lasti pravico, da
dela kar hoče na planinskih poteh.

K

olo je nastalo v davnini in mnogi ga
označujejo kot največji človekov izum.
leta 1690 pa je Francoz Comte de Sivrac
iznašel dvokolesno prevozno sredstvo, ki ga je
poimenoval
»celerifere«
(slovensko »hitroidoči«). Od tedaj ta genialni
izum vzpodbuja mnoge širom sveta k
njegovemu razvoju in iskanju novih možnosti
uporabe.
Kolo je skozi zgodovino mnogim postalo strast
in način življenja. Brez kolesa si ne moremo
predstavljati nobenega otroštva. Verjetno ni
nikogar, ki se nebi z nasmehom na ustih
spominjal dni preživetih na kolesu v družbi
prijateljev. Ker ne onesnažuje okolje ima kolo
med vsemi prevoznimi sredstvi posebno mesto
ki mu zagotavlja prihodnost. Pozitivni učinki
na človekovo zdravje in počutje pa postavljajo
kolesarstvo na eno od prvih mest med
telesnimi aktivnostmi.
V devetdesetih letih prešnjega stoletja se je
razvila nova zvrst kolesarstva: gorsko
kolesarstvo (angleško »MTB«), ki je povzročila
da so se kolesa pojavila na planinskih poteh.
Gorska kolesa so že pritegnila in vse bolj
privlačijo tudi številne planince. Tako se je
razvila posebna zvrst gorskega kolesarstva, t.i.
turno kolesarstvo (angleško »all mountain«),
ki se močno razlikuje od drugih zvrsti MTB
(spust, cross-country, itd.). Turno kolesarstvo
nima tekmovalnih ciljev, kolesar uživa tako pri
vzponu kot pri spustu, njegov cilj je doživetje
v naravi. Turni kolesar je skozi svojo planinsko
vzgojo pridobil znanje o varovanju naravnega
okolja in o nevarnostih gibanja v njem. To
znanje s pridom uporablja pri svojih
aktivnostih v naravi, spoštuje naravo in pravice
ostalih uporabnikov.
Gorski kolesarji so poti sprva uporabljali po
lastni presoji, brez omejitev, in to je
pripeljalo do vse pogostejših nesporazumov z
ostalimi
uporabniki
naravnega
okolja
(planinskih poti, lovišč,…). Nekatere planinske
poti so sicer primerne tudi za turno
kolesarjenje (širše, manj strme, manj

Novi zakon o planinskih poteh primerno ureja
možnost skupne rabe nekaterih planinskih poti
za hojo in turno kolesarjenje, vendar pa ne
opredeljuje pravil gibanja kolesarjev na
planinskih poteh. Pri Planinski zvezi Slovenije
je bila ustanovljena iniciativna skupina z
nalogo, da usmerja delovanje turnih kolesarjev
(pravilnik, priporočila, izobraževanje, enotno
in primerno označevanje poti...), ter s tem
tudi prispeva k sožitju uporabnikov planinskih
poti. 19. maja 2007 je bilo na skupščini PZS
sprejeto dopolnilo statuta in med dejavnosti
članov PZS je bila dodana tudi dejavnost
»turno kolesarstvo«. Ostale zvrsti gorskega
kolesarstva (spust, cross-country, freeride... ),
tekmovalnega značaja, pa naj bodo domena
kolesarske organizacije, ki deluje v skladu s
panožnimi in drugimi predpisi na primerno
urejenih področjih.
Člani
iniciativnega
odbora
za
turno
kolesarstvo, ki prihajamo domala iz cele
Slovenije želimo, da bi na planinskih poteh
zopet zavlada mir, lepa beseda, prijazen
nasmeh. Zato je potrebno določiti pravila
skupne uporabe planinskih in drugih poti. Z
urejeno zakonodajo, urejenim sistemom ki bo
deloval, razumevanjem in odprtostjo do
drugačnih od sebe, bodo izginili tudi problemi.
Dejavnost turnih kolesarjev je v priporočilih
CAA predstavljena takole:
Klub Arc Alpin (CAA) s svojimi društvi ima
kolesarstvo poleg pohodništva za eno od
okolju najsprejemljivejših športnih zvrsti v
hribih. Zaradi tega društva, ki so včlanjena v
CAA, v okviru izobraževalnih tečajev in
prireditev turno kolesarstvo na različne načine
spodbujajo in podpirajo...(Bolzano 15.2.2003).
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PRIPOROČILA TURNIM
KOLESARJEM PZS* - PREDLOG
Naše osnovno vodilo
slovenskih planincev.

je

častni

Obvladuj kolo. Upoštevaj hitrostne omejitve,
priporočila in lastne sposobnosti. Neprevidnost
lahko povzroči nesrečo. Za ovinki in mrtvimi
koti vedno pričakuj ovire ali druge uporabnike.
Spoštuj ostale uporabnike. Ne plaši drugih, daj
vedeti da prihajaš. Prijateljski pozdrav je zelo
dobrodošel. Bodi uvideven: upočasni vožnjo,
vzpostavi komunikacijo, če je potrebno se
umakni oz. sestopi s kolesa. Vedno ponudi
pomoč kadar je to potrebno. Izbiraj manj
obiskane poti.
Ture načrtuj vnaprej. Vedno moraš upoštevati
v kakšnem stanju je tvoja oprema, kakšne so
tvoje sposobnosti, kakšen je teren, kamor se
odpravljaš, in se temu primerno pripravi. Bodi
samozadosten, vzdržuj opremo, s seboj nosi
potrebne zaloge živil, prvo pomoč in rezervno
opremo (tehnična oprema, oblačila). Dobro
izpeljana tura je v zadovoljstvo in ne v breme
drugim. Vedno nosi čelado in drugo primerno
zaščitno opremo.

kodeks

K

olesari samo po dovoljenih poteh. Na
poteh namenjenih pešcem in kolesarjem
imajo pešci prednost. Po gozdovih,
travnikih in drugih vrstah brezpotja se ne
vozimo. Upoštevaj zapore poti (če nisi
prepričan, vprašaj), izogni se prečenju
privatnih zemljišč, zagotovi si dovoljenje, ko
je to potrebno. Način kolesarjenja vpliva na
odločitve in politiko lastnikov in upravljalcev
zemljišč.
Kolesari brez puščanja sledi. Kolesari podlagi
primerno. Razmočena podlaga se hitreje
poškoduje. Ne zaviraj z blokiranim zadnjim
kolesom. Uporabljaj obstoječe poti, ne delaj
novih in ne delaj bližnjic. Kar si prinesel v
naravo, odnesi tudi domov.
Nikoli ne plaši živali. Nenadna pojava, hiter
gib, hrup, plaši živali. To lahko postane
nevarno zate, za druge in živali. Živalim pusti
dovolj prostora, da se lahko umaknejo. Bodi
pozoren, ko pelješ mimo konja, in upoštevaj
navodila jezdeca. Lese pusti take, kot si jih
našel.

Samo s pozitivnim okoljevarstvenim odnosom
in z družbeno odgovornostjo bomo lahko
obdržali poti.
* Kot osnovo za pripravo Priporočil za turno kolesarjenje
PZS smo uporabili Pravila kolesarjenja Mednarodne
gorsko kolesarske organizacije IMBA (International
Mountain Bicycling Association).

PLANINSKA DRUŠTVA VABIJO
AKCIJE V SEPTEMBRU 2007:
AKCIJA

DATUM

ORGANIZATOR

INFORMACIJE

9. pohod po poteh občine
Polzela
Ilova Gora

12.9.07

PD Polzela

Zoran Štok 031/ 611 879

13.9.07

Ruža Tekavec 041/ 536 788
PD 01/ 43 16 114

15. Lukčev pohod, KopeRogla
8. Košnikov pohod na
Golico
Srečanje zasavčanov,
savinjčanov in laščanov na
Mrzlici
Tradicionalno srečanje
koroških planincev,
25 let PD Mislinja

15.9.07
15.9.07

PD Pošte in
Telekoma
Ljubljana
PD Slov. Bistrica,
MO PD
PD Jesenice

15.9.07

PD Trbovlje

15.9.07

PD Mislinja
MDO za Koroško

Letnik 33 / številka 9

28

Marjeta Resnik, 040/ 632 995,
G. Hostej 041/ 280 126
pisarna PD 04/ 586 60 70
Bojan Gorjup 03/ 562 20 36,
Miro Drnovšek 041/ 957 640,
03/ 562 20 06
PD Mislinja 02 /88 55 675

Obvestila Planinske zveze Slovenije
AKCIJA

DATUM

ORGANIZATOR

INFORMACIJE

Rzenik (1833 m)

15.9.07

PD Bled Vas

040/ 521 097

Klančnikov memorial
Kredarica
8. pohod po"LoškoZbelovski"planinski poti
Tradicionalni družinski
pohod na Krim
Vršič – Skupni izlet s člani
PD HPT »Sljeme« Zagreb

15. –
16.9.07
16.9.07

VO PD Ljubljana
Matica
PD Loče

Pisarna PD 01/ 231 26 45

16.9.07

Poštarska jamska pot

16.9.07

Teden mobilnostikolesarjenje
Predavanje »Plazilci
Slovenije«

17.9.07

Čez Pohorje

22.9.07

PD PodpečPreserje
PD Pošte in
Telekoma
Ljubljana
PD Pošte in
Telekoma
Ljubljana
OPD Koper,
MO Koper
PD Pošte in
Telekoma
Ljubljana
PD Velenje

Husein Djuhrič 040/ 465 224

Pohod na Goteniški
Snežnik
Špik hude police - Italija

22.9.07

PD Kočevje

Franc Janež 041/ 507 853

22.9.07

Tomo Rusimovič 051/ 352 175

11. pohod na Kopo-živi
zdravo za zabavo
Pohod na Jugovo domačijo

23.9.07

Vodniški odsek
PD Integral
PD Gozd Martuljk

23.9.07

PD Fram

Stanka Vobič 02/ 686 40 13

Sveta Trojica

23.9.07

Boris Lazar 041/ 756 352
PD 01/ 43 16 114

Martinj vrh

29.9.07

Vrh Ovčje planje

29.9.07

Po Pomurski poti

30.9.07

Pot dveh slapov

30.9.07

PD Pošte in
Telekoma
Ljubljana
Vodniški odsek
PD Integral
PD Pošte in
Telekoma
Ljubljana
PD Matica Murska
Sobota
PD Polž

Bjelolasica - Hrvaška

30.9.07

Pohod na Smrekovec
(1577 m)
Zirbitzkogel (2396 m)

30.9.07

7. jesenski planinski
pohod na Kotečnik

sept.

16.9.07

20.9.07

30.9.07

PD Podpeč Preserje
VO PD Šoštanj
PD Pošte in
Telekoma
Ljubljana
PD Liboje

29

Vili Kovačič 031/ 672 680
Marko Goršič 041/ 795 006,
01/ 363 11 75
Stane Tomšič 041/ 830 366
PD 01/ 43 16 114
Aleksander Oblak 031/ 284 265
PD 01/ 43 16 114
pisarna OPD Koper 05/ 627 30 60
PD 01/ 43 16 114

Majda Papler 051/ 336 635

Slavko Krušnik 041/ 901 999
Matjaž Pogačnik 041/ 382 768
PD 01/ 43 16 114
Jože Ružič 041/ 614 672,
02/ 542 10 53
Rok Kastelic 041/ 751 238
Marko Goršič 041/ 795 006
01/ 363 11 75
PD Šoštanj 03/ 58 81 185
www.pd-sostanj.si
Ruža Tekavec 041/ 536 788
PD 01/ 43 16 114
PD UO Liboje 03/ 714 03 56
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AKCIJE V OKTOBRU 2007:
AKCIJA

DATUM

ORGANIZATOR

INFORMACIJE

Po Miškovi poti

6.10.07

PD Lendava

Laszlo Ligeti 040/ 205 778

Ta lepa pot Rezija

6.10.07

PD Velenje

Andrej Kuzman 041/ 448 002

4. pohod po Vorančevi
poti
Bajtarski golaž PD Bajtar
Velika planina
Jesenski pohod po Radeški
planinski poti
Orientacijsko tekmovanje
Gorenjske lige na Blegošu
Po vinskih goricah na Boč
II
Sovretov pohod

6.10.07

Veronika Kotnik 02/ 822 28 83

6.10.07

MO PD Ravne
na Koroškem
PD Bajtar

Helena Plahuta 041/ 981 141

6.10.07

PD Radeče

Irena Kampuš 041/ 626 136

6.10.07

PD Škofja Loka

Matjaž Hafner 041/ 819 297

6.10.07

PD Poljčane

Jože Težak 031/ 623 901

6.10.07

Toni Paulič 051/ 303 463
Iztok Urlaub 040/ 706 032

Tekmovalni pohod v
spomin na Bena Dolinška,
Ruše-Ruška koča na
Pohorju
29. spominski pohod na
Slavnik
Kostanjev piknik na
Bukovici
Po obronkih Celja

7.10.07

PD Dol pri
Hrastniku, Občina
Hrastnik
PD Ruše

7.10.07

OPD Koper

pisarna OPD Koper 05/ 627 30 60

7.10.07

PD Žalec

Janko Tamše 061/641 363

7.10.07

PD Grmada Celje

Robi Koritnik 031/ 353 373

Spominski pohod na
Golake
Tradicionalni pohod
Uršula-Tomaž

7.10.07

PD Ajdovščina

Alojz Vitežnik 031/ 818 936

7.10.07

PD Vojnik, PD
Dramlje

Mirko Blazinšek 041/ 685 635
Zdravko Golež 041/ 652 169

PLANINSKO DRUŠTVO ŠKOFJA LOKA VAS VABI
ORIENTACIJSKO TEKMOVANJE “BLEGOŠ 2007”

NA REGIJSKO PLANINSKO

DATUM TEKMOVANJA: sobota 06.10.2007
KRAJ TEKMOVANJA: okolica Blegoša
ZBOR UDELEŽENCEV: Črni kal pod Blegošem
ZAČETEK TEKMOVANJA: ob 8. uri
KONEC TEKMOVANJA: predvidoma ob 15.00 uri
PRAVILA: tekmuje se po pravilih za planinska orientacijska tekmovanja
KATEGORIJE:
A-kategorija: učenci 4., 5. in 6. razreda OŠ
B-kategorija: učenci 7., 8. in 9. razreda OŠ
C-kategorija: mladina od 1. letnika SŠ do vključno 26. leta
D-kategorija: mlajši člani od 27. do vključno 39. leta
F-kategorija: družine(vsaj en od staršev in otroci do 18. leta)
G-kategorija – lažja odprta
H-kategorija – težja odprta
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ROK PRIJAV: čimprej, najkasneje pa do vključno 02.10.2007 na planinskem društvu Škofja
Loka.
SPLOŠNA NAVODILA:
Tekmovanje je organizirano po pravilih za planinska orientacijska tekmovanja za ekipe iz
planinskih društev primorske orientacijske lige (A, B, C, D in F kat.). Člani drugih organizacij se
lahko prijavijo v odprtih kategorijah (G in H).
Ekipe lahko štejejo od tri do pet članov. Vsi udeleženci morajo na tekmovanje prinesti osebni
dokument ali planinsko knjižico, ustrezno osebno planinsko opremo primerno za vsako vreme,
vsaka ekipa pa še svinčnik in kompas. Po možnosti naj ima vsaka ekipa tudi prenosni telefon.
Na tekmovanju se bo ocenjevalo znanje iz planinske šole, predvsem orientacija, vozli, prva
pomoč, poznavanje gorstev.
Priporočena literatura: Planinska orientacijska tekmovanja (PZS), Orientacija in topografija
(ZTS), Planinska šola (PZS).
Tekmovanje bo potekalo s pomočjo kart (DTK 25, M=1:25000), ki jih bodo ekipe dobile na startu.
Tekmovalci naj imajo hrano in ostalo pijačo s seboj.
V primeru neprimernih okoliščin si organizator pridržuje pravico odpovedi tekmovanje
najkasneje zadnji petek pred tekmovanjem.
Prijave zbiramo:
Planinsko društvo Škofa Loka, Kapucinski trg 13, 4220 Škofja Loka
e-pošta: info@pd-skofjaloka.com;
telefon/fax: 04/51-20-667; GSM: 051-332-777
OPOZORILO: zaradi boljše organizacije tekmovanja vas prosim, da pri prijavi navedete ime
ekipe, kategorijo v kateri bodo tekmovale in PD, ki ga bodo zastopale.
V Škofji Loki, dne 26.08.2007

vodja tekmovanja: Matjaž Hafner

___________________________________________________________________________________

Kopni gorniški tečaj »Gibanje na zahtevnih kopnih turah« sklicna številka 10014
Vodja tečaja Vladimir Habjan
Tečaj je namenjen vsem, ki želijo varno hoditi v gore v zahtevnejšem gorskem svetu in
udeležencem zahtevnejših tur, ki jih v kopni sezoni organizira vodniški odsek društva.
Udeleženci bodo na tečaju dobili osnovna znanja o opremi, tehniki gibanja v zahtevnem gorskem
svetu in o nevarnostih v gorah. Začetek tečaja bo v ponedeljek, 10. 9. ob 16.00 uri pred
trgovino Iglu na Tržaški 88 v Ljubljani. V trgovini bomo pregledali opremo, manjkajočo bo
mogoče kupiti ali si jo izposoditi.
Praktično delo bo v torek in sredo v plezališču Turnc pod Šmarno goro od 16:00 do pribl.
19:00. Ob zaključku tečaja bomo na turi uporabili pridobljeno znanje.
Urnik tečaja
DATUM
ponedeljek,
10. 9.
torek, 11. 6.

URA
16.00

KRAJ
Iglu, Tržaška 88

15.45

sreda, 12. 6.

15.45

Turnc pod Šmarno
goro
Turnc pod Šmarno
goro

sobota ali
nedelja

7.00

TEME
Uvodno srečanje, pregled opreme, izposoja
oz. nakup manjkajoče.
Osnovni vozli, navezovanje na plezalni pas
in glavno vrv, tehnike plezanja.
Ponovitev. Gibanje ob vrvnih ograjah,
gibanje v navezi, samovarovanje na
zavarovanih poteh.
Tura po izbiri (zahtevno brezpotje).

Po dogovoru

Delo bo potekalo v eni ali dveh skupinah. Vsak udeleženec bo na tečaju dobil pisno gradivo.
Število prijav je omejeno (10).
31
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Za praktično delo je potrebna naslednja oprema:
- plezalni pas (dvodelni s prsnim in sedežnim delom ali enodelni), čelada, lahka obutev in
pohodna obleka,
- 8 mm debela pomožna vrvica (ali najlonski trak) za povezavo plezalnega pasu (za enodelni pas:
1,5 m, za dvodelni 2,5 m)
- samovarovalni komplet (uporabimo ga samo na vaji samovarovanja!)
- dve 2,5 m dolgi 6-7 mm debeli pomožni vrvici za vrvno ograjo
- dve vponki z matico.
V kolikor opreme še nimate, je ne kupujte vnaprej! Čelado in plezalni pas bo mogoče kupiti
ali si ju izposoditi v trgovini. Kdor opremo že ima, naj jo prinese s seboj na prvo srečanje. Cena
tečaja je 55 EUR/13.180 SIT za člane PD Matica, oziroma 65 EUR/15.576 SIT za nečlane. V
ceno je vključeno gradivo, poučevanje in vodenje na zaključni turi. Prijave sprejemata
društvena pisarna do ponedeljka, 19. 6. in vodja tečaja. Dodatne informacije na telefonu
041 761 164 ali na info.pdljmatica@siol.net.
___________________________________________________________________________________
Obalno planinsko društvo Koper in
Turistično društvo Slavnik Podgorje
vabita ob 50 letnici Tumove koče na Slavniku
na otvoritev in ogled razstave o Tumovi koči in
Slavniku, v soboto, 06. oktobra ob 18. uri
in na 29. spominski pohod na Slavnik s proslavo
s kulturnim programom, v nedeljo, 07. oktobra
2007 ob 11. uri.

Vljudno vabljeni!

___________________________________________________________________________________

POHOD NA GEOSS

P

Vse ljubitelje narave vabimo, da se nam na
pohodu pridružijo.

D Litija vabi v soboto 22.9.2007 na 18.
planinski pohod na Geoss.

Borut Vukovič

Start bo med 6. in 10. uro z dvorišča upravne
zgradbe Predilnice. Pot bo pohodnike čez
Strešni vrh, Konja, Vače, Klenik in Slemšek
vodila do Spodnje Slivne, kjer bo zaključek
pohoda s podelitvijo priznanj. Za udeležbo na
3., 5. in 7. pohodu udeleženci prejmejo
spominske značke, za udeležbo na 10. pohodu
pa posebno plaketo. Pot bo označena s
smernimi tablami, hoje pa je za 3 do 4 ure.
Na krajši slovesnosti ob zaključku pohoda bodo
prvič podeljena priznanja za sodelovanje v
novi akciji Planinskega društva Litija „Z
geometričnega središča Slovenije na 100
slovenskih vrhov“.
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Avtorica akvarela je Marija Smolej
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PLANINSKA DRUŠTVA POROČAJO
12. NOGOMETNI TURNIR NA
KOROŠICI

Turnir se je končal ob 15. uri s podelitvijo
pokalov
in
praktičnih
nagrad
vsem
udeležencem turnirja. Nagrade so prispevali:
Afirma Celje, Alpeks Celje, Fit – Media
Celje, Hmezad trgovina Žalec, SLG Celje,
Mesarstvo Forti Ljubno, PD Celje – Matica.
Vse ekipe so imeli ob sebi tudi navijače. Vseh
skupaj jih je bilo nekaj več kot 200. Po svoji
navdušenosti in izvirnem navijanju so bili tudi
tokrat nesporni zmagovalci člani PD Drava.

V

soboto, 18. 8. 2007, je Planinsko
društvo Celje – Matica organiziralo 12.
nogometni turnir na Korošici pred
obnovljenim Kocbekovim domom. Vreme
je bilo sončno. Turnir se je pričel ob 9. uri s
prijavami in žrebom za igranje. Igrišče je bilo
veliko 20 x 40 m z označenima vratarskima
prostoroma 3 x 2 m. Ekipe so štele po 6
igralcev (1 + 5). Turnirja se je udeležilo 9
ekip:
UDELEŽENCI TURNIRJA:
SS Dragomer
ŠD Petrovče
ŠD Gomilsko
Šmartno – veterani
Tulipani
PD Drava
Žejni žonglerji
Podvolovljek
Borci

1. mesto Šmartno veterani

Turnir je minil v sproščenem vzdušju in brez
poškodb.
PD Celje – Matica se zahvaljuje vsem
udeležencem turnirja – igralcem, navijačem,
sodniku in podjetjem, ki so prispevala
praktične nagrade.
Nasvidenje na 13. nogometnem turnirju na
Korošici 2008.

KONČNI VRSTNI RED TURNIRJA:
1. Šmartno – veterani
2. Podvolovljek
3. Borci
4. ŠD Petrovče
5. Žejni žonglerji
6. Tulipani
7. ŠD Gomilsko
8. PD Drava
9. SS Dragomer
Ekipe so bile razdeljene v dve skupini, kjer je
vsak igral z vsakim. Prvouvrščeni ekipi sta se
pomerili v finalu, drugouvrščeni ekipi pa sta za
3. mesto streljali penale.
Finale sta odigrali ekipi Podvolovljeka in
Šmartnega – veterani. Tekma se je končala z
rezultatom 0:0, po penalih pa so zmagali
igralci Šmartnega – veterani z rezultatom 3:2.
Za tretje mesto sta streljali penale ekipi
Borcev in ŠD Petrovče. Zmagali so Borci z
rezultatom 2:1.
Odigranih je bilo 15 tekem v predtekmovanju
in finalna tekma. Vsaka tekma je traja 2 x 6
minut.

PD Celje – Matica
Vodja nogometnega turnirja
Rok Volfand
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VELIK USPEH KOČEVSKIH
PLANINCEV

Sestopili smo po poti vzpona.
Vodnik Tone Ožbold je vse pohodnike pohvalil,
saj je sicer dobro markirana in zavarovana pot
zahtevala zanesljiv korak, predvsem pa dobro
fizično pripravljenost.

P

oletna vročina kar vabi v hlad gorskih
vršacev, zato je bil vzpon na Petzeck
(3283
m),
ki
leži
južno
od
Grossglocknerja v Visokih Turah, kot naročen.
Zadnjo julijsko nedeljo se je 34 planincev
odpeljalo z avtobusom do avstrijskega mesta
Lienz, nato pa do planine Wangenitzalm
(1371). S planine smo pot nadaljevali po dolini
navzgor mimo slikovitih planin do koče
Wangenitzsee
(2508
m),
ki
leži
ob
istoimenskem jezeru in jo dosegli po štirih
urah vzpona.
Čeprav nas je med potjo pral dež, ni skvaril
dobrega razpoloženja in velikega pričakovanja,
saj med nami ni bilo veliko planincev, ki bi se
že kdaj povzpeli tako visoko.
V koči smo prenočili, naslednji dan pa smo po Foto:Franc Janež
strmi in serpentinasti poti ter položnem
D. Gornik,
snežišču dosegli lepo oblikovan skalnat vrh.
Planinsko društvo Kočevje
Trud je bil poplačan s pogledi na drzno
ošiljene vrhove in ledenike,ki jih tu ne
manjka.
___________________________________________________________________________________

LOŠKI PLANINCI OSVAJALI
VRHOVE BOLGARIJE

zanimivo mesto Montana. Slednje se je do leta
1993
imenovalo
Mihajlovgrad,
po
revolucionarju Khristu Mikhaylovem. Po ogledu
še nekaj mest so se četri dan potovanja, prvič
srečali z gorami. Po trinajstih urah hoje so
osvojili 2376 metrov visoki Botev. Pri sestopu z
gore si je ena izmed planink zlomila gleženj in
takoj so ji na pomoč priskočili solidarni
planinci. Nekaj časa so jo nosili, nato pa jo je
lastnik planinske koče, na konjevem hrbtu
transportiral v dolino.

V

prvi polovici meseca julija se je skupina
tridesetih loških planincev odpravila
osvajat vrhove Bolgarije. Pridružilo se
jim je še skoraj enkrat toliko planincev iz
različnih koncev Slovenije in skupaj so si
ogledali celotno Bolgarijo.
Pod vodstvom in organizacijo Renata Ribiča
ter s pomočniki Vilijem Kovačičem in skupino
planinskih vodnikov, so se loški in ostali
planinci zopet odpravili na ogled še ene
balkanske države. Bolgarija je tipična
balkanska država, ki je bila vse do odhoda
Turkov, večno prizorišče spopadov med
evropskimi
velesilami.
Dežela
brez
avtonomije, katero so si podajali politiki
velikih držav. Danes je drugače. Bolgarija želi
postati sodobna evropska država, do česar pa
ji še precej manjka. Planinci so se na ogled te
države odpravili zvečer iz Loč in po cesti
»bratstva in enotnosti« prispeli do Zaječara.
Nato so prestopili državno mejo in si ogledali
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Nekje na polovici poti so prispeli do mesta
Varna, ki leži ob Črnem morju. Seveda se
loškim planincem to ne zgodi vsak dan, zato so
brž sezuli čevlje in noge namočili v vodo. Proti
pričakovanju je bila precej hladna. Za kopanje
ni bilo veliko časa, so se pa nekateri preizkusili
tudi v plavanju. Planinci so si ogledali tudi
precej sakralnih objektov, muzejev in starih
mest. Pa tudi vrhov je bilo na pretek. 2914
metrov visoki Vihren, pa 2729 metrov visoki
Maljowitzo, in nenazadnje najvišji vrh
Bolgarije in Balkanskega polotoka 2925 metrov
visoki Musalo. Vsi ti podvigi in večinoma
celodnevni pohodi v lepem sončnem vremenu,
34
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so uspeli večini pohodnikov. Je pa res, da se je
vedno našel kdo in se priključil zaledni skupini
prve pomoči, ki je v senci čakala vrnitev
pohodnikov. Zadnji dan so si planinci ogledali
še Sofijo in se z lepimi vtisi vrnili domov.
Jože Gumzej

Loški planinci na najvišji gori Bolgarije in Balkanskega
polotoka, 2925 metrov visoki Musali.

___________________________________________________________________________________

TABOR OBALNEGA PLANINSKEGA
DRUŠTVA KOPER JEZERSKO 2007

Otroci so bili razdeljeni v skupine po starosti,
od
najmlajših
(otroci
iz
vrtca)
do
srednješolcev. V tednu dni smo opravili več
tur, in sicer na Virnikov Grintavec, slap Čedca,
Goli vrh, se po Slovenski plezalni poti povzpeli
na Ledine in skozi Žrelo prečili do Češke koče,
ter opravili več izletov v bližnji okolici tabora.
Vreme nam žal ni bilo preveč naklonjeno, smo
si pa zato dneve krajšali z raznimi igrami,
orientacijskimi pohodi, s plezanjem v bližnjem
plezališču, obiskali smo kmetijo, izvir
mineralne vode, z zanimanjem poslušali
predavanje gorskega reševalca in poizkušali
dobrote naše kuharice Ane. Ob koncu tabora je
sledil še tradicionalni krst, kjer smo novim
taborečim otrokom dodelili planinska imena.
Verjamem, da so otroci na taboru resnično
uživali, saj so nas ob odhodu pozdravili z
besedami: "Hvala za vse in vidimo se prihodnje
leto!". Besede, ki človeku še dolgo časa
ostanejo v spominu.

V

času od 30. junija do 7. julija se je 40
mladih planincev zbralo na tabornem
prostoru na Jezerskem, kjer so preživeli
teden nepozabnih dni. Namen tabora je bilo
spoznavanje mladih z gorami, z življenjem na
taboru in nenazadnje druženje z vrstniki.

Tanja Brstilo
vodja tabora

___________________________________________________________________________________

SEDAJ BO LAŽJE NAJTI POT NA
PLANINO NAD VRHNIKO

N

spregledajo na hruški nad »Štirno« lično rdečo
tablico z napisom »Planina«, se nekaj časa
vrtijo, kot mački okoli vrele kaše in potem
povprašajo najboljši planinski zemljevid (beri:
domačina), kje je pot na to skrito Planino.
Teh težav sedaj ne bodo več imeli.

e dolgo od tega me je »Štirni« bližji
sosed Osenk opozoril, da naključni
obiskovalci
Planine
nad
Vrhniko
35
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Že dolgo je zorela ideja, zgodaj spomladi, v
pustem deževnem dnevu, je padla bodoča
žrtev, celo pomlad in kar obilen del poletja je
bila ustvarjalnost na delu in v torek, 7. avgusta
2007 so se uresničile sanje predsednika
Planinskega društva Vrhnika, Romana Novaka,
kajti pod njegovim vodstvom so člani društva
in markacisti postavili njegovo »remek« delo lično smerno tablo pri »Štirni« na Betajnovi.

Še bolje pa bo, da si to lepotico ogledate v
živo, in krenete v smeri, ki jo nakazuje ter
tako nepričakovano obiščete Planino s
prijaznim zavetiščem, osebjem v njem in si
ogledate stari stolp, ki so mu šteti dnevi.Če
bolje pogledate boste opazili, da vas smerna
tabla že vodi k novemu stolpu.

Kaj bi pisali, naj spregovorijo fotografije:

Še pomite tovariši, da toliko betona bo potrebno
zmešati?

Še »gasilska« slika izvajalcev del

Milan Jerman

In tale nosilec, ki je čakal še en teden, le kaj bo nosil?

___________________________________________________________________________________

TABOR OBALNEGA PLANINSKEGA
DRUŠTVA KOPER JEZERSKO 2007

V

teden nepozabnih dni. Namen tabora je bilo
spoznavanje mladih z gorami, z življenjem na
taboru in nenazadnje druženje z vrstniki.
Otroci so bili razdeljeni v skupine po starosti,
od
najmlajših
(otroci
iz
vrtca)
do
srednješolcev.V tednu dni smo opravili več tur,
in sicer na Virnikov Grintavec, slap Čedca, Goli
vrh, se po Slovenski plezalni poti povzpeli na
Ledine in skozi Žrelo prečili do Češke koče, ter

času od 30. junija do 7. julija se je 40
mladih planincev zbralo na tabornem
prostoru na Jezerskem, kjer so preživeli
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opravili več izletov v bližnji okolici tabora.
Vreme nam žal ni bilo preveč naklonjeno, smo
si pa zato dneve krajšali z raznimi igrami,
orientacijskimi pohodi, s plezanjem v bližnjem
plezališču, obiskali smo kmetijo, izvir
mineralne vode, z zanimanjem poslušali
predavanje gorskega reševalca in poizkušali
dobrote naše kuharice Ane. Ob koncu tabora je
sledil še tradicionalni krst, kjer smo novim
taborečim otrokom dodelili planinska imena.
Verjamem, da so otroci na taboru resnično
uživali, saj so nas ob odhodu pozdravili z
besedami: "Hvala za vse in vidimo se prihodnje
leto!". Besede, ki človeku še dolgo časa
ostanejo v spominu.

Tanja Brstilo
vodja tabora
___________________________________________________________________________________

VELIKI VRH NAD JEZERSKIM (1732 m)

V JUTRANJEM HLADU NA JEZERSKEM

30.06.2007

STRMO NAVZGOR

JEZERSKO KOT NA DLANI

POGLED NA KOČNI IN KLJUKO
37
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ZOISOVA ZVONČNICA

NAJVIŠJI SLO SLAP - ČEDCA

FOTO: RADO
___________________________________________________________________________________

16. RANDONE
PARIZ-BREST-PARIZ 2007
(1250 KM NON-STOP)

R

andone je druženje kolesarjev vsega
sveta na vztrajnostnem, 1250 km dolgem
ultramaratonu, na relaciji Pariz – Brest Pariz, ki ga vsake štiri leta organizira pariški
klub AUDAX CLUB PARISIEN.
Letošnjega, ki je potekal od 20. do 24 avgusta,
so se udeležili tudi člani Kolesarske sekcije
Obalnega planinskega društva iz Kopra, Marko
Vidmar (vodja ekipe), Emilijo Gerlica (član),
Sebastijan Nedoh (član), Nevijo Santin (član)
in Aldo Zubin (spremljevalec).
___________________________________________________________________________________

PD LJUBNO OB SAVINJI –
IZLET NA JALOVEC (2643 m)

T

retjo soboto v avgustu so se planinci PD
Ljubno ob Savinji podali na dvodnevni
izlet v Julijske Alpe. Z kombijem so se
pripeljali do doma v Tamarju (1108 m). Po
namestitvi sta pripravnika za planinskega
vodnika A kategorije Luka Budna in Matija
Nerat pripravila poučen večer. Pripravnika sta
prikazala pravilen način uporabe čelade,
plezalnega
pasu
ter
samovarovalnega
kompleta.
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Foto: Stepa - Na težko osvojenem vrhu je sledila
skupinska fotografija

Naslednji dan zgodaj zjutraj so se podali na
pot proti sedmemu najvišjemu vrh v Sloveniji.
Po dveh urah hoje so prišli do bivaka pod
Kotovim sedlom (1965 m). Tam so zajtrkovali
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in uživali ob pogledu na čudovit sončen vzhod.
Ko se okrepčali, so se odpravili naprej. Pot jih
je sprva vodila po grebenu do strmih skal. Tu
so jih pričakale jeklenice in klini. Kar nekaj
plezalnih prijemov je bilo potrebno do težko
pričakovanega cilja. Na vrhu je sledil zaslužen
počitek ter krst »zelencev«. Sledil je dokaj
tehnično težek spust do zavetišča pod Špičko
(2064m). Nato pot ni bila več toliko tehnično
zahtevna, vendar je bila kljub temu
naporna,saj se je teren neprestano dvigal in
spuščal. Pozno popoldne so prišli do
Tičerjevega doma na Vršiču (1620 m), kjer so
sklenili prijeten planinski izlet.
Štefan Matjaž – Stepa

Foto: Stepa - Planince je pot vodila po zelo zahtevni
smeri, kjer so si pomagali z jeklenicami in klini
___________________________________________________________________________________________

KLJUB NEVIHTI USPEŠEN TABOR
MLADIH PLANINCEV

V

času od 8. do 15. julija je v Podljubelju
potekal že 27. mladinski planinski tabor
PD Litija. Tabora se je udeležilo 34
mladih planincev in njihovih vodnikov. Na
taboru je sodelovalo tudi sedem mladih
planincev iz PD Trbovlje. Tabor je vodil Janez
Medved, pomagali pa so mu še vodniki Dani in
Jože Repina ter Miha Mohar, sredi tedna pa sta
se jim pridružila še novopečena vodniška
pripravnika Matjaž Kaplja in Aljaž Zupan, ki
sta v tabor prišla naravnost s tečaja v Bavščici.
V kuhinji je kuhalnico sukala Marija Kokalj,
pomagala pa ji je Monika Benegalija. Za
nabavo sta bila zadolžena Jožica in Peter
Kokošar, za dobro voljo pa vsi prej našteti, pa
še vsak udeleženec posebej.

Že takoj na začetku, v noči od ponedeljka na
torek, so doživeli hudo nevihto, šotor,
namenjen sušenju mokrih oblačil, je odneslo v
potok (kako simbolično), pet otrok iz napol
podrtega šotora pa so morali preseliti v avto.
Naslednjega dne je bilo potrebno posušiti
spalne vreče in vsebino potovalk, saj ni bilo
šotora, v katerega ne bi prišlo vsaj nekaj vode.
Vendar pa ta ujma ni mogla pregnati dobre
volje in tudi ne preprečiti izvedbe
načrtovanega programa.

Že prvi dan so si ogledali Tominčev slap, v
naslednjih dnevih pa so sledili izleti na
39
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Sobota je bila namenjena kopanju
v
Tržiču
in
krstu
osmih
udeležencev, ki so se prvič
udeležili tabora. Vsak večer so
prižgali taborni ogenj, ob njem
posedeli in zapeli. Ves teden je v
taboru stala tudi plezalna stena,
na kateri so vsi udeleženci
preizkusili svojo spretnost v
plezanju.

Zelenico, stari Ljubeljski prelaz in
Ljubeljščico, ogledali so si Bornove
tunele in Antonijev rov opuščenega
rudnika ter se povzpeli na Preval.
Najzahtevnejšo turo pa so opravili
v četrtek; ena skupina se je
povzpela na planino Korošico,
druga
skupina
pa
je
pot
nadaljevala do Hanjževega sedla
in se čez severno steno povzpela
na Veliki vrh in nato sestopila na
Kofce. Petek je kar pokal od
kulturnih vsebin: Pavle Smolej je
vodil likovno delavnico, domačina pa sta v
pesmi in besedi predstavila Šentantsko dolino
(poimenovano po cerkvi Svete Ane), gorski
reševalci iz Tržiča pod vodstvom Mirana
Tišlerja so predstavili delo z lavinskimi psi.

Tabor je imenitno uspel, za kar gre
zasluga celotni ekipi, predvsem pa
vodji Janezu Medvedu.
Borut Vukovič

PLANINSKA DRUŠTVA OBVEŠČAJO
PLANINSKI DOM NA ZELENICI: BO!

Na nesrečo, ki se je zgodila, je večina že
pozabila, ob razgovorih o gradnji nove koče pa
je prevladovalo mnenje da bi morala biti že
davno zgrajena… Le na kakšen način in s
katerimi sredstvi ni znal nihče pojasniti. Nekaj
nas je kljub vsemu verjelo v uspešno razrešitev
vseh težav in postopkov in po nekaj letih
trdega dela so se letos pokazali prvi sadovi. V
začetku julija je izbrani izvajalec Smreka
d.o.o., na ljubeljski mejni plato pripeljal 45
ton materiala – lepljenega lesa in kritine – za
izgradnjo nove koče. Da pa vse ne bi šlo
gladko, smo bili nenadoma postavljeni še pred
logističen problem, saj je pogodbeno
dogovorjeni transport s helikopterjem SV
zaradi notranje reorganizacije v 15. HEB
nepričakovano odpadel! Kar naenkrat je bilo
potrebno prepeljati ogromen tovor na lokacijo
po zelo zahtevnem terenu.

D

ecembra 1999 je zgorel Dom na Zelenici,
zelo priljubljena planinska postojanka PD
Tržič, ki je nudila zavetje in okrepčilo
številnim gornikom in smučarjem. Nastalo
vrzel je bilo treba čimprej zapolniti, zato se je
začela dolgotrajna bitka s papirji in
birokratskimi postopki za čimprejšnjo obnovo,
oziroma novogradnjo. Po nekaj letih se je
odprlo začasno zavetišče, v delu, kjer je
prejšnje kamnito poslopje preživelo požar.
Zavetišče je lahko nudilo samo omejene
gostinske storitve (pijača), brez hrane in
nastanitvenih zmogljivosti, in je predstavljalo
začasno rešitev za obdobje, v katerem je
potekala intenzivna priprava na izvedbo
projekta izgradnje nove koče.

Po nekaj dnevnem pretehtavanju tehničnih
možnosti, sta rešitev ponudila Aljaž in Tone
Meglič, ki sta bila tovor pripravljena prepeljati
s traktorji. Še vedno pa nas je precej skrbel
prevoz 13 metrov dolgih nosilnih tramov, po
zelo strmi in mestoma izpostavljeni cesti, ki jo
je RTC Zelenica zgradil pred nekaj leti. Ne
glede na takratne okoljske pomisleke, pa nam
je bila ta cesta sedaj edina rešitev. 5. julija
je prvi transport krenil v lepem vremenu, a
nas je še pred vrhom ujel pošten gorski naliv.
Kljub temu nas je prevevalo zadovoljstvo, ker
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smo se zavedli, da nam bo uspelo in da se dan
zgraditve koče po toliko letih, resnično bliža.
Transporti so bili zahtevni in mestoma nevarni.
Brez pomoči specialnega terenskega dvigala, ki
ga je na Zelenico pripeljala tesarska ekipa, bi
imeli v zadnjem, gruščnatem odseku poti zelo
velike težave. Tako pa je s potiskanjem
traktorja navkreber in stabiliziranjem tovora
pripomoglo k zelo učinkovitemu transportu.
Res, vse priznanje pogumnim fantom in
možem za opravljeno delo in srečen konec!
V tem času – konec julija – tesarji
zaključujejo svoje delo, krovci pa bodo pričeli
s pokrivanjem strehe. Vendar pa bi za
financiranje letošnje gradnje potrebovali še
nekaj sredstev – približno 40.000 €. Gledamo
naprej, na prihodnjo zimo, in si želimo
novogradnjo zaščititi pred njenimi vplivi. Zato
bi zelo radi vgradili tudi okna in vrata, da bi
bila koča lahko čez zimo dovolj zaščitena.
Nekje sem prebrala, da je hišo lahko zgraditi,
vendar pa se s to trditvijo nikakor ne morem
strinjati, prav gotovo pa tudi nihče, ki se je v
zadnjih letih lotil gradnje.

Ob tej priliki mi dovolite, da pozovem vsa
planinska društva, oziroma vse ljubitelje
Zelenice, da nam pomagajo premostiti to
kritično fazo, in da s skupnimi močmi
zagotovimo, da bo koča dobila okna še pred
zimo. Naš TRR je odprt pri Abanki: 051008010009034, in če boste pripisali »za
Zelenico«, boste prispevali izjemno pomemben
kamenček k mozaiku izgradnje koče.
Hvala vam že vnaprej!
PD Tržič
Erna Anderle, predsednica
Tel: 040168925
Foto: Erna Anderle, začetek gradnje koče na
Zelenici.

_________________________ … ______________________
KOLEDAR PD TRŽIČ 2008
Vabimo vas, da si naročite koledar PD Tržič 2008, ki je pred izidom in obeležuje 100 letnico
našega društva, ki jo bomo praznovali prihodnje leto. Na njem so motivi tržiških gora, cena pa
ne bo presegla 4 €. Sprejemamo prednaročila, za informacije pa lahko pokličete na:
040/ 307 273, 040/ 168 925, 040/ 349 562
Z naročilom koledarja boste izkazali tudi spoštovanje planinski tradiciji in prizadevanjem
planinskih društev za ohranjanje le-te. Najlepša hvala!
PD Tržič
Erna Anderle, predsednica
___________________________________________________________________________________
PD Kranj obvešča obiskovalce gora, da se v njihovih planinskih postojankah končuje poletna
planinska sezona.
Dom na Krvavcu bo redno oskrbovan še do nedelje 9. septembra, vrata obiskovalcem pa bo zopet
odprl v času smučarske sezone.
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Planinsko društvo Šentjur objavlja razpis za
oskrbnika doma na Resevni. Dom je odprt ob
sobotah, nedelja in praznikih ali po dogovoru.
Razpisne ali najemne pogoje lahko dobite v
društveni pisarni ali po telefonu 031-883-319.
Pisno prijavo z osebnimi podatki in opisom
dosedanjih izkušenj, pošljite v 15 dneh na
naslov:
PD Šentjur, Ljubljanska 1, 3230 Šentjur
Predsednik PD Šentjur
Ivan Straže
___________________________________________________________________________________

PK PECA-OLŠEVA ZOPET V
VRSTAH MDO-ja IN ČLAN PZS

ki poteka iz Črne v Železno Kapljo na
avstrijskem Koroškem.

P

laninski klub Peca-Olševa, ki je vrsto let
deloval na območju Črne v Koprivni in so
bili vanj včlanjeni planinci iz tega
območja, je pred nekaj leti prenehal s svojim
delovanjem, saj ni imel uradno urejeno
svojega statusa niti registracije pri Planinski
zvezi Slovenije. Ker je bilo v klub včlanjenih
26 planincev, kar je glede na poseljenost tega
območja lepo število, so si planinci
prizadevali, da bi ponovno poživili delo kluba
in uredili tudi status v okviru PZS.
Takšno pobudo je podprl tudi Meddruštevni
odbor PZS za Koroško, tako da je bil 4. 4. 2007
sklican ustanovni občni zbor pri Kumru v
Koprivni. Poleg predstavnikov MDO-ja in
sosednjih društev se ga je udeležilo 20 članov.
Sprejeli so novi statut društva ter imenovali
organe. Za predsednika je bil izvoljen Marko
Kumer, imenovan pa je bil tudi štiri članski
upravni odbor, nadzorni odbor in častno
razsodišče. S tem je bila dana tudi pravna
podlaga za formalno ureditev in registracijo
društva, ki je bila kasneje tudi potrjena tudi
na Upravnem odboru PZS in pri upravni enoti v
Ravnah na Koroškem.
Tako danes z veseljem ugotavljamo, da imamo
na Koroškem še eno planinsko organizacijo, ki
bo nedvomno popestrila delo planincev, še
posebej pa so se člani PK Peca-Olševa zavezali
urejevati planinske poti na njihovem območju.
Vsako leto so tudi soorganizator znanega
pohoda koroških planincev »Čez goro k očetu«,
Letnik 33 / številka 9

Člani PK Peca-Olševa, dobrodošli ponovno v
naših vrstah!
Za Koroški MDO:
Mirko Tovšak
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ZA KONEC …
sprejeti ali morda preganjani iz koče. Vsakemu
je bila koča na Peci prijetno zavetišče za
počitek po naporni hoji, tudi če je v
nahrbtniku prinesel svojo hrano. Nikoli in
nikdar niso planinci v dežju ali snegu jedli
svoje hrane pred kočo samo zaradi napisa.
Mislim, da koča še vedno služi svojemu
namenu in da očitek o gostinskem obratu ni na
mestu.
Glede zasoljenih cen pa še tole: »Cene naše
ponudbe so zelo solidne, enakovredne cenam v
dolini, morda celo nižje, dostopne vsem tistim
vrlim planincem, ki si v dolini najbrž privoščijo
kaj več.«
Časi se spreminjajo in koče niso več le skupna
ležišča in prostori za vesele druščine. Koče so
tudi zavetišča, kjer planinci lahko spočiti
nadaljujejo pot na druge vrhove in z užitkom
pričakajo sončni vhod, ki je na Peci
nenadomestljiv in enkraten.

Odgovor ga. Ivanki Korošec na članek VZPON
NA PECO, ki ga je objavila v 7/8 številki
Obvestil Planinske zveze Slovenije.

Z

zanimanjem in veseljem smo prebrali
vaš članek, da je ljutomerske planince,
navajene pogledov po svojih ravnicah
očaral koroški očak. Pri tem pa nas je prizadel
zelo grob očitek kar na začetku vašega pisanja.
Za vse, ki članka niste prebrali citiram vaše
pisanje: »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.«
Kot oskrbnik koče želim razjasniti nekaj
dejstev:
• oskrbnik je najemnik koče, ki s svojimi
gostinskimi in nastavitvenimi storitvami
plačuje tudi najemnino matičnemu
društvu.
• oskrbnik je dolžan za vzdrževanje
planinske
postojanke
in
oskrbe,
planincev, ki je lahko dobra ali slaba.
• oskrbnik je dolžan nuditi planincem
varno in čisto zavetišče in jim ponuditi
hladen ali topel obrok ali pijačo.
Vsa leta, ko oskrbujem kočo na Peci, se trudim
za urejenost prostorov in njene okolice, za
dobro in pristno koroško hrano in prijaznost
ljudi, ki delamo v njej. Mislim, da nam tega ni
mogoče oporekati ali pač!
Nikoli in nikdar niso bili pri nas planinci slabo

Pa lep planinski pozdrav!
Najemnik koče na Peci:
Roman Abraham
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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
650 izvodov brezplačno, september 2007

Za dodatne informacije smo dosegljivi na telefonski številki: 01/ 4345 690. Pišete nam lahko na naslov Planinska
zveza Slovenije, Dvoržakova 9, 1001 Ljubljana (fax: 01/ 4345 691); e-pošta: info@pzs.si ali hedvika@pzs.si. Zaželeno
je, da prispevke napisane z računalnikom, pošljete na naslov elektronske pošte ali na naslov PZS na CD ali disketi.
Uredništvo si pridržuje pravico do krajšanja, povzemanja ali delnega objavljanja prispevkov. Prispevki niso
honorirani. Uredništvo sprejema prispevke do zadnjega dne v mesecu za naslednji mesec.
Program informiranja o planinski dejavnosti sofinancirata Ministrstvo za šolstvo in šport in Fundacija za
financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji.
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Mladinska priloga Obvestil PZS
Zdaj gledam zemljevid vzhodnih Julijskih
Alp in nekaj je pritegnilo mojo pozornost.
Takole pod Kriškimi podi se nahaja dolina z
imenom Zadnjica. Oprostite, ampak to se mi
zdi prav res zabavno. Upam, da se vam ne
zdi preveč neotesano, če vas na tem mestu
vse skupaj napotim v Zadnjico, odkoder se
lahko povzpnete na Kriške pode, pa tudi na
Dolič bi se dalo priti.
Spomnite se časov, ko ste bili cicibani
planinci in ostanite zvesti bralci Mladinske
priloge.

UVODNIK
Vsaka dobra zgodba se začne v otroštvu.
Nekatere se začnejo s koncem, nekatere z
uvodom, ampak te so običajno slabe. Dobre
zgodbe se začnejo v otroštvu. Tudi vaše
zgodbe so se začele nekje v otroštvu in zdaj
vas vprašam: Kakšni so vaši prvi spomini na
gore? Kot kaže, nas poletje dokončno
zapušča in hladni dnevi prinašajo priložnost
za lenobno spominjanje.
Usedite se v
udoben naslonjač, skuhajte si skodelico
presladkega planinskega čaja in mogoče
boste v njem zaduhali skrito rožico iz
svojega otroštva. Ali pa si kupite štruco
navadnega belega kruha in jo použijte s
kakšno dobro suho klobaso ali turistično
pašteto ali poli salamo ali karkoli ste že jedli
v tistih lepih časih. Saj vem; tisti, ki veste,
kaj je dobra jedača in bi ubijali za krožnik
planinske jote in žgance s kislim mlekom, še
danes živite od teh dobrot, a priporočam
vam prgišče otroških spominov kot začimbo.
Pred dnevi sem na policah odkril svoj
dnevnik cicibana planinca in lahko si mislite,
da se mi je milo storilo. Takole berem v
njem: »Slap Savica mi je bil zelo všeč,
ampak bilo je malo vode.«, »Na Kališču sem
gledal padalce.«, »Na poti sem videl
metulje, trobentice in žafran.«, »Na Kofcah
je bil sneg in sonce.«, »Videl sem konja, ki
se je spremenil v kravo.«, »Na Dobrči je bil
lep pogled na hribe.«, »Pri studencu na
skalah so bile ledene sveče.«… Kot vidite,
sem bil pravi ciciban planinec, ki je vestno
zrl v svet in ni izpustil nobene podrobnosti,
tudi tiste najbolj nemogoče niso ušle mojim
zvedavim pogledom. Poleg tega sem bil tudi
ciciban planinec fotograf. Zanimivo, svoj
prvi črno-beli film sem poslikal na Kriških
podih. Šli smo čez Sovatno, kjer sem prvič
videl gamse. Na fotografiji je videti le
majhne črne pikice sredi melišča. V otroštvu
sem bil malodane obseden z rogato
planinsko živino, kozorogi so mi še posebej
vnemali domišljijo. Kozoroga sem videl
enkrat samkrat, na poti z Doliča proti
Prehodavcem. Tudi takrat je bil le rjava pika
sredi stene, a zdelo se mi je, da ga skoraj že
držim za roge. Muflonov nisem videl nikoli,
čeprav sem si zelo želel.

Žiga Misjak, gostujoče planinsko pero

NEKAJ MEDNARODNIH
Ravno sem se vrnila z Mišelj vrha in se
zadovoljno nasmehnila čudoviti turi. Udobno
sem se zleknila v fotelj, malo pogledala
fotografije (kaj vse današnja tehnika
omogoča!) in se spominjala vseh korakov, pa
vseh trenutkov smeha, a tudi že hladnega
vetrca, ki zaveje čez vrhove, te požgečka po
grlu in te spomni ~ jesen prihaja, ja,
najlepše šele pride... In se zopet veseliš
take ture kot danes. Zares lepo doživetje,
predvsem ko te na Krstenici pri Tončku
pričaka dišeča turška kava, ti požene
motorje, da z lahkoto premaguješ vse
vzpone, spuste... In bi jih tako še naprej
premagoval, če ne bi prej prišel čas, ko je
treba »hajd v dolino«, zopet v vrvež. A v
tebi je mir, zadovoljstvo in tista lepota, ki
jo občutiš in se z njo napolniš samo v
hribih... In že komaj čakaš, da se jim zopet
prepustiš.
V tokratni številki vas bosta z zapisom o
udeležbi na mednarodnem YC UIAA Treking
taboru razvselili mentorica zmogovalne ekipi
Državnega tekmovanja Mladina in gore
Ivanka Dolenc in zanimivo razmišljanje ene
izmed udeleženk tega trekinga, Sare
Primožič.
Pa veliko užitka pri branju!
Pazite nase in na naravo, lepo se imejte,
prepustite se jesensko prebujajočim se
barvam gora in .. 'Mejte se radi! ☺
Zdenka Mihelič
1
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Omio, 2100 m visoko, kjer nas je vodstvo
natančneje seznanilo s potekom trekinga.
Družbo so nam delali mladi iz Španije,
Peruja in Italije, ki so si zaradi športnih
dosežkov prav tako prislužili nagrado v
gorah. Bilo nas je 37, 25 mladih (naša
dekleta so bila najmlajša) in 12 vodnikov, ki
smo mlade vodili in varovali po nevarnih
poteh.

Mlade planinke OŠ Ivana Groharja iz Škofje
Loke so se skupaj z mentorico Ivanko
Dolenc udeležile mednarodnega trekinga v
Italiji
Ekipa Osmice, Sara Primožič, Špela Kne,
Špela Jenko in Nina Gartner (na trekingu
jo je zamenjala Barbara Oblakovič),
članice planinskega krožka OŠ Ivana
Groharja, so pod vodstvom mentorice
Ivanke Dolenc na državnem tekmovanju
Mladina in gore v Mežici osvojile prvo
mesto in tako postale državne prvakinje v
znanju iz planinstva.

V ponedeljek smo pot nadaljevali preko
pašnikov do grebena Cima del Barbacan.
Zavarovali smo se s čeladami, si nadeli
plezalne pasove in samovarovalne komplete
ter po prvi ferati premagali zahtevnejši
skalni greben. Obe Špeli, Sara in Barbara so
dokazale, da jim gibanje po zahtevnejšem
terenu ne dela težav.
Do četrtka je treking potekal na višini od
2400 m do 2950 m. Obdajal nas je venec v
sneg odetih tri tisočakov, pot pa je potekala
po skalnih skladih, kjer ni bilo ne
planinskega cvetja, ne drugih rastlin.
V torek je pri vzponu in spustu čez Passo del
Camerozzo čas zelo hitro tekel, saj smo
pazili na vsak korak in vsak oprimek. Z veliko
mero previdnosti in ob pomoči nas vodnikov
so
dekleta
uspešno
premagale
najzahtevnejšo ferato trekinga. Za nameček
nas je ta dan ujela nevihta. Dež in sodra sta
neusmiljeno tolkla po nas. Po okusni večerji
(predjed pašta ali mineštra, glavna jed in
puding za posladek) se je prilegel počitek.
V sredo zjutraj smo se podali na najdaljši
del trekinga. V ramenih in vratu smo zaradi
težkih
nahrbtnikov
(dekleta
12
kg,
mentorica 16 kg) še čutile bolečine, a želja
po odkrivanju neznanega nam je dajala moč
in voljo. Enajst ur in pol smo se trudili,
hodili po morenskih poteh, prečkali skalne
pregrade ter se povzpeli na 2950 m visok
Passo del Cameraccio, najvišjo točko
trekinga. Čudovito, nepopisno. Jasno,
sončno vreme, okrog in okrog sami
tritisočaki, pokriti s snegom, veličastni
razgledi na že prehojeno pot, v dolino, …
Sledile so čestitke, fotografiranje, veselje,
poležavanje na soncu, klepet (v polomljeni
angleščini, z rokami, mimiko obraza) z
ostalimi udeleženci. Bile smo enotne, trud
je poplačan, zmogle bomo. »Smo na najvišji
točki trekinga, imamo se čudovito, le redko
je signal. Vidimo se v soboto,« se je glasilo
sporočilo deklet domov. Vsaka izmed nas je

Za nagrado smo prejele brezplačno udeležbo
na enotedenskem mednarodnem trekingu v
centralnih Alpah na severozahodu Italije.
Treking je potekal od 22. do 28. 7. 2007 po
poti Sentiero Roma v pokrajini Valmasino,
del pa po poti Alta Via della Valmalenco.
Po prijavi na treking smo prejele program.
Skupaj s starši smo pridobili sponzorje, ki so
nam pokrili stroške prevoza in omogočili
enotna oblačila. Mladinska komisija PZS je
pokrila stroške trekinga v Italiji. Posebno
pozornost smo posvetili pripravljalnim
turam. Skupaj z vodnikom Franjem
Koprekom smo opravili dve zahtevnejši turi:
vzpon iz Erjavčeve koče po Hanzovi poti na
Malo Mojstrovko in iz Doma pod Storžičem
skozi Žrelo na Storžič. Mlade planinke so
pridobivale
izkušnje
v
gibanju
po
zahtevnejšem terenu in uporabi opreme pri
samovarovanju. Za izboljšanje kondicije smo
se povzpele od Matizovca na Kofce, Veliki
vrh ter nadaljevale na Kladivo do Škrbine, se
spustile na planino Pungrat in se vrnile nazaj
na izhodišče. Skupaj smo pripravile seznam
osebne in tehnične opreme. Sarin ati
Benjamin pa nam je ponudil prevoz z
osebnim avtom.
Dobro opremljene, s težkimi nahrbtniki in v
posebnem pričakovanju, smo se v nedeljo
zjutraj odpeljali proti Italiji. Po sedmih urah
in pol smo prispeli v Sondrio, kjer je bil
začetek trekinga. Z avtobusom so vse
udeležence odpeljali do Bagna di Masino.
Kljub težkim nahrbtnikom, ki so nas tiščali k
tlom, smo že prvi dan premagali skoraj 1000
m višine in se nastanili v prvi koči, Rifugio
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zahtevne poti in premagajo marsikatero
oviro, če so dovolj motivirani in ustrezno
vodeni. Čeprav sem porabila veliko časa in
energije, je to zame čudovita izkušnja, ki je
dopolnila moje izkušnje pri delu z mladimi
planinci.
Hvala vsem, ki ste pomagali pri pripravi na
treking. Hvala sponzorjem, ki ste nam
treking tudi finančno omogočili.

trenutke na najvišji točki doživela drugače,
raj med gorami pa si zapisala v srce.
Napetost je popustila, nahrbtniki nas niso
več tako tiščali na ramena, korak je bil
lahkotnejši, tako smo zmogli dolgo pot do
naslednjega prelaza in spusta do Rifugio
Pontia.
Naslednji dan smo se povzpeli na 2886 m
visok Passo di Corna Rossa, za katerega so
značilne rdeči skalni skladi, med katerimi se
skriva lično zgrajen bivak. Po spustu s sedla
se je prilegel prigrizek iz nahrbtnika in
počitek ob bistrem gorskem potoku. Prespali
smo v Rifugio Bosio, ki leži v čudovti gorski
pokrajini. Pobočja so tu že poraščena s travo
in macesni, mimo koče pa teče potoček. S
skalnega balvana so mladi poskakali v ledeno
mrzlo vodo, ki je odplaknila umazanijo in
vonjave, ki so se v teh dneh nabrale na naših
telesih. Prilegel se je počitek, naslednji dan
pa krajša 6 urna tura. Prijetno je bilo
klepetati z udeleženci iz drugih držav.
Ostalim smo povedali, kako smo si prislužile
mednarodni
treking,
predstavile
naš
planinski krožek, šolo Ivana Groharja in PD
Škofja Loka. Zdaj tudi v Peruju, Italiji in
Španiji vedo, da prav letos naše PD praznuje
100 letnico in je 1. mesto naših planink prvi
velik dogodek v tem jubilejnem letu.
V soboto, zadnji dan trekinga, smo sestopili
do Chiese v Valmalenci in se z avtobusom
odpeljali v Sondrio, kjer so nas vse skupaj
povabili še na pico. Prišel je čas, da se
poslovimo. Stiski rok, nekaj solzic, obljube,
da drug drugemu pošljemo fotografije in
kakšno sporočilo ter želja, da se še kdaj
vidimo, povejo, da smo se imeli zelo lepo.
Zahvalili smo se organizatorjem, ki so izbrali
eno najlepših poti skozi Alpe, vzorno
pripravili in organizirali treking. Imeli smo
najboljše, strokovno odlično usposobljene
vodnike, ki so nas varno vodili po zahtevnih
poteh, bili pozorni do vseh in poskrbeli za
prijetno vzdušje.
Udeležbo na mednarodnem trekingu v Italiji
sem vzela kot izziv, kot nekaj novega, zame
še
neodkritega.
Dobro
se
zavedam
odgovornosti, zato sem želela, da se na
treking temeljito pripravimo. To nam je tudi
uspelo, saj so dekleta prehodila vse poti ter
preplezale tudi najzahtevnejše dele. Domov
smo se vrnile zdrave, navdušene in
bogatejše za nove izkušnje ter lepa
doživetja. Mladi imajo mnogo volje, zmorejo

Ivanka Dolenc,
mentorica PS in vodnica PZS
TREKING YC UIAA 2007
Vsak
dan
podoživljamo
kaj
čudovitega. Vsak dan se česa novega
naučimo, vsak dan kaj pridobimo ali
izgubimo, vsak dan kaj ali koga spoznamo in
vsak dan si kaj želimo. Želja je morda čisto
majhna, le delček našega razsežnega uma, a
vendar lahko pomeni veliko. Pomeni lahko le
travnato bilko na svežem travniku ali pa
sneg na vrhovih gora. Če to željo
uresničimo, lahko znova doživimo nekaj
nepozabnega.
Gore so nepredvidljive, so mogočne,
jezne, ponosno se vzpenjajo v nebo in se
delajo nepremagljive. Zato je občutek, če
katero izmed njih osvojiš, toliko bolj
vznemirljiv. Še vznemirljivejše pa je, če te
občutke podoživljaš dan za dnem in jih na
koncu vtisneš v svoj spomin. Na letošnjem
trekingu sem počela prav to. No, morda
nismo osvajali tritisočakov, a občutek, ko se
trudiš tik pod njimi, ni prav nič drugačen. Po
naporni hoji, težko preplezani steni,
kamenjem, ki se vali nate, ter sodre, ki
neusmiljeno bije po tebi cel dan, svoje noge
vržeš v zrak in se udobno namestiš v koči, na
skrivaj pa pogleduješ proti poti, ki si jo
prehodil in se ji rogaš, ker te ni premagala,
te preprosto preplavi zmagoslavje. A ni se
dobro predolgo naslajati, jutri je nov dan,
nova tura, nova pot in nove nevarnosti.
Marsikdo bi se vprašal, zakaj sploh rinemo v
hribe in v nevarnost po nepotrebnem. A
nekateri smo odvisni od tega zmagoslavnega
občutka, odvisni od belih gora, od
spoštovanja, ki ga izkazujemo in od silne
naravne lepote, ki jo je na pretek. In če to
dobimo v zameno za naš trud, je to edina
pravična kupčija, za katero sem slišala.
3
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V Italiji se nas je drenjalo okoli
štirideset, vodnikov in njihovih varovancev.
Vsak drugačne narodnosti, vsak iz drugega
mesta, druge šole. Spoznali smo se kot
neznanci in odšli kot prijatelji. Nas pet, obe
Špeli, Barbara, Ivanka in jaz, so sprejeli z
nekoliko privzdignjenimi očmi, a mislim, da
jih je dvom kmalu zapustil. Komunikacija pa
je bila vseeno težka, saj malokdo zna
angleško, me pa tudi nismo prav vešče
italijanščine. A se je dalo z nekoliko
mahanja z rokami in obrazno mimiko, kar je
povzročalo precej smeha, tako med Italijani,
kot Perujci in Španci ter Katalonci. A to, da
prihajaš iz druge države, se kmalu pozabi,
sploh, če vsak dan spiš v isti sobi, hodiš na
isto stranišče, ješ za isto mizo in porabljaš
energijo po istih poteh kot ostali. Mnogokrat
si tudi deliš mnenje glede koče, ležišč in
hrane. Nam so velikokrat pomagali prevajati
že tako nerazumljivo italijanščino ljudi v
koči, ki so za povrh govorili še v narečju,
čeprav je tudi to zbujalo salve smeha. A
smeh je pol zdravja, pravijo.
Me pa smo naše zdravje ohranjale z
vsakodnevno, precej naporno, hojo, težkimi
nahrbtniki, dobrimi makaroni in skupnimi
ležišči, ter pri tem izgubile tudi kakšen
kilogram. A nimam se kaj za pritoževati, v
gorah je kot v raju. Zjutraj te zbudi oster,
mrzel zrak in mokra trava, pozneje te ogreje
sonce, okopaš se kar na dežju ali v bližnjem
tolmunu (ki je bil precej mrzel), spiš pa v
toplih kočah, kjer ti še postrežejo za večerjo
in zajtrk. Kaj lepšega bi si človek želel!?
Morda se marsikomu zdi treking
nepotrebno utrujanje samega sebe, a zame
je to potrebno utrujanje. Čeprav sem bila
prve dni skeptična, se mi zdi, da se je moj
tati prehitro pripeljal po nas v Sondrio
(čeprav sem ga pogrešala), in lahko rečem:
»Ni mi žal!!!« In res mi ni. Na ta treking me
vežejo lepi spomini, nova poznanstva,
izmenjani naslovi, ter majhen sivo-črn
kamenček z višine 2950 metrov, torej višje
od Triglava. Pa SREČNO!!

OSNOVNOŠOLSKI PLANINSKI TABOR
KAMNIŠKA BISTRICA 2007

Mladi sevniški planinci so se izognili hudi
vročini!
Kot že tradicionalno, je tudi letošnje poletje
potekal
planinski
tabor,
namenjen
osnovnošolcem iz občine Sevnice in okolice,
ki ga je organiziral Mladinski odsek
Planinskega društva Lisca Sevnica. Potekal
je od 14. do 21. julija v Kamniški Bistrici,
udeležilo se ga je 47 mladih planincev z
željo, da aktivno preživijo teden dni v
naravi, pod šotorskimi platni in brez staršev.
Posebnost letošnjega tabora je bilo vreme,
saj je prav ta teden Slovenijo zajel vročinski
val, ki pa v dolini Kamniške Bistrice na srečo
ni
dosegal
maksimalnih
temperatur.
Udeleženci so osvojili kar nekaj lepih vrhov
Kamniško - Savinjskih alp, pridno so si
nabirali izkušnje iz orientacije, vozlanja,
planinske opreme, prve pomoči in nekaterih
drugih tem planinske šole. Ob popoldnevih
so potekala razna športna tekmovanja in
druge prostočasne dejavnosti. Večere so
preživljali ob tabornem ognju ob igrah in
petju, izborih za miss in mistra tabora,
karaokah, praznovali pa so tudi pravo
mongolsko novo leto z obiskom božička in
jelenov. Za udeležence je skrbelo 19 članov
vodstva tabora, med katerimi so bili izkušeni
planinski vodniki in vodnice, pomočniki,
pedagoginji, bodoča zdravnica in kuhar.
Teden je hitro minil in udeleženci so se
dobre volje vrnili v objeme svojih staršev,
vodstvo pa že razmišlja o prihodnjem
taboru, ki bo poleti 2008.

Sara Primožič

Matic Železnik, vodja tabora
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9.TABOR MLADIH PLANINCEV
Pester teden bivanja v naravi
V okviru taborov Savinjskih meddruštvenih
odborov mladinskih odsekov se je na
Zgornjem Jezerskem pri Planšarskem jezeru
tudi letos odvijal 9. Tabor mladih planincev.
Tabor je potekal od 28.7. do 4.8. Udeležilo
se ga je preko 20 mladih planincev iz sedmih
planinskih društev (PD):
PD Ljubno ob
Savinji, PD Slivnica, PD Vitanje, PD Vransko,
PD Zagorje ob Savi, PD Celje in PD
Zabukovica, kateri mladinski odsek ga je
tudi organiziral.
V tednu dni so se odpravili na Grintovec,
Pristorški Storžič in Skuto. Manjša skupina pa
se je odpravila še na Kranjsko kočo na
Ledinah. Ogledali so si tudi slap Čedca. Slap
Čedca je najvišji slap v Sloveniji in meri 130
metrov.
Dobro
mero
adrenalina
so
udeleženci okusili ob spustu z vrvjo preko
Ankinih slapov in v igri paintballa. Uspešno
so izvedli tudi planinsko orientacijo,
bivakirali pod milim nebom in se igrali
družabne igre. Ob večeru so kurili kres, pekli
krompir med žerjavico ter ob zvokih kitare
prepevali pesmi. V dvomesečnem obdobju se
je zvrstilo osem osnovno šolski in ena
mladinska izmena.
Štefan Matjaž – Stepa

Foto: Štefan Matjaž – Stepa
Mladi planinci iz sedmih planinskih društev
so se družili na Zgornjem Jezerskem pri
planšarskem jezeru.
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tehnični vodja, Blaž Češka – pomočnik
tehničnega vodje, (vsi PD Domžale), Maja
Koprivšek, Mišo Kovač (oba PD Ljubljana –
Matica), Vesna Lotrič (PD Dovje Mojstrana), Janja Čop (PD Gorje), Andrej
Rožič (PD Bohinj) in Matjaž Hafner (PD
Škofja Loka). Skupno je pri organizaciji
tekmovanja sodelovalo 26 ljudi iz 7 različnih
društev.

SEMINAR ORIENTACIJE
Seminar orientacije bo potekal 4.-7. oktobra
2007 na Menini. Rok za prijave je 15.
september 2007. Prijavnico dobite v knjižici
Mladinske komisije ali pri strokovni sodelavki
MK PZS. Za kakršnekoli informacije lahko
vprašate
vodjo
tekmovanja
Dušana
Prašnikarja na pradusan@volja.net oz. 031694 134.

Tekmovanje je bilo po mnenju tekmovalcev
dobro organizirano. Začinilo pa ga je
deževno vreme, nepostavljena kontrolna
točka ter težavnostno vrisovanje. Za težje
kategorije je bilo vrisovanje zastavljeno
pretežko, kar je povzročilo negodovanje in
pripombe o ne-smiselnosti tako težkih nalog.
Za kategorije A, E, F prva kontrolna točka ni
bila postavljena, kar je povzročilo zmedo pri
tekmovalcih, a se je na srečo uredilo tako,
da je štel čas od druge KT naprej, ki je bila
živa in katero so vse ekipe našle. Deževno
vreme pa je krojilo nočno tekmo ter
namakalo tekmovalce in organizatorje večji
del nedeljske tekme. Kljub vsemu pa je bilo
mnenje, da je so bile proge dobro
postavljene in ne glede na premočenost
tekmovalcev je bilo veselje na cilju veliko za
vse.

Orientacija je nepogrešljivi del pri vsaki
aktivnosti v naravi, posebno še v gorskem
svetu, kjer nas lahko napačna smer gibanja
vodi v velike težave. Zaradi tega in zato, ker
je iznajdljivost v prostoru odlična vrlina,
organizira Odbor za orientacijo pri Mladinski
komisiji PZS poseben seminar orientacije za
vse, ki nameravajo poučevati orientacijo v
okviru planinskih društev, organizirati ali
tekmovati na planinskih orientacijskih
tekmovanjih ali na splošno bolje obvladovati
gibanje v naravi.
Dušan Prašnikar

SLOVENSKO PLANINSKOORIENTACIJSKO
TEKMOVANJE (SPOT) GORENJSKA 2007

Razglasitev tekmovanja na ciljnem prostoru
pri gostišču Jelka, na kateri smo se spomnili
na pokojnega Boža Jordana, ki je vsej
današnji generaciji vaditeljev orientacije
pustil pomemben pečat v znanju in odnosu
do orientacije, se je končala ob 15.50.

26. in 27. maja 2007 se je na širšem
območju Pokljuke odvijalo 10. Slovensko
planinsko orientacijsko tekmovanje (SPOT) s
podnaslovom »Gorenjska 2007«. Nanj se je
preko osmih področnih orientacijskih lig
uvrstilo 72 ekip in dodatno prijavilo še 15
ekip v odprtih kategorijah. Na koncu se je
tekmovanja udeležilo 68 ekip oziroma 279
tekmovalcev (od tega 95 tekmovalk) iz 30
planinskih društev iz celotne Slovenije, ki so
tekmovali v osmih različnih kategorijah.

Tekmovanje so podprli: Mladinska komisija
Planinske zveze Slovenije, občina Domžale,
meddruštveni odbor ljubljanskih planinskih
društev, planinska društva Ljubljana –
Matica, Dovje Mojstrana, Gorje, Škofja Loka,
Srednja vas v Bohinju in Domžale, Mercator
d.d., Mladinska Knjiga d.d., Sidarta d.o.o.,
Anapurna d.o.o., Favn d.o.o., Droga Kolinska
d.d., Vidali Dušan s.p., Mobitel d.d.,
Promontana d.o.o., Iglu šport d.o.o, Bu-ba,
Termo d.d. in Žito Gorenjka d.d.
Za
pomoč
se
zahvaljujemo
še
prostovoljnemu gasilskemu društvu Koprivnik
in Gorjuše, ter GRS Bohinj.

Tekmovanje so organizirala planinska
društva,
ki
tekmujejo
v
Gorenjski
orientacijski ligi, glavni del pa je prevzelo
PD Domžale oz. njen mladinski odsek.
Organizacijski odbor (OO) so tako sestavljali:
Jernej Južna – vodja tekmovanja, Dušan
Prašnikar – pomočnik vodje, Luka Skočir –
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še Jožetu Dajnku, članu Odbora za
orientacijo MK, ki je ne samo nadziral, pač
pa v veliki meri pomagal pri izvedbi
tekmovanja.

Kategorija C

Se vidimo maja 2008 nekje na Rogaškem!

Planinsko društvo
PD Laško
PD Vipava
PD Ajdovščina
PD Zabukovica
PD Ljubljana - Matica
PD Zagorje
PD Šoštanj
PD Lovrenc na Pohorju
PD Gornji Grad
PD
Dobrovlje
Braslovče
PD Domžale
PD Slivnica pri Celju

Jernej Južna
vodja tekmovanja
REZULTATI

Kategorija A
Planinsko društvo
PD Gornji Grad
PD Polzela
PD Velenje
PD Mežica
PD Zagorje
PD Slivnica pri Celju
PD Vipava
PD Gorje
PD Vransko
PD Dravograd
PD Boč Kostrivnica

Točke
254
236
232
225
225
224
202
146
109
DISQ
DISQ

Mesto
1
2
3
4
4
6
7
8
9

Točke
264

Mesto
1

212
200
186
166
160
132
114
71
51
42
41
20
11
11
-45

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
14
16

Mesto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

-197
DISQ

11

Točke
500
486
437
365
240
213

Mesto
1
2
3
4
5
6

Točke
251
235
219
214

Mesto
1
2
3
4

199
147

5
6

Točke
263
235
232
170

Mesto
1
2
3
4

Kategorija D
Planinsko društvo
PD Šoštanj
PD Poljčane
PD Slivnica pri Celju
PD Ruše
PD Velenje
PD Vitanje

Kategorija B
Planinsko društvo
PD
Dobrovlje
Braslovče
PD Polzela
PD Ljubljana - Matica
PD Lovrenc na Pohorju
PD Dravograd
PD Boč Kostrivnica
PD Vuzenica
PD Rogatec
PD Gornja Radgona
PD Mežica
PD Gorje
PD Šoštanj
PD Laško
PD Nazarje
PD Zagorje
PD Slivnica pri Celju

Točke
483
442
399
354
257
194
188
118
-28
-95

Kategorija E
Planinsko društvo
PD Rečica ob Savinji
PD Ptuj
PD Ruše
PD
Dobrovlje
Braslovče
PD Zabukovica
PD Polzela

-

Kategorija F
Planinsko društvo
PD Gornja Radgona
PD Polzela
PD Ptuj
PD Zabukovica

7
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Kategorija G
Planinsko društvo
PD Žalec
PD
Šempeter
(Šempetrani)
PD
Zabukovica
(Metuljčki)
PD Polzela
PD Gornja Radgona
(Zlüftana slatina)
PD
Šempeter
(Peklenščki)
PD Gornja Radgona
(Izbrisani)
PD Zabukovica (Oš 1)
PD Zabukovica (Oš 2)
PD Velenje
PD
Dobrovlje
Braslovče
PD Šoštanj

Točke
294
257

Mesto
1
2

253

3

246
227

4
5

211

6

197

7

Mladinsko prilogo izdaja:
Mladinska komisija PZS

130
117
113
72

8
9
10
11

Za vas so se v tokratni številki trudili:
Vesna Lenart, Zdenka Mihelič,
Andrej Rožič, Nina Ozimic,
Boris Ban, Aleš Pregel

32

12

Na 8 strani papirja je prispevke spravil:
Aleš Pregel

Mesto
1

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

Bolj razdelani rezultati so na voljo na uradni
strani tekmovanja (www.pdd.si/spot) in na
orientacija.net (www.orientacija.net). Med
seboj se da primerjati rezultate kategorij C,
D in H in rezultate kategorij B in G. Ostale
kategorije se razlikujejo po progi ali po
težavnosti nalog.

Kategorija H
Planinsko društvo
PD
Dobrovlje
Braslovče

Letnik 11 / številka 9

-

Točke
-115

8

Obvestila Planinske zveze Slovenije
Zakonodaja in uradne objave

Planinska zveza Slovenije bo tudi za leto 2008 izdala

PLANINSKI KOLEDARČEK
Vse Meddruštvene odbore planinskih društev prosimo, da

najkasneje do 20. oktobra 2007
pismeno na priloženem obrazcu sporočijo
na sejah Meddruštvenih odborov planinskih društev usklajene prireditve, pohode in druge akcije,
ki so širšega pomena, namenjene tudi planincem drugih društev.
Osrednja akcija planinske organizacije za leto 2008 bo dogovorjena na sestanku s predsedniki
MDO !
Pri načrtovanju akcij upoštevajte, da bo:
•
17. maja 2008 zasedanje Skupščine PZS,
•
7. junija 2008 pa Dan slovenskih planincev na Krašnjem vrhu nad Metliko
in zato na ta dva dneva ne načrtujte večjih planinskih prireditev.
V letu 2008 je še nekaj pomembnih obletnic:
•
6. junija 2008 bo PZS praznovala 60 let ustanovitve
•
25. avgusta 2008 bo 230 let prvega vzpona na Triglav.

Planinska društva naprošamo, da upoštevajo rok 30. september 2007 do katerega naj
Meddruštvenim odborom planinskih društev posredujejo načrtovane akcije v prihodnjem
letu 2008 in akcije za januar 2009.
Prosimo – ne prezrite razpisa – in upoštevajte postavljene roke, saj drugače težko ustrežemo
skupni želji, da bo koledarček natisnjen do konca meseca novembra, pregled prireditev pa
posredovan športnim ustanovam in pravočasno dosegljiv na spletnih straneh Planinske zveze
Slovenije. Akcije, ki so namenjene društvom, zlasti vzgojne in izobraževalne, naj sporočijo tudi
komisije/odbori Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije.

PRIJAV, PRISPELIH PO ROKU NE BOMO UPOŠTEVALI
Vsi obrazci (v prilogi) morajo biti podpisani in žigosani s strani predsednika MDO PD ali
njegovega namestnika!
Akcije za tujino in vzgojno-izobraževalne akcije napišite posebej!
Obrazec izpolnijo tudi komisije/odbori UO PZS !

Zakonodaja in uradne objave
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MEDDRUŠTVENI ODBOR: ______________________________________________________________
ORGANIZATOR
AKCIJE

DATUM
NAZIV, NAMEN IN KRAJ
PRIREDITVE PRIREDITVE, POHODA IN
DRUGE AKCIJE

INFORMACIJE,
NATANČNEJŠI
PODATKI

DATUM: ______________________

MP

_____________________________
(podpis)

Letnik 33 / številka 5
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PODATKI O OBRATOVANJU PLANINSKE KOČE V LETU 2008
ZA KOLEDAR AKCIJ PZS
Za koledarček planinskih akcij potrebujemo podatke tudi letos, tako kot vsako leto. Obrazec je
na spletni strani PZS (www.pzs.si), poslali vam ga bomo tudi v elektronski obliki, saj je obojim
lažje takšno pošiljanje, kot pa po pošti.
Prosimo vas, da obrazec točno izpolnite in ne mešate (velikokrat se to zgodi) termina Stalno
odprto (SO) in odprto za weekende (OSNP). Orientirajte se le na najbolj pomembne podatke
zlasti pri informatorjih, saj smo omejeni s prostorom, zato vpišite le ime ene osebe in eno
telefonsko številko.
Opozarjamo pa vas tudi, da nas ne glede na datum, ki ste ga navedli v tem obrazcu kot pričetek
stalnega ali občasnega (OSNP) obratovanja koče prej po telefonu ali e-pošti obvestite o
spremembi režima obratovanja. V praksi se namreč velikokrat primeri, da termini določeni v
jeseni potem ne držijo.
Podatke pričakujemo do 20. oktobra 2007.
Hvala za pomoč in lep pozdrav.
Danilo Sbrizaj l.r.

PODATKI O OBRATOVANJU PLANINSKE KOČE V LETU 2008
ZA KOLEDAR AKCIJ PZS
PLANINSKA KOČA
Koča bo odprta stalno (SO) od:
(vpišite obdobje v katerem bo koča odprta vsak dan)

do

Koča bo odprta za weekende (OSNP) od:
do:
(vpišite obdobje v katerem bo koča odprta v sobotah in nedeljah ali za praznike)
Telefon v koči:
(vpišite številko stacionarnega ali mobilnega telefona koče)
Ime in priimek oskrbnika koče _______________________________________tel:
Ime in priimek najemnika koče _______________________________________tel:
Ime in priimek informatorja:
tel:
(informator je oseba, zadolžena s strani PD, da posreduje informacije obiskovalcem koče in PZS
– vpišite le eno ime!)
Če ima PD ali koča elektronsko pošto napišite naslov:
Zakonodaja in uradne objave

3

Letnik 33 / številka 5

Obvestila Planinske zveze Slovenije
Zakonodaja in uradne objave

PORAVNAVA ČLANSKIH OBVEZNOSTI ZA 2007
PREDLOŽITEV OBRAČUNA ČLANSKIH ZNAMKIC 2007
V skladu z določili 8. člena Pravilnika o izkaznici in vrstah članarine za leto 2007 in sklepi UO
Planinske zveze Slovenije obveščamo vsa tista planinska društva, ki še niso posredovala
obračuna članarine na obrazcu (obračun članskih znamkic za leto 2007 – podatki o svojem
članstvu) in tista, ki še niso poravnala vseh obveznosti iz članarine 2007 do PZS, da to store v
mesecu septembru. Nespoštovanje sprejetih odločitev povzroča PZS finančne težave in otežuje
izvajanje redne dejavnosti; onemogoča pa tudi pravočasno izdelavo zbira podatkov o članstvu
2007.
Prevzem novih članskih znamkic za leto 2008 bo možen le v primeru, da bodo s strani društva
poravnane vse obveznosti do PZS.

POVABIMO NAJMLAJŠE V ČLANSTVO PLANINSKE ORGANIZACIJE
PRIČELO SE JE NOVO ŠOLSKO LETO IN MOŽNOST PRIDOBITVE NOVIH MLADIH ČLANOV V PLANINSKO
ORGANIZACIJO, SAJ IMAJO V OSNOVNIH ŠOLAH IN VRTCIH ORGANIZIRANO DELO Z NAJMLAJŠIMI.
PLANINSKIM DRUŠTVOM PRIPOROČAMO, DA NOVE ČLANE VKLJUČIJO V SVOJE VRSTE TAKO, DA JIM
NUDIJO POPUST PRI ČLANARINI ZA VKLJUČEVANJE P+O OD SEPTEMBRA DALJE. PREDLAGAMO DO
50% POPUST.
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Datum: 9.7.2007
Štev.: 365/2007

ZADEVA: PREDLOGA PRAVILNIKOV O FINANČNO MATERIALNEM
POSLOVANJU
Obveščamo vas, da smo pripravili predlog Pravilnika o finančno materialnem poslovanju za
planinska društva - dve predlogi:
1. Ena predloga velja za tista planinska društva, ki nimajo zaposlenih delavcev.
2. Druga predloga pravilnika velja za tista planinska društva, ki imajo zaposlene delavce
in izplačujejo plače.
Pri izdelavi pravilnika morate v 8. členu vnesti različico vodenja poslovnih knjig, takšno kot jo
uporabljate oziroma jo določa zakon o društvih (v 8. členu so opisane tri oziroma dve različici).
Pravilnik, ki je usklajen z računovodskim standardom za društva veljavnim od 1.1.2007 dalje,
društvo pripravi in sprejme v letu 2007.
Predloge pravilnikov so v prilogah in na internetni strani http://www.pzs.si
Za morebitna pojasnila oz. pomoč lahko pokličete na tel. 01 43 45 692.

Pripravila
Računovodja Vera Šmid

Zakonodaja in uradne objave

Generalni sekretar:
Danilo M. Sbrizaj, l.r.
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PREDLOGA PRAVILNIKA ZA DRUŠTVO, KI NIMA ZAPOSLENIH
DELAVCEV:
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 _____ člena Statuta (pravil)
PD_________________, je Upravni odbor __________ na svoji _______ seji dne________________
sprejel naslednji

PRAVILNIK O FINANČNO MATERIALNEM POSLOVANJU PLANINSKEGA DRUŠTVA
_____________________________
(lahko tudi Pravilnik o računovodstvu, Pravilnik o finančnem poslovanju ali Pravilnik o
blagajniškem poslovanju)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1.
člen
Pravilnik o finančno materialnem poslovanju (v nadaljevanju pravilnik) je splošni akt društva, ki
določa organiziranost, vodenje računovodstva, blagajniško računovodska opravila, izdelavo
računovodskih in poslovnih poročil v skladu z določili zakona o društvih, slovenskim računovodskim
standardom za društva (SRS 33) ter statutom (pravili društva).
2.
člen
Finančno, materialno in blagajniško poslovanje mora biti organizirano tako, da se z vodenjem
poslovnih knjig in evidenc zagotavlja kvalitetne informacije zunanjim in notranjim uporabnikom,
organom in njihovim članom informacije o rezultatih poslovanja ter podatke potrebne za
sprejemanje odločitev v skladu z izvajanjem društvene dejavnosti.
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.

II. FINANCIRANJE, NAČRTOVANJE IN PORABA SREDSTEV

-

4.
člen
Društvo pridobiva sredstva za svoje delovanje iz naslednjih virov:
članarine in prispevki članov,
dotacije iz proračunskih, lokalnih in drugih javnih sredstev,
dotacije drugih fundacij, skladov in ustanov,
dohodki od pridobitne dejavnosti,
dohodki od drugih planinskih dejavnosti,
dohodki od prireditev,
dohodki od nepremičnin, ki jih upravlja,
donacije drugih pravnih in fizičnih oseb,
darila in volila,
drugi dohodki,
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- prostovoljno delo članov.
Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti
za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.
Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična.
5.
člen
Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnim finančnim načrtom, ki ga
sprejme najvišji organ društva (občni zbor).
S finančnim načrtom se predvidijo prihodki, ki so
razporeditev po namenih porabe.

razporejeni

po virih

sredstev, ter njihova

III. ORGANIZACIJA IN VODENJE RAČUNOVODSTVA
Vsa računovodska dela v društvu opravlja
društva ali zunanji računovodski servis.

6.
člen
pooblaščena oseba – računovodski delavec, blagajnik

7.
člen
Računovodski delavec je dolžan skrbeti, da se pri poslovanju društva pravilno uporabljajo veljavni
predpisi. Odgovoren je za:
- pravilno in ažurno vodenje knjig,
- pravočasno sestavo zaključnega računa in drugih informacij,
- pravočasno zaključevanje poslovnih knjig ter
- pravočasno dopolnitev kontnega načrta v skladu s predpisi.
8.
člen
a) različica
Društvo vodi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva, prirejenega za društvene
potrebe.
Računovodski delavec vodi naslednje poslovne knjige in evidence:
- glavno knjigo z vodenjem terjatev in obveznosti;
- blagajniško knjigo;
- računovodstvo osnovnih sredstev;
- pomožne evidence, kot so zaloge materiala, trgovskega blaga, drobnega inventarja v uporabi.
b) različica
Društvo vodi poslovne knjige po sistemu enostavnega knjigovodstva, prirejenega za društvene
potrebe (če izpolnjuje vsaj dve merili; da povprečno število redno zaposlenih ne presega dve, da
letni prihodki preteklega leta ne presegajo 20.864,00 €, da povprečna vrednost sredstev ne presega
41.730,00 €).
Računovodski delavec vodi poslovne knjige na način, ki omogoča izkazovanje podatkov v skladu z
računovodskimi standardi.
c) različica
Društvo vodi knjigo prejemkov in izdatkov (blagajniški dnevnik), preostale podatke za letno poročilo
pa zagotovi z letnim popisom in ocenitvijo (če ne uprablja pridobitne dejavnosti ali jo opravlja
občasno in čigar prihodki so manjši od 8.3457,00 €).
Računovodski delavec vodi poslovne knjige na način, ki omogoča izkazovanje podatkov v skladu z
računovodskimi standardi.

Zakonodaja in uradne objave
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9.
člen
Poslovne spremembe se v poslovne knjige evidentirajo ročno ali na medijih avtomatske obdelave
podatkov in se zaključujejo in shranjujejo ob koncu dnevnega poslovanja.
Blagajniški maksimum se določi s sklepom upravnega odbora društva.
10.
člen
Register osnovnih sredstev se vodi na osnovi predpisov ročno ali v posebnem računalniškem
programu po nahajališčih z inventarnimi številkami, nabavno vrednostjo, datumom nabave,
vrednostjo letne amortizacije in prevrednotovanjem.
11.
člen
Knjižbe v poslovnih knjigah morajo temeljiti na verodostojnih knjigovodskih listinah. Še neknjižene in
knjižene knjigovodske listine se morajo nahajati na sedežu društva oziroma kjer se vodijo poslovne
knjige.
Nastale poslovne spremembe se v poslovne knjige knjiži po načelih skrbnosti in ažurnosti.
12.
člen
Društvo 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.
13.
člen
Po končanem poslovnem letu je potrebno knjige zaključiti in jih arhivirati v skladu z zakonskimi
predpisi.
14.
člen
Poslovne knjige smejo pregledovati organi in organizacije, ki so za pregledovanje pooblaščeni na
podlagi zakona, ter nadzorni odbor društva.

IV. KNJIGOVODSKE LISTINE IN POSLOVNE KNJIGE
15.
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.
16.
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.
17.
člen
Verodostojna knjigovodska listina mora biti sestavljena na način in v rokih, ki jih določajo predpisi.
18.
člen
Za kontrolo knjigovodskih listin, ki so osnova za nastanek poslovne spremembe ter knjigovodskih
listin, ki so osnova za knjiženje, je zadolžen zastopnik društva oziroma od njega pooblaščena oseba.
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Knjigovodske listine, ki so podlaga za izplačilo preko transakcijskega računa in imajo za posledico
finančne obveznosti, po izvršeni kontroli likvidira še zastopnika društva oz. od njega pooblačena
oseba.
19.
člen
Pooblaščena oseba 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:
- 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.
Pooblaščena oseba s podpisom potrdi verodostojnost knjigovodske listine.
20.
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 zastopnik društva oz. od njega pooblaščena oseba za kontrolo
listine.
21.
člen
Knjigovodske listine podpiše zastopnik društva ali od njega pooblaščena oseba.
22.
člen
V knjiženje se računovodskemu delavcu dostavljajo samo verodostojne listine.

V. POPIS SREDSTEV IN OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
23.
člen
Društvo 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.
24.
člen
Popis sredstev in njenih virov društvo 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 društva.
25.
člen
Popis opravi komisija, ki jo imenuje društvo s sklepom. V sklepu o imenovanju tudi določi, do kdaj
morajo opraviti popis. Glede na naravo in obseg dela društvo lahko imenuje več popisnih komisij.
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26.
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.
27.
člen
Popisna komisija dela po navodilih, ki jih za popis posebej izda zastopnik društva oz. od njega
pooblaščena oseba. 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 osebe, ki
odgovarjajo za popisana sredstva.
28.
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.
29.
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 popisu 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.
30.
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 ekonomsko ni upravičen, mora to v
svojem poročilu posebej izkazati.
31.
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.
Popis denarnih sredstev na transakcijskem računu se opravi na podlagi izpiskov o stanju sredstev na
teh računih.
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32.
člen
Po končanem popisu mora komisija za popis sestaviti poročilo o popisu. Poročilo obsega popisne liste
ter poročilo komisije.
33.
člen
Upravni odbor društva obravnava popisni elaborat, sprejme sklep o dejstvih popisa in o načinu
knjiženja ter ga predloži za knjiženje računovodstvu najkasneje do 31. januarja naslednjega leta.

VI. RAČUNOVODSKI IZKAZI S POJASNILI IN POSLOVNA POROČILA
34.
člen
Poslovno leto je enako koledarskemu.
Pri izkazovanju in vrednotenju postavk se neposredno uporablja standard za društva SRS 33 oz.
splošni računovodski standardi.
35.
člen
Računovodski delavec sestavi letno poročilo v skladu 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.
Društvo sestavi na koncu
opredeljuje SRS 33.

36.
člen
koledarskega leta bilanco stanja in izkaz poslovnega izida kot to

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 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.
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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: materiala in trgovskega blaga se vrednotijo po nakupnih cenah. Na koncu obračunskega
obdobja se lahko vrednotijo po zadnjih dokumentiranih nakupnih cenah; za ugotavljanje razlike se
popravijo stroški porabljenega materiala ali prodanega trgovskega blaga.
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 kratkoročno
odloženi stroški oziroma kratkoročni odloženi odhodki ter kratkoročno nezaračunani prihodki, ki se
izkazujejo posebej, in se razčlenjujejo na pomembnejše vrste. Kratkoročne časovne razmejitve se
ne prevrednotujejo.
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 katerega 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 oziroma odhodkov za obdobje do 12 mesecev, za katere še niso nastale obveznosti in zneski
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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 društva, druge prihodke, dosežene z
opravljanjem dejavnosti društva.
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 obdobja.
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.
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 njihovo 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 društvo 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.
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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 njenega 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 pokrivanje 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.

VII. HRANJENJE KNJIGOVODSKIH LISTIN, POSLOVNIH KNJIG IN LETNIH POROČIL
37.
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.
38.
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
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
Društvo 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.
39.
člen
Knjigovodske listine in poslovne knjige, pri katerih je potekel rok hrambe iz prejšnjega člena tega
pravilnika, je potrebno komisijsko uničiti.

VIII. KONČNE DOLOČBE
40.
člen
Ta pravilnik začne veljati, ko ga sprejme Upravni odbor društva.
41.
člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejemajo na isti način kot sam pravilnik.

Zastopnik društva:
Datum:
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PREDLOGA PRAVILNIKA ZA DRUŠTVO KI IMA ZAPOSLENE DELAVCE IN
IZPLAČUJE PLAČE:
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 _____ člena Statuta (pravil)
PD_________________, je Upravni odbor __________ na svoji _______ seji dne________________
sprejel naslednji

PRAVILNIK O FINANČNO MATERIALNEM POSLOVANJU PLANINSKEGA DRUŠTVA
_____________________________
(lahko tudi Pravilnik o računovodstvu, Pravilnik o finančnem poslovanju ali Pravilnik o
blagajniškem poslovanju)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
42.
člen
Pravilnik o finančno materialnem poslovanju (v nadaljevanju pravilnik) je splošni akt društva, ki
določa organiziranost, vodenje računovodstva, blagajniško računovodska opravila, izdelavo
računovodskih in poslovnih poročil v skladu z določili zakona o društvih, slovenskim računovodskim
standardom za društva (SRS 33) ter statutom (pravili društva).
43.
člen
Finančno, materialno in blagajniško poslovanje mora biti organizirano tako, da se z vodenjem
poslovnih knjig in evidenc zagotavlja kvalitetne informacije zunanjim in notranjim uporabnikom,
organom in njihovim članom informacije o rezultatih poslovanja ter podatke potrebne za
sprejemanje odločitev v skladu z izvajanjem društvene dejavnosti.
44.
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.

II. FINANCIRANJE, NAČRTOVANJE IN PORABA SREDSTEV
45.
člen
Društvo pridobiva sredstva za svoje delovanje iz naslednjih virov:
- članarine in prispevki članov,
- dotacije iz proračunskih, lokalnih in drugih javnih sredstev,
- dotacije drugih fundacij, skladov in ustanov,
- dohodki od pridobitne dejavnosti,
- dohodki od drugih planinskih dejavnosti,
- dohodki od prireditev,
- dohodki od nepremičnin, ki jih upravlja,
- donacije drugih pravnih in fizičnih oseb,
- darila in volila,
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- drugi dohodki,
- prostovoljno delo članov.
Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti
za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.
Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična.
46.
člen
Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnim finančnim načrtom, ki ga
sprejme najvišji organ društva (občni zbor).
S finančnim načrtom se predvidijo prihodki, ki so
razporeditev po namenih porabe.

razporejeni

po virih

sredstev, ter njihova

III. ORGANIZACIJA IN VODENJE RAČUNOVODSTVA
47.
člen
Vsa računovodska dela v društvu opravlja pooblaščena oseba – računovodski delavec (blagajnik
društva ali zaposlena oseba ali zunanji računovodski servis).
48.
člen
Računovodski delavec je dolžan skrbeti, da se pri poslovanju društva pravilno uporabljajo veljavni
predpisi. Odgovoren je za:
- pravilno in ažurno vodenje knjig,
- pravočasno sestavo zaključnega računa in drugih informacij,
- pravočasno zaključevanje poslovnih knjig ter
- pravočasno dopolnitev kontnega načrta v skladu s predpisi.
49.
člen
a) različica
Društvo vodi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva, prirejenega za društvene
potrebe.
Računovodski delavec vodi naslednje poslovne knjige in evidence:
- glavno knjigo z vodenjem terjatev in obveznosti;
- blagajniško knjigo;
- računovodstvo osnovnih sredstev;
- računovodstvo plač;
- pomožne evidence, kot so zaloge materiala, trgovskega blaga, drobnega inventarja v uporabi.
b) različica
Društvo vodi poslovne knjige po sistemu enostavnega knjigovodstva prirejenega za društvene potrebe
(če izpolnjuje vsaj dve merili; da povprečno število redno zaposlenih ne presega dve, da letni
prihodki preteklega leta ne presegajo 20.864,00 €, da povprečna vrednost sredstev ne presega
41.730,00 €).
Računovodski delavec vodi poslovne knjige na način, ki omogoča izkazovanje podatkov v skladu z
računovodskimi standardi.
50.
člen
Poslovne spremembe se v poslovne knjige evidentirajo ročno ali na medijih avtomatske obdelave
podatkov in se zaključujejo in shranjujejo ob koncu dnevnega poslovanja.
Blagajniški maksimum se določi s sklepom upravnega odbora društva.
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51.
člen
Register osnovnih sredstev se vodi na osnovi predpisov ročno ali v posebnem računalniškem
programu po nahajališčih z inventarnimi številkami, nabavno vrednostjo, datumom nabave,
vrednostjo letne amortizacije in prevrednotovanjem.
52.
člen
V računovodstvu plač delavcev se vodi ročna ali računalniška evidenca za vsakega delavca društva
ter za prejemnike avtorskih honorarjev in izplačil po podjemnih pogodbah.
53.
člen
Knjižbe v poslovnih knjigah morajo temeljiti na verodostojnih knjigovodskih listinah. Še neknjižene in
knjižene knjigovodske listine se morajo nahajati na sedežu društva oziroma 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:
2. knjigovodstvo glavne knjige s saldakonti:
3. obračuni plač in nadomestil zaposlencem:
4. poročilo o rezultatih in kumulativah:

dnevno
do konca meseca za pretekli mesec
do ___ delovnega dne v mesecu za
pretekli mesec
do konca meseca za pretekli mesec

54.
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 odgovorna oseba v skladu z zakonodajo.
55.
člen
Društvo 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.
56.
člen
Po končanem poslovnem letu je potrebno knjige zaključiti in jih arhivirati v skladu z zakonskimi
predpisi.
57.
člen
Poslovne knjige smejo pregledovati organi in organizacije, ki so za pregledovanje pooblaščeni na
podlagi zakona, ter nadzorni odbor društva.

IV. KNJIGOVODSKE LISTINE IN POSLOVNE KNJIGE
58.
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.
59.
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
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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.
60.
člen
Verodostojna knjigovodska listina mora biti sestavljena na način in v rokih, ki jih določajo predpisi.
61.
člen
Za kontrolo knjigovodskih listin, ki so osnova za nastanek poslovne spremembe ter knjigovodskih
listin, ki so osnova za knjiženje, je zadolžen zastopnik društva oziroma od njega poolblaščena oseba.
Knjigovodske listine, ki so podlaga za izplačilo preko transakcijskega računa in imajo za posledico
finančne obveznosti, po izvršeni kontroli likvidira še zastopnik društva oz. od njega pooblačena
oseba.
62.
člen
Pooblaščena oseba 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:
- 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.
Pooblaščena oseba s podpisom potrdi verodostojnost knjigovodske listine.
63.
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 zastopnik društva oz. od njega pooblaščena oseba za kontrolo
listine.
64.
člen
Knjigovodske listine podpiše zastopnik društva ali od njega pooblaščena oseba.
65.
člen
V knjiženje se računovodski službi dostavljajo samo verodostojne listine.

V. POPIS SREDSTEV IN OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
66.
člen
Društvo 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.
67.
člen
Popis sredstev in njenih virov društvo opravi najmanj enkrat letno oziroma po stanju na dan 31.
decembra.
Predmet popisa so vse vrednosti, izkazane v poslovnih knjigah.

Letnik 33 / številka 5

18

Zakonodaja in uradne objave

Obvestila Planinske zveze Slovenije
Zakonodaja in uradne objave

Popis se opravi tudi:
- ob ukinitvi;
- ob statusnih spremembah;
- ob prevzemu ali izročanju dolžnosti oseb,
denarnimi sredstvi;
- v drugih primerih, če to zahteva upravni odbor društva.

ki

upravljajo

z

materialnimi

ali

68.
člen
Popis opravi komisija, ki jo imenuje društvo s sklepom. V sklepu o imenovanju tudi določi, do kdaj
morajo opraviti popis. Glede na naravo in obseg dela društvo lahko imenuje več popisnih komisij.
69.
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.
70.
člen
Popisna komisija dela po navodilih, ki jih za popis posebej izda zastopnik društva oz. od njega
pooblaščena oseba. 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 osebe, ki
odgovarjajo za popisana sredstva.
71.
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.
72.
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 popisu 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.
73.
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 ekonomsko ni upravičen, mora to v
svojem poročilu posebej izkazati.
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74.
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.
Popis denarnih sredstev na transakcijskem računu se opravi na podlagi izpiskov o stanju sredstev na
teh računih.
75.
člen
Po končanem popisu mora komisija za popis sestaviti poročilo o popisu. Poročilo obsega popisne liste
ter poročilo komisije.
76.
člen
Upravni odbor društva obravnava popisni elaborat, sprejme sklep o dejstvih popisa in o načinu
knjiženja ter ga predloži za knjiženje računovodstvu najkasneje do 31. januarja naslednjega leta.

VI. RAČUNOVODSKI IZKAZI S POJASNILI IN POSLOVNA POROČILA
77.
člen
Poslovno leto je enako koledarskemu.
Pri izkazovanju in vrednotenju postavk se neposredno uporablja standard za društva SRS 33 oz.
splošni računovodski standardi.
78.
člen
Računovodstvo sestavi letno poročilo v skladu 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.
Društvo sestavi na koncu
opredeljuje SRS 33.

79.
člen
koledarskega leta bilanco stanja in izkaz poslovnega izida kot to

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 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.
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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 terjatev, 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 prepoznajo 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: materiala in trgovskega blaga se vrednotijo po nakupnih cenah. Na koncu obračunskega
obdobja se lahko vrednotijo po zadnjih dokumentiranih nakupnih cenah; za ugotavljanje razlike se
popravijo stroški porabljenega materiala ali prodanega trgovskega blaga.
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 kratkoročno
odloženi stroški oziroma kratkoročno odloženi odhodki ter kratkoročno nezaračunani prihodki, ki se
izkazujejo posebej, in se razčlenjujejo na pomembnejše vrste. Kratkoročne časovne razmejitve se
ne prevrednotujejo.
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.
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Odložene obveznosti za davek izkazujejo zneske obdavčljivih začasnih razlik. Društvo prepozna
odložene obveznosti za davek na podlagi zneska, za katerega 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 oziroma 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 prepoznanje.
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 društva, druge prihodke, dosežene z
opravljanjem dejavnosti društva.
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 obdobja ter vrednostjo zalog na začetku obračunskega obdoobja.
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.
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 njihovo 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.
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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 društvo 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
izkazujejo 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 njenega 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.

VII. HRANJENJE KNJIGOVODSKIH LISTIN, POSLOVNIH KNJIG IN LETNIH POROČIL
80.
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.
81.
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
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Društvo 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.
82.
člen
Knjigovodske listine in poslovne knjige, pri katerih je potekel rok hrambe iz prejšnjega člena tega
pravilnika, je potrebno komisijsko uničiti.

VIII. KONČNE DOLOČBE
83.
člen
Ta pravilnik začne veljati, ko ga sprejme Upravni odbor društva.
84.
člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejemajo na isti način kot sam pravilnik.

Zastopnik društva:
Datum:
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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
Zakonodaja in uradne objave
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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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Skupščina PZS je na zasedanju 19. maja 2007 v Ilirski Bistrici sprejela in potrdila spremembe
Statuta PZS. V nadaljevanju objavljamo čistopis Statuta PZS, potrjenega s strani Upravne enote
Ljubljana.
___________________________________________________________________________________

Na podlagi 4. člena, 9. člena in prvega odstavka 13. člena zakona o društvih (Uradni list RS,
61/2006, z dne 13. 6. 2006) je skupščina Planinske zveze Slovenije, dne 19. maja 2007 v Ilirski
Bistrici, sprejela dopolnitve in spremembe statuta Planinske zveze Slovenije.

STATUT
PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE1
(čistopis)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Planinska zveza Slovenije (v nadaljnjem besedilu: PZS) je zveza planinskih, alpinističnih in
plezalnih društev, klubov ter drugih društev, ki se ukvarjajo s planinstvom, alpinizmom, plezanjem v različnih okoljih, turnim smučanjem, turnim kolesarjenjem, varovanjem gorske narave,
preventivo in gorskim reševanjem (v nadaljnjem besedilu: člani PZS). PZS je naslednica Slovenskega planinskega društva.
(2) PZS deluje v javnem interesu in z delom svoje dejavnosti uresničuje tudi humanitarno poslanstvo na različnih področjih svoje dejavnosti.
2. člen
(1)
-

PZS usmerja, usklajuje in pospešuje:
planinsko, alpinistično, plezalno, preventivno, gorskoreševalno in humanitarno dejavnost;
vzgojo in izobraževanje o vseh oblikah planinskih dejavnosti;
reševanje ponesrečenih in iskanje pogrešanih v gorah;
vodništvo;
graditev, upravljanje in vzdrževanje planinskih objektov in naprav ter druge gospodarske dejavnosti;
skrb za varstvo narave in zdravega človekovega okolja;

-

založništvo in izdajanje strokovne, vzgojne, vodniške in druge planinske literature.

3. člen
(1) Namen, cilji in naloge PZS in njenih članov (v nadaljevanju: planinskih organizacij) so, da v
skladu s častnim kodeksom slovenskih planincev:

Upravna enota v Ljubljani je v skladu z določbami 17. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/2006)
in na zahtevo Planinske zveze Slovenije, s sedežem v Ljubljani, Dvoržakova ulica 9, dne 24.08.2007 izdala
odločbo št. 215-858/2007 – 4(21011) s katero se v register društev, ki ga vodi UE Ljubljana in v katerem
je pod zaporedno številko 1041 vpisana Planinska zveza Slovenije s sedežem v Ljubljani, Dvoržakova ulica
09, vpiše sprememba tega temeljnega akta z dne 19. 05. 2007.
1
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-

-

-

navajajo občane, še posebno mlade, k aktivnemu doživljanju narave, predvsem v gorah,
zaradi spoznavanja naravnih lepot, naravnih in kulturnih znamenitosti in zaradi telesnovzgojne dejavnosti;
vzgajajo k skromnosti, samostojnosti, tovarištvu, disciplini, vzajemnosti, pogumu, srčni kulturi in spoštovanju do dela s tem, da krepijo njihov značaj ter druge pozitivne osebne lastnosti;
vzpodbujajo pri svojih članih in drugih občanih ljubezen do domovine in domoljubje;
ustvarjajo materialne in druge razmere ter možnosti za bivanje v naravi, predvsem v gorah;
si prizadevajo za mednarodno aktivno, miroljubno sožitje, medsebojno spoznavanje, sodelovanje in sporazumevanje;
gojijo in razvijajo slovensko planinsko izročilo, dobre planinske običaje in navade;
skrbijo za varstvo narave in zdravega človekovega okolja;
opravljajo še druge dejavnosti, ki so v zvezi z zdravo, premišljeno in aktivno izrabo prostega
časa v naravi.
4. člen

(1) Planinske organizacije dosegajo svoj namen tako, da:
gojijo planinsko, alpinistično, plezalno, preventivno in gorskoreševalno dejavnost;
posredujejo naravne lepote, zanimivosti planinskih območij in življenja v gorah najširšemu
krogu občanov z vsemi sodobnimi sredstvi javnega obveščanja;
za svoje člane in druge, še posebno za mlade, organizirajo varno pohodništvo, izlete, pohode, ture, vzpone, turno smučanje, turno kolesarjenje, raziskovanje jam, orientacijska tekmovanja, taborjenja, plezalna tekmovanja in druge oblike planinske dejavnosti, ki ustrezajo
krajevnim razmeram in posebnostim, in so pri tem dolžne zavarovati svoje člane in kadre;
organizirano skrbijo za vzgojo in izobraževanje članov pri vseh oblikah dejavnosti;
skrbijo za osnovno planinsko vzgojo in izobraževanje — to dosegajo s planinsko šolo in z
vključevanjem v vzgojne akcije;
vzgajajo in usposabljajo strokovne planinske kadre — mentorje planinskih skupin, vaditelje
orientacije, vodnike PZS, različne inštruktorje in trenerje, alpiniste, markaciste PZS, varuhe
gorske narave, gorske reševalce, oskrbnike in druge — ter jim izdajajo potrdila o njihovi
usposobljenosti;
pri izvedbi programov aktivno sodelujejo z zamejskimi slovenskimi organizacijami ter drugimi planinskimi, alpinističnimi in plezalnimi organizacijami;
sodelujejo z raziskovalnimi organizacijami na področju planinstva;
skrbijo za zagotavljanje potrebnih materialnih sredstev za nadaljnji razvoj planinstva;
gradijo, upravljajo in vzdržujejo planinske objekte in naprave;
organizirajo gorsko vodništvo z namenom, da bi vodili po gorah le usposobljeni vodniki;
skrbijo za varnost planincev v gorah, preprečujejo nesreče, rešujejo ponesrečence v gorah,
iščejo pogrešane in pomagajo ponesrečencem v gorah;
organizirajo različne oblike gorske reševalne službe;
prirejajo planinske, alpinistične in plezalne odprave ter tekmovanja in organizirajo obiske
tujih planincev, alpinistov ter plezalcev v naših gorah;
zalagajo in izdajajo strokovno, vzgojno in drugo planinsko literaturo, planinske vodnike in
zemljevide ter propagandno in drugo gradivo;
sodelujejo pri razvoju osebne in skupne planinske in alpinistične opreme ter drugih pripomočkov;
organizirajo predavanja, razstave in druge kulturne prireditve;
Priloga
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organizirajo planinsko muzejsko dejavnost z zbiranjem in hrambo planinskih predmetov zgodovinske vrednosti;
opravlja pridobitno dejavnost v lastnem imenu ali z ustanavljanjem samostojnih gospodarskih družb, v skladu z veljavnimi predpisi in sicer na naslednjih dejavnostih:
 Založniška dejavnost s področja dejavnosti zveze;
 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje;
 Organiziranje izletov (planinskih izletov, trekingov) potovanj in s turizmom povezane
dejavnosti;
 Dejavnost planinskih domov in drugih prenočišč (upravljanje planinskih koč).
5. člen

(1) PZS je pravna oseba zasebnega prava.
6. člen
(1) V pravnem prometu se uporablja ime: Planinska zveza Slovenije.
(2) Sedež Planinske zveze Slovenije je v Ljubljani.
(3) Žig Planinske zveze Slovenije je okrogle oblike, v sredini je vtisnjen znak PZS, okoli znaka pa
je napis "Planinska zveza Slovenije — 1893 SPD".
7. člen
(1) Planinske organizacije so del civilne družbe. So prostovoljne organizacije in v ta namen razvijajo prostovoljno delo.
(2) Planinske organizacije in njihovi člani ob izvajanju prostovoljnega dela za svoje delo, znanje
in porabljen čas ne morejo zahtevati plačila, imajo pa pravico do nadomestila materialnih stroškov, povezanih z izvedbo programa planinskih organizacij, in do plačila za avtorska in druga dela
pri usposabljanju strokovnih delavcev v športu na področju planinstva.
(3) Obseg, oblike in višino nadomestil ter plačil iz drugega odstavka določajo pristojni organi
PZS.
8. člen
(1) PZS usklajuje svoje interese z drugimi društvi, zvezami in združenji ter se dogovarja in sporazumeva z njimi o skupnem delovanju in dejavnostih.
(2) PZS aktivno sodeluje z zamejskimi in drugimi slovenskimi planinskimi, alpinističnimi, plezalnimi in gorskoreševalnimi organizacijami v tujini v skladu s splošnimi akti PZS.
9. člen
(1) PZS je včlanjena v Olimpijski komite Slovenije — Združenje športnih zvez, Mednarodno zvezo
planinskih organizacij (Union Internationale des Associations d'Alpinisme/International Mountaineering and Climbing Federation, s kratico UIAA), Mednarodno komisijo za reševanje v gorah
IKAR-CISA in Klubom Arc Alpin — CAA (Združenjem planinskih zvez alpskega loka).
(2) PZS se lahko včlani tudi v druge mednarodne planinske organizacije, če je njeno delovanje v
skladu z interesi PZS in pravnim redom Republike Slovenije.
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II. SIMBOLI PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
10. člen
(1) Simboli PZS so: znak PZS, zastava PZS, prapor PZS in himna PZS.
(2) Prapor PZS in himna PZS sta slovesna simbola PZS.
11. člen
(1) Znak PZS je silhueta Jalovca, ki jo obkroža svetlo moder trak v obliki podkve z napisom "Planinska zveza Slovenije". Spodaj je svetlo moder trak, povezan z belim, na katerem je letnica
1893 — takrat je bilo ustanovljeno Slovensko planinsko društvo z namenom, "da bi ohranili slovensko lice slovenskim goram". Na vozlišču je bel trak oblikovan v pentljo, v kateri je kratica
SPD.
(2) Zastava PZS je svetlo modra. Na njej je znak PZS.
(3) Prapor PZS je temno moder, obrobljen z zlatim. Na njegovi čelni strani je znak PZS. Na hrbtni strani prapora je v središču šesterokotnik, v katerem je upodobljen pogled na Triglav z juga.
Šesterokotnik je obrobljen z belim okvirom, v središču je zavita zlata nit. Pod njim je napis PZS
z zlatimi črkami.
(4) Himna PZS je prva kitica pesmi Oj Triglav, moj dom skladatelja Jakoba Aljaža in pesnika Matije Zemljiča Slavina.
(5) Uporabo simbolov PZS ureja poseben pravilnik.
III. ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
12. člen
(1) PZS nastopa v pravnem prometu z drugimi v svojem imenu in za svoj račun.
(2) PZS lahko sklepa pogodbe s tretjimi osebami v imenu in na račun posameznih članic PZS in
drugih organizacij, vendar le na podlagi njihovega pisnega pooblastila.
13. člen
(1) Planinsko zvezo Slovenije zastopa in predstavlja predsednik PZS, ki je hkrati odgovoren za
zakonito poslovanje in sprejete obveznosti PZS.
(2) V primeru njegove začasne odsotnosti ali zadržanosti ga (v mejah pristojnosti za določeno
področje dejavnosti PZS) nadomeščajo podpredsedniki PZS.
(3) V posameznih nujnih primerih, kadar predsednika ne more nadomeščati nobeden izmed podpredsednikov, lahko zastopa Planinsko zvezo Slovenije tudi generalni sekretar s posebnim pooblastilom predsednika PZS.
IV. ORGANIZIRANOST PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
14. člen
(1) Člani PZS so: planinska, alpinistična, plezalna, reševalna ali druga društva oziroma klubi, ki
imajo lastnost pravne osebe s pravicami in obveznostmi, določenimi z ustavo Republike Slovenije, zakoni, tem statutom Planinske zveze Slovenije (v nadaljnjem besedilu: statut PZS) in pravili
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društva.
(2) Pravila članov PZS morajo biti usklajena s tem statutom PZS, društvo oziroma klub pa registrirano v skladu z zakonom o društvih.
15. člen
(1) V okviru članov PZS se za uresničevanje planinskih ciljev lahko organizirajo planinske skupine, odseki in druge oblike organiziranja.
(2) Posebno pozornost namenjamo mladim.
Interesno združevanje
16. člen
(1) Člani PZS lahko z drugimi društvi, zvezami društev, organizacijami in skupnostmi oblikujejo
posebne skupne organe oziroma telesa za reševanje skupnih vprašanj.
(2) Člani PZS se lahko zaradi usklajenega delovanja in interesov povezujejo tudi v razne oblike
interesnega združevanja in povezovanja, ki je lahko trajno ali občasno.
(3) Člani PZS lahko skupaj s PZS sprejmejo sklep ali sklenejo sporazum o oblikah interesnega sodelovanja, v katerem določijo sedež, naloge, način delovanja in financiranje.
Meddruštveni odbor planinskih društev
17. člen
(1) V meddruštvenem odboru planinskih društev (v nadaljnjem besedilu: MDO PD) člani PZS:
usklajujejo stališča do gradiv za seje skupščine Planinske zveze Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: skupščina PZS) in upravnega odbora Planinske zveze Slovenije (v nadaljnjem besedilu: UO PZS) ter drugih organizacij in skupnosti na svojem območju;
se dogovarjajo o medsebojnem skupnem delovanju, prireditvah, delu z mladimi, skupnih akcijah usposabljanja, varovanju narave, razdelitvi vplivnih območij na planinskih poteh ter o
drugih planinskih dejavnostih;
opravljajo naloge, ki jih po dogovoru prenese nanje UO PZS;
opravljajo druge naloge, ki so jih prenesli nanje člani PZS.
18. člen
(1) UO PZS v sodelovanju s člani PZS s sklepom določi območja MDO PD. Območje MDO PD lahko
obsega le medsebojno povezano teritorialno območje.
(2) Člani PZS, vključeni v MDO PD, enkrat na leto poročajo o stanju in aktivnostih, povezanih z
dejavnostmi iz druge alinee 17. člena.

V. GORSKA REŠEVALNA SLUŽBA SLOVENIJE
19. člen
(1) PZS kot ustanoviteljica Gorske reševalne službe Slovenije skrbi za varnost in reševanje v gorah in naravnem okolju z ustanavljanjem ustreznih društvenih organizacij gorskih reševalcev, ki
delujejo kot samostojni člani PZS ali znotraj posameznih članov, hkrati pa je lahko soustanoviteStatut Planinske zveze Slovenije
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ljica Gorske reševalne zveze Slovenije (v nadaljnjem besedilu: GRZS) ali drugih združenj gorskih
reševalcev, ki so člani PZS, ali pa se s takim združenjem oziroma zvezo samo poveže na podlagi
medsebojnega dogovora.
(2) Navedene oblike gorskega reševanja zagotavljajo za vso državo prostovoljno članstvo v gorskoreševalnih postajah in društvih, ki so člani PZS, humanitarni status in status dejavnosti javnega pomena v vseh oblikah organiziranja gorskih reševalcev.
(3) PZS zagotavlja kadrovsko in logistično podporo svoji gorski reševalni službi in tudi drugim organiziranim oblikam gorskega reševanja v Sloveniji s svojimi planinskimi kočami in osebjem, z
nadelavo in označevanjem planinskih poti ter z obveščanjem in usposabljanjem osebja v planinskih kočah za potrebe gorskega reševanja.
(4) PZS si prizadeva za financiranje neposrednih reševalnih akcij ter ustrezno kolektivno in osebno tehnično opremljenost ter druge oblike organiziranja gorskih reševalcev. V ta namen se
povezuje z republiškimi, upravnimi in drugimi organi ter sklepa ustrezne pogodbe za financiranje
ter logistično podporo reševalnih akcij.
(5) PZS izvaja usposabljanje alpinistov, plezalcev in drugih primernih kadrov in s tem zagotavlja
kadrovsko osnovo in ustrezno starostno strukturo gorskih reševalcev v vseh oblikah organiziranja.
(6) Delovanje društev gorskega reševanja ter uresničevanje dogovora z GRZS ali drugimi združenji gorskih reševalcev povezuje in usklajuje komisija za gorsko reševanje PZS. Ta sodeluje tudi s
pristojnimi upravnimi službami v Sloveniji, pomembnimi za uspešno delo gorskega reševanja ter
z gorskimi reševalnimi organizacijami v tujini.
(7) PZS in GRZS si v dogovoru o sodelovanju uredita medsebojno pravico do zastopanja delegatov na sejah upravnih odborov in skupščin obeh zvez, z enako pravico do glasovanja oziroma
odločanja. Ustrezen sklep o dogovoru lahko sprejme UO PZS.

VI. ČLANSTVO V DRUŠTVU
20. člen
(1) Redni člani društev, ki so vključena v PZS, so: predšolski otroci, osnovnošolci, srednješolci
do 18 let starosti, mladi od 18 do 27 let, odrasli člani, seniorji (starejši od 65 let) in družine.
Redni člani so lahko tudi tuji državljani. Njihove pravice in obveznosti uredijo društva v svojih
pravilih.
(2) Vsak redni član društva mora v skladu z zakonom o društvih plačati članarino matičnemu
društvu.
(3) UO PZS oziroma član PZS lahko določi različne članarine glede na pravice in obveznosti članov.
(4) Član PZS lahko oprosti člane obveznosti plačevanja dela članarine (razen prispevka za PZS),
če je zaradi slabega gmotnega ali zdravstvenega stanja ne morejo.
(5) Plačila prispevka iz članarine za PZS lahko člane oprosti UO PZS.
(6) Podrobnosti, povezane s članstvom, določi UO PZS z ustreznim pravilnikom o izkaznici in vrstah članarine.
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21. člen
(1) Člani PZS imajo lahko tudi podporne člane oziroma donatorje, njihove pravice in obveznosti
pa morajo opredeliti v svojih pravilih.
22. člen
(1) Druge pravice in dolžnosti članov PZS določajo pravila članov PZS, ki morajo biti v skladu s
statutom PZS in častnim kodeksom slovenskih planincev.

VII. ČLANSTVO V PLANINSKI ZVEZI SLOVENIJE
23. člen
(1) Društvo postane član PZS na podlagi sklepa svojega najvišjega organa in izjave, da želi postati član PZS, da sprejema statut PZS in častni kodeks slovenskih planincev ter da se zaveže, da
se bo ravnalo po njem.
(2) Planinsko društvo, ki se vključi v PZS, mora imeti najmanj 30 članov (A in B), alpinistično,
plezalno ali drugo društvo oziroma klub pa najmanj 20.
(3) Planinsko društvo mora izpolnjevati še te pogoje:
da ima organizirano dejavnost mladih planincev v skladu s pravilnikom, ki ureja to področje;
da ima vsaj enega usposobljenega vodnika PZS z veljavno licenco za opravljanje strokovnega
dela v športu na področju planinstva;
da vzdržuje in skrbi za vsaj eno planinsko pot, vpisano v kataster planinskih poti pri Planinski
zvezi Slovenije.
(4) Alpinistično, plezalno ali drugo društvo oziroma klub, ki se vključi v PZS, mora imeti vsaj
enega usposobljenega alpinističnega inštruktorja z veljavno licenco za opravljanje strokovnega
dela v športu na področju alpinizma ali vsaj enega gorskega vodnika z veljavno mednarodno
licenco.
(5) Kandidat za članstvo v Planinski zvezi Slovenije mora za vključitev pridobiti pozitivno mnenje pristojnega MDO PD.
(6) Društvo, ki je član PZS, ali društvo, ki to želi postati, je lahko član le, če je v PZS vključeno
oziroma se vanjo vključuje s celotnim številom rednega članstva ter za to članstvo priskrbi tudi
ustrezen enoten znak pripadnosti društvu in PZS — t. i. znamkico o plačani letni članarini.
24. člen
(1) Društvo, ki želi postati član PZS, mora predložiti svoj temeljni akt, ki ne sme biti v nasprotju
s statutom PZS.
(2) Društvu, ki se vključuje v PZS, da vso potrebno pomoč MDO PD z območja, na katerem je
bilo tako društvo ustanovljeno. Pomaga neposredno ali posredno, prek ustreznega društva.
VIII. DRUGE OBLIKE ČLANSTVA
25. člen
(1) PZS in njeni člani imajo lahko tudi podporne člane oziroma donatorje ter častne člane in
opazovalce.
Statut Planinske zveze Slovenije
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(2) Podporni člani oziroma donatorji so pravne ali fizične osebe, ki darujejo znesek ali stvar.
Donator, ki daruje v višini najmanj petkratne članarine člana A, prejme listino o darilu. Upravni
odbor Planinske zveze Slovenije sprejme poseben akt, v katerem določi njihove pravice in obveznosti.
(3) Častni član PZS je fizična oseba, ki ji je tak naziv podelil UO PZS in ki ima posebne zasluge
pri delu planinske organizacije na območju celotne Slovenije ter je znan najširši planinski javnosti. Častni član lahko postane tudi kak drug občan, tuj državljan, predstavnik tuje države ali
organizacije.
(4) Opazovalci so lahko tako domače kot mednarodne institucije in organizacije, ki se ukvarjajo
s planinsko tematiko, dejavnostjo v gorah ali varovanjem okolja.

IX. VČLANITEV TUJEGA DRUŠTVA
26. člen
(1) Član PZS lahko postane z istimi pogoji tudi tuje društvo. Posebne pogoje za članstvo slovenskih planinskih društev iz zamejstva določi UO PZS.
X. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV
27. člen
(1) Pravice članov PZS so predvsem, da:
- volijo in imenujejo delegate za skupščino PZS ter druge organe PZS oziroma druge oblike
meddruštvenega delovanja;
- na skupščini PZS določajo in oblikujejo politiko razvoja planinstva, alpinizma in plezanja in
drugih dejavnosti doma ter v tujini in usmerjajo delo organov PZS;
- sodelujejo z drugimi člani PZS, organizacijami in skupnostmi pri uresničevanju svojih interesov;
- aktivno sodelujejo v delu delovnih teles in organov PZS;
- opravljajo še druge naloge, za katere se v PZS dogovorijo.
28. člen
(1) Dolžnosti članov PZS so predvsem, da:
- v društvu in PZS delujejo aktivno in odgovorno v skladu s statutom PZS in se ravnajo po častnem kodeksu slovenskih planincev;
- izvršujejo sklepe ter programe PZS in njenih strokovnih organov;
- vsaj enkrat na dve leti posredujejo podatke o svoji dejavnosti in organiziranju;
- opravljajo še druge dolžnosti, za katere se v PZS dogovorijo.
29. člen
(1)
-

Član PZS preneha biti njen član:
z izstopom;
s prenehanjem delovanja društva;
z razpustom;
z izbrisom, če društvo tudi šest mesecev po koncu poslovnega leta ne odvede določenega prispevka iz članarine za Planinsko zvezo Slovenije in ne posreduje izkaza o članstvu ali podatkov o dejavnosti in organiziranju;
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z dokončnim sklepom o izključitvi iz članstva.
30. člen

(1) Člana PZS, ki ne izpolnjuje svojih nalog, ne posluje v skladu s statutom PZS, svojimi pravili,
častnim kodeksom slovenskih planincev in sklepi skupščine PZS ali sicer s svojim delovanjem škoduje ugledu planinske organizacije, lahko častno sodišče PZS (v nadaljnjem besedilu: ČS PZS) izključi iz članstva PZS.
(2) Zoper sklep ČS PZS lahko član PZS v mesecu dni po prejemu pisnega sklepa o izključitvi iz
članstva vloži ugovor na skupščini PZS, ta pa o njem dokončno odloči.
31. člen
(1) O sklepu najvišjega organa društva, da član PZS izstopa iz članstva PZS, mora upravni odbor
člana PZS v 15 dneh obvestiti UO PZS.
XII. ORGANI PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
32. člen
(1)
-

Organi PZS so:
skupščina Planinske zveze Slovenije
predsednik Planinske zveze Slovenije
upravni odbor Planinske zveze Slovenije
nadzorni odbor Planinske zveze Slovenije
častno sodišče Planinske zveze Slovenije
33. člen

(1) Mandatna doba organov PZS je štiri leta.
Skupščina Planinske zveze Slovenije
34. člen
(1) Najvišji organ PZS je skupščina PZS.
(2) Skupščino PZS sestavljajo delegati članov PZS.
(3) Število glasov delegatov članov PZS je odvisno od števila članov s plačano članarino v minulem letu.
(4) Člani PZS, ki imajo do 1000 članov, imajo za odločanje na seji skupščine PZS en glas, za
začetek vsakih nadaljnjih 1000 članov pa še enega.
35. člen
(1) Skupščina PZS je lahko redna ali izredna.
(2) Izredna Skupščina PZS se skliče po potrebi.
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36. člen
(1) Skupščino PZS skliče predsednik PZS.
(2) Redna skupščina PZS je vsako leto do konca maja.
(3) Predsednik PZS mora sklicati izredno skupščino PZS, kadar to zahteva več kot tretjina članov
PZS, UO PZS ali NO PZS. Če je v mesecu dni ne skliče, jo skliče predlagatelj.
37. člen
(1) Na skupščini PZS so navzoči člani UO PZS, NO PZS in ČS PZS, lahko pa tudi načelniki ali člani
komisij in odborov UO PZS, člani članov PZS in povabljeni gostje brez pravice do odločanja.
38. člen
(1) Delegati so dolžni, da na sejah skupščine PZS posredujejo stališča članov PZS, ki so jih delegirali, in da glasujejo v skladu s temi stališči.
(2) Poleg obveznosti iz prvega odstavka tega člena imajo delegati še te pravice in obveznosti:
da obveščajo člane PZS, ki so jih delegirali, o svojem delu in o delu skupščine PZS;
da ob nesoglasjih o posameznih vprašanjih znova razpravljajo s člani PZS in zahtevajo od
njih, da utemeljijo svoja stališča;
da so aktivni pri delu skupščine PZS;
da usklajujejo stališča z drugimi delegati v okviru sprejetih smernic članov PZS, ki so jih delegirali.
39. člen
(1) Delegati so za svoje delo odgovorni članom PZS, ki so jih delegirali.
40. člen
(1) Skupščina PZS:
sprejema statut PZS, častni kodeks slovenskih planincev, pravilnik o delu ČS PZS ter druge
splošne akte, za katere je tako določeno z zakonom oziroma tem statutom PZS;
sprejema program razvoja in dejavnosti (aktivnosti) PZS;
potrjuje program dela, finančni načrt in zaključni račun;
odloča o nakupu in odtujitvi nepremičnega premoženja, katerega vrednost presega 25.000
EUR;
voli in razrešuje predsednika PZS, enega ali več podpredsednikov PZS ter člane UO PZS (ki
niso člani po funkciji), predsednika in člane NO PZS, predsednika in člane ČS PZS in njihove
namestnike, tožilca ČS PZS in enega ali več namestnikov ter druge organe, za katere je tako
določeno;
razpravlja in odloča o poročilih UO PZS, NO PZS in ČS PZS;
odloča o predlogih, vlogah in pritožbah članov PZS;
odloča o ugovorih članov PZS zoper sklepe o izključitvi;
sklepa o prenehanju PZS;
odloča o pritožbah zoper sklepe ČS PZS;
odloča o drugih vprašanjih, določenih z zakonom, predpisi in statutom PZS.
41. člen
(1) Volitve organov PZS so praviloma tajne, skupščina PZS pa lahko sprejme sklep, da so javne.
Priloga

10

Statut Planinske zveze Slovenije

Obvestila Planinske zveze Slovenije
Statut Planinske zveze Slovenije

42. člen
(1) Skupščina PZS sklepa veljavno, če je navzočih več kot polovico glasov za odločanje. Če ob
napovedani uri ni sklepčna, se preloži za pol ure, nato pa lahko sklepa, če je navzoča vsaj tretjina glasov.
43. člen
(1) Če skupščina PZS ne izvoli predsednika PZS ali več kot polovice članov UO PZS, ki jih voli,
nadaljujejo delo dotedanji organi, vendar najdlje 6 mesecev, ko mora biti zaradi volitev sklicana
nova skupščina PZS.
44. člen
(1) Predlogi, prošnje in pritožbe, ki naj jih skupščina PZS obravnava, morajo biti sporočeni
predsedniku PZS vsaj petnajst (15) dni pred dnem, za katerega je sklicana skupščina. V posebno
utemeljenih in nujnih primerih lahko skupščina obravnava tudi predloge, prošnje in pritožbe ne
glede na rok.
45. člen
(1) Sklepi skupščine PZS so obvezni za vse organe PZS in člane PZS.
46. člen
(1) Način dela skupščine PZS določa poslovnik.

Predsednik Planinske zveze Slovenije
47. člen
(1)
PZS
-

Za predsednika PZS lahko kandidira vsak, ki je najmanj 10 let član katerega izmed članov
in izpolnjuje te pogoje:
da ima najmanj šesto stopnjo izobrazbe;
da govori katerega izmed svetovnih jezikov;
da dobro pozna planinsko dejavnost;
da prevzame odgovornost za zakonitost poslovanja PZS;
da ni izvoljen ali imenovan funkcionar katere izmed političnih strank na ravni države, pokrajine ali občine.

(2) Kandidat za predsednika lahko predlaga v izvolitev tudi tri podpredsednike s seznama prispelih kandidatur ali po svoji izbiri.
(3)
-

Predsednik PZS:
zastopa in predstavlja Planinsko zvezo Slovenije ter je odgovoren za zakonito poslovanje;
skrbi za izvrševanje sklepov skupščine PZS in UO PZS ter sklicuje skupščine PZS;
sklicuje in vodi seje predsedstva UO PZS in UO PZS.

(4) Če funkcija predsednika PZS iz kakršnega koli razloga preneha, prevzame začasno vodenje
PZS eden izmed podpredsednikov PZS, ki ga določi UO PZS, ter opravlja to funkcijo do seje skupščine PZS, ki mora biti najpozneje v 6 mesecih.
Statut Planinske zveze Slovenije
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Upravni odbor Planinske zveze Slovenije
48. člen
(1) UO PZS upravlja PZS med skupščinama PZS in izvršuje njene sklepe.
(2) UO PZS šteje 26 članov, sestavljajo pa ga: predsednik PZS, največ trije podpredsedniki, štirje člani, izvoljeni na seji skupščine PZS, izvoljeni predsedniki MDO PD in načelniki komisij, ki
imajo zbore.
(3) Funkcije podpredsednikov, izvoljenih članov, izvoljenih predsednikov MDO PD in načelnikov
se med seboj ne izključujejo, vendar ima nosilec več funkcij pri odločanju samo en glas.
(4) Izvoljeni člani UO PZS so dolžni prevzeti vodenje določenih odborov, delovnih skupin ali
teles ter projektov in naloge s posameznih področij dejavnosti PZS.
49. člen
(1) UO PZS zaradi usmerjanja, usklajevanja in pospeševanja posameznih dejavnosti ustanovi
komisije, odbore in druge organe ter imenuje oziroma potrdi njihove načelnike.
(2) UO PZS lahko komisije in druge organe, glede na interese in potrebe članov PZS, ustanavlja,
spreminja ali razpušča.
(3)
-

Pri UO PZS delujejo te komisije, ki imajo zbore:
mladinska komisija (MK)
komisija za alpinizem (KA)
komisija za športno plezanje (KŠP)
vodniška komisija (VK)
komisija za planinske poti (KPP)
komisija za varstvo gorske narave (KVGN)

(4) Pri UO PZS delujejo še:
Komisija za usposabljanje in preventivo — krovna komisija na področju vzgoje in usposabljanja strokovnih kadrov PZS in odločanja o strokovnih zadevah (KUP)
gospodarska komisija (GK)
komisija za odprave v tuja gorstva (KOTG)
komisija za gorsko popotništvo (KGP)
komisija za tekmovalno turno smučanje (KTTS)
komisija za gorsko reševanje (KGR)
Planinski vestnik (PV)
druge komisije, potrebne za normalno delo PZS
(5) Zbori komisij iz tretjega odstavka sprejemajo delovne programe ter predlog finančnega
načrta za svoje področje dela.
(6) Načelniki komisij iz četrtega odstavka so povabljeni na seje UO PZS, kadar obravnavajo in
odločajo o dejavnostih z njihovega področja. Na sejah imajo tudi pravico do glasovanja glede
teh vprašanj.
(7) Načelniki komisij podpišejo izjavo ob prevzemu funkcije, zato so odgovorni za zakonito poslovanje v PZS pri odločitvah v okviru svojih pristojnosti.
(8) Delo in sestavo komisij upravnega odbora urejajo pravilniki, ki jih potrjuje UO PZS.

Priloga
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50. člen
(1)
-

-

UO PZS:
izvršuje sklepe skupščine PZS ter sprejema splošne akte, ki niso v pristojnosti skupščine PZS,
sprejema program dela, finančni načrt in zaključni račun;
odloča o višini članarine in sredstvih, ki so jih člani PZS dolžni prispevati za izvrševanje skupaj dogovorjenih nalog;
določa delegate v organe, organizacije in skupnosti na ravni republike in v mednarodnih
organizacijah;
podeljuje priznanja PZS;
potrjuje pravilnike komisij, ki imajo zbore dejavnosti;
na predlog predsedstva UO PZS potrjuje pravilnike preostalih komisij;
potrjuje načelnike oz. predsednike in člane komisij, ki so bili izvoljeni na zborih;
imenuje načelnike oz. predsednike in člane drugih komisij, člane založniškega odbora, odgovornega urednika in člane uredniškega odbora Planinskega vestnika (PV) in druge svoje organe;
imenuje in razrešuje generalnega sekretarja PZS;
pripravlja predlog dnevnega reda in gradivo za skupščino PZS;
odloča o prispevkih članov PZS za PZS in določa naročnino za PV;
sklepa o sprejemu društev v članstvo PZS;
sklepa o izključitvi članov PZS iz članstva;
odloča o pritožbah delavcev strokovne službe PZS;
ustanavlja gospodarske družbe v imenu PZS in opravlja funkcijo skupščine gospodarskih
družb, ki jih ustanovi v skladu z zakonom o gospodarskih družbah;
določa upravljavce za planinsko-izobraževalne objekte;
določa člane nadzornega odbora gospodarske družbe v lasti PZS;
odloča o drugih zadevah po zakonih, predpisih, tem statutu PZS in drugih splošnih aktih.
(Vir: zapisnik seje skupščine PZS: 2002, str. 20, točka 10 — v oklepaju —, prvi sklep).
51. člen

(1) Seje UO PZS so sklepčne, če je navzoča več kot polovica članov.
(2) UO PZS sklepa z večino glasov navzočih članov, če s tem statutom PZS ni določeno drugače.
(3) V nujnih primerih lahko predsednik PZS oziroma podpredsednik PZS, ki ga nadomešča, zahteva pisno glasovanje o posameznih vprašanjih iz pristojnosti UO PZS na podlagi obrazloženega
predloga.
(4) Izid glasovanja ugotovi na prvi seji UO PZS.
52. člen
(1) Sklepe UO PZS izvršuje predsedstvo upravnega odbora Planinske zveze Slovenije (v nadaljnjem besedilu: predsedstvo UO PZS), če s sklepom UO PZS ni določeno drugače.
(2) Predsedstvo UO PZS razpravlja in se opredeli tudi do vseh pobud, predlogov, aktov in drugih
zadev, pomembnih za delovanje PZS in njenih dejavnosti, odloča o podelitvi častnih znakov PZS
ter pripravlja ustrezne predloge sklepov za UO PZS. Neposredno odloča tudi o porabi namenskih
sredstev do višine 2.000 EUR in določa višino določenih stroškov po uredbi.
(3) Predsedstvo UO PZS sestavljajo predsednik PZS in podpredsedniki PZS.
Statut Planinske zveze Slovenije
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(4) Predsedstvo UO PZS deluje in ukrepa v skladu s poslovnikom o delu UO PZS in predsedstva
UO PZS.
53. člen
(1) UO PZS si lahko predpiše poslovnik za svoje delo.
(2) UO PZS je za svoje delo odgovoren skupščini PZS.

Nadzorni odbor Planinske zveze Slovenije
54. člen
(1) NO PZS ima predsednika in štiri člane.
(2) NO PZS spremlja in nadzoruje delo vseh organov PZS, predvsem pa celotno gospodarsko ter
finančno in materialno poslovanje PZS.
(3) Člani NO PZS imajo pravico in dolžnost biti navzoči na sejah skupščine PZS, UO PZS in komisij ter morajo imeti na voljo vsa gradiva.
(4) NO PZS poroča o svojih ugotovitvah skupščini PZS in o njih sproti obvešča UO PZS.
(5) NO PZS lahko sprejme poslovnik o svojem delu.
(6) NO PZS je za svoje delo odgovoren skupščini PZS.
Častno sodišče Planinske zveze Slovenije
55. člen
(1) Kršitve statuta PZS in častnega kodeksa slovenskih planincev obravnavajo ČS PZS in častna
sodišča članov PZS.
(2) ČS PZS ima predsednika in štiri člane. Predsednik in člani imajo svoje namestnike.
(3) Pri ČS delujejo tožilec ČS in en ali več njegovih namestnikov.
(4) ČS PZS deluje na podlagi pravilnika o delu ČS PZS.
(5)
-

ČS PZS zaradi kršitve statuta in častnega kodeksa PZS lahko izreče te ukrepe:
opomin
javni opomin
izključitev člana PZS
odvzem funkcije v organih PZS ali prepoved opravljanja določene funkcije

(6) Prva ukrepa se lahko izrečeta članu PZS ali funkcionarju v organih PZS.
56. člen
Nezdružljivost funkcij v Planinski zvezi Slovenije
(1) Funkcije predsednika PZS, podpredsednikov PZS in predsednikov — načelnikov komisij ter
vodij odborov PZS so nezdružljive s funkcijami v NO PZS, ČS PZS in tožilca pri ČS PZS.
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XIII. UPRAVLJANJE PLANINSKIH OBJEKTOV IN DRUGEGA PREMOŽENJA
57. člen
(1) Planinske organizacije gradijo, upravljajo in vzdržujejo planinske objekte ter drugo premoženje po načelih dobrega gospodarjenja.
58. člen
(1) Objekte in druge nepremičnine, ki so last PZS, sme odtujiti le UO PZS, če so vredni do
25.000 EUR, če pa njihova vrednost presega 25.000 EUR, pa skupščina PZS.
(2) Član PZS lahko odtuji objekte in druge nepremičnine, ki so njegova last, le na podlagi sklepa
najvišjega organa člana in soglasja UO PZS.
(3) Če je lastnik objekta ali kake druge nepremičnine PZS in tisti, ki ga upravlja, član PZS ali
kak drug najemnik, je treba z njim skleniti posebno pogodbo, s katero se uredijo medsebojni
odnosi.
(4) Objekte in druge nepremičnine, ki so last PZS in jih upravlja član PZS, se lahko odtujijo le s
sklepom skupščine PZS in ob soglasju najvišjega organa člana PZS.
(5) O odtujitvi objektov in drugih nepremičnin, vrednih več kot 25.000 EUR, sklepajo najvišji organi člana PZS in skupščina PZS z dvotretjinsko večino vseh delegatov; če so vredni do 25.000
EUR, pa UO PZS z dvotretjinsko večino.
(6) Če član PZS, ki je lastnik objekta ali kake druge nepremičnine, preneha biti član, preide to
premoženje na PZS ali na kakega drugega člana PZS, kot določa član PZS v svojem aktu.
59. člen
(1) Planinski objekti so planinske koče, planinske poti in drugi objekti, ki se uporabljajo za planinsko dejavnost.
(2) Planinske koče so kot osnova množičnega planinstva družbeno pomembne. Obiskovalcem dajejo zavetje, prenočišče, hrano in pijačo ter so obveščevalna točka GRSS, dajejo obiskovalcem
potrebna obvestila, prvo zavetje za ponesrečence, omogočajo uporabo obstoječih tehničnih
sredstev za obveščanje in poslujejo po načelih dobrega gospodarjenja ter po predpisih in splošnih aktih člana PZS, če njihovo delovanje ni urejeno s posebnimi predpisi.
(3) Planinske poti, ki so posebej označene s planinsko markacijo in zavarovane, so podaljšek
javnih cest in poti.
(4) Planinske markacije in kažipoti so oznake javnega pomena.
(5) Obiskovalci po teh poteh hodijo na svojo odgovornost.
(6) Člani PZS imajo pravico in dolžnost skrbeti za planinske koče in planinske poti s svojim
delom in sredstvi, z dohodki iz svoje gospodarske in druge dejavnosti ter s prispevki podjetij ter
drugih organizacij in skupnosti.
60. člen
(1) Planinske organizacije lahko za uresničevanje ciljev, zaradi katerih so ustanovljene, organizirajo tudi gospodarsko dejavnost (s pogoji, ki jih določa zakon) ter so udeležene pri dobičku,
doseženem s tako dejavnostjo.
61. člen
(1) Planinske organizacije imajo dolgoročne, srednjeročne in letne planske akte, v katerih doloStatut Planinske zveze Slovenije
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čajo vire sredstev, njihov namen ter uporabo, da bi čim uspešneje uresničevale cilje, za katere
so ustanovljene.
XIV. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
62. člen
(1)
-

Dohodki PZS so:
članarine in prispevki članov PZS;
dotacije iz proračunskih in drugih javnih sredstev;
dotacije drugih fundacij, skladov in ustanov;
dohodki od pridobitne dejavnosti;
dohodki drugih planinskih dejavnosti;
dohodki od prireditev;
dohodki od nepremičnin, ki jih upravlja;
donacije drugih pravnih in fizičnih oseb;
darila in volila;
drugi dohodki;
prostovoljno delo članov kot posebna neračunovodska obliko financiranja.

(2) PZS izvaja pridobitno dejavnost v skladu z določili 4. člena statuta.
63. člen
(1) PZS lahko za financiranje posameznih dejavnosti oblikuje namenske in druge sklade, ki jih
ustanovi UO PZS.
(2) UO PZS v sklepu o ustanovitvi sklada določi namen sklada, vire sredstev, organ upravljanja
in način uporabe sredstev.
(3) Sklad vsako leto sprejme načrt, ki je sestavni del načrta, finančnega načrta ter zaključnega
računa PZS.
64. člen
(1) Javnost finančno-materialnega poslovanja se zagotavlja s pravico članov PZS, da imajo vpogled v finančno-materialno dokumentacijo.
65. člen
(1) PZS mora zagotavljati podatke o svojem finančnem in materialnem poslovanju na podlagi
podatkov dostavnega finančnega knjigovodstva, ki je v skladu z računovodskim standardom za
društva, kot določa pravilnik o finančnem in materialnem poslovanju PZS.
(2) Finančno in materialno poslovanje PZS vodi finančno-računovodska služba strokovne službe
PZS.
(3) V skladu z določili zakona o društvih predsedstvo UO PZS na predlog generalnega sekretarja
Planinske zveze Slovenije (v nadaljnjem besedilu: generalni sekretar PZS) določi revizijsko družbo ali samostojnega revizorja za revidiranje računovodskih izkazov PZS pred sprejetjem letnega
poročila, če obstajajo zakonski razlogi za to.
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66. člen
(1) Odredbodajalec za izvajanje finančnega načrta je predsednik PZS oziroma oseba, ki jo ta
pooblasti.

XV. ARBITRAŽA
67. člen
(1) Spori med PZS ter člani PZS se rešujejo sporazumno. Če sporazumna rešitev ni dosežena,
stranke v sporu določijo arbitražo, tako da vsaka imenuje po enega arbitra, skupaj pa izberejo
predsednika arbitraže.
(2) Arbitraža si določi pravila postopka.
(3) Odločitev arbitraže je dokončna.
(4) V sporih med PZS in njenimi člani je pristojnost rednih sodišč izključena.

XVI. GENERALNI SEKRETAR IN STROKOVNA SLUŽBA PZS
68. člen
(1) Generalnega sekretarja PZS po končanem razpisnem postopku imenuje UO PZS na predlog
predsednika PZS, in to za dobo štirih let. Po izteku te dobe je lahko znova imenovan.
(2) Pogoje za mesto generalnega sekretarja PZS določi UO PZS z razpisom, ki ga določa poslovnik o delu UO PZS.
(3) Generalni sekretar PZS je kot imenovana odgovorna oseba v okviru svojih pristojnosti odgovoren za zakonito poslovanje PZS.
(4) Generalni sekretar PZS je strokovni in disciplinski vodja strokovne službe.
69. člen
(1) Strokovna služba PZS opravlja strokovno, administrativno in tehnično delo za Planinsko zvezo Slovenije. Organizacijska enota strokovne službe PZS je tudi učno središče, ki skrbi za področje usposabljanja strokovnih delavcev v športu na področju planinstva.
(2) UO PZS potrdi sistemizacijo delovnih mest v strokovni službi PZS, delovna razmerja delavcev
strokovne službe PZS pa se uredijo v skladu s predpisi, splošnimi akti PZS in kolektivno pogodbo
za negospodarstvo.
(3) Delavci strokovne službe PZS lahko po pogodbi opravljajo dela tudi za druge, če je to delovanje v interesu PZS oziroma če s tem dopolnijo preostali del delovnega časa.

XVII. JAVNOST DELA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
70. člen
(1) Delo PZS in njenih članov je javno.
(2) Javnost dela je zagotovljena s tem, da so sestanki, na katerih se obravnava delo PZS in njenih članov, dostopni vsem članom planinske organizacije in občanom. Tako jim je omogočeno,
Statut Planinske zveze Slovenije
17
priloga

Obvestila Planinske zveze Slovenije
Statut Planinske zveze Slovenije

da se seznanijo z opravljenim delom in nalogami.
71. člen
(1) PZS in njeni člani obveščajo javnost o svojem delu v glasilih PZS, z Obvestili PZS, na svoji
strani na svetovnem spletu in prek sredstev javnega obveščanja.
72. člen
(1) Javnost dela je lahko izključena le pri obravnavanju posameznega vprašanja in drugih podatkov, ki jih je pristojni organ označil s stopnjo tajnosti.
73. člen
(1) Javnost je lahko izključena iz obravnavanja vprašanj iz prejšnjega člena na podlagi sklepa
organa, ki taka vprašanja obravnava.
74. člen
(1) Člani PZS imajo pravico biti obveščeni o delovanju in poslovanju PZS ter o drugih vprašanjih,
pomembnih za to dejavnost.
75. člen
(1) Za uresničevanje obveščanja sta odgovorna predsednik PZS in generalni sekretar PZS.

XVIII. OBVESTILA PZS
76. člen
(1) Obvestila Planinske zveze Slovenije so uradno glasilo PZS.
(2) PZS lahko obvešča svoje člane tudi na kak drug primeren način (prek sredstev javnega obveščanja).
(3) Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren predsednik PZS.

XIX. PLANINSKI VESTNIK
77. člen
(1) Planinski vestnik (v nadaljnjem besedilu: PV), ustanovljen leta 1895, je kulturno, strokovno
in znanstveno glasilo PZS in izhaja enkrat na mesec.
(2) Vodenje, poslovanje in uredništvo PV ureja poseben akt, ki ga sprejme UO PZS.

XX. PRIZNANJA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
78. člen
(1) Planinske organizacije podeljujejo članom ter organizacijskim skupinam, ki skrbijo za organiziranost planinske dejavnosti, podjetjem, Republiki Sloveniji ter lokalnim skupnostim in njihovim organom, krajevnim skupnostim, drugim organizacijam in skupnostim ter tujim državljanom,
to je osebam, ki so močno pripomogle k pomenu ali razvoju planinske dejavnosti, priznanja:
- na področju razvijanja množičnega planinstva ali kake druge planinske dejavnosti;
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za dolgoletno aktivno delo v planinski organizaciji;
za zasluge pri širjenju planinske ideje;
za izjemne dosežke, ki dvigajo ugled slovenskega alpinizma, planinstva in članov PZS doma in
v tujini.
79. člen

(1) PZS podeljuje priznanja za posebne in izjemne zasluge ter življenjsko delo na področju planinske, alpinistične, plezalne in gorskoreševalne dejavnosti v skladu s pravilnikom ali drugimi
splošnimi akti.
80. člen
(1) Častno članstvo PZS je najvišje priznanje, kar jih lahko PZS podeli članu planinske organizacije za posebne zasluge za delo v planinski organizaciji.
(2) PZS izjemoma lahko podeli to priznanje tudi kakemu drugemu občanu, tujemu državljanu,
predstavniku tuje države ali organizacije za izredne zasluge za delovanje naše planinske organizacije, njen napredek ali širjenje ugleda.
(3) PZS podeli to priznanje na skupščini PZS.
XXI. POKROVITELJSTVO
81. člen
(1) Republika Slovenija, lokalne skupnosti in njihovi organi, podjetja ter druge organizacije in
skupnosti lahko prevzamejo pokroviteljstvo nad posameznimi člani PZS, planinskim objektom ali
prireditvijo.
(2) Pokroviteljstvo se uredi s sklepom ali s posebno pogodbo.
82. člen
(1) Člani PZS iz 14. člena tega statuta lahko prevzamejo pokroviteljstvo oziroma mentorstvo nad
posameznimi šolami oziroma drugimi vzgojno-izobraževalnimi organizacijami z namenom razširjanja planinske dejavnosti.
XXII. PRENEHANJE DELOVANJA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
83. člen
(1) PZS preneha obstajati po sklepu skupščine PZS, po samem zakonu ali če število članov pade
pod tri. O prenehanju delovanja PZS in razdelitvi premoženja morata glasovati dve tretjini vseh
delegatov.
(2) Ob prenehanju delovanja PZS brez sklepa skupščine PZS pripade njeno premoženje članom
PZS po ključu, ki ga določi likvidacijska komisija, sestavljena iz predstavnikov članov PZS.
XXIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
84. člen
(1) Spremembe in dopolnitve statuta PZS, sprejete na skupščini PZS 19. maja 2007, začnejo veljati takoj, uporabljati pa se smejo, ko pristojni organ ugotovi, da so v skladu z zakonom o društvih.
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85. člen
(1) PD, ki so člani PZS po statutu PZS, ki ga je sprejela Izredna skupščina PZS 24. 3. 1990, ostanejo še naprej člani PZS, čeprav ne izpolnjujejo pogojev iz 23. člena statuta PZS.
86. člen
(1) Obvezno razlago posameznih členov statuta PZS daje skupščina PZS, in to v obliki sklepa,
stališča ali pojasnila.
87. člen
(1) Določila drugega odstavka 48. člena se uporabijo šele ob prvih naslednjih volitvah organov
PZS.

GENERALNI SEKRETAR PZS
Danilo Miklavž Sbrizaj, l.r.

PREDSEDNIK PZS
mag. Franci Ekar, l.r.

ŠTEVILKA: S/321-2007

Priloga

DATUM: 19. maja 2007
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