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»Ko se bom nekega jutra poslovil,
ne žalujte, prijatelji,
ozrite se na ožarjene vrhove
vzhajajočega sonca – to je življenje!
Miha Potočnik
Besedilo in fotografije iz knjige M. Potočnika, Posušeni rožmarin.
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___________________________________________________________________________________
TRANSAKCIJSKI RAČUN PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE je odprt pri:
A BANKI, d.d., Ljubljana, pod številko: 05100-8010489572
TRANSAKCIJSKI RAČUN GORSKE REŠEVALNE SLUŽBE SLOVENIJE pri UO PZS
je odprt pri:
NOVI LJUBLJANSKI BANKI, Trdinova 4, Ljubljana, pod številko: 02015-0253333651

DELO STROKOVNE SLUŽBE V NOVEMBRU 2007
Planinska društva in druge obiskovalce sedeža Planinske zveze Slovenije na Dvoržakovi 9 v
Ljubljani obveščamo, da Strokovna služba PZS v petek, 2. novembra 2007 ne bo delala in bo ta
dan sedež PZS zaprt.
Hvala za razumevanje.
Danilo Sbrizaj
Generalni sekretar PZS
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AKTUALNO
KAJ SE JE ZGODILO Z NAMI?

K

aj je pravzaprav človeška sreča, se vedno
znova vpraša planinski prijatelj Borut. Je
to res tudi sreča, da smo v nekem
življenjskem obdobju sodelovali ali se
morda zgolj srečali s človekom volje,
sposobnosti, vztrajnosti in topline, kakršen je bil
dr. Miha Potočnik, kot so to ugotavljali njegovi
planinski prijatelji, sodelavci ali zgolj poznavalci
njegovih zaslug za našo planinsko organizacijo,
na Planinskem večeru, ki ga je organizirala
Planinska zveza Slovenije v prostorih slovenskega
parlamenta,
posvečenem
100.
obletnici
njegovega rojstva? Prav gotovo. Sam sem bil
srečen, da sem naj tej odlični prireditvi sploh bil
in sem srečen, da sem kar tri leta sodeloval v UO
PZS, ko je dr. Miha Potočnik, kot časni
predsednik PZS skoraj redno hodil na njegove
seje, tudi na tisto, njegovo zadnjo 23.
septembra 1995, ko je ob prihodu v okroglo
dvorano ČZP Delo vsakemu od nas stisnil roko,
takrat tudi v slovo.
Zakaj to pišem? Ker bi rad opozoril mlade,
predvsem pa tudi funkcionarje naše zveze,
načelnike komisij pa člane UO PZS, predsednike
društev, vodje različnih odborov načelnike
odsekov, da je škoda, da niso prisotni na takih
prireditvah, saj dajejo s tem slab zgled tistim, ki
jih vodijo v različnih dejavnostih planinstva in
hkrati kratijo užiti srečo sebi ali je ne dopustijo
drugim. Imel sem npr. tudi srečo, da sem bil
pred dvajsetimi leti na strehi Evrope skupaj z
nekaterimi stebri slovenskega alpinizma Tonetom
Škarjo, Vikijem Grošljem, Stanetom Belakom Šraufom, Tonetom Sozonovim - Tonačem, s
slednjim celo v navezi pa Mitjo Brajnikom, ki je
tako tragično končal nad Okrešljem, srečen sem,
da sem bil 6. avgusta 1995 ob 100-letnici
postavitve Aljaževega stolpa na Triglavu prisoten
na prireditvi na Kredarici in sem nato v dolino
sestopal skupaj s prijateljem dr. Tomažem
Vrhovcem, ki sem ga leto prej zamenjal v vlogi
načelnika KVIZ in srečen, da sem lahko letos na
Okrešlju, ob 10. obletnici tragične nesreče,
lahko nagovoril tam zbrane svojce ponesrečenih,
prijatelje gorske reševalce in vse planince, ki so
se prišli pokloniti spominu na tragično
preminule. In še mnogo je podobnih sreč.
To srečo vidim in iščem tudi na skupščinah
Planinske zveze Slovenije, na katerih sem od leta
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1998 manjkal samo enkrat, na različnih občnih
zborih društev in srečanjih, ki jih organizirajo
meddruštveni odbori in tudi na dnevih slovenskih
planincev ali svečanih obletnicah planinskih
društev. Zakaj bi sicer pred leti želel obiskati
100-letnico PD Kamnik in istočasno dan
slovenskih planincev, ko me tja ni nihče povabil
ali pa po dolgem premoru na enake praznike
planinstva, kot je te dogodke poimenoval Adi
Vidmajer, nekdanji podpredsednik PZS in predan
planinski zanesenjak, na Lisci, na Žavcarjevem
vrhu, v Vratih, na Sviščakih pa srečanja koroških,
podravskih, gorenjskih, dolenjskih, savinjskih in
drugih planincev, prireditev ob 100-letnicah, kot
je bila npr. zadnja PD za Selško dolino Železniki,
itd. Zato, da sem lahko stisnil roko prizadevnim
organizatorjem in se hkrati poklonil njihovemu
delu in zato, da tam srečam planinske prijatelje,
posebej tiste, ki so zaznamovali delo planinske
organizacije v petdesetih in sedemdesetih letih
prejšnjega stoletja pa tudi niste s katerimi
sodelujem sam v zadnjih dvajsetih letih. Ni jih
malo in vsakega srečanja z njimi se veselim.
Kaj se je torej zgodilo, da na srečanja ne
prihajajo tudi mladi, da se jih izogibajo celo
tisti, ki trdijo, da jih vodijo in usmerjajo, da na
srečanja ni vodnikov, ki tako uspešno in varno
vodijo izlete v društvih, pa mladih alpinistov,
mentorjev in drugih planinskih kadrov. Ali jim
mora res spolzeti pol življenja skozi prste, da
bodo doumeli, da so tudi srečanja in vse oblike
druženja planincev dogodek za našo notranjo
srečo. Kako bodo naši otroci in vnuki lahko
vrednotili naša dela in bili ponosni na nas, če
jim ne ponudimo možnosti, da vidijo kako
spoštujejo korenine slovenskega planinstva in
svoje prednike tisti, ki so to že doživeli.
Potrudimo se tudi v planinskih društvih in
načrtujmo izlete tako, da bomo kakšnega
organizirali tudi na dan slovenskih planincev ali
srečanje planincev svojega meddruštvenega
odbora planinskih društev, če že ne gremo
drugam. Prav v letu 2008 bo za to velika
priložnost, ko bo tako srečanje 7. junija na
Krašnjem vrhu, prvič v pokrajini tihih brez,
steljnikov, lip in vinogradov.

Rudolf Skobe
podpredsednik PZS
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IZ DEJAVNOSTI PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
PLANINSKI VEČER, POSVEČEN
DR. MIHI POTOČNIKU

P

laninska zveza Slovenije je v petek 28.
septembra 2007 počastila spomin na 100letnico rojstva nekdanjega dolgoletnega
predsednika PZS, načelnika GRS, planinskega
publicista ter velikega ljubitelja narave, dr.
Miho Potočnika.
Že popoldan je delegacija, ki so jo sestavljali
člani predsedstva PZS s predsednikom mag.
Francem Ekarjem na čelu in nekdanja
predsednika PZS Tomaž Banovec in Andrej
Brvar položila cvetje na njegovem grobu na
ljubljanskih Žalah, potem pa je bil v prostorih
Državnega sveta RS v Mali dvorani v stavbi
slovenskega parlamenta spominski večer v
njegov spomin.

Na slovesnosti ob 100-letnici njegovega rojstva
je
bil
slavnostni
govornik
predsednik
Državnega sveta RS Janez Sušnik, ki je
predstavil njegovo bogato življenjsko pot od
otroštva v Mojstrani do aktivnega in uspešnega
delovanja v organizacijah, povezanih z gorami,
naravo in ljudmi. Potočnik je bil kot pisatelj in
publicist vedno eksakten, tudi šegav, vendar
nikoli patetičen kot Kugy in tudi ne
raziskovalno natančen kot Tuma, je njegov
slog pisanja z literarnega stališča orisal Matjaž
Kmecl. Predsednik Turistične zveze Slovenije
Dominik S. Černjak je spomnil na njegovo
delovanje
v
Turistični
zvezi,
katere
podpredsednik je bil, ter na njegovo
zavzemanje za sožitje planinstva in turizma v
šestdesetih letih. Bivša predsednika PZS Tomaž
Banovec in Andrej Brvar sta nas spomnila, kako
je Potočnik v času svojega delovanja v PZS
med drugim zagotovil stabilne finančne
prihodke planinstvu kot množičnemu športu in
poskrbel za sprejetje častnega kodeksa. Kot
planinski publicist je redno objavljal tudi v
Planinskem vestniku. Prvič se je pojavil leta
1925, zadnjič pa spomladi leta 1995. Kratko
kronologijo Potočnikovih objav nam je
predstavil namestnik odgovornega urednika
Planinskega vestnika Andrej Stritar. Miro
Eržen, predsednik PD Dovje - Mojstrana, je
predstavil njegovo delovanje po drugi svetovni
vojni v Zgornjesavski dolini, kjer je tudi
pomagal v železarni na Jesenicah in poskrbel
za ureditev ceste v Vrata. Kot načelnik GRS je
omogočil razvoj gorskoreševalne dejavnosti,
utrdil vezi s tedanjim ministrstvom za zunanje
zadeve in vojsko, z reševalci iz Italije in

Nekdanji predsedniki, predsednik in člani predsedstva
PZS so počastili spomin na dr. Miho Potočnika in
položili cvetje na njegovo zadnje počivališče na
ljubljanskih Žalah

Program je povezovala gospa Bučanova, med
govorci pa je za planinsko pesem poskrbel
kvintet Vedrina. Predvajan je bil tudi film
Triglavske strmine iz leta 1932, v katerem je v
eni izmed glavnih vlog nastopal mladi Miha
Potočnik. Pozdravni govor je imel predsednik
PZS Franci Ekar, ki je na koncu večera
predlagal
dve
pobudi
PZS:
prvo
o
poimenovanju ulice ali trga v Ljubljani po dr.
Mihu
Potočniku
in
drugo
o
izdaji
znanstvenoraziskovalne monografije o njem.
Letnik 32 / številka 10
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Avstrije ter sodeloval pri ustanovitvi alpskega
združenja IKAR, je povedal Danilo Škerbinek.

Predsednik DS RS g. Janez Sušnik

Kot član PD Ljubljana - Matica je Potočnik
skupaj z Gregorjem Klančnikom aktivno
sodeloval pri gradnji doma na Kredarici, nam
je o njegovem delu pri društvu povedal
predsednik Tomaž Willenpart. Potočnik je bil
dejaven tudi v Komisiji za upravljanje
Triglavskega narodnega parka in se dolga leta
zavzemal za sprejetje zakona o TNP. Iz
spominske knjige doma pri Triglavskih jezerih
nam je Janez Bizjak, bivši direktor TNP,
prebral nekaj njegovih zapisov. Med govorci je
bil tudi njegov sin Miha Potočnik ml.; svojega
očeta se je spomnil kot srčnega človeka, ki je
sodil v sam vrh takratnega slovenskega
alpinizma in s katerim sta skupaj zaključila
njegovo aktivno plezanje z vzponom na Široko
peč. Govor je končal z očetovo popotnico v
knjigi Posušeni rožmarin: »Ko se bom nekega
jutra poslovil, ne žalujte, prijatli, ozrite se na
ožarjene vrhove vzhajajočega sonca – to je
življenje!«

Miha Potočnik

Irena Mušič
Danilo M. Sbrizaj

Predsednik PZS mag. Franc Ekar
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SPOMIN NA OČETA

Tedaj sva z očetom skupaj preplezala grebene
Široke peči v Martuljku; tedaj se je poslovil od
plezarije in od mogočne gore, kjer je s prijatelji
leta 1928 sredi kulturne krajine osvojil vrh, kjer
človeka še ni bilo.
Preživel je vse svoje planinske prijatelje, na
koncu ostal le z ožjo družino. V srcu in spominih
je do zadnjega živel s svojimi hribi in planinskimi
tovariši. Drug za drugim so odšli, kot da so se
poslovili za hojo v gore ...
V globoki starosti je na družinskih nedeljskih
kosilih večkrat poudaril:
»Če bi še enkrat živel, bi želel enako življenje.«
Pa ... »Ničesar ne obžalujem, ničesar se mi ni
treba sramovati.«
Zadnja želja mu je bila, da izide knjiga: Posušeni
rožmarin. Želja se mu je uresničila šele po smrti,
kjer je vodilo knjige slovenska narodna, ki še
posebej velja za očeta: »rožmarin ima svoj duh,
naj bo zelen al' pa suh.« Kot bi želel že tedaj
nam vsem povedati, da bo njegova žlahtna in
klena pripoved iz pionirskih časov Zlate naveze
preživela njega in nove čase. Postal je legenda.

Ob 100-letnici rojstva dr. Mihe Potočnika

S

pominjam se mnogih prelepih trenutkov, ki
sva jih doživela in se nikoli ne bodo vrnili, ki
so minili, a ne bodo nikoli pozabljeni. Zlasti
tistih, ki so povezani z gorami oziroma
naravo. V moji mladosti mi je pri ključnih
odločitvah vedno znal prav svetovati.
Kdaj nekdo zares umre?
Ko ne mislimo več nanj.
In kdaj nekdo zares odide?
Ko se ga ne spominjamo več.
Tu se po 12 letih, ko očeta ni več, in ob 100letnici njegovega rojstva, spominjamo predvsem
srčnega človeka, ki je živel za hribe in
planinstvo. Bil je srečen človek, kar sedemkrat
je ušel gotovi smrti. Plezal je v času, ko se je
odločalo, kdo bo prvi osvajal naše gore, med
obema svetovnima vojnama, v dobi slovenskega
klasičnega alpinizma. V tem obdobju je oče sodil
v vrh tedanjih alpinistov – zanje je značilno, da
so imeli ideje in jih tudi na veliko uresničevali.
Rojen sredi med gorami se je kmalu zapisal
hribom. Leta 1920 je bil z bratom Francetom
prvič na Triglavu. Prva plezarija z Jožo Čopom je
sledila leta 1927 na Špiku. Kmalu zatem je Čop
popeljal očeta in Hafnerja po Slovenski smeri na
Triglav. Skupaj s plezalskimi tovariši je nato
prebrodil Triglavsko steno po dolgem in počez,
leto za letom. Že kmalu je spoznal: Triglav je
tudi v tistih, ki nikoli ne bodo na vrhu te gore. To
je slovensko bistvo, ki v nas živi. Je privlačna
moč, ki daje svoj smisel za narodov simbol. Čop,
Tominšek in oče - kasneje tako imenovana Zlata
naveza - so leta 1928 preplezali prvenstveno
Gorenjsko smer, Čop in oče nato prvenstveno
Skalaško smer. Stene niso plezali le navpik,
temveč tudi počez – tako so skupaj preplezali
prek vse Triglavske stene Zlatorogove steze.
Prvenstvenih smeri se je nabralo kar 29, pa ne le
v Triglavu.
Oče je bil bister, odrezav, duhovit. Le ena od
številnih prigod:
Nekoč je bil oče na Kredarici slavnostni govornik.
Lilo je kot iz škafa, on na pragu koče pod streho,
kamor ga je postavil organizator, planinci pa pod
dežniki na planem. Svoj govor je začel nekako
takole: »Predlagam, da zamenjamo in greste
planinci pod streho v kočo, jaz bom pa imel svoj
govor zunaj. Tako boste vi ostali suhi, moj govor
pa bo zagotovo krajši.«
Ko je bil star 66 let, toliko kot sem danes jaz, je
nehal plezati. »Se ne spodobi več«, je dejal.

Letnik 32 / številka 10

V njegovi knjigi Posušeni rožmarin se knjiga
zaključi z besedami, ki bi lahko bile njegova
popotnica nam vsem:
»Ko se bom nekega jutra poslovil,
ne žalujte, prijatelji,
ozrite se na ožarjene vrhove
vzhajajočega sonca – to je življenje!
Miha Potočnik
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KOMISIJE UO PZS POROČAJO
KOMISIJA ZA PLANINSKE POTI
Spoštovani planinci, ljubitelji gorske narave!

N

eurje, ki je pred tednom dni opustošilo
zlasti Občino Železniki in Cerkljansko, pa
tudi sosednja področja je naredilo veliko
škode tudi na planinski infrastrukturi.
Planinske koče sicer niso bile poškodovane,
zato pa je voda naredila veliko škode na
planinskih poteh, za popravilo katerih bo
potrebno kar precej denarja, ki ga Planinska
zveza Slovenije in planinska društva s tega
področja nimajo. V kolikor želite, lahko svoj

prispevek za obnovo poti nakažete na zbirni
račun št.
TRR 05100- 8010489572 sklic 00 190000 s
pripisom: poplave 2007 - obnova planinskih
poti
Za vsak prispevek, ki ga boste namenili obnovi
planinskih poti, se vam že v naprej najlepše
zahvaljujemo.
Planinska Zveza Slovenije –
Komisija za pota

___________________________________________________________________________________
Komisija za planinske poti pri UO PZS
razpisuje za leto 2008
•
•
•

Dva tečaja za markaciste PZS
3. licenčna izpopolnjevanja in
tečaj za naziv inštruktor markacist.

Kandidati, ki se bodo prijavili na tečaj za markacista Planinske zveze Slovenije morajo ob prijavi
izpolnjevati naslednje splošne pogoje:
•
•
•
•

Starost najmanj 18 let
Dosežena III. stopnja šolske izobrazbe
Enoletna predhodna aktivnost v planinstvu.
Članstvo v planinskem društvu, ki je član Planinske zveze Slovenije

Planinska društva naj prijave za kandidate za markaciste pošljejo na uradnem obrazcu:
»Prijavnica za tečaj markacistov PZS« (priloga) in »Prijavnica za licenčno izpopolnjevanje«
(priloga)
najkasneje do 15. novembra 2007 na naslov:
Planinska zveza Slovenije, Komisija za planinske poti, p.p. 214, 1001 Ljubljana

Tone TOMŠE
Načelnik KPP UO PZS
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PRIJAVNICA ZA TEČAJ MARKACIST PZS
Podatki o kandidatu
IME IN PRIIMEK: _____________________________________________________ SPOL: M

Ž

NASLOV STALNEGA BIVALIŠČA: _________________________________________________________
POŠTA S POŠTNO ŠTEVILKO: I__I__I__I__I _______________________________________________
DATUM ROJSTVA

___________________ KRAJ ROJSTVA__________________________________

EMŠO: _____________________________________________________________________________
Športna panoga:

PLANINSTVO / MARKACIST PZS

TELEFON ali GSM: I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
ŠT. KZZ (kartice zdrav. zavarovanja): I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
STOPNJA IZOBRAZBE: I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

POKLIC: ____________________________________________________________________________
ČLAN PLANINSKEGA DRUŠTVA:________________________________________________________
Prijavljam se za strokovno usposabljanje za naziv MARKACIST PZS
Podatki o plačniku stroškov usposabljanja:
NAZIV / IME: ______________________________________________________________________
SEDEŽ / NASLOV: ____________________________________________________________________
KRAJ IN POŠTNA ŠTEVILKA: I__I__I__I__I ____________________________________________
DAVČNA ŠTEVILKA:

I__I__I__I__I__I__I__I__I

DAVČNI ZAVEZANEC

DA

NE

TELEFON:________________TELEFAKS:______________ E-POŠTA________________________
Datum prijave: ______________________________
Kandidat s svojim podpisom dovoljuje uporabo, hrambo in posredovanje podatkov s tega obrazca
za potrebe nosilca usposabljanja, Strokovnega sveta Republike Slovenije za šport ter Ministrstva
za šolstvo, znanost in šport. Podatke s tega obrazca s pomočjo spletne aplikacije ŠPAK upravlja
Zavod za šport Slovenije – Športno informacijski center.
Podpis kandidata:

Podpis (in žig) plačnika:

_____________________________

_____________________________
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PLANINSKO DRUŠTVO ____________________________________________________
Datum: ___________

LETNO POROČILO
o delu na planinskih poteh
Redno vzdrževanje na planinskih poteh v letu 2007

Ime poti:

št. poti:

Delo so opravili:

Opravljeno število ur dela:
Prispevek planinskega društva v €:
Načelnik odseka za planinske poti:
_________________________

Predsednik PD:
žig PD

________________________

Obr. KPP P-1: letno poročilo o delu na planinskih poteh

___________________________________________________________________________________
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TEČAJ ZA MARKACISTE PZS NA
VALVASORJEVEM DOMU

kar precej dela na tej poti, da bo v celoti
dobro urejena. Upajmo, da se bodo za to našla
potrebna finančna sredstva.

N

a Valvasorjevem domu pod Stolom je v
dveh izredno lepih jesenskih vikendih, 8.
in 9. septembra ter 22. in 23. septembra
potekal tečaj za markaciste PZS. Tečaj je
obiskovalo 27 tečajnikov iz 16 planinskih
društev, oz. sedmih Odborov za planinske poti:
6 iz OPP Zasavja, 3 iz OPP Posočja, 7 iz OPP
Gorenjske, 2 iz OPP Podravja, 4 iz OPP
Ljubljana, 2 iz OPP Savinjske in 3 iz OPP
Kamniško – Bistriškega. Tečaj so vodili
inštruktorji markacisti PZS iz Komisije za
planinske poti pod vodstvom Jožeta Rovana in
Toneta Tomšeta. Poleg predavanj iz področja
planinskih poti, ki jih predpisuje program
usposabljanja, so tečajniki opravljali tudi
praktično delo na poteh od Valvasorjevega
doma proti Ajdni, Žirovniški, Zabreški in
Potoški planini in na delu poti proti vrhu Stola,
kjer so obnovili markacije in naredili
protierozijske zaščite.
Glavnina del je bila izvedena na poti, ki vodi
do arheološkega najdišča na Ajdni, saj ta
državni kulturni spomenik I. kategorije zasluži
dobro urejeno dostopno pot. Narejeno je bilo
preko sto lesenih stopnic. Seveda je ostalo še

Udeleženci tečaja za markaciste PZS na Valvasorjevem
domu, foto: Mehemed Tokič

Markacisti s svojim prostovoljnim delom
skrbimo, da so planinske poti varne, prehodne
in dobro označene. Le redko pa se pohodniki
vprašajo, kdo skrbi za vse to? S to mislijo smo
se odpravili proti dolini.
Tone Tomše

KOMISIJA ZA ODPRAVE V TUJA GORSTVA

V

saj je tako vse več alpinistov usposobljeno tudi
za druge cilje.
Tone Škarja

nedeljo, 16.9.2007 ob 14,30 se je vrnila
6-članska odprava mladih himalajcev s
tabora v indijski Himalaji.

Kljub razmeroma težkim in tudi nevarnim
snežnim razmeram je pet od njih doseglo vrh.
Ekipa je bila med seboj zelo solidarna, Miha
Habjan se je v pripravah in med odpravo
izkazal kot odličen vodja, ob prihodu pa so
Indijcem s čistilno akcijo pokazali, kako bi
morali skrbeti za sicer idiličen prostor baznega
tabora. Na splošno so tudi Indijci svoj del
dobro organizirali, čeprav tam država turizmu
prav nič ne pomaga. Nasprotno, pogosto
nesmiselna birokracija odvrača alpiniste od
pogostejših obiskov indijskega dela Himalaje,
ki je z izjemo višine veliko obsežnejši od
nepalskega. Vsakoletni tabor se je pokazal za
zelo koristno potezo slovenskega himalaizma,
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ODPRAVA KANGBAČEN 2007

V

petek, 21. 09. 2007, se je ob 14. uri na
letališču Jože Pučnik na Brniku za odhod
zbrala slovenska himalajska odprava
Kangbačen 2007, ki namerava preplezati
severozahodno steno te 7903 m visoke gore.

Vrh je bil dosežen le dvakrat, stena je še
nepreplezana, zaradi taljenja pa se je
pristopni ledenik zelo pogreznil, zaradi česar
je dostop do same baze lahko onemogočen,
odvisno od trenutnega stanja podorov. Za tak
primer ima odprava kot rezervni cilj prvi vzpon
z nepalske strani na Kiratčuli (7365 m), kar sta
poskušali tudi že dve slovenski odpravi.

Odpravo sestavlja šest najboljših slovenskih
alpinistov, vodstvo in zdravniška oskrba pa sta
v rokah dveh himalajskih veteranov. (Tine
Cuder, Matej Kladnik, Aleš Koželj, Boris
Lorenčič, Mitja Šorn, Miha Valič, Tone Škarja,
dr. Damijan Meško).

Od njih se je poslovil, jim zaželel sreče, uspeha in
varne vrnitve predsednik PZS Ekar Franci.

GOSPODARSKA KOMISIJA
Planinska društva obveščamo, da je Svet Fundacije za šport na 55. seji sprejel besedilo javnega
razpisa, ki bo objavljen v drugi polovici oktobra. Planinskim društvom in komisijam PZS
predlagamo, da se pričnejo pripravljati na razpis, tako da bodo lahko pravočasno oddala vloge za
sredstva fundacije.
Fundacija bo tako v okviru razpisa za leto 2008 sofinancirala izvajanje programov športnih
dejavnosti, raziskovanja in razvoja športa ter založništva v športu v okvirni višini 6.898.976 EUR,
in sicer:
• športne dejavnosti v višini 5.685.969 EUR, od tega:
o za dejavnosti vrhunskega športa – programe reprezentanc 2.274.388 EUR,
o za dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski
šport – programe reprezentanc 2.473.396 EUR,
o za dejavnosti interesne športne vzgoje otrok in mladine, športne dejavnosti
študentov in športno rekreacijo 710.746 EUR,
o
za druge programe 227.439 EUR.
• raziskovanje in razvoj športa 1.010.839 EUR;
• založništvo v športu 202.168 EUR.
11
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V okviru razpisa za sofinanciranje izvajalcev programov za gradnjo športnih objektov bo
fundacija razpisala okvirno 6.583.734 EUR, in sicer:
• za leto 2008 4.301.024 EUR, od tega
o za projekt obnove ali novogradnje zunanjih športnih površin do 1.500.000 EUR,
o za obnovo športnih objektov v krajih, ki so jih v letu 2007 prizadele poplave do
500.000 EUR
o za ostale programe gradnje športnih objektov do 4.000.000 EUR.
• za leto 2009 1.141.355 EUR;
• za leto 2010 1.141.355 EUR.

Danilo Sbrizaj

IZ PLANINSKE ZALOŽBE
Planinski vodnik PO GORAH
SEVEROVZHODNE SLOVENIJE

V

mesecu novembru bo izšla druga,
popravljena
in
dopolnjena
izdaja
planinskega
vodnika
Po
gorah
severovzhodne Slovenije. Od izida prve
izdaje planinskega vodnika je minilo kar 27
let. Za razliko od poteka smeri prvega vodnika,
ki teče od zahoda proti vzhodu, se pot pri tem
vodniku začne na vzhodu in gre proti zahodu –
enako kot teče tudi Slovenska planinska pot.
Tako se pot začne v Prekmurju, nadaljuje se
po Slovenskih goricah in Halozah, preide na
Konjiško in Velenjsko hribovje, nato po
Pohorju in Kozjaku, konča pa se na Strojni na
Koroškem.
Informacije in naročila:
Planinska založba PZS, Dvoržakova 9, 1000
Ljubljana, tel. 01/43-45-684, fax: 01/43-45691, el. naročila: planinska.zalozba@pzs.si ali
preko spletnih strani PZS: www.pzs.si

VODNIŠKI KOTIČEK
Na podlagi 15. člena Pravilnika o organiziranosti vodnikov PZS (Obvestila PZS, številka 4, 9. april
2004) Vas vabim na
ZBOR VODNIKOV PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE,
ki bo v soboto, 24. novembra 2007, v dvorani Pošte Slovenije na Čopovi ulici 11 v Ljubljani, 3.
nadstropje (nasproti Name – vhod pri vratarju).
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PROGRAM:
ob 8,30 uri
pogovor na temo Sodelovanje PZS in Slovenske turistične organizacije na
področju vodništva
ob 10,00 uri Zbor vodnikov
DNEVNI RED:
1. Izvolitev delovnega predsedstva in organov Zbora vodnikov 2007
2. Poročilo verifikacijske komisije
3. Sprejem Poslovnika o delu Zbora vodnikov
4. Poročilo o delu VK PZS in podkomisij za leto 2007
5. Razprava o poročilih
6. Potrditev programa dela VK in finančnega načrta VK za 2008
7. Poročilo komisije za pripravo volitev
8. Odločanje o razrešnici načelnika VK
9. Volitve načelnika VK za obdobje 2007 – 2010
10. Razno
11. Objava rezultatov volitev
Vabljeni ste vsi vodniki PZS, pravico glasovanja pa imajo delegati in načelniki odborov vodniških
odsekov MDO.
Načelnik VK PZS:
Iztok ROJC
___________________________________________________________________________________

Razpis usposabljanj za vodnike PZS v letu 2008 za snežne razmere in deljeni tečaj A
Tabela 1: TEČAJI
Zap. USPOSABLJANJE
št.
1.
Sprejemni izpit in
preizkusna tura za
pridobitev A
kategorije na
deljenem tečaju v
letu 2008 in ostali
2.
Deljeni tečaj za
kategorijo A
3.
4.
5.

Tečaj za kategorijo D
1. skupina
Tečaj za kategorijo D
2. skupina
Tečaj za kategoriji
D+G
Tečaj za kategorijo G

IZVAJALEC

LOKACIJA

DATUM

DATUM IZPITA

naknadno
PU VK PZS

PU VK PZS

16.2. – 17. 2.

po
Sloveniji

PU VK PZS

Grohot

PU VK PZS

naknadno

marec – junij
šest vikendov
(12 dni)
28. 2. – 2. 3.
14. 2. – 17. 2.

16.2. – 17. 2.

14.6 – 15 6.
22. 3. – 23. 3.
8. 3. – 9. 3.

PU VK PZS

Planina na
21. 2. – 27. 2
15. 3. – 16. 3.
Kraju
6.
PU VK PZS
Planina na
25. 2. – 27. 2.
15. 3. – 16. 3.
Kraju
7.
Tečaj za kategoriji
PU VK PZS
Planina na
28. 2. – 2. 3.
22. 3. – 23. 3
E+H
Kraju
8.
Tečaj za IPV
PU VK PZS
naknadno
januar - junij
junij
ROK PRIJAV: 2 MESECA PRED TEČAJEM. ZA TEČAJ A 2 MESECA PRED SPREJEMNIM IZPITOM. PO
ROKU PRIJAVA NE BO VEČ MOGOČA.
13
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Tabela 2: SNEŽNA IZPOPOLNJEVANJA
Zap USPOSABLJANJE
IZVAJALEC
LOKACIJA
DATUM
št.
USPOSABLJANJA
1.
Izpopolnjevanje v
PU VK PZS
Valvasorjev dom
19. 01. – 20. 01.
snežnih razmerah
pod Stolom
2.
Izpopolnjevanje v
PU VK PZS
Peca
16. 02. – 17. 02.
snežnih razmerah
3.
Izpopolnjevanje v
PU VK PZS
Erjavčeva koča
15.03. – 16. 03.
snežnih razmerah
ROK PRIJAV: 1 MESEC PRED IZPOPOLNJEVANJEM. PO ROKU PRIJAVA NE BO VEČ MOGOČA.
PU VK PZS
Ivan Eder
___________________________________________________________________________________

INFORMACIJE V ZVEZI S PRIJAVAMI NA USPOSABLJANJA
1. Prijavnice

Prijavnice izpolnjujte čitljivo z velikimi tiskanimi črkami, če jih izpolnjujete ročno. Izpolnite vse
rubrike, ki jih prijavnice zahtevajo. Če je plačnik planinsko društvo, mora biti prijavnica s strani PD
podpisana in žigosana. Prijavnice pošljite izključno z navadno pošto na naslov:
PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE
VODNIŠKA KOMISIJA
p. p. 214
1001 LJUBLJANA
2. Cene
Celotna predvidena cena je sestavljena iz cene kotizacije in cene oskrbe. V kotizaciji je zajeto:
organizacijski stroški, po programu predvidena gradiva ter nezgodno zavarovanje udeležencev in
vodstva. V oskrbo sta všteta hrana in prenočišče udeležencev usposabljanja. Stroške
usposabljanja se pred začetkom usposabljanja poravna po računu, ki ga PD oz. posameznik
(samoplačnik) prejme po pošti. Mogoče je tudi gotovinsko plačilo na podlagi računa v blagajni
PZS.
Višina sofinanciranja s strani KUP PZS je odvisna od višine pridobljenih sredstev s strani javnih
financ. Pri licenčnih usposabljanjih (izpopolnjevanjih) je višina sofinanciranja enaka za vsa PD.
PZS sofinancira usposabljanja samo PD. Samoplačniki plačajo polno ceno.
KUP bo navedene akcije usposabljanja strokovnih kadrov iz javnih financ financiral po naslednjih
kriterijih:1
1. Usposabljanje vodnikov PZS A kategorije na nesklenjenih ali sklenjenih tečajih.2
- 60 % stroškov tečaja za PD, ki nimajo nobenega VPZS oz. pripravnika (velja za enega
udeleženca),
- 40 % stroškov tečaja za PD, ki nimajo nobenega VPZS oz. pripravnika (za nadaljnja dva
udeleženca),
1

Kriteriji veljajo za porabo sredstev javnih financ, namenjenih usposabljanju prostovoljnih strokovnih
delavcev v športu na področju planinstva, ne glede na to, katera komisija PZS je izvajalka akcije.
2
Podatki, uporabljeni pri določanju kriterijev, o število članov PZS in številu kategoriziranih VPZS ter
pripravnikov bodo z dne 31. 12. 2007 (zbere jih strokovna sodelavka KUP najkasneje do 1.2.2008), pri
izračunu pa se ne upošteva kategoriziranih VPZS, ki so starejši od 60 let in ne tistih, ki zadnja štiri leta niso
bili registrirani.
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-

33 % stroškov tečaja za PD pri katerih število aktivnih VPZS na 100 planincev ne presega
povprečja celotne PZS,
33% financiranja dodatnega pedagoškega procesa (s planinsko vsebino) pri fakultetah, ki
usposabljajo VPZS, ki prihajajo iz planinskih društev, ki nimajo VPZS oz. pri katerih število
aktivnih VPZS na 100 planincev ne presega povprečja celotne PZS,
le 20 % stroškov tečaja za PD, pri katerih število aktivnih VPZS presega povprečje v PZS,
0 % stroškov tečaja za PD, pri katerih je število VPZS večje od 5 VPZS na 100 planincev –
članov PD.

2. Sprejemni izpiti za kandidate vodnikov A kategorije na sklenjenih in nesklenjenih
tečajih.
- KUP sprejemnih izpitov ne sofinancira, ker niso sestavni del programa usposabljanja, vendar
cena sprejemnega izpita ne sme presegati 57,60 € na udeleženca.
3. Usposabljanje vodnikov PZS B kategorije na nesklenjenih tečajih.
- 40 % stroškov tečaja za PD, ki nimajo nobenega VPZS B kategorije (velja za dva udeleženca),
4. Usposabljanje vodnikov PZS D in G kategorije na sklenjenih ali nesklenjenih tečajih, če
poteka tečaj istočasno.
- 40 % stroškov tečaja za PD, ki nimajo nobenega VPZS D kategorije (velja za dva udeleženca),
5. Usposabljanje vodnikov PZS G kategorije na sklenjenih tečajih.
- 30 % stroškov tečaja v okviru načrtovanega števila (20) udeležencev
6. Usposabljanje vodnikov PZS C kategorije na nesklenjenih tečajih.
- 25 % stroškov tečaja za vse PD, ne glede na število prijavljenih kandidatov posameznega PD.
7. Usposabljanje vodnikov PZS ostalih kategorij na nesklenjenih in sklenjenih tečajih.
- KUP stroškov tečajev ostalih kategorij ne financira iz javnih financ.
8. Usposabljanje inštruktorjev planinske vzgoje (IPV)
- KUP zagotavlja 100 % stroškov tečaja, ne krije pa prevoznih stroškov udeležencev.
9. Usklajevalni seminarji IPV (v kopnih in snežnih razmerah)
- KUP zagotavlja 100 % stroškov z aktivne IPV, vključno s stroški javnega prevoza na seminar,
vendar le za obvezna licenčna usposabljanja (1 x na tri leta), za neaktivne IPV oz. za
pogostejša usposabljanja pa le 33 % - ne pa tudi prevoza, ostalo njihova PD oz. IPV sami),
10. Usposabljanje vodnikov PZS E in H, kategorije na nesklenjenih tečajih.
- 25 % stroškov tečaja za vse PD, ne glede na število prijavljenih kandidatov posameznega PD.
11. Izpopolnjevanje vodnikov PZS v kopnih razmerah po programu Podkomisije za
usposabljanje VK PZS.
- KUP prispeva 33 % oz. največ 16,13 € na udeleženca v letu 2008. Vodnikom PZS, ki imajo
status zasebnega športnega delavca (34. člen Zakona o športu) KUP PZS oz. tistim, ki
opravljajo vodniško dejavnost za plačilo, KUP licenčnega usposabljanja ne sofinancira.
12. Izpopolnjevanje vodnikov PZS v snežnih razmerah po programu Podkomisije za
usposabljanje VK PZS.
- KUP prispeva 33 % oz. največ 17,87 € na udeleženca v letu 2008.
Predvidene polne cene usposabljanj (v EUR):
1. tečaj A: 371,79
2. tečaj B: 191,27
15
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3. tečaj D: 191,27
4. tečaj D+G: 223,15
5. tečaj G: 159,39
6. tečaj za IPV: 429,81
7. usklajevalni seminar za IPV: 68,77
8. tečaj C: 180,52
9. tečaj E: 191,27
10. tečaj H: 191,27
11. kopna izpopolnjevanja: 49,43
12. snežna izpopolnjevanja: 54,16
3. Odpoved udeležbe
Prijavljeni udeleženec ima pravico pisno odpovedati udeležbo na zgoraj navedeni naslov VK PZS.
V tem primeru ima VK pravico zadržati del vplačanega zneska ali celotno vplačilo. Višina
zadržanega zneska je odvisna od časa, v katerem je udeleženec odpovedal svojo udeležbo na
usposabljanju, in sicer:
• od 20 do 10 dni pred začetkom akcije: 30 % predvidene cene usposabljanja;
• od 9 do 4 dni pred začetkom akcije: 50 % predvidene cene usposabljanja;
• od 3 dni do dneva začetka akcije: 100 % predvidene cene usposabljanja;
Celoten znesek se izjemoma povrne na podlagi zdravniškega potrdila, s katerim prijavljeni
potrjuje, da se iz opravičljivih razlogov ne more udeležiti vplačanega usposabljanja.
Prijavljeni ima pravico dobiti zamenjavo, ki mora izpolnjevati razpisane pogoje. S tem odpadejo
stroški odjave. Zamenjava je mogoča samo na osnovi dogovora s strokovno sodelavko VK najmanj
tri dni pred začetkom akcije.
V kolikor se prijavljeni ni udeležil usposabljanja in ni pisno odpovedal svoje udeležbe na
usposabljanju, je dolžan poravnati celotno predvideno ceno.
4. Odpoved s strani izvajalca usposabljanja
VK PZS si pridržuje pravico odpovedati izvedbo usposabljanja najpozneje pet dni pred začetkom
usposabljanja, če je potrebno število prijavljenih premajhno oz. zaradi drugih objektivnih
razlogov. V tem primeru prijavljenim vrnemo celoten vplačani znesek. VK PZS lahko v primeru
slabih vremenskih razmer spremeni v razpisu navedeno lokacijo ali datum usposabljanja.
5. Zdravniško potrdilo:
Zdravniško potrdilo je obvezno za vse programe, kjer se to zahteva. Obrazec zdravniškega
potrdila izpolni in izda osebni zdravnik na podlagi zdravstvenega stanja. Potrdilo ne sme biti
starejše od treh mesecev.
6. Obrazci
So priloga temu razpisu.
7. Dodatne informacije:
Strokovna sodelavka Veronika Susman – Šegatin, tel.: 01/43-45-689, ponedeljek in petek od 8. do
14. ure, sreda od 8. do 15. ure, e-naslov: veronika.susman@pzs.si
Veronika SUSMAN – ŠEGATIN,
strokovna sodelavka
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PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE
VODNIŠKA KOMISIJA
Dvoržakova 9, 1000 Ljubljana
01 434-56-89

Izpolnjevanje pogoja
tur potrjuje:

KATEGORIJE

PRIJAVA NA TEČAJ IN IZPIT ZA VODNIKA PZS

Izpolnjevanje ostalih
pogojev potrjuje:

A: OSNOVNI PODATKI - izpolni kandidat(ka)
Ime in priimek:

Evidenčna št.:

Datum in kraj rojstva:

EMŠO:

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

Telefon služba:

E - pošta:

GSM:

Poklic:

Stopnja izobr.:

I

II

Znanje tujih jezikov:
PD:

III IV V

VI

VII VIII

IX

MDO:

Vodnik predhodne ustrezne kategorije (kopne/snežne):

od leta:

Vodniški pripravnik:

kategorije, od leta:

Doseženi strokovni nazivi v PZS:
Dosedanje delo v PD:

*

B: PRIJAVLJAM SE NA TEČAJ oz. IZPIT - izpolni kandidat(ka)
Organizator - izvajalec:
Kraj in datum tečaja oz. izpita:
Želim samo vegetarijansko prehrano:

DA

NE

* Če se prijavljaš samo na izpit, obkroži samo izpit!

C: PODATKI O TEČAJU IN IZPITIH - izpolni organizator - izvajalec
Organizator - izvajalec:
Kraj in trajanje tečaja:

od:

do:

Kraj in datum opravljanja teoretičnega izpita:
Teoretični izpit je kandidat(ka) uspešno opravil(a):

DA

NE

Podpis vodje tečaja:

DA

NE

Podpis vodje tečaja

Kraj in datum izpitne ture:
Praktični izpit je kandidat(ka) uspešno opravil(a):

Z dnem:

je postal(a) pripravnik(ca):

kategorije.

Č: PODATKI O OPRAVLJENEM PRIPRAVNIŠTVU - izpolni PKR
Evidenčna štev. vodniške izkaznice:

Sklep PKR:

z dne:

Potrjena kategorija:
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Izjavljam:

• da sem član(ica) PD ____________________________ s plačano članarino za tekoče leto;
• da so vsi navedeni podatki na prijavnici in na prilogi seznama tur resnični;
• da dovoljujem zbiranje, hranjenje, uporabo in javno objavo podatkov za potrebe PZS v skladu z
Zakonom o varovanju osebnih podatkov.
Datum:

Podpis kandidata(ke):

Planinsko društvo ______________________________ prevzema moralno odgovornost za
navedene podatke in izpolnjevanje pogojev kandidata(ke) v skladu z določili Pravilnika vodnikov
Planinske zveze Slovenije (v nadaljevanju PVPZS) in se obvezuje poravnati vse materialne in
finančne obveznosti, ki bodo nastale z udeležbo kandidata(ke) na tečaju oz. izpitu za vodnika PZS.
Datum:

m.p.

Potrjuje PD:

Izpolni kandidat(ka), če je samoplačnik(ca):
Obvezujem se poravnati vse materialne in finančne obveznosti, ki bodo nastale z mojo udeležbo na
tečaju oz. izpitu za vodnika PZS.
Datum:

Podpis kandidata(ke):

Pregled opravljenih tur:
1. Pregled opravljenih tur napišeš na poseben list, ki ga priložiš prijavnici. Vsebovati mora ime in
priimek kandidata(ke), zaporedno številko ture, datum opravljene ture in potek opravljene ture
(obvezno napiši pot, po kateri si opravil(a) vzpon oz. sestop).
2. Posebni pogoji za posamezne kategorije glede števila in zahtevnosti opravljenih tur so predpisani
v 21. členu PVPZS.
3. Kot opravljena tura se šteje končano gibanje od izhodišča (stalno ali začasno bivališče) do cilja
in nazaj (do stalnega ali začasnega bivališča). Primer:
• enodnevna tura - 25. 5. 1998: Kamniška Bistrica - Kamniško sedlo - Brana - Kamniško sedlo Kamniška Bistrica (izvedba mora po normativu trajati najmanj 2 uri);
• večdnevna tura - 22.-24. 7. 1998: Vrata - Kredarica (po Tominškovi poti) - Triglav - Dolič Kanjavec - Hribarice - Dolina sedmerih - Komna - Bohinj (vsak začeti tretji dan na večdnevni
turi šteje kot nova tura - v navedenem primeru šteje kot dve turi);
4. Ture se ne smejo ponavljati po isti poti; isti vrh se upošteva večkrat le, če je bil dosežen po
različnih poteh, v različnem letnem času (kopna ali snežna).
5. Za kategorije A, B in C veljajo samo ture, opravljene v kopnih razmerah.
• Za kategorijo D štejejo ture, ki so bile opravljene v času koledarske zime (do 1500 m), v višinah
nad 1500 m pa v času od 1. 12. do 30. 4., če so bile opravljene v snežnih razmerah (ledeniške
ture ne štejejo).
Januar/2005
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PREGLED OPRAVLJENIH TUR
Z. št.

Datum

Kandidat(ka): _______________________

Potek ture (izhodišče, smer pristopa, koče, vrhovi, smer sestopa)

Datum:

Podpis kandidata(ke):
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Prejeto:

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

PRIJAVA NA SPREJEMNI IZPIT ZA VODNIKA PZS
A: OSNOVNI PODATKI - izpolni kandidat(ka)
Ime in priimek:
Datum in kraj rojstva:
Naslov stalnega bivališča:
Naslov začasnega bivališča:
Telefon doma:

Telefon služba:

E - pošta:

GSM:

PD:

MDO:

B: PRIJAVLJAM SE NA SPREJEMNI IZPIT - izpolni kandidat(ka)
Organizator - izvajalec:
Kraj in datum sprejemnega izpita:
Želim samo vegetarijansko prehrano:

DA

NE

C: PODATKI O SPREJEMNEM IZPITU - izpolni organizator - izvajalec
Organizator - izvajalec:
Kraj in trajanje izpita:

od:

Teoretični izpit je kandidat(ka) uspešno opravil(a):

DA

NE

Podpis vodje izpita:

Praktični izpit je kandidat(ka) uspešno opravil(a):

DA

NE

Podpis vodje izpita:

do:

Izjavljam:
• da sem član(ica) PD ____________________________ s plačano članarino za tekoče leto;
• da dovoljujem zbiranje, hranjenje, uporabo in javno objavo podatkov za potrebe PZS v skladu z
Zakonom o varovanju osebnih podatkov.
Datum:

Podpis kandidata(ke):

Planinsko društvo _______________________________________ se obvezuje poravnati vse
materialne in finančne obveznosti, ki bodo nastale z udeležbo kandidata(ke) na sprejemnem izpitu
za VPZS.
Datum:

m.p.

Potrjuje PD:

Izpolni kandidat(ka), če je samoplačnik(ca):
Obvezujem se poravnati vse materialne in finančne obveznosti, ki bodo nastale z mojo udeležbo na
sprejemnem izpitu za VPZS.
Datum:

Podpis kandidata(ke):

Oktober/2004
Letnik 32 / številka 10
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Zdravstveni dom ______________________

ZDRAVNIŠKO POTRDILO
Na podlagi zdravstvenega pregleda menim, da je (ime in priimek) ______________________
______________________________________, rojen _______________________________,
stanujoč ____________________________________________________________________
telesno in duševno sposoben za 8 do 10 ur hoje dnevno do nadmorske višine 2.500 m.
Datum izdaje potrdila:

Žig

Podpis zdravnika:

____________________

________________

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

IZJAVA
o zdravstveni primernosti kandidata(ke) za vodniško delo
vodnika Planinske zveze Slovenije
Ime in priimek:
Datum in kraj rojstva:
Naslov stalnega bivališča:

"Polno se zavedam, da je opravljanje vodniškega dela zahtevno in moram za to imeti
določene fizične in psihične sposobnosti. Zato odgovorno in v najboljši veri izjavljam, da se
čutim za to delo tako fizično kot tudi psihično povsem sposobnega(o), zdravega(o), kar
pomeni, da nimam nobenih takšnih reči, lastnosti ali kaj podobnega, ki bi mi lahko
preprečevale, zmanjševale ali celo onemogočale to aktivnost."
V/na: __________________, dne _____________

Lastnoročni podpis:
___________________

Oktober/2004

Obrazec: VPZS_A07
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PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE
VODNIŠKA KOMISIJA
Dvoržakova 9, 1000 Ljubljana
01 434-56-89

Prejeto:

PRIJAVNICA ZA VODNIŠKO IZPOPOLNJEVANJE – za kopne razmere
Prijavljam se za vodniško izpopolnjevanje v kopnih razmerah, ki bo:
v organizaciji:
Evidenčna št.:
Ime in priimek:
Stopnja izobr.: I II III IV V VI
VII VIII IX
Naslov bivališča:
Telefon doma:
Vodnik kategorije:
E - pošta:
GSM:
PD:
MDO:
Sem samoplačnik: DA
Datum:

NE

Želim vegetarijansko prehrano:
m.p.

DA

NE

Potrjuje PD:
(ni potrebno za samoplačnike)

Januar/2005

Obrazec: VPZS_A05K

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

Prejeto:

PRIJAVNICA ZA VODNIŠKO IZPOPOLNJEVANJE – za snežne razmere
Prijavljam se za vodniško izpopolnjevanje v snežnih razmerah, ki bo:
v organizaciji:
Evidenčna št.:
Ime in priimek:
Stopnja izobr.: I II III IV V VI
VII VIII IX
Naslov bivališča:
Telefon
Vodnik kategorije:
E - pošta:
GSM:
PD:
MDO:
Izpopolnjevanja se bom udeležil-a s turnimi smučmi: DA NE
Sem samoplačnik: DA NE
Želim vegetarijansko prehrano: DA
Datum:

m.p.

Potrjuje PD:
(ni potrebno za samoplačnike)

Januar/2005
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PLANINSKA DRUŠTVA VABIJO
Več na www.pzs.si

AKCIJE V OKTOBRU 2007:
AKCIJA

DATUM

ORGANIZATOR

INFORMACIJE

Pot Mare Rupene

11.10.07

PD Pošte in
Telekoma Ljubljana

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

Predstavitev potovanja v
Maroko in vzpona na Atlas

11.10.07

PD Podpeč-Preserje

Marko Goršič 01/ 363 11 75

Tradicionalni pohod UršulaTomaž

13.10.07

PD Vojnik, PD
Dramlje

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

Kostanjev pohod ŠentjurPečovniška koča

13.10.07

PD Grmada Celje

Franc Šinko 031/ 383 591

21. kostanjeva sobota na gori
Oljki

13.10.07

PD Polzela

Mirko Jegrišnik 041/ 902 183

27. pohod planincev in
krajanov na HOM

13.10.07

PD Zabukovica

Boris Lukanc 041/ 698 740

7. pohod po Stoperški
planinski poti

13.10.07

PD Donačka
gora Stoperce

Albin Lorber 031/ 320 325,
p.donackagora@email.si

8. tradicionalni pohod po
Steklasovi poti

13.10.07

PD Polet Šentrupert

Bojan Brezovar 041/ 541 077

Kostanjev piknik na Okrešlju

13.10.07

PD Celje-Matica

pisarn PD 03/ 492 48 50

Kostanjev piknik v Kočevju

13.10.07

MO PD Novo mesto

Majda Markovič 041/ 577 822,
041/ 693 195

Srečanje vodnikov

13.10.07

S MDO

PD Celje-Matica 03/ 492 48 50

Tradicionalni 20. kostanjev
piknik na Kalu

13.10.07

PD Hrastnik

Marjan Pergar 03/ 564 51 07

XIII. Pohod spominov po
Radenskem polju in Ilovi gori

13.10.07

PD Grosuplje

Franc Štibernik 01/ 787 33 45
041/ 696 940

Remšen dol in na planino
Kolje jama ter na Rabeljske
špice
V neznano

13.10.07

VO PD Integral

Martin Lenaršič 041/ 433 232

13.10.07

PD Viharnik

041/ 268 494

Košutnikov turn (2133 m)

13.10.07

PD Pošte in
Telekoma Ljubljana

Borut Paškulin 041/ 611 089
PD: 01/ 431 61 14

Zeleniške Špice-prečenje

14.10.07

PD Rašica

Gregor Sluga 041/ 699 078

20. pohod po poteh Andraža

14.10.07

PD Polzela

Vili Pižorn 041/ 783 734

6. tradicionalni pohod po
obronkih Gorjancev

14.10.07

PD Polom

Franc Štokar 041/ 773 545

Kostanjev piknik na Resevni

14.10.07

PD Šentjur

Ivan Straže 031/ 883 319

Kostanjev piknik-koča Planinc

14.10.07

PD Vuzenica

Branko Bricman 041/ 363 528

Kostanjeva nedelja na Grmadi

14.10.07

PD Videm Krško

Irena Lekše 041/ 357 018

Pohod na Kremžarico
ob dnevu OZN

14.10.07

PD Slovenj Gradec

Stane Plevnik 041/ 832 035
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10. tradicionalni gorski tek
na Nanos

14.10.07

PD Podnanos

Martin Žvanut 040/ 187 929
Irma Božič 040/ 154 260

Po Koroški planinski poti

14.10.07

PD Pošte in
Telekoma Ljubljana

Boris Lazar 041/ 756 352
PD 01/ 431 61 14

Virnikov Grintovec (1654 m)

14.10.07

PD Podpeč-Preserje

Marko Goršič 01/ 363 11 75

Pohod po Banjščicah

20.10.07

PD Nova Gorica,
TD Banjščice

10. memorial Janeza JegličaJohana

20.10.07

AO PD Domžale

PD 05/ 302 30 30,
planinskod.novagorica@siol.net,
Jože Sedevič 041/ 345 411
Silvo Karo 041/ 575 570,
Silvo.Karo@siol.net

Macesnovec (1926 m)

20.10.07

VO PD Tržič

Alenka Rožič
04/ 59 71 536

Škocjanske jame

20.10.07

PD Viharnik

041/ 268 494

5. Mravljetov pohod

21.10.07

PD Obrtnik

Mitja Zega 041/ 879 172

Šentiljska pot

21.10.07

PD Pošte in
Telekoma Ljubljana

Irena Fekonja 040/ 245 607
PD: 01/ 431 61 14

Planina Podvežak – Deska Korošica

21.10.07

PD Brežice

Tosc (2275 m)

21.10.07

PD Pošte in
Telekoma Ljubljana

Roman Tratar 041/ 387 801
PD 01/ 431 61 14

Kostanjeva nedelja pri
Planinski koči na Bohorju

27.10.07

PD Bohor Senovo,
oskrbnik koče-Bohor

Anton Petrovič 031/ 866 831,
Ivo Abram 031/ 396 320

Sv. Ana

27.10.07

PD Viharnik

041/ 268 494

Mali Grintovec (1813)

27.10.07

PD Pošte in
Telekoma Ljubljana

Matjaž Pogačnik 041/ 382
PD: 01/ 431 61 14

31. pohod po poteh Brežiške
čete

28.10.07

PD Brežice

Tone Jesenko 051/ 323 335,
anton.jesenko@gov.si

Pot slovenskega spomina
Ob »Rapalski meji«: Trata –
Hotedršica - Kalce
Vrtaški vrh (1898 m)

28.10.07

PD Pošte in
Telekoma Ljubljana

Stanko Jaki 041/ 756 352
PD: 01/ 431 61 14

28.10.07

PD Podpeč-Preserje

Marko Goršič 01/ 363 11 75

ORGANIZATOR

INFORMACIJE

AKCIJE V NOVEMBRU 2007:
AKCIJA

DATUM

Po Miškovi poti

3.11.07

PD Lendava

Laszlo Ligeti 040/ 205 778

Dobrač (2166 m)

3.11.07

VO PD Tržič

04/ 59 71 536

Veliki vrh nad Jezerskim

3.11.07

PD Viharnik

041/ 268 494

Martinov pohod med
ormoškimi goricami 2007Slovenija planinari
Pohod po obronkih Celja

4.11.07

PD M. Meška Ormož Marjan Kukovec 041/ 698 741

4.11.07

PD Grmada Celje

Robi Koritnik 031/ 353 373

Vitovska krožna pot

10.11.07

PD Nova Gorica,
PS Šempas

Pohod po Martinovi poti

10.11.07

PD Šmartno ob Paki

PD 05/ 302 30 30,
planinskod.novagorica@siol.net,
Slavka Murovec 041/ 774 249
031/ 806 502
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Javornik

10.11.07

PD Viharnik

041/ 268 494

Kurji vrh

10.11.07

PD Viharnik

041/ 268 494

Pot spomina-Krn

11.11.07

PD Nova Gorica

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

7. pohod po južnih obronkih
Šmartnega

11.11.07

PD Celje-Matica

pisarna PD 03/ 492 48 50

PD Podpeč-Preserje vas vabi na planinsko turistično doživetje: »Vzpon na najvišji vrh Atlasa
Toubkal 4176 m, ogled kulturno zgodovinskih znamenitosti Maroka in vožnjo z džipi po
Sahari». Vse zainteresirane vabijo, da se jim pridružite na predstavitvi v četrtek, 11. 10. 2007
ob 19 . uri v prostorih Društva upokojencev, Preserje 2.

Program: Atlas-Maroko 26. april - 3. maj 2008
1. dan: Avtobusni prevoz iz Ljubljane do letališča Marco Polo v Benetkah in polet do Casablance. Pristanek
na letališču Mohamed V.v Casablanci. Ogled znamenitosti ekonomske prestolnice Maroka in nadaljevanje
vožnje proti Marakešu. Nastanitev v hotelu.
2. dan: Po zajtrku sledi ogled enega najlepših kraljevih mest Maroka, imenovanega tudi »Biser juga«.
Ogledali si bomo znamenitosti Marakeša: palačo Bahija z njenimi vrtovi, mošejo Koutubia, sadijske
grobnice. Sprehodili se bomo po Medini – starem mestnem jedru, obiskali eno izmed starih lekarn in se
preizkusili v barantanju s spretnimi prodajalci na različnih stojnicah. Nekaj bo tudi prostega časa za
nakupe in samostojne oglede. Ogled bomo zaključili na vedno živahnem trgu Djemma El – Fna.
3. dan: Po zajtrku vožnja do vasice Imlil, ki je izhodišče za vzpon na najvišji vrh Visokega Atlasa (Toubkal
4.176 m).
Prtljago naložimo na mule in se peš odpravimo do koče Nelter (4-5 ur).
4. dan: Po zajtrku sledi vzpon na najvišji vrh severne Afrike Jebel Toubkal, ki ga dosežemo v 4-ih urah.
Mimo koče Nelter sestopimo v dolino, vse do Imlila.
Sledi prevoz do Marakeša.
5. dan: Po zajtrku se iz »rdečega kraljevega mesta« odpeljemo preko Visokega Atlasa čez prelaz Tizin
Tichka (2.260m), ki je znan po fosilih in mineralih. Sledi vožnja do utrjenega berberskega naselja Ait
Benhadou, ki je zaradi svoje izjemnosti vpisano v seznam svetovne kulturne dediščine pri UNESCO.
Postanek za oglede in nadaljevanje vožnje do mesta Qarzazate, znanega po lončenih izdelkih.
V okolici mesta so snemali tudi številne filme – Lawrence Arabski, Mumija, Čaj v Sahari… Nadaljevanje
vožnje mimo oaze Skoura po rodovitni dolini reke Dades, mimo Tineghirja po dolini Tafilalet, do Erfouda,
ene najpomembnejših oaz v Maroku.
6. dan: Zgodaj zjutraj še pred zajtrkom vožnja z džipi v puščavo, do visokih peščenih sipin Merzouga.
So ene najlepših sipin na svetu. Po zajtrku vožnja po slikoviti dolini Tafilalet do mesta Er Rachidia, ki nosi
ime po prvem kralju dinastije Alaouitov. Nadaljevanje vožnje čez »prelaz legionarjev«. Nadaljujemo
vožnjo po razgibani gorski pokrajini z barberskimi naselbinami po stari tovorni cesti, po kateri so v
preteklosti karavane tovorile sol in drugo trgovsko blago. Nastanitev v hotelu.
7. dan: Zajtrk v hotelu. Vožnja do Fesa. Ves dan namenjen ogledu najstarejšega kraljevaga mesta Maroka,
ustanovljenega v 8. stoletju. Je verska in intelektualna prestolnica Maroka, eno najlepše ohranjenih
srednjeveških mest arabskega sveta. Višek v razvoju je doseglo v 9. stoletju za časa kralja Idrisa II.
Ogledali si bomo tradicionalno obdelavo in barvanje usnja, poslopje univerze Kairouan, trg Nejarine s
fontano, medino in znamenita modra vrata, poslopje kraljeve palače, ostanek židovske četrti Melah.
Zvečer povratek v Meknes.
8. dan: Po zajtrku vožnja do letališča v Casablanci, polet do Benetk od koder sledi avtobusni prevoz do
Ljubljane, kamor prispemo v večernih urah.

Cena potovanja na osebo: 885 €

Vključuje:
-letalski prevoz na relaciji Benetke-Casablanca-Benetke
-avtobusni prevoz na relaciji Ljubljana-Benetke-Ljubljana
-6 x nočitev z zajtrkom v hotelih
-1 x nočitev v planinski koči
-vsi transferji po programu z avtobusom po Maroku
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-prevoz z terenskimi vozili do sipin Merzuga
-prevoz z kombiji na relaciji Marrakesh-Imlil-Marrakesh
-najem mul za nošnjo nahrbtnikov Imlil-koča Nelter-Imlil
-spremstvo angleško govorečega vodnika na poti
-vstopnine za oglede
-zavarovanje Coris
Doplačila:
-napitnine 45€
-ogled spektakla z večerjo pri ALIJU 40€
31. oktobra 2007 bo organiziran prikaz diapozitivov in ostalega slikovnega materiala.
PRIJAVITE SE LAHKO DO 15. oktobra 2007 na E-naslov: marko.gorsic@amis.net ,
Tel: 041 795- 006
Ob prijavi boste vplačali akontacijo v znesku 100,00 EUR na
TR PD Podpeč-Preserje 02053-0018554832 s pripisom – Atlas 2008

PLANINSKA DRUŠTVA POROČAJO
25 LET DRUŽINSKIH SREČANJ

na Prevalo pod Begunjščico, kjer se nam je
odprl lep razgled na Julijce s Triglavom.
Po počitku in malici smo se vrnili po isti poti v
dolino in se ustavili v Bašlju na družinskem
srečanju do poznih večernih ur, se zahvalili za
gostoljubnost in si zaželeli snidenja prihodnje
leto v Poljčanah.

V

soboto, 8. septembra 2007 smo se
ponovno zbrale 4 razširjene planinske
družine:
ONIČI iz Poljčan, ZUPANI iz Zagorja, MELANŠKI
iz Velenja in MARENČETI iz Bašlja, ki so bili
letos gostitelji novega kroga.
Od skupno enaintrideset članov se nas je letos
zbralo 29, od najmlajšega tri leta starega
Tomija do petinsedemdeset let starega Jožeta,
od babic in dedkov do vnukinj in vnukov.
Ta srečanja organizira vsako leto druga
družina. Nosilci pa smo dolgoletni planinski
delavci, nosilci vzgojno-izobraževalnih akcij
mladinske komisije PZS v 60 in 70 letih.
Na ta način prenašamo planinsko tradicijo na
mlajše generacije in povezujemo starejše in
mlajše družinske člane, ob enem pa
spoznavamo tudi nove kraje in krajevne
znamenitosti.
Letos smo se zbrali petindvajsetič, tokrat na
Jože Melanšek
Ljubelju, od koder smo krenili po Bornovi poti
___________________________________________________________________________________

150 POHODNIKOV PO LOŠKO –
ZBELOVSKI PLANINSKI POTI

V nedeljo zjutraj so se pohodniki začeli zbirati
pred Poslovnim centrom Kračun v Ločah. Tam
jih je pričakala skupina loških planink, pri
katerih so se pohodniki vpisali in krenili na 5 –
6 urni pohod, na katerem jih je spremljalo in
zanje
skrbelo
okoli
trideset
domačih
planincev. Na Mlačah so jih pričakali prijazni
člani Turističnega društva Mlače in jih pogostili
z zajtrkom. Pri Šrotovih so ta zajtrk poplaknili
z zdravilnimi napitki, čakali pa so jih tudi

M

inulo nedeljo se je po Krajevni
skupnosti Loče in Krajevni skupnosti
Zbelovo odvijal 8. planinski pohod v
organizaciji Planinskega društva Loče. Na
pohod se je odzvalo 150 pohodnikov od blizu in
daleč, nekaj celo iz sosednje Hrvaške.
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orehi. Takšni napol izluščeni. Treba jih je bilo planinci noče niti slišati. Planince je pot vodila
samo zgristi, srkniti požirek ruma in potica je mimo Grajskih v dolino. Na Izletniški kmetiji
bila tu. Seveda so to povedali pohodniki, ki se Lopan v Ločah je bil zaključek pohoda. Tokrat
spoznajo na dobro voljo. Pot je nato vodila so loški planinci podelili pohodnikom 15
malce navzgor, do romarske cerkve na bronastih, 4 srebrne in deset zlatih medalj.
Ljubični. Mimo križa in Marijinih stopinj v Vsekakor pa pohod ne bi uspel brez pridnih
skali, so pohodniki prišli do postojanke pri loških planincev in sponzorjev, ki so jim ob
družini Kolar na Zbelovski gori, kjer je tem pomagali.(J. G.)
gospodar Stanko nežnejšemu spolu ponujal
slastne bonbone. Na domačiji Črešnarjevih so
poizkušali mošt in se na planinskem domu
posedli v senco ter si malce oddahnili pred
nadaljevanjem poti. Planinec Rastko pa ni
čutil utrujenosti. Bil je do te mere razigran, da
je po travniku delal prevale in ostale
gimnastične veščine. Navada je železna srajca
pravijo in tako je bilo tudi v zidanici pri
družini Čakš. Janko in Dragica sta pogostila vse
mimoidoče. Dobrih klobas in domačega kruha
se ni nihče branil. Pri Krošlovih je bila
naslednja postaja, kjer se je jedlo in pilo. Pa
tudi fotografiralo. Gospodar Jože ne izpusti
nobene prilike za dobro fotografijo. Seveda z Brez fotografiranja na takšnih pohodih ne gre.
mladimi planinkami. O fotografiranju s
___________________________________________________________________________________

MISLINJSKI PLANINCI PROSLAVILI
25. LETNICO SVOJEGA
DELOVANJA NA
TRADICIONALNEM SREČANJU
KOROŠKIH PLANINCEV

M

islinjsko planinsko društvo, ki je bilo
ustanovljeno leta 1982, letos praznuje
25. letnico svojega obstoja. Pred 25 leti
se je namreč na pobudo takratnega zdravnika
in rekreativnega delavca dr. Stanka Stoporka v
dvorani Merxa v Mislinji zbralo nekaj nad 20
ustanovnih članov in na ustanovnem občnem
zboru sprejelo statut ter izvolilo svoje
predstavnike v organe društva. S tem se je
pričelo plodno delo domačih planincev, saj so
med tem časom domala obnovili vse planinske
poti na njihovem območju, vsakoletno
organizirali številne pohode v domače in tuje
gore, usposobili preko 10 planinskih vodnikov
in se vsestransko trudili za afirmacijo domačih
planin. Danes domače planinsko društvo šteje
skoraj 450 članov pretežno iz domače občine,
nekaj pa jih je včlanjeno tudi iz zgornjega
dela Mislinjske doline, ki sicer sodi v mestno
občino Slovenj Gradec.
27

V soboto so na Srečanju koroških planincev pri
Grmovškovem domu na Kopah, kjer se je
zbralo preko 300 ljubiteljev planin, proslavili
svoj jubilej. Prireditve se je udeležil tudi
podpredsednik Planinske zveze Slovenije g.
Rudi Skobe z ženo Marjano in predsednik
Meddruštvenega odbora PZS za Koroško g.
Drago Horjak Najprej je bila maša v spomin
na preminule planince pri bližnji kapelici sv.
Ane, nato pa je sledila proslava, kjer so
nekaterim
najbolj zaslužnim planincem
podelili tudi posebna priznanja za njihovo delo
v planinskem društvu. Tako je Boris
Jeseničnik prejel srebrni znak Planinske zveze
Slovenije, Bricman Franc, Zaveršnik Jože,
Sušec Mirko in Zaveršnik Egidij so prejeli
kipce kralja Matjaža, Dora Stoporko, Krajnc
Slavko in Hribar Jože pa so prejeli priznanja
Meddruštvenega odbora Planinske zveze
Slovenije za nesebično delo v domačem
društvu.
Na okrogli mizi, ki je bila organizirana ob tej
priliki, so spregovorili o pomenu planinstva in
planinskih postojank kot sestavnega dela
turistične ponudbe na Koroškem. Žal se razen
domačega župana in podžupana občine Slovenj
Gradec kljub povabilu prireditve niso udeležili
Letnik 32 / številka 10

Obvestila Planinske zveze Slovenije
župani ostalih koroških občin, čeprav je v 12 je takšne čistilne naprave že zgradila na vseh
planinskih
društev
z
11
planinskimi treh njihovih planinskih domovih. Oglasil se je
postojankami
na Koroškem povezanih kar tudi najemnik Grmovškovega doma g. Boštjan
5.000 organiziranih članov. Tako odsotnost Paradiž in iznesel svoja pričakovanja v zvezi s
županov, drugih predstavnikov koroških občin sodelovanjem planinskih društev pri vodenju
in predstavnikov turističnih društev na okrogli organiziranih skupin pohodnikov na njihovem
mizi daje misliti, da imajo nekateri občinski območju.
veljaki in turistična društva povezovanje Srečanje je bilo ob lepem sončnem vremenu
turizma zgolj na jeziku, ko pa gre za prijetno, za veselo razpoloženje pa
konkretne dogovore in izpeljave pa nenadoma je poskrbel ansambel bratov Avbreht, nakar so
splahne vsa njihova vnema. Kljub temu se je se planinci po različnih planinskih poteh v
na okrogli mizi razvila živahna razprava. Tako poznih popoldanskih urah vrnili na svoje
je g. Horjak spregovoril o pomenu planinstva domove.
Mirko Tovšak
za razvoj popotniškega turizma. Vodja
markacistov na Koroškem Roman Močnik je
povedal, da koroški markacisti urejajo in
vzdržujejo skoraj 500 km planinskih poti,
poleg tega pa še evropsko pešpot E-6, niso pa
zadovoljni s podporo, ki bi jo naj bili deležni s
strani lokalnih skupnosti. Na nekaterih
razglednih tablah, ki so nameščene na
Pohorju, niso vrisane niti najbolj pomembne
planinske poti, so pa vrisane številne tematske
in turistične poti, na katerih je bolj malo
pohodnikov. Vili Blatnik je predstavil težave,
ki se nanašajo na upravljanje planinskih
postojank in na številne administrativne
zaplete, ki se ob tem pojavljajo. Zavzel se je
za gradnjo čistilnih naprav na vseh planinskih
postojankah in za vzgled postavil PD Mežica, ki Okrogla miza v restavraciji Grmovškovega doma
___________________________________________________________________________________

TRETJA SEJA ČLANOV MDO
KOROŠKE

dopis naslovljen. Koroški planinci želijo, tako
kot je bilo v dopisu navedeno, konkretne
številke o stroških usposabljanja za oba
izvedena tečaja na območju Koroške v letu
2006 (za vodniško izpopolnjevanje in za
markaciste). Prav tako želijo odgovor, zakaj
PZS poleg dejanskih stroškov usposabljanja
zaračunava še 11 % režijskega dodatka. Vsem
planinskih društvom na Koroškem so naslovili
apel, da se opredelijo o možnostih, da v
prihodnje MDO sam organizira podobna
usposabljanja, saj imamo predvsem za tečaje
planinskih
vodnikov
dovolj
lastnih
usposobljenih kadrov.
V nadaljevanju je tekla beseda predvsem o
izvedbi in organizaciji Srečanja koroških
planincev, ki bo v soboto, 15. septembra pri
Grmovškovem domu na Kopah. To srečanje bo
povezano tudi s praznovanjem 25. letnice
delovanja PD Mislinja, prireditev pa bodo
izkoristili tudi za to, da bodo na okrogli mizi
spregovorili na temo: »Planinska društva in

V

kmečki izbi Hotela Vabo v Slovenj
Gradcu se je sestal Meddruštveni odbor
PZS Koroške, na katerem so bili prisotni
skoraj vsi njegovi člani. Žal tokrat ni bilo
nikogar iz vodstva PZS, čeprav so na seji
obravnavali aktualno problematiko, ki se
nanaša na visoke stroške strokovnega
izpopolnjevanja na terenu. Člani so se najprej
seznanili z odgovorom, ki so ga prejeli s strani
PZS v zvezi s stroški, ki jih Planinska zveza
zaračunava ob izvajanju najrazličnejših
usposabljanj na terenu. Z odgovorom niso bili
zadovoljni, še posebej, ker je bilo njihovo
vprašanje naslovljeno na Komisijo za
izobraževanje, na predsedstvo PZS in na
koordinacijo MDO pri PZS, odgovor pa je
posredoval le generalni sekretar, ne da bi na
PZS o tem razpravljali na organih, kamor je bil
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planinske postojanke kot del turistične sklenili, da se bodo na eni izmed prihodnjih sej
ponudbe Koroške«. Na ta način želijo župane v podrobnostih seznanili s pogodbami o
vseh koroških občin seznaniti s problematiko upravljanju planinskih postojank, ki so jih
upravljanja planinskih domov, računajo pa posamezna društva prejela s strani PZS. Šele
tudi, da se bodo srečanja udeležili najvidnejši po temeljiti proučitvi se naj planinska društva
predstavniki PZS, da bi na ta način zaokrožili enotno odločajo za podpise teh pogodb.
tematiko, kateri je namenjena okrogla miza. Erenest Preglav je opozoril na problem
Mirko Mlakar in Ernest Preglav sta poročala o velikega usipa njihovih članov, ki se v zadnjem
akciji postavitve razgledne plošče na Peci in o času na veliko vključujejo v PD iz Leibniza v
Avstriji. Vsi, ki so se prepisali v to društvo
izdaji priročnika o Koroški planinski poti.
Vodja markacistov Roman Močnik je člane zatrjujejo, da imajo s tem bistveno večje
MDO-ja seznanil z obveznostmi, ki bodo ugodnosti pri zavarovanju in pri uveljavljanju
nastale pri posameznih PD po uveljavitvi popustov na planinskih kočah. Člani MDO-ja so
Zakona o planinskih poteh. Še posebej je menili, da bi bilo potrebno na PZS temeljito
opozoril na obvezo podpisa skrbniške pogodbe proučiti pogodbo, ki jo imajo z zavarovalnico
za planinske poti na njihovih območjih, vendar Tilia in po poteku te pogodbe izvesti javni
za
pridobitev
najugodnejšega
so člani MDO-ja menili, da se je najprej razpis
potrebno v podrobnostih seznaniti z zakonom zavarovalničarja.
in vsebino skrbniških pogodb in se na tej osnovi
Mirko Tovšak
odločati za vnaprej. Enako so člani MDO-ja
___________________________________________________________________________________

PD LJUBNO OB SAVINJI
Po poteh Maistrovih borcev

D

rugo soboto v septembru so se učenci
višjih razredov osnovnih šol Ljubno ob
Savinji, Šoštanj in Črna na Koroškem
zbrali na Smrekovcu. Nanj so se učenci
odpravili iz treh dolin – Savinjske, Šaleške in
Koroške.
Ljubenskim
osnovnošolcem
so
planinski vodniki Planinskega društva Ljubno
med potjo pri postankih nazorno prikazali
značilnosti smrekovškega pogorja. Zelo lepo so
skrbeli tudi za varnost, kakor tudi za primeren
tempo hoje. Tudi na ta način se je ponovno
pokazalo dolgoletno izredno dobro sodelovanje
med Planinskim društvom Ljubno in ljubensko
osnovno šolo. Po dveh urah hoje so prišli do
doma na Smrekovcu. Tu so se srečali s svojim
sovrstniki iz Šoštanja in Črne na Koroškem. Pri
koči pod Smrekovcem se je tako zbralo preko
250 mladih, ki so v prelepem okolju in
vremenu preživeli lep dan.Vse udeležence je
pozdravil ljubenski ravnatelj prof. Rajko
Pintar. V kratkem nagovoru je poudaril pomen

,

Maistrovih borcev tar izrazil željo, da bi
srečanja postala tradicionalna. Sicer pa vse tri
šole sodelujejo tudi pri drugih aktivnostih, ki
so povezane s Smrekovcem. Te aktivnosti so v
glavnem naravovarstvenega značaja in imajo
za cilj ohranitev Smrekovca čim bolj
nedotaknjenega. Mladi se takih aktivnosti radi
udeležujejo, saj so zelo dinamična, polna
raziskovalnega dela, hkrati pa nudijo tudi zelo
veliko
možnosti
za
sklepanja
novih
prijateljstev in znanstev.

Foto: Stepa, Na Smrekovcu se je zbralo preko 250
učencev in njihovih spremljevalcev

Štefan Matjaž – Stepa

POHOD NA GEOSS PRVIČ POD
OKRILJEM PD LITIJA
29
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P

Na cilju je bil tudi krajši kulturni
program,
ki
so
ga
pripravili
podružnični učenci Osnovne šole
Vače pod vodstvom učiteljice Barbare
Koderman,
pohodnike
pa
so
pozdravili podžupan Jože Kovič v
imenu Občine Litija, Jože Dernovšek
v imenu Društva Geoss ter podpisani
v imenu PD Litija.
Na pohodu so bile prvič podeljene značke za
uspešno sodelovanje v novi akciji PD Litija „Iz
Geossa na 100 slovenskih vrhov“. Vodja akcije
Viktor Čebela je izrazil veselje nad odzivom,
saj je v dobrem letu kar 26 planincev iz 8
planinskih društev obiskalo vse kontrolne
točke, ki so raztresene po vsej Sloveniji. Trije
med njimi
Srečo Erjavec iz Litije, Milka
Rovšek iz Kresnic in Rudi Seneker iz Maribora
pa so v tem času dokončali celo po dva
dnevnika.

rvi simbol Slovenije je Triglav,
na drugem mestu pa je po
mnenju o številnih Geoss.
Triglav je neločljivo povezan s
planinstvom, v Planinskem društvu
Litija pa se trudimo, da bi bilo tako
tudi z geometričnim središčem
Slovenije. Tako je Geoss obvezna
kontrolna točka Zasavske planinske poti in
Badjurove krožne poti, upodobljen pa je tudi v
uradnem znaku našega društva.
Vse to je bil razlog, da smo litijski planinci z
velikim veseljem sprejeli pobudo društva
Geoss,
da
prevzamemo
organizacijo
planinskega pohoda na Geoss. Prvih 17
pohodov sta organizirala društvo Geoss in
družba Hopra d.n.o., 22.9.2007 pa je bil 18.
pohod, ki ga je prvič organiziralo PD Litija.
Pohoda, ki poteka od Litije čez Strešni vrh, vas
Konj, Vače, Klenik in Slemšek do Spodnje
Slivne, se je udeležilo več kot 100 pohodnikov
iz raznih koncev Slovenije, iz Zagreba pa je
tudi tokrat prišel velik prijatelj naših pohodov
Zdenko Jurinić. Pohod je potekal v idealnih
vremenskih pogojih, doline so bile sicer v
megli, hribi v okolici Vač pa so se kopali v
soncu.
Vodja pohoda je bil znani litijski alpinist,
gorski reševalec in planinski vodnik Franci
Intihar, pa tudi sicer so celotno ekipo na
startu, kontrolnih točkah na Strešnem vrhu in
Slemšku ter na cilju sestavljali člani AO Litija.
Vsi so se imenitno odrezali, saj je pohod
potekal tako, kot je potrebno, pa tudi
udeleženci niso imeli nobene kritične
pripombe. Celotna trasa pohoda je bila dobro
označena,
za
kar
je
v
odsotnosti
poškodovanega vodje markacijskega odseka
poskrbel Rajko Muljavec.

Prejemniki priznanj za prehojeno obhodnico „Iz
Geossa na sto slovenskih vrhov“

Letos je bil pohod po sili razmer v jesenskem
času, že prihodnje leto pa bo pohod spet v
maju, kakor je bila že uveljavljena tradicija.

Borut Vukovič

__________________________________________________________________________________

POČASTILI SMO STO LET PRVE
PLANINSKE KOČE NA POHORJU

planinske postojanke na Arehu (1249 m
nadmorske višine). Kakšnih 500 ljubiteljev
planin in gora se je zbralo na ta dan od blizu
in daleč. Nekateri smo se iz Ruš povzpeli peš,
drugi so prišli iz vseh koncev Slovenije, ne
samo iz Podravja (Murske Sobote, Rogaške
Slatine, Celja, Ljubljane, Jesenic …). Naj
spomnim, da je Podravska podružnica SPD, ki
je bila ustanovljena v Rušah 1901. leta
pokrivala
širšo
območje
severovzhodne
Slovenije vse do I. svetovne vojne.

8

. septembra je bilo pri Ruški koči
slovesno. Razloga za slavje sta bila dva:
počastitev sto letnice Ruške koče,
najstarejše planinske koče na Pohorju in
srečanje
planincev
Podravja,
katerega
organizacija je tokrat pripadla Planinskemu
društvu Ruše v
čast visokega jubileja
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V
kulturnem
programu
so
nastopili:
Frajhajmska godba, Godbe Ruše, folklorna
skupina KUD Franjo Sornik Smolnik in
recitatorji ter pevci OŠ Janka Glazerja Ruše.
Slavnostni govorniki so med drugimi bili mag.
Franci Ekar, predsednik PZS, Rafael Razpet,
predsednik PD Ruše, Tone Purg, predsednik
MDO Podravje in Vili Rezman, župan Občine
Ruše in državnozborski poslanec.
Ponosni na zgodovino
Ruška koča - je bila zgrajena leta 1907. Čez
pet let so zgradili še kočo Planinko, leta 1922
pa Čandrova kočo. Tako je pri Arehu s tremi
planinskimi kočami nastal pravi planinski
center. Med drugo svetovno vojno so bile vse
tri koče požgane. Na temeljih tedanje
Planinke je bila po vojni zgrajena sedanja
Ruška koča, ki so jo kasneje večkrat
dograjevali. Z nadzidavo verande leta 1975 je
dobila današnjo podobo. Danes imajo ruški
planinci v lasti pri Arehu poleg Ruške koče še
depandanso Čandrovo kočo, zgrajeno v
osemdesetih
letih
prejšnjega
stoletja,

Ledenico, ki je v upravljanju mladinskega
odseka, Tonetovo in Tinetovo bajto. Tonetova
bajta služi članom društva, Tinetovo pa ima v
najemu podjetje Alchrom.
Planinsko društvo se vzorno vključuje v
koncept razvoja turizma v ruški občini in na
Pohorju. Po svojih močeh vzdržuje objekte, s
katerimi razpolaga. Trudi se obdržati planinski
značaj koče in celotnega območja na Arehu.
To mu uspeva s pomočjo donatorjev in javnih
del občine. Ruška koča je tako zaradi ugodne
lege in sposobnega oskrbnika (že več kot 20 let
jo vodi Milan Klančnik) središče turističnega
dogajanja na Ruškem Pohorju.

Planinska prijatelja – Franci Ekar, predsednik PZS in
Rafael Razpet, predsednik PD Ruše

Planinci smo ponosni na naš Areh in skrbno
ohranjamo dediščino, ki jo je ustvarilo društvo
pod
vodstvom
ustanovitelja
Podravske
podružnice SPD Ruše in prvega predsednika
Tineta Lesjaka.
Olga Malec

PLANINSKA DRUŠTVA OBVEŠČAJO
PD Snežnik Ilirska Bistrica vabi k sodelovanju
oskrbnika/oskrbnico planinskega doma na
Sviščakih vsaj za obdobje enega leta.
Zainteresirane vabimo, da se pisno na kratko
predstavijo (osebni podatki, naslov, telefon
in/ali e-naslov,
izobrazba, izkušnje na
področju oskrbništva/gostinjstva) do 15.10.
2007 na naslov:
Planinsko društvo Snežnik
Bazoviška 12
6250 ILIRSKA BISTRICA

STROKOVNA SLUŽBA PZS:
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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

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, oktober 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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UVODNIK

LIKOVNI NATEČAJ
»V HRIBIH JE SVET LEPŠI«

Začela so se predavanja, iz brezskrbnih
počitnic se je treba vrniti v okolje našega
doma in mesta. In kot bi bilo usojeno, je
bilo moje prvo predavanje povezano z
gorami, no bolje bi bilo, če bi rekla, z
vzpetinami. Ampak tudi vzpetinice imajo
lahko svojo zgodbo, predvsem pa lahko
veliko skrivajo v svojih gozdovih. Tako sem
poslušala, da se nahajajo različni ostanki na
Rifniku, na Ajdni in še na mnogih malih
vzpetinicah. Verjamem, da vsi poznate
prazgodovinsko nahajališče v Potočki zijalki,
vendar ne vem, ali ste vedeli, da je najdena
piščal prvo glasbilo v vsej Evropi in morda
celo na svetu. Spomnim se, ko sem bila z
družino prvič pri jami. Pomembnost tega
nahajališča me je tako prevzela, da sem
povsod videla medvedove kosti, kurišča in
prastaro orodje. Ko pa sem bila malo
starejša, smo se s šolo odpravili do ostankov
cerkve na nekem griču. Razvaline so bile
sredi gozda, beli kamni na zeleni preprogi.
In ko sem se sprehajala po ostankih
nekdanjih zidov, me je spet prežel tisti
občutek, ko sem kar čutila, kakšne
razburljive stvari so se dogajale v našem
prostoru.
Na žalost je le malo razvalin raziskanih, o
veliki večini sploh ni nobenega konkretnega
zapisa. Vendar če se malo potrudite, lahko
najdete ruševine, sredi gozda, kjer ni žive
duše.
Odpravite
se
tja,
raziskujte,
razmišljajte in se čudite.
Verjamem, da so za večino vas, bralcev, bolj
zanimive visoke gore, ki ponujajo prekrasne
razglede, ki zahtevajo napor, če hočeš
uživati v teh razgledih. Vendar ne smete
pozabiti na male griče in vzpetinice v bližini
manjših mest. Te vzpetinice ponujajo veliko
skrivnostnih zgodb, zavitih v duh časa.
Zgodbe, ki samo čakajo, da jih kdo zapiše ali
pove še ostalim radovednežem.

Na
željo
udeležencev
letošnjega
izpopolnjevanja za mentorje, smo se v
založniškem odboru odločili, da podaljšamo
rok za oddajo izdelkov likovnega natečaja 'V
hribih je svet lepši'. Nov rok za oddajo je
sreda 13. november.
Vodja založniškega odbora:
Bojan Blažica

NOVICE IZ PO MO
12.
SREČANJE
OSNOVNOŠOLSKE
MLADINE PO MO SAVINJSKEGA MDO NA
GOLTEH - MOZIRSKA KOČA, 1356 m
V soboto, 29. septembra 2007 se nas je pri
domu na Mozirski koči zbralo več kot 300
mladih
planincev,
šolskih
mentorjev,
vodnikov in nekaj staršev.
Srečanja so se udeležili naslednji mladinski
odseki planinskih društev oziroma osnovne
šole:
MO PD »Dobrovlje« Braslovče, MO PD
Polzela, MO PD Prebold, MO PD Žalec,
MO PD Gornji Grad, MO PD Šoštanj, MO PD
Zabukovica (OŠ Griže), OŠ Ljubečna, I. OŠ
Celje, IV. OŠ Celje, OŠ Frana Roša.
Po uvodnem pozdravu predsednika SMDO
Jožeta Kodreta in brezplačnem čaju, ki so ga
prejeli mladi planinci pred kočo, so se
pričele štafetne igre. MO PD »Dobrovlje«
Braslovče je organiziralo igro »Tek na
smučeh«, MO PD Prebold »Štafetno igro z
žogami«, MO PD Polzela »Štafetno igro z
baloni« in MO PD Žalec večno razburljiv in
zanimiv nogomet. Mentorica Tatjana iz OŠ
Ljubečna je pripravila dodatno družabno
igro za vse udeležence srečanja. Tudi letos
smo vse igre razdelili v skupine za razredno
in predmetno stopnjo posebej, da je bilo
tekmovanje prilagojeno tako mlajšim kot
starejšim. Seveda je to zahtevalo malo več
logistike, a se je vse izšlo.
Mladim planincem smo zastavili nagradno
vprašanje. Pravilni odgovor je izžrebancu
prinesel lepo nagrado, ki jo je prispevala

Vesna Lenart

1
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9 planinski pohod: Veliki vrh
9 delavnice - planinska šola
9 družabni večer ob ognju
Torek, 07. 08. 2007
9 dopoldan v taboru (športne igre na igrišču
in planinske delavnice)
9 odhod proti Kranjski koči na Ledinah
Sreda, 08. 08. 2007
9 sestop po zavarovani planinski poti do
planinskega tabora
9 športne igre
9 družabni večer ob ognju
Četrtek, 09. 08. 2007
9 plezanje in spuščanje po vrvi na plezališču
Jezersko
9 piknik v taboru
9 tekmovanje v spuščanju ladjic
9 nočni pohod
Petek, 10. 08. 2007
9 obisk kopališča v Kranju
9 športne igre - tekmovanje s sosednjim
taborom (nogomet, odbojka)
9 zaključni družabni večer ob ognju
Sobota, 11. 08. 2007
9 pospravljanje prtljage, tabora
9 odhod

Mladinska komisija pri PZS. Vse ekipe , ki so
se uvrstile na prva tri mesta v posamezni
igri, so dobile za nagrado sladkarije. Podelili
smo tudi tolažilne nagrade za tiste OŠ, ki so
ostale brez kakršnekoli uvrstitve.
Z budnim očesom je na nas pazil zdravnik
Aleš Slanič. Nihče si ni polomil nosa, je pa
nekatere kar precej zeblo. No, važno, da ni
deževalo, oblake smo pa sproti preganjali.
Hvala vsem, ki ste mi pomagali pri
organizaciji in igrah: Nataliji Marovt, Petri
Kumer, Nacetu Hruševarju, Denisu Vasletu
(vsi iz MO PD »Dobrovlje« Braslovče, Matjažu
Žoharju (MO PD Žalec), Janji Klančnik (MO
PD Prebold) in Tanji (MO PD Polzela). Hvala
tudi predsedniku SMDO Jožetu Kodretu
(predsedniku SMDO), saj nam je SMDO
sponzoriral čaj in ozvočenje.
Upam, da se v tako lepem in velikem številu
vidimo tudi prihodnje leto.
Za PO MO SMDO
Maja Kumer

NOVICE S TABORA MLADIH PLANINCEV
JEZERSKO 2007
Od 04. do 11. avgusta 2007
Izbor prispevkov
Matica.

iz glasila

Predviden program letošnjega tabora se je
spreminjal
in
prilagajal
vremenskim
razmeram.
Petra Gregorc, MO PD Celje-Matica

MO PD Celje-

Taborni prostor: ob Planšarskem jezeru,
Ravno - Zg. Kraj (Jezersko)
Udeleženci:
38 mladih planincev v starosti od 7 do
15 let
14 članov vodstva
Sobota, 04. 08. 2007
9 prihod v tabor in namestitev
9 predstavitev udeležencev, medsebojno
spoznavanje
9 spoznavanje in ogled bližnje okolice (Zg.
Jezersko, Jenkova kasarna, ipd.)
9 spoznavne igre, športne igre
9 zvečer: spoznavno-družabni večer (Skriti
prijatelj)
Nedelja, 05. 08. 2007
9 planinski pohod: Jenkova planina, Goli vrh
(1787 m)
9 športne igre
9 planinska šola in delavnice
9 družabni večer ob ognju
Ponedeljek, 06. 08. 2007
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POHOD NA VELIKI VRH
(1742 m)
V ponedeljek, dne, 6. 8. 07, smo se odpravili
na izlet na goro, imenovano Veliki vrh.
Učitelji so nas prebudili ob 7.00 in hitro smo
pohiteli na jutranjo telovadbo. Po teku in
nekaj vajah smo odšli na zajtrk. Potem smo
si pripravili nahrbtnike in se odpravili na
Veliki vrh.
Po približno dveh urah hoje smo prišli do
težjih predelov vzpona, kjer se je del
skupine ustavil. Drugi del je prišel do 200 m
pod vrh, potem pa smo se odpravili nazaj,
kjer smo pomagali mlajšim pri težko
prehodnih mestih in končno smo prišli do
lovske koče, kjer smo pojedli zasluženo
malico in potem smo odšli nazaj v tabor.
I.
2

Tim Andrič, 8. a
osnovna šola Celje

Mladinska priloga Obvestil PZS
Vse sem pojedel. Ko smo imeli piknik na
igrišču, smo plezali po skalah.
Drugi dan smo šli na bazen. Zelo je
deževalo. Ko smo prišli v tabor, smo šli eni
spat, drugi pa so se igrali v šotorih. Eni so se
igrali zunaj. Drugi dan smo po zajtrku
spakirali stvari, pojedli kosilo in šli.

PLANINSKI TABOR
1. Zjutraj ob 7.00
vstali smo se,
da v gore
podali smo se.
2. Sonce izza
gora pokukalo je
in grelo celo
pot nas je.

Luka Dimitrijevič, 2. razred
I. osnovna šola Celje
POPOLDANSKE DELAVNICE

3. Mi trudili smo se,
da dolgo pot
prehodili smo.

Vsako popoldne smo imeli poleg počitka in
športnih iger tudi delavnice. Večini od nas je
bilo pri delavnici s psom reševalcem najbolj
všeč. Jaz sem pomagala pri delavnici, kjer
smo izdelovali spominke.
Izdelovanje je bilo preprosto in zabavno. Na
lesene podstavke smo prilepili kamen z
markacijo, storž in malo lišajev. Vse to smo
nabrali prejšnji dan na izletu. Izdelek je zelo
enostaven, vendar lep. Vsak udeleženec
tega tabora je izdelal svoj spominček.
Poleg te delavnice smo obiskali delavnico,
kjer so nas učili vozle, kjer smo videli kako
ravnati z ranjenci in kako naš pes Ter, ki je
pes reševalec, išče skrito osebo.
Pri vseh delavnicah smo se ob poučni vsebini
zelo zabavali in videli veliko novih in
zanimivih stvari. Vsi si jih bomo dobro
zapomnili.
Ana Kožuh, 8. b
Osnovna šola Ljubečna

Jasna Sinožič, 4.b/8
OŠ Hudinja
Zgodaj zjutraj smo vstali
na avtobus smo šli
na Jezersko se podali,
da hribe osvojili bi.
Na Goli vrh smo šli,
da štampiljke dobili bi.
Zvečer utrujeni smo bli,
da spali smo kot polhi vsi.
Naslednje dni smo šli na gore tri.
Anže Zaveršnik, 4. razred
OŠ Šmarje pri Jelšah
V TABORU
Ko sem prišel v tabor, smo šli na sprehod.
Potem smo šli na kosilo. Po kosilu smo se
namestili v šotore. Potem smo se igrali igro
krava in kmet. Ta igra mi je bila zelo všeč.
Po večerji smo se zbrali ob tabornem ognju.
Žrebali smo svojega skritega prijatelja.
Naslednji dan smo se po zajtrku odpravili na
Goli vrh. Hodili smo tri ure gor in tri ure dol.
Gor je bilo super. Bilo je sončno. Drugi dan
smo šli na Veliki vrh. Ko smo plezali smo se
ustavili in šli nazaj dol ker je bilo prestrmo.
Naslednji dan smo šli na Ledine, tam je bila
koča in tam smo prespali iz torka na sredo. V
sredo smo šli nazaj dol. Ko smo prišli v tabor
smo jedli kosilo. Vse sem pojedel. Potem
smo se zbrali skupaj in kar naenkrat me je
pičla osa. Potem smo čez nekaj časa z
drugim taborom igrali igre.
Naslednji dan smo imeli piknik. Šli smo na
igrišče. Potem smo imeli piknik še v taboru.

KOČA NA LEDINAH
V torek, po obilnem kosilu, smo se odpravili
do Koče na Ledinah.
Pot je bila zahtevna. Najprej je vodila po
gozdu in nazadnje po samem skalovju.
Zahtevni del se je začel, ko smo se morali
ob nevarnih predelih oprijemati zajle. Ves
trud je bil poplačan, ko smo prispeli na
vrh(1700 m) in povečerjali. Za tem smo odšli
spat, saj smo menili, da moramo biti spočiti,
če hočemo iti naslednje jutro na Ledinski
vrh.
Po zajtrku so nas obvestili, da izlet na
Ledinski vrh odpade, saj vreme ni bilo
primerno. Vrnili smo se v tabor in
nadaljevali z vsakodnevnimi delavnicami.
Ana Kožuh, 8. b
Osnovna šola Ljubečna
3
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je zalilo rastlinje, in to nam je omogočilo
postaviti desko. Jez je bil praktično končan,
sedaj ga moramo le še maksimalno ojačati in
zvišati, kar bomo naredili v prihodnjih dneh.

POTEK GRADNJE JEZU
V tabor na Jezerskem smo prišli v soboto 4.
8. 07.
Ob taboru je tekla reka, čez katero sta
vodila dva mostova. A nobeden izmed mostu
ni bil postavljen tako, da ga bi ga bilo možno
prečkati brez daljše hoje do njega.
Zato sem se odločil, da čez reko postavimo
še en most.
Načrt sem si zamislil v glavi in ga razložil
prijateljem. Hitro smo se lotili gradnje.
Načrt je bil dokaj preprost - treba je bilo
narediti jez iz kamenja, na koncu katerega
bi bili dve deski, ki bi omogočali prehod na
koncu reke.
Prvi dan je bil jez zasnovan - naložili smo
travo, tako da je jez prepuščal čim manj
vode, nato pa smo travo zasuli z veliko
kamenja. Drugi dan je bil jez močno ojačan
in dograjen do mesta, kjer je bilo treba
postaviti deske. Tretji dan pa se nam je
malce zapletlo - ko smo namreč na koncu
postavili kamne, skozi katero bi vodila
deska, nam je zajezena voda začela voda
teči čez jez, zato smo reko preusmerili, da

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

ZAPISNIK ZBORA MLADINSKIH ODSEKOV PZS
IG, 18.11.2006
ZAPISNIK ZBORA MLADINSKIH ODSEKOV PRI PLANINSKI ZVEZI SLOVENIJE
Zbor mladinskih odsekov je potekal v soboto, 18. novembra 2006 v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu.
V nadaljevanju zapisnika se Zbor Mladinskih odsekov zapiše z Zbor MO, Mladinska komisija Planinske zveze Slovenija
pa z MK PZS.
Prisotni:
Vesna Lotrič (PD Dovje-Mojstrana), Andrej Rožič (PD Bohinjska Bistrica), Tanja Brstilo (OPD Koper), Maja Mohar
(PD Litija), Borut Cerkvenič (PD Drava Maribor), Matej Horvat (PD Slovenska Bistrica), Primož Trop (PD Ptuj), Silva
Grm (APD Kozjak Maribor), Alenka Hren (PD Laško), Urška Sojč (PD Laško), Miran Dragar (PD Laško), Janja Čop
(PD Gorje), Metka Perko (PD Radovljica), Irena Jerovšek (PD Gozd Martuljek), Sara Mertelj (PD Gozd Martuljek),
Majda Markovič (PD Novo mesto), Tone Markovič (PD Novo mesto), Simon Poznič (PD Bohor Senovo), Damjan
Omerzu (PD Bohor Senovo), Suzana Novak (PD Vrhnika), Ana Makovec (PD Borovnica), Miha Pristalič (PD Vransko),
Blaž Strožer (PD "Dobrovlje" Braslovce), Katja Petrovec (PD Vransko), Jerca Vranič (PD Vransko), Rok Ušen (PD
»Dobrovlje« Braslovče), Maja Kumer (PD »Dobrovlje« Braslovče), Petra Kumer (PD »Dobrovlje« Braslovče), Katarina
Šketa (PD »Dobrovlje« Braslovče), Tina Vodopivec (PD Nova Gorica), Neža Mahorčič (PD Nova Gorica), Urška
Modrijan (PD Nova Gorica), Gorazd Lapanja (PD Cerkno), Blaž Kodelja (PD Ajdovščina), Vanja Kovač (PD
Ajdovščina), Andrej Špacapan (PD Ajdovščina), Domen Pirjevec (PD Ajdovščina), Marko Vovk (PD Ajdovščina),
Zdenka Mihelič (PD Ribnica), Neva Zupanc (PD Dravograd), Marko Bobinac (PD Žalec), Jure Cencelj (PD Žalec), Nina
Ozimic (PD Dravograd), Dušan Prašnikar (PD Domžale), Bernard Alič (PD Tržič), Tomaž Stržinar (PD Vrhnika), Iztok
Rojc (PD Dravograd), Uroš Vidovič (podpredsednik PZS), Veronika Susman – Šegatin (strokovna sodelavka).
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Začetek Zbora MO je bil ob 15.30, ker ob 15:00 sklepčnost ni bila zagotovljena. Sejo je s pozdravom začel Iztok Rojc,
vršilec dolžnosti predsednika MK PZS. V skladu s Pravilnikom MK PZS in Poslovnikom o delu Zbora MO je ugotovil,
da je bil pogoj za sklepčnost po 30 minutah od začetka Zbora MO izpolnjen. Po podatkih prijavne službe je bila takrat na
Zboru prisotna več kot četrtina delegatov z glasovalno pravico in Zbor MO je lahko veljavno sklepal.
1. točka: Izvolitev organov Zbora MO
Izvolitev delovnega predsedstva je kot v.d. predsednika MK PZS vodil Iztok Rojc (MO PD Dravograd).
Jure Cencelj (MO PD Žalec) je bil predlagan za delovnega predsednika, za člana pa Neva Zupanc (MO PD Dravograd) in
Zdenka Mihelič (MO PD Ribnica).
Sklep 1/06: Zbor MO za delovnega predsednika potrjuje Jureta Cenclja (MO PD Žalec).
Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep 2/06: Zbor MO za članici delovnega predsedstva potrjuje Nevo Zupanc (MO PD Dravograd) in Zdenko
Mihelič (MO PD Ribnica).
Sklep je bil soglasno sprejet.
Zbor MO je pod vodstvom delovnega predsedstva pričel z delom.
Sklep 3/06: Zbor MO za člane verifikacijske komisije potrjuje Urško Modrijan (MO PD Nova Gorica) in Tanjo
Brstilo (MO OPD Koper).
Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep 4/06: Zbor MO za zapisnikarja potrjuje Suzano Novak (MO PD Vrhnika).
Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep 5/06: Zbor MO za overovatelje zapisnika potrjuje Majo Kumer in Blaža Strožerja (oba MO PD »Dobrovlje«
Braslovče).
Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep 6/06: Zbor MO za člane volilne komisije potrjuje Katarino Šketa, Miha Pristaliča (oba MO PD »Dobrovlje«
Braslovče) in Alenko Hren (PD Laško).
Sklep je bil soglasno sprejet.
Delovni predsednik je predstavil dnevni red Zbora MO.
1. Izvolitev organov Zbora MO
2. Vsebinsko poročilo o delu upravnega odbora MK PZS
3. Delno finančno poročilo o delu MK PZS
4. Poročilo stališč in sklepov okrogle mize
5. Razrešnica predsednika MK PZS in članov UO MK PZS
6. Kratka predstavitev kandidatov za organe MK PZS in predstavitev programa MK PZS za obdobje od jeseni 2006
do jeseni 2008
7. Volitve predsednika MK PZS in voljenih članov UO MK PZS za mandatno obdobje od jeseni 2006 do jeseni
2008
8. Razno
Sklep 7/06: Zbor MO potrjuje dnevni red zbora.
Sklep je bil soglasno sprejet.
2. točka: Vsebinsko poročilo o delu UO MK PZS
A) V.d. predsednika MK PZS Iztok Rojc je podal poročilo o delu UO MK PZS. Podal je tudi poročilo o delu Vodniškega
servisa Izidor in Odbora za mentorje planinskih skupin.
Povsod je poudaril pomen povezovanja, katerega je zaenkrat zelo malo, in opozoril, da povsod prihaja do organizacijski
problemov pri prostovoljstvu. Izpostavil je tudi problem izpopolnjevanja in licenciranja, saj le malokdo še obnavlja
licenco mentorja planinske skupine.
B) Dušan Prašnikar je podal poročilo Odbora za obeležitev 50. letnice MK PZS v letu 2006.
Poudaril je,da jim je uspelo dobro izpeljati zadane naloge in akcije ter tako delovanje MK PZS čim bolje predstaviti po
celotni Sloveniji.
Kot vodja Odbora za orientacijo je podal tudi poročilo slednjega. Rekel je, da SPOT dobro deluje je bil tudi letos uspešno
izpeljan. Obenem je povedal, da tudi med vaditelji orientacije ni velikega odziva na izpopolnjevanja in registracije in
bodo zato v odboru bolj delali na preglednosti in informiranosti.
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C) Neva Zupanc je podala poročilo o delovanju Založniškega odbora.
Omenila je izhajanje Mladinskih obvestil v Obvestilih PZS in da si močno prizadevajo obnoviti spletno stran, ki bo sedaj
priključena pod okrilje strani PZS, da se bo lažje in ažurneje obnavljala in bo tako stran res namenjena boljšemu
informiranju.
D) Zdenka Mihelič je podala poročilo Odbora za mednarodno sodelovanje.
Pozvala je mlade, da se bolj udeležujejo in prijavljajo na njihove akcije, ker si tako širijo obzorja. Izpeljanih je bilo nekaj
akcij v mednarodnem obsegu, s čemer so zadovoljni, vsekakor še vedno tudi tu rahlo šepa organizacija in izpeljava, saj
plezalnega mednarodnega tabora niso izvedli ravno zato, ker je bil premalo predstavljen javnosti.
Razprav na poročila ni bilo.
Sklep 8/06: Zbor MO potrjuje poročila o delu Upravnega odbora MK PZS ter poročila odborov.
Sklep je bil soglasno sprejet.
3. točka: Delno finančno poročilo o delu MK PZS v letu 2006
Podal ga je Iztok Rojc, ki je povedal, da vsega še ni zajetega v poročilo, tako da celotnega finančnega poročila sredi leta
ni mogoče oblikovati in predstaviti.
Razprave ni bilo.
Sklep 9/06: Zbor MO potrjuje delno finančno poročilo MK PZS.
Finančno poročilo je bilo soglasno sprejeto.
4. točka: Poročilo stališč in sklepov okrogle mize
Predstavljeni so bili sklepi, ki so jih člani MO sprejeli na okrogli mizi.
K razpravi se je priglasil Primož Trop in dodal le to, da naj se poleg voditelja upošteva še ženski spol, tako da bi bil naziv
Mladinski voditelj in Mladinska voditeljica.
Jure Cencelj je povedal, da bo tudi tu poenostavljeno, kot je že pri nazivih vodnik in mentor, torej se bo za oba spola
uporabljalo enako ime, mladinski voditelj.
Iztok Rojc je predlagal, da se najprej v planinski srenji ugotovi, ali je tak program zanimiv in kakšen je interes med člani
planinske organizacije, saj se po vsem tem tudi formalnosti lahko uredijo.
Sklepi Okrogle mize, podani na glasovanje:
Sklep 10/06: Zbor MO podpira uvedbo novega mladinskega programa v planinski organizaciji z nazivom
MLADINSKI VODITELJ.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep 11/06: V letu 2007 se izvede poizkusni tečaj za mladinskega voditelja v PUS Bavšica. Jeseni 2007 pa se
opravi evalvacija programa z namenom ugotovitve smiselnosti nadaljnjega izvajanja tega programa.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep 12/06: Zbor MO za izvedbo poizkusnega tečaja in za pripravo vse potrebne dokumentacije pooblašča OVIZ
MK PZS.
Sklep je bil soglasno sprejet.
5. točka: Razrešnica v.d. predsednika MK PZS in članov UO MK PZS
Iztok Rojc je po odstopu predsednice MK PZS Maje Mohar eno leto opravljal funkcijo vršilca dolžnosti predsednika MK
PZS, upravni odbor pa je dovršil svoj dvoletni mandat. Sedaj se oba razrešuje svojih funkcij.
Sklep 13/06: Zbor MO razrešuje svojih funkcij vršilca dolžnosti predsednika MK PZS in upravni odbor MK PZS.
Sklep je bil soglasno sprejet.
6. točka: Kratka predstavitev kandidatov za organe MK PZS in predstavitev programa MK PZS za obdobje od
jeseni 2006 do jeseni 2008
Oglasil se je dotedanji v.d. predsednika MK PZS Iztok Rojc in povedal, da je ključni problem nepripravljenost članov k
prostovoljnemu delu. Se je pa temu navkljub za člane v organe MK PZS prijavilo 10 kandidatov, za predsednika sicer
nihče, a so situacijo rešili s pogovori in tako so izmed desetih članov našli kandidatko za predsednico, ostalih 9
kandidatov pa je bilo predlaganih na mesta UO MK PZS. Obenem je predlagal, da se kandidatko za mesto predsednice
MK pri PZS imenuje raje za v.d predsednice za eno leto, ker je premalo seznanjena z delom v komisiji in obsegom svoje
funkcije, nato pa se jo na naslednjem Zboru MO imenuje za predsednico MK pri PZS ali pa se namesto nje imenuje
novega predsednika/ico MK pri PZS.
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Predstavilo se je nekaj kandidatov. Za ostale, ki so bili iz opravičenih razlogov odsotni, so podali predstavitve člani
dotedanjega UO MK PZS in povedali, da so pridni in delovni na svojih področjih, zagreti in pripravljeni dobro delati v
korist vseh. Nekateri izmed njih so bili že prej na vodilnih mestih v matičnih MO PD in so aktivni vodniki.
7. točka: Volitve predsednika MK PZS in voljenih članov UO MK PZS za mandatno obdobje od jeseni 2006 do
jeseni 2008
Delovni predsednik je predlagal javne volitve.
Sklep 14/06: Zbor MO potrjuje, da so volitve za predsednika in voljene člane UO MK PZS javne.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep 15/06: Zbor MO za v.d. predsednice MK PZS potrjujeVanjo Kovač (MO PD Ajdovščina).
Sklep je bil soglasno sprejet in pospremljen z bučnim aplavzom.
Sklep 16/06: Zbor MO za voljene člane UO MK PZS potrjuje: Nino Ozimic (MO PD Dravograd), Jureta Cencelja
(MO PD Žalec), Vesno Lenart (MO PD Ljubljana Matica), Moniko Weingerl (MO PD Ajdovščina), Nejca
Kosednarja (MO PD Velenje), Uroša Kuzmana (MO PD Velenje), Davida Lapornika (MO PD Laško) in Jureta
Grudnika (MO PD Šoštanj).
Sklep je bil soglasno sprejet in pospremljen z aplavzom.
8. točka: Razno
Na povabilo delovnega predsednika Jureta Cenclja je g. Uroš Vidovič, podpredsednik PZS, najprej izrazil čestitke Vanji
Kovač in ji zaželel uspešno delovanje.
Vse prisotne je nagovoril in pozdravil v imenu PZS in povedal tudi, da je MK PZS tista, ki skrbi za podmladek in
prispeva veliko dobrega, saj velika večina članov UO PZS izhaja prav iz nje. Podpira delo in trud MK PZS in poziva vse
k uresničitvi programa z željo po dobrem, plodnem in aktivnem sodelovanju med komisijami.
Na koncu je Vanji Kovač zaželel uspešno delo in razreševanje problemov.
Delovni predsednik se mu je zahvalil in ravno tako strokovni sodelavki Veroniki Susman - Šegatin, ki pomaga vodstvu
MK PZS.
Priglasila se je Zdenka Mihelič in pozvala člane, da je odprt razpis za gospodarja PUS Bavšica in naj zato apelirajo na
člane v svojih društvih, da bi se našel kdo, ki bi se prijavil na razpis, ki velja do konca novembra. Obenem je še pozvala
vse, da se bolj odprejo navzven in se tudi prijavljajo na mednarodne tabore.
Vanja Kovač pa se je še zahvalila za izkazano zaupanje in obljubila,da bo naredila vse, kar bo v njeni moči in da bo res
naredila korak naprej v povezovanju.
Iztok Rojc je še pozval, da naj se MO več povezujejo z MK PZS, ne le ob težavah, temveč tudi ob uspehih, in pozval, da
se poslužujemo ponujene pomoči s strani strokovne sodelavke PZS.
Delovni predsednik se je še zahvalil vsem za udeležbo in zaželel vsem lep dan še naprej.
Zbor se je zaključil ob 18:00.
Borovnica, 2. oktober 2007
Zapisnikar: Suzana Novak
OKROGLA MIZA: MLADINSKI VODITELJ
Pred samim zborom je potekala okrogla miza na temo Mladinski voditelj. Tu smo se seznanili z novim programom in
njegovim namenom ter sprejeli nekaj sklepov, ki so bili namenjeni za sprejetje na Zboru mladinskih odsekov.
Predlog za Mladinskega voditelja je bil podan zato, ker se vse premalo mladih spoprime z zahtevnejšimi nalogami v
planinskih društvih in bi se jih na ta način spodbudilo in na tečajih usposobilo, da bi lahko bili dobri pomočniki vodnikom
na izletih in planinskih taborih oziroma v vseh dejavnostih, ki jih planinsko društvo opravlja.
Bojan Rotovnik, Maja Mohar in Tanja Brstilo so kakovostno predstavili program izobraževanja in sprejeti so bili
naslednji predlogi sklepov za Zbor MO:
SKLEP št. 1: Zbor Mladinskih odsekov podpira uvedbo novega mladinskega programa v planinski organizaciji z
nazivom MLADINSKI VODITELJ.
SKLEP št. 2: V letu 2007 se izvede poizkusni tečaj za mladinskega voditelja v PUS Bavšica. Jeseni 2007 pa se
opravi evalvacija programa z namenom ugotovitve smiselnosti nadaljnjega izvajanja tega programa.
SKLEP št. 3: Zbor MO za izvedbo poizkusnega tečaja in za pripravo vse potrebne dokumentacije pooblašča OVIZ
MK PZS.
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PRIJAVNICA
Mladinski odsek Planinskega društva ______________________________________________
prijavlja za Zbor mladinskih odsekov, ki bo v soboto, 17. novembra 2007, naslednje
člane:
1. __________________________________
2. __________________________________
3. __________________________________
4. __________________________________
Po končanem prvem delu bo odmor za kosilo. Želimo imeti _______ vegetarijanskih
obrokov.
Zaradi lažjega načrtovanja Zbora mladinskih odsekov vas prosimo, da nam izpolnjeno
prijavnico vrnete najkasneje do ponedeljka, 12. novembra 2007, na naslov:
Planinska zveza Slovenije
Mladinska komisija
p. p. 214, 1001 Ljubljana
faks 01/43-45-691

Podpis načelnika MO PD:
V __________________, dne ________________ .
_____________________

POOBLASTILO
Zaradi ugotovitve sklepčnosti oddati ob prihodu na Zbor MO na prijavnem mestu!
Mladinski odsek Planinskega društva______________________________________________
daje pooblastilo (ime in priimek)__________________________________________________
za zastopanje mladinskega odseka na Zboru mladinskih odsekov, v soboto, 17. novembra 2007.
Pooblaščenec ima glasovalno pravico.
žig PD ali MO

Podpis načelnika MO PD:
____________________

V/na ______________________ , dne ___________________ 2007
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PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE
DVORŽAKOVA 9
1000 LJUBLJANA
Ljubljana, 3. 10. 2007

PREDLOŽITEV KONČNEGA OBRAČUNA ČLANSKIH ZNAMKIC 2007
DO 30.11.2007
IN PORAVNAVA ČLANSKIH OBVEZNOSTI ZA LETO 2007

V skladu z določili 8. člena Pravilnika o izkaznici in vrstah članarine za leto 2007 in Navodili o
izvajanju pravilnika o izkaznici in vrstah članarine za leto 2007
MORAJO PLANINSKA DRUŠTVA IN KLUBI KONČNI OBRAČUN ČLANARINE
POSREDOVATI NA PLANINSKO ZVEZO SLOVENIJE NAJKASNEJE D0 30.11.2007

IZDELATI

IN

Planinska zveza Slovenije mora izdelati poročilo o članstvu za leto 2007, ki je osnova za nadaljnje
dogovore in obračune za zavarovanje članov planinskih društev z Zavarovalnico Tilia d.d.,
najkasneje do 15. decembra 2007.
Neupoštevanje rokov s strani PD povzroča PZS administrativne in finančne težave kar otežuje
izvajanje rednih dejavnosti; onemogoča pa tudi pravočasno pripravo in izdelavo podatkov o
članstvu za leto 2007.
Prevzem novih članskih znamkic za leto 2008 bo možen po 15. decembru 2007, le v primeru da
bodo s strani društva poravnane vse obveznosti do PZS.

Vera Šmid
Računovodja PZS
_____________________________________________________________________________________

OPOZORILO
Planinska društva opozarjamo, naj ne pošiljajo podatkov za Planinski koledarček 2008 na Planinsko
zvezo Slovenije, ker jih po dogovoru ne bomo upoštevali, ampak na usklajevanje na MDO PD.
Danilo Sbrizaj
Generalni sekretar PZS
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Planinski zvezi Slovenije izdana odločba o
podelitvi statusa društva, ki deluje v javnem
interesu na področju ohranjanja narave za
nedoločen čas.
Minister za okolje in prostor dr. Janez Podobnik
je na osnovi vloge, ki jo je poslala Planinska
zveza Slovenije (že leta 2005) izdelal dne
18.9.2007 odločbo, s katero podeljuje Planinski
zvezi Slovenije status društva, ki deluje v
javnem interesu na področju ohranjanja narave
za nedoločen čas. S tem je Planinska zveza
Slovenije upravičena, da v vseh upravnih in
sodnih postopkih zastopa interese ohranjanja
narave ter s tem s svojimi izkušnjami prispeva k
še večji kakovosti sprejetih predpisov za
področja, na katerih je aktivna tudi Planinska
zveza Slovenije.
V odločbi je poleg tega, da je ugotovljeno, da
Planinska zveza Slovenije izpolnjuje vse
zahteve za pridobitev takega statusa piše tudi
to, da je iz delovanja Planinske zveze razvidno,
da Planinska zveza Slovenije s svojim
delovanjem pomembno prispeva k ohranjanju
narave v javnem interesu..

Odločbo je dne 5.10.2007 predstavnikom
Planinske zveze Slovenije – predsedniku
Franciju Ekarju in načelnici Komisije za varstvo
gorske narave Rozaliji Skobe na sprejemu na
Ministrstvu za okolje in prostor predal g. Janez
Kastelic, sekretar, vodja Sektorja za politiko
ohranjanja narave. V delegaciji Planinske zveze
Slovenije sta bila še podpredsednik Rudolf
Skobe in generalni sekretar Danilo Sbrizaj.

_____________________________________________________________________________________

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
Dunajska c. 48, P.P.653, 1001 Ljubljana, Slovenija
Telefon: (01) 47 87 400 • Telefaks: (01) 47 87 422

Številka: 014-10-2/2005/5
Datum: 18. 9. 2007
Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o društvih (Ur. l. RS, št. 61/2006) in 5. točke 2. odstavka 137. člena Zakona
o ohranjanju narave (Ur. l. RS, št. 96/2004 – UPB2) ter vloge Planinske zveze Slovenije, Dvoržakova 9, 1000
Ljubljana, za podelitev statusa društva v javnem interesu z dne 23. 6. 2005 in njenih dopolnitev z dne 12. 1.
2006 in 28. 8. 2007 izdajam naslednjo
ODLOČBO
Planinski zvezi Slovenije, Dvoržakova 9, 1000 Ljubljana, se podeli status društva, ki deluje v javnem
interesu na področju ohranjanja narave za nedoločen čas.
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O b r a z l o ž i t e v:
Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju: ministrstvo) je dne 23. 6. 2005 prejelo vlogo Planinske zveze
Slovenije (v nadaljevanju: PZS), katero je le-ta vložila z namenom pridobitve statusa društva v javnem interesu,
ki deluje na področju ohranjanja narave, v skladu s pogoji, ki jih določata 30. člen Zakona o društvih (Ur. l. RS,
št. 61/2006, v nadaljevanju ZDru-1) ter 5. točka 2. odstavka 137. člena Zakona o ohranjanju narave (Ur. l. RS,
št. 96/2004 – UPB2, v nadaljevanju ZON). Pri vsebinskem pregledu vloge je bilo ugotovljeno, da le-ta ne
vsebuje vseh dokazil, potrebnih za ugotovitev ali vlagatelj izpolnjuje vse pogoje, ki jih določata ZDru-1 v 30.
členu in ZON v 5. točki 2. odstavka 137. člena za pridobitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu. Glede
na navedeno je ministrstvo na podlagi določbe 1. odstavka 67. člena Zakona o splošnem upravnem postopku
(Ur. l. RS, št. 24/2006 – UPB2, v nadaljevanju: ZUP) vlagatelja pozvalo, da svojo vlogo dopolni. PZS je v
postavljenih rokih ministrstvu posredovala zahtevana dokazila kot dopolnitvi vloge.
Pri pregledu predložene dokumentacije, vsebovane v vlogi PZS in njenih dopolnitev, je bilo ugotovljeno
sledeče:
•

da ustanovitelj in njeni člani niso pravne osebe javnega prava (1. alinea 2. odstavka 30. člena
ZDru-1)

Izpolnjevanje navedenega pogoja je razvidno iz priloge »Statut Planinske zveze Slovenije« v spisni
dokumentaciji št. 014-10-2/2005 (v nadaljevanju: spisna dokumentacija).
•

da ima dejavnost, ki je v javnem interesu, opredeljeno v temeljnem aktu (2. alinea 2. odstavka 30.
člena ZDru-1):
1. Skrb za varstvo narave in zdravega človekovega okolja;
2. Vzgajanje in usposabljanje strokovnih planinskih kadrov – med drugimi tudi varuhov
gorske narave – ter izdajanje potrdil o njihovi usposobljenosti;
3. Navajanje občanov, še posebej mladih, k aktivnemu doživljanju narave, predvsem v gorah,
zaradi spoznavanja naravnih lepot, naravnih in kulturnih znamenitosti in zaradi
telesnovzgojne dejavnosti;
4. Založništvo in izdajanje strokovne, vzgojne, vodniške in druge planinske literature;

Izpolnjevanje navedenega pogoja je razvidno iz priloge »Statut Planinske zveze Slovenije« v spisni
dokumentaciji.
•

da je registrirano in deluje najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za pridobitev statusa (3. alinea
2. odstavka 30. člena ZDru-1)

Izpolnjevanje navedenega pogoja je razvidno iz prilog v spisni dokumentaciji.
•

da sredstva zadnji dve leti pretežno uporablja za opravljanje dejavnosti s področja ohranjanja
narave ter da redno izvaja programe, projekte ali druge aktivnosti za uresničevanje namena in
ciljev, ki so v javnem interesu, izvaja promocijo ohranjanja narave ali širi strokovno znanje na
področju ohranjanja narave z izobraževanjem in vzgojo (4. točka 2. odstavka 30. člena ZDru-1 v
povezavi s 5. točko 2. odstavka 137. člena ZON):
1. Izvedba akcije »Skupaj smo močnejši; le tako lahko pomagamo ohraniti gorsko naravo« ob
Dnevu zemlje;
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2. Organizacija in vodenje okrogle mize ob Mednarodnem dnevu gora pod geslom Ohranjanje
biotske raznovrstnosti v gorah za boljše življenje;
3. Aktivno sodelovanje Komisije za varstvo gorske narave na vseh večjih in pomembnejših
domačih in mednarodnih srečanjih in posvetih na temo varstva narave v gorah;
4. Izdaja prenovljene edicije Narava v gorskem svetu, ki služi tudi kot učbenik za
usposabljanje varuhov gorske narave, ter plakata Zavarovane rastline v gorskem svetu
Slovenije;
5. Uspešno izvajanje tečajev varuha gorske narave in gorskega stražarja;
6. Organizacija rednega letnega srečanja Odbora za varstvo gorske narave pri CAA (Club Arc
Alpin), ki je potekalo v Logarski dolini
7. Priprava zloženke Obiskovalci gora spoštujemo Alpsko konvencijo
8. Sodelovanje pri pripravi Botanične naravoslovne poti baronov Žige in Karla Zoisa
9. Podpora vseh ukrepov za uvajanje alternativnih virov energije v planinskih kočah,
ohranjanje čistih voda, čiščenje odpadnih voda, ohranjanje življenjskih prostorov
rastlinskih in živalskih vrst v gorah (zlasti endemičnih, redkih in ogroženih).
Izpolnjevanje pogojev je razvidno iz prilog »Poročilo o delu upravnega odbora Planinske zveze Slovenije in
njegovih organov v letu 2006«, »Poročilo o delu Komisije za varstvo gorske narave UO PZS za leto 2005«, in
»Finančno poročilo Planinske zveze Slovenije za leti 2005 in 2006« v spisni dokumentaciji.
•

da ima izdelane programe bodočega delovanja (5. alinea 2. odstavka 30. člena ZDru-1):
1. Izvedba 6. tečaja za varuhe gorske narave in prvo izpopolnjevanje varuhov gorske narave;
2. Končanje projekta Zoisova pot (botanična naravoslovna pot);
3. Organiziranje različnih naravi prijaznih akcij (posadimo drevo, posvojimo drevo in
podobne) v okviru Meddruštvenih odborov in Planinskih društvih ob Dnevu zemlje;
4. Nadaljevanje projekta »vsako Planinsko društvo mora imeti odsek za varstvo narave«;
5. Organiziranje okrogle mize in posveta na temo motorni promet v gorskem svetu in
kolesarji na planinskih poteh ob Dnevu gora;
6. Skrb za varovanje gorske narave v sodelovanju z vsemi komisijami PZS, katerih delo
posega na to področje;
7. Sodelovanje in povezovanje z odbori za varstvo gorske narave pri Meddruštvenih odborih
in odseki za varstvo narave pri Planinskih društvih;
8. Izvedba usklajevalnega seminarja inštruktorjev za varstvo narave;
9. Osveščanje in naravovarstveno izobraževanje planincev in drugih obiskovalcev gora;
10. Podpiranje projektov, ki bodo zmanjševali ekološko obremenitev gorske narave;
11. Sodelovanje pri pripravi zakonskih rešitev, ki posegajo na področje gorske narave;
12. Vključitev v mednarodno aktivnost na področju varovanja gorske narave – CAA (Club Arc
Alpin);
13. Priprava usmeritev in navodil za zmanjšanje tistih aktivnosti v planinski društvih in klubih,
ki lahko povzročajo ogrožanje ali uničevanje rastlinstva in živalstva v gorskem svetu ali
kako drugače rušijo ravnovesje v naravi;
14. Sodelovanje na pomembnih domačih in mednarodnih srečanjih na temo varstva gorske
narave ter vključevanje v aktualne naravovarstvene dejavnosti, ki zajemajo področje gora;
15. Spremljanje in posredovanje informacij o možnosti izvedbe različnih projektov ter
prenašanja izkušenj širši planinski javnosti;
16. Dopolnjevanje in nadgradnja spletne strani KVGN za področje varstva narave v gorskem
svetu;
17. Obeležitev Dneva zemlje in Dneva gora.

Izpolnjevanje pogojev je razvidno iz priloge »Program dela Planinske zveze Slovenije za leto 2007« in
»Program dela Komisije za varstvo gorske narave PZS v letu 2008« v spisni dokumentaciji.
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•

da lahko izkaže pomembnejše dosežke svojega delovanja (6. alinea 2. odstavka 30. člena ZDru-1):
1. Sklep Strokovnega sveta RS za šport o potrditvi programa usposabljanja Planinske zveze
Slovenije za opravljanje strokovno-organizacijskega dela za naziva varuh gorske narave (I.
stopnja) ter markacist (I. stopnja);
2. Publikacija Narava v gorskem svetu, Planinska zveza Slovenije, 2006;
3. Zloženka Obiskovalci gora spoštujemo Alpsko konvencijo;
4. Priročnik Napotila za čiščenje odpadnih vod planinskih koč;
5. Plakat Zavarovane rastline v gorskem svetu Slovenije.

Izpolnjevanje pogojev je razvidno iz zgoraj navedenih prilog v spisni dokumentaciji.
Glede na zgoraj podane navedbe ter ob upoštevanju temeljnih usmeritev, namenov in nalog PZS je razvidno, da
društvo s svojim delovanjem pomembno prispeva k ohranjanju narave v javnem interesu.
Iz vsega navedenega je tako razvidno, da PZS izpolnjuje vse zahtevane pogoje, ki jih za pridobitev statusa
društva, ki deluje v javnem interesu na področju ohranjanja narave, taksativno določata 30. člen ZDru-1 in 5.
točka 2. odstavka 137. člena ZON, zato je potrebno odločiti kot je razvidno iz izreka te odločbe.
PRAVNI POUK: Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, pač pa je dopusten upravni spor, ki ga je potrebno s
tožbo sprožiti pri Upravnem sodišču Republike Slovenije v Ljubljani. Tožbo je potrebno vložiti pisno ali podati
ustno na zapisnik pri navedenem sodišču v roku 30 dni od prejema odločbe.

Postopek vodil:
Janez Kastelic
Sekretar
JANEZ PODOBNIK
Minister za okolje in prostor

Vročiti:
- Planinski zvezi Slovenije, Dvoržakova 9, 1000 Ljubljana,
- Arhiv MOP.
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ODLOČBA MINISTRSTVA ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT
PLANINSKI ZVEZI SLOVENIJE
Po novem Zakonu o društvih je bila Planinski zvezi Slovenije izdana nova odločba Ministrstva za
šolstvo in šport o statusu društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa.
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OBVESTILO O ZAVAROVANJU ČLANOV PD - TURNIH KOLESARJEV
Vse člane PD, ki se v okviru planinske dejavnosti ukvarjajo tudi s turnim kolesarjenjem obveščamo,
da so od 1. oktobra 2007 dalje zavarovani tudi kadar turno kolesarijo, seveda pri planinskih
aktivnostih (in ne kadar kolesarijo npr. v Ljubljani).
Generalni sekretar
Danilo Sbrizaj
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