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TRANSAKCIJSKI RAČUN PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE je odprt pri:
A BANKI, d.d., Ljubljana, pod številko: 05100-8010489572

SPREMEMBA ELEKTRONSKEGA POŠTNEGA PREDALA info@pzs.si
Obveščamo vas, da bo 16.11.2007 nov elektronski poštni predal planinska-zveza@pzs.si
nadomestil stari naslov info@pzs.si. Prosimo vas da pošiljate elektronsko pošto na novi naslov,
ker bo stari ukinjen.
Hvala za razumevanje.
Generalni sekretar PZS
Danilo Sbrizaj
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Obvestila Planinske zveze Slovenije
AKTUALNO
KAJ SE DOGAJA Z NAMI?

V

prejšnji številki Obvestil PZS 10/2007 je
Rudolf
SKOBE,
podpredsednik
PZS
opozoril na vrsto zadev, ki zadevajo naše
medsebojne odnose in odnos do naše
plemenite planinske preteklosti in sedanjosti!
Bil sem povabljen, da nekaj napišem o
priznanjih PZS v tej številki Obvestil PZS.
Vendar sem se odločil, da ob tem opozorim,
oziroma sporočim, kaj je po mojem mnenju
tisto, kar manjka celotni planinski organizaciji
za sprotno, tekoče spremljanje dogodkov in
pestre dejavnosti.
Katere
so
šibke
informiranja?

strani

medsebojnega

Ta številka Obvestil PZS, kot vse pretekle,
prinaša že ustaljene rubrike, ki jih velja
pogledati in ugotoviti, kar je pomembno, poleg
sklepov UO PZS, za načelnike komisij PZS,
predsednike MDO in PD. Predvsem s tega
vidika, kaj je pomembno, kot naloga za
posamezno komisijo PZS, MDO in planinsko
društvo, njegove odbore in sekcije.
Leto 2007 zaključujemo, za nami je vrsta
pomembnih dogodkov in proslavljanj, kar je
zunanji odraz organizacije, bistveno pa je, kaj
smo naredili za članstvo, kaj smo jim nudili –
dali! Vzdrževanje bogate tradicije planinske
organizacije je pomembna zadeva, preveč pa
zanemarjamo krepitev pripadnosti in zavesti
posameznikov do planinske organizacije. Zato
na ta račun leti kritika na Planinsko zvezo
Slovenije, na Meddruštvene odbore in na
planinska društva, ker je posameznik
velikokrat le udeleženec v čredi planinskega
izleta, ture, potovanja … Zelo malo je
planinskih društev, ki organizirajo oziroma
imajo vsakoletno planinsko šolo, katere cilj je
posredovati udeležencem šole znanja in
izkušnje za varno hojo v gore, pa tudi pravo
planinsko vzgojo, za prave medsebojne
planinske odnose.

3

Ob zaključku leta je pomembno, da vsi
društveni delavci – odborniki začnemo s
pripravami na temeljito izdelana »Letna
poročila 2007« in sočasno tudi na izdelavo sprejem »Programov dela in finančnih načrtov
za leto 2008«. To bo opravil Upravni odbor PZS
na svoji seji, dne 22. novembra 2007 v Kranju,
planinska društva pa na letnih občnih zborih.
V novembru imamo še dva pomembna
dogodka: Zbor mladinskih odsekov in Zbor
vodnikov PZS, kjer se bo oblikoval tak program
dela, stališča in sklepi, ki bodo osnovna
usmeritev za delo v planinski organizaciji kot
celoti, v letu 2008. Pomembno mesto pri tem
imajo načelniki mladinskih odsekov in
načelniki izletniško-vodniških odsekov, ki so
dolžni oceniti vse dobro in opozoriti na
pomanjkljivosti
ter
predlagati
njihove
izboljšave!
Odbor za priznanja PZS je sprejel predlog
dobitnikov za najvišja priznanja PZS, ki jih bo
obravnaval in sprejel UO PZS. Podelitev pa bo
opravljena 8. decembra 2007 v Metliki.
Ob zaključku bi rad opozoril, to kar smo na
seji Odbora za priznanja PZS ponovno opazili:
neupoštevanje rokov za oddajo predlogov za
priznanja!
Zato,
obveščamo
društvene
delavce,
odbornike, predvsem pa predsednike PD in
MDO, da se držite rokov za predlaganje, v
skladu s Pravilnikom o priznanjih PZS,
razpisnimi pogoji in opozorili v vsakoletnih
poročilih Odbora za priznanje PZS za Skupščino
PZS.
O dobitnikih najvišjih priznanj PZS za leto 2007
pa bomo več napisali v naslednji, 12. številki
Obvestil PZS.
Jože MELANŠEK
Predsednik Odbora za priznanja PZS
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IZ DEJAVNOSTI PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
POROČILO O UDELEŽBI PREDSTAVNIKOV GOSPODARSKE KOMISIJE UO
PZS NA INFO TURI DAV OD 14. 9. do 16. 9. 2007

N

a povabilo DAV, sektorja za koče, poti in plezalne stene, sva se udeležila info ture, ki jo
DAV organizira vsako leto jeseni z namenom seznanjanja vseh zainteresiranih z rešitvami v
kočah, ki so bile pred nedavnim obnovljene. Info ture se je udeležilo 67 udeležencev (DAV,
gospodarji več sekcij DAV, projektanti, izvajalci, predstavniki oblasti, predstavniki OEAV in PZS).

Na pot sva se odpravila z avtomobilom v petek ob 2. uri zjutraj. Mimo Jezerskega, Velikovca,
Salzburga, Rosenheima in Insbrucka sva se peljala do Imsta, kjer sva se ob 10.30 srečala z
drugimi udeleženci. Od tam smo se v kraj Mittelberg v dolini Pitz odpeljali s posebnim
avtobusom, ki je nekatere pripeljal iz Muenchena in z nekaj avtomobili. Iz Mittelberga smo odšli
peš 3,5 ur daleč do koče Taschach (slika 1), ki smo si jo ogledali pozno popoldne. Po večerji je
bila predstavitev udeležencev ture. V soboto zjutraj ob 7. uri smo odšli 3,5 ur daleč do koče
Riffelsee (slika 2), sledil je ogled, po kosilu pa smo se v 4 urah povzpeli do koče Kaunergrat
(slika 3). Pred večerjo smo si ogledali kočo, po večerji pa je bila predstavitev nekaterih tekočih
projektov v zvezi z delovanjem koč. V nedeljo zjutraj smo se preko sedla Madatsch (3020 m)
odpravili do koče Verpeil (slika 4), si jo ogledali in odšli v dolino Kauner do kraja Feichten,
odkoder nas je poseben avtobus odpeljal nazaj v Imst. Domov sva se po isti poti kot tja grede
pripeljala okoli desetih zvečer.

Slika 1 Koča Taschach

Slika 2 Koča Riffelsee

Slika 3 Koča Kaunergrat
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Slika 4 Koča Verpeil
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Podatki o Taschachhaus (2434 m.n.v.)
Kočo upravlja sekcija iz Frankfurta na Maini (D). Obnovili in razširili so jo z namenom, da bo v
njej eno izmed središč za usposabljanje DAV. Po končani obnovi bo oskrbovana poleti in
spomladi v turnosmučarski sezoni. Doslej je bila pozimi odprta vendar neoskrbovana le manjša
stavba poleg glavnega poslopja.
Oskrba z energijo: Kočo oskrbuje z električno energijo MHE pod kočo in za dopolnilo agregat na
plinsko olje z močjo 120 kW. Za shranjevanje energije služijo svinčevi akumulatorji. Napetost v
omrežju precej niha in imajo težave pri obratovanju čistilne naprave za odpadne vode.
Oskrba s pitno vodo: Pitno vodo zajemajo nad kočo v vznožju poletnih snežišč in ledenikov in jo
po alkatenski cevi vodijo do koče. Vode je dovolj in je po izjavi oskrbnika primerna za pitje.
Vodo ogrevajo tudi s sončnimi kolektorji. V sanitarijah so tuši s toplo vodo.
Ravnanje z odpadno vodo: Biološka čistilna naprava je nameščena v posebni stavbi pod kočo
(slika 5). Odpadna voda iz koče ( pralnica, umivalnice, WC) teče v primarni usedalnik in nato v
SBR reaktor s tremi prekati. »Siva voda« iz kuhinje pa vstopa v dva zaporedno vezana izločevalca
maščob (PURATOR) (slika 6) in nato na sito, kjer se izločijo morebitni večji delci. Sito (slika 7) se
samodejno čisti z vrtenjem ščetke nad sitom, ki trde delce odstranjuje v plastično posodo Tudi
maščobe iz izločevalcev se zbirajo v dveh ločenih zaprtih plasičnih posodah.

Slika 5 Prostor v stavbi čistilne naprave

Slika 6 Izločevalca maščob

Slika 7 Sito

Slika 8 Rastlinska greda
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V reaktorju se obe vodi združita. Vsak prekat
SBR reaktorja ima ločeno krmiljenje
vpihovanja zraka. Očiščena voda teče iz
reaktorja v »rastlinsko« čistilno gredo, ki pa
ima na površini le malo trave, tako da po
moji oceni služi le kot dodaten peščeni
filter.(slika 8) Blato iz usedalnika občasno
izpuščajo v enega od dveh pokritih zabojev
(korit) v sušilnici blata, ki sta pod čistilno
napravo in služita za dehidracijo blata.(slika
9) Posamezen zaboj je iz nerjavnega jekla,
velikosti okoli 3x3x0,5 m, vanj načrpajo
naenkrat okoli 1 m3 blata in pustijo, da se
voda počasi izceja, del pa je izhlapi. Dno
Slika 9 Sušilnica blata
korit je pokrito s tkanino (flis) in nagnjeno
proti izpustu vode. Izcejena voda teče skupaj
z vodo iz reaktorja v rastlinsko/peščeno
gredo. Za občasno prehodno skladiščenje
blata iz primarnega usedalnika pa se v
prostoru čistilne naprave nahajata še dve plastični posodi (vsaka okoli 1,5 m3 prostornine), ki naj
bi služili za primer, da blato v zabojih za dehidracijo še ni dovolj osušeno. Po dehidraciji
stabilizirano blato verjetno odlagajo v okolici koče. Imajo pa tudi možnost odvoza z žičnico v
dolino.
Ob našem obisku SBR reaktor ni deloval zaradi težav z vpihovalci zraka. Tako je naprava
obratovala kot tropekatna greznica z izpustom preliva v čistilno gredo. Projektant je trdil, da
kljub temu zadovoljivo očistijo odpadno vodo!? V okolici koče je bilo že ob našem prihodu v
okolici koče zaznati vonj po fekalijah, ki pa očitno nikogar ni preveč vznemirjal.
Podatki o Riffelseehütte (2293 m.n.v.)
Kočo upravlja sekcija iz Frankfurta na Maini (D). Koča stoji sredi smučišča in je oskrbovana poleti
in vso smučarsko sezono.
Oskrba z energijo: Koča se nahaja sredi smučišča in je priključena na javno električno omrežje.
Za kuhanje in ogrevanje koče pa uporabljajo tekoči zemeljski plin.
Oskrba s pitno vodo: V poletnih mesecih zajemajo vodo iz zajetij pod bližnjo goro, pozimi pa jo
črpajo iz jezera za zasneževanje smučišč, ki leži pod kočo. Predvsem voda iz jezera, ki se napaja
iz okoliških gora, vsebuje precej mulja in peska. Prvi čistilni objekt je rezervoar nad kočo, kjer
se usedajo večji delci. Fine delce pa odstranijo ob vstopu v hišno omrežje s filtrom, ki se
avtomatsko izpira. Nato sledi dezinfekcija vode z dvema UV sondama. Tako pridobijo pitno vodo.
Letno imajo okoli 3000 nočitev. V nadsropjih so sNITrije s tuši.
Ravnanje z odpadno vodo: Za odvajanje odpadnih vod iz koče so zgradili 3,5 km dolg cevovod v
dolino, ki je okoli 600 višinskih metrov pod kočo. Vse onesnažene vode vstopajo v jašek, od
koder jih črpalka občasno črpa v cevovod premera 100 mm, ki jih preko razbremenilnih jaškov
vodi v sistem javne kanalizacije v dolini. Imeli so že opraviti z zamašitvijo cevovoda (zamašil ga
je del lesene deske?) in razmišljajo, da bi vgradili črpalko, ki trdne ostanke pred vstopom v
cevovod zmelje.
V okolici koče je zaznati vonj po fekalijah. Oskrbnik je trdil, da se to dogaja le ob slabem
vremenu.
Podatki o Kaunergrathütte (2817 m.n.v.)
Kočo upravlja sekcija iz Mainza (D). Koča je oskrbovana le poleti, poleg nje so postavili novo
manjšo stavbo, ki je odprta, vendar neoskrbovana tudi pozimi.
Letnik 32 / številka 11
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Oskrba z energijo: Električno energijo pridobivajo s fotovoltaičnim sistemom in dodatnim
agregatom na rastlinsko (repično) olje. V kuhinji uporabljajo jeklenke s tekočim plinom, ki jih
dovaža helikopter.
Oskrba s pitno vodo: Nad kočo imajo zajetje za ledeniško vodo v obliki naravnega bazena,
pokritega s folijo. V poznih poletnih mesecih vode iz tega vira običajno zmanjka in morajo kočo
oskrbovati iz višjeležečega rezervnega vira. Poraba vode v sezoni je okoli 2,5 m3 na dan, letno
pa imajo okoli 1200 nočitev. Gostje se v koči lahko stuširajo.
Ravnanje z odpadno vodo: Čistilna naprava obratuje že od 1991 leta. Zgradila jo je firma
Ingenieurbüro Posch & Partner Innsbruck (slika 10). Koča ima suho stranišče z ločenim
odvajanjem urina (pisoar in deljena WC školjka za moške). Blato pada v dve košari iz nerjavne
perforirane pločevine. Košara je nameščena na vrtljivih podstavkih (ločeno iz moškega in
ženskega WC) (sliki 11 in 12). Odpadna voda, ki se še izceja skozi dno košar, pa teče skupaj z
urinom in odpadno vodo iz kuhinje v filter z vrečami iz plastike, ki zadržijo večje delce (slika
13). Odpadna voda iz umivalnice pa se pred dotokom v filter z vrečami še predhodno očisti v
izločevalcu milnice (slika 14). Iz filtra za grobo čiščenje teče voda v peščeni filter (slika 15) in
končno v posodo, ki služi za vzorčenje tako očiščene vode pred ponikanjem v podtalje (slika 16).

Slika 10 Pokrovi posod čistilne naprave na pobočju
pod kočo

Slika 11 Vrata prostora s košaro za trdno blato
suhega stranišča

Slika 12 Košara za trdno blato

Slika 13 Filter z vrečami
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Slika 15 Peščeni filter

Slika 14 Izločevalec milnice

Slika 17 Kompostnik

Slika 16 Jašek za vzorčenje in ponikanje

Ko sta košari, v katerih se zbira suho blato,
polni, ju s pomočjo vozičkov, na katerih sta
nameščeni, izvlečejo pred kočo in blato ročno
prekladajo v enega od dveh kompostnikov.
Vanj dodajajo tudi trdne kuhinjske odpadke
(slika 17).
Kompostnik je prototipna naprava in je na koči
na testiranju. Sestavljen je iz dveh celic. Suho
blato v posamezni celici je v plastičnem zaboju
velikosti okoli 0,7x0,7 m in višine okoli 1m. V
sredini kompostnika je nameščena okrogla cev
z luknjicami, ki je na vrhu zaprta. Ob
kompostniku sta nameščena dva kombinirana
sončna kolektorja, ki na eni strani ogrevata
zrak, ki ga ventilator črpa skozi kompost, na
drugi strani pa proizvajata tudi električno
energijo za pogon ventilatorja (slika 18).

Slika 18 Prototipni kompostnik

Po predvidevanjih projektantov naj bi košari za suho blato, nameščeni pod moškim in ženskim
WC, praznili v kompostnik vsako drugo leto, blato pa bi v kompostniku tudi ostajalo do dve leti in
bi se tako volumen tako proizvedenega komposta zmanjšal na nekaj deset litrov. Zato
nameravajo postaviti še dva enaka kompostnika.
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V koči in tudi v okolici pa je predvsem v jutranjem času bilo zaznati močan vonj po fekalijah, kar
kaže na pomanjkljivosti pri tesnjenju vrat WC in nezadostnem prezračevanju.
Podatki o Verpeilhütte (2016 m.n.v.)
Kočo upravlja sekcija iz Frankfurta na Maini (D). Koča je oskrbovana poleti in spomladi dva tedna
okoli Velike noči.
Oskrba z energijo: El. energijo pridobivajo iz fotovoltaičnega sistema, toploto pa iz kurjenja drv.
Energije je premalo (predvsem za kuhinjo), zato razmišljajo o izgradnji male hidroelektrarne,
saj teče mimo koče potok.
Oskrba s pitno vodo: Zajetje za pitno vodo se nahaja nad kočo ob potoku. Tvorita ga dve 1000 l
plastični posodi, ki služita istočasno kot rezervoarja in kot usedalnika za pesek. Na sredini vsake
posode je okrogla plastična cev, ki služi kot zračnik, lahko pa se izpuli in voda steče skozi
odprtino v dnu posod v ponikalnico in odnese s sabo tudi pesek, ki se je nabral na dnu. Ob vstopu
v kočo pa vodo očistijo peska in mulja še s kovinskim filtrom, ki ga morajo ročno izpirati in ga
bodo kmalu nadomestili z novim na avtomatsko izpiranje. Za dezinfekcijo vode pa služi UV sonda
jakosti okoli 40 W (slika 20). Gostje se v koči lahko stuširajo.

Slika 20 Dezinfekcija pitne vode

Slika 19 Zajetje pitne vode

Ravnanje z odpadno vodo: Odpadno vodo iz koče vodijo v sicer staro, toda sanirano troprekatno
greznico. Iz prvega prekata občasno ročno odstranjujejo maščobe, ki se nabirajo na površini.
Usedlo blato pa občasno odpeljejo na čistilno napravo v dolino, ker je do koče zgrajena cesta.
Mehansko očiščena voda teče v 4 m3 velik izravnalni jašek (slika 21), ki kompenzira viške vode ob
koncu tedna, ko obišče kočo več ljudi. Iz tega jaška pa občasno s črpalko črpajo vodo v rastlinsko
čistilno gredo (slika 22). To je ograjen prostor velikosti okoli 8x6 m, voda vanj doteka po ceveh,
ki so položene okoli 20 cm pod plastjo humusa. Rastlinje v gredi je trava in lapuh. Na sredi
rastlinske grede je zračnik, imajo pa tudi tri kontrolne jaške. Iztok iz grede je v potok, ki teče
mimo koče (slika 23).

9
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Slika 21 Izravnalni jašek

Slika 22 Rastlinska čistilna greda
Čistilna naprava ima nazivno kapaciteto 43 PE in naj
bi po njihovih podatkih dosegla učinek čiščenja več
kot 90 % BPK5 in KPK. Deloma odstrani tudi dušik.
Dotok je maksimalno okoli
6 m3/dan, povprečno pa 3 m3/dan. Z zmanjšanim
učinkom čiščenja lahko obratuje tudi pozimi, pa
tudi brez električne energije (gravitacijski pretok).

Slika 23 Iztok iz rastlinske čistilne grede

Sklep
Na info turi DAV 2007 sva videla več rešitev naprav na planinskih kočah, ki kažejo, da je treba
pri vsaki koči najti posebno rešitev. Univerzalnih rešitev ni mogoče predpisati. DAV je vse koče,
ki smo jih obiskali, v zadnjih leti celovito obnovil. Obnova je bila delno financirana iz osrednjega
sklada DAV za koče, v katerega prispevajo vse sekcije, delno pa iz drugih virov.
Pri vseh obnovah so najprej naredili študijo, v kateri so ugotovili potrebe in predvideli način
obnove ter koncepte delovanja obnovljene koče. Nato so pripravili načrte obnove. Pri obnovi so
ves čas sodelovali projektanti in skrbeli za celovito uresničitev obnove.
Glede na to, da je stanje glede obnov naših koč zelo različno, ocenjujeva, da bi bilo koristno
tako info turo organizirati tudi pri nas in nanjo povabiti gospodarje koč, oskrbnike, projektante,
izvajalce in predstavnike oblasti. Tura bi bila priložnost za izmenjavo izkušenj in seznanjanje z
različnimi možnimi rešitvami.
6. 10. 2007
Drago Dretnik
Janez Duhovnik
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43. SREČANJE TREH DEŽEL

V

soboto 13. in nedeljo 14. oktobra je v
kraju Seeboden ob Millstatskem jezeru
potekalo že 43. srečanje planincev 3
dežel, Slovenije, Koroške in Furlanije Julijske
Krajine.

Slovensko delegacijo je vodil podpredsednik
PZS Uroš Vidovič, v njej pa so bili še generalni
sekretar Danilo Sbrizaj, predstavniki komisij
PZS (KVGN in KPP), ter predstavniki MDO
Posočja, Gorenjske in Koroške. Tokratne
srečanje, ki ga je organizirala sekcija OEAV
Koroške iz Spittala, je bilo posvečeno analizi
izvajanja
prometnih
protokolov
Alpske
konvencije – konkretno planinskim potem in
obhodnicam, kar so predstavili Peter Haslacher
(OEAV), dr. Milan Naprudnik (PZS) ter Christina
Schwann in Peter Šilak, ki sta predstavila Vio

Alpino. Govorilo se je tudi o možnostih
sodelovanja pri odpiranju novih poti na osnovi
nekdanjih »graničarskih« od Gornje Radgone
do Tromeje. Udeleženci so podprli idejo o
vzpostavitvi te poti, saj bo z ukinitvijo
Schengenske meje v decembru 2007 omogočen
prost prehod čez sedanjo mejo in se bodo
odprle nove možnosti povezovanja planincev
sosednjih in tudi drugih držav. Po končanem
uradnem delu je sledil prikaz 3D filma o dolini
Soče. V nedeljo so se udeleženci odpravili na
izlet v Millstatske Alpe, kjer so si ogledali tudi
Millstatsko kočo (1880m). Prihodnje srečanje
bo čez leto dni v organizaciji CAI Furlanija
Julijska Krajina.

generalni sekretar PZS
Danilo Sbrizaj

___________________________________________________________________________________

OBISK DELEGACIJE PZS V SRBIJI

zveza Slovenije pa je bila povabljena kot
opazovalka.

N

a povabilo Planinske zveze Srbije se je
delegacija Planinske zveze Slovenije, ki
jo je vodil podpredsednik PZS Stanko
Gašparič, v njej pa sta bila še člana UO PZS
Drago Horjak in Bojan Rotovnik ter generalni
sekretar PZS Danilo Sbrizaj, udeležila kot
opazovalka srečanja Foruma planinskih zvez
Balkanskih držav.
Forum je potekal od 19. do 21. oktobra 2007
na Kopaoniku, udeležili pa so se ga
predstavniki planinskih zvez Srbije – kot
gostiteljice, Črne Gore, Makedonije, Bosne in
Hercegovine, Albanije, Bolgarije, Turčije in
Hrvaške. Vabilu se niso odzvali Grki, Planinska
11
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Planinska zveza Slovenije je nastopila kot
opazovalka in svetovalka, saj so vsi prisotni
poudarili, da bi želeli z nami tesnejše
sodelovanje glede na naše velike izkušnje in
dobro organiziranost. Sodelovanja si žele zlasti
na področju usposabljanja strokovnih kadrov
(vodniki, markacisti, varuhi gorske narave), saj
ima PZS na tem področju ogromno izkušenj.
Predlagali so tudi izmenjavo informacij in
prosili za pomoč in sodelovanje. Dogovorili
smo se, da bomo o tem obvestili pristojne
organe PZS in predlagali oblike sodelovanja.

Srečanje je bilo posvečeno zlasti medsebojni
koordinaciji, saj sta bili takrat prvič prisotni
delegaciji Bosne in Hercegovine in Turčije, ki
bo gostiteljica srečanja v letu 2008. Ugotovili
so, da bo za nadaljnje sodelovanje takšne
skupnosti potrebno sprejeti tudi ustrezna
pravila oziroma statut.

Danilo Sbrizaj
generalni sekretar PZS

___________________________________________________________________________________
Ko je zahajal v gore in bil v njih je vedno
sporočal velika gorska sporočila o vrednotah
gora, domoljubju, iskrenosti.;Tudi njegove
pridige, sporočila ob daritvah na gori so bile in
so vedno delovale, kot pomirjevalo in tudi
smerokaz , kako človek obnovi in utrdi veselje
do življenja in začuti svoj in prijateljev mir.

V petek 26. oktobra so v Novem mestu na
škofiji ob prisotnosti škofa Andreja Glavana,
predstavnikov PD Novo mesto,
PD Dovje
Mojstrana in predsednika MDO Dolenjske,
podelili " zlati častni znak PZS". Odlikovanje
mu je izročil predsednik PZS, mag. Franci Ekar

PRELAT, DR. JANEZ GRIL
DIREKTOR ZALOŽBE ČASOPISA
DRUŽINA

O

b
šesti
deset letnici
njegovega
življenjskega
popotništva,
ustvarjalnosti, duhovnosti se je g. dr.
Gril Janez še posebej zapisal tudi goram, saj
je prav na vrhovih iskal nova obzorja, nova
upanja,
nove
poglede
v
bodočnost.
Spominjamo se ga še kot kaplana v Kranju, ko
je zašel tudi med alpiniste, tako je doživel
tudi del gorske vertikale, predvsem pa
spoznaval planinsko iskrenost prijateljstva in
zaupanja, ki te v steni, v navezi trdnih
prijateljev povezuje in ohranja plezalna vrv.
Svoje prve korake v skalnem svetu je danes
podoživljal z »velikimi« imeni slovenskih
alpinistov: Tone Perčič, Barbaro in sestro
Marijo
Perčič
Štremfelj,
Nejcem
Zaplotnikom…;
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O dr. Janezu Grilu se je večkrat na glas
izreklo, da je aktiven Ambasador dobrote in
poštenosti in primer skromnosti med Cerkvijo
in posvetnostjo. To smo tudi doživeli, ko se je
zavzel, da se darilo Jakoba Aljaža, Aljažev
stolp vrh Triglava Slovenskemu planinskemu
društvu, sedaj Planinski zvezi vendarle
omogoči, da se to jasno in javno legalno darilo
pravno formalno obdarovancu zapiše. Poskrbel
12
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je tudi za uradne dokumente, zapise Jakoba planinskimi društvi strpno, pošteno in
Aljaža. Sodeloval je pri številnih blagoslovih neovirano urejevali, predvsem v in za dobro
planinskih postojank v slovensko gorskem planinstva.
svetu. Tudi za planinska spisja se je vedno
našel prostor v časopisu Družina. Bil je tudi Dr. Janez Gril je član planinskega društva Gozd
velikokrat je prisoten na zadnjih poslovilnih Martuljk, katero je z vso močjo podprlo in tudi
slovesnostih umrlih in ponesrečenih planincev, predlagalo visoko planinsko priznanje za dobra
alpinistov, gorskih reševalcev. Velika zasluga planinstvo pomembna dela in ob vseh čestitkah
dr. Janeta Grila je tudi postavitev spominsko življenjskega jubileja mu še enkrat zaželimo,
obeležje pod »Martuljkovo skupino« v spomin da bi bil še naprej tako zvest goram,
planincem, ki ga z veliko prijaznostjo vabijo v
na ponesrečene planince, alpiniste.
Pomembno vlogo in vpliv dr. Grila je še gore, v gorska bogoslužja pod in na slovenske
posebej prisoten, da so se lastninski odnosi z vršace.
___________________________________________________________________________________

SPORAZUM O ZAPOSLOVANJU
VRHUNSKIH ŠPORTNIKOV IN
TRENERJEV

V

ponedeljek, 22.10.07 je bil podpisan
sporazum o zaposlovanju vrhunskih
športnikov
in
trenerjev
s
strani
Ministrstva za obrambo – Slovenska vojska,
Ministrstva za notranje zadeve – Policija, in
Ministrstva za finance – Carinska uprava.
Sporazum so podpisali minister za šolstvo in
šport dr. Milan Zver, minister za obrambo Karl
Erjavec, minister za notranje zadeve Dragutin
Mate, minister za finance dr. Andrej Bajuk,
minister za javno upravo dr. Gregor Virant in
predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije
mag. Janez Kocijančič.

Pri
podpisu sporazuma sta še posebej
sodelovala Ministrstvo za šolstvo in šport in
Olimpijski komite Slovenije, ki sta bila tudi
podpisnika. V to kvoto zaposlovanja se
vključuje tudi Planinska zveza Slovenije z
alpinisti in njihovimi vrhunskimi dosežki, prav
slednji se še lahko upravičeno vključujejo v
programe SV s planinsko šolo, alpinističnimi
programi, tehniko reševanja. Poleg ministrov
so bili ob podpisu sporazuma prisotni tudi
visoki gostje in predstavniki Slovenske vojske,
Policije, Carinske uprave in vrhunski športniki,
ki so zaposleni v državni upravi.To je velik
dosežek za urejanje zaposlovanja vrhunskih
alpinistov. Na slovesno podpisovanje je bil
povabljen tudi predsednik PZS mag. Franc
Ekar, ki se je slovesnosti tudi udeležil.

KOMISIJE UO PZS POROČAJO
KOMISIJA ZA VARSTVO GORSKE NARAVE
PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE JE
PRIDOBILA 21 NOVIH VARUHOV
GORSKE NARAVE

K

omisija za varstvo gorske narave UO PZS
si je letos za podelitev diplom novim
varuhom gorske narave izbrala Planino
nad Vrhniko, kjer ima PD Vrhnika prijetno
zavetišče in velik razgledni stolp.
Peti tečaj za VGN je obiskovalo 23
udeležencev iz 14 PD iz vse Slovenije. Uspešno
13

ga je zaključilo 20 udeležencev, kar pomeni,
da so aktivno sodelovali na tečaju pri
predavanjih,
opazovalnih
nalogah
in
terenskemu delu, pozitivno pisali pisni izpit in
napisali seminarsko nalogo. Trije udeleženci so
morali usposabljanje iz objektivnih razlogov
prekiniti, zato ga bodo nadaljevali v letu
2008.
Ena
udeleženka
je
nadaljevala
usposabljanje iz leta 2004 in je pristopila le k
tretjemu delu usposabljanja in k izpitu, tako
da je novih varuhov letos v bistvu kar 21.
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Celje, STAREŠINIČ Sonja PD Črnomelj,
STAREŠINIČ Tončka PD Črnomelj, ŠEGINA
Anamarija PD Domžale, ŠKRILEC Darja PD Tisa
Maribor, ŠKRLJ Jana PD Cerknica, TROHA Boža
PD Cerknica, VALENČAK Lidija PD Ruše in
BRLOŽNIK Irena PD Velenje.

Skupaj so tako usposobljeni že 104 varuhi
gorske narave iz vse Slovenije.
Diplome in izkaznice sta v soboto 6. oktobra
2007, dan za tem, ko je bil PZS podeljen status
društva, ki deluje v javnem interesu na
področju
ohranjanja
narave,
podelila
predsednik PZS mag. Franc Ekar in načelnik
KUP UO PZS ter podpredsednik PZS Rudolf
Skobe. Svečani podelitvi sta prisostvovala tudi
predsednik PD Vrhnika Roman Novak in
načelnica KVGN UO PZS Rozalija Skobe.
Izjemno slabo in deževno vreme je preprečilo
načrtovan pohod z Betajnove proti Planini,
ugodno pa je bilo za izvedbo še zadnjega
predavanja mag. Martina Šolarja na temo
Varovanje gorskega sveta v zavarovanih
območjih ter Vplivi množičnega obiska v gorah.
V koči so nas prijazno sprejeli predstavniki PD
Vrhnika in nas pogostili s čajem in gibanico. Za
gostoljubje smo se jim najlepše zahvalili in z
veseljem sprejeli njihovo povabilo za obisk
Planine nad Vrhniko v maju 2008, ko bodo
slavili postavitev novega razglednega stolpa.

Na usposabljanju, ki je potekalo na Slivnici,
Mrzlici, v Vratih in na Planini nad Vrhniko, so
predavali: Dr. Peter Skoberne, mag. Martin
Šolar, mag. Borut Peršolja, Sonja Rozman,
Leon Kebe, Dušan Klenovšek, Irena Oblak,
Marinka Koželj Stepic ter Rozalija in Rudolf
Skobe.

Strokovni naziv VARUH GORSKE NARAVE so
pridobili:
BIDOVEC Maja KVGN in PD Akademik, BREG
Miro PD Večer Maribor, CERKOVNIK Nina PD
Bohinjska Bistrica, GORŠE Elica PD Črnomelj,
HORVAT Darko PD Vrhnika, KLAJIČ Branko PD
Ruše, LAMUT Miha PD Grmada Celje, LAPANJA
Gorazd PD Cerkno, LESJAK Marija PD Vinska
Gora, MAHORČIČ Neža
PD Nova Gorica,
MLINAR Miro PD Cerknica, OBLAK Irena PD
Javornik Koroška Bela, OZIS Leni PD Grmada

V
letu
2008
bomo
ponovno
izvedli
usposabljanje, zato že sedaj vabimo vse
ljubitelje narave, da se nam pridružite na 6.
tečaju, za katerega bo razpis pravočasno
objavljen.
Načelnica KVGN:
Rozalija Skobe

___________________________________________________________________________________
(direktivi sta pričeli veljati tudi za Slovenijo z
njenim vstopom v EU, 1. maja 2004), je bila
osrednja tema izpopolnjevanja prav ta, poleg
tega pa sta bili predstavljeni še vloga in
vsebina dela Zavoda Republike Slovenije za
varstvo
narave
(tudi
povezovanje
in
sodelovanje z nevladnimi organizacijami),
vključno z njegovimi območnimi enotami ter
Krajinski park Boč, kjer je eno od rastišč
velikonočnice. Program za ta dan je vseboval
še delavnico NAJBOLJ PEREČI NARAVOVARSTVENI
PROBLEMI NA OBMOČJIH PD, ki jo je vodila
načelnica KVGN Rozalija Skobe in na koncu še
predavanje ČUDOVITI SVET SLOVENSKIH GORA –
Tomaža Kumerja, sicer tudi varuha gorske
narave. Predavanja o NATURI 2000 so

V soboto, 20. 10. 2007 je v Domu na Boču in v
povsem novi predavalnici Informacijskega
središča Krajinskega parka Boč, potekalo prvo
licenčno usposabljanje VARUHOV GORSKE NARAVE
Planinske zveze Slovenije. Na usposabljanje so
bili povabljeni varuhi prvih treh generacij tega
strokovnega usposabljanja (letniki 2002, 2003
in 2004), vabilu pa se je odzvalo kar 31
varuhov gorske narave iz vse Slovenije, ki so si
s tem licenco za uporabo svojega strokovnega
naziva podaljšali do 31.12. 2010. Ker prav pri
prvih
treh
generacijah
v
program
usposabljanja še ni bila vključena NATURA
2000 – evropsko omrežje ekološko pomembnih
območij narave, opredeljenih na podlagi
Direktive o pticah in Direktive o habitatih
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kvalitetno in brezplačno izvedli predstavniki
Zavoda RS za varstvo narave – Območna enote
iz Celja: Matej Demšar, Ljudmila Strahovnik
in Mateja Polutnik, za kar jim gre velika
zahvala PZS. Ker so bile v avgustu letos
natisnjene že tudi ustrezne izkaznice o
strokovnem nazivu varuh gorske narave, so
bile le te udeležencem svečano podeljene ob
koncu srečanja. Podelil jih je načelnik
Komisije za usposabljanje in preventivo UO
PZS in podpredsednik PZS Rudolf Skobe. Med
potekom usposabljanja, ki ga je pripravila in
uspešno izpeljala načelnica KVGN, se je na
Boču, ena za drugo, ponovilo kar nekaj snežnih
ploh, ki so jih vsakič prekinili že jesensko
oslabeli sončni žarki. Čudovite jesenske barve
bukovih gozdov in drugih drevesnih vrst ter
prijazna najemnica Doma na Boču – PD

Poljčane sta tako le zaokrožili prijeten dan na
Boču.

Rudi Skobe

KOMISIJA ZA PLANINSKE POTI
RAZPISUJE ZA LETO 2007
¾ Dva tečaja za markaciste PZS,
¾ 3. licenčna izpopolnjevanja in
¾ 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

15
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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:

Letnik 32 / številka 11

Podpis (in žig) plačnika:
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PLANINSKO DRUŠTVO ____________________________________________________
Datum ________ 2008 ___

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

________________________

Vse podrobnejše opise del in pripombe vpišite na hrbtni strani!
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IZ PLANINSKE ZALOŽBE
RAZPIS

odbor, Dvoržakova 9, 1000 Ljubljana ali po emailu planinska.zalozba@pzs.si.

P

laninska založba PZS išče pisce za
planinski vodnik KARAVANKE. Obseg
vodnika naj bi bil približno 320 strani v
formatu 12 x16 cm. Vse, ki se boste odločili za
sodelovanje prosimo, da nam to sporočite do
31. 12. 2007; vlogi priložite primer opisa ture
na izbranem območju. Vlogo pošljite na
naslov: Planinska zveza Slovenije, Založniški

Vse podrobnosti bomo določili v osebnem
pogovoru, na osnovi katerega bomo sklenili
tudi avtorsko pogodbo.
ZALOŽNIŠKI ODBOR pri PZS
Predsednik Božidar LAVRIČ

PLANINSKI VESTNIK
POSEBNA PONUDBA ZA NOVE
NAROČNIKE PLANINSKEGA
VESTNIKA

Naročite se lahko z dopisom na naslov
Planinska zveza Slovenije, Dvoržakova 9, 1000
Ljubljana ali preko elektronske pošte na naslov
pv@pzs.si oz. racunovodja.pzs@pzs.si.

V

Planinski vestnik izhaja enkrat mesečno. Letna
naročnina je 31,30 EUR, posamezna številka
3,12 EUR). Poštnina je vključena v naročnino.
Cene veljajo do 31.12.2008.

si, ki boste do 31. decembra 2007
naročili Planinski vestnik za leto 2008 ali
dlje, prejmete letošnjo decembrsko
številko brezplačno.

GOSPODARSKA KOMISIJA
PRIJAVA INVESTICIJE V PLANINSKO KOČO ZA LETO 2008
Čeprav se je v zadnjih letih financiranje ekološke sanacije in obnov planinskih koč s strani države
(MŠŠ in MOP) praktično prenehalo in je trenutno edini zanesljivi vir Športna fundacija, s strani
katere se vsako leto sofinancirajo obnove okoli 10 planinskih koč, vas prosimo, da nam vseeno
izpolnite obrazec, ki je v nadaljevanju. Zakaj? Zato, ker se trudimo, da bi našli vire, s pomočjo
katerih bi vam lahko pomagali, tega pa ne moremo storiti, če ne poznamo vaših namenov.
Zato vas prosimo, da nam izpolnite obrazec, ki je v nadaljevanju in nam ga izpolnjenega vrnete
na naslov:
Planinska zveza Slovenije
Gospodarska komisija
Dvoržakova 09
1000 Ljubljana
Podatki, ki nam jih boste poslali nam bodo v veliko pomoč.
Za Gospodarsko komisijo PZS
Danilo Sbrizaj,
generalni sekretar PZS

Letnik 32 / številka 11
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PRIJAVA INVESTICIJE V PLANINSKO KOČO ZA LETO 2008
A. PODATKI O INVESTITORJU:
1.Planinsko društvo
2. Ali pri društvu aktivno deluje ( ** ) :
a. mladinski odsek
b. alpinistični odsek
c. odsek za varstvo narave
č. markacijski odsek
d. izletniški odsek

da
da
da
da
da

ne
ne
ne
ne
ne

3. Ali planinsko društvo oziroma koča praznujeta v letu 2008 kak pomemben jubilej, če ga,
neveditete katerega:
________________________________________________________________________
B. PODATKI O PLANINSKI KOČI:
1. KOČA: _______________________________________________________________
2. Nadmorska višina:____________ m
3. Leto gradnje ( *** ): _______________
4. Leto zadnje temeljite obnove koče ( *** ): _________________
C. PODATKI O VRSTI NALOŽBE ( * ): dela na ekološki sanaciji planinske koče, obnova,
dokončanje že začete gradnje
Č. PODATKI O ZMOGLJIVOSTIH, RAZMERAH V KOČI IN O ČASU GRADNJE:
1. Zmogljivost:
a. Število sedežev v novih gostinskih prostorih:
__________
b. Število sedežev v obnovljenih gostinskih prostorih:
__________
c. Število ležišč v novih sobah: _______ in število novih sob: __________
č. Število ležišč v obnovljenih sobah:
__________
2. Razmere v koči po končani investiciji.
Izboljšali se bodo ( ** ) :
a. pogoji za bivanje zaposlenega osebja v koči
b. pogoji za delo zaposlenih delavcev v koči
c. transportni pogoji za material
č. sanitarni pogoji za obiskovalce
d. zmanjšali se bodo škodljivi vplivi koče na okolje
3. Čas gradnje:

a -> začetek del:
b -> zaključek del:

da
da
da
da
da

ne
ne
ne
ne
ne

__2008___
__2008___
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D. PODATKI O DOKUMENTACIJI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

pridobljeno lokacijsko dovoljenje
izdelana idejna rešitev (tudi za drugo opremo)
idejno rešitev je pregledala gradbena podkomisija pri GK PZS
gradbena podkomisija pri GK PZS soglaša z idejno rešitvijo
izdelan projekt za PGD
projekt za PGD pregledan pri gradbeni podkomisiji GK PZS
gradbena podkomisija pri GK PZS soglaša s projektom za PGD
gradbeno dovoljenje je že izdano

da
da
da
da
da
da
da
da

ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne

E. FINANČNI PODATKI:
1. Vrednost investicije po cenah v letu 2007
2. Vrednost del v letu 2008
a. udeležba planinskega društva v investiciji
b. predvidena udeležba FSO ( proračun)
c. udeležba ostalih (nevedite vire – MOP, Občina, FSO …)
____________________
SKUPAJ:

____________________ EUR
____________________ EUR
____________________ EUR
____________________ EUR
____________________ EUR
____________________ EUR
____________________ EUR

3. Poslovanje obstoječe koče po dokončanih delih (a - č) oziroma nove koče (c,č)
a. promet v letu 2007
____________________
b. dobiček v letu 2007
____________________
c. predvideni promet po investiciji
____________________
č. predvideni dobiček po investiciji
____________________
F. PODROBEN OPIS DEL S PREDRAČUNOM (POŠLJITE OBVEZNO V POSEBNI PRILOGI )
Točnost podatkov v prijavi potrjujeta (ime in priimek tudi natipkajte) s podpisom:
Predsednik PD: ________________________________________ tel:
Gospodar PD: ________________________________________ tel:

V ________________________________ dne ______________________________

Navodilo za izpolnjevanje prijave:
*
podčrtajte ustrezno
**
obkrožite ustrezno
***
velja samo za obstoječe koče

Letnik 32 / številka 11
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STATISTIČNI PODATKI ZA LETO 2007
I. PODATKI O OBISKU V PLANINSKI KOČI:
PLANINSKO DRUŠTVO:
PLANINSKA KOČA:
Število obiskovalcev po oceni (vpisani v knjigi x 3): __________________
Število nočitev po knjigi gostov: :_________________
(vpišite število vseh nočnin, ne pa samo, koliko gostov je prenočevalo!)
domačih: ____________tujih: _____________ SKUPAJ:
Število sob v PK: _______________ , postelj v sobah:
število ležišč na skupnem ležišču:
Skupno število ležišč (sobe + skupna ležišča)
Število ležišč v zimski sobi ( če je! ):

II. PREGLED GRADBENIH INVESTICIJ V LETU 2007
1. VREDNOST INVESTICIJE
a. iz lastnih sredstev
b. izvršenih ur prostovoljnega dela
ur:
po 7 EUR ura
c. dotacija sredstev reciprocitete, MŠŠ ali FSO za kočo
d. druge dotacije
e. posojila
SKUPAJ

EUR: __________________
EUR: __________________
EUR: __________________
EUR: __________________
EUR: __________________
EUR: ________________

2. KDO JE OPRAVLJAL DELA V KOČI, NAVEDITE PODJETJA ALI OBRTNIKE:

3. NAVEDITE VZROKE IN TEŽAVE, ZARADI KATERIH SO DELA V KOČI KASNILA
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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4. NAVEDITE TOČNO, KATERA DELA STE IZVRŠILI NA KOČI V LETU 2007, V KAKŠNI VREDNOSTI IN
KAKŠNA JE SEDANJA VREDNOST OBJEKTA:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
5. ALI JE KOČA ZAVAROVANA IN ZA KOLIKO?
ALI JE ZAVAROVANA OPREMA IN ZA KOLIKO?
ALI SO ZAVAROVANE ZALOGE IN ZA KOLIKO?
OSTALA ZAVAROVANJA (katere nevarnosti ?)

________________________
________________________
________________________
________________________

6. UREJENOST ZEMLJIŠKO KNJIŽNIH ZADEV: (če ni sprememb pustite rubrike prazne)
a. kdo natančno je lastnik koče oz. imetnik pravice uporabe :
b. vložek številka: k.o. ________________________ parcelna številka:
c. izmera in vrsta parcele (travnik, pašnik, gozd...)

Ali je koča v postopku za denacionalizacijo?

da

ne

7. KDO OSKRBUJE KOČO?
a. Priimek in ime oskrbnika:
b. Ali obstaja oskrbniška pogodba (obkrožite)
da
ne
c. V primeru, da je koča v najemu navedite:
priimek in ime najemnika: _____________________________________________
točen naslov najemnika:
_____________________________________________
ali obstaja najemna pogodba?
da
ne ( pošljite jo takoj na PZS !)
kolikšna je višina najemnine? __________________________________
8. NAČIN TRANSPORTA DO KOČE:
_____________________________
kolikšna je okvirna cena transportnih storitev? ___________________________EUR
9. EKOLOŠKO STANJE V LETU 2007 (OBKROŽITE USTREZNO ČRKO) ?
9.1 Preskrba z električno energijo
a. priključek na javno omrežje
b. diesel ali bencinski agregat
c. mala hidro elektrarna
č. plin
d. sveče, petrolejke
e. fotoelektrične celice
9.2. Čiščenje odpadnih vod:
a - lovilec maščob
b - precejalna čistilna naprava
c - rastlinska ČN
č - triprekatna greznica
d - greznica brez prekatov
e - izpust na prosto
f – ponikovalnica
Letnik 32 / številka 11
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10. OSTALE OPOMBE: (odgovore na vprašanja obkrožite!)
a. Kje perete posteljnino ?

v koči

ali

b. Ali za pranje uporabljate pralna sredstva brez fosfatov?

v dolini
da

ne

c. Ali priznavate planincem z lastno posteljnino (spalne rjuhe) pri prenočevanju popust
v znesku 1,50 EUR na ceno prenočevanja (SKLEP UO PZS!)
da
ne
č. Ali ste imeli v koči izobešeno informacijo PZS o cenah in popustih?
da
ne
d. Ali sta vašo kočo obiskala tržni ali zdravstveni inšpektor?
da
ne
( če je bila izdana odločba pošljite kopijo na GK PZS!)
III.

PREGLED INVESTICIJ ZA NADELAVO, POPRAVILA IN
MARKIRANJE PLANINSKIH POTI

Investirano v letu 2007:
a. iz lastnih sredstev
b. izvršenih ur prostovoljnega dela
ur:
po 7 EUR ura

EUR:

__________________

EUR:

__________________

c. druge dotacije

EUR:

__________________

EUR:

__________________

SKUPAJ

OPOMBA: V rubriko s podatki o delih na planinskih poteh vpišite enake podatke, kot jih pošiljate
na Komisijo za pota pri UO PZS. Opis del nam za statistiko ni potreben!
IV. OPOMBE:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Gospodar PD:

Žig PD

___________________________

V _______________________________

Predsednik PD:
_______________________

dne _______________________________
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PREGLED PROMETA V PLANINSKIH KOČAH V LETU 2007 ZA PD:__________________________________________
Zap.
št.

Prodano v planinski koči

1.
Hrana EUR

Pijače EUR
2. alkoholne
3. brezalkoholne

4.
Prenočnine
EUR:

5.Vse
Skupaj od 1 Postojanka je bila
ostalo EUR:
- 5 EUR:
odprta od._____
do________

1
2.
3.
4.
5.
6.
V koči (kočah) je bil:
Oskrbnik (ime in priimek):

Najemnik (ime in priimek):

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

Podpis: _____________________________

Žig PD

Datum: _______________________________________
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VODNIŠKI KOTIČEK
Vodniška komisija PZS v letu 2008 razpisuje naslednja usposabljanja za vodnike PZS:
Tabela 1: Tečaji
ZAP.
ŠT.

USPOSABLJANJE

IZVAJALEC

LOKACIJA

DATUM

DATUM IZPITA

1.

Sprejemni izpit in preizkusna
tura za pridobitev kategorije A
na deljenem tečaju v letu 2008
Tečaj za kategorijo A

PU VK PZS

naknadno

16. 2. -17. 2.

16. 2. -17. 2.

PU VK PZS

različno po
Sloveniji

14. 6. – 15. 6.

Sprej. izpit in preizkusna tura za
I. izm.

PU VK PZS

naknadno

marec – junij
šest vikendov
(12 dni)
17. 5. - 18. 5.

PU VK PZS

PUS
Bavšica
naknadno

28. 6. – 9. 7.

v okviru
tečaja
31. 1. – 1. 6.

PUS
Bavšica
naknadno

9. 7. – 20. 7.
15. 5. - 18. 5.

v okviru
tečaja
7. 6. - 8. 6.

naknadno

29. 5. - 1. 6.

21. 6. -22. 6.

2.
3.

4.

Tečaj za kategorijo A, I. izmena
Sprej. izpit in preizkusna tura za
II. izm.

PU VK PZS
PU VK PZS

31. 5. – 1. 6.

17. 5. -18. 5.

6.

Tečaj za kategorijo A, II. izmena
Tečaj za kategorijo B, 1. skupina

7.

Tečaj za kategorijo B, 2. skupina

PU VK
PZS
PU VK PZS

9.

Tečaj za kategorijo D, 1. skupina

PU VK PZS

naknadno

14. 2. – 17. 2.

8. 3. – 9. 3.

10.

Tečaj za kategorijo D, 2. skupina

PU VK PZS

Grohot

28. 2. – 2. 3.

22. 3. – 23. 3.

11.

Tečaj za kategoriji D + G

PU VK PZS

21. 2. – 27. 2.

15. 3. – 16. 3.

12.

Tečaj za kategorijo G

PU VK PZS

25. 2. – 27. 2.

15. 3. – 16. 3.

13.

Tečaj za kategorijo E

PU VK PZS

1. 3. – 2. 3.

22. 3.

14.

Tečaj za IPV

PU VK PZS

Planina na
Kraju
Planina na
Kraju
Planina na
Kraju
Različno po
Sloveniji

januar - junij

junij

ROK PRIJAV: 2 MESECA PRED TEČAJEM. ZA TEČAJ A 2 MESECA PRED
SPREJEMNIM IZPITOM. PO ROKU PRIJAVA NE BO VEČ MOGOČA.
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Tabela 2: Izpopolnjevanja
ZAP.
ŠT.

USPOSABLJANJE

IZVAJALEC

LOKACIJA

DATUM
USPOSABLJANJA

1.

Izpopolnjevanje v snežnih razmerah

PU VK PZS

Valvasorjev dom

19. 1. – 20. 1.

2.

Izpopolnjevanje v snežnih razmerah

PU VK PZS

Peca

16. 2. – 17. 2.

3.

Izpopolnjevanje v snežnih razmerah

PU VK PZS

Erjavčeva koča

15. 3. – 16. 3.

4.

Izpopolnjevanje v kopnih razmerah

MDO LJUBLJANE

Kamniška Bistrica

12. 4. – 13. 4.

5.

Izpopolnjevanje v kopnih razmerah

Gorjanci

19. 4. – 20. 4.

6.

Izpopolnjevanje v kopnih razmerah

MDO DOLENJSKE Z
BELO KRAJINO
MDO KOROŠKE

10. 5. – 11. 5.

7.

Izpopolnjevanje v kopnih razmerah

MDO PODRAVJA

Koča na
Naravskih ledinah
Areh

8.

Izpopolnjevanje v kopnih razmerah

MDO PODRAVJA

Areh

10. 5. – 11. 5.

9.

Izpopolnjevanje v kopnih razmerah

MDO GORENJSKE

Valvasorjev dom

10. 5. – 11. 5.

10.

Izpopolnjevanje v kopnih razmerah

MDO SAVINJSKE

17. 5. – 18. 5.

11.

Izpopolnjevanje v kopnih razmerah

MDO POSOČJA

Mozirska koča na
Golteh
Bavšica

24. 5. – 25. 5.

12.

Izpopolnjevanje v kopnih razmerah

MDO ZASAVJA

Reška planina

24. 5. – 25. 5.

13.

Izpopolnjevanje v kopnih razmerah

MDO NOTRANJSKE

Krim

7. 6. – 8. 6.

14.

Izpopolnjevanje v kopnih razmerah

PU VK PZS

Bavšica

27. 9. – 28. 9.

15.

Izpopolnjevanje v kopnih razmerah

PU VK PZS

Bavšica

4. 10. – 5. 10.

9. 5. – 10. 5.

ROK PRIJAV: 1 MESEC PRED IZPOPOLNJEVANJEM. PO ROKU PRIJAVA NE BO VEČ MOGOČA.
PU VK PZS:
Ivan Eder

PLANINSKA DRUŠTVA VABIJO
AKCIJE V NOVEMBRU 2007:

Več na www.pzs.si

AKCIJA

DATUM

ORGANIZATOR

INFORMACIJE

9. pohod po nekdanji trški
meji Laškega
Slovesnost ob 100. letnici
PD Škofja Loka
Pot od Hotedršice do
Podkraja
Toše (1021 m) in Polhogr.
Grmada (898 m)

24.11.07

PD Laško

Cveto Brod 031/ 376 389

25.11.07

PD Škofja Loka

pisarna PD 04/ 512 06 67

25.11.07

PD Šentjernej in
PS Krka
PD Podpeč Preseje

07/ 33 12 537
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Marko Goršič 01/ 363 11 75
041/ 795 006
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AKCIJE V DECEMBRU 2007:
AKCIJA

DATUM

ORGANIZATOR

INFORMACIJE

Pohod na Čemšeniško
planino
16. nočni pohod na
Mrzlico

1.12.07

PD Zagorje

Ferdinand Drnovšek 041/ 886 725

1.12.07

PD Trbovlje

Srečanje vodnikov PZS
Šaleške doline
Pohod po obronkih Celja

2.12.07

PD Velenje

Bojan Gorjup 03/ 562 20 36,
Miro Drnovšek 041/ 957 640,
03/ 562 20 06
Franc Maršnjak 031/ 586 382

9.12.07

PD Grmada Celje

Robi Koritnik 031/ 353 373

Miklavžev pohod-koča
Planinc
Spominski pohod na Tisje

9.12.07

PD Vuzenica

Branko Bricman 041/ 363 528

15.12.07

PD Litija

Peter Rutar 031/ 643 743

15.12.07

PD Ravne na
Koroškem
PD Celje-Matica,
PD Železničar
Celje

Jožef Žunec 02/ 822 23 29

15. nočni pohod "Čez goro
k očetu"
3. spominski pohod po
poteh osvoboditeljev
Starega piskra

15.12.07

27

pisarna PD Celje-Matica 03/ 492 48 50,
Jože Ratej 041/ 792 734
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___________________________________________________________________________________
ter plaketi za udeležbo na desetih oziroma
dvajsetih pohodih.

PD Litija vabi v nedeljo, 9.12.2007 na 27.
spominski planinski pohod na Tisje. Start
pohoda bo med 7. in 10. uro izpred
Plečnikovega spomenika v Litiji. Ob 11. uri bo
na Tisju krajša slovesnost. Zaključek pohoda
bo v zadružnem domu v Kostrevnici, od koder
bodo med 11.30. in 15. uro na vsake pol ure
vozili posebni avtobusi. Pohod bo v vsakem
vremenu.
Planinsko društvo pohod organizira v spomin na
bitko, ki jo je 2. štajerski bataljon imel na
Tisju na sveti večer 24.12.1941. Udeleženci
prejmejo za večkratno udeležbo posebna
priznanja: bronasto, srebrno in zlato značko

Cilj pohoda bo na Tisju (risba Marija Smolej)

PLANINSKA DRUŠTVA POROČAJO
40 LET TRDINOVE POTI

L

planinci leta 1967 vzorno uredili in odprli 153
km dolgo Trdinovo pot. Prvi markacisti, ki so
uredili pot za varno hojo, so bili: Miloš Kobe in
njegova žena Zofka ter Franci Štirn. Danes je
od te trojke živa samo še Zofka Kobe.

e nekaj let zatem, ko so slovenski
markacisti uredili slovensko planinsko pot
od Maribora do Ankarana, so novomeški
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Pričakovali smo, da jo bomo lahko pozdravili
15. avgusta 2007, na jubilejnem Furlanovem
pohodu, na slovesnosti pri Planinskem domu
Gospodična, toda njene zdravstvene težave so
to preprečile. Planinska zveza Slovenije jo je
za plemenito delo nagradila s srebrnim
častnim znakom.
Zadnjih dvajset let sta za urejenost Trdinove
poti skrbela markacista Tone in Katarina
Trunkel. Pred dvemi leti smo vzgojili skupino
mladih markacistov, ki bodo nadaljevali njuno
delo.
Trdinova pot se začne v Novem mestu in pelje
ob zeleni Krki do Cegelnice ter naprej v Prečno
in Luknjo. Na Frati pohodnike v lepo urejenem
gostišču sprejmejo vse leto. Po prijetnem
počitku nadaljujejo pot po gostoljubni Suhi
Krajini, da bi se nato pri Soteski spustili v
dolino zasanjane reke Krke.
Kdo ne želi vsaj enkrat v življenju obiskati
skrivnostnega Kočevskega Roga? Lepo, s
Knafeljčevimi markacijami označena pot, nas
pelje naprej v Komarno vas, čez Gače
(smučišče Bela), na Mirno goro, ki nudi
pohodniku nepozaben pogled na Belo Krajino.
Dobršen del poti je speljan po Gorjancih:
Maličev krč, Trdinov vrh, Planinski dom
Gospodična, Miklavž, grebeni Pendirjevke in
Kobil, Špilerjeva špica, Opatova gora… Prav ta
del poti je posebno mikaven, saj poteka čez
planinske košenice, ki so prav gotovo Trdinovi
Cvetniki. Ob poti bomo srečali gradove in
razvaline, saj je speljana mimo Soteske,
Prežeka, Gracarjevega turna, Otočca, Starega
gradu in Hmeljnika. Nihče ne bo zgrešil
edinstvenega spomenika Kartuzije Pleterje, da
o naravnih znamenitostih, ki jih srečamo
skoraj na vsakem koraku, sploh ne govorim.
Nekaj dnevni počitek v prijaznem Domu pri
Gospodični vas bo razvajal in studenček morda
tudi »pomladil«.!
Odkod ime Trdinova pot?
Učiteljica slovenskega jezika Sonja Kocuvan je
v Vodniku po Trdinovi poti zapisala: »Profesor
Janez Trdina je prišel v Novo mesto, ko so ga
avstrijske oblasti zaradi naprednih idej
upokojile, ko mu je bilo komaj 37 let. Po rodu
Gorenjec se je Trdina vživel v dolenjske
razmere, prepotoval to mehko, valovito
dolenjsko pokrajino po dolgem in počez,
opazoval življenje dolenjskega kmeta, njegove
šege in navade, prisluhnil njegovi govorici.
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Posebno so ga mikali Gorjanci s svojo tiho
lepoto. Posedal je s Podgorci pred njihovimi
domovi ali zidanicami, poslušal zgodbe o
temnih gozdovih, vilah in škratih, grajskih
gospodih in gospeh, čarovnicah, pa tudi o
resničnih ljudeh, jih doma umetniško oblikoval
in tako ustvaril čudovite bajke o tem lepem
koščku dolenjske zemlje. Le malo je
Dolenjcev, ki bi svojo ožjo domovino tako
poznali in ljubili, kot jo je poznal Trdina.
Gorjance in deželico cvička, sonca in zelenih
gričev ter Belo Krajino, kamor je tudi zahajal,
je ovekovečil v Bajkah in povestih o Gorjancih.
V te bajke pa je Trdina vpletel tudi svoje misli
o slovenstvu, v njih je izražal svojo ljubezen
do zatirane slovenske domovine.
Trdina počiva na novomeškem pokopališču v
Ločni.«
Trdinovo pot je v teh 40 letih prehodilo kar
lepo število pohodnikov. Sprva so bili to
Dolenjci. Zadnje čase pa je postala zanimiva
tudi
za
planince
cele
Slovenije.
V
sedemdesetih letih preteklega stoletja jo je
prehodila tudi skupina planincev iz Vojvodine.
V njej so bili Belorusi, Ukrajinec, Čehi,
Madžari in Srbi.
Pred desetimi leti smo posneli dokumentarni
film, ki ga je letos novomeška televizija v
počastitev 40 letnice kar trikrat uvrstila v svoj
program.
V jeseni, od 4. do 7. oktobra, je skupina
dolenjskih in belokranjskih planincev prehodila
Trdinovo pot v celoti. V četrtek, 4. oktobra, v
ranem jutru ob šestih, so se zbrali v Novem
mestu pred mestno hišo in krenili ob zeleni
Krki do Cegelnice, Prečne, Frate, Soteske, se
povzpeli na Rog (1099 m) in prespali v
Lukovem domu na Bazi 20. Drugi dan so
nadaljevali pot skozi Komarno vas na Gače,
Mirno goro, Smuk, se povzpeli na Gorjance in
prenočili v Domu pri Gospodični. Tretji dan jih
je pozdravilo deževno jutro, toda pohodnikov
to ni motilo. Po zajtrku so se napotili po
grebenu Gorjancev do Kostanjevice, kjer so jih
gostili kostanjeviški planinci, v Cerovem logu
pa Šentjernejčani. Tu so tudi prenočili. V
nedeljo so se pridružili novi pohodniki. Družno
so krenili proti Strugi, Otočcu, Trški gori in
Hmeljniku. Ob treh popoldan je posijalo
sonce, ki se je ves dan sramežljivo skrivalo za
oblaki. Na Glavnem trgu pred rotovžem se je
zbrala velika množica prijateljev pohodnikov.
Prisotne je nagovoril podžupan Mestne občine
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krajino ter pohodnikom, ki so prehodili
Trdinovo pot v celoti, podelil značke.

Novo mesto Ivan Gril, predsednik PD Novo
mesto pa jih je pozdravil tudi v imenu
Meddruštvenega odbora za Dolenjsko in Belo

Jože Perše
___________________________________________________________________________________

ŠTIRIDNEVNI POHOD PO
TRDINOVI POTI

Jugorja do Gospodične. Pot je bila razgibana,
do Gač zelo malo shojena. Udeleženci smo se
ob klepetu spoznavali. Bilo je veliko smeha ob
počitkih. Pojavljali so se tudi žulji in
utrujenost. Na Vrčicah smo bili deležni prave
Belokranjske dobrodošlice – vino, pogača in
pozdravi predsednika PD Semič, pridružila sta
se nam tudi 2 planinca. Na Smuku smo se
najedli okusnega divjačinskega golaža in sreča,
da se je pot na začetku spuščala, ker s
polnimi želodci ni lahko hoditi navkreber. Na
Jugorju so se nam pridružili še 4 planinci, ki
niso dobili dopusta, da bi šli vse dni z nami.
Nekateri so že težko premagovali težave z žulji
in utrujenost. Na gozdni cesti med Vahto in
Gospodično nas je prišel pozdravit in bodrit
predsednik PD Metlika g. Tone Kraševec. Zelo
nas je razveselil. V temi smo prišli da
Gospodične. Po večerji nas je presenetil
harmonikar g. Mitja Bukovec, ki nam je zaigral
za ples in skupno petje. Utrujeni smo šli spat.

O

b 40. obletnici ustanovitve Trdinove
poti, ki je bila odprta s prireditvijo na
Gospodični, maja 1967, smo želeli
celotno pot ponovno prehoditi v enem delu.
Začeli smo s pripravami, razpisi, zbiranjem
udeležencev. Priprave so bile zahtevne, saj je
bilo potrebno organizirati prenočišča, hrano in
prevoz opreme za vse udeležence in se
dogovoriti s planinci drugih društev za sprejem
in z mediji, za sprotno poročanje o poteku
ture.
Uspešne priprave so bile opravljene, pred nami
pa 153 km dolga Trdinova pot. »Bomo zmogli?«
smo se tiho v sebi spraševali in si hkrati
odgovarjali; » Bomo, zmogli bomo.«
ČETRTEK, 4. 10. 2007
Še v temi smo se zbrali pred Rotovžem v
Novem mestu, 6 planincev iz Metlike in 14 iz
Novega mesta. Odložili smo rezervna oblačila
za 4 dni v spremljevalni avto, ki nam je vse
potrebno pripeljal vsak večer na cilj tistega
dne. Avto je vozila in bila ves čas z nami na
zvezi Snežna Bukovec. Spoznali smo se, se
fotografirali in krenili na pot od Rotovža,
preko Frate, Roga, do Baze 20. Ob podpori
prijaznih in gostoljubnih domačinov ob poti in
ob spremstvu dežnih kapljic, smo polni
optimizma prišli do Lukovega doma. Za seboj
smo pustili 45 km prehojene poti. Z zakurjeno
pečjo, vročim čajem nas je pričakal g. Jože
Saje, vodja za muzej v Kočevskem Rogu pri
Dolenjskem muzeju. Snežna nam je pripeljala
toplo večerjo in spalne vreče. Druženje po
večerji je bilo prijetno, a kratko, ker smo
hiteli k počitku, da si naberemo moči za
naslednji dan.

SOBOTA: 6.10.2007, tretji dan pohoda po
Trdinovi poti.
Vso noč je deževalo, lilo. V upanju, da se bo
do jutra le zvedrilo, smo si med spanjem
nabirali novih moči za pot od Gospodične,
Trdinovega vrha, Kobil, do Kostanjevice in
nato mimo Pleterja, do Cerovega loga. Trije
udeleženci so odnehali in tisti, ki so nas samo
spremljali del poti. 19 nas je nadaljevalo pot.
V želji in upanju, da bo nehalo deževati, smo
prehodili celotno pot v dežju. V Kostanjevici
smo se okrepčali in ogreli z odlično obaro pri
predsedniku PD Polom. Predsednik in vodnik
Franc z ženo so se nam pridružili in nas vodili
na delu poti. Potok Kobile je zelo narasel in s
težavo smo ga prečkali. Prijazni domačini so
nas občudovali, bodrili in nam nudili okrepčilo.
Mokri, utrujeni in ožuljeni smo dobro
razpoloženi prišli v toplo zavetje gasilskega
doma v Cerovem logu. Zakurjena peč, vroč
čaj, kava, klobasa, pozdravi, to so bili znanilci
dobrodošlice. Sezuli smo premočene čevlje,
jih dali sušiti v bližino peči, ter se preoblekli v
suha oblačila, ki nam jih je pripeljala Snežna.
Družaben večer se je zavlekel pozno v noč, saj
smo vedeli, da nas čaka le še najkrajši del

PETEK, 5. 10. 2007
Vstali smo ob 5,30. uri, pospravili, zložili vse
nepotrebno v avto, spili kavo ali čaj, se
poslovili od g. Jožeta, ki nas je klub zgodnji
uri, prišel pospremit na pot. V trdi temi smo
krenili na pot preko Gač, Mirne gore, Smuka,
Letnik 32 / številka 11
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Trdinove poti, pa tudi dobro smo se že
spoznali.
NEDELJA: 7.10.2007
Prebudili smo se v hladno, megleno jutro, a
bilo nam je všeč, ker je bilo vedro. Na
današnji turi se nam je priključilo še nekaj
novomeških planincev. Ob 7. uri smo krenili na
pot preko Tolstega vrha, mimo Otočca do
Šempetra, kjer smo po lesenem mostu prečkali
močno naraslo reko Krko. Povzpeli smo se na
Trško goro, nadaljevali do Hmeljnika, zatem
pa proti cilju – Glavnemu trgu v Novem mestu.
Na Marofu smo se preoblekli v spominske
majice z narisano potjo in znakom Trdinove
poti. Malo po 15. uri smo v strnjeni koloni, ob

aplavzu prišli na Glavni trg. Pričakali so nas
številni prijatelji, planinci, g. Jože Perše
predsednik PD Novo mesto in g. Ivan Gril
podžupan in poslanec. Sledila sta govora,
čestitke, podelitev značk in vsi skupaj smo si
še nazdravili.
Po uspešno prehojeni celotni Trdinovi poti,
smo se zadovoljni, polni nepozabnih doživetij
in novih prijateljstev razšli. Organizatorji pa
že kujemo načrte za naslednjo turo po
Trdinovi poti. Se nam boste pridružili? Vljudno
vabljeni!
Udeleženka in soorganizatorica poti:
Majda Markovič, PD Novo mesto

___________________________________________________________________________________
Planinsko društvo Ljubno ob Savinji

IZLET NA OLŠEVO

T

retjo nedeljo v septembru so se ljubenski
planinci odpravili na Olševo. Z kombijem
so se pripeljali do Sv.duha nad Solčavo.
Pot so nadaljevali peš. Po slabi uri zmerne
hoje so prišli do Felsentore. Čez naravna
avstrijska vrata so malo poplezali ter se
odpravili naprej proti Obelnemu kamnu
(1911m). Na Obelnemu kamnu so malicali in

uživali ob prelepem razgledu. Po postanku so
krenili še na Govco (1929m). Na najvišjemu
vrhu
Olševe
je
sledilo
obvezno
»martinčkanje«, saj je bilo vreme res
čudovito. Ko so naužili sončnih žarkov so se
odpravili proti Potočki zijalki (1675m) in
naprej proti Sv.duhu. Med potjo domov so se
ustavili še v muzeju pri gostišču Firšt in tako
končali prelep jesenski izlet.
Štefan Matjaž – Stepa

___________________________________________________________________________________

SREČANJE PLANINSKIH
VODNIKOV SMDO

P

laninsko društvo Nazarje je v soboto 13.
oktobra 2007 organiziralo srečanje
planinskih vodnikov SMDO. Ob 10.00 smo
se zbrali pred gradom Vrbovec. Po kratki
predstavitvi programa srečanja je sledil ogled
Gozdarsko- lesarskega
muzeja, kjer so se
udeleženci seznanili z zgodovino gozdarstva in
lesarstva v zgornji Savinjski dolini.
Nato je sledila krajša tura do Jušnikov, od
koder se ponuja razgled na celotno Zadrečko
dolino in osrednji del Zgornje savinjske doline.
Po opravljeni turi, smo se v gostišču grada
Vrbovec okrepčali z malico.
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V drugem delu pa je g. Vid
Preložnik
predstavili projekt natura 2000, ter posnetek
iz svojih potepanj po naših in tujih gorstvih.
Po koncu uradnega dela po je sledila debata o
težavah in proglemih, ki tarejo vodnik in
vodniške odseke v SMDO. Ker je bil med
udeleženci srečanja tudi podpredsednik PZS g.
Stanko Gašperič , smo bili seznanjeni z svežimi
informacijami o stanju na PZS.
Na srečanju je bilo 28 vodnikov SMDO, kot
organizatorji se jim zahvaljujemo za udeležbo
in upamo, da so preživeli lep dan v našem
kraju.
PD Nazarje
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PLEZALNI DNEVI KRANJA 2007 PLEZALSKI SPEKTAKEL V KRANJU

Tekom dneva so potekale kvalifikacije
slovenske plezalske elite, za finale so se
pomerile namreč članice in člani. V
popoldanskem času so obiskovalci testirali
plezalnike Evolv, gledali plezalne filme,
prelistali ali kupili planinsko literaturo in
pogasili žejo v »Podkrepčevalnici«.

2

0. in 21. oktobra 2007 se je v Kranju
plezalo, strmelo v zrak in stegovalo
vratove, zadrževalo dih ob akrobatskih
gibih plezalcev, predvsem pa navdušeno
ploskalo in navijalo. V športni dvorani na
Zlatem polju so se v organizaciji Alpinističnega
odseka Kranj dogajali PLEZALNI DNEVI KRANJA
2007!
Zasedba tekmovalcev je bila pestra, svoje
spretnosti so nam namreč prikazovali
predstavniki plezalnih klubov iz cele Slovenije.
V sobotnem dopoldanskem programu so se
pomerile starejše deklice in starejši dečki.
Med deklicami je zmagala Jerca Meglič iz ŠPO
Tržič. Sledili sta Polona Dobrovoljc iz ŠPK
Andreja Kokalja in Ajda Rojc iz PK Škofja Loka.
Jure Raztresen je pometel s konkurenco med
starejšimi dečki, sledil mu je Urban Primožič
(oba sta iz PK Škofja Loka), tretjeuvrščeni pa
je bil predstavnik PAS Gamsi Hrastnik Izidor
Zupan.
Sledil je spopad kadetinj in kadetov. Najboljše
tri so bile Ana Ogrinc iz ŠPK Andreja Kokalja,
Leja Kos iz ŠPO Tržič in domačinka Eva Srečnik
(AO Kranj). Med kadeti je najvišje priplezal
Jernej Kruder iz ŠPO Celje, sledil je Ciril
Vezonik iz AK Ravne, tretji pa je bil Klemen
Kejžar iz ŠPK Andreja Kokalja.
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Temperatura v dvorani je naraščala, tribune so
se polnile, reflektorji so zasijali bolj močno in
čas je bil za finale. Z nagovorom ga je otvoril
predsednik Planinskega društva Kranj Franc
Ekar.
Postavljalci smeri so zakuhali kar nekaj
problemov, ki pa se jih najboljši niso niti
slučajno ustrašili. V ženski konkurenci je
najvišji razgled s stene dosegla Maja Vidmar iz
PK Škofja Loka, nekoliko nižje je uspela priti
Natalija Gros (AO Kranj), preplezana višina
Lucije Franko iz PK Škofja Loka pa je
zadostovala za tretjo stopničko. Pri moških je
povsem na vrhu plezalne stene zmagovalno
dvignil roke, tokrat za razred boljši Klemen
32
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Bečan iz ŠPO Tržič. Dobro delo tržiškega kluba
je potrdil njegov kolega Matej Sova, saj se je
povzpel dovolj visoko za drugo mesto, velik
aplavz pa je za odlično tretje mesto požel
domačin Anže Štremfelj (AO Kranj).
Čas je bil za podelitev priznanj in medalj, ki
jih je podelil predsednik PZS Franc Ekar,
zmagovalca pa sta prejela še torto, ki so jo
nato skupaj razrezali in pojedli na druženju v
kranjskem lokalu.
Dogodek so naslednji dan dopolnili še plezalni
gibi najmlajših (cicibanke, cicibani, ter mlajše
deklice in dečki), ki so potrdili, da nas za
prihodnost slovenskega plezanja ni treba
skrbeti.
Organizacijski odbor PDK 2007
Alpinistični odsek Kranj

___________________________________________________________________________________

NUŠA IN ANTON
»NAJ POHODNIKA«

V

prvi polovici meseca oktobra so loški
planinci, na planinsko – lovskem domu v
Klokočovniku, pripravili tradicionalni
kostanjev piknik. Nanj so povabili vse svoje
člane, sponzorje in prijateljska sosednja
društva. Zbralo se jih je okoli sedemdeset in
dobra volja se je razlegala daleč naokoli.
Seveda je bilo poleg kostanjev tudi dovolj
pečenega mesa in mošta, tako da so bili vsi
zadovoljni. Tokrat so loški planinci prvič
podelili priznanje naj pohodnik – ca.
Tekmovanje je potekalo tako, da so se morale
članice in člani PD Loče čimvečkrat povzpeti
do doma in se vpisati v knjigo pohodov. S
osemindvajsetimi vzponi je med ženskami to
uspelo Nuši Mlaker in z triintridesetimi vzponi
Antonu Kauklerju med moškimi. Izven
konkurence pa je rekord postavila Polona
Kaukler z petinpetdesetimi vzponi v zadnjih
šestih mesecih. (J. G.)

Naj pohodnika Nuša in Anton

Na planinskem pikniku se imajo lepo
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NA ZELENICO V VSEH LETNIH
ČASIH

Sobota je bila torej namenjena zapiranju
odprtin, ki bodo kasneje dobile okna in vrata
in urejanje okolice. Jutranji sprehod z
Ljubelja nas je sicer ogrel, potem pa je bilo
treba pošteno delati, da se nismo ohladili.
Brez rokavic ne bi šlo…
Sončni žarki, ki jih je jesensko sonce poslalo
do nas, so nam še Polepšali dan. Ob malici iz
nahrbtnika in martinčkanju na soncu smo bili z
opravljenim delom zadovoljni in prav nič
nevoščljivi planincem, ki so se vračali z
Begunjščice, Vrtače, Stola, Palca in morda še
od kod.
Vsem planincem, PD, PZS, Občini Tržič, se
zahvaljujemo za finančno pomoč, ki so nam jo
namenili za izgradnjo koče na zelenici. Ker pa
nas čaka še veliko dela spomladi, ko bo sneg
skopnel, vas naprošamo, da nam po svojih
močeh pomagate. V vseh naših kočah so
skrinjice, kjer zbIramo prostovoljne prispevke,
od doma pa lahko vašo dobrodošlo pomoč
nakažete na naš TRR: 05100-8010009034, s
pripisom »za Zelenico«.
Verjemite da ima vsak ki pomaga prijeten
občutek in da bo ponosen, ko bomo kočo
predali njenemu namenu.
Če ne drugod, se vidimo na Zelenici.

V

soboto, 13. oktobra je bil čudovit
jesenski dan, ki je kar vabil v naravo.
Mrzel veter, ki je gnal posamezne oblake
nad okoliškimi vrhovi, pa tudi nam okoli ušes,
je naznanjal, da zima ni več daleč.

Prav zato tudi nismo obžalovali, da smo tokrat
obstali pri koči na Zelenici, ki jo je bilo treba
zaščititi pred prihajajočo zimo.
Čeprav je bil napredek pri gradnji nove koče v
letošnjem poletju velik, pa obžalujemo da
PD Tržič
nam ni uspelo zbrati sredstev za okna in vrata.
Ampak tako pač je, najprej moramo poplačati,
kar je bilo narejenega, potem pa naprej.
___________________________________________________________________________________

100 LETNICA KARLA BAJDA

V

Ob tej priložnosti so ga na njegovem
stanovanju v Kranju obiskali planinci PD
Kranja. Planinska zveza pa ga je ob tej priliki
odlikovala s "Svečano listino", ki je najvišje
priznanje PZS, katero mu je izročil predsednik
PZS Ekar Franci.
Karl Bajt je edini še živeči član kranjske
podružnice Slovenskega planinskega društva
ustanovljenega v letu 1893. Takoj po drugi
svetovni vojni se je vključil v Kranjsko
planinsko
društvo,
naslednico
Kranjske
podružnice SPD. Vse skozi je bil zvest goram in
planinskemu društvu Kranj. Skrbel je za
obnove, nadelave, označevanja planinskih
potov, bil in deloval je tudi kot član v organih
UO PD Kranja in v gospodarski komisiji PZS. Za
časa predsedovanja PD Kranj dr. Iva Valiča je
vodil tudi finančno poslovanje PD. Na PZS pa
mu je dr. Miha Potočnik zaupal enako

petek, 25. oktobra je poteklo 100 let od
rojstva Karla Bajda rojenega v Goričah
pod Storžičem.
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delovanje na gospodarskem in finančnem
področju PZS.

poslujejo v skladu s sklepi in pravilniki PZS. Še
vedno je čil in zdrav ter z veliko volje po
veselju do življenja.

Ob tem sto letnem srečanju je še posebej
poudaril, kako je v tistem času pregledal 80
info PD Kranj
planinskih postojank, da je ugotovil, če
___________________________________________________________________________________

SLOVESNO PRAZNOVANJE
50 LETNICE TUMOVE KOČE NA
SLAVNIKU

O

rganizatorja slovesnosti ob 50 letnem
delovanju Tumove koče na Slavniku,
Obalno planinsko društvo Koper in
Turistično društvo Slavnik Podgorje, sta se
izkazala.

Začetek praznovanja 50 letnice Tumove koče
na Slavniku je bil filatelistično obarvan: na
dan slovesne otvoritve pred 50 leti 7.julija
2007 je pošta 6216 Podgorje uporabljala
spominski priložnostni poštni žig, hkrati pa je
Turistično društvo Slavnik iz Podgorja
pripravilo spominsko kuverto in poštno znamko
z motivom košutnika, Obalno planinsko
društvo iz Kopra pa izdalo spominsko
razglednico 50 let Tumove koče na Slavniku.
Članice in člani Turističnega društva so na
Pošti v Podgorju obiskovalce prijazno sprejeli
in pogostili ter ustvarili prisrčno vzdušje, kot
se za tak praznik spodobi. Manjkala ni niti
velika torta. Tudi oskrbnica Angelca v Tumovi
koči ni pozabila na rojstni dan koče in vse, ki
so ta dan prišli, postregla s torto.
Praznovanje se je nadaljevalo v času
tradicionalnega 29. spominskega pohoda. Oba
dneva, v soboto, 6. oktobra v Podgorju in v
35

nedeljo, 7. oktobra na Slavniku so prireditve
privabile številne planince, krajane in
ljubitelje Slavnika.
Uvod v praznovanje je bil v soboto popoldne,
ko so se zbrali predstavniki Krajevne skupnosti
in Turističnega društva Podgorje, Obalnega
planinskega društva Koper ter nekateri gostje
(predstavniki MO Koper, graditelji koče,
predstavniki sosednjih društev). Na svečani
seji so obudili spomine na prehojeno pot
Tumove koče od zamisli do današnjih dni in na
vse zaslužne ljudi na tej poti.
Slavje se je nadaljevalo v prostorih Krajevne
skupnosti in na vaškem “placu”. Kulturni
program - odprtje razstave Slavnik v sliki in
besedi, avtorice Patricije Morato Rojc - so
spremljale ljudske pevke iz Škofij in mladi
domači talenti.

Veselo druženje mnogih vaščanov, planincev,
bivših oskrbnikov koče in vseh, ki imajo radi
Slavnik in Tumovo kočo se je nadaljevalo s
pogostitvijo. Njihovo značilno jed “ječmen” so
pripravile pridne vaščanke Podgorja, ki so
napekle tudi celo goro različnega peciva.
Kljub hladnemu in vetrovnemu večeru tako ni
nobenega od udeležencev toliko zeblo, da ne
bi še dolgo v noč zvenela lepa domača pesem.
Naslednji dan je bil slavnostno prizorišče
Slavnik in Tumova koča. V lepem sončnem in
značilno vetrovnem dnevu je potekal 29.
spominski pohod, ki se ga je, poleg
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predstavnikov prijateljskih društev, udeležila in harmonikašu pridružile pevke istrskih
množica planincev, pohodnikov, kolesarjev in ljudskih pesmi Kulturnega društva Mandrač iz
ljubiteljev Slavnika izpod njegovega vznožja, Kopra. Vse to je pripomoglo k slovesnemu
iz zamejstva in iz drugih krajev Slovenije vzdušju, ki je bilo hkrati prijazno razigrano in
(bilo je okrog 700 udeležencev). Bili so tudi sproščeno.
nekateri, ki so se udeležili pred 50 leti Slovesnosti 50 letnega delovanja Tumove koče
slovesne
otvoritve
koče.
Prišla
sta bosta sklenila izdaja in predstavitev knjižice o
predstavnika Planinske zveze Slovenije, njen Tumovi koči, predvidoma v novembru.
predsednik Franci Ekar, ki je bil tudi
slavnostni govornik in generalni
sekretar
Maruška Lenarčič
Danilo M. Sbrizaj. Na proslavi so se recitatorju
___________________________________________________________________________________

50 LET PLANINSKEGA DRUŠTVA
POŠTE IN TELEKOMA MARIBOR

ustanovitelja društva Martina Prevorčnika, ki
so mu navzoči namenili minuto molka. Sledil je
krajši pregled in opis društvene zgodovine
predsednika Ivana Edra.
Drog novega društvenega prapora krasi 22
zlatih in 26 srebrnih žebljičkov. Prapor sta
razvila predsednik društva Ivan Eder in častni
član Franc Krivec. Spominska trakova sta
pripela Aleš Hauc, generalni direktor Pošte
Slovenije, v imenu Telekoma Slovenije pa Jože
Zidarič, ki je tudi dejaven član društva. Obe
organizaciji, Pošta in Telekom, materialno in
tudi moralno podpirata društvene dejavnosti,
tako tudi planinsko.
V imenu Planinske zveze Slovenije je njen
predsednik mag. Franci Ekar društvu podelil
visoko priznanje Jubilejno listino. Hkrati mu je
predsednik društva Ivan Eder podelil društveno
priznanje. Enaka priznanja so prejeli tudi
Pošta
Slovenije,
Telekom
Slovenije,
Meddruštveni
odbor
planinskih
društev
Podravja, nekatere druge organizacije in
številni posamezniki, ki so bili v preteklem
obdobju dejavni v društvu ali so mu pomagali
na druge načine. Med temi je tudi nekaj
članov planinskih društev Pošte in Telekoma iz
Celja in Ljubljane.
Velja poudariti, da je slovesnost popestril
všečen kulturni spored. Moški pevski zbor pod
vodstvom zborovodkinje Alenke Korpar je že
stari znanec na podobnih prireditvah. Tudi
tokrat je presenetil z izbranim in s kakovostno
izvedenim programom. Podobno velja za
Simono Koser Šavora in Milana Bratuša, ki sta
ob
spremljavi
klaviatur
zapela
nekaj
popularnih pesmi. Prireditev je povezovala
Zvonka Frangež, članica upravnega odbora
društva.

Tudi Planinsko društvo Pošte in Telekoma
Maribor je doživelo abrahamov jubilej.

S

pregledom
čez
50-letno
obdobje,
razvitjem novega društvenega prapora,
izdajo jubilejnega zbornika, podelitvijo
priznanj zaslužnim in ob lepem kulturnem
sporedu so planinci Pošte in Telekoma Maribor
na slovesnosti v dvorani Poštnega logističnega
centra v Mariboru 28. avgusta dostojno
proslavili
pomembno
obletnico
svojega
društva. Slavje se je nadaljevalo v nedeljo, 2.
septembra, pri koči na Žavcarjevem vrhu, na
40. srečanju planincev Pošte in Telekoma
Slovenije. Letošnje srečanje je organiziralo
društvo jubilant, Planinsko društvo Pošte in
Telekoma Maribor.

Razvitje prapora, predsednik PD PT Maribor Ivan Eder
in predstavnika Pošte Slovenije in Telekoma Slovenije

Po lepo odpeti planinski himni Oj, Triglav moj
dom in pozdravnem nagovoru se je slovesnost
v dvorani Poštnega logističnega centra na
Teznem nadaljevala s spominskimi mislimi na
nedavno preminulega častnega člana in
Letnik 32 / številka 11
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prostovoljnim delom – skupina poštarjev (PTTdelavcev) s širšega slovenjgraškega območja
pod vodstvom Martina Prevorčnika, poznejšega
direktorja PTT-podjetja Maribor, ki se je letos
žal za vedno poslovil od nas.

Predsednik PZS Franci Ekar vroča jubilejno priznanje
predsedniku PD PT Maribor Ivanu Edru

Kot rečeno, slovesnost se je nadaljevala v
nedeljo, 2. septembra, na Žavcarjevem vrhu,
kjer sta predsednik društva Ivan Eder in
podpredsednik Planinske zveze Slovenije
podelila prizadevnim članom društva planinska
priznanja: zlate, srebrne in bronaste častne
znake ter pohvali Planinske zveze Slovenije.
Lepo vreme je prispevalo k prešernemu
razpoloženju več kot dvesto planink in
planincev z vseh koncev Slovenije.

40. srečanje planincev Pošte in Telekoma Slovenije na
Žavcarjevem vrhu

»Poštarsko« društvo se je rodilo daljnega 18.
maja 1957 s tedanjim nazivom Planinsko
društvo PTT Maribor. Društvo, ki ga je na
začetku vodil Stane Knez, je takoj prevzelo
skrb za dve leti prej zgrajeno planinsko
postojanko na Selah nad Slovenj Gradcem (805
m), Poštarsko kočo pod Plešivcem. Znano je,
da je priljubljeno planinsko kočo, ki je bila v
poznejših
letih
povečana
in
večkrat
prenovljena, zgradila – skoraj v celoti s

50 let Poštarskega doma pod Plešivcem

Kakor mnoga društva je tudi Planinsko društvo
Pošte in Telekoma Maribor doživljajo vzpone,
uspehe, tu in tam pa tudi manjše padce. V
prvih letih je štelo nekaj več kot tristo ali
štiristo članov. V sedemdesetih letih je število
članstva naraslo na osemsto in več, v
osemdesetih pa je celo preseglo številko tisoč.
Žal je zatem število članov upadlo in zadnja
leta se giblje okoli številke štiristo.

Pred Poštarsko kočo pod Plešivcem, maja 1962: Jože
Dobnik, M. Barada, oskrbnica koče, tedanji predsednik
društva Anton Gosar in Martin Prevorčnik, graditelj
koče in ustanovitelj društva

Društvena zgodovina nam pove, da je bilo
društvo tudi sicer najbolj dejavno prav v
sedemdesetih in na pragu osemdesetih let.
Močna dejavnost sekcij, kot na primer
izletniškega odseka, mladinskega odseka,
odseka za dopisništvo, gospodarskega odbora,
planinskih skupin na Koroškem, na Ptujskem, v
Prekmurju, je bila posebej opazna. K temu so
37
Letnik 32 / številka 11

Obvestila Planinske zveze Slovenije
ter pozneje Pošte Slovenije in Telekoma
Slovenije.
Obeležitev 50. obletnice uspešnega delovanja
društva je nedvomno dogodek, ki terja
pozornost in tudi zahvalo vsem tistim, ki so
društvu dali veliko svoje energije, znanja in
tudi ljubezni. Teh pa ni bilo malo in imena teh
so zabeležena v posebnem spominskem
zborniku, ki ga je društvo izdalo v juniju letos.
Vsem, ki so društvu tako ali drugače pomagali
v vseh teh letih in desetletjih, smo dolžni
iskreno zahvalo. Posebna zahvala pa velja tudi
vodstvom Pošte Slovenije, Telekoma Slovenije
in nekdanjega PTT-podjetja v Mariboru, ki so
ali še društvu tudi gmotno pomagajo. To je
nedvomno tudi spodbuda za nadaljnje uspešno
delovanje. Naše društvo je tako dostojno
proslavilo svoj visoki jubilej.
Društvo vabi vse planinke in planince ter
prijatelje
lepe
narave,
da
obiščejo
priljubljeni, lepo urejen Poštarski dom,
zanimivo vasico Sele in razgledno Uršljo goro.

nedvomno tudi prispevali tedanji predsedniki
in upravni odbori društva, ki so za svoje
društvo živeli skoraj noč in dan. Posebej velja
omeniti dolgoletnega in zelo priljubljenega
predsednika inženirja Antona Gosarja, ki je
društvo vodil kar 14 let (1960–1973).
V tistih časih je bilo mogoče povsod zaznati
dejavnost
planinskega
društva
in
ne
pretiravamo, če rečemo, da je imela planinska
dejavnost zelo velik pomen ne le za planinke
in planince, člane društva, temveč tudi za
tedanji kolektiv PTT-podjetje Maribor, delno
tudi za PTT-podjetje Murska Sobota. Vsa tri
planinska društva – v Mariboru, Celju in
Ljubljani – s svojimi skupinami na Koroškem,
Ptujskem, v Prekmurju, na Gorenjskem,
Notranjskem, Dolenjskem, v Zasavju, na
Kozjanskem in širšem celjskem območju ter
tudi na Primorskem so s svojo dejavnostjo
pokrivala in še pokrivajo domala celo Slovenijo
in s svojimi zanimivimi programi in izleti po
gorah in hribih naše dežele skrbela za zdravo
rekreacijo zaposlenih in upokojencev PTT-ja

Bruno Fras
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PRAVLJIČNA SAMOTA POD
MARTULJŠKIMI VRHOVI

krnici (Pod srcem in Za akom). Frenk je Uroša
Župančiča tudi osebno dobro poznal, saj se je
pri njemu večkrat oglasil, ko je potreboval
ključe bivakov, za katere je skrbelo PD
Jesenice.
V nedeljo, 30. septembra 2007 se nas je še v
jutranjem mraku pred opuščenim gostiščem v
Gozdu Martuljku zbralo kar 26 planincev iz
raznih krajev Slovenije. Med seboj se vsi niti
nismo poznali, imeli pa smo dve skupni točki.
Vsak je poznal bodisi Frenka bodisi Vita in vsi
smo želeli prehoditi elitno etapo poti PP.
Dobro shojeno in zaradi vleke lesa tudi močno
razrito pot na Kurji vrh smo zapustili na nekem
ovinku, ki se ni po ničemer ločil od vseh
prejšnjih. Ravno v tem, da odcepi in prehodi
niso razvidni na prvi pogled, pa je posebna
težava in tudi poseben mik naše poti. Pod
strmimi pečinami Rušice se je začelo zares.
Nadeli smo si plezalne pasove in čelade, Frenk
pa se je ovesil še z vponkami in zatiči ter
ostalim alpinističnim okrasjem. Okolica je bila
pravljično lepa, med ruševjem so se dvigali
zlato obarvani macesni, severne stene
martuljških vrhov pa so bile odete v prvi sneg.
Nekaj časa je bila steza dobro vidna in smo ji
brez težav sledili, kar naenkrat pa se je
končala v gostem ruševju. Zdelo se je, da

N

a septembrski seji je Vito Bukovšek
člane upravnega odbora PD Litija
seznanil s tem, da je znani litijski
alpinist in planinski vodnik Franci Intihar Frenk pripravil projekt izletov po posameznih
etapah gorniške planinske poti Planica –
Pokljuka in da bo prvi izlet za člane našega
društva na vrsti že konec tega meseca. Člani
upravnega odbora smo idejo z navdušenjem
sprejeli in program za letošnje leto dopolnili
še z izletom po V. etapi te izredno zahtevne in
lepe poti.
Pot sta v letih 1972 do 1979 trasirala alpinista
Dušan Vodeb iz Maribora in Uroš Župančič z
Jesenic. PP poteka po gamsjih stečinah in
opuščenih lovskih stezah, večinoma v pasu
ruševja, ves čas pa v senci mogočnih vrhov
Vzhodnih Julijcev. Najboljši poznavalec
Julijskih Alp Tine Mihelič je celotno pot
razdelil na osem etap in vsaki določil tudi
pridevnik, ki odraža njeno bistvo. Franci
Intihar je za uvod izbral etapo, ki jo je Mihelič
poimenoval za elitno, saj poteka pod
martuljškimi prvaki in povezuje naši najlepši
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prehod naprej ni mogoč, vendar se je znova
pokazalo, da pregovor „kjer je volja, tam je
pot“ še vedno drži. Spoznali smo, da ruševje ni
le ovira na poti, temveč da celo omogoča
varen prehod. Frenk nas je opozoril, da se naj
v strmini kar oprimemo vej ruševja, važno je
le, da je izbrana veja primerno debela in da je
ne zagrabimo na koncu. Nekajkrat smo
prečkali strme grape, najbolj izpostavljena
mesta pa so Vito, Frenk in Džul (Sašo Borišek)
zavarovali z vrvjo. Posebno doživetje je bil
počitek pred Bivakom pod Špikom. Že na startu
se je Frenk pošalil, da bomo med potjo morda
celo kostanj nabirali. Pred bivakom pa je iz
nahrbtnika res potegnil vrečko kostanja,
nacepili smo trske in zakurili ogenj ter v
preluknjanem kotličku, ki je bil spravljen pri
bivaku, spekli kostanj. Seveda nam je kostanj,
pečen na nadmorski višini 1624 m še kako
teknil. Sledil je še kar zahteven spust skozi
strm žleb in nato hoja po gozdu do Bivaka III.
Tudi nadaljevanje poti proti krnici Za Akom je
nudilo obilo čudovitih razgledov na greben
Karavank, ki se dviga nad Martuljkom. Časa je
bilo le za krajši počitek in slovo od mogočne
Široke peči. Po markirani poti mimo
Martuljških slapov smo sestopili do Brunarice
pri Ingotu. Dan se je že nagibal h koncu in
oskrbnica je ravnokar mislila zapreti in oditi v
dolino. Seveda so ji bila naša žejna grla še

kako hvaležna, da si je premislila. Obljubili
smo si, da se, potem ko bo minila zima, spet
vidimo in nadaljujemo s hojo po tej sicer
zahtevni, a prelepi poti.

Udeleženci 1. izleta po poti PP pred bivakom pod
Špikom.

Hodili smo cel dan, od jutra do večera in kljub
čudovitemu vremenu smo le v krnici Pod srcem
srečali osamljenega planinca, ki nas je oblečen
v kratke hlače spraševal za pot do bivaka. S
tem izletom je Planinsko društvo Litija močno
obogatilo svojo ponudbo, saj je v Sloveniji le
malo društev, ki so sposobna organizirati
tovrstne podvige.
Borut Vukovič

PLANINSKA DRUŠTVA OBVEŠČAJO
PD Celje-Matica obvešča da bo od 31. oktobra
2007
do
27.
aprila
2008
(zimska
sezona) Frischaufov dom na Okrešlju odprt ob
sobotah, nedeljah in praznikih, če bodo
vremenske razmere ugodne.
* * *
Kocbekov dom na Korošici je od 15. oktobra
2007 dalje zaprt. V zimskem času je zimskim
pohodnikom in turnim smučarjem na voljo
urejena zimska soba s plinskim gorilnikom,
plinsko svetilko, posteljo in petrolejsko pečjo
(za 5 oseb). Ključ zimske sobe se rezervira v
PD Celje-Matica, dobi pa se pri kmetu
Mlinarju, Podveža 44, Luče - Planinšek na
Planici - (03 584 42 54), kjer morajo
uporabniki
pustiti osebni
dokument
in
podpisati izjavo z varnostnimi navodili o
pravilni in varni uporabi aparatov za ogrevanje
39

in razsvetljavo. Plačilo za uporabo je 25 €
dnevno (od dviga do vračila ključev) za enega
do pet obiskovalcev (za vsako osebo nad 5,
doplačilo 4 € na dan). Člani PD Celje - Matica
imajo 50% popusta. Obiskovalce prosijo, da ob
koncu uporabe sobe preverijo stanje v zimski
sobi in morebitne pomanjkljivosti sporočijo
kmetu Mlinarju ali pa PD Celje-Matica.
________________________________________
Planinsko društvo Idrija objavlja razpis za
oskrbnika koče na Hleviški planini. Koča je
odprta ob vikendih in sicer od petka od 16.
ure, do nedelje do 19. ure in ob praznikih.
Dodatne informacije lahko dobite na telefonski
številki 041 415 001, prijave pa pošljete na
naslov: PD Idrija, Ulica svete Barbare 6, 5280
Idrija.
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STROKOVNA SLUŽBA PZS:
Danilo M. SBRIZAJ
01/43-45-682
01/43-45-691
generalni.sekretar@pzs.si
planinska-zveza@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. Avtorica fotografije z naslovnice: Magda Šalamon
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, november 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: planinska-zveza@pzs.si ali
hedvika@pzs.si. Zaželeno je, da prispevke napisane z računalnikom, pošljete na naslov elektronske pošte ali na
naslov PZS na CD ali disketi. Uredništvo si pridržuje pravico do krajšanja, povzemanja ali delnega objavljanja
prispevkov. Prispevki niso honorirani. Uredništvo sprejema prispevke do zadnjega dne v mesecu za naslednji mesec.
Program informiranja o planinski dejavnosti sofinancirata Ministrstvo za šolstvo in šport in Fundacija za
financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji.
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Mladinska priloga Obvestil PZS
ki jo lahko opravlja le polnoleten
posameznik, ki je lahko odgovoren za svoja
dejanja, pa vendar pogosto manjka nekaj
več spontanosti, mladostne energije in
drugih nazorov, ki lahko naredijo veliko
predvsem za pozitivno klimo in vzdušje na
izletih, taborih, krožkih, kjerkoli. Zato smo
torej s programom Mladinskega voditelja
skušali posameznike različnih društev širom
Slovenije, celo iz zamejskega SPD Trst,
usmeriti, pokazati jim nove ideje, poenotiti
njihovo znanje, predvsem pa so v enem
tednu bivanja v dolini Bavšice nekateri
poskušali, nekateri spomniti se, spet drugi
pa odkriti, da so planinske vrednote, narava,
družabnost in duh prostovoljstva, tiste, ki
nas vodijo, da se vedno znova zberemo pod
objemom gora.
Kljub temu, da je tematika okrogle mize za
zbor na Igu enaka kot preteklo leto, pa
upamo, da bomo tokrat, po izvedeni akciji,
lahko dobili konkretne odgovore na nekatera
vprašanja. Kako je bil zastavljen program in
kakšna je bila njegova izvedba? Kaj so
prednosti in slabosti mladinskega voditelja?
Kje je njegova vloga v planinskem društvu in
mladinskem odseku? Zakaj so v društvu
potrebni mladinski voditelji? Kakšne naj
bodo smernice in izvedba programa v
naslednjih letih? Skupaj z Vami bomo to
skušali ugotoviti člani vodstva akcije,
udeleženci akcije in Vi, dragi člani in članice
mladinskih odsekov. Se vidimo na Igu.

UVODNIK
Se še spomnite, kako so vas starši učili, da
morate vsakega planinca pozdraviti z ''Dober
dan''. Ko sem bila mlajša, mi je bilo to v
največje veselje in zadovoljstvo. In če je
prišla mimo cela skupina pohodnikov, sem se
trudila čim hitreje pozdravljati, da bi le
odzdravila čisto vsakega izmed njih. Prav
tako se spomnim, da mi je mama ob moji
prvi planiki rekla, da se te rožice ne sme
nikoli vzeti s sabo v dolino. Da jih je tako
malo, da jih ne smemo trgati. In tako sem
vsakič, ko sem videla planiko, to belo
lepotico ogradila z ograjico iz kamenčkov.
Sploh nisem razmišljala, zakaj je tako, samo
upoštevala sem ta ''pravila''. To je pravi
gorski bonton; nenapisana in pomembna
pravila. Taka, ki se jih naučimo sproti in jih
nikoli ne pozabimo. Kaj pa je lepšega kot iz
otroških ust slišati vesel ''Dober dan'' ali
videti srečo na obrazu osebe, ki ji ponudiš
malo čokoladico ali bombonček.
Spomnim pa se tudi nekega izleta, kjer sem
videla zame takrat nekaj najhujšega. Osebo,
ki ni poznala teh nenapisanih pravil. Ženska,
ki očitno ni bila, tako kot mi, doma v gorah,
je v rokah držala cel šopek telohov. Bila sem
še otrok, zato se ji nisem upala postaviti po
robu in to me je kar malo jezilo. In tako sem
se spomnila še na osnovno šolo, kjer so
spomladi vsi učiteljicam nosili šopke
telohov. Takrat so se mi zdeli res lepi šopki,
vendar ga sama nisem nikoli natrgala. Še
danes telohe občudujem in kot mali otrok
iščem
najlepšega,
najbolj
belega,
največjega. Ker narava je tukaj zato, da jo
opazujemo, ne uničujemo.

ZBOR MLADINSKIH ODSEKOV
Vabilo na zbor mladinskih odsekov, ki bo v
soboto,
17.
novembra
2007
v
Izobraževalnem centru za zaščito in
reševanje na Igu, z začetkom ob 14. uri
najdete na zadnji strani priloge. Začetek
okrogle mize bo ob 10. uri.

Vesna Lenart

OKROGLA MIZA: MLADINSKI VODITELJ
Gradivo za okroglo mizo na zboru
mladinskih odsekov.

NEKAJ MEDNARODNIH

Preteklo poletje je bila uspešno izvedena
akcija Mladinske komisije z imenom
Mladinski voditelj. Le-ta je bila zasnovana
kot glavna izobraževalna smernica za
aktivne člane mladinskih odsekov, ko le-ti iz
osnovnošolskega prestopijo v starejše
obdobje. Pri mladinski komisiji se zavedamo
dejstva, da je vodništvo odgovorna naloga,

» Naj te vedno znova mika,
da se česa naučiš, da kaj narediš,
da kam greš, da koga srečaš.
naj bo tvoje življenje vedno zanimivo!« (nn)
Tokrat vam predstavljam že prvega izmed
mednarodnih taborov v letu 2008. To je
treking po poti Via Alpina, tabor spada med
Global Youth Summit tabore in zadostuje
1
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tudi na znamenito skupino Tofan ter na
Marmolado in Civetto. Za četrtkov dan pa
vas vabijo na prav poseben dan znotraj
trekinga – na plezanje ali vzpon na tritisočak
Antelao (3264 m), verjetno bo to za
marsikoga tudi prvi tritisočak. Zelo lep
treking boste zaključili v Calalzo di Cadore.
Vsak dan naj bi se hodilo okoli 6 – 7 ur,
kakšen dan tudi manj. Ta tabor, ki bo zares
poln novih dogodivščin in spoznanj o lepotah
veličastnih Alp in kulturah ter tkanju novih
prijateljskih vezi, je namenjen mladim od
14. – 17. leta starosti skupaj s svojim
vodjem. Nastanitev bo v kočah, med
opremo pa sodijo dobri planinski čevlji,
nahrbtnik, topla in zaščitna oblačila (proti
vetru, dežju in mrazu), čelada, pas,
samovarovalni komplet, čelna svetilka,
zaščita proti soncu (sončna krema z visokim
zaščitnim
faktorjem,
sončna
očala,
čepica...), planinska rjuha, potrebščine za
osebno higieno veljavna planinska izkaznica,
zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini
itd. Cena tabora na udeleženca znaša 200
EUR, vanjo je vključen celotni program,
nastanitev s polnim penzionom (zajtrki in
večerje v kočah, kosilo za seboj) in
avtobusni prevozi znotraj poteka trekinga.
Prijave (največ 3 - 4 mladi s svojim vodjem)
sprejema MK PZS, Dvoržakova 9, 1000
Ljubljana oz. mladinska.komisija@pzs.si do
1. 6. 2008 (lahko pa si svoje mesto na
trekingu zagotovite že prej). V prijavi
navedite vse svoje podatke (ime, priimek,
naslov, telefon, e-mail, rojstni podatki, PD).
Vse dodatne informacije: Zdenka Mihelič,
041/ 222 358 ali zdenka.mihelic@siol.net.

vsem priporočilom in kriterijem YC UIAA.
Prijatelji iz Italije, CAI, se vedno zares zelo
potrudijo in udeleženci odhajajo s taborov
navdušeni in željni novih raziskovanj.

☺ TREKING PO POTI VIA ALPINA V ITALIJI
(GYS camp):
Mladinska komisija Planinske zveze Italije
(CAI) vas od 20. – 26. 7. 2008 vabi na
zanimiv treking – pohodni tabor po poti Via
Alpina. Via Alpina poteka skozi osem alpskih
držav, to so Italija, Slovenija, Avstrija,
Nemčija, Liechtenstein, Švica, Francija in
Monako. Pot povezuje, združuje in ne ločuje
edinstven naravni svet, preko katerega
spoznavate edinstveno favno in floro,
zibelko alpinizma, življenjski prostor več kot
13 milijonov prebivalcev, od morske gladine
do vrhov, ki sežejo tudi čez 3000 m visoko.
Ob poteh boste lahko spoznali izjemno
naravno in kulturno dediščino, doživeli
visokogorski svet daleč od civilizacije in se
spoprijateljili s prebivalci teh, največkrat
odmaknjenih krajev. Prijatelji iz CAI vas
torej vabijo po Vii Alpina na raziskovanje
mogočnih Dolomitov. V nedeljo, 20. julija,
se ob 14.30 dobite na železniški postaji
Ponte nelle Alpi v Bellunu. Od tam vas
prepeljejo do prelaza Passo Pordoi (2239 m).

Tisti večer prespite v planinski koči in
planinskem izobraževalnem centru CAI
»Centro di Formazione per la Montagna
'Bruno Crepaz'«, kjer vam bodo predstavili
tudi celotno pot in se seveda z udeleženci
spoznali v družabnem večeru po večerji. Od
ponedeljka do petka sledi zanimiva pot
preko lepo urejenih koč ter različnih planin
in vrhov s prekrasnimi razgledi, med drugim
Letnik 11 / številka 10

Srečno, kjerkoli se boste potepali ali uživali
na jesenskem sončku. Naj vas poti in misli
poneso daleč, daleč... Pazite nase ter 'mejte
se radi! ☺
Zdenka Mihelič
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Po uspešno opravljeni nalogi smo se počasi
odpravili proti avtobusom, vendar po drugi
poti. Vračali smo se po stari lovski poti in se
na prejšnjo pot priključili pri malem slapu
Kozjaku. Našo pot smo zaključili v kampu
Koren z igrico »Hiška« in dobili majhne
klobučke, ki nas bodo spominjali na najbolj
številčno srečanje POMO Posočja doslej.

PO MO
 PO MO POSOČJA
JESENSKO SREČANJE POMO POSOČJA NA
KOBARIŠKEM
V soboto, 13. 10. 2007 smo se mladi planinci
zbrali na »jesenskem srečanju POMO
Posočja« na Kobariškem. V ta prelepi konec
Slovenije so prišli planinci iz Nove Gorice,
Cerkna, Tolmina, Bovca, Cola, Kanala,
Deskl, Podbrda in seveda tudi iz Kobarida.
Celotna množica je štela 260 otrok,
vodnikov in mentoric ter učiteljev in ostalih
spremljevalcev. In kako smo se imeli? Ob
9.00 zjutraj smo se zbrali v kampu Koren in
od tam krenili po Huljevi poti do malega
slapu Kozjak, nato pa nas je vodila pot do
vasi Magozd.

Bojana Pitamic

MLADI KOČEVSKI PLANINCI NA KOZJEM
VRHU
V nedeljo, 14.10. smo se planinci (od 5. do
9. razreda ) vseh treh kočevskih osnovnih šol
(OŠ Ob Rinži -10, OŠ Stara Cerkev-5, OŠZbora odposlancev-1) odpravili na Kozji vrh.
Skupaj s svojimi mentorji in planinskimi
vodniki smo se že v jutranjih urah z
avtobusom odpeljali na Jezersko.

Izhodišče našega pohoda je bilo kilometer
stran od gostišča Kanonir. Od tod se je naša
pot vila naprej po cesti, nato po kolovozu in
kmalu po planinski poti. Prečkali smo dve
hudourniški grapi
ter se nato strmo
vzpenjali. Tla so bila prepredena s
koreninami ter pokrita z mokrim listjem,
zato smo morali hoditi zelo previdno. Pred
zadnjim krajšim strmim vzponom smo
pospravili pohodne palice in se
toplo
oblekli.
Po treh urah kar precej naporne hoje smo
vsi srečno osvojili 1628m visok Kozji vrh.
Pričakalo nas je brezvetrje in hitro smo

Na koncu vasi je bil naš cilj, kjer smo dobili
tudi čaj in krofe. Ko smo pomalicali, smo
dobili po skupinah in društvih nalogo, da
moramo narediti »funkcionalnega možicla«
in na napeto vrv vplesti prusikov vozel ter
osmico.
3
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odvrgli kape in rokavice ter se predajali
toplim sončnim žarkom. Občudovali smo
bližnje vrhove Storžiča, Kočne, Krvavca. V
daljavi se je lepo videl Triglav. Zapisali smo
svoj vzpon v planinski dnevnik, si nabrali
novih moči in se previdno spustili v dolino
Kokre.
Pred odhodom domov smo se podprli še v
gostišču pri
Planšarskem jezeru na
Jezerskem.
Na poti domov smo občudovali naše gore in
bili veseli, da smo za naš izlet ujeli tako lep
jesenski dan.

POTEPANJE NAD BOHNJEM
V soboto, 22. 9. smo se planinci Mladinskega
odseka PD Kočevje odpravili na dvodnevno
potepanje nad Bohinjem.
Planinskega izleta se nas je udeležilo skupaj
36 mladih planincev planinskih krožkov treh
kočevskih OŠ (OŠ ob Rinži, OŠ Zbora
odposlancev, OŠ Stara Cerkev). Najmlajši
med nami so šteli komaj 8 let. Spremljalo
nas je 6 mentoric ter naš planinski vodnik
Miha.

Mladinski odsek PD Kočevje

IZLET NA VELIKI ROG
V soboto, 13.10.07, so mlajši planinci vseh
treh kočevskih osnovnih šol spoznavali
lepote Kočevskega Roga.
Od 54 učencev je bila skoraj polovica
novincev. Vsi smo brez težav osvojili 1099 m
visoki Veliki Rog. V Starih Žagah sta nas
planinca Miha in Lojze pričakala s pečenim
kostanjem.

V jutranjih urah smo se z avtobusom
odpravili s Kočevske proti Gorenjski.
Pot nas je vodila čez Pokljuko v Staro
Fužino, odkoder nas je kombi odpeljal do
Planine Blato ( 1147m), ki je bila izhodiščna
točka našega planinskega pohoda.
Najprej smo se vzpenjali do Koče na Planini
pri Jezeru. Od tam smo si se v sončnem,
brezvetrnem
popoldnevu
povzpeli
na
razgledni vrh, 1761m visok Pršivec, odkoder
smo občudovali Bohinjsko jezero in okoliške
vrhove Julijcev. Ko smo se vračali mimo
Planine Viševnik, se nam je
še enkrat
ponudil razgled na bližnji Triglav.
Večer v planinski koči smo posvetili
druženju. Naslednje jutro smo se odpravili
še na planinski pohod do Planine Laz. Ves
naš trud je bil poplačan s pogledom na to
prekrasno, s soncem obsijano planino, ki
velja za najlepšo v Julijskih Alpah. Napili
smo se vode iz izvira ter občudovali lepote
naše naravne in kulturne dediščine.
Vrnili smo se do Planine pri Jezeru in
popoldne krenili do naše izhodiščne točke.
Z zadovoljstvom smo ugotovili, da je bilo
naše potepanje po Fužinskih planinah zelo
uspešno, saj smo vsi dosegli vse cilje, ki smo
si jih zadali.

Na poti domov smo se ustavili še pri kraljici
jelk. O njej in o zgodovini teh krajev nam je
veliko povedala tudi planinka Milena Vlašič.
Razigrani in navdušeni nad lepotami
jesenskega gozda težko čakamo naslednji
pohod.
Majda Terbuc
(pripis uredništva povzet po spremnemu
pismu k zgornjemu članku)
V sodelovanju OŠ Stara Cerkev, OŠ ob Rinži,
OŠ zbora odposlancev in Planinskega društva
Kočevje vsak mesec izvedejo pohod. Njihov
vodnik je Miha Berlič. Letos so se odločili, da
svoje delo predstavijo širši javnosti.
Letnik 11 / številka 10

4

Mladinska priloga Obvestil PZS
Pri tem
so nam pomagali tudi naši
sponzorji, ki so nas podprli s finančno
pomočjo: SPL Ljubljana d. d. , poslovanje z
nepremičninami in inženiring, Frankopanska
18 A, Ljubljana; materialno podporo so nam
nudili: SMMG - Srečko Berlič s. p. Mestni log
IV/8 Kočevje ter Avtoprevozništvo Boštjan
Brunec s. p., Kočevska cesta 125, Kočevje.
Vsem se najlepše zahvaljujemo.

srečevali mnogo krav, ki so mirno poležavale
na travi. Se je pa našel kak bik, ki je hotel s
svojim mukanjem opozoriti, da naj ne
motimo gorskega miru in da je on tukaj
glavni in ne mi.
Naslednji turi sta bili Kepa in Blaščeva
skalca. Še dve čudoviti turi, pri čemer je
bila slednja lahka in bolj turističnega
značaja. Vseeno pa se nam je z vrha odprl
čudovit Razgled na Triglav in okoliške vrhove
(Cmir, Stenar, Črna gora…). Naslednji dan
nas je presenetil dež. Po eni strani si vesel,
ker ti ni treba zgodaj vstati v hladno in
vlažno jutro, ampak lahko še malo poležiš v
topli spalki. Po drugi strani pa se ne odpraviš
osvajat vršacev in si prikrajšan za
planinarjenje in čudovit razgled iz vrhov.
Nedelja je bila rezervirana za olimpijske
igre. Pri tem se je ustvaril pravi tekmovalni
duh. Ker pa so discipline bolj zabavnega
značaja je vse skupaj spremljala skleda
polna smeha.

Planinci Mladinskega odseka PD Kočevje

43. PLANINSKI TABOR NA DOVLJEM
Od 1. do 10. avgusta 2007 je Mladinski odsek
Planinskega društva Vrhnika organiziral
planinski tabor za osnovnošolce in mladino.
Tabor je bil postavljen nad vasjo Dovje, kjer
je 60 udeležencev spremenilo navaden
travnik v pravo naselje. Namesto hiš smo
imeli šotore, »jedilnico« (glavni šotor) tako
veliko, da smo vsi hkrati lahko jedli v njej,
posteljo pa je nadomeščala spalna vreča.

Po dveh dneh brez planinarjenja smo bili
ponovno pripravljeni za »akcijo«. Starejša
skupina je osvojila mogočni Stenar, mlajši
pa Vrtaško planino. Naslednji dan je sledilo
potapljanje, čofotanje, špricanje, ležanje
na plaži… ko smo se šli kopat na Blejsko
jezero. Zato so otroci dali le brisačo čez
rame, namesto »pumparic« pa so oblekli
kopalke. Zadnji izlet je bil na Martuljške
slapove. Tu smo občudovali kaj vse lahko
naredi voda in kako veliko moč ima (razne
oblike vrezane v skalo, struga polna večjih in
manjših skal ter polomljenega drevja).
Sestopili smo do Rajskih livad, kjer je
davnega leta 1964 potekal prvi tabor
Planinskega društva Vrhnika.
Naslednji dan pa je bilo že zjutraj čutiti
nekoliko drugačno vzdušje. Napetost,
nestrpnost, nervoza, neučakanost, mogoče
zaskrbljenost?, velika pričakovanja. In

Ob prihodu otrok jih je najprej pozdravil
vodja tabora – Primož Lašič. Nato so se
otroci razporedili po šotorih in se razgledali
po taboru. V šotoru je vsak dobil še enega
ali dva sostanovalca. Pri tem so nastala nova
ali pa se utrdila stara prijateljstva. Po kosilu
je že sledila prva lažja tura. Odpravili smo
se do slapu Peričnik. Močno bučanje vode in
s sončnimi žarki obsijan slap so pričarali
čudovito vzdušje . Občutili smo pravo moč in
lepoto narave.
Naslednje dni pa smo začeli osvajati prave
vrhove v osrčju Slovenskih Alp. Drugi dan
tabora so starejši planinci odšli na Dovško
babo, mlajši pa na planino Dovška rož'ca.
Tu smo lahko opazovali čudoviti svet
visokogorskih pašnikov. Ob poti smo
5
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vprašanja: »Kdaj se bo začelo?, Ali sploh
bo?, Kdo bo, kdo ne bo?« Govorim namreč o
planinskem krstu. Otroci so čez dan nabirali
ter nasekali drva. Pripravili vse potrebno za
pravi taborni ogenj. Mrak je padel na tabor,
otroci so pekli hrenovke nad ognjem in se
greli ob njem. Čez nekaj časa pa kar
naenkrat nastane tišina in po cesti prikoraka
krstna komisija. In že se je slišalo glasove ki
so
nakazovali
veselje,
začudenost,
navdušenje in tudi malo strahu, ker so »trije
neusmiljeni« prišli. Vsi opazujejo in čakajo
kaj se bo zgodilo, kaj bo rekel župnik Fosil,
gledajo kako se je oblekel v svojo kamižolo
mežnar Češark in kakšne vragolije bo počel
rabelj Krokar. Nagovor župnika je v kratkem
povzel dogajanje v taboru. Potem je
»požegnal« prisotne in sledil je krst.
Komisija je na skrivaj vse dni v taboru strogo
opazovala udeležence in se odločila štirim
podeliti planinska imena. To so bili: Neža
Pečan krščena – KOPA, Urban Skubic –
KURJAČ, Špela Majer – VELESA ter Veno
Mramor – POLH. Vsem so bili podeljeni tudi
čudovito narisani krstni listi.

In prišel je zadnji dan. Lahko bi rekli vesel in
hkrati žalosten dan. Vesel zato, ker se
vračamo domov k svojim in ker smo preživeli
10 čudovitih dni polnih novih odkritij in
dogodivščin, polnih smeha in veselja v krasni
naravi ter dobri družbi. Žalosten zato, ker
zapuščamo nam planincem ljubi gorski svet,
ker nas bo namesto ptičjega petja zbudila
budilka na našem mobilnem telefonu in hrup
avtomobilov, ker bo treba pospravljati
posteljo, namesto da bi samo vstali iz spalke
in se odpravili na turo.
To je v kratkem vse iz planinskega tabora na
Dovjem. Kaj več o taboru in slike si lahko
ogledate tudi na internet strani - www.pdvrhnika.si .
Se vidimo naslednje leto na 44. planinskem
taboru. Do takrat pa pridno hodite v hribe in
varen korak.
Tomaž Stržinar
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

TEDNI TURNE SMUKE 2008
SMUČAJTE DRUGAČE!
Zakaj bi na smučanje hodili v daljne kraje in pri tem imeli velike stroške:Turno smučanje v
Julijskih Alpah: zasnežene doline, planote in vrhovi,v mrazu lesketajoči se kristali, divje zavijanje
vetra, homogena belina snega in megle, neskončni sončni dnevi. Turno smučanje je ena najbolj
zdravih telesnih aktivnosti, celodnevno aerobno gibanje, potovanje po zimskih gorah, spoznavanje
ljudi in svojih lastnih sposobnosti.
Letnik 11 / številka 10
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Vodniški servis Izidor pri Mladinski komisiji PZS prireja Tedne turne smuke (TTS) od
•
•

26. januarja – 2. februarja 2008 (YC UIAA tabor) in
16. – 23. februarja 2008.

ZA KOGA
Program je namenjen vsem tistim, ki se s turno smuko že ukvarjajo, pa bi želeli s strokovnim
vodstvom presmučati tudi tiste turne smuke, na katere se morda sami ne bi podali. V okviru
programa bodo organizirani nekateri daljši in zahtevnejši turni smuki. Tudi tisti gorniki, ki nimajo
veliko zimskih izkušenj so dobrodošli. Za njih bodo organizirane manj zahtevne ture.
PROGRAM
Poleg organiziranih turnih smukov program vsebuje še: učenje osnov turnega smučanja,
seznanitev z osnovami zimske alpinistike, družabne večere, nočno smučanje ob polni luni in
seveda sedem dni prijetnega bivanja v planinski koči PD Jeglič na Planini na Kraju. Koča je
rezervirana le za udeležence TTS. Udeleženci bodo deležni sedemdnevne popolne oskrbe (tudi
malice za na ture) in strokovnega vodstva izkušenih vodnikov PZS in planinskih inštruktorjev.
Udeleženci bodo lahko vsakodnevno izbirali med programskimi možnostmi. Program se bo
prilagajal željam udeležencev ter vremenskim in snežnim razmeram.
POGOJI
Pogoj za udeležbo je znanje smučanja na urejenem smučišču, starost vsaj 18 let ter
turnosmučarska oprema (smuči, palice, turnosmučarske vezi, psi in srenači), plazovna žolna,
dereze, cepin, nahrbtnik z nastavki za smuči, spalna vreča, čutara, sončna očala, primerna
obleka in ostala osebna oprema. Udeleženci si lahko pri organizatorju sposodijo cepin in dereze.
Potrebna sta tudi dobra volja in veselje za smučanje in hojo po gorah. Pred začetkom TTS bo
organiziran sestanek, na katerem se bodo udeleženci in vodstvo pogovorili o natančnem poteku in
opremi.
Število mest je omejeno na 20 za vsako izmeno.
CENA
Cena je 230 EUR.
Plačate pa jo na naslednji način:
akontacija 100 EUR – ob prijavi,
razliko v višini 130 EUR – najkasneje do 10. 01. 2008.
INFORMACIJE IN PRIJAVE:
• MLADINSKA KOMISIJA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE,
Dvoržakova 9, 1000 Ljubljana
• Tel: 01/ 434 56 89; e-pošta: Mladinska.komisija@pzs.si
• Jure Cencelj, e-pošta: tts20let@gmail.com, 041/921/901.
Rok prijav 10. 01. 2007.
Čim prejšnja prijava s plačilom akontacije zagotavlja mesto na TTS.
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VABILO
Vabim vas, da se udeležite Zbora mladinskih odsekov, ki bo v soboto, 17. novembra 2007 v
Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu, z začetkom ob 14. uri (začetek okrogle
mize ob 10. uri).
Dnevni red:
1. Izvolitev organov Zbora Mladinskih odsekov
2. Vsebinsko poročilo o delu UO MK PZS
3. Delno finančno poročilo o delu MK PZS
4. Poročilo o vlogah za razpis MK PZS 2007
5. Poročilo stališč in sklepov z okrogle mize
6. Podaljšanje mandatnega obdobja predsednice MK PZS Vanje Kovač do jeseni 2008
7. Program dela MK PZS v letu 2008
8. Razno
Po vsaki točki dnevnega reda bo razprava.
Pred Zborom mladinskih odsekov bo z začetkom ob 10.00 potekala okrogla miza z
naslovom:
Srednješolci v planinskem društvu in program mladinski voditelj
Po uspešno izvedenem izobraževanju prve skupine se bomo pogovorili, kako lahko
sedaj mladinski voditelji pomagajo društvu in predvsem mentoricam, kje se lahko
srednješolci v planinskem društvu udejstvujejo in kaj naj jim mladinski odseki
ponudijo.
Vsak registriran mladinski odsek lahko prijavi več sodelujočih, pravico do glasovanja pa
ima en sam iz posameznega mladinskega odseka. Za vse prijavljene bo na stroške MK PZS
zagotovljeno kosilo, ki bo po končani okrogli mizi. Med kosilom in Zborom MO bo še
kratka predstavitev do takrat prenovljene internetne strani ter odgovori na vprašanja, ki
jih boste lahko zastavili pred začetkom okrogle mize, poskrbeli pa bomo še za
presenečenje. Zbor MO bomo predvidoma končali do 17. ure.
Naj vas le še spomnim, da bo letošnja udeležba mladinskih odsekov upoštevana pri
razdeljevanju sredstev razpisa MK PZS naslednje leto.
Udeležba predstavnika mladinskega odseka na letošnjem Zboru MO bo upoštevana pri
višini zneska, ki ga bo mladinski odsek dobil na razpisu MK PZS 2008!
Izpolnjeno prijavnico za Zbor MO pošljite najkasneje do ponedeljka, 12. novembra
2007, na naslov: Planinska zveza Slovenije, Mladinska komisija p.p. 214, 1001 Ljubljana
Fax. št.: 01/434-56-91
Lep gorniški pozdrav!
Ajdovščina, 3. oktober 2007
predsednica MK PZS:
Vanja Kovač, l.r.
Gremo skupaj varno v gore!
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NAMENITEV DELA DOHODNINE ZA DONIRANJE PLANINSKIM DRUŠTVOM, KLUBOM IN PLANINSKI
ZVEZI SLOVENIJE
Planinska društva poskrbite v svojem okolju za doniranje planinski dejavnosti!
Zahtevo lahko vložijo davčni zavezanci (zahteva mora biti na DURSu do 31.12.2007), ki jo še
niso podali (v napovedi za odmero dohodnine za leto 2006) in zavezanci, ki želijo že dano
zahtevo preklicati in spremeniti.
IZPOLNITEV OBRAZCA – ZAHTEVE ZA NEMANITEV DELA DOHODNINE ZA DONACIJE
Obrazec za namenitev dela dohodnine se dobi na spletni strani Davčne uprave RS
http://www.durs.gov.si/si/aktualno/obrazec_za_namenitev_dela_dohodnine/
VSEBINA OBRAZCA:
PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU:
_____________________________
(ime in priimek davčnega zavezanca)
__________________________________
(podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka)
__________________________________
(poštna številka, ime pošte)
davčna številka
__________________________
(pristojni davčni urad,izpostava)
ZAHTEVA
za namenitev dela dohodnine za donacije
Ime oz. naziv upravičenca

Davčna številka

V/Na __________________, dne______________

Odstotek %

________________________
Podpis zavezanca

Upravičence izberejo iz seznama za namenitev dela dohodnine, ki je objavljen na spletni
strani Davčne uprave republike Slovenije.
Izpolnjen obrazec davčni zavezanec pošlje do konca decembra na pristojni Davčni urad RS.
Davčni organ bo upošteval veljavne zahteve s katerim razpolaga na nad 31. decembra tega leta
oz. leta za katero se dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejme
novo zahtevo ali preklic zahteve.
Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni 0,1%,0,2%,0,3%,0,4% ali 0,5%
dohodnine, seštevek vseh pa ne more presegati 0,5% dohodnine.
Zakonodaja in uradne objave
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OLAJŠAVE ZA DONACIJE – KAKO ZAVEZANCI LAHKO UVELJAVIJO ZNIŽANJE DAVČNE OSNOVE PO
66. ČLENU ZAKONA O DOHODNINI
Zakon o dohodnini (ZDoh-2), ki velja od 1.1.2007 dalje v 66. členu pravi:
1. točka: Zavezanec lahko uveljavlja znižanje davčne osnove za znesek izplačil v denarju in v
naravi za humanitarne, invalidske, socialno-varstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojnoizobraževalne, zdravstvene, športne, kulturne, ekološke in religiozne namene, in sicer le
za takšna izplačila rezidentom Slovenije in rezidentom drugih držav članic EU, razen
poslovnim enotam rezidentov držav članic EU, ki se nahajajo izven držav članic EU, ki so po
posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti, kot nepridobitnih
dejavnosti, do zneska, ki ustreza 0,3% obdavčenega prihodka zavezanca v davčnem letu.
2. točka: Zavezanec lahko uveljavlja poleg znižanja davčne osnove do zneska, ki ustreza 0,2%
obdavčenega prihodka zavezanca v davčnem letu, za znesek izplačil v denarju in v naravi
za kulturne namene in za takšna izplačila prostovoljnim društvom, ustanovljenim za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki delujejo v javnem interesu za te namene in sicer le
za takšna izplačila rezidentom Slovenije in rezidentom drugih držav članic EU, razen
poslovnim enotam rezidentov držav članic EU, ki se nahajajo izven držav članic EU, ki so po
posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti, kot nepridobitnih
dejavnosti.
UREDBA O NAMENITVI DELA DOHODNINE ZA DONACIJE , Uradni list RS št. 30, 3.4. 2007
Na podlagi tretjega odstavka 142. člena Zakona o dohodnini(Uradni list RS, št. 117/06) je Vlada
Republike Slovenije izdala UREDBO O NAMENITVI DELA DOHODNINE ZA DONACIJE
S to uredbo se ureja določitev seznama upravičencev do donacij (v nadaljnjem besedilu:
upravičenci), namenitev dela dohodnine, nakazovanje donacij upravičencem ter obveščanje
javnosti.
Upravičenci
Upravičenci za leto, za katero se odmerja dohodnina so upravičenci, ki na dan 31. decembra
prejšnjega leta izpolnjujejo pogoje iz prvega in drugega odstavka 142. člena Zakona o dohodnini
(Uradni list RS, št. 117/06, v nadaljnjem besedilu: ZDoh-2).
Organi, pristojni za področja, na katerih delujejo upravičenci, najpozneje do 28. februarja
ministrstvu, pristojnemu za finance, pošljejo podatke o upravičencih za leto, za katero se odmerja
dohodnina. Podatki se pošljejo pisno in/ali po elektronski poti.
Podatki iz prejšnjega odstavka so:
– ime oziroma naziv upravičenca,
– naslov sedeža upravičenca,
– davčna številka upravičenca, če organ, ki vodi register oziroma evidenco, z njo razpolaga,
oziroma druga identifikacijska številka, s katero organ razpolaga,
– številka transakcijskega računa upravičenca, če organ, ki vodi register oziroma evidenco, z njo
razpolaga.
Seznam upravičencev
Vlada na predlog ministra, pristojnega za finance, najpozneje do 31. julija določi seznam
upravičencev za leto, za katero se odmerja dohodnina. Seznam se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije. Objavljen seznam lahko vsebuje tudi le spremembe in dopolnitve glede na
predhodno objavljen seznam.
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Namenitev dela dohodnine
Davčni zavezanec, ki je rezident Republike Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino,
lahko do 0,5 odstotka dohodnine, odmerjene z dokončno odločbo od njegovih dohodkov, ki se
vštevajo v letno davčno osnovo, nameni enemu ali več upravičencem s seznama iz 2. člena
uredbe.
Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni 0,1 odstotka, 0,2 odstotka, 0,3
odstotka, 0,4 odstotka ali 0,5 odstotka dohodnine.
Davčni zavezanec lahko da zahtevo za namenitev kadar koli preko sistema eDavki na spletni strani
http://edavki.durs.si, pisno ali ustno na zapisnik pri davčnem organu.
Podatki o namenitvi dohodnine iz tretjega odstavka tega člena se štejejo za davčno tajnost in se
smejo razkriti tretjim osebam samo na podlagi pisnega soglasja davčnega zavezanca, ki je namenil
del dohodnine za donacije.
Iz zahteve iz prejšnjega odstavka morajo biti razvidni:
– ime, naslov in davčna številka davčnega zavezanca,
– ime oziroma naziv in davčna številka vsakega upravičenca, ki se mu namenja del dohodnine, ter
del dohodnine, ki se mu namenja, skladno z drugim odstavkom tega člena.
– Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejme novo zahtevo ali preklic zahteve davčnega
zavezanca.
Nakazilo donacije upravičencem
Davčni organ nakaže upravičencem donacije iz namenitve dela dohodnine do 15. dne v vsakem
mesecu za namenitve na podlagi vseh odločb o odmeri dohodnine, ki so v preteklem mesecu
postale dokončne. Pri tem davčni organ upošteva veljavne zahteve iz 3. člena te uredbe, s katerimi
razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se odmerja dohodnina.
Davčni organ nakaže donacijo posameznemu upravičencu, če je znesek njemu namenjene
donacije, ugotovljen v skladu s prejšnjim odstavkom, višji kot en euro.
Če se pri nakazilu donacije ugotovi, da upravičenec ne obstaja, namenjena dohodnina pripade
proračunu Republike Slovenije.
Objava podatkov o nakazanih donacijah za preteklo leto
Davčni organ v letnem poročilu iz drugega odstavka 2. člena Zakona o davčni službi (Uradni list RS,
št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo) objavi tudi podatke o nakazanih donacijah v preteklem letu.
Upravičenci za leto 2007 (izpolnjevanje pogojev do 30. septembra 2007)
Ne glede na prvi odstavek 2. člena Uredbe so upravičenci za leto 2007 tudi upravičenci, ki na dan
30. septembra 2007 izpolnjujejo pogoje iz prvega in drugega odstavka 142. člena ZDoh-2.
Po 30. septembru 2007 vlada objavi dokončen seznam upravičencev za leto 2007, ki vključuje tudi
upravičence iz prvega odstavka tega člena.
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PLANINSKAZVEZA SLOVENIJE
UPRAVNI ODBOR PZS
1001 LJUBLJANA, DVORŽAKOVA 9
ŠTEVILKA: UO/ 363 - 2007
DATUM: 05.07.2007

zap. 6. seje UOPZS

ZAPISNIK
6. seje UO PZS, ki je bila 21. junija 2007 v sejni sobi, št. 16, Mestne občine, v Kranju. Seja se je pričela ob
16.00 uri. Na začetku seje je predsednik pozdravil vse prisotne. Prisotnih je bilo 20 članov UO PZS z
glasovalno pravico.
Prisotni so bili: Drago Horjak, Marjan Burja, mag. Franci Ekar, Mirko Eržen, Bruno Fras, Stanko Gašparič,
Marko Goršič, Lado Kladnik, Manja Rajh, Vanja Kovač, Marinka Koželj – Stepic, Dragotin Kuster, Janez
Petkoš, Bojan Rotovnik, Gregor Rupnik, Danilo Škerbinek, Tone Tomše, mag. Uroš Vidovič, Borut Vukovič,
Albin Žnidarčič, Vera Šmid, Danilo Sbrizaj in Mija Damjan-Stegu.
Opravičili so se: Metod Kovač, Roman Ponebšek, Janez Pretnar, Rozalija Skobe in Rudi Skobe.
Za sejo je bil predlagan naslednji DNEVNI RED:
1. Pregled sklepov 5. seje UO PZS z dne 12.4.2007 in poročilo o opravljenih nalogah – priloga zapisnik 5.
seje UO PZS (Danilo Sbrizaj)
2. Seznanitev z zapisnikom (delovni izvod), sklepi in stališči Skupščine PZS z dne, 19.05.2007 (mag.
Franci Ekar)
3. Program dela UO PZS – rokovnik II/2007 in I/2008 (mag. Franci Ekar)
4. Informacija o izvajanju finančnega načrta za leto 2007 s pregledom finančnega stanja – priloga
(Veronika Šmid)
5. Izhodišča za pripravo predloga programa PZS in finančnega načrta PZS za leto 2008 - priloga (Danilo
M. Sbrizaj, Veronika Šmid)
6. Obravnava predloga pravilnika o računovodstvu (Vera Šmid)
7. Obravnava predloga pravilnika o varstvu osebnih podatkov (Danilo Sbrizaj)
8. Predlog Gospodarske komisije UO PZS za vpis novih koč v seznam planinskih koč (Metod Kovač)
9. Sprejem novih društev v članstvo PZS (Danilo Sbrizaj)
10. Določitev kraja in datuma za Dan planincev 2008 (MDO Dolenjske in Bele Krajine)
11. Vprašanja in pobude članov
- Znižanje popustov pri prenočevanju za člane PD Ljubljana-Matica s 50% na 30% v kočah, ki
niso v upravljanju tega PD.
- Izdelava enotnega sistema zajemanja podatkov ( za ves strokovni kader v PZS - vodniki,
mentorji, markacisti, različni inštruktorji............)
- Informacija glede Zakona o planinskih poteh.
12. Tekoče naloge UO PZS
Ker na predloženi dnevni red ni bilo pripomb je UO sprejel
SKLEP 1/21-05: »UO PZS potrjuje predlagani dnevni red za 6. sejo UO PZS.«
»Sklep je bil soglasno sprejet.«
Pred pričetkom prve točke je mag. Franci Ekar predal besedo Bojanu Rotovniku, ki je predstavil obisk na
Planinski zvezi Srbije, kjer je imel sestanek s podpredsednikom PZ Srbije. Želijo si sodelovanja s PZS, na
različnih področjih npr. vodništva, kartografije, GRS-ja. Bojan Rotovnik bo posredoval predlog komisijam
PZS, da se opredelijo glede sodelovanja z njimi in želi, da bi se ta tema uvrstila na eno izmed točk jesenske
seje. S seboj je prinesel tudi nekaj njihovih edicij, ki ga je posredoval za Planinsko knjižnico.
Mag. Franci Ekar je podprl pobudo Bojana Rotovnika in ga zaprosil, da pripravi kratko poročilo o obisku v
Srbiji za Obvestila in Planinski vestnik.
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K 1. TOČKI
PREGLED SKLEPOV 5. SEJE UO PZS Z DNE 12.4.2007 IN POROČILO O OPRAVLJENIH NALOGAH – PRILOGA
ZAPISNIK 5. SEJE UO PZS
Gradivo je bilo poslano skupaj z vabilom za sejo.
Mag. Franci Ekar j pojasnil, da pisnih pripomb na zapisnik ni bilo, zato je predlagal, da se sprejme sklep o
pregledu zapisnika 5. seje UO PZS.
Pred sprejemom sklepa je Bojan Rotovnik predlagal, da se v zapisnik vpiše poimenska prisotnost članov na
sami seji.
Danilo Škerbinek je predlagal, da se v Obvestilih objavi kršitve PD, ki ne spoštujejo sklepe o cenah in
popustih v kočah.
Marko Goršič je predlagal, da se sprejme sklep, da se pozove PD Ljubljana – Matica da do 1. julija zadevo
uredi, če ne, se pa pozove vsa PD, da se članom PD Ljubljana – Matica prizna samo 30% popust. Franci Ekar
je povedal, da moramo pri taki zadevi biti previdni, saj oni upravljajo z najbolj atraktivnimi kočami.
Dragotin Kuster in Uroš Vidovič sta povedala kako in kaj je z repricotiteto v tujini. V razpravi so še sodelovali
Miro Eržen in Tone Tomše.
Na koncu razprave je predsednik povzel razpravo in podal naslednje zaključke: v začetku julija je potrebno
organizirati razgovor s PD Ljubljana – Matica in poslati pismo na CAA z vsebino vprašanja, da naj pojasnilo
kaj se upošteva v reprociteti .
Predsednik PZS je po razpravi v sprejem podal:
SKLEP 2/21-06: » UO PZS potrjuje zapisnik 5. seje UO PZS.«
»Sklep je bil soglasno sprejet.«
K 2. TOČKI
SEZNANITEV Z ZAPISNIKOM (DELOVNI IZVOD), SKLEPI IN STALIŠČI SKUPŠČINE PZS Z DNE, 19.05.2007
Gradivo je bilo poslano z gradivom za sejo. Danilo Sbrizaj in mag. Franci Ekar sta na kratko povzela vse
sklepe, ki so bili sprejeti na Skupščini.
Bojan Rotovnik je predlagal, da se v zapisniku beseda izobraževanje nadomesti z besedo usposabljanje.
Danilo Škerbinek je predlagal, da ustrezne komisije in odbori pripravijo realizacijo nalog in na seji UO
poročajo o svoji realizaciji ter postavil vprašanje zakaj je bila tako slaba udeležba na sami Skupščini ter da o
zadevi spregovorijo na sejah MDO-jev.
Uroš Vidovič je pojasnil, da so bili pred Skupščino opravljeni obiski na vseh MDO-jih in je mnenja, da so
verjetno vsa društva svoje probleme izpostavila že na teh srečanjih.
Bruno Fras je predlagal, da bi uvedli delegatski sistem v MDO-jih. Miro Eržen je mnenja, da so pretekle
Skupščine dale negativen pečat, ker so PD-ji na Skupščinah hoteli reševati svoje probleme.
Marinka Koželj Stepic je mnenja, da PD-ji morajo problematiko reševati na sejah MDO.
Manja Rajh je mnenja, da je imel prejšnji UO zaviralne člane in upa, da bo sedanji UO bolj operativen.
SKLEP 3/21-06: »UO PZS se je seznanil z zapisnikom, sklepi in stališči Skupščine.«
»Sklep je bil soglasno sprejet.«
K 3. TOČKI
PROGRAM DELA UO PZS – ROKOVNIK II/2007 IN I/2008
Gradivo je bilo posredovano z vabilom na sejo.
Uroš Vidovič je povzel okvirni rokovnik UO PZS in podal eno spremembo in sicer, da se Osnutek programa
finančnega načrta obravnava že na 21. seji P UO PZS in ne na 22. kot je bilo napisano.
Marinka Koželj Stepic je povedala, da posvet s predsedniki MDO-jev eno uro pred sejo UO ni dovolj, ker je že
časovna omejitev. Danilo Sbrizaj je pojasnil, da je to napisano samo za nujne primere, drugače se sestajajo
po potrebi.
SKLEP 4/21-06: »UO PZS se je seznanil z okvirnim rokovnikom programa dela UO PZS.«
»Sklep je bil soglasno sprejet.«
K 4. TOČKI
INFORMACIJA O IZVAJANJU FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2007 S PREGLEDOM FINANČNEGA STANJA
Informacijo je podala Vera Šmid, gradivo je bilo podano na mizo pred samo sejo.
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Danilo Škerbinek je povedal, da se v poročilu kažejo nespoštovanja dogovora o pošiljanju obračuna članskih
znamkic na PZS.
Marko Goršič je povedal, da je pomemben samo podatek koliko znamkic je bilo prodanih znamkic in ne koliko
obračunov so poslali na PZS.
Vera Šmid je povedala, da se podatki na koncu leta vedno uskladijo z obračuni in prodanimi znamkicami.
Franci Ekar je pojasnil, da je potrebna ažurirana koordinacija med PD, MDO-ji in Strokovno službo.
Pripombo je podal Bojan Rotovnik, da nikjer ni zasledil sredstev, ki so prišla od Urada za mladino in
sponzorskih sredstev. Ter dodal, da se ne kaznuje društev, ki redno plačujejo obveznosti do PZS in samo
administrativno ne izpolnjujejo pogojev,
SKLEP 5/21-06: »UO s je seznanil z informacijo o izvajanju finančnega načrta za leto 2007 s pregledom
finančnega stanja.«
K 5. TOČKI
IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PREDLOGA PROGRAMA PZS IN FINANČNEGA NAČRTA PZS ZA LETO 2008
Informacijo je podala Vera Šmid
SKLEP 6/21-06: » UO sprejema izhodišča za pripravo predloga programa PZS in finančnega načrta PZS za leto
2008 v predlagani obliki.«
»Sklep je bil sprejet soglasno.«
K 6. TOČKI
OBRAVNAVA PREDLOGA PRAVILNIKA O RAČUNOVODSTVU
Gradivo je bilo posredovano skupaj z vabilom na sejo.
Informacijo je podala Vera Šmid, ki je povedala, da je bil pravilnik podan v pregled revizijski hiši, ki je
podala pripombe, ki so bile tudi upoštevane. Osnutek pravilnika bo v mesecu juliju pripravljen tudi za
društva in po posredovan na PD-je v elektronski obliki.
Bojan Rotovnik je imel pripombo na 2. člen, kjer besedi poslovne odločitve zamenjamo z odločitvami v
skladu z izvajanjem dejavnosti in na 18. člen, da se interna faktura obravnava enako kot ostale knjigovodske
listine. Po razpravi je bil sprejet SKLEP 7/21-06: »UO PZS je sprejel Pravilnik o računovodstvu s podanimi
pripombami.«
»Sklep je bil soglasno sprejet.«
K 7. TOČKI
OBRAVNAVA PREDLOGA PRAVILNIKA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV
Gradivo je bilo posredovano skupaj z vabilom na sejo.
Danilo Sbrizaj je povedal, da je pravilnik pripravljen za Strokovno službo po vzorcu informacijske
pooblaščenke in OKS-a. Pravilnik po posredovan tudi PD-jem.
Danilo Škerbinek je predlagal, da se v 3. členu doda seznam članstva.
SKLEP 8/21-06: »UO sprejme pravilnik o varstvu osebnih podatkov v predlagani obliki.«
»Sklep je bil soglasno sprejet.«
K 8. TOČKI
PREDLOG GOSPODARSKE KOMISIJE UO PZS ZA VPIS NOVIH KOČ V SEZNAM PLANINSKIH KOČ
Danilo Sbrizaj je predstavil predlog Gospodarske komisije UO PZS za vpis novih koč v seznam planinskih koč
ter v sprejem predlagal SKLEP 9/21-06:, da se v seznam planinskih koč PZS vpišeta koči:
»Velikonočnica« na Boču, 550 m n.v., ki jo upravlja PD Boč Kostrivnica in »Planinski dom na Uštah«, 658 m
n.v., ki ga upravlja PD Moravče. Sklep je veljaven, ko planinski društvi s PZS podpišeta pogodbo o podelitvi
statusa planinske koče.
Člani UO so v nadaljevanju potrdili sestavo Gospodarske komisije PZS za obdobje 2006 – 2010. S strani MDO
so bili poslani predlogi za njihove predstavnike v GK , ki so: Metod Kovač, MDO Ljubljana, Duhovnik Janez,
MDO Ljubljana, Eržen Miro, MDO Gorenjske, Goršič Marko, MDO Notranjske, Manja Rajh, MDO Savinjske,
Omahen Janez, MDO Ljubljana, Dušan Štefula, MDO Kamniško Bistriški, Mežnar Jože, MDO Posočja, Gorjanc
Bojan, MDO Primorsko Notranjski, Šušteršič Jože, MDO Zasavja, Vili Blatnik, MDO Koroške in Kos Zoran MDO
Podravja.
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SKLEP 9/21-06: »Člani UO so potrdili sestavo GK PZS v predlagani obliki.«
»Sklep je bil soglasno sprejet.«
Člani UO so sprejeli tudi SKLEP 10/21-06, »PD Slovenska Bistrica se odobri podpis pogodbe o uskladitvi Z.K.
stanja z dejanskim s pogojem, da PD prične z gradnjo nove planinske koče pri Treh Kraljih.«
»Sklep je bil soglasno sprejet.«
Člani UO so tudi obravnavali prošnjo PD Celje Matica za odobritev garancije za najem posojila za obnovo
Kocbekovega doma in sprejeli naslednji SKLEP 11/21-06: »Člani UO so PD Celje – Matica odobrili podpis
garancije, za najem posojila v višini 75.000€, ob tem pa GK in računovodstvu Strokovne službe PZS naložili
nalogo, da skupaj pripravita merila in pravilnik za podeljevanje garancij planinskim društvom za najem
posojil.«
»Sklep je bil soglasno sprejet.«
Predsednica PD Celje – Matica Manja Rajh se je zahvalila predsedniku PZS za pomoč pri helikopterskih
prevozih materiala za postojanko.
K 8a. TOČKI
POTRDITEV ČLANOV ODBORA ZA PRIZNANJA
Člani UO PZS so potrdili novo sestavo Odbora za priznanja PZS, ki ga sestavljajo: vodja Jože Melanšek, MDO
Savinjske in člani Katarina Filipič -MDO Posočja, Bojan Gorjup - MDO Zasavja, Drago Cencič - MDO Ljubljana
in Andreja Barl - MDO Koroške.
SKLEP 12/21-06. »UO PZS potrjuje sestavo Odbora za priznanja v predlagani obliki.«
»Sklep je bil soglasno sprejet.«
K 9. TOČKI
SPREJEM NOVIH DRUŠTEV V ČLANSTVO PZS
Informacijo o sprejemu društev je podal Danilo Sbrizaj, ki je povedal, da so vse vloge popolne in imajo
soglasja pristojnih MDO-jev.
SKLEP 13/21-06: »UO PZS je sprejel v članstvo PZS Planinsko društvo Cirkulane, Gradišča 29 a, 2282
Cirkulane.«
»Sklep je bil soglasno sprejet.«
SKLEP 14/21-06: »UO PZS je sprejel v članstvo PZS Planinski klub Peca – Olševa, Koprivna, 2393 Črna na
Koroškem.«
»Sklep je bil soglasno sprejet.«
SKLEP 15/21-06: »UO PZS je sprejel v članstvo PZS Alpinistični klub Slovenska Bistrica, Tomšičeva ulica 20,
2310 Slovenska Bistrica, s pogojem, da se veljavnost sprejema zadrži, dokler mnenja ne poda še Komisija za
alpinizem pri UO PZS.«
»Sklep je bil soglasno sprejet.«
Marinka Koželj Stepic je postavila vprašanje, če obstajajo kakšna pravila oz. kako dolgo ime ima lahko PD.
Franci Ekar je predlagal, da bi nove člane PZS sprejemali bolj svečano in ne tako birokratsko in še dodal, da
za izbris PD poda mnenje dotični MDO in sicer, za društva, ki svojih obveznosti ni poravnalo že dve leti,
predloge naj pripravijo do jesenske seje.
K 10. TOČKI
DOLOČITEV KRAJA IN DATUMA ZA DAN PLANINCEV 2008
Marko Goršič je povedal, da je bilo na osnovi dogovora na zadnjem sestanku predsednikov MDO-jev
dogovorjeno, da se organizacija Dneva planincev seli vsako leto na drug MDO tako bo vsak MDO pršel na vrsto
enkrat na 12 let, in v sprejem predlagal
SKLEP 16/21-06: »Dan planincev 2008 bo v organizaciji MDO Dolenjske in Bele Krajine – PD Metlika na
Krašnjem vrhu dne 7. junija 2008.«
»Sklep je bil soglasno sprejet.«
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Borut Vukovič je podal predlog, da se pričetek kulturnega dela Dneva planincev prilagaja glede na aktivnosti
planincev, saj je težko, kot npr. letos združiti vzpon na nek vrh s pravočasnim prihodom na kulturni del
(proslavo).
K 11. TOČKI
VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV
a.) Franci Ekar je podal informacijo glede Zakona o planinskih poteh (sprejet je bil naslednji dan).
Miro Eržen je v imenu PD Dovje – Mojstrana postavil prošnjo za finančno pomoč pri sofinanciranju
spominskega obeležja, katerega odkritje načrtujejo ob polaganju temeljnega kamna za SPM, za katerega si
je Avgust Delavec prizadeval velik del svojega življenja.
SKLEP 17/21-06: »UO PZS je odobril finančno pomoč PD Dovje Mojstrana za postavitev spominskega obeležja
Avgustu Delavcu v prostorih Triglavske muzejske zbirke v Mojstrani, v višini 1000 EUR.«
»Sklep je bil soglasno sprejet.«
b.) Marko Goršič je sprožil problematiko glede enotnega sistema zajemanja podatkov za ves strokovni kader
PZS, ker podatkov o opravljenih tečajih vodnikov, vodenih izletov, koliko ljudi je bilo vodenih, koliko
planinskih taborov je bilo,…ipd ni nikjer zavedeno. Predlaga, da se izdela obrazec, kamor bi PD vpisala
podatke in bi jih preko MDO-jev pošiljali na PZS, kjer bi te podatke združili v enoten informacijski sistem.
SKLEP 18/21-06: »UO PZS je potrdil skupino v sestavi Danilo Škerbinek, Bojan Rotovnik, Marko Goršič in Rudi
Skobe, za pripravo gradiva za informacijski sistem, s pomočjo Strokovne službe.«
»Sklep je bil soglasno sprejet.«
c.) Na Skupščini PZS 19. maja 2007 je bilo sprejeto, da se med dejavnosti PZS uvrsti tudi turno kolesarjenje,
zato je predsednik PZS dal v sprejetje SKLEP19/21-06: »UO PZS imenuje Jožeta Rovana za koordinatorja s
strani PZS za področje turnega kolesarjenja.«
»Sklep je bil soglasno sprejet.«
d.) Bruno Fras, predsednik Častnega sodišča je podal pripombo, da ima Častno sodišče trenutno samo tožilca,
po pravilniku o delu Častnega sodišča pa mora imeti še enega ali dva namestnika tožilca zato prosi, da se do
naslednje Skupščine pripravi predlog za imenovanje namestnika.
Seja je bila sklenjena ob 19. uri.
Zapisala: Mija Damjan-Stegu
GS PZS
Danilo Sbrizaj l.r

mag. Franci EKAR,
predsednik PZS l.r

_____________________________________________________________________________________________

OBVESTILO ČLANOM A O PORAVNAVI ČLANARINE ZA LETO 2008
Spoštovani.
Vsem, ki nameravate tudi naslednje leto plačati članarino kategorije A, priporočamo, da to storite
že na začetku leta (do 31. januarja 2008). Le tako boste Planinski vestnik dobivali neprekinjeno,
zagotovili pa si boste tudi neprekinjene zavarovalne ugodnosti.
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