OBVESTILA

PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
Ljubljana, 17. december 2007

letnik 33

VESEL BOŽIČ IN SREČNO V NOVEM LETU 2008
Uredništvo Obvestil PZS

številka 12

Obvestila Planinske zveze Slovenije
VSEBINA
AKTUALNO
HIMALAJA, PLEZANJE, NARAVA

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

03

IZ DEJAVNOSTI PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
PREDSEDNIK AVSTRIJSKE GRS IN PODPREDSEDNIK ZDRUŽENJA IKAR NA OBISKU
PODPIS »SPORAZUMA O SODELOVANJU ZA LETO 2008« S SLOVENSKO VOJSKO
SVEČANA SEJA PZS V METLIKI
ZLATI ČASTNI ZNAK PZS ZA ZASLUŽNA TUJA PLANINCA
OKROGLA MIZA OB MEDNARODNEM DNEVU GORA

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_
_

_

_

_
_

_

_

_
_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_
_

04
04
05
06
08

KOMISIJE UPRAVNEGA ODBORA PZS POROČAJO
KOMISIJA ZA VARSTVO GORSKE NARAVE
MLADINSKA KOMISIJA
VODNIŠKI KOTIČEK
PLANINSKA ZALOŽBA
KOMISIJA ZA ODPRAVE V TUJA GORSTVA
KOMISIJA ZA ŠPORTNO PLEZANJE
ODBOR ZA PRIZNANJA
ODBOR ZA ČLANSTVO
GOSPODARSKA KOMISIJA
KOMISIJA ZA PLANINSKA POTA
_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_
_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_
_

_

_

_

_
_

_

_

_

_
_

_

_

_

_
_

_

_

_

_
_

_

_

_

_
_

_

_

_

_
_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_
_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_
_

_

_
_

_

_
_

_

_
_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

10
11
12
34
35
38
39
39
40
40

PLANINSKA DRUŠTVA IN MEDDRUŠTVENI ODBORI
VABIJO
POROČAJO
_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

MLADINSKA PRILOGA
ZAKONODAJA IN URADNE OBJAVE
ČLANARINA V PLANINSKI ORGANIZACIJI 2008

41
43

rumena
zelena
sv.rum.
___________________________________________________________________________________
_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

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

OBVESTILO STROKOVNE SLUŽBE
Spoštovani planinci,
Prosimo vas, da z razumevanjem sprejmete obvestilo, da strokovna služba PZS ne bo delala v
ponedeljek 24. in 31. decembra 2007. Zaposleni bodo ta dva dni koristili letni dopust.
Obveščamo vas tudi, da se bo v četrtek 3. in petek 4. januarja 2008 izvajal inventurni popis in
bo delo strokovne službe moteno in omejeno le na najnujnejša opravila. Takrat bo Planinska
založba zaprta.
Dovolite mi, da vam v svojem in imenu svojih sodelavk zaželim vesele Božične praznike in uspešno Novo leto in mnogo lepih trenutkov pri planinskih aktivnostih.
Danilo Sbrizaj
generalni sekretar PZS
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AKTUALNO
HIMALAJA, PLEZANJE, NARAVA

samopomilovanja se pretaka med slovenskim
alpinizmom.
Odprava, ki nazadnje ni imela nič z goro, katera ime je nosila, je na vzhodu Nepala naletela
na drastično spremenjene ledeniške razmere.
Zaradi ugrezanja in taljenja ledenikov je dostop do marsikatere gore vsaj za moderne hitre
plezalcev praktično nemogoč, oziroma bi bil
predolgotrajen. Tudi hoja po zagruščenih in
vse bolj vodnatih ledenikih je dolgotrajna in
naporna. Tri nove smeri in najmanj en prvi
pristop na vrh so vseeno lep izkupiček izkušenih alpinistov, v bistvu profesionalcev.
Ali težnja po prihranku časa upravičuje prevoze s helikopterji do vznožja sten, je zanimivo
vprašanje. Ljudje se na načelni ravni odločimo
za varstvo narave in za pomoč revnim nosačem, pred konkretnim vprašanjem pa radi
damo prednost času, s tem pa hrupu motorjev
v nedotaknjeni naravi in bogatenju njihovih
lastnikov . To bodo morale rešiti države gostiteljice same, a tudi tem gre v resnici za čim
večje ekonomsko izkoriščanje Himalaje. Očitno ima kapital prvo besedo, za olajšanje vesti
pa financira naravovarstvena gibanja in njihova zasedanja. Pred ustji himalajskih ledenikov
pa se nabirajo vedno večja jezera in vsako od
njih se bo slej ko prej z udarnim valom razlilo
v dolino. Nekatera so se že.

L

etošnjo sezono v Himalaji je zaznamovalo
nekaj dobrih vzponov slovenskih alpinistov, a tudi nekaj zanimivih »postranskosti«. Uspeh mladih perspektivcev na taboru v
indijski Himalaji je bil skoraj pričakovan, čeprav je s padavinami bogat monsun poskrbel za
nevarno in naporno gaženje do vrha sedemtisočaka. Večinski in predvsem najboljši udeleženci teh tradicionalnih taborov so prav Slovenci. Brez njih bi organizator najbrž že odnehal, a tudi za naš alpinizem je tak način vstopa
mladih v Himalajo rentabilen.
V Karakorumu bi ameriško slovenski navezi le
slabše vreme lahko preprečilo odlične vzpone.
Vsi trije z izkušnjami velikih višin in težkih
sten so se tokrat posvetili skrajno težavnim
novim smerem in vrhovom. Poleg sposobnosti
so premogli dovolj vztrajnosti za enomesečno
skoraj nepretrgano plezanje.
Edini osemtisočak in še po prvenstveni smeri je
dosegel samohodec. Že zimska prvenstvena
smer, sicer v navezi, poimenovana Vrnitev
odpisanih, je nakazovala povratek k prvinski
pustolovščini. Res pa je ime neustrezno, oziroma, kot je znani slovenski »osemtisočakar«
ob podobnem geslu neke druge odprave rekel:
»Ti niso bili nikoli odpisani, oni drugi pa nikoli
pripisani«. Nekam preveč neupravičenega

Tone Škarja
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IZ DEJAVNOSTI PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
PREDSEDNIK AVSTRIJSKE GORSKE
REŠEVALNE SLUŽBE RAINHOLD
DORFLINGER IN PODPREDSEDNIK
MEDNARODNEGA ZDRUŽENJA
IKAR OBISKAL PLANINSKO ZVEZO
SLOVENIJE

varovanja gorskega sveta, urejanja planinskih
poti, pa tudi tega, kaj v gore prinašajo novi
časi in tehnologije. Dotaknili so se bližajočega
se 21. decembra, ko bo severna in zahodna
meja brez meja naenkrat, kar bo prineslo tudi
določene spremembe in nove oblike sodelovanj.

V

torek 27. novembra so na PZS na priložnostni slovesnosti odlikovali za dolgoletno sodelovanje med PZS in OEAV še
posebej na področju gorskega reševanja tudi
slovenskih planincev predsednika avstrijske
GRS Reinholda Dörflingerja in starosto med
avstrijskimi gorskimi reševalci dr. Kurta
Delisch-a za skoraj pol stoletno sodelovanje
med PZS in OEAV..
Predsednik PZS Franci Ekar jima je v družbi
planinskih sodelavcev zlasti iz vrst GRS:
Danila Škerbineka, Janeza Brojana in Jamnik
Tomaža, ter generalnega sekretarja PZS Danila
Sbrizaja podelil zlate častne znake PZS.
Danilo Sbrizaj
Na srečanju so obudili spomine na številna
generalni sekretar PZS
sodelovanja na področju reševanja v gorah,
dotaknili pa so se tudi drugih področij, zlasti
___________________________________________________________________________________

PODPIS »SPORAZUMA O
SODELOVANJU ZA LETO 2008«
S SLOVENSKO VOJSKO

N

a poveljstvu sil Slovenske vojske je bil
včeraj 6. decembra slovesen podpis
»Sporazuma o sodelovanju za leto 2008«
med Slovensko vojsko in nevladnimi organizacijami, med katerimi je tudi Planinska zveza
Slovenije.
Podpisa sta se udeležila predsednik Planinske
zveze Slovenije mag. Franci EKAR in generalni
sekretar Planinske zveze Slovenije Danilo Sbrizaj.
Slovenska vojska s katero Planinska zveza Slovenije na različnih področjih sodeluje že 15.
let, bo Planinski zvezi Slovenije tudi v letu
2008 pomagala zlasti pri obnovi planinskih poti
in koč s helikopterskimi prevozi in pri organizaciji mladinskih taborov in drugih prireditev.
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V letu 2008 bodo pomoči SV deležni:
Komisija za pota PZS za transport materiala in
markacistov pri obnovi planinskih poti, PD Drago Bregar Ljubljana za obnovo Bregarjevega
zavetišča in vodohrama na Planini Viševnik, PD
Radeče za obnovo Zasavske koče na Prehodavcih, PD Celje Matica za gradnjo male čistilne
naprave na Kocbekovem domu na Korošici in za
4
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Frischaufov dom na Okrešlju, PD Kranj za
obnovo zavetišča v Zaplati in za postavitev
obeležja/orientacijske plošče na vrhu Grintavca in Koroške Rinke, PD Radovljica za obnovo
Roblekovega doma na Begunjščici, PD Jesenice
za Zavetišče pod Špičkom, PD Bohinjska Bistrica za obnovo Orožnove koče in PD Nova
Gorica za obnovo Gomiščkovega zavetišča na
Krnu. Pomagali bodo tudi pri organizaciji Dneva planincev v organizaciji PD Metlika in taborov za mlade planince za več društev MDO
Primorsko – Notranjske.
PZS pa bo SV nudila pomoč pri izobraževanju
in vodenju pripadnikov SV po visokogorju. Za
Danilo Sbrizaj
pripadnike SV bodo veljali v planinskih kočah
generalni sekretar PZS
enaki popusti, kot veljajo za planince, pri
izvajanju rednih aktivnosti .
___________________________________________________________________________________

SVEČANA SEJA PLANINSKE ZVEZE
SLOVENIJE V METLIKI

županja občine Metlika gospa Renata Brunskole, predsednik PZS mag. Franci Ekar in predsednik PD Metlika gospod Tone Krašovec. Prireditev je povezoval vsem znani Toni Gašparič,
na njej pa so sodelovali še tamburaški ansambel OŠ Metlika in ostali nastopajoči. Pred svečanim dogodkom, je PZS organizirala novinarsko konferenco, na kateri so prisotnim novinarjem predstavili dosežke planinske organizacije
in njenih članov v letu 2007.
SPOMINSKE PLAKETE PZS ZA LETO 2007 so
prejeli:
Ob 60 življenjskem jubileju:
Ivan Borko, PD Pošte in Telekoma Maribor,
Irena Brložnik, PD Velenje, Janez Brojan, PD
Dovje – Mojstrana, Dora Kalčič, PD Snežnik
Ilirska Bistrica in Branko Šegel, PD Mežica
Ob 65 življenjskem jubileju:
Darko Butinar, Obalno planinsko društvo
Koper, Bruno Fras, PD Pošte in Telekoma Maribor; Leopoldina Lorenci, PD Slovenska Bistrica,
Matija Močilnik, PD Prevalje, Terezija Moretti,
PD Novo Mesto in Drago Peršl iz PD Iskra Ljubljana
Ob 70 življenjskem jubileju:
Stanko Debelak PD Gorje, Slavko Gerlica, PD
Saturnus, Alojz Gorše, PD Mežica, Gizela Greben, PD Hrastnik, Marija Kovačič, PD Pošte in
Telekoma Maribor, Florijan Nunčič, PD Železničar Celje in Boris Robič, PD Gozd Martuljk
Ob 80 življenjskem jubileju:
Stanislav Simšič, PD Kamnik in Ivo Štrucl,

V

soboto 8. decembra 2007 je bila v Metliki v organizaciji Planinske zveze Slovenije in Planinskega društva Metlika tradicionalna svečana seja Upravnega odbora PZS,
posvečena dobitnikom plaket PZS, ki se podeljujejo zaslužnim planinskim delavcem ob življenskih jubilejih in pa prejemnikom Svečanih
listin PZS, ki so najvišja planinska priznanja
posameznikom za njihov življenjski prispevek
planinstvu. Izvedbo prireditve sta omogočila
poleg PZS in PD Metlika tudi Občina Metlika in
Kmetijska zadruga Metlika, ki je v svojih prostorih gostila prejemnike priznanj, njihove
spremljevalce, člane vodstva PZS, predsednike
MDO in člane UO PZS. Prisotne so pozdravili
5
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izobraževalnega delovanja v PD Škofja Loka,
MDO Gorenjske in PZS,
Vinko ŠEŠKO iz PD Lisca Sevnica za delo na
področju vzgoje in izobraževanja ter varstva
gorske narave v MDO Zasavskih PD in PZS in
Egon URBANIJA iz PD Zagorje za dolgoletno
uspešno delo v PD Zagorje in MDO Zasavskih
PD.

PD Mežica
Ob 85 življenjskem jubileju:
Nerone Oliveri, Obalno PD Koper
SVEČANE LISTINE PZS ZA LETO 2007 so prejeli:
Ivan CIGALE iz PD Ravne na Koroškem za delo
na področju planinske vzgoje in izobraževanja
v MDO Koroške in PZS,
Jože ČETINA iz PD Celje-Matica, za delo na
področju planinskega delovanja v Celju in GRS,
Danilo GRADIŠAR iz PD Križe, za delo na področju planinskega delovanja v PD Križe in MDO
Gorenjske,
Anton DEMŠIČ iz PD TAM Maribor za delo na
področju planinskega delovanja v PD TAM
Maribor in MDO Podravja,
Milan HANZEL iz PD Sežana za delo na področju planinskega delovanja v Sežani in Primorsko-Notranjskega MDO,
Franc KOMERIČKI iz PD Vrelec za delo na področju delovanja v PD »Vrelec« Rogaška Slatina
in Obsotelju,
Marinka KOŽELJ STEPIC, MDO Ljubljana za
delo na področju planinske vzgoje in izobraževanja, ter organizacijske dejavnosti v MDO
Ljubljana in PZS,
Alojz MIKEK iz PD Ljubno ob Savinji za delo na
področju vsestranske planinske dejavnosti v
Savinjskem MDO in na področju Zgornje Savinjske doline,
Albin NOČ iz PD Jesenice, za delo na področju
alpinistične in gorske reševalne dejavnosti v
Gornji Savski dolini,
Marko SELAN iz PD Viharnik Ljubljana za delo
na področju uveljavljanja Gorske straže v PZS,
Jože STANONIK iz PD Škofja Loka, na področju organizacijskega, gospodarskega in vzgojno-

Danilo Sbrizaj,
generalni sekretar PZS

___________________________________________________________________________________

ZLATI ČASTNI ZNAK PZS ZA
ZASLUŽNA TUJA PLANINCA

Dne 27. novembra letos je PZS povabila v Ljubljano dva izjemna planinca, gorska reševalca
in prijatelja iz Avstrije, s katerima nas veže
več deset let uspešnega sodelovanja in dobrih
rezultatov v dobro slovenskega planinstva. Še
posebej so jima lahko hvaležni tisti ljudje, ki
so v gorah potrebovali pomoč in nevede koristili njuno direktno ali posredno delo. PZS se
jima je želela zahvaliti za njun osebni prispevek pri opisanem. Njuno delo in prispevki v
dobro obiskovalcev gora v preteklem obdobju

P

laninska zveza Slovenije pri izvajanju
nalog in ciljev sodeluje s številnimi sorodnimi in drugimi organizacijami ter
posamezniki doma, pa tudi v tujini. Organizacije predstavljajo ter vodijo ljudje. Od njih je
odvisno, kako tvorno in uspešno je neko sodelovanje.
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niso sprejemali meje, ki je včasih predstavljala za današnje oči skoraj nepredstavljivo oviro.
Iz utemeljitve za podelitev zlatega častnega
znaka PZS dr. Kurtu Delischu, po poklicu
odvetnik, ki je 27 let predsedoval avstrijski
planinski zvezi (OeAV) za deželo Koroško, 21
let predsedoval avstrijski gorski reševalni služb
za deželo Koroško, bil dolga desetletja član
zveznega vodstva avstrijske gorske reševalne
službe, katere član je preko 60 let itd, povzemamo le nekaj najvažnejših podatkov iz spiska njegovega plodnega dela v dobrobit slovenskih planincev:
• zagovarjal je potrebo in podpiral dobro
sodelovanje med planinci in njihovimi
društvi iz Koroške z planinci in društvi
iz Slovenije,
• pred 43 leti sodeloval pri ustanovitvi in
ves čas podpiral in vsebinsko ogromno
doprinesel k sodelovanju planinskih
organizacij treh dežel t.j. iz avstrijske
Koroške, italijanske Furlanije in Slovenije; ta vsakoletna srečanja brez prekinitve potekajo še danes,
• z osebno noto je dajal vzgled prijateljskemu sodelovanju s slovenskimi planinci in reševalci ter to vzpodbujal in
kjer je bilo možno tudi podpiral,
• nudil veliko podporo slovenskemu PD na
avstrijskem Koroškem,
• PZS in GRS je pri planinskih in reševalnih vprašanjih, ki so se porajala na
obeh straneh meje imela pri dr. K.
Delischu vselej iskrenega sogovornika in
prijatelja,
• od konca šestdesetih let naprej je
omogočal predstavnikom slovenskih
gorskih reševalcev udeležbo na avstrijskih tečajih v letnih, zimskih in ledeniških razmerah,
• nudil vse strano pomoč v primeru nesreče jugoslovanskih državljanov,
• osebno prispeval k vse tesnejšemu
strokovnemu in organizacijskemu sodelovanju med gorsko-reševalnima organizacijama avstrijske Koroške in slovenske GRS, kar se je od leta 1984 naprej
vse do danes ustalilo kot vsakoletno več
strano sodelovanje gorsko reševalnih
služb avstrijske Koroške, italijanske
Furlanije in Slovenije z imenom AlpeAdria.

•

v času, ko v Jugoslaviji ni bilo mogoče
nabaviti sodobne reševalne opreme,
nam je posredoval vzorce take opreme,
ki so jo potem izdelovala pri nas,
• med reševalnimi postajami in gorskimi
reševalci je zaradi mnogoterih organiziranih skupnih prireditev ter dogodkov
prišlo do dobrih prijateljskih vezi, ki so
pri reševalnem delu še kako pomembne.
Iz utemeljitve za podelitev zlatega častnega
znaka PZS gospodu Reinholdu Doerflingerju,
uslužbencu koroške deželne uprave, ki je že
11 let podpredsednik IKAR (Mednarodne komisije za reševanje v gorah), dvanajsto leto
predseduje gorski reševalni službi Avstrije, lani
se mu je izteklo 16 let predsedovanja avstrijski gorski reševalni služb za deželo Koroško,
katere član je preko 40 let itd, povzemamo le
nekaj najvažnejših rezultatov njegovega dela,
pomembnega za planinstvo in gorsko reševalno
dejavnost v Sloveniji:
• v odnosu do slovenske GRS je nadaljeval in poglabljal tehnično in organizatorsko delo svojega predhodnika dr. K.
Delischa (izmenjava udeležencev na
tečajih, izmenjava izkušenj, dovoljenja
za ponatis njihovih preventivnih in drugih gradiv brez avtorskih stroškov,..…),
• ob njegovem osebnem sodelovanju smo
pripravili in izdali razna tri jezična
navodila za planince in reševalce, od
katerih so nekateri dokumenti doživeli
že tretji ponatis,
• sodelovanju gorsko-reševalnih služb z
imenom Alpe-Adria je dal močno podporo in veljavo z uvedbo demonstracij
reševalnega dela in podporo tesnejšemu sodelovanju med postajami GRS
zlasti iz Avstrije in Slovenije,
• nudil vso podporo in razumevanje slovenski GRS ob njenem uveljavljanju
soustanoviteljskih pravic in ureditvi
članstva v IKAR,
• pri pripravi dokumenta o sodelovanju in
pomoči med republiko Avstrijo in Slovenijo ob naravnih in drugih hudih nesrečah je velik delež vsebine pripravljen
ob njegovem pomembnem prispevku;
dokument govori tudi o pomoči in sodelovanju med gorskimi reševalci obeh
držav in prinaša določila, ki v nuji poenostavljajo mejne prelete zračnih plo7
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vil katere koli strani pri
gorsko- »Jutri« se bo zgodil Šengen in ponovno bomo
skupaj, brez da bi nas razdeljevale meje.,
reševalnih in drugih nesrečah,
• podobno kot zgoraj je njegovo delovno bomo v enoviti Evropi. Moji spomini na sodelomesto in pripravljenost za sodelovanje vanje s slovenskimi planinci so lepi. Če se
z nami omogočilo, da so naši gorski spomnim 40 in več let nazaj lahko povem, da
reševalci imeli možnost več ogledov smo bili planinci kljub mejam stalno tesno
njihove baze za letalsko reševanje, povezani, Povezovale so nas iste planine, njim
policijskega centra treh dežel v Vrat- smo pripadali in zato smo sodelovali. Planine
cih-Meglarjah, udeležbo na posvetovan- so bile naša domovina in gorski reševalci priju o težavah letalskega reševanja v padamo ljudem v planinah.
Avstriji, mednarodnem posvetovanju o Za nami so časi, ko je na obeh straneh meje
reševanju v izrednih razmerah s pou- bilo težko. Tudi pomoč v gorah je imela le
darkom na gorskem reševanju, podprl majhne možnosti. V preteklosti smo imeli kar
željo PZS in GRS pri njunem ponovnem nekaj reševalnih akcij na meji. Nekatere so
vključevanju v Kuratorij za varnost v bile zaradi takratnih razmer precej zahtevne,
pa tudi nevarne.
gorah v Avstriji itd,
• osebno je veliko prispeval pri razreše- Izven hribov živimo podobno življenje ob enavanju problemov, ki so nastali ob nes- kih pogledih. Zadnje ovire za še tesnejše soderečah avstrijskih ponesrečencev v Slo- lovanje, t.j. meje, padajo. Ostaja le še jezikoveniji in naših ponesrečencev v Avstriji, vna meja. Vedno sem se trudil govoriti sloven• z njegovo osebno podporo in sodelovan- sko. Nekaj malega jezik obvladam. Poznati vaš
jem smo sprejeli organizacijske napot- jezik pomeni lepše doživljati vaš prelepi plake za primer skupnega reševalnega dela ninski svet in možnosti dobrega izražanja, kar
človek pri tem čuti. No, učenje jezika je sedaj
v obmejnem gorskem področju.
Predsednik PZS je izrazil veliko spoštovanje in v letih, ki jih imam, vse težje.
čast, da smo se lahko prisotni in on tako zaslu- Prejetih odlikovanj sva zelo vesela. Prejemažnima možema zahvalili za vse, kar sta naredi- va jih, ne kot zahvalo, temveč kot priznanje
la v dobro našim obiskovalcem gora in gorsko- za opravljeno. Kako zelo pri nas občudujemo
reševalnega dela in jima čestital k prejetemu Julijske Alpe, naj pove pravkar izšla čudovita
odlikovanju. Že samo po zgoraj predstavlje- knjiga v slovenskem jeziku prim. dr. Karla Palnem ni dvoma, da sta si za vse storjeno podel- lasmana iz Beljaka o teh gorah. , Podarjava
joŠslovenskim planincem.
jeni odličji za gotovo zaslužila.
V imenu obeh prejemnikov priznanj se je zelo
Danilo Škerbinek
ganjen zaradi izkazane pozornosti oglasil dr.
Kurt Delisch.
___________________________________________________________________________________

OKROGLA MIZA OB
MEDNARODNEM DNEVU GORA

trofalne posledice. Gorski svet je zaradi tega
že prizadet, neposredno in posredno pa tudi
gorski gozd, še posebej ob neustrezni rabi ali
drugih vplivih, ki načenjajo obstoječe ravnovesje, kot tudi območja v vznožju gora (primer
Železniki 2007).

M

ednarodno leto gora je leta 2002 razglasila Generalna skupščina združenih
narodov. Vsako leto je za ta dan določena posebna okoljska tema, ki se nanaša na
trajnostni razvoj gorskih območij. Letošnji dan
gora je bil posvečen problematiki podnebnih sprememb. Poglavitni razlog za podnebne
spremembe so gotovo vedno višje koncentracije toplogrednih plinov v ozračju. Skoraj v vseh
delih sveta se zaradi posledic segrevanja ozračja talijo ledeniki ali pa celo izginjajo, še bolj
znane pa so vremenske spremembe, ki smo jim
priča tudi pri nas in vse bolj prepogoste katasLetnik 32 / številka 12 - 2007

Komisija za varstvo gorske narave Planinske
zveze Slovenije (KVGN), ki je nosilec dejavnosti varovanja gorske narave, je prav na ta dan
organizirala posebno okroglo mizo z naslovom:
KAKO SE LAHKO PLANINSKE ORGANIZACIJE
AKTIVNEJE VKLJUČIJO V OHRANJANJE IN ZAŠČITO GORSKIH GOZDNIH OBMOČIJ in na ta
način preverila uresničevanje protokola Gorski
gozd Alpske konvencije, ki je bil 27. februarja
1996 sprejet prav pri nas v Sloveniji na Brdu
8
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2. Pozornost moramo nameniti tudi posegom
v gozdna območja, ki jih omenjeni protokol sicer ne zajema, so pa zajeta v NATURI 2000 ali pa imajo družbeno in ekološko
funkcijo; to je vpliv na čiste vodne vire,
podnebno ravnovesje, čiščenje zraka in
varovanje pred hrupom.

pri Kranju, na IV. Alpski konferenci, kot tudi
drugih območij varovanega gozda, opredeljenih z direktivama NATURA 2000, ki za Slovenijo veljata od vstopa v EU, 1. 5. 2004.
To temo je KVGN izbrala zato, ker meni, da bi
se planinci lahko bolj aktivno vključili v zaščito
in varovanje gorskega gozda in drugih območij
varovanega gozda, saj so znani pogosti primeri
nedopustnih in nepopravljivih posegov v teh
območjih, ko na njih nismo pravočasno reagirali ali pa sploh nismo. Za izboljšanje tega
stanja smo z odseki za varstvo narave v PD in
odbori pri meddruštvenih odborih že ustrezno
organizirani, imamo tudi že vse več usposobljenih strokovnih kadrov in nenazadnje tudi
strokovno komisijo pri UO PZS.

3. Pridružiti se moramo in podpreti vse akcije za ohranitev biotske raznovrstnosti
gozdnih območij in se na ustreznih nivojih
(tudi lokalnih) zavzeti za določitev gozdnih rezervatov v katerih bodo zastopani
vsi ekosistemi gorskega sveta ali določenih
gozdnih območij.
4. Našo organiziranost, predvsem pa odgovornost nosilcev društvenih dejavnosti, ko
gre za varovanje in ohranjanje narave,
torej tudi varovalnega gorskega gozda
(predsednikov MDO in PD, načelnikov
odsekov za VN vodij odborov pri MDO ter
VGN), moramo dvigniti na nivo, ki bo
zagotavljal pravočasno odkrivanje in preprečevanje vseh nesonaravnih posegov v ta
prostor in ne zgolj največkrat že prepozno
ugotavljanje že nastalih posledic.
5. Zagotoviti moramo, da bodo naše ugotovitve o raznih posegih pravočasne in kar se
da objektivne in dokumentirane ter vedno
najprej preverjene na lokalnem nivoju in
pri pristojnih območnih enotah Zavoda za
varstvo narave RS. Širšo podporo PZS
bomo iskali šele, ko bodo izčrpane vse
lokalne možnosti ali pa bo to narekovala
razsežnost problema.

Poleg vodstva PZS, članov KVGN in predstavnika KPP, so se okrogle mize udeležili tudi
strokovnjaki z Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Zavoda za gozdove, Zavoda RS za varstvo narave - Območna enota
Kranj, Triglavskega narodnega parka, Mountain
Wilderness Slovenije (MWS), Cipre, PD RTV
Ljubljana, Zveze društev za varstvo okolja in
nekaterih medijev. O okrogli mizi je poročal
Radio Slovenije -1 program, Radio Kranj, Radio
Ognjišče in Radio Prlek iz Ptuja.

6. Naša pozornost bo tako posebej usmerjena na ugotavljanje:

Zaključki okrogle mize:
1. Ohranjanje ter izboljšanje stabilnosti gorskega gozda kot sonaravnega življenjskega
prostora (osnovni cilj Protokola »Gorski
gozd), je v veliki meri zajeto tudi v namenu in ciljih delovanja PZS in vseh njenih
članic, zato moramo vse naše dejavnosti
in načrtovane aktivnosti podrediti temu
cilju, vse že obstoječe posege (planinske
poti, koče, transportne naprave) pa s skrbnimi sanacijami kar najbolj prilagoditi.
9

-

škodljive načine sečnje v gozdu in spravila lesa (goloseki, nastajanje gozdnih vlak,
poškodovanje in zbitje tal, kar vse lahko
spodbudi erozijo),

-

na izgradnjo objektov ali izvajanje aktivnosti povezanih z nekaterimi do narave
agresivnimi športi (steze za kolesarske
spuste, urejanje vzletišč, povezovalne
poti za motorne štirikolesnike ali enduro
motorje),

-

gozdno pašo, ki lahko ogroža pomlajevanje gorskega gozda ali pa pašo, ki lahko z
zbijanjem tal in sicer naravnim gnojenjem (predvsem konjev) spreminja lastnoLetnik 32 / številka 12 - 2007
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sti suhih travnikov nad gozdno mejo ali
območjih opredeljenih v NATURI 2000,

ve na gorski gozd ali druga območja varovalnega gozda.

-

na aktivnosti, ki lahko pomenijo nevarnost požara, predvsem na požarno ogroženih območjih,

-

na neprimerno rabo gorskega gozda,
četudi gre samo za oddih in sprostitev –
torej tudi planinsko dejavnost, če ta
ogroža pomlajevanje gorskega gozda ali
potrebe gorskih ekosistemov.

Ker predstavljamo nevladno organizacijo, ki
je pridobila status društva, ki deluje v javnem interesu na področju ohranjanja narave,
bomo predlagali UO PZS, da bodo sprejeti
zaključki hkrati obveza vseh planinskih
organizacij (društev in krovne zveze), da
potrdimo upravičenost tega statusa in
izkoristimo potencial našega članstva in naše
razvejanosti v 251 članicah po vsej Sloveniji.

7. Podpiramo usposabljanja strokovnih kadrov znotraj PZS, da bomo kos tem nalogam, kot tudi vsa naravovarstvena predavanja, izlete in ekskurzije, razstave, očiščevalne in druge akcije, s katerimi bomo
širili krog osveščenosti in sposobnosti zaznavanja pojavov, ki imajo negativne vpli-

Ljubljana, 11. 12. 2007
načelnica KVGN
Rozalija Skobe

KOMISIJE UO PZS POROČAJO
KOMISIJA ZA VARSTVO GORSKE NARAVE
RAZPIS
Komisija za varstvo gorske narave PZS razpisuje VI. tečaj za pridobitev strokovnega naziva VARUH GORSKE NARAVE1.
Tečaj bo potekal v mesecih april, maj in junij 2008 na treh različnih lokacijah - planinskih
kočah in bo trajal 6 dni (1 vikend vsak mesec).
Tečaj je namenjen planincem, članom PD, ki že vodijo odseke za varstvo narave v PD ali odbore
za varstvo gorske narave MDO in tistim, ki bodo to opravljali v prihodnje ter drugim ljubiteljem
narave, za katere se odločijo v posameznem PD.
Na tečaj se lahko prijavi kandidat, ki je član PD, je star najmanj18 let in ima dokončano V. stopnjo splošne izobrazbe.
Že pridobljeni strokovni nazivi v okviru usposabljanja pri PZS (MPS, VPZS, markacist PZS itd.),
ne izključujejo možnosti prijave. Predhodno pridobljena znanja (tečaj za gorske stražarje, planinska šola itd. ….) so zaželena.
Strokovni naziv bo pridobil tisti udeleženec tečaja, ki bo prisoten na vseh predavanjih in pri praktičnem delu, najmanj pa pri 80 % števila ur, ki bo uspešno opravil pisni preizkus znanja – izpit in
najkasneje 60 dni po pisnem izpitu oddal seminarsko nalogo, pozitivno ocenjeno s strani izbranega mentorja.
Kotizacija za tečajnika, ki ga bo na tečaj napotilo PD, je 87,35 €, za samoplačnike pa 174,69 €.
Kotizacija mora biti nakazana na račun PZS 14 dni pred začetkom tečaja. Praviloma naj se iz
vsakega PD prijavi le po en kandidat. Število udeležencev je omejeno na 20!

1

Program je poleg KVIZ PZS, dne 31. 8. 2004 potrdil tudi Strokovni svet RS za šport.
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Prijave se zbirajo na predpisanem obrazcu, potrjenem s strani matičnega PD, najkasneje do
15. februarja 2008, na KVGN PZS, Ljubljana, Dvoržakova ulica 9, ga. Meta Vukič (tel. 01 434
56 86), pri kateri lahko dobite tudi predpisan obrazec. Obrazec je tudi na spletni strani KVGN:
http://kvgn.pzs.si/ pri gumbu »Razpisi«.
Načelnica KVGN
Rozalija Skobe l.r.

MLADINSKA KOMISIJA
Programski svet PUS Bavšica na podlagi sklepa Upravnega odbora Mladinske komisije PZS
objavlja

RAZPIS PROSTIH KAPACITET V
PLANINSKEM UČNEM SREDIŠČU BAVŠICA ZA LETO 2008
Planinsko učno središče Bavšica (PUS Bavšica) se nahaja v zatrepu ene izmed najbolj osamljenih
alpskih dolin, Bavšice, ki se nahaja v skrajnem severozahodnem delu Slovenije, na področju
občine Bovec in v ožjem področju Triglavskega narodnega parka. PUS Bavšica se nahaja 7 km od
Bovca in je dostopen tudi z avtobusom.
Planinsko učno središče Bavšica uporabnikom nudi:
• veliko možnosti za izvedbo različnih programov aktivnosti
v naravi, posebno še programov s planinsko vsebino,
• odlično izhodišče za planinske izlete, pohode ali ture v
manj obiskane predele Julijskih Alp,
• 37 postelj v šestih sobah in poseben apartma s 3 posteljami za kuharje,
• večjo predavalnico z vso potrebno avdio-vizuelno opremo
(namizni računalnik, prenosni računalnik, projektor, grafoskop, diaprojektor …),
• manjšo predavalnico za delo v skupinah oz. za priprave vodstev akcij,
• moderno opremljeno kuhinjo, ki ima kapaciteto do 50 obrokov,
• vsa potrebna skladišča in skupne prostore.
Zunaj Planinskega učnega središča Bavšica se nahaja tudi začasno športno igrišče za igranje
odbojke in nekaterih družabnih iger.
V letu 2008 veljajo naslednje cene (vse navedene cene so brez 8,5% DDV):
1. Prenočevanje in polni penzion za vsaj 20 oseb (pri skupinah pod 20 oseb je cena po
dogovoru)

PZS in PD
vsi ostali

Prenočevanje in polni penzion
do 3 dni
nad 3 dni
19€/oseba/dan* 17€/oseba/dan*
21€/oseba/dan*

*na vsakih 5 udeležencev ima najemnik
brezplačno prenočevanje in polni
penzion za enega člana vodstva.

19€/oseba/dan*

Po zaključeni uporabi je najemnik dolžan poskrbeti za celovito čiščenje objekta. Najemnikom
nudimo možnost, da zaključno čiščenje prevzame lokalni čistilni servis, kar se plača posebej.
11
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2. Najem objekta brez oskrbe z možnostjo uporabe kuhinje:
Prenočevanje brez oskrbe
do 3 dni
nad 3 dni
200€/objekt/dan 170€/objekt/dan
PZS in PD
vsi ostali
250€/objekt/dan 200€/objekt/dan
Po zaključeni uporabi je najemnik dolžan poskrbeti za celovito čiščenje objekta. Najemnikom
nudimo možnost, da zaključno čiščenje prevzame lokalni čistilni servis, kar se plača posebej.
Planinsko učno središče Bavšica je namenjeno predvsem za izvedbo akcij komisij PZS. Zato so že
rezervirani termini 28.6. do 17.8.2008 ter nekaj vikendov spomladi in jeseni. Vsi ostali termini
pa so na voljo za najem vsem zainteresiranim organizacijam, ki lahko v objektu izvajajo samo
aktivnosti, ki imajo vzgojno-izobraževalni pomen. Vsi uporabniki morajo spoštovati določila hišnega reda, ki je priloga najemne pogodbe.
Rezervacije in dodatne informacije glede Planinskega učnega središča Bavšica:
•
Mladinska komisija PZS, Dvoržakova 9 (p.p. 214), 1001 Ljubljana ali
•
strokovna sodelavka Veronika Susman Šegatin 01/434-56-89 oz. veronika.susman@pzs.si
Rezervacija je potrjena, ko na PZS prispe s strani najemnika podpisana in žigosana najemna
pogodba.
V kolikor najemnik želi pred izvedbo odpovedati najem PUS Bavšice, je dolžan to storiti najkasneje 21. dan pred začetkom najema. V tem primeru se najemniku ne zaračuna nobenih stroškov.
Za kasnejše odjave velja:
•
od 20 do 10 dni pred začetkom akcije 30 % cene po pogodbi,
•
od 9 do 4 dni pred začetkom akcije 50 % cene po pogodbi,
•
od 3 dni do dneva začetka akcije in po začetku akcije 100 % cene po pogodbi.
V Ljubljani, 10. decembra 2007
Vodja PS PUS Bavšica:
Bojan Rotovnik

Predsednica MK PZS:
Vanja Kovač

VODNIŠKI KOTIČEK
Vodnike PZS obveščamo, da so spremenjeni termini naslednjih izpopolnjevanj v kopnih razmerah:
1. MDO LJUBLJANE
Kamniška Bistrica
16. 05. – 17. 05.
2. MDO GORENJSKE

Valvasorjev dom

09. 05. – 10. 05.

3. MDO NOTRANJSKE

Krim

31. 05. – 01. 06.

Za kopno izpopolnjevanje v organizaciji MDO Zasavja pa je spremenjena lokacija:
1. MDO ZASAVJA
Lisca
24. 5. – 25. 5.
Določena je lokacija za tečaj za kategorijo D, 1. skupina:
1.

Bavšica

14. 2. – 17. 2.

8. 3. – 9. 3.
Ivan Eder,
vodja PU VK PZS
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SNEŽNO IZPOPOLNJEVANJE ZA VODNIEK PZS
Peca, 16. 2. - 17. 2. 2007 in 17. 2. – 18. 2. 2007
Snežno izpopolnjevanje za vodnike PZS je organiziral v okviru Vodniške komisije Planinske zveze
Slovenije (VK PZS) MDO Koroške. Izpopolnjevanje je potekalo v okolici Planinskega doma na Peci.
Izpopolnjevanja se je udeležilo 56 vodnic in vodnikov PZS (10 vodnic in 46 vodnikov). Na izpopolnjevanju so sodelovali naslednji člani vodstva in imeli naslednje naloge:
I. skupina:
Ivan Cigale
Janko Mihev
Milan Domitrovič
Jože Kamenšek
Rudi Ambrož
Oto Čegovnik
Nina Ozimic
II. skupina:
Franc Kadiš
Janko Mihev
Katja Kadiš
Rudi Ambrož
Oto Čegovnik
Nina Ozimic

IPV
IPV
IPV

vodja, inštruktor
tehnični vodja, inštruktor, predavatelj (Orientacija)
inštruktor, predavatelj (Gibanje in tehnika vodenja)

IPV

inštruktor

IPV
IGRS
VPZS

inštruktor, predavatelj (GRS – plazovna žolna)
inštruktor
predavatelj (Prva pomoč)

IPV
IPV
IPV
IPV
IGRS
VPZS

vodja, inštruktor, predavatelj (Gibanje in tehnika vodenja),
tehnični vodja, inštruktor, predavatelj (Orientacija)
inštruktor, predavatelj (Orientacija)
inštruktor, predavatelj (GRS – plazovna žolna)
inštruktor
predavatelj (Prva pomoč)

Seznam udeležencev izpopolnjevanja:
I. skupina
Ime
Priimek
Planinsko društvo
1. KRISTJAN KRAJGER
PREVALJE
2. JOŽE
STANONIK
ŠKOFJA LOKA
3. IVANKA
DOLENC
ŠKOFJA LOKA
4. FRANJO
KOPREK
ŠKOFJA LOKA
5. IRIS
TODOROVIČ ŠKOFJA LOKA
6. ŠTEFAN
KOZAK
MURA MURSKA SOBOTA
7. IVAN
MUZELJ
VOJNIK
8. ERNEST
PREGLAV
BRICNIK MUTA
9. IVAN
VERČKO
BRICNIK MUTA
10. RADO
MARHOLD
GORNJA RADGONA
11. VIKTOR
MUNDA
DRAVA
12. MILAN
ŠTUBIČAR
DRAVA
13. FRANC
TRSTENJAK DRAVA
14. IGOR
GOLČMAN
PT CELJE
15. FRANC
GOSNIK
ČRNA
16. JOŽE
HRIBAR
MISLINJA
17. DANILO
KETE
MISLINJA
18. FRANC
BRICMAN
MISLINJA
19. JOŽE
ZAVERŠNIK
MISLINJA
20. MARTIN
TAJNIK
MISLINJA
13
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

ANTON
VOJKO
ANDREJA
DELIJA
DANILO
MIRO
TONČKA
ALOJZ
VERONIKA
VILJEM

ŽIŽMOND
PISAR
BARL
ŠAČIRI
CUDER
BREG
MRAVLJAK
PRISTAVNIK
KOTNIK
KOTNIK

II. skupina
Ime
1. BORIS
2. BOGOMIR
3. ZORAN
4. MARTIN
5. ANDREJA
6. ANDREJ
7. MARTA
8. JURIJ
9. BRANKO
10. DRAGO
11. JANEZ
12. MILAN
13. DRAGO
14. BOGOMIR
15. SLAVKO
16. UROŠ
17. PETER
18. MAKSIMILJAN
19. IVANA
20. MARJAN
21. PREDRAG
22. MARJAN
23. DANILO
24. MARJAN
25. JOŽICA
26. MIRKO

Priimek
FRANK
TROP
ŠTOK
VIMPOLŠEK
OGOREVC
DERŽIČ
PRAH
DREV
DRUŽOVEC
LIPIČ
HALOŽAN
JEVŠNIK
KRAMAR
GASIOR
ŠKRUBEJ
LEŠNIK
OBLAK
KOTNIK
KOTNIK
EPŠEK
GRUJIČ
GOLJA
GOLJAT
MALLY
KOLAR
MEDVED
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VELENJE
SLOVENJ GRADEC
SLOVENJ GRADEC
TISA MB
TISA MB
VEČER
RAVNE NA KOROŠKEM
RAVNE NA KOROŠKEM
RAVNE NA KOROŠKEM
RAVNE NA KOROŠKEM

Planinsko društvo
MB-MATICA
PREVALJE
POLZELA
BREŽICE
BREŽICE
BREŽICE
OŽBALT-KAPLA
ŠOŠTANJ
HAKL
HAKL
HAKL
VIDEM
VIDEM
VIDEM
CELJE-MATICA
PT CELJE
CELJE-MATICA
DRAVOGRAD
DRAVOGRAD
DRAVOGRAD
GORNJA RADGONA
GORNJA RADGONA
SLOVENJ GRADEC
POLJČANE
POLJČANE
POLJČANE
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TEČAJ ZA VODNIKE PZS ZA PRIDOBITEV KATEGORIJE D
15.2.-18.2. in 10.3.-11.3.2007, Valvasorjev dom pod Stolom in Vršič
Organizator: Podkomisija za usposabljanje Vodniške komisije PZS
1. Vodstvo tečaja
Vodja:
Iztok Rojc (PD Dravograd) – VPZS in IPV
Tehnični vodja:
Boris Madon (PD Žirovnica) – VPZS, IPV
Člani vodstva:
Jaka Kotnik (PD Dravograd) – VPZS in IPV
Primož Trop (PD Ptuj) – VPZS in IPV
Uroš Vrhovec (PD Radovljica) - GRS
Andrej Kunstelj (PD Kranjska Gora) – VPZS, GRS in IPV
Klemen Volontar (PD Jesenice) – VPZS, GRS in IPV
2. Tečajniki
Tečaja se je udeležilo in 20 tečajnikov in 2 tečajnici iz 14 planinskih društev. Vsi so tečaj uspešno opravili.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Ime in Priimek
BOŠTJAN GAČNIK
BRANKO FORSTNERIČ
DANILO MILOŠIČ
NIKOLAJ MOLE
HERMINA ČUK
JURIJ ČUK
JOŽE ŽNIDAR
JASNA KOVŠCA
MITJA MIKUŽ
URŠKA MODRIJAN
ANTON MARKOVIČ
DARKO HRNČIČ
MAJDA MARKOVIČ
FRANČIŠEK BAKŠIČ
FRANC ŠTOKAR
MARTIN KASTELIC
JURE BREČKO
TADEJ BREGAR
ROMAN PETELIN
ALOJZIJ BAŠELJ
MATJAŽ PETERNELJ
FRANC BERK
BOJAN ZAVRŠNIK
TONE ŠPENDOV

Planinsko društvo
DRAGO BREGAR
HALOZE
HALOZE
HORJUL
KRIŽNA GORA
KRIŽNA GORA
LOČE
NOVA GORICA
NOVA GORICA
NOVA GORICA
NOVO MESTO
NOVO MESTO
NOVO MESTO
POLOM
POLOM
POLOM
RADEČE
RAŠICA
RIBNICA
ŠKOFJA LOKA
ŠKOFJA LOKA
VRELEC
ŽIROVNICA
ŽIROVNICA
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DELJENI TEČAJ ZA VODNIKE PZS ZA PRIDOBITEV KATEGORIJE A
Je potekal od 03. 03. 2007 do 10. 06. 2007 na več lokacijah po Sloveniji.
Organizator: Podkomisija za usposabljanje Vodniške komisije PZS.
Vodstvo tečaja
Vodja:
Tehnični vodja:
Vodstvo:

Ivo Eder – VPZS, IPV
Franc Gričar – VPZS, IPV
Dragi Baloh – VPZS, IPV
Pavel Jerebic – VPZS, IPV
Pavel Lesjak – VPZS, IPV
Ivan Cigale – VPZS, AI, IPV
Milan Domitrovič – VPZS, IPV
Jože Radej – VPZS, IPV
Bojan Pollak AI VPZS GRS GV
Primož Trop – VPZS, IPV
Lili Jazbec - VPZS
Milan Jazbec – VPZS, AI
Borut Vukovič - VPZS
Andrej Kunstelj – VPZS, GRS, IPV
Oto Čegovnik - GRS
Marjeta Keršič - Svetel
Janko Breznik VPZS IPV
Zdravko Zajc – VPZS, IPV

Udeleženci:
Tečaja se je udeležilo 36 udeležencev iz različnih PD. Prisotnih je bili 9 žensk in 27 moških.
Tečaj so vsi uspešno opravili
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

IME IN PRIIMEK
MARKO NOVINŠEK
MIRAN DOBRAVC
TOMAŽ ROŽIČ
ZORAN PREDOLNIK
MARTIN LIKEB
KARMEN IVANETIČ
MARTIN PLUT
RUDOLF ŠKEDELJ
ANTON TROPE
RAŠO ADROVIĆ
FRANC GABRIJEL
JOSIP BUČAR
BOJAN MARKOVIČ
ŠTEFANIJA ŠEBALJ-MIKŠE
BOGDAN POTOČNIK

PD
ŠMARTNO OB PAKI
ŠMARTNO OB PAKI
ŠMARTNO OB PAKI
ŠMARTNO OB PAKI
ŠMARTNO OB PAKI
ŠMARTNO OB PAKI
SEMIČ
SEMIČ
SEMIČ
INTEGRAL
INTEGRAL
POLET
POLET
CERKNICA
MATICA MARIBOR
SEK. GORCA

16
17
18
19
20
21
22
23

BOJAN DRAKSLER
STANISLAV TRBOVC
JANEZ-BRUNO OMAN
CIRIL ČERNEC
JANA REMIC
VINKO VODUŠEK
MARKO LORGER
VALENTIN GOLEŽ

ŽELEZNIČAR LJUBLJANA
OJSTRICA CELJE
OJSTRICA CELJE
OJSTRICA CELJE
RADOVLJICA
DRAMLJE
DRAMLJE
DRAMLJE
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

EDVARD TOMŠIČ
BRANKO PETAUER
DAMJAN BERGHAUS-MAJNIK
DANIELA GOLOB
MARIJA SMRKOLJ
BERNARD ALIČ
BORIS RIGLER
KARMEN KODARIN
BORIS JELENKO
VALENTIN GOLEŽ
MANCA SUŠNIK
PETRA GOLOB
POLONA TOMAŽIN

VRHNIKA
ŠENTJUR PRI CELJU
MAKS MEŠKO ORMOŽ
APD KOZJAK
MORAVČE
TRŽIČ
VRHNIKA
PIRAN
SLOVENJ GRADEC
DRAMLJE
RADOVLJICA
APD KOZJAK MARIBOR
RADOVLJICA

STRNJENI TEČAJ ZA VODNIKE PZS ZA PRIDOBITEV KATEGORIJE A
1. izmena
Tečaj za vodnike PZS A kategorije je bil izveden v PUS Bavšica. Trajal je od sobote, 30. junija do
srede, 11. julija 2007. Organizator usposabljanja je bila Vodniška komisija pri PZS oz. njena
Podkomisija za usposabljanje.
Vodstvo tečaja:
Kotnik Jaka
Mihev Janko
Ambrož Rudi
Rožič Jože
Iztok Rojc
Lili Jazbec
Vanja Kovač
Ozimic Nina

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

IPV
IPV
IPV
IPV
IPV
VPZS
VPZS
VPZS

Vodja tečaja
Tehnični vodja
Član vodstva
Član vodstva
Član vodstva
Predavateljica
Predavateljica
Zdravnica

Seznam tečajnikov :
Priimek
Ime
BIZJAK
Simon
ČUFER
Vlasta
FARTEK
Boris
FURJAN
Izidor
GAŠPERLIN
Metod
HRASTEL
Miha
JAKOMINI
Stanislav
KAPLJA
Matjaž
KOKOŠAR
Janez
KOSIČ
Nika
KOTNIK
Boris
KUŠLAN
Rok
LAČEN
Mitja
LUŽAN
Helena
MAČKOVŠEK
Mojca
MEDVEDŠEK
Matjaž
MOTORE
Gal
NOVAK
Gregor
17

PD Dravograd
PD Radlje ob Dravi
PD Radlje ob Dravi
PD Tržič
PD Dravograd
PD Domžale
PD Ajdovščina
PD Dravograd

PD
Ajdovščina
Valentin Stanič Kanal
Gornja Radgona
Ptuj
Kranj
Velenje
Skalca Hoče Slivnica
Litija
Postojna
Postojna
Zreče
Ljubljana – Matica
Pošte in Telekoma Maribor
Kranj
Velenje
RTV Ljubljana
Lisca Sevnica
Atomske Toplice
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

OBLAK VEHAR
PODGRAJŠEK
PRELEC
ROGELJ
SKOK
TRAMPUŠ
TURNA
VAJDIČ
VOGEL
VOLK
WILLEWALDT
ZALAR BIZJAK
ZEBIČ
ZUPAN

Mihaela
Peter
Majda
Katja
Jan
Neža
Špela
Simon
Marko
Jernej
Matic
Sonja
Zlatko
Aljaž

Žiri
Zreče
Železniki
Pošte in Telekoma Ljubljana
Velenje
Škofja Loka
Polž Višnja gora
Mariborski tisk
Mežica
Ljubljana - Matica
Radovljica
Vrhnika
Lisca Sevnica
Litija

STRNJENI TEČAJ ZA VODNIKE PZS ZA PRIDOBITEV KATEGORIJE A
2. izmena
Je potekal v PUS Bavšica in okoliških hribih od 11. 7. 2007 do 22. 7. 2007.
Tečaja se je udeležilo 30 tečajnic in tečajnikov, 10 žensk in 20 moških.
Vodstvo:
AMBROŽ Rudi, vodja
ROŽIČ Jože, tehnični vodja
KADIŠ Katja, inštruktorica
KADIŠ Franc, inštruktor
MIHEV Janko, inštruktor
OZIMIC Nina, zdravnica
SKOK Miha, inštruktor
TROP Primož, inštruktor
1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

HABJAN
ZUPANC
BUKOVINSKI
JERAM
BLAŽIČ
LELEK
KOŠIR
OŠLAJ
BUDNA
NERAT
VRČKOVNIK
JURGEC
BAŠA
LIČEN
MAVRIČ
GOSTINČAR
VITEZ
DRAŠLER
ILOTIČ
PLANOVŠEK
VRATANAR
RESNIK

ALEŠ
MONIKA
DARKO
MATEJ
DAMJAN
VLASTA
IRENA
GAŠPER
LUKA
MATIJA
MAJA
PETER
TADEJ
ERIK
MATEJ
ŽIGA
IRENA
JANEZ
BRANKO
PRIMOŽ
MIRAN
MIHELA
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BOHINJSKA BISTRICA
BOHINJSKA BISTRICA
BREŽICE
CERKNO
FRAM
KAMNIK
LJUBLJANA - MATICA
LJUBLJANA - MATICA
LJUBNO OB SAVINJI
LJUBNO OB SAVINJI
LJUBNO OB SAVINJI
MEŽICA
NOVA GORICA
NOVA GORICA
NOVA GORICA
OPD KOPER
OPD KOPER
PODPEČ PRESERJE
POLŽ
REČICA OB SAVINJI
REČICA OB SAVINJI
SLOVENSKA BISTRICA
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

TURKOVIČ
DEL FABRO
DEL FABRO
BALAŽIČ
JAGAR
HOSTNIK
VETERNIK
KRŽIŠNIK

TINA
URŠKA
TANJA
NEJC
TOMAŽ
SILVA
ANDREJ
MINA

SNEŽNIK
VRELEC ROGAŠKA
VRELEC ROGAŠKA
ŽALEC
ŽALEC
AT PODČETRTEK
ŠOŠTANJ
MEDVODE

TEČAJ ZA VODNIKE PZS ZA PRIDOBITEV KATEGORIJE B
31. 05. do 03. 06. 2007 na Češki koči ter 23. in 24. 06. 2007 na Grohotu.
Organizator usposabljanja je bila Vodniška komisija pri PZS oz. njena Podkomisija za usposabljanje
Vodstvo:
Ivan Eder, Aleksander Kelnerič, Rudi Ambrož, Stanka Čoh, Miran Čoh, Dragi Baloh, Jože Rožič,
Janko Mihev, Jože Radej
Udeleženci:
1. ČADEŽ MARJAN
2. FORSTNERIČ BRANKO
3. KIRBIŠ MILAN
4. KOCBEK DARINKA
5. KOMAC MATEJA
6. KOSEDNAR NEJC
7. KRAŠEK JOŽEF
8. KUZMAN UROŠ
9. LAPORNIK DAVID
10. LUKŠA JERNEJ
11. MARINKO MARKO
12. MAVRI MARKO
13. MILOŠIČ ALBIN
14. PERKOVIČ MARJANA
15. RADOJČIČ MILAN
16. ROŽMAN NUŠA
17. SITAR ANTON
18. STRAŽAR TOMAŽ
19. VERBIČ JASMINA
20. VIDEC JOŽEF
21. ZUPANČIČ DAMJAN
22. CAJZEK JOŽE
23. MEDVEŠEK JANKO

KRANJ
HALOZE
MIKLAVŽ
MIKLAVŽ
PANORAMA
VELENJE
LAŠKO
VELENJE
LAŠKO
LJUBLJANA MATICA
PANORAMA
LAŠKO
HALOZE
ISKRA KRANJ
VIDEM
BREŽICE
VRANSKO
SATURNUS
KRIŽE
LAŠKO
POLET
ŽELEZNIČAR CELJE
VIDEM

TEČAJ ZA VODNIKE PZS ZA PRIDOBITEV KATEGORIJE B
17. 05. do 20. 05. 2007 na Frischaufovem domu na Okrešlju ter
08. in 09. 06. 2007 na Grohotu.
Organizator usposabljanja je bila Vodniška komisija pri PZS oz. njena Podkomisija za usposabljanje.
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Vodstvo tečaja:
Kotnik Jaka
Ambrož Rudi
Mihev Janko
Jože Rožič
Boris Madon
Lili Jazbec
Seznam tečajnikov:
Priimek
1 BERK
2 BRIŠAR
3 BUKOVŠEK
4 BURGAR
5 CAJZEK
6 ČERNJAVIČ
7 GATEJ
8 GOLOB
9 IVANČIČ
10 JANŽEK
11 KORITNIK
12 MARKIČ
13 MARKO
14 OZIMIC
15 PITAMIC
16 PLAJNŠEK
17 PLEVNIK
18 RAC
19 UGOVŠEK
20 ULE
21 VADNAL
22 VIDOVIČ
23 ŽUPAN
24 ŽVEGLIČ

IPV
IPV
IPV
IPV
IPV
VPZS

Vodja tečaja
Tehnični vodja
Član vodstva
Član vodstva
Član vodstva
Član vodstva

Ime
Franc
Bogdan
Andrej
Tone
Jože
Janko
Lilijana
Bojan
Simon
Alojz
Robert
Mojca
Martin
Nina
Bojana
Doroteja
Silva
Katja
Andrej
Štefka
Izabel
Dejan
Vincenc
Luka

PD Dravograd
PD Radlje ob Dravi
PD Radlje ob Dravi
PD Tržič
PD Završnica
PD Domžale

PD
Vrelec
Podbrdo
Iskra Kranj
Janez Trdina
Železničar Celje
Gornji Grad
Podbrdo
Nazarje
Tolmin
Šentjernej
Grmada Celje
Jezersko
Vransko
Dravograd
Kobarid
Ptuj
AT Podčetrtek
Radlje ob Dravi
Drago Bregar
Kočevje
Postojna
Ptuj
Šentjernej
Lisca

TEČAJ ZA VODNIKE PZS ZA PRIDOBITEV KATEGORIJE C
Planina pri Jezeru, 7. do 9. september 2007 ter Koča na Klemenči jami,
29. in 30. september 2007
Organizator usposabljanja je bila Vodniška komisija pri PZS oz. njena Podkomisija za usposabljanje.
Vodstvo tečaja:
Anton Golnar
Iztok Rojc
Aleksander Kelnerič
Udeleženci tečaja:
Ime in priimek
1 ANDREJ SLAK
2 MIHA NOČ

AI
IPV
IPV

Vodja tečaja
Tehnični vodja
Član vodstva

PD
KAMNIK
JESENICE
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3
4
5
6
7

TOM FROEBE
BOŠTJAN GAČNIK
FRANCI KROPEC
GORAZD BOKŠAN
JAKA KOTNIK

TRBOVLJE
DRAGO BREGAR
VITANJE
CELJE-MATICA
DRAVOGRAD

KOPNO IZPOPOLNJEVANJ VPZS MDO LJUBLJANE
Kamniška Bistrica, 14. - 15. 4. 2007
Vodstvo: Marinka Koželj Stepic, Bojan Pollak, Mira Ažman, Drago Metljak, Janez Ažman, Lojze
Jerman,
Izpopolnjevanja se je udeležilo 28 vodnikov, od tega 18 moških in 10 žensk:
Zap.št. Ime in priimek
1.
Boštjan BORŠTNAR
2.
Jure BOŽIČ
3.
Jože DRAB
4.
Tatjana HRIBAR
5.
Stanislav JAKI
6.
Urša JAMŠEK
7.
Janez JESENŠEK
8.
Frane KEMPERLE
9.
Peter KLEMENC
10.
Anton KNAVS
11.
Marjan KOCJANČIČ
12.
Andreja KURALT
13.
Janez KUTNAR
14.
Leon LAVRIČ
15.
Boris LAZAR
16.
Rudi MAGAJNA
17.
Jurček NOVAK
18.
Marija POLLAK
19.
Valentina POSEGA
20.
Katja PREMERL
21.
Mitja PREMERL
22.
Mojca STRUNA
23.
Neva ŠEMROV
24.
Franc VIRIJANT
25.
Zvone ZIDANIČ
26.
Peter ZMRZLIKAR
27.
Tanja ŽELE
28.
Vida ŽUČKO

PD
Janez Trdina Mengeš
Črnuče
Ljubljana-Matica
Iskra Kranj
Pošte in Telekoma
Moravče
Moravče
Kamnik
Moravče
Jeglič
Moravče
Medvode
Črnuče
Moravče
Pošte in Telekoma
Polje
Moravče
Kamnik
Postojna
Integral
Integral
Drago Bregar
Postojna
Komenda
Jeglič
Komenda
Postojna
Moravče
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KOPNO IZPOPOLNJEVANJE VPZS MDO DOLENJSKE IN BELE KRAJINE
21. - 22. 04. 2007, Gorjanci
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Ime
BOGOMIR
JOŽE
MARIJA
ANDREJA
RAJKO
MATEJA
UROŠ
TOMEŽ
TOMAŽ
TEREZIJA
ROZALIJA
RUDOLF
IGOR
FRANC
MLADEN
MARTIN
EMIL
LADO
PETER
JANEZ
MARJAN
ANTON
DELVETA
TATJANA
VERA
JOŽE
STANE
BRANKO
BLAGOJA
MILENA
MOJMIR
ALOJZ
ZDRAVKO
JANEZ
JOŽE
MATJAŽ

Priimek
GASIOR
PATTY
NOVAK
OGOREVC
FENDE
UDOVČ
JANTOLEK
KOCJAN
MIKEC
MORETTI
SKOBE
SKOBE
SLADIČ
SOMRAK
ŽIVKOVIČ
STARC
ŽAGAR
KOVAČIČ
KOKOŠINEK
KAVČIČ
INTIHAR
KRAŠOVEC
PAVUNC
BOŠTJANČIČ
KOSTELEC
JENIČ
SLANC
BRODARIČ
TOŠESKI
CESAR
RUPAR
RUPAR
KUNIČ
JERMAN
HUDELJA
BOHINC

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vodstvo:
FRANC
KATJA
RUDI
FRANC
JOŽE
FRANCI
MARTIN
JANKO

KADIŠ
KADIŠ
AMBROŽ
GRIČAR
RADEJ
KOKALJ
LUZAR
MIHEV
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VIDEM
BREŽICE
BREŽICE
BREŽICE
KRANJ
KRANJ
NOVO MESTO
NOVO MESTO
NOVO MESTO
NOVO MESTO
NOVO MESTO
NOVO MESTO
NOVO MESTO
NOVO MESTO
NOVO MESTO
VELIKE LAŠČE
VELIKE LAŠČE
VELIKE LAŠČE
VELIKE LAŠČE
VIDEM
RIBNICA
METLIKA
RTV
RTV
METLIKA
METLIKA
METLIKA
METLIKA
METLIKA
METLIKA
LISCA
LISCA
ČRNOMELJ
ČRNOMELJ
ČRNOMELJ
POLOM
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IZPOPOLNJEVANJE V KOPNIH RAZMERAH ZA VODNIKE PZS
MDO GORENJSKE, Valvasorjev dom pod Stolom, 11. – 12. maj 2007
Vodstvo:
IME IN PRIIMEK
PLANINSKI NAZIV
BORUT VIDOVIČ
IPV - VPZS
MATJAŽ HAFNER
IPV - VPZS
MARJAN RUČIGAJ
IPV - VPZS
BORIS MADON
IPV - VPZS
JOŽA VARL
VPZS
ANDREJ KUNSTELJ
ZDRAVNIK GRS
Udeleženci:
1. CIUHA JANEZ
2. DOBAR BRANKO
3. FIFOLT DUŠAN
4. GORTNAR BOŠTJAN
5. GRAŠIČ JANEZ
6. BALAŽIČ LEOPOLD
7. ŠKRJANEC UROŠ
8. KOLAR MARTINA
9. KOSEC SEBASTJAN
10. KUČIČ RAJKO
11. LUŠTREK VILI
12. MERTELJ SARA
13. OMEJC ALENKA
14. PAGON DARJA
15. PAVLIN SLAVICA
16. PERKO JANA
17. PIRC BREDA
18. PLEŠEC MIRO
19. POGAČAR MIROSLAV
20. PRELOVŠEK UROŠ
21. RENER OLGA
22. ROBIČ INES
23. SLUGA MOJCA
24. ŠTALC DRAGICA
25. ŠTUPAR FRANC
26. VREČEK JURE
27. ZAJEC ROBERT
28. ŽAGAR FRANC
29. PAGON MATEJ

JAVORNIK - KOR.B.
JAVORNIK - KOR.B.
JAVORNIK - KOR.B.
MEDVODE
SREDNJA VAS V BOH.
PT LJUBLJANA
PT LJUBLJANA
RADOVLJICA
JEGLIČ
ŽELEZNIČAR LJ.
MEDVODE
GOZD MARTULJK
MEDVODE
RADOVLJICA
LJUBLJANA MATICA
RAŠICA
ISKRA KRANJ
MEDVODE
RADOVLJICA
ISKRA KRANJ
KRIŽE
GOZD MARTULJK
GOZD MARTULJK
KRIŽE
JEGLIČ
RADOVLJICA
POLJE
JESENICE
RADOVLJICA

KOPNO IZPOPOLNJEVANJE VODNIKOV PSZ MDO KOROŠKE
Naravske Ledine, 11. – 13. 05. 2007
Predavatelj, inštruktor
Cigale Ivan
Vodja izpopolnjevanja
Čegovnik Oto
Kadiš Franc

Naziv
IPV, AI
IGRS
IPV
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Namestnik vodje
Kadiš Katarina
Mihev Stanko
Tehnični vodja
Nina Ozimic

IPV
IPV
Zdravnik

Udeleženci:
Z.št. Priimek in ime
1 Andrejc Branko
2 Andrejc Dragica
3 Barl Andreja
4 Benkovič Ignac
5 Bricman Franc
6 Burjak Rudi
7 Donša Franc
8 Đurič Jovan
9 Epšek Marjan
10 Eršte Alojz
11 Fekonja Albina
12 Fužir Silva
13 Glasenčnik Igor
14 Gosnik Franc
15 Hartman Ivan
16 Heber Jožica
17 Hiter Jože
18 Hribar Jože
19 Igerc Ferdo
20 Kaiser Ignac
21 Kaiser Vida
22 Kete Danilo
23 Kete Dragica
24 Kete Vesna
25 Klepec Božidar
26 Komprej Ivan
27 Kotnik Veronika
28 Kotnik Viljem
29 Kozak Štefan
30 Krajger Kristjan
31 Krenker Stane
32 Križan Franc
33 Kumer Karolina
34 Tomec Veronika
35 Lauko Igor
36 Laznik Janko
37 Mlinar Andrej
38 Mravljak Tončka
39 Pisar Vojko
40 Prah Marta
41 Pristavnik Alojzij
42 Puc Karmen
43 Puc Miran
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Matično PD
RPD DP Dravograd
RPD DP Dravograd
Slovenj Gradec
Matica Murska Sobota
Mislinja
Mežica
Mura Murska Sobota
Slovenj Gradec
Dravograd
Bricnik Muta
Mislinja
Črna na Koroškem
Ožbalt Kapla
Črna na Koroškem
Slovenj Gradec
Dravograd
Bricnik Muta
Mislinja
Ravne na Koroškem
Vuzenica
Vuzenica
Mislinja
Mislinja
Mislinja
Matica Murska Sobota
Prevalje
Ravne na Koroškem
Ravne na Koroškem
Mura Murska Sobota
Prevalje
Mislinja
Mura Murska Sobota
Peca Olševa
Peca Olševa
Radlje ob Dravi
Črna na Koroškem
Mežica
Ravne na Koroškem
Slovenj Gradec
Ožbalt Kapla
Ravne na Koroškem
RPD DP Dravograd
RPD DP Dravograd
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44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Račnik Marjan
Rotovnik Jože
Senica Vlasta
Skutnik Ervin
Šimon Denis
Tajnik Martin
Trop Bogomir
Valtl Peter
Zaveršnik Egidij
Zaveršnik Jože
Zupanc Peter

Ožbalt Kapla
Slovenj Gradec
Bricnik Muta
Bricnik Muta
Matica Murska Sobota
Mislinja
Prevalje
Bricnik Muta
Mislinja
Mislinja
Mislinja

KOPNO IZPOPOLNJEVANJE VODNIKOV PZS MDO ZASAVJA
Zasavska gora, 19. in 20. 06. 2007
Vodstvo:
Maja Kumer
Gričar Franc
Ponebšek Roman
Zdravko Zajc
Radej Jože
Udeleženci:
ŠT.
PRIIMEK IN IME
1. BLAZINŠEK MIROSLAV
2. BUKOVŠEK VITOMIR
3. DORNIK ALJOŠA
4. FAJIČ KATJA
4. GRM SILVA
5. GRUM FRANC
6. JENSTERLE FRANČIŠKA
7. JESENŠEK BORIS
8. KONCILJA AVGUST
9. MLAČ BINE
10. MUZELJ IVAN
11. OGRIČ ANA
12. GORENAK IRENA
13. POLUTNIK KARLO
14. SKRALOVNIK MATEJA
15. ŠTANTE MIRAN
16. TOMŠIČ STANISLAV
17. VAUPOTIČ MAJDA

PD
VOJNIK
LITIJA
VIHARNIK
ŽALEC
APD KOZJAK
VOJNIK
GORJE
VIHARNIK
ZAGORJE
VIHARNIK
VOJNIK
ZAGORJE
VOJNIK
TRBOVLJE
APD KOZJAK
VOJNIK
POŠTE IN TELEKOMA LJUBLJANA
DRAVA MARIBOR
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KOPNO IZPOPOLNJEVANJE VODNIKOV PZS MDO PODRAVJA
Mariborska koča, 11. do 13. maj 2007
Vodstvo:
z.š. ime in priimek
1. Jože Bobovnik
2. Ivan Eder
3. Franc Korpar
4. Mitja Plohl
5. Miran Tarkuš
6. Primož Trop
7. Damjan Vidovič, dr.
8. Miran Čoh
9. Pavel Jerebic
Udeleženci 1. skupina:
zap. priimek in ime
1. ARL CVETKA
2. BLAŽIČ BORIS
3. BRAČIČ ROK
4. BRAČKO ANTON
5. BREZOČNIK GREGOR
6. CERKVENIČ BORUT
7. FILIPIČ IVAN
8. FRAS MAJA
9. FRIŠEK - BOROVNIK IVAN
10. GALUN ALENKA
11. GERMIČ BOŠTJAN
12. GLODEŽ BOŠTJAN
13. GREGORC BRANKO
14. HARTMAN GORAZD
15. HARTMAN JOŽICA
16. ISKRA ZINKA
17. JUHART JOŽE
18. JURGEC RAJKO
19. KAVKLER LEOPOLD
20. KOLAR JOŽICA
21. KOLMANIČ DARKO
22. KOSI IVAN
23. KOVAČIČ JANKO
24. LEPOŠA EDVARD
25. MALLY MARJAN
26. MEDVED MIRKO
27. MEGLIČ CVETKO
28. MLINAREVIĆ ANTUN
29. MUNDA VIKTOR
30. PAVLIČ MILAN
31. PETEK BRANKO
32. PLENIČAR POLONA
33. PUČKO BORIS
34. RADEK TADEJA
35. REČNIK-KRAJNC ILKA
36. STRNAD MIRKO
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pd
LOVRENC NA POHORJU
POLJČANE
ŽELEZNIČAR MARIBOR
TAM MARIBOR
FRAM
DRAVA MARIBOR
TAM MARIBOR
LOVRENC NA POHORJU
POLJČANE
JAKOB ALJAŽ
LOVRENC NA POHORJU
FRAM
RUŠE
RUŠE
RUŠE
ŽELEZNIČAR MARIBOR
RUŠE
MAJŠPERK
POLJČANE
POLJČANE
RUŠE
MARIBOR - MATICA
POLJČANE
POLJČANE
POLJČANE
POLJČANE
SKALCA HOČE-SLIV.
PTUJ
DRAVA MARIBOR
POLJČANE
TAM MARIBOR
POLJČANE
MARIBOR - MATICA
PTUJ
FRAM
ŽELEZNIČAR MARIBOR
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37. STRNAD PETER
38. ŠNUDERL MATEJ
49. TEŽAK JOŽEF
40. TRSTENJAK FRANC
41. TUŠEK IVAN
42. URLAVB IZTOK
43. VALENČAK LIDIJA
44. VANER MAJA
45. VRAČKO FRANC
46. VRBNJAK BOJAN
47. ZUPAN MOJCA
48. ZVER VINKO

ŽELEZNIČAR MARIBOR
FRAM
POLJČANE
DRAVA MARIBOR
MARIBOR - MATICA
RUŠE
RUŠE
MARIBOR - MATICA
LOVRENC NA POHORJU
TAM MARIBOR
SKALCA HOČE-SLIV.
JAKOB ALJAŽ

Udeleženci 2. skupina:
zap. priimek in ime
1. ANŽEL SREČKO
2. DIVJAK ANTONIJA
3. DRUŽOVEC BRANKO
4. FARTEK VERICA
5. FRANK BORIS
6. GRAŠIČ ROBERT
7. GRUJIČ PREDRAG
8. HALOŽAN GORAZD
9. HARTMAN MATJAŽ
10. HERIČ JANEZ
11. IVANČIČ BOŠTJAN
12. JAKOPEC FELIKS
13. JESENEK ANJA
14. KEŠPERT FRANC
15. KODRIČ IVAN
16. KRAMBERGER DARINKA
17. KUSTER DRAGOTIN
18. LEŠNIK STANISLAV
19. LIPIČ DRAGO
20. LORENCI LEOPOLDINA
21. LORENCI MATEVŽ
22. LORENCI ŠTEFAN
23. MATJAŠIČ IVAN
24. PERETIN ALEŠ
25. PLANINC MARJAN
26. PODGORNIK ROK
27. PŠENIČNIK DAMJAN
28. ROŠKAR JOŽE
29. ROŠKAR VALERIJA
30. SAGADIN DAMIJAN
31. SMOLEJ MIRAN
32. STAVBAR ANDREJ
33. ŠAMPERL JOŽEF
34. ŠTROMAJER ALOJZ
35. TOMAN RAJKO
36. VNUK DAMIJAN
37. STRNIŠA KLAVDIJA
38. MEGLIČ CVETO

pd
HAKL
HAKL
HAKL
GORNJA RADGONA
MARIBOR - MATICA
POHORJE ZGORNJA P.
GORNJA RADGONA
HAKL
FRAM
HAKL
FRAM
HAKL
POHORJE ZGORNJA P.
MAJŠPERK
BREZJE
HAKL
HAKL
BREZJE
HAKL
SLOVENSKA BISTRICA
SLOVENSKA BISTRICA
SLOVENSKA BISTRICA
GORNJA RADGONA
FRAM
MAJŠPERK
MARIBOR - MATICA
SLOVENSKE KONJICE
HAKL
HAKL
FRAM
MAJŠPERK
FRAM
HAKL
BREZJE
SLOVENSKE KONJICE
HAKL
BOČ
SKALCA HOČE-SLIVNICA
27
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KOPNO IZPOPOLNJEVANJE ZA VODNIKE PZS MDO SAVINJSKE
Mozirska koča, 18. - 20. 05. 07
Vodstvo:
Milan Domitrovič, Bojan Rotovnik, Mateja Grat, Tone Golnar, Jože Kamenšek, Zdenko Purnat,
Franci Kumer
Udeleženci 1. skupina:
zap. priimek in ime
1. BASTL STANKA
2. BLATNIK LOTTI
3. BORŠTNER ANDREJA
4. BUKOVEC ZLATKA
5. ČREPINŠEK SILVO
6. ČRETNIK DUŠAN
7. ČRETNIK FRANC
8. DOLENC IVANKA
9. HORJAK FRANČIŠEK
10. KAJBA ANICA
11. KOPREK FRANJO
12. KORTNIK MATEJ
13. KOVAČIČ VILJEM
14. MAVRIČ BOJAN
15. NARAKS FRANC KAROL
16. NUNČIČ FLORIJAN
17. OBLAK PETER
18. OSTRUH MARJAN
19. POLAVDER BOGOMIL
20. POLAVDER JANJA
21. PRIMC MIŠO
22. PRIMIC GORAZD
23. ŽAGAVEC IRENA
24. SAVINEK DARJA
25. STANONIK JOŽE
26. STRAŽE IVAN
27. MARŠNJAK FRANC
28. ŠALAMON ANDREJ
29. ŠINKO FRANC
30. ŠKRUBEJ SLAVKO
31. TODOROVIČ IRISLAV
32. TOPLAK ROMAN
33. URH ŠTEFKA
34. VERBUČ ALEKSANDER
35. VERČEK REMS MOJCA
36. VIDOVIČ DAGMARA

planinsko društvo
NAZARJE
DOBROVLJE-BRASL.
ZABUKOVICA
VRANSKO
ŠEMPETER V SAV.D.
LIBOJE
LIBOJE
ŠKOFJA LOKA
DOBRNA
ATOMSKE TOP.PODČ.
ŠKOFJA LOKA
ŠOŠTANJ
LOČE
VRANSKO
ZABUKOVICA
CELJE-MATICA
CELJE-MATICA
NAZARJE
ZABUKOVICA
ZABUKOVICA
GRMADA
POHODNIK NOV MESTO
DOBRNA
TABOR
ŠKOFJA LOKA
ŠENTJUR
VELENJE
ATOMSKE TOP.PODČ.
GRMADA
CELJE-MATICA
ŠKOFJA LOKA
GRMADA
ZABUKOVICA
NAZARJE
POHODNIK NOVO MESTO
LIBOJE

Udeleženci 2. skupina:
zap. priimek in ime
1. ŽIŽMOND ANTON
2. DJUHERIČ HUSEIN
3. DRAME ALEKSANDER
4. FORTUNA FRANCI

planinsko društvo
VELENJE
VELENJE
SLIVNICA PRI CELJU
GORENJA VAS
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5. GOLJA GREGOR
6. GRADIČ NINA
7. GROHAR MARIJA
8. HOSTA MARJAN
9. ISKRA MATIJA
10. JANČIČ MIRAN
11. KOŽELJNIK ZVONE
12. KRIŽANEC HAROLD
13. KROBAT ZVONKO
14. MAROVT NATALIJA
15. MEŽA MARKO
16. MRAK MATJAŽ
17. PIVK ALENKA
18. PLANKO MATEJ
19. SKAZA MARJAN
20. SLEMENŠEK IZIDOR
21. STRAŠEK IVAN
22. SVET MARIJA MILENA
23. ŠALAMON MAGDA
24. ŠKETA KATARINA
25. ŽAGAR FRIDERIK
26. TOŠ ALJA
27. TRČEK DRAGO

ŠENTJERNEJ
SLIVNICA PRI CEELJU
LJUBNO OB SAVINJI
ŠENTJERNEJ
SLIVNICA PRI CELJU
VELENJE
VELENJE
SLOGA ROGATEC
ŠMARJE PRI JELŠAH
DOBROVLJE-BRASLOVČE
VELENJE
GORENJA VAS
GORENJA VAS
SLIVNICA PRI CELJU
VELENJE
DOBROVLJE-BRASLOVČE
ŠMARJE PRI JELŠAH
ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI
ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI
DOBROVLJE-BRASLOVČE
SLIVNICA PRI CELJU
LJUBNO OB SAVINJI
GORENJA VAS

KOPNO IZPOPOLNJEVANJE ZA VODNIKE PZS MDO NOTRANJSKE
Krim, 02. – 03. 06. 2007
Vodstvo: Marinka Koželj Stepic, Bojan Pollak, Mira Ažman, Drago Metljak, Lojze Jerman, Janez
Ažman, Marko Goršič
Udeleženci:
zap. priimek in ime
1. ČERIN RAJMUND
2. DAJČMAN MARJETA
3. DROŽINA MARIJAN
4. KAVČIČ IVO
5. JUSTIN DRAGOVAN
6. KODRE NABERGOJ ELENA
7. KORŠIČ ALEŠ
8. KREVS ALEŠ
9. KUNEJ MOJMIR
10. LEBAN TATJANA
11. OGRINC KATARINA
12. PIŽENT ANDREJKA
13. RAIČIĆ BARBARA
14. RUS JERNEJ
15. SLABE JANEZ
16. STRANŠČAK LADKA
17. ŠERE ZVONE
18. ŠTURMAN MATJAŽ
19. TABERNIK KATJA
20. TORKAR FABČIČ NATAŠA
21. TRAMPUŽ IVAN

pd
OPD KOPER
LJUBLJANA MATICA
SLAVNIK
ŽIRI
OPD KOPER
PODNANOS
POŠTE IN TELEKOMA LJ
NOVO MESTO
OPD KOPER
OPD KOPER
LJUBLJANA - MATICA
PODNANOS
OPD KOPER
LOGATEC
LOGATEC
OPD KOPER
DRAGO BREGAR
OPD KOPER
KAMNIK
PODNANOS
POŠTE IN TELEKOMA LJ
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22. TRATAR ROMAN
23. ZUBIN ALDO

POŠTE IN TELEKOMA LJ
OPD KOPER

KOPNO IZPOPOLNJEVANJE ZA VODNIKE PZS
Bavšica, 29. - 30.9.2007
Izpopolnjevanje je potekalo v organizaciji PU VK PZS.
Vodstvo: Roman Ponebšek, Bojan Rotovnik, Franc Gričar, Jože Rožič, Boris Madon, Maja Kumer.
Udeleženci:
priimek
1 Pahovnik
2 Moškrič
3 Poročnik
4 Bergoč
5 Lučič
6 Poklukar
7 Mrak
8 Kozole
9 Pevec
10 Mučibabić
11 Štok
12 Bajt
13 Bajt
14 Drmota
15 Drmota
16 Kržišnik
17 Telban
18 Novak
19 Fenz
20 Kofol
21 Zupančič
22 Jamnik
23 Šlibar
24 Šest
25 Čop
26 Segulin
27 Mavc
28 Hlade Mavc
29 Repovž
30 Breskvar
31 Žnidaršič
32 Jozelj
33 Drašler
34 Dolenc
35 Dernulc
36 Žnidarčič

ime
Jana
Maja
Aleš
Andrej
Marko
Primož
Jernej
Boštjan
Emil
Irena
Zoran
Marko
Simon
Jože
Franc
Viki
Lovro
Alenka
Jurij
Tilen
Klemen
Karolina
Martija
Ksenja
Janja
Zlatko
Vinko
Simona
Peter
Katja
Branko
Dušan
Darko
Gregor
Simona
Albin
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PD
Gornji Grad
Ljubljana - Matica
Snežnik Ilirska Bistrica
Snežnik Ilirska Bistrica
Snežnik Ilirska Bistrica
Gorje
Žirovnica
Senovo
Onger Trzin
Onger Trzin
Polzela
Sovodenj
Sovodenj
Sovodenj
Sovodenj
Sovodenj
Sovodenj
Jesenice
Jesenice
Jesenice
Jesenice
Jesenice
Jesenice
Jesenice
Gorje
Železničar Ljubljana
Radlje
Radlje
Novo mesto
RTV Ljubljana
RTV Ljubljana
Logatec
Domžale
Logatec
Logatec
Železničar Ljubljana
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KOPNO IZPOPOLNJEVANJE ZA VODNIKE PZS
Bavšica, 05.- 07. 10. 2007
Izpopolnjevanje je potekalo v organizaciji PU VK PZS.
Izpopolnjevanja se je skupaj udeležilo 54 vodnic in vodnikov PZS (10 vodnic in 14 vodnikov).
Vodstvo:
Franc Kadiš
IPV
Katja Kadiš
IPV
Jože Rožič
IPV
Rudi Ambrož
IPV
Sandi Kelnerič
IPV
Marko Matajurc
IPV
Nina Ozimic
zdravnik
Seznam udeležencev izpopolnjevanja:

vodja, predavatelj, inštruktor
tehnični vodja, predavatelj, inštruktor
inštruktor
inštruktor
inštruktor
inštruktor
predavatelj

I. skupina:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Priimek
Lotrič
Polak
Lamut
Pahovnik
Pahovnik
Petek
Zavolovšek
Barbič
Drašček
Gleščič
Kleč
Kovšca
Mahorčič
Sedevčič
Vodopivec
Vončina
Mohar
Grlica
Novak
Gregorc
Zupanc
Rožič
Novak
Vidmar
Bizjak

Ime
Vesna
Tomaž
Željko
Franc
Tanja
Klemen
Matej
Tomaž
Pavel
Toni
Igor
Jasna
Neža
Jože
Tina
Lidija
Andrej
Andrej
Andrej
Petra
Neva
Alenka
Gašper
Branko
Urška

PD
Dovje Mojstrana
Celje Matica
Grmada Celje
Gornji Grad
Gornji Grad
Gornji Grad
Gornji Grad
Nova Gorica
Nova Gorica
Nova Gorica
Nova Gorica
Nova Gorica
Nova Gorica
Nova Gorica
Nova Gorica
Nova Gorica
Snežnik Ilirska BisSnežnik Ilirska BisSnežnik Ilirska BisCelje Matica
Dravograd
Tržič
Velenje
Idrija
Idrija
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II. skupina:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Priimek
Kravanja
Črnič
Kravanja
Pištan
Marčeta
Cerar
Cerar
Knaus
Pirš
Kravanja
Flajs
Turk
Mihelič
Debeljak
Žvan
Vertelj
Jankovič
Urh
Hrabar
Peršič
Kužel
Rihar
Rajner
Ožbold
Ofak
Babič
Koblar
Podlesnik
Štamcar

Ime
Marija
Vinko
Zdravko
Jasmina
Nataša
Mojca
Marjan
Nina
Matjaž
Edvin
Jelko
Maja
Zdenka
Miha
Jurij
Mateja
Stevan
Živana
Mojca
Jana
Iztok
Gregor
Branka
Anton
Vida
Stane
Stanko
Nina
Primož

PD
Bovec
Bovec
Bovec
OPD Koper
OPD Koper
Blagovica
Blagovica
Ljubljana - Matica
Pošte in Telekoma Lj.
TNP
TNP
Piran
Ribnica
Gorenja vas
Gorje
Ljubljana - Matica
OPD Koper
Ljubljana - Matica
Piran
Piran
Škofja Loka
Viharnik
Kočevje
Kočevje
Kočevje
Ribnica
Tržič
Viharnik
Tržič

___________________________________________________________________________________

ZAPISNIK
3. seje Vodniške komisije,
ki je bila v sredo, 03. oktobra 2007, ob 18.
uri v prostorih PZS
Prisotni: Roman Ponebšek, Katarina Filipič,
Boris Madon, Mitja Plohl, Jože Bobovnik, Veronika Susman – Šegatin.
Opravičeno odsotni: Iztok Rojc, Aleš Glavnik,
Klemen Petek, Peter Nemanič.
Dnevni red:
1. priprave na Zbor vodnikov 2007.
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Ad 1)Zbor vodnikov PZS bo potekal v soboto,
24. 10. 2007 v prostorih Pošte Slovenije na
Čopovi ul. V Ljubljani. Pred zborom bo potekala okrogla miza na temo: Sodelovanje PZS in
STO na področju vodništva. Za izvedbo sta
zadolžena Uroš Vidovič in Rudi Skobe.
Dnevni red zbora:
1. Izvolitev delovnega predsedstva in
organov Zbora vodnikov 2007
2. Poročilo verifikacijske komisije
3. Sprejem Poslovnika o delu Zbora vodnikov
4. Poročilo o delu VK PZS in podkomisij za
leto 2007
5. Razprava o poročilih
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Sklep: sprejme se odstop g. Bojana Rotovnika

6. Potrditev programa dela VK in finančnega načrta VK za 2008
7. Poročilo komisije za pripravo volitev
8. Odločanje o razrešnici načelnika VK
9. Volitve načelnika VK za obdobje 2007 –
2010
10. Razno
11. Objava rezultatov volitev

Podvajanje funkcij nastopa tudi pri G. Bojanu
Pollaku, ki pa se mora do tega vprašanja še
opredeliti. Ali lahko deluje kot strokovni sodelavec?
Sklep: pozove se g. Pollaka, naj se opredeli.
Ad.2:
Zbor vodnikov PZS bo v soboto, 24. novembra
v prostorih Pošte
Gradivo: Ali samo na splet, ali pismeno? Pismeno gradivo se pošlje načelnikom vodniških
odborov v okviru MDO. Nujno je preveriti seznam in uskladiti podatke, za kar se zadolži
strokovno sodelavko go. Veroniko.
Sklep: na zboru vodnikov so posamezni MDO
zastopani na podlagi števila registriranih
vodnikov.

Seja je bila končana ob 19. uri.
Zapisala: Veronika Susman – Šegatin
Načelnik VK: Iztok Rojc
Ljubljana, 06. december 2007
*********************

ZAPISNIK

Organi zbora: za delovnega predsednika se
predlaga g. Jože Bobovnik.
Potrebno je uskladiti Pravilnik vodniške komisije in Poslovnik Zbora vodnikov.
Sklep: G. Bobovnik pripravi dokončni predlog
spremembe 39. čl. Poslovnika o delu Zbora
vodnikov PZS da bo usklajen z 17. čl. Pravilnika o organiziranosti vodnikov PZS-

4. seje Vodniške komisije,
ki je bila v sredo, 24. oktobra 2007, v prostorih PZS
Prisotni: načelnik Iztok Rojc, Aleš Glavnik,
Boris Madon, Katarina Filipič, Ivan Eder –
načelnik PU in Uroš Vidovič – podpredsednik
PZS
Opravičeno odsotni: Roman Ponebšek
Dnevni red:
- izteka se eno leto VK – kaj se je dogajalo?
- priprave na Zbor vodnikov PZS
- tekoče zadeve (prošnje)

Okrogla miza: Sodelovanje PZS in STO (Slovenske turistične organizacije) na področju vodništva
G. Uroš Vidovič poroča o dosedanjih razgovorih
s STO, pri kateri sta sogovornika g. Marko
Lenarčič in ga. Maja Pak. STO oblikuje interesno skupnost za pohodništvo – predlog je že
izdelan, izdelana je kategorizacija pohodniških
objektov, STO je najprej računala na gorske
vodnike, ki pa jih je premalo.
Na potezi je zdaj PZS, v kolikor tu ne bo pravega odziva, bo STO prisiljena iskati druge
možnosti izobraževanja svojih vodnikov.
Po razpravi se je zaključilo:
Stvar je potrebno urediti. PZS naj izdela navodila oz. pravila igre.
Nosilci teme na zboru vodnikov: Rudi Skobe
Uroš Vidovič
Marko Lenarčič

Ad.1
Načelnik PU Ivan Eder poroča, da je program
izobraževanj v letu 2007 izpolnjen, razen
tečaja za kategorijo D + G in inštruktorskega
tečaja, objavljen pa je tudi že program usposabljanj za leto 2008.
Problem pa je pomanjkanje inštruktorjev. PZS
mora dati točna izhodišča, kako se bo delo
inštruktorjev nagrajevalo v letu 2008: po
pogodbi, kot potni nalog, kot vrednostni
bon…?.
KUP je določil cenik posameznih akcij brez
sodelovanja VK, ki daje poročilo o stroških,
nima pa pregleda o končnih obračunih.
Podkomisija za kategorizacijo: Zaradi podvajanja funkcij je odstopil Bojan Rotovnik, potrebno je imenovati nadomestnega člana.

Ad.3
Sklep 3/1: Aleš Glavnik se imenuje za namestnika načelnika VK
33
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Volitve načelnika VK: rok za prijavo je bil
20.10. obravnavala se je vsa pošta do 24. 10.
Prispela je samo ena prijava in sicer se je prijavil Boris Madon .
KUP: izobrazba inštruktorjev: Nosilec predmeta mora imeti 7. stopnjo izobrazbe, za asistente zadostuje 5. stopnja.
Prispelo je vabilo MDO Notranjske, v katerem
vabijo na sejo »predstavnika VK (voljeni
član)«, seje dne 5.11. se udeleži Iztok Rojc saj
je glede na dnevni red najbolj smiselno.
PD Vrhnika je poslala prošnjo, da se Zalar Ivana, ki je opravil tečaj za mladinskega vodnika
v letu 1977 preimenuje v vodnika PZS. Ker ga
ni v evidenci mladinskih vodnikov, naj se
ponovno obrne na strokovno sodelavko, kjer bo
dobil nadaljnja navodila.
Zavarovanje vodstev in udeležencev akcij je
slabo urejeno. Vodstvo nima navodil v zvezi z
pravicami iz zavarovanja. Zbirajo se ponudbe
zavarovanj udeležencev in inštruktorjev na
akcijah z dnevno odškodnino.
Pripravljene so teme izpopolnjevanj za letne
in zimske razmere v letu 2009 do 2011 (glej

zapisnik PU z dne 27.9.07). Pri izpopolnjevanju v kopnih razmerah, se tema prve pomoči
namesto naslova Ugotavljanje in oskrba poškodb, na predlog avtorice Dragice Milanec
preimenuje v Pristop k ponesrečencu in
ukrep.i
Za pripravo teme Osnove uporabe GPS-a je
bilo predlagano, da bi se povezali z g. Dušanom Perovičem.
Dan je bil predlog, da se kategorija C spremeni
in prilagodi standardu UIAA, ki vključuje tudi
vodenje po ledeniku in zelo zahtevnih zavarovanih poteh.
Inštruktorjem, ki so aktivni na tečajih, je smiselno, da se jim to šteje kot pripravništvo.
Seja je bila končana ob 19. uri.
Zapisala: Katarina Filipič
Načelnik VK: Iztok Rojc
Ljubljana, 6. november 2007

IZ PLANINSKE ZALOŽBE
IZŠLA JE NOVA KARTA NANOS

K

onec meseca novembra je pri Planinski
založbi PZS izšla nova karta Nanos v
merilu 1:50 000. Na severu sega karta do
Dolenjih Novakov, na jugu do Sežane, na vzhodu od Rovt in na zahodu do Vitovelj. Karta
pokriva Trnovski gozd, Vipavsko dolino, Vipavska Brda, Idrijsko in Cerkljansko hribovje,...
Informacije in naročila:
Planinska založba PZS
Dvoržakova ul. 9
p.p. 214
1001 Ljubljana
tel. 01/43-45-684, fax: 01/43-45-691
el. naročila: planinska.zalozba@pzs.si
ali preko spletnih strani PZS: www.pzs.si
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KOMISIJA ZA ODPRAVE V TUJA GORSTVA
Poročilo o poteku odprave
Kangbačen 2007
Trajanje:
21. 09. – 09. 11.2007
Cilj: SZ stena Kangbačen
(7903 m), nova smer
Rezerva: Kiratčuli (7365 m),
Moštvo:
- Tone Škarja, vodja
- Dr. Damijan Meško, zdravnik
- Tine Cuder
- Matej Kladnik
- Aleš Koželj
- Boris Lorenčič
- Mitja Šorn
- Miha Valič
Nepalci:
- Padam Tamang, sirdar
- Dorje Gyaljen, višinski nosač
- Phurba Tamang, kuhar
- Sonam Sherpa, pomočnik
Zvezni oficir:
- Gaurau Giri (Kangbačen)
- Ramesh Das (Kiratčuli)
Organizator: Planinska zveza Slovenije (KOTG)
Potek:
21. – 23.09. LJU – KTM (letalo)
24. – 25.09. Katmandu (priprave)
26. – 28.09. Katmandu – Tapledžung (avtobus)
29.09. – 04.10.
Tapledžung – Gunza (nosači)
05.10.
Gunza (priprave)
06. – 07.10. Gunza – Ramtang (jaki in nosači).
Izkaže se, da je na ledeniku Ramtang normalen transport z jaki in nosači zaradi sprememb reliefa nemogoč, postopni transport s polovičnimi tovori pa bi bil zelo nevaren in dolgotrajen. Zato
soglasna odločitev za Kiratčuli, alternativni vrh.
08. – 09.10.
09.10.
11. – 12.10.

13.10.

Ramtang – Lonak – Pangpema (baza).
Pangpema (priprava). Do tega dne stalno slabo vreme, od takrat naprej nastopi
obdobje stabilnega jesenskega vremena. Višina baznega tabora 5100 m.
Aklimatizacijska tura s spanjem na višini približno 6000 m. Naveze se formirajo:
Lorenčič – Valič
Cuder – Kladnik
Koželj – Šorn
Pangpema. Priprave za vzpone. Trening po balvanih.
35
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14. – 17.10.

16. – 20.10.

21. – 25.10.

Lorenčič – Valič: S Pangpeme čez ledenik Džingsang ter po JV grebenu Patibare do
6000 m (spanje), nato na verjetno še neosvojeni grebenski vrh (6630 m ali 6650
m), spanje na 6500 m in sestop v bazo.
Cuder – Kladnik: vzpon pod Drohmo, spanje na 6000 m in naslednji dan sestop v
bazo zaradi glavobola (Kladnik).
Koželj – Šorn: vzpon s Pangpeme pod Drohmo, spanje na 6000 m, naslednji dan
vstop v JZ steno in bivak nad serakom (6600 m), tretji dan na srednji vrh (območje
vrha 6855 m) in sestop v vznožje.
17.10. sestop v bazo. Smer 8000 m, naklonina večinoma 60°, skoki 80°.
Vsi v bazi, vmes krajše poslabšanje vremena (10 cm snega), trening na balvanih,
priprava opreme, Koželj – Šorn poiščeta dostop pod severno steno Čang Himal
(Ramtang Čang ali Wedge Peak, 6802 m). Po napovedi Gregorja Sluge, amaterskega meteorologa, bo vreme vse lepše (njegove napovedi so držale).
Vse tri naveze iz baze, do vznožja jim pomagajo nositi šerpe.

Lorenčič – Valič:
Iz baze čez ledenik do krnice (5600 m) pod Patibaro, kjer sta postavila šotor. Naslednji dan
22.10. se premakneta na ploščad pod južno steno in prespita na višini 5900 m. Zjutraj 23.10.
vstopita v steno in bivakirata na višini 6900 m pod skalno stopnjo. Naslednji dan ob 9,20 dosežeta vrh Patibare (Pyramid Peak 7140 m) in sestopita po isti smeri do šotora 5600 m, 25.10. pa
sestopita v bazo.
Cuder – Kladnik:
Po 8 urah dosežeta primerno mesto za šotor na ledeniku pod Kiratčulijem (Tent Peak 7350 m).
Proti steni nadaljujeta 22.10., a se zaradi nevarnega kložastega snega nekako na 5900 m obrneta
in se vrneta v bazo.
Koželj – Šorn:
Bazo zapustita 21.10. in se do večera po severni steni Čang Himal (Wedge Peak) povzpneta do
5600 m, kjer bivakirata. Nadaljujeta 22.10., a jima globok sneg v strmi steni ne dovoli nadaljevanja. Obrneta na 5700 m in sestopita v bazo.
Cuder – Kladnik – Koželj:
Cilj jim je Drohmo – vhodni vrh (6695 m) po jugozahodni steni. Popoldne 24.10. se iz baze povzpnejo pod steno, na 5600 m bivakirajo, 25.10. ob 13.55 po 900 m visoki steni dosežejo vrh in se
pozno zvečer vrnejo v bazo.
Dosežki:
1. Patibara (7140 m), južna stena, prvi vzpon z nepalske strani: 24.10.2007, Boris Lorenčič –
Miha Valič. Višina stene 1100 m, 50 - 60°, 20 m IV.
2. Drohmo – srednji vrh (6855 m), jugozahodna stena, 16.10.2007, Aleš Koželj – Mitja Šorn.
Višina stene 800 m, naklonina 60° s skoki do 80°. Smer poteka v območju stebra, ki sta ga
1988 leta preplezala Doug Scott in Roger Maer. Liniji sta različni, stikata se le na vstopu
in na vrhu.
3. Drohmo – vzhodni vrh (6695 m), jugozahodna stena, 25.10.2007 Tine Cuder – Matej Kladnik – Aleš Koželj. Višina smeri 900 m, ocena VI, WI, 4+, M4. Prvenstvena smer in prvi
vzpon na ta vrh (ni podatkov o predhodnih poskusih).
4. Čang Himal (Wedge Peak 6802 m), severna stena. Prvi poskus v tej drzni in strmi steni,
najvišja točka 5700 m, Aleš Koželj – Mitja Šorn, 22.10.2007.
26.10.2007 Pangpema
Soglasen sklep plezalcev o koncu aktivnosti. Naročimo nosače.
28.10. – 02.11.
Transport z jaki in nosači do Tapledžunga.
03. – 05.11. Tapledžung – Katmandu po cesti.
06.11.
Katmandu
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07.11.
08.11.
11.11.

Odhod 6 alpinistov
Prihod 6 alpinistov in zdravnika v Ljubljano.
Urejanje karga in poročila na ministrstvu. Formalno konec odprave.

Odprava je bila organizirana kot podpora alpinistom za njihove samostojne vzpone v alpskem
stilu. Oboje je dobro in usklajeno delovalo. Področje je alpinistično še slabo obdelano. Ker smo
Slovenci med njegovimi boljšimi poznavalci, bi se splačalo to izkoristiti. Res pa so dostopi dolgotrajni in težavni, zaradi česar bi bila pozna pomlad primernejši čas.
Tone Škarja
Patibara
Boris Lorenčič in Miha Valič sva se po
aklimatizaciji na Pangpema Peaku
(6068 m) povzpela na neosvojeni 6630
metrov visoki predvrh v jugozahodnem
grebenu Patibare. Snežna pobočja so
dosegala naklonino do 45°. Po treh
dneh sva se dovolj aklimatizirana vrnila
v bazo, vendar si zaradi vsakodnevnih
popoldanskih pooblačitev nisva uspela
ogledati juhozahodne stene.
Po nekaj dnevih počitka se je tudi vreme popolnoma uredilo in odpravila sva
se v oddaljeno krnico pod nepreplezano jugozahodno steno Patibare –
Pyramid Peak (7140 m). Naslednji dan
sva se povzpela do ledeniškega platoja
pod steno, si ogledala predviden potek
smeri in prespala na višini 5900 metrov. Prvi dan je zaznamovalo plezanje po snegu s konstantno
naklonino 50° - 60°. Prespala sva na ozki polički pod skalnim skokom (IV, skala, 20 m) na višini
6900 metrov. Naslednje jutro sva se povzpela na vrh in s tem opravila prvi vzpon na to goro iz
Nepala in šele drugi vzpon na glavni vrh (japonsko – korejska odprava 1993 iz Sikima). Sestopila
sva po smeri vzpona, v bazo sva se vrnila po petih dneh. Celotno turo je zaznamovala naporna
hoja po razbitih ledenikih, lepo vreme in dobre razmere v steni.
Miha Valič
Vzhodni Drohmo
Okoli poldneva 24. oktobra 2007 smo se iz baze
odpravili proti steni. Pot smo dobro poznali, saj
smo se tja že povzpeli ob prvi aklimatizaciji in
prvem poizkusu na Drohmo. Bivakirali smo na
grebenu, ki je povezan s stebrom na osrednji vrh
Drohma. Drugi dan smo že ob pol petih zjutraj
začeli s pripravo zajtrka in se nato odpravili proti
steni. Za začetek smo opravili dvesto višinskih
metrov spusta, ob pol osmih pa smo prekoračili
krajno zev na višini približno 5800 metrov.
Sledilo je dolgo snežišče (50-60°), ki je postajalo
vedno bolj strmo (70°), pot pa nam je zapirala
velika strma skalna pregrada. Vendar smo v
desno usmerjeni steni našli prehod po zale37
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denelem kotu, kjer smo opravili tri dolge raztežaje strmega plezanja (80°). Med plezanjem so
nas obletavali manjši ledeni kosci, ki pa nam niso povzročali prevelikih nevšečnosti. Po ledenih
raztežajih smo preplezali dolg kombiniran raztežaj (M4), nato pa smo plezali v nepredelanem
snegu proti grebenu.
Vršni greben je lažji (20 - 40°), vendar zelo težaven, ker je greben v bistvu ena sama velika
opast. Vrh smo dosegli ob 16. uri. Tam smo se slikali, klicali bazo in občudovali razgled na Kangčendzengo, Jalung Kang in Kumbakarno, v daljavi pa smo videli še Everest in Makalu. Ker s seboj
nismo imeli nobene opreme za bivakiranje, smo se kaj hitro odločili za sestop nazaj po smeri
vzpona (večinoma abalakov sistem, v spodnjem delu tudi v skali). Vznožje stene smo tako dosegli
ob devetih zvečer. Še isti dan smo nadaljevali spust v bazo, ki smo jo dosegli ob polnoči.
V dneh od 24. do 15. 20. 2007 smo Matej Kladnik, Tine Cuder in Aleš Koželj preplezali smer
(smrdljiva sled, TD+, 900 m) na vzhodni vrh Drohma (6695 m).
Matej Kladnik

KOMISIJA ZA ŠPORTNO PLEZANJE
SVETOVNI POKAL V ŠPORTNEM
PLEZANJU

N

aša športna plezalka Maja Vidmar, doma
iz Škofje Loke je letošnja skupna zmagovalka svetovnega pokala v športnem plezanju. Na zadnji tekmi letošnje sezone v dvorani Planina v Kranju je svojo fantastično
sezono kronala s šesto zaporedno zmago. Nastopila je kot zadnja in splezala višje od vseh
drugih tekmovalk. Tik pred zadnjim oprimkom,
si je vzela še toliko časa, da je pozdravila več
kot tisoč gledalcev, ki so jo spodbujali v dvorani Planina. "Zelo sem vesela, da sem zmagala tudi tu v Kranju. V določenem trenutku sem
zašla v težave, iz katerih pa sem se uspešno
iztrgala. To je res pika na i fenomenalni sezoni," je povedala po zmagi .

končno slavje, Avstrijka Angela Eiter, ni uspela
prebiti v finale.
Zlata medalja tudi Nataliji Gros.
Da Slovenska ženska ekipa v športnem plezanju
sodi v sam svetovni vrh, dokazuje tudi prvo
mesto v svetovnem pokalu Natalije Gros v
kombinaciji.

Natalija Gros

Triindvajsetletna Kranjčanka je dobila zlato
medaljo v kombinaciji vzdržljivostnega, balvanskega in hitrostnega plezanja

Maja Vidmar je s šesto zmago potrdila svetovni pokal

Veliki uspeh slovenske ekipe sta dopolnili še
Lučka Franko na tretjem mestu in Mina Markovič, ki je bila šesta. Maja Vidmar je s to zadnjo
zmago tudi na domači tekmi dokazala, da je
zasluženo postala zmagovalka svetovnega
pokala. Naslov si je zagotovila že v polfinalu v
soboto, potem ko se njena edina tekmica za
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ODBOR ZA PRIZNANJA
OBVESTILO ODBORA ZA
PRIZNANJA PZS

Člani odbora za priznanja priporočamo društvenim delavcem v PD, MDO in
PZS, da tekoče spremljajo delo najbolj prizadevnih odbornikov ter si na ta način pripravijo tudi kratek opis predloga za obrazložitev dejavnosti posameznika. Iz predloga
mora biti jasno razvidno, zakaj PD predlaga posameznika za priznanje, katere
pomembne društvene dolžnosti je opravljal
in kako dosegal uspehe.
Bodite pozorni tudi na že dobljena
priznanja in časovni rok, ki je potreben za
predlaganje, med enim in drugim priznanjem.
Predsedniki društev lahko prejmete, na podlagi pismene želje, ali na telefonski številki 0143-45-686 pri ga. Meti VUKIČ, izpis celotnega
seznama dobitnikov planinskih priznanj, posameznega PD. S tem si boste tudi olajšali delo,
katera priznanja je že prejel in kdaj, posamezen član planinskega društva.

O

dbor za priznanja PZS je imel svojo 1.
sejo, dne 7. 11. 2007, na kateri je obravnaval, poleg najvišjih priznanj PZS, tudi
problematiko podeljevanja priznanj PZS.
Člani odbora: Jože MELANŠEK, predsednik,
Andreja BARL, Drago CENČIČ, Katarina FILIPIČ
in Bojan GORJUP smo ugotovili, da je stanje
precej podobne tistemu, o katerem že vrsto
let opozarjamo društvene delavce v planinski
organizaciji, kako naj uporabljajo določila
Pravilnika o priznanjih PZS (čistopis) z dne 10.
03. 2005 (Obvestila PZS štev.3/2005) s prilogo:
Obrazec Predlog za planinsko priznanje.
To si je možno ogledati tudi na spletni strani
PZS http://www.pzs.si

Zato dajemo člani Odbora za priznanja PZS,
ponovno naslednje napotke:

Poleg tega, poziva Odbor za priznanja PZS
vse društvene delavce, da proučijo sedanji
Pravilnik o priznanjih PZS ter da do 31.
januarja 2008 pošljejo svoje predloge za
spremembe in dopolnitve Pravilnika, na Planinsko zvezo Slovenije, Dvoržakova 9, 1000
Ljubljana.

- Upoštevajte dvomesečni rok zahtevka –
predloga za planinsko priznanje, ki ga je
potrebno poslati predsedniku Meddruštvenega odbora; ta pa bo soglašal z predlogom
na ta način, da bo povzel bistvo predloga,
oz. ga dopolnil s stališči MDO, kar je še
posebej pomembno za najvišja priznanja
PZS.
O častnih znakih PZS odloča predsedstvo UO PZS,
Odbor pa o najvišjih priznanjih PZS (spominske plakete in svečane listine PZS).

Vse navedeno je obravnaval in potrdil tudi
Upravni odbor PZS na 8. seji, dne 22. 11. 2007.
Predsednik odbora
Jože MELANŠEK

ODBOR ZA ČLANSTVO
ČLANSTVO V PLANINSKIH
DRUŠTVIH

Zakon o društvih opredeljuje, da je delovanje
v športu interesno in prostovoljno. Ljudje se s
športom ukvarjajo zaradi zadovoljevanja svojih osebnih interesov in ciljev. Če menijo, da
svoje interese in cilje lažje uresničujejo v skupinah, se prostovoljno povezujejo v društva.
Tudi v Statutu PZS je pregledno zapisano,
katere aktivnosti naj članstvo PZS goji in vodi,
kaj naj društva - člani PZS organizirajo ter
prirejajo in vodijo ter kakšne so naloge PZS do
članstva.

I

nterno članstvo, ki so ga uvedla nekatera
planinska društva še vedno vznemirja planinske vrste. Za kaj pravzaprav gre? Nekatera planinska društva so se odločila uvesti to
člansko kategorijo, da bi dolgoletnim članom
svojega društva, ki pa niso več tako aktivni,
omogočili še nadaljnjo povezavo z društvom in
izkaz pripadnosti društvu.
39
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Kam uvrščajo člani PZS, ki imajo interno
članstvo te svoje člane? Kako si tolmačijo to
članstvo ob zgoraj zapisanem, kaj menijo pri
tem o svojem poslanstvu in zakaj menijo, da
lahko načenjajo enotnost PZS in delajo v
neskladju s Statutom PZS?
Vsak, ki ima interes biti član PD, se ob vključitvi v PD z vpisom obvezuje spoštovati določila
društva in PZS. V društvih uresničujemo svoje
interese do planinstva, pohodništva, alpinizma, druženja v gorski naravi, varovanja planinskega okolja, gradnje ter vzdrževanja planinskih poti ter postojank…. Pripadnosti društvu dokazujemo s poravnavo članarine, delom,
aktivnim sodelovanjem in solidarnostjo planinski organizaciji. In planinska organizacija v
povračilo za članstvo nudi članstvu pravice,
ugodnosti, zanimive programe, izobraževanje
… in družbo enako mislečih.
Če kdo od članstva utemeljeno ne zmore plačati pripadajoče članarine, mu lahko matično
PD v skladu z našimi dokumenti zniža članarino
za delež, ki pripada društvu. Če je društvu res
do tega, da daje n.pr. dolgoletnemu članu
priznanje za uspešno minulo delo, je to najle-

pše priznanje in zahvala. Taka oseba bo imela
vse pravice članstva. Delež, ki ga PD s tem
izgubi, je dolgoletni član v PD v predstavljenem primeru za gotovo nekajkrat odslužil.
Upravne odbore članov PZS ter njih predsednike želimo opozoriti na odgovornost, ki jo imajo
do varnosti oseb, ki jih združujejo v svoje vrste. Priporočamo, da se pred možnimi poškodbami in nesrečami članstva na prireditvah, ki
jih zanje organizirajo, predhodno zavarujejo z
ureditvijo njihovega članstva v planinski organizaciji ter s tem zagotove varnost članstva in
organizacije. Organizirane ugodnosti članstva
pomenijo veliko solidarnost, varnost ter cenovno ugodno zavarovanje, pridobljeno z skupnim nastopom PZS, da ne navajamo še druge
prednosti članstva.
Delujmo povezano in enotno za čim uspešnejše delo planinske organizacije v bodoče
Vodja Odbora za članstvo:
Danilo Škerbinek

Predsednik PZS
mag. Franci Ekar

GOSPODARSKA KOMISIJA
GOSPODARSKA KOMISIJA PZS OBVEŠČA
V zadnji številki Obvestil PZS je pri pojasnilu k objavi obrazcev:
¾ Prijava investicije v PLANINSKA kočo za leto 2008
¾ Statistični podatki za leto 2007 in
¾ Pregled prometa v planinskih kočah za leto 2007
pomotoma izpadel datum, do katerega vas prosimo, da nam posredujete te podatke, zato ga
objavljamo tokrat.
Podatke nam pošljite na naš naslov do 31. januarja 2008.
Gospodarska komisija PZS

KOMISIJA ZA PLANINSKA POTA
KOMISIJA ZA POTA PODALJŠUJE ROK PRIJAV ZA TEČAJ MARKACISTOV IN LICENČNO IZPOPOLNJEVANJE
Komisija za planinska pota UO PZS podaljšuje rok prijav za tečaja markacistov in licenčno
izpopolnjevanje markacistov v letu 2008.
Novi datum za oddajo prijav je do 31. januarja 2008.
Komisija za planinska pota PZS
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PLANINSKA DRUŠTVA VABIJO
AKCIJE V DECEMBRU 2007:

Več na www.pzs.si

AKCIJA

DATUM

ORGANIZATOR

INFORMACIJE

7. Fricov pohod na Klopni
vrh
Nočni pohod na Celjsko
kočo "Gruzinski čaj"
Nočni pohod na Cirnik

22.12.07

Primož Vračko 041/ 398 375

22.12.07

PD Lovrenc na
Pohorju
PD Grmada Celje

22.12.07

PD Brežice

Limbarska gora

22.12.07

Zimski pohod na Javornik

24.12.07

Božični pohod na Svetino

24.12.07

PD Podpeč –
Preserje
PD Javornik
Črni vrh
PD Grmada Celje

Željko Lamut 041/ 548 103

Božični večer na Golakih

24.12.07

PD Ajdovščina

Alojz Vitežnik 031/ 818 936

Nočni pohod na Čreto

25.12.07

PD Vransko

Milan Kozole 041/ 857 597

Šmarna gora

25.12.07

Marina Pirš 040/ 709 400

Tradicionalni pohod z
baklami na Kamen Vrh
Božični nočni pohod na
Sveti Križ
13. zimski pohod na
Stolpnik
Srečanje planincev na
Stolpniku
Zimski pohod na Veliko
Kolje
Zimski pohod na Žavcarjev
vrh
Pohod preko petih vrhov

25.12.07

PD Pošte in Telekoma Ljubljana
PD Dobrepolje,
TD Podgora
VO PD Šoštanj

22. božično novoletni pohod
na goro Oljko

25.12.07
26.12.07

Željko Lamut 041/ 548 103
Tone Jesenko 051/ 323 335,
anton.jesenko@siol.net
Marko Goršič 01/ 363 11 75
041/ 795 006

Alojz Nučič 01/ 780 74 34
PD Šoštanj, www.pd-sostanj.si

26.12.07

PD Slovenske
Konjice
PD Vojnik

Franc Vahter 041/ 571 966
Mirko Blazinšek 041/685 635

26.12.07

PD Radeče

Irena Kampuš 041/ 626 136

26.12.07

PD Maribor Matica

PD 02/ 251 29 62

26.12.07

PD Zabukovica

Bogomil Polavder-Milan 041/ 688-055

31.12.07

PD Polzela

Zoran Štrok 031/ 611 879

ORGANIZATOR

INFORMACIJE

AKCIJE V JANUARJU 2008:
AKCIJA

DATUM

14. novoletno srečanje na
Plazu
Koledovanje

1.1.08

PD Vipava

Leon Kodre 051/ 234 143

1.1.08

PD Bajtar

Helena Plahuta 041 /981 141

Novoletni pohod na Babo

1.1.08

Franci Podkoritnik 041/ 695 217

Novoletni pohod na Bukovico
Novoletno srečanje na Klišču
9. novoletni pohod na
Blegoš

1.1.08

PD Laško
PS Rečica
PD Žalec

1.1.08

PD Kranj

PD 04/ 236 78 50

2.1.08

PD Gorenja vas

Franci Fortuna 041/ 451 684
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Novoletni pohod na
Dobrovlje
Pohod po ptujski kulturni
poti Ptuj-Mestni VrhDrstelja
Tradicionalni-novoletni
pohod na Ormoški pl. poti
10. novoletni pohod
(Savinjski most – Kasaze –
Griček – Hom - Brnica)
16. novoletni vzpon na
Trdinov vrh iz Gabrja
26. novoletni pohod na Kum

2.1.08
2.1.08
2.1.08

PD "Dobrovlje"
Braslovče
PD Ptuj,
Zreli vedež Ptuj

Jože Marolt 041/ 570 151
Vika Dabič 031/ 396 105
Marjan Kukovec 041/ 698 741

2.1.08

PD M. Meška
Ormož
PD Liboje

2.1.08

PD Novo mesto

Jože Prše 041/ 693 195

2.1.08

PD Kum

Milan Znidaršič 041/ 668 472

2.1.08

PD Metlika

Anton Krašovec 041/ 757 441

4.1.08

PD Vojnik

Mirko Blazinšek 041/ 685 635

5.1.08

PD Brežice

5.1.08
5.1.08

PD Gornja
Radgona
PD Ajdovščina

Tone Jesenko 051/ 323 335,
anton.jesenko@siol.net
Verica Fartek 031/ 654 514

2.1. 6.1.08
6.1.08

PD M. Meška
Ormož
PD Laško

Štefka in Jože Borak 041/ 698 741

6.1.08

PD Podnanos

6.1.08

PD Bohor Senovo

Martin Žvanut 040/ 187 929
pd.podnanos@gmail.com
Hinko Uršič 031/ 319 032

6.1.08

PD Grmada Celje

Rok Koritnik 031/ 353 373

12. –
13.1.08

PD Škofja Loka

12. –
13.1.08

PD za Selško dolino Železniki

Iris Todorovoč 041/ 679 121,
Jože Stanonik 041/ 595 005
PD 04/ 51 20 667
Alojz Lotrič 031/ 613 426

12. –
13.1.08
12.1.08

PD Prevalje

Ivanka Komprej 02/ 823 14 79

PD Zreče

Drago Črešnar 041/ 725 033

12.1.08

PD Drava

Marjan Topolovec 041/ 339 957

Nočno sankanje Grahovše –
Dom pod Storžičem
Dražgoše

12.1.08

PD Tržič

Erna Anderle 040/ 168 925

13.1.08

Po stezah partizanske Jelovice
Zimski pohod na Grmado

13.1.08

PD Podpeč –
Preserje
PD Nova Gorica

13.1.08

PD Videm Krško

Marko Goršič 01/ 363 11 75
041/ 795 006
PD 05/ 302 30 30
planinskod.novagorica@siol.net
Irena Lekše 041/ 357 018

Tradicionalni novoletni
pohod na Trdinov vrh z
Jugorja
Nočni pohod Vojnik - Konigunda
2. tolarski pohod na Veliki
vrh nad Osredkom
3. pohod po Trstenjakovi
poti
Nočni pohod na Čaven
Zimovanje s smučanjem
17. pohod na Govško Brdo
Odkopljimo zaklad – Srečanje planincev na Konju
Novoletno srečanje planincev na Bohorju
Pohod po obronkih Celja
29. spominski pohod "Po
poti Cankarjevega bataljona" s Pasje Ravni v Dražgoše
8. rekreativni zimski pohod
Železniki – Ratitovec - Dražgoše
Zimska kulturna srečanja na
Uršlji gori
Pohod po poteh Pohorskega
bataljona
Rogla-Osankarica-Kot
12. novoletni pohod na Boč
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Franc Čretnik 03/ 714 04 53

Alojz Viltežnik 031/ 818 936

Franci Podkoritnik 041/ 695 217
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PLANINSKA DRUŠTVA POROČAJO
500. IZLET LITIJSKIH
PLANINCEV –
UPOKOJENCEV

tudi vodja sekcije, od leta 2002 do 2004 je to
funkcijo opravljal Ludvik Kofol, sedaj pa njuno
delo nadvse uspešno nadaljuje Stane Jerebič.
V letošnjem letu so izvedli 45 izletov, na katerih so zabeležili 1603 udeležb. Poimenski seznam planincev, ki so v letu 2007 sodelovali na
izletih sekcije, obsega 145 imen in priimkov.
Najbolj vztrajna sta bila Stane Jerebič in Kristina Potočnik, ki sta bila na več kot 40 izletih,
na več kot 35 izletih so bili Tatjana Jug, Mirko
Lovše, Darja Celestina in Anica Rozman, 35
planincev pa je sodelovalo le na enem izletu.
Opravili so kar 11 izletov v visokogorje in večkrat bili tudi v zamejstvu. Z jubilejnim izletom
v člani sekcije lepo zaokrožili bogato in pestro
leto. V njem so slovesno proslavili 15-letnico
delovanja, spoznali veliko doslej neznanih krajev, predvsem pa utrdili stara in sklenili nova
prijateljstva.

P

laninska sekcija DU Litija je 1.12.2007
izvedla svoj 500. izlet. Velik dosežek, če
vemo, da je sekcija z delom pričela šele
leta 1993. Ko so v preteklem letu sestavljali
program, niso nič računali, da se bliža tak
jubilej, zato je povsem slučajno, da je 500.
izlet potekal po domači občini in Badjurovi
krožni poti. Vendar je v tem kar nekaj simbolike, saj so tudi prvi izleti sekcije v letu 1993
potekali po Badjurovi krožni poti. Na jubilejnem izletu se je pod vodstvom Grete Pepelnak
36 planink in planincev iz Renk povzpelo na
Ostrež in na na Polšnik, večina je nato s hojo
nadaljevala še na Veliko Presko in Javorski Pil,
ostali pa so se tja pripeljali z avtobusom.
Neumorni Lojze Hauptman pa je tudi z Javorskega Pila odšel peš še na Tisje in nato domov.
Izleti sekcije so vedno tudi družabni dogodek
in tudi tokrat je bilo tako. Pohodnike je že na
Ravnah pod Ostrežem s kuhanim vinom in klobasami pogostil Drago Resnik, nadaljevala je
Koširjeva mama na Prevegu (kjer je tudi kontrolna točka Badjurove krožne poti), izkazali
so se v gostilni Juvan na Polšniku, utrujene
pohodnike pa je na kozarček povabil tudi
domačin na Javorju. Običaj je, da na izletih
proslavijo tudi rojstne dneve udeležencev.
Tako so tokrat družno zapeli vodji sekcije Stanetu Jerebiču in Olgi Kos. V okviru sekcije
deluje tudi pevska skupina, ki jo vodi Jože
Kukovica iz Kresnic. Tokrat so bili prisotni vsi
glasovi, zato je bilo petje še posebej ubrano.
Priložnostno pesem je zbranim prebrala Almira
Jelnikar. Vodja sekcije je ob jubileju predstavil delovanje sekcije v letošnjem letu, pa tudi
statistiko za vsa leta nazaj. Tako je povedal,
da so na 500. izletih imeli kar 21.123 udeležencev, kar že samo po sebi kaže na to, da je
bil avtobus skoraj vedno poln. Kar 159 izletov
je vodil Viktor Čebela, ki je bil prvih 10 let

Sekcija pa tudi v prihodnje ne bo mirovala.
Sprejeli so že program za prihodnje leto, ta
predvideva kar 40 izletov od bližnjih hribov do
Poludnika v Karnijskih Alpah.
Borut Vukovič

Foto: Udeleženci izleta so vodji sekcije Stanetu Jerebiču izročili simbolično darilo (foto: Zajc)
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PD LITIJA USPEŠNO IZVEDLO
27. SPOMINSKI PLANINSKI POHOD
NA TISJE

O

d leta 1981 Planinsko društvo Litija vsako drugo nedeljo v decembru organizira
pohod na Tisje. Pohod organiziramo v
spomin na bitko, ki jo je 24.12.1941 na Tisju
vodil II. štajerski bataljon pod vodstvom Franca Rozmana Staneta.

Fotografija: Srečko Erjavec

V nedeljo, 9.12.2007 je pri Plečnikovem spomeniku v Litiju startnino poravnalo 317 pohodnikov iz vseh koncev Slovenije in tudi sosednje
Hrvaške. Vseh udeležencev pohoda pa je bilo
najmanj še enkrat toliko. Doline so bile zavite
v meglo, pohodnike pa je na Libergi že pozdravilo sonce. Razpoloženje na Tisju je bilo

prav slovesno. Iz zvočnikov so donele narodne
in partizanske pesmi, pohodniki pa so se nekateri krajši, drugi dalji čas zadržali na dvorišču
domačije Antona Zamana, po domače Tisenškega. Po bitki so Nemci vas požgali, domačija
Tisenških pa je bila po vrnitvi družine iz izgnanstva obnovljena tako, da so na požgane
zunanje stene namestili nov grušt. Krajša slovesnost, ki vsako leto poteka pred domačijo,
ima tako avtentično zgodovinsko kuliso. Pohodnike so letos pozdravili predsednik društva
Roman Ponebšek, župan občine Šmartno pri
Litiji Milan Izlakar in župan občine Litija Franci
Rokavec. Pohod namreč poteka po ozemlju
obeh občin in prebivalci obeh občin so ga vzeli
za svojega. Prisrčni kulturni program so pripravili učenci Podružnične šole iz Velike Kostrevnice pod vodstvom učiteljice Marjane Poglajen. Zaključek pohoda je bil v Veliki Kostrevnici, do tja pa so pohodniki imeli na voljo daljšo
varianto čez Ježni vrh in Višnji grm ter krajšo
varianto čez Lupinico. Udeleženci so pohvalili
dobro organizacijo pohoda, za kar je zaslužen
organizacijski odbor pod vodstvom Petra
Rutarja. Litijski planinci pa že danes načrtujemo, kako bi se čimbolj pripravili za jubilejni,
30. pohod, ki bo čez tri leta.
Borut Vukovič

___________________________________________________________________________________

ŠTIRIDESET LET
POMURSKE PLANINSKE POTI

V

čudovitem okolju Bukovniškega jezera,
vendar v neugodnih vremenskih razmerah
smo se zbrali pomurski planinci, prav
tako kot pred štiridesetimi leti, da proslavimo
častitljiv jubilej naše planinske poti. Do prizorišča slovesnosti smo prispeli na pohodu po
trasi poti od Turnišča, kjer je pohodnike pozdravil in poskrbel za okrepčilo župan Občine
Turnišče Jože Kocet. Pohodnikov je bilo skoraj
dvesto. Za ta slovesni dogodek smo pripravili
tudi spominski žig Bukovniško jezero – 40 let
PPP.
V uvodnem nagovoru k slovesnosti je skrbnik
PPP Jože Ružič posebej pozdravil vse prisotne
župane občin, skozi katere gre Pomurska planinska pot, naša slavljenka, med njimi posebej
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gostitelja praznovanja župana Občine Dobrovnik Marjana Kardinarja in slavnostnega govornika župana Mestne občine Murska Sobota
Antona Štihca. Slovesnosti so se udeležili tudi
predsednik PZS Franci Ekar in podpredsednik
PZS Uroš Vidovič, načelnik Komisije za pota pri
PZS Tone Tomše, predsednik MDO PD za
Pomurje Dragotin Kuster, častni člani planinskih društev, predstavnika Rimskokatoliške in
Evangeličanske cerkve, ki sta pot blagoslovila,
planinski prijatelji iz Mojstrane, koordinatorja
Kulturne poti sv. Martina za Slovenijo Jasmina
Arambašič in Robert Orban iz Madžarske, člani
Planinskega društva Bundek iz Murskega Središča, člani popotniškega društva Vagant iz
Maribora pa tudi domačini in vinogradniki iz
Strehovskih goric.
V bogatem kulturnem programu so sodelovali:
pevski zbor Žarek Društva medicinskih sester in
44
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polje v Slovenske gorice in nazaj v svet na
levem bregu Mure, na Mursko polje in Dolinsko, in se konča tam, kjer se začne, v Murski
Soboti. Dolga je čez 300 km in ima 36 kontrolnih žigov. Letno jo po podatkih obišče čez
tisoč ljudi. Vzdržujejo jo planinska društva na
svojem območju in na svoje stroške.

zdravstvenih tehnikov Pomurja pod vodstvom
pevovodkinje Anke Suhadolnik, gledališka skupina in citrarji iz DOŠ Dobrovnik z mentoricama Slavico Hajdinjak in Olgo Bogdan, program
je povezoval Milan Zrinski, za boljšo slišnost je
poskrbel Ivan Gjerek in za sceno Lado Klar.
Štirideset let je minilo od takrat, ko je to
našo planinsko pot prav na tem kraju odprl ena
od legend slovenskega planinstva, takratni
predsednik PZS dr. Miha Potočnik, katerega
100. obletnico rojstva smo nedavno praznovali.
Toda zamisel o planinski poti se je porodila že
pred petdesetimi leti, od prve izdaje vodnika
po poti pa je minilo trideset let. Del zgodovine
PPP je zbral v zborniku, ki je izšel ob tem praznovanju, Janez Glažar.
Pomurska planinska pot spada med najstarejše
planinske poti v Sloveniji. In zakaj v Pomurju,
v pretežno ravnem delu Slovenije, planinska
pot?

Vzponi in padci se pojavljajo pri delu vsakega
društva in s temi jih je doživljala tudi Pomurska pot. Tako manjka tudi del dokumentacije
za prvo desetletje obstoja. Po letu 1977 pa je
bila cela obnovljena in razširjena s še dvema
kontrolnima točkama: z Zgornjo Ščavnico (Sveta Ana) in Zavrhom. Skrb zanjo je prevzel MDO
PD za Pomurje, ki je prevzel tudi evidenco
pohodnikov, ki so pot prehodili, in podeljevanje častnih znakov PPP. Izdan je bil tudi opis
poti. Ponovno razširitev je doživela v letu 1999
s Tromejnikom in Sveto Trojico in se preimenovala v Pomursko planinsko pot. Leta 2002 je
MDO PD za Pomurje izdal nov vodnik PPP v
obliki, ki je primerna za pohodnike, in z novo
vsebino ter z vsemi dopolnitvami o spremembah na poti. Opis je delo vseh planinskih društev s področja MDO PD za Pomurje.
Priključitev Evropske pešpoti E7, avstrijske
pešpoti I-22 in Kulturne poti sv. Martina pa
pomeni, da smo jo približali mednarodni popotniški dejavnosti in jo vključili vanjo.
Kratek sprehod skozi zgodovino nam v skopih
obrisih pokaže nastanek, rast in spremembe na
naši planinski poti. Ne smemo pa mimo zaslug
posameznikov, ki so orali ledino za to našo
pot. To je bil v začetku gotovo Evgen Titan.
Pri njegovem delu, najprej trasiranju in nato
markiranju poti, so mu veliko pomagali dijaki
Srednje šole za telesno vzgojo Maribor, oddelek Murska Sobota. Po letu 1976 je delo pri
PPP prevzela Marija Lah Vild. V planinskih
društvih je imela dobre sodelavce, ki jih je s
svojo zagnanostjo in vztrajnostjo znala organizirati za delo. Vse do prerane smrti je vestno
vodila tudi evidenco pohodnikov, ki so pot

Visokogorski svet je bil kljub dobrim cestam in
hitrim avtomobilom našim planincem odmaknjen, zato si pogostih obiskov gora niso mogli
privoščiti, kakor si po štiridesetih letih od
otvoritve še danes ne. Zaradi tega se je porodila ideja o Pomurski planinski poti, ki naj bi
imela dva namena: planincem in drugim ljubiteljem narave naj bi omogočila spoznati manj
znane predele tega dela Slovenije in jim omogočila gibanje v naravi takrat, ko ni mogoče
obiskovati gora; planinskim prijateljem iz drugih predelov Slovenije in od drugod pa odkriti
svojevrstno in posebno lepoto Pomurja in dela
Slovenskih goric.
Pot se začne v Murski Soboti in gre preko Goričkega in Ravenskega na drugo stran Mure v
Radgonske in Kapelske gorice, pa čez Apaško
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prehodili, in podeljevala častne znake PPP. To
delo opravlja sedaj v imenu MDO PD za Pomurje Jože Ružič.
Po znanih podatkih je pot do sedaj prehodilo
554 pohodnikov, za prvih deset let pa podatkov žal ni, vendar si upamo trditi, da je pot
takrat v začetnem zanosu prehodilo gotovo več
pohodnikov, kot je polovica manjkajočih čast-

nih znakov, to pa je približno dvesto. Ob pregledu evidence pa pogrešamo večje število
domačih planincev, zato smo namerno uvrstili
v društvene programe po dva pohoda po PPP
letno.
Jože Ružič

___________________________________________________________________________________

MISLINJSKI PLANINCI ZAKLJUČILI
LETOŠNJO POHODNIŠKO SEZONO

L

udeleženci pa so si ogledali tudi fotografije z
letošnjega pohoda na Musalo in Maljovico v
Bolagariji ter Solunsko glavo v Makedoniji.
Prikaz je bi pospremljen z zvočnim zapisom
potopisa ene izmed udeleženk tega pohoda. V
nadaljevanju srečanja so se udeleženci poveselili ob zvokih glasbe in se nato v poznih
večernih urah vrnili na svoje domove.

etošnje, sedaj že tradicionalno srečanje
pohodnikov ob zaključku pohodniške
sezone je bilo v restavraciji Aerodroma v
Turiški vasi. Zbralo se je nekaj nad 70 pohodnikov, ki so preživeli lep večer ob obujanju
spominov na prehojene poti v letošnjem letu.
Mirko Tovšak
Na začetku srečanja je spregovoril predsednik
društva, ki je na kratko opisal letošnjo kroniko
skupinskih pohodov društva, nato pa so podelili
vsem planincem, ki so letos končali slovensko
in koroško planinsko pot, spominske značke.
Letos je tako že petič prehodil slovensko transverzalo Drago Kac, prvič pa Albina Fekonja.
Koroško planinsko pot so prehodili: Bricman
Franc in Marija – petič, Švab Andrej in Švab
Doler Danica – drugič, Pantner Štefan – prvič
Fekonja Albina – privč, Planinšec Janez –
prvič in Mirko Tovšak – prvič.
Letos so tudi prvič podelili priznanje »najpohodnika« planinske sezone. Priznanje je
pripadlo članu društva Dragu Kacu, ki je opravil v letu 2007 98 pohodov v domače gore, še
posebej pa se je izkazal, ko je letos že devetič
»v enem zamahu« prehodil pot od Šmartna do
Brezij na Gorenjskem po delu slovenske planinske poti, ki povezuje ta dva kraja.
Zorman Andrej je nato predstavil svoj vzpon v
slovenski alpinistični odpravi na Broad Peak, Letošnji »naj-pohodnik« - Kac Drago
___________________________________________________________________________________

PD GORNJI GRAD - ODSEK ZA
VARSTVO GORSKE NARAVE
»O RABI GORSKEGA PROSTORA
NAJ ODLOČAJO DOMAČINI«
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N

amen prispevka je spodbuditi razmišljanje o pomenu vključevanja lokalnega
prebivalstva v procese načrtovanja in
odločanja o rabi prostora.
Večina ljudi si želi sodelovanja pri odločanju o
rabi prostora v katerem živi, saj je od ustrezne
rabe in zadovoljevanja njihovih interesov in
potreb odvisno njihovo vsakodnevno življenje,
počutje in tudi zdravje. Ljudje, ki na nekem
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območju živijo, naj bi zato pri upravljanju s
svojim prostorom imeli prednostno vlogo in naj
bi njihovi interesi bili upoštevani pred interesi
zunanjih uporabnikov prostora.
V času, ko kapital in ekonomski interesi z velikimi koraki prodirajo tudi na podeželje, je še
toliko bolj potrebno razmišljanje o prihodnosti
ter o razvoju prostora v katerem živimo.
Čas nedvomno prinaša spremembe, tem ni
mogoče uiti. Naša naloga pa je, da znamo
spremembe sprejemati, jih izbirati in usmerjati na takšen način, da bomo v čim manjši meri
zmanjšali kvaliteto prostora in našega bivanja.
Tudi gorski prostor doživlja spremembe in
čedalje večje obremenitve kot so npr. vse večji pojav motoriziranega prometa (tudi v zimskem času), onesnaževanje tal in vodnih virov,
posegi v prostor, gradnje, izkoriščanje gozdov
in zemljišč, povečevanje množičnosti obiska
gora, hrup, erozija, plazovi…
Še posebej so takšne obremenitve prostora
prisotne na področjih, kjer se prepleta več rab
prostora oziroma obstajajo različni interesi za
rabo prostora.
Na področju občine Gornji Grad je imel v preteklosti gorski prostor za življenje ljudi velik
pomen (Menina, Kašna planina, Lepenatka,
Rogatec). Raba prostora se je s časom spremenila, pomen tega prostora pa postaja čedalje
bolj vsestranski. Pretežno gozdnata ter s planinami in celki posejana krajina je pomembna
za pridobivanja lesa, varovanje tal pred erozijo, za izboljšanje bivalnega okolja (zrak, klima), kot rezervoar vodnih virov, za lov, za
nabiranje gozdnih sadežev, za planinsko pašništvo, za izgled pokrajine, za rekreacijo in
turizem, za planinarjenje, ohranjanje redkih
in ogroženih živalskih in rastlinskih vrst itd.
Kljub temu, da v občini Gornji Grad gorska
področja zaenkrat niso preveč problematična,
pa je lahko hitro drugače v kolikor razvoj prostora ne bo usklajen med različnimi uporabniki
prostora.
Do navzkrižij interesov in delovanja v prostoru
pogosto prihaja zaradi pomanjkanja medsebojnega sodelovanja ter komunikacije, oziroma pomanjkljivega znanja o pogledih in interesih med različnimi uporabniki prostora (lastniki gozdov in zemljišč, lovci, pašnimi skupnostmi, lokalnimi skupnostmi, državo, planinci,
turisti, javnimi službami – Zavodom za gozdove, Zavodom za varstvo narave, prostorskim
planiranjem itd.).

Foto: Zdeni Purnat ml.

Slab primer sodelovanja med uporabniki prostora je bila s strani države načrtovana gradnja
radarjev na Menini pred 11 leti, ko se je v postopkih upravljanja s prostorom lokalno javnost
skoraj popolnoma izključilo. Takrat je bilo
potrebno vložiti veliko napora, da smo uspeli
prepričati državo, da na Menini radarjev ne
želimo. Dolgoročen pogled je zmagal nad kratkoročnim. Prevladalo je zavedanje, da bi s
tem Menina več izgubila, kot pridobila.
Pomembno spoznanje ob tem je, da je potrebno ob nameravanih posegih v prostor vzpostaviti dialog med uporabniki prostora že na začetku – v fazi načrtovanja in ne šele tik pred
izvedbo posegov v prostor. Zaradi pomanjkanja
informacij in dialoga med uporabniki prostora
so propadli številni nameravani projekti, ki pa
so v fazi priprave zahtevali veliko časa in
denarja.
Vnaprejšnje zavračanje novih dejavnosti in
vsebin tudi ni prava pot. O vsem se je potrebno pogovarjati in dogovarjati preden nastanejo
konflikti. Bolje je namreč preprečevati, kot
zdraviti.
K aktivni udeležbi javnosti pri odločanju ter
dostopu javnosti do informacij nas obvezuje in
nam daje pravico Aarhuška konvencija, ki jo je
47
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Slovenija ratificirala leta 2004. Kljub temu se Menine in ostalih gorskih predelov v občini
ljudje še premalo zavedamo pomena vključe- Gornji Grad. Posvet se bo zgodil v soboto, 15.
vanja v procese načrtovanja in odločanja, decembra 2007 ob 19. uri v Gostišču Menina v
mogoče je to tudi posledica preteklih časov v Gornjem Gradu. Vabljeni!
prejšnjem političnem sistemu, ko ni bilo treba
misliti, saj so namesto javnosti »mislili« drugi.
Upajmo, da bomo to kmalu spremenili, saj
velja, da moramo zase najprej poskrbeti sami,
šele nato bodo za nas skrbeli drugi.
Naravo in okolje moramo ohraniti tudi za prihodnje rodove, kar pa lahko dosežemo le z
usklajenim trajnostnim razvojem ter sodelovanjem vseh uporabnikov prostora. Le trajnostni
razvoj je namreč tisti, ki potrebe, interese in
cilje uporabnikov prostora zadovoljuje v takšni
obliki, ki ne škoduje naslednjim generacijam
oziroma ne poslabša okolja. Naravo smo si
»izposodili od naših potomcev«, zato moramo
ravnati z njo odgovorno.
Glede na to, da so vse občine v Zgornji Savinjski dolini turizem opredelile kot razvojno prednost in priložnost, ki bo v prihodnosti čedalje
bolj pridobivala na pomenu, je nujnost po
ohranjenem naravnem okolju še toliko večja.
Naravi in okolju prijazen turizem, ki poudarja
naravno in kulturno dediščino in ima za posle- Foto: Lojze Gluk
dico zadovoljstvo in podporo lokalnega prebi- »Da ne pride do nepotrebnih konfliktov in
valstva in tudi obiskovalcev, je oblika turizma, negativnih posledic v naravi in okolju je potki ne uničuje in ogroža svojih osnov za obstoj.
reben dialog in usklajevanje interesov med
Z željo po čimbolj usklajenem sobivanju razli- različnimi uporabniki prostora«
čnih rab prostora ter aktivni udeležbi pri upravljanju z gorskim prostorom bomo ob praznoLojze Gluk
vanju mednarodnega dneva gora v sodelovanju
Načelnik odseka za propagando in odseka za
z ostalimi uporabniki prostora pripravili javen
varstvo gorske narave
posvet o pogledih in interesih na prihodnost
___________________________________________________________________________________

DAN ISTRSKIH PLANINCEV

I

strska planinska zveza in Hrvaško planinsko
društvo »PLANIK« iz Umaga sta organizirala
že 5. srečanje planincev, poimenovano Dan
istrskih planincev, ki je bilo letos v prijaznem
mestecu Grožnjan, v nedeljo 11. novembra.
Srečanja so se udeležili tudi planinci Obalnega
planinskega društva Koper in druga prijateljska
društva iz Slovenije, prišli pa so celo predstavniki italijanskega planinskega društva iz Milj.
Istrski planinci so pripravili zanimiv štiriurni
pohod, ki je potekal iz Grožnjana proti vasem
Pertići, Gornji Kalcini, Sv. Juraj do mesteca
Završje, od koder so pohodniki po krajšem
odmoru krenili na opuščeno progo Parenzana,
Letnik 32 / številka 12 - 2007

zdaj urejeno kot mednarodna rekreativna Pot
zdravja in prijateljstva (o kateri smo že pisali)
ter prehodili čudovit del trase, se spustili do
vasi Kostajnica, mimo lovskega doma do Grožnjana. V vedrem vzdušju so udeleženci uživali
lepote jesensko obarvane narave in občudovali
značilna istrska naselja. V Grožnjanu jih je
pričakalo kosilo in prijetno veselo druženje,
kjer ni manjkalo pesmi in plesa.
Tesne vezi med slovenskimi in hrvaškimi planinci, stkane pred davnimi časi, se niso nikoli
razrahljale. Radi se družijo na tradicionalnih
pohodih kot je Slavnik in skupaj obiskujejo
čudovite kotičke Istre.
Maruška Lenarčič
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SREČANJE PLANINSKIH
VODNIKOV KOROŠKE REGIJE

odgovorni tudi za varnost pohodnikov. Zato so
nujna sprotna izpopolnjevanja vodnikov. V
letošnjem letu so preko Območnega vodniškega odbora izpeljali 2 takšna usposabljanja.
Najprej je bilo usposabljanje za snežne razmere na Peci, katerega se je udeležilo 55 vodnikov, kasneje pa še izpopolnjevanje za letne
razmere, kjer se je usposabljalo 54 vodnikov.
Pred kratkim pa so imeli planinski vodniki svoje prednovoletno srečanje v gostilni Repolusk v
Doliču. Na srečanje je prišlo 44 vodnikov in še
13 vabljenih gostov, kjer so najprej z zanimanjem spremljali predstavitev Andreja Zormana
o vzponu slovenske alpinistične odprave na
Broad Peak, predstavljen je bil usklajen program pohodov za planinsko sezono 2008, dostojno pa so se tudi poslovili od dosedanjega
vodje odbora Ivana Cigaleta.
V nadaljevanju so vodniki preživeli nekaj sproščenih trenutkov v skupnem druženju in se
dogovorili o delu in sodelovanju vseh vodnikov
v prihodnje.
Mirko Tovšak

V

lanskem letu je prevzela vodenje Območnega vodniškega odbora pri Koroškem
meddruštvenem odboru PZS Andreja
Barl, sicer tudi sama vodnica in znana planinka
iz Planinskega društva Slovenj Gradec. Andrejo
poznamo kot zavzeto planinsko, ki dobesedno
ves svoj prosti čas nameni planinstvu, zato
smo bili tudi prepričani, da bo pod njeno taktirko delo v vodniškem odboru dobro steklo. In
resnično se nismo zmotili. Delo poteka tako,
da lahko Andrejo samo pohvalimo, vodniki pa
so z njenim vodenje tudi zadovoljni.
Na Koroškem je registriranih 93 planinskih vodnikov, ki organizirajo in vodijo organizirane
skupine planincev v 14 planinskih društvih. V
vseh planinskih društvih Koroške je letno organiziranih preko 300 pohodov, torej več kot 20
mesečno, kar kaže na zelo veliko zanimanje za
takšne organizirane planinske pohode. Seveda
pa so planinski vodniki poleg samega vodenja
___________________________________________________________________________________

ZA KAR NAJPOPOLNEJŠO
VARNOST V GORAH

ventivo. Temu povabilu se je odzvala družba
»Promontana«, ki ima poleg sodobne in tehnično dovršene opreme tudi strokovno svetovalno demonstracijski kader za planinsko alpinistično in turno smučarsko opremo. Predstavljanje in prikazovanje je bilo zanimivo in izjemno koristno. Še posebej so se posvetili načinu, kako je učinkovit pravilen sistem »čebulnega« oblačenja; Zanimivo pa je bilo tudi to,
da so bili udeleženci iz vrst mlajših generacij.

V

zimskem času so nepredvidene vremenske situacije še bolj pogoste kot poleti.
Prav s tega vidika je PD Kranj pripravilo v
društvenih prostorih predstavitev najsodobnejše tehnične, osebne in zaščitne varovalne
opreme za planinca, ki se odpravlja na goro v
težjih vremenskih pogojih. Da bi potencialne
zimske pohodnike kar najbolj neposredno sezPD Kranj
nanili, so pripravili promocijo najsodobnejše
opreme za oblačenje, zaščito in tehnično pre___________________________________________________________________________________

SREČANJE VODNIKOV PZS
ŠALEŠKE DOLINE

nalogah, kako sodelovati še bolje v bodoče in o
aktualnih vprašanjih vodniške organizacije.
Najprej smo se podali na kratek pohod okoli
Puškega vrha (1082 m), si ob lepem vremenu
ogledali bližnje in bolj odmaknjene planine:
od Uršlje gore, Pohorja, Zasavskega pogorja do
Mozirskih planin in Smrekovca. Med potjo smo
rekli tudi nekaj o bodočem Zakonu o gozdovih
in o Zakonu o planinskih poteh.
Nato nam je vodnik PZS iz PD Šoštanj Andrej
VETERNIK, predstavil svoje enomesečno potovanje po Severno Ameriških nacionalnih par-

K

ot vsako leto, smo se tudi to pot sestali
vodniki PZS Šaleške doline: PD Šoštanj, ki
je bilo organizator, PD Šmartno ob Paki,
PD Velenje in PD Vinska gora, v soboto, dne 1.
decembra 2007 na lovski koči LD Smrekovec –
Šoštanj, v Belih vodah (pri Križniku). Bilo nas
je 23.Vsakoletna srečanja imajo namen, da
pregledamo opravljeno delo, so pogovorimo o
49
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ti – vodnikov PZS, preko vodniških odsekov
kih. Uživali smo o prelepih posnetkih in posebv PD, odborov v MDO in šele potem na
nostih tega področja.
ravni PZS, kjer naj sprejme odločitev
Sledilo je poročilo o udeležbi na Zboru vodniUpravni odbor PZS, če ne celo Skupščina
kov PZS v Ljubljani. Načelnik Odbora vodnikov
PZS!
PZS Savinjskega MDO Jure DREV nas je seznanil
- Nismo pa prejeli naslednjih odgovorov,
s potekom Zbora, največ časa pa smo posvetili
kakor tudi ne delegati na Zboru vodnikov:
razpravi o temi: Sodelovanje PZS in Slovenske
- kakšno je stališče Vodniške komisije PZS,
turistične organizacije na področju vodništva.
Komisije za usposabljanje in
Po burni razpravi, ker smo bili v večini seznanpreventivo, predsedstva UO PZS?
jeni prvič, smo sprejeli naslednja stališča:
- Zakaj na zboru nista sodelovala podpredse- predlagamo Odboru vodnikov PZS Savinjdnika PZS Rudi SKOBE in Uroš
skega MDO, da organizira javno razpravo
VIDOVIČ, ki bi lahko posredovala stališča
o tej tematiki, predvsem z vidika razčišpredsedstva UO PZS in odgovorila na
čevanja, sodelovanja med prostovoljnimi
odprta vprašanja?
vodniki PZS in profesionalnim – tržnim pri- Tudi ni bilo odgovora, kakšne so relacije:
stopom /za denar/. Na to razpravo povaprostovoljni vodnikov PZS, ki deluje v PD
biti načelnika Vodniške komisije in Komiin kakšne bodo do tistega vodnika, ki ga
sije za usposabljanje in preventivo PZS.
financirana PD, najame pa ga Turistična
- Predlagamo, da PZS, Vodniška komisija,
organizacija za svoje tržne potrebe.
skupaj s Komisijo za usposabljanje in prePredvsem z vidika, da smo vodniki PZS
ventivo sprejmejo izhodišča in strategijo
prostovoljni društveni delavci na področju
tega povezovanja, na podlagi predhodnih
športa!
obravnav po MDO-jih, saj mimo PD, ki
financirajo usposabljanje vodnikov PZS,
Naslednje leto je organizator srečanja PD
ne moremo iti.
Velenje.
- Pristop moramo voditi na demokratičnih
Jože MELANŠEK
osnovah, od izvajalcev vodniške dejavnos___________________________________________________________________________________

V SPOMIN

P

Logično je, da je bil dolga leta član komisij za
gorsko reševanje in za odprave.

red kratkim sta sklenila svoje zemeljsko
življenje tudi v slovenskem planinstvu
pomembna in zaslužna zdravnika, Evgen
Vavken in Andrej O. Župančič.
Evgen Vavken, rojen 3.6.1927, sicer primarij
travmatološke klinike in doktor znanosti, je
življenje posvetil goram in predvsem reševanju
ter prvi pomoči gornikom. Zasledimo ga v
obsežni reševalni akciji na Bovškem leta 1952,
ko se je skupina gorskih reševalcev prebila v
povsem odrezano zgornje Posočje, kjer so plazovi snega zasipali domačije. Bil je v prvi
posadki, ki je s helikopterjem pomagala ponesrečenim v gorah. Med gorskimi reševalci je bil
cenjen kot odličen pedagog, saj je znal posredovati tisto znanje, ki ga laik lahko uporabi pri
prvi pomoči – ničesar premalo in nič odvečnega. Vsekakor mu je pri tem pomagalo odlično
kirurško znanje, ki je mnogim, ki so prišli na
njegovo kliniko, rešilo zdravje in življenje.
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lednje generacije. Na odpravi se je ukvarjal
predvsem z vplivom višine na človeka in njegovo kri (operativni zdravnik odprave je bil Jože
Andlovic), bil je pa tudi namestnik vodje. Ker
je ta zaradi finančnih težav prišel za odpravo
pozneje, je bil njen začasni vodja Andrej. Prav
z vodenjem se je zelo izkazal in če bi to vlogo
lahko odigral do konca, bi bil rezultat odprave
morda še ugodnejši.

Na planinskem področju pa je bil gotovo najbolj ponosen na svojo vlogo pri naši največji
odpravi – na Everest 1979. Organiziral je
popolne zdravstvene preglede za vse moštvo,
nagovoril prijatelje stomatologe za vsa zobna
popravila, zbral zdravila in medicinsko opremo
tudi za težje primere, hkrati pa dobil dovoljenje Kliničnega centra, da je odprava v njegovih kletnih etažah dva meseca zbirala in pakirala vseh 18 ton opreme in hrane za ves čas
dela na gori.Bil je zdravnik na pohodu in v
baznem taboru (zdravnik na gori je bil Igor
Tekavčič), kjer je ob svojem rednem delu postavil še kopalnico za člane ter poskrbel, da se
je kuhinjska posadka držala osnovnih načel
higiene. Čeprav je dolgotrajno bivanje na višini 5350 m težko prenašal, tega tam ni pokazal,
o tem je le pisal znancem. Bil je eden od stebrov, ki so podpirali moštvo tudi v najtežjih
trenutkih in s humorjem mehčal napetosti.
Ob priznanju za njegove zasluge smo mu zato
tudi osebno hvaležni. Pod plaščem stroke se je
skrival velik človek.
Andrej O. Župančič (rojen 27.1.1916) je sicer
najbolj znan po svojem znanstvenem delu v
medicini, saj je bil desetletja vodilna osebnost
slovenske patofiziologije, profesor na medicinski fakulteti in doktor znanosti. Bil je član Slovenske akademije znanosti in umetnosti, pa
tudi amaterski antropolog – med drugim je
dolge mesece živel med najbolj preprostimi
Indijanci v južnoameriških pragozdovih. Med
vojno je bil partizan, zdravnik pri glavnem
štabu NOV. Črka »O« med imenom in priimkom
pomeni Otona, slovenskega pesnika in njegovega očeta.

V življenju je, skladno s svojim rekom, sledil
svojim ciljem. Iz Himalaje ga je »odneslo« v
pragozdove med civilizaciji še neznana plemena, kar ga ni izpolnjevalo nič manj kot Himalaja in znanost. Bil je skoraj vedno enak - devetdesetletnik razmršenih črnih las, med hojo po
pločniku zamišljeno strmeč v svoje misli - kot
nekaj desetletij prej.

Njegovo vodilo je bilo, da »kar si zares želiš,
boš tudi dosegel«. Zato je bil eden redkih, ki
je iz nekdanje nesojene himalajske odprave
prišel v uresničeno. V letih 1950-55 se je vrsta
slovenskih alpinistov, med njimi tudi Andrej, v
Zahodnih Alpah pripravljala na prvo himaljsko
odpravo (Manaslu ali Šiša Pangma), ki pa
potem ni bila uresničena. Zaradi razočaranja
je takrat mnogim upadlo veselje do alpinizma,
Andrej pa je uspel s kandidaturo na odpravo
Kangbačen 1965, ki je bila sicer že zadeva nas-

Tone Škarja
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Obvestila Planinske zveze Slovenije
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, KUP
Koledar, Obvestila PZS

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

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

43-45-692
43-45-687
43-45-688
43-45-686

URADNE URE:
STROKOVNA SLUŽBA PZS:

ponedeljek
sreda
petek

od 8. do 14. ure
od 8. do 15. ure
od 8. do 14. ure

PLANINSKA ZALOŽBA:

ponedeljek
sreda
petek

od 8. do 17. ure
od 8. do 15. ure
od 8. do 14. ure

ODMOR ZA MALICO: od 10.30 do 11.00 ure.
Torek in četrtek sta namenjena predvsem strokovnemu delu, ki ga morajo opraviti delavci strokovne službe v določenih rokih. Prosimo, da navedeno upoštevate!

OBVESTILA PZS izhajajo enkrat mesečno.
IZDAJATELJ:
UREDNIŠKI ODBOR:
TISK:
NAKLADA:

PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, Dvoržakova 9, 1001 Ljubljana
Tone ŠKARJA (odgovorni urednik), Hedvika PETKOVŠEK (tehnična urednica)
ter člani: Jože MELANŠEK, Emil PEVEC in Vesna LENART
TISKARNA RAVNIKAR, Marko Ravnikar, s.p., Kajuhova 2 A, 1230 Domžale
620 izvodov brezplačno, december 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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20. DRŽAVNO TEKMOVANJE MLADINA IN
GORE v letu 2008/09 REGIJSKA TEKMOVANJA

SREČNO NOVO LETO
Pa je naokoli še eno leto. V teh 365 dneh smo
skupaj doživeli veliko lepih in prijetnih
trenutkov, se nasmejali našim prigodam in kar
je najpomembnejše, družili smo se ter si med
seboj delili trenutke.
Večina vidi skoraj že preteklo leto kot dokaj
uspešno, kar se tiče delovanja Mladinske
komisije. Kot darilo za Novo leto smo dobili
svojo himno in novo spletno stran. Vaše darilo
nam pa bodo zadovoljni obrazi na vrhu gora.
Mladinska komisija z vsemi svojimi člani in
sodelavci vsem bralcem, mladim po letih in
srcu, vsem planincem, vsem, ki vsaj kdaj
pomislijo na gore, želi srečno Novo leto, veliko
gorskih podvigov ter prijetne trenutke v družbi
ostalih pohodnikov.

Regijska tekmovanja so izbirna tekmovanja za
uvrstitev na državno tekmovanje. Potekala
bodo v mesecu oktobru , oziroma novembru
2008. Točen datum bo znan naknadno, zaradi
usklajevanja z drugimi tekmovanji.
Regijska tekmovanja se bodo odvijala v
naslednjih regijah:
 1. regija : KRAJ – ZNAN NAKNADNO
( PODRAVJE, POMURJE, KOROŠKA, SAVINJSKA
DOLINA ).
 2. regija : KRAJ – ZNAN NAKNADNO
( PRIMORSKA, NOTRANJSKA, POSOČJE ).
 3. regija : KRAJ – ZNAN NAKNADNO
( LJUBLJANSKO OBMOČJE, GORENJSKA,
DOLENJSKA, BELA KRAJINA, KAMNIŠKO BISTRIŠKO OBMOČJE, ZASAVJE ).

Mladinska komisija

UVODNIK

Če ste pripravljeni prevzeti soorganizacijo
regijskega tekmovanja za šolsko leto 2008/09
za svojo regijo, Vas prosim, da izpolnite
prijavnico (najdete jo na zadnji strani priloge)
in nam jo vrnete do 15. decembra 2007.
Izbrani soorganizatorji za posamezno regijo
bodo objavljeni v naslednji številki Mladinske
priloge
Za vse dodatne informacije se obrnite na
strokovno sodelavko Veroniko Susman - Šegatin
( 01-43455689 ) in vodjo tekmovanja Brigito
Čeh ( 041- 977-469 ).

Ste se kdaj, ko je bil čas novoletnih praznikov,
spraševali, kako živali preživljajo praznike? Ko
sem bila majhna, sem si za skoraj vsake
praznike postavila enako vprašanje: si lisičke v
brlogih tudi prižgejo lučke in rajajo dolgo v
noč, mogoče zajčki plešejo na svežem snegu...
Moja domišljija je delala s polno paro. In tako
se spomnim na bajke. To niso pravljice, to so
zgodbe o pravljičnih živalih in njihovih
dogodivščinah. Ste si tudi vi take bajke
predstavljali zelo živo, ste se tudi vi ponoči
spremenili v kakšno golobico, ki je letala čez
širne poljane ali ste bili mogoče tiger, vedno
na preži? Zdi se mi, da je novoletni čas ravno
pravšnji za ponovno branje starih bajk z
neverjetno zanimivimi bitji. Domišljija se bo
predramila, mogoče dobite še kakšno idejo za
darilo. Nikoli se ne ve, kaj te čaka za ovinkom,
tako kot v pravljicah in bajkah.
Tudi uredništvo Mladinske priloge Vam želi
srečno in veselo Novo leto, hkrati pa upamo,
da nas boste v prihodnje brali še z večjim
veseljem.
Vesna Lenart

Vodja tekmovanja: Brigita Čeh

POROČILO Z REGIJSKEGA TEKMOVANJA
MLADINA IN GORE
V soboto, dne 10. novembra 2007 je potekalo
regijsko tekmovanje Mladina in gore 2007/08
in sicer na treh lokacijah:
- regija Štajerska na OŠ GORNJA RADGONA
- regija Primorska na podružnični OŠ
PODNANOS
- regija Notranjska, Gorenjska, Dolenjska na
OŠ LOKA ČRNOMELJ
Organizator tega tekmovanja je Mladinska
komisija PZS. Devetnajsto državno tekmovanje
MLADINA IN GORE se bo odvijalo 12. januarja
2008 na OŠ Ivana Groharja v Škofji Loki.
V regiji Štajerska je tekmovalo 28 ekip, na
državno pa se je iz te regije uvrstilo 9 ekip.
V regiji Primorska je tekmovalo 21 ekip, na
državno pa se je iz te regije uvrstilo 8 ekip.

PRENOVLJENA SPLETNA STRAN
MLADINSKE KOMISIJE
Prenovljeno spletno stran Mladinske komisije
PZS
si
lahko
ogledate
na
naslovu:
www.pzs.si/mk/.
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V regiji Notranjska, Gorenjska in Dolenjska je
tekmovalo 21 ekip , na državno pa se je iz te
regije uvrstilo 11 ekip.
Največ točk je zbrala ekipa MLADI PLANINCI OŠ
BRASLOVČE, PD DOBROVLJE BRASLOVČE in
sicer 68 točk.
Vsako ekipo so sestavljali 4 učenci ( 6. - 9.
razreda ). Teste so učenci pisali 45 minut.
Dodatnih testov ni bilo treba pisati. Med
pisanjem testov je potekalo tudi srečanje
mentorjev. Sledil je družabni program, ki je
potekal od regije do regije drugače ( planinski
pohod
v
Podnanosu, ogled krajevnih
znamenitosti v Gornji Radgoni in Črnomlju ).
Sledila je slovesna podelitev priznanj in
praktičnih nagrad.
Učenci so morali pokazati veliko znanja iz
različnih tem planinske šole, ter drugih
korelacijskih predmetov.
Uvrščene ekipe na 19. državno tekmovanje
Mladina in gore so:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

KAKO BO PA LETOS?
Poročilo o Zboru MO na Igu, 17.11.2007
Zdaj gre pa zares. To je bila prva misel, ki mi
je švignila skozi le napol odprte veke, ko sem
tisto soboto izklapljala budilko. Eno leto smo
skupaj delali, se smejali, izgubljali živce, se
učili, načrtovali in izvajali, sedaj pa moramo
to predstaviti v enem popoldnevu in dokazati
našim članom, da so se pravilno odločili, ko so
nas lani imenovali v upravni odbor. Eno
popoldne: veliko ali pa premalo časa, kot se
vzame! Seveda slabo vzdušje na zboru ne more
uničiti vsega storjenega v preteklem letu,
lahko pa omaja zaupanje načelnikov in oteži
sodelovanje v prihodnje. In seveda lahko pravo
ozračje povzroči val navdušenja in nove
energije. Na katero stran se bo prevesila
tehtnica? Joj, kaj vse lahko gre narobe!
In nato se je začelo: najprej zbiranje članov
upravnega odbora, nato pripravljanje prostora
in testiranje projektorja ter ozvočenja, prihod
prvih udeležencev in delitev anket, ura za
začetek okrogle mize. Uroš Kuzman, naš
podpredsednik, jo je suvereno izpeljal,
izpostavil bistvene prednosti in probleme
novega programa Mladinski voditelj ter povzel
idejo, da je treba mladim dati priložnost, da
se dokažejo z odgovornimi nalogami in so
ponosni na svoje zasluge. Občutek imam, da so
to razumeli tudi drugi v dvorani. Premor za
kosilo in klepet, nato je čas za drugi krog.
Najprej predstavim na primeru, kako naj bi
izgledala vloga za naš razpis; vsako leto se
namreč pojavljajo podobne napake. Saj vem,
razpis bo treba čim bolj poenostaviti in morda
tudi izboljšati sistem razporejanja sredstev, a
omejena je količina dela, ki jo lahko nekaj
ljudi opravi v dvanajstih mesecih. Za tem sledi
ena od poslastic tega zbora, in sicer
predstavitev nove internetne strani. Izdelali so
jo sami študentje: Matej Barič je opravil
programerski del, Bojan Blažica urejanje,
Vesna Lenart in Žiga Misjak pa sta ji nadela
svež in prijeten izgled. Založniški odbor je
imel letos polne roke dela. Sedaj je na
uporabnikih, da ga osmislijo: če bo stran redno
obiskovana, bo lahko olajšala stik med
Mladinsko komisijo in mladinskimi odseki, kar
morda trenutno najbolj »škripa«. Težko je
delati v pomoč mladinskim odsekom, če pa ne
veš, kaj sploh potrebujejo ... Upajmo torej na
najboljše! Sledi še nekaj krajših odgovorov na
anonimna vprašanja, ki so jih udeleženci lahko
naslovili na upravni odbor. In prišel je čas za

MLADI PLANINCI - OŠ BRASLOVČE
PLANINSKE MULE –
OŠ ŠMARTNO V
TUHINJU
LAKOTNIKI – OŠ GORNJA RADGONA
GORNJEGRAJCI – OŠ GORNJI GRAD
NI GA ČREZ KAMOT- OŠ MEŽICA
MENINA – OŠ GORNJI GRAD
PAMETNI BIKI – OŠ SEMIČ
RAZTRGANI ZOKLNI – OŠ BELTINCI
BOHINJSKI GAMSI – PD SREDNJA VAS
BRDARJI – OŠ ČRNOMELJ
DIVJE STEZICE – PD VIPAVA
ZELENJAVČKI – OŠ LJUBNO OB SAVINJI
STRUKOVSKI KLINČKI – OŠ PUCONCI
TRIGLAVČKI – OŠ ŽIRI
GAMSI – OŠ ŠKOFJA LOKA
COLSKA BANDA – OŠ COL
ŠUMIK – OŠ JANKA GLAZERJA RUŠE
SKALA – OŠ JANKA KERSNIKA
BOHINJSKI ZLATOROGI – PD BOHINJSKA
BISTRICA
BRDOVKE – OŠ ČRNOMELJ
PLANINSKI MUŠKETIRJI – PD PODNANOS
IZGUBLJENA MARKACIJA – PD VIPAVA
NORE KRAVE – OŠ TRZIN
BERKMANDLCI – OŠ IDRIJA
JEGLIČI – OŠ IDRIJA
MARKACIJA TEAM – PD PODNANOS
GORSKI PIFLARJI - OŠ DESKLE
OSMICE – DRŽAVNI PRVAKI 2006/07 - OŠ
ŠKOFJA LOKA

vodja državnega tekmovanja Madina in gore:
Brigita Čeh
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otvoritev samega zbora. Seveda nismo
sklepčni. Je tudi to lahko eden od ciljev za
prihodnje leto? Pa počakajmo še pol ure.
Besedo prepustim podpredsedniku PZS, mag.
Urošu Vidoviču. Redno se je udeleževal naših
sej in tudi tokrat nas z vzpodbudnim
pozdravom ni razočaral. Potem sledi Zdenka
Mihelič in predstavi pred dvema letoma
dodobra prenovljeni učbenik Planinska šola.
Ob tej priložnosti tudi podelimo zahvale
njenim avtorjem. Pridružili so se nam gospa
Štefka Jordan, soproga žal letos preminulega
Boža Jordana, pomembnega planinca in
aktivnega na vseh področjih dela z mladimi,
Luka Skočir v imenu Boruta Peršolje in Bojan
Rotovnik, glavni urednik prenovljene izdaje.
Najlepša jim hvala za izkazano pozornost.
Sedaj je čas še za drugo presenečenje tega
zbora: nova pesem, ki naj bi postala pravi hit
ob tabornih ognjih in nova himna Mladinske
komisije. Dame in gospodje, tu je Greva pod
objem gora, avtorja Uroša Kuzmana!
Seveda brez tehničnih zapletov ni šlo, ampak
aplavz je bil nadvse radodaren, ni kaj.
Zaenkrat nam kar gre ... Začnimo torej z
uradnim delom, pol ure je preteklo. Ali
snemanje deluje, je Monika že prišla, da bo
izvajala od nikogar želeno nalogo pisanja
zapisnika? Nejc Kosednar prevzame vodenje
samega zbora, nato pa je čas za poročila.
PowerPoint predstavitve naj bi olajšale vsem v
sejni sobi predstavo o tem, kaj je bilo res
storjenega, slike pa naj bi to še bolj oživile.
Predstavimo tudi načrte za prihodnje leto, a
po pravici povedano vsi upamo, da bo
narejenega več kot je tu na projekciji, le
praznih obljub ne želimo postavljati. Največ
idej se utrne sproti in čim več jih želimo
uresničiti, odvisno pač od prostega časa. Po
predstavitvi sklepov okrogle mize in poročila o
razpisu MK PZS ne preostane drugega, kot da
se ponudim v ponovno izvolitev za še eno leto
predsednikovanja. Saj vem, kako gre
glasovanje na takih sejah - večina dvigne
glasovnice pri vprašanju: ''Kdo je za?''. Tokrat
pač upam, da je bilo iskreno. In kaj sedaj? Na
plan privlečemo slaščice v izdelavi upravnega
odbora in pijačo, ki nam jo je prijazno
podarila Kolinska, čas je za klepet. Jaz pa sem
zbegana, ker je konec zbora in mi po vsej
napetosti
ne
preostane
drugega
kot
pomenkovanje z vsemi povprek in odločanje o
najboljšem pecivu ...
In kaj lahko povem sedaj, po enem tednu?
Namesto kratkega premora po burnih
pripravah sta dobra volja na zboru in ploha

idej ter problemov povzročila pri predsedstvu
MK PZS (in verjetno tudi pri komu drugemu) še
večjo voljo do dela in spet je čas, da pljunemo
v roke! Zato obiskujte našo novo stran na
www.pzs.si/mk, preko foruma ali na e-maile
nam posredujte svoje predloge o izboljšavah in
novih akcijah, mi pa vas bomo na enak način in
preko Mladinske priloge obveščali o sprejetih
izzivih. Boste torej prelistali naslednjo
številko? Na koncu lahko rečem le še hvala
upravnemu odboru za tako prijetno vzdušje in
sodelovanje, vsem udeležencem zbora pa
zaželim, da se vidimo nekje v gorah in
zagotovo na še boljšem Zboru MO naslednje
leto!
Vanja Kovač, predsednica MK PZS

NEKAJ MEDNARODNIH
»Uspeh ni to, da ti ljudje ploskajo, da te
prepoznavajo, da imaš veliko denarja, ampak
to, da si zadovoljen in srečen v tem, kar
počneš – da najdeš v tem nekaj za svoje
življenje. Nihče te ne more osrečiti, če nisi
zadovoljen sam s seboj, in zadovoljen si, če si
izpolnjen. Izpolnjenost pa prinaša le občutek,
da si koristen, da slediš samemu sebi, da torej
delaš karkoli že, pisano tebi na kožo, četudi je
videti še tako banalno.« (Anja Bukovec)
Dragi prijatelji, ki se morda 'videvamo' samo
preko teh vrstic v Mladinski prilogi Obvestil
PZS! Želim vam, da bi v naslednjem letu še
naprej sledili svojim sanjam in ciljem, ki bi vas
izpolnjevali ter tako srečni žareli vse naokrog –
v družini, med prijatelji, kot vodnik ali mentor
svoji skupini in med vsemi tistimi, ki jih boste
srečevali v šoli, službi ali v hribih! Srečno in
vse lepo ter... 'Mejte se radi!
-------------------------------------------------V tokratnih novicah z mednarodnega področja
vas vabim na najvišji vrh Evrope, Elbrus.
Povzpeti se na najvišji vrh Evrope so sanje
marsikaterega oziroma večine planincev, tudi
mene ☺.
Fantasični razgledi z vrha gore in celotnega
masiva so neprecenljivi zaklad, spomin in
izkušnja za vedno. Če se boste odločili, vam
prav gotovo ne bo žal, kajti glavni organizator
in vodja tabora, prava legenda Alexander
Zaidler poskrbi s svojo ekipo za odlično vzdušje
in pripravo vzpona. Vi pa lahko celotno zimo
sedaj izkoristite za svojo koncidijsko in
tehnično pripravo na vzpon in sestop.
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☺ MT. ELBRUS (5648 m), NAJVIŠJI VRH
EVROPE (GYS camp):
Planinska zveza Ukrajine (UMF) in njena
Mladinska komisija vas vse mlade med 18. in
25. letom (zgornja meja je
fleksibilna)
vabi
na
Mednarodno
odpravo
na
Elbrus, ki bo potekala od 7. 7.
– 17. julija 2008. Le-ta naj bi
potekal z ruske, centralne
strani Kavkaza, pokrajine Karbadino–Balkaria
(dolina Baskan), kamor se boste prvi dan
podali z mednarodnega letališča Mineralnyje
Vody. Pred vzponom na vrh je predvidenih tudi
več aklimatizacijskih vzponov.

sprejema MK PZS, Dvoržakova 9, 1000
Ljubljana oz. mladinska.komisija@pzs.si do
15. 5. 2008. V prijavi navedite vse svoje
podatke (ime, priimek, naslov, telefon, email, rojstni podatki, PD) ter tudi izkušnje v
zimskem gorništvu ter vašo dejavnost v hribih
nasploh! Vse dodatne informacije: Zdenka
Mihelič,
041/
222
358
ali
zdenka.mihelic@siol.net.
Zdenka Mihelič

PO MO
 PO MO POSOČJA
SREČANJE MENTORJEV IN VODNIKOV POMO
POSOČJA – RAZISKOVANJE ZAKOJŠKE GRAPE
in OGLED BEVKOVE DOMAČIJE
Jutro se je danilo, vzhajajoče sonce je hitro
hitelo na obzorje sveta, da bi še kljub
kratkemu dnevu spodbudilo ljudi v naravo.
To je bila prekrasna nedelja 11.11.2007,
katero smo mentorji in vodniki POMO Posočja
izkoristili za prijetno druženje.
Zbrali smo se v vasici Zakojca ob 9.00 pred
Turistično kmetijo »Pri Flandru«. V tej kmetiji
so nas lepo sprejeli in nas že v jutranjih ura
postregli z domačimi dobrotami, in tudi usta
niso ostala suha. Po kratki pojedini, nam je
gospodar te kmetije Vencelj Tušar predstavil
zgodovino in sedanjo podobo vasice Zakojca.

Letošnjega mednarodnega tabora oz. odprave
se je udeležilo 41 mladih planincev iz Avstrije,
Nemčije, Španije, Švedske, ZDA in Ukrajine.
Vsi so se uspešno povzpeli na vrh, ki so ga
doživeli v čudovitem jasnem, sončnem
vremenu, trije udeleženci pa so z vrha tudi
smučali. Nastanitev bo v šotorih, predvidenih
je tudi več aklimatizacijskih vzponov. Cena 11dnevnega programa s polnim penzionom,
prevozi med taborom, plačanim dovoljenjem
za vstop v omejeno cono, pristojbino in
strokovnim vodstvom znaša le 250 EUR. Cena
ne vključuje prevoza od letališča do kraja
tabora in nazaj, karte na pobočje Elbrusa (do
višine 3900 metrov), takse v Nacionalni park
Prielbrusye in lastnih stroškov (telefonski klici
itd.). Organizatorji pravijo tudi, da lahko za
vzpone prinesete s seboj svoje najljubše
(energijske) priboljške. Med obvezno opremo
sodijo poleg oblačil za prosti čas še planinska
(višinska) oblačila za mrzlo in vetrovno vreme,
dobra obutev, zložljive palice, cepin, dereze,
čelada, pas, 2 vponki, vrv, rokavice, zaščitna
krema in očala, čelna svetilka, bivak oprema
(šotor, dobra topla spalna vreča, podloga) itd.
Če želite in imate zadosti izkušenj, boste
lahko z Elbrusa tudi smučali. Prijave
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Vas Zakojca leži na lepi legi s prečudovitim
razgledom na Črno prst in celoten greben vse
do Rodice. Vasica ponuja direkten pogled na
Kojco in Porezen. V Zakojci ljudje še pridno
obdelujejo svoje koščke zemlje. Drugačna
podoba nastopi v grapi pod Poreznom, kjer
teče potok Poreznica. Grapa pod Poreznom se
imenuje Zakojška grapa, kjer so včasih živeli
bogati in veliki kmetje, ki so živeli samo od
svojega dela in pridelka. V dolino so hodili le
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po sol in sladkor. Težko neumorno delo je ljudi
zvabilo v dolino in tako so postajale domačije
prazne.
Zvabila nas pot je v dolino,
speljala v mesto je sivo,
pod vetrom povsod razmetani,
vsak zase sedaj smo ostali.

Nadaljnji korak nas pripelje do »Slapa v
grapi«, nad katerim pa se že razprostira prva
kmetija, ki se imenuje »V Grapi«. Od kmetije
je ostala le še hiša, ostala poslopja so le še
ruševine, ki se počasi izgubljajo. Domačija »V
Grapi« je najnižje ležeča in še dokaj
ohranjena, saj človeška duša še prihaja blizu.
Pot nas vodi naprej, vzpenjamo se strmo že
visoko nad grapo v kateri bistro šumi voda, to
ni samo voda, ampak spet slap, ki se spušča v
globino. To je slap Poreznica. Po grapi navzgor
je še mnogo manjših slapov, ki pa sploh niso
omenjeni.
Nad grapo uzremo lesene ostanke žage, ki je
včasih delovala in žagala les za potrebe
kmetov.
Korak nas vodi naprej, če skalnati rob in kmalu
se nam odkrije zgornji del strehe naslednje
domačije, ki pa že žalostno propada, imenuje
se »Pri Mušču«. To je druga največja kmetija,
ki je štela 48 ha zemeljske površine. Domačija
se utaplja v gostem grmovju, včasih pa je
gospodar na teh obronkih sušil seno.

Skoz okno ozrem z bolečino,
se v pusto betonsko sivino,
na bregu pod našo planino,
pa v cvetju kostanji so spet.
(Avsenik)
V tako prelepem pobočju začne prevladovati
praznina, ki prevlada in začne naravo
preoblikovati v divjino in temno samoto. Z
odhodom človeka zatone neumorno delo in
izvirno stavbarstvo, ki ga je človek ustvaril.
Mogočni in bogati travniki se začnejo zaraščati
in preplavi jih pusto in gosto grmovje, ki
zakrije ves trud, ki si ga je marljiv človek
ustvaril. Mogočni domovi so zaspali v koprivah,
izginile so tudi poti do njih.
Kot glavni organizator sem se odločil, da
popeljem mentorje in vodnike POMO Posočja
po že skoraj izbrisanih stezicah, ki so včasih
vodile ljudi v ljubi domek.
Poglejmo, kako se je vse skupaj začelo?
Našo pot smo pričeli v Zakojci se po cesti
mimo starih hiš spustili po ozkem kolovozu do
začetka Zakojške grape, kjer nas je pozdravil
neokrnjen potok Poreznica s svojo deročo
vodo, ki teče po tej divjini. Poti ni, zato smo
več kot pol ure hodili po strugi potoka navzgor
in preskakovali širino vode, ki teče v
neskončnost vse do Baške grape.
Hodimo in hodimo, a glej zagledamo prva dva
slapova, ki se iztekata v globino. Prvi slap se
imenuje Slap na pritoku, drugi slap pa se
imenuje Spodnji slap. Kako bistra voda je
tukaj se vprašamo, malokateri človek zmore in
ve še zanjo.
Na levi strani grape nam jeklenice nakažejo
pot napredovanja naprej po grapi navzgor.
Hodimo po ozki z listjem posuti stezici, ki
razteza pogled na slapom. Ne dolgo hoda nas
pot pripelje spet v strugo potoka, ta pa nas
vodi do Zgornjega slapa, ki je največji na
potoku Poreznica.
Vsak slap občudujemo in se sprašujemo, kako
skrita je ta grapa in skoraj ni več na dosegu za
človeka. Na tem potoku so včasih delovali
številni mlini in žage, po katerih pa danes ni
več sledi, le posamezen naložen kamenček nas
opozarja, da so včasih tu bili.

Pr¨ Mušču
Na koncu bistre grape
Muščev dom stoji,
v strminah dol pod hišo
gospodar seno suši.
Iz dimnika se visoko
nad dolino dim vali,
v kmečki kuh`nji pa
hrana prav lepo diši.
Tam gor za hišo
velik hlev stoji,
v njem pa živina
mirno in lepo sedi.
Po strmih domačih tratah
otroci tekajo,
ker njih življenje
je težko.
(Gorazd Lapanja)
Gremo naprej si vzkliknemo, premagati
moramo še kar nekaj korakov. Pretikamo se
skozi grmovje, kjer včasih travnik je zorel,
zdaj pa sama debla kličejo svoj šumni napev.
Približujemo se še eni domačiji, ki je bila
včasih največja in je štela 80 ha zemeljskih
površin, zadaj pa umira in ruši zidove. Ta
kmetija se imenuje »Pri Obidu«.
Obidovi so si svoj grunt udejali na svojem, gor
visoko nad Zakojško grapo. Sprijaznili so se s
svojim odmaknjenim kotom. Le trdo delo in
čvrtse roko so jih držali pri močeh. Na svojo
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rod vas Zakojco so gledali le od daleč. Na
Bukovo, kjer so imeli župnijo se ni videlo.
Kako dolgo so imeli do svojih grobov!
Imeli so svoj izvirek vode. Svoj senik.
Prečudovit
pogled
na
Kojco.
Toplo
popoldansko sonce. Senožeti brez konca.
Dišečo gorsko travo. Mir. Soseda. Stezo do
hiše. Danes tega ni več.
Odločimo se, da pot nadaljujemo naprej prosti
naši najvišji točki to je planina Otavnik, kjer
so pašniki za živino in prelep razgled na
okoliške hribe in doline. Po gozdni poti smo
hodili dobro uro in pol do te pašne planine.
Iz pašne planine Otavnik smo se spustili po
traktorski poti mimo lovske koče na preval Vrh
Ravni in potem nazaj v Zakojco. Za to pot smo
porabili 5 ur hoda.
Današnjega potepanja še ni konec. Ogledati
smo si šli še rojstno hišo pisatelja Franceta
Bevka, ki je bil rojen v Zakojci. Večji del
otroštva je preživljal na domačiji »Pri
Volarju«. Ogledali smo si notranjost hiše in
prisluhnili nekaj besedam domačina Venclja
Tušarja, ki je opisal Bevkovo življenje.
Po končanem ogledu smo se odpravili na kosilo
v kmečki turizem »Pri Flandru«, ki se nahaja v
središču vasi Zakojca.
Od mize nismo vstali lačni, zato smo po
končanem obroku nabrali moči in pričeli z sejo
PO MO Posočja, ki se je razvila v resno debato.
Ker je bila na srečanju udeležena tudi
predsednica MK PZS Vanja Kovač je seja
potekala zelo plodno. Na seji smo se pogovorili
o zboru MO, ki bo na Igu 17.11.2007,
pregledali kaj smo počeli v letu 2007 in
sprejeli predlog dela za leto 2008, ki bo
potekal kot smo že navajeni: Skupen izlet,
spomladansko srečanje, jesensko srečanje in
srečanje mentorjev in vodnikov POMO Posočja.
Na srečanju in seji je bilo prisotnih 11
udeležencev.
Srečanje se je zaključili ob 18.30.

da smo lahko veseli in zadovoljni. Veseli pa
nismo samo planinci, ki vodimo otroke v hribe,
ampak zagotovo tudi njihovi starši.
V PD Kočevje v okviru skromnega Mladinskega
odseka, že od leta 2003 potekajo dejavnosti za
mlade planince na vseh treh osnovnih šolah
občine Kočevje. V šolskem letu 2007/2008 se
je k planinski dejavnosti vpisalo kar 100
osnovnošolskih otrok. Ponosni smo, da je
zanimanje otrok za planinstvo tako veliko.
Planinska dejavnost se izvaja predvsem z
organiziranjem izletov. Oblikovani imamo dve
skupini, in sicer skupino otrok od 1. do 5.
razreda osnovne šole in skupino otrok od 6. do
9. razreda osnovne šole. Za ti dve skupini
organiziramo ločene planinske izlete, ki so
glede težavnosti izletov prilagojeni njihovi
starosti. Pri obeh skupinah izvedemo en izlet
na mesec. Na naših izletih je z nami tudi do 50
otrok, tako da uresničimo vse planirane izlete
brez težav.
V letošnjem šolskem letu smo izdelali spletno
stran Mladinskega odseka PD Kočevje, kjer
objavljamo vse, kar je povezano z delom z
mladimi v planinstvu na Kočevskem. Obiščete
jo lahko na naslovu www.mo-pdkocevje.si!
Prej sem omenil, da je Mladinski odsek PD
Kočevja skromen, s tem sem misli predvsem na
število planincev, ki organiziramo in vodimo
otroke v hribe. V okviru Mladinskega odseka
delujeta aktivno dva vodnika PD Kočevje in 6
spremljevalk – učiteljic iz OŠ Zbora
odposlancev, OŠ Ob Rinži in OŠ Stara Cerkev.
Že nekaj let si prizadevamo, da bi med aktivne
člane mladinskega odseka pridobili tudi
kakšnega srednješolca, srednješolko, študenta,
študentko in seveda ostale mlade ljudi. Pri teh
prizadevanjih imamo nekaj uspeha, saj na
izlete starejše skupine osnovnošolcev z
letošnjim šolskim letom z nami hodijo tudi 4
srednješolci.
Delo z mladimi je torej v Kočevju dobro in to
nam daje zagon, da vztrajamo še naprej,
seveda pa si želimo še več. Želeli bi, da bi
izobraževanje mladih planincev o temah
planinske šole izvajali bolj sistematično kot
sedaj, saj seznanjanje s temami planinske šole
poteka kar na izletih. Tako bi se lahko
udeležili tudi tekmovanj, kot je npr. Mladina
in gore. Morda bomo nekoč uspeli organizirati
tudi planinske tabore, ki jih sedaj zaradi
premalo aktivnih mladih planincev in ostalih
ne moremo izvesti. Lepo bi bilo tudi, če bi
imeli planinske skupine srednješolcev in
študentov.

Gorazd Lapanja

PLANINSKA DEJAVNOST IN DELO Z
MLADIMI V KOČEVJU
Občudovanje lepot gora in gorske narave je za
mnoge planince glavni razlog, da se podajo v
hribe. Planinci smo veseli in zadovoljni ljudje.
Še več veselja in zadovoljstva pa nam dajo
otroci, ko z njimi osvajamo najprej gričke in
hribčke in potem že prave skalnate gore.
Vesele obraze in zvedave oči otrok dajo nam,
ki z otroci hodimo v naravo, še en razlog več,
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6

Mladinska priloga Obvestil PZS

TOKRAT NA PRIMORSKO
Med najmlajšimi člani Planinskega društva
Kočevje so tudi učenci od prvega do petega
razreda OŠ Stara Cerkev, OŠ Ob Rinži in OŠ
Zbora odposlancev, ki so vključeni v planinske
krožke. Pod budnimi očmi in nežnimi rokami
svojih mentoric Renate, Majde in Branke(ki je
nadomestila bolno Melito) smo v mesecu
novembru osvojili 1028 metrov visok SLAVNIK.
Z avtobusom smo se pripeljali v vas
Skadanščina. Od tam pa smo se peš odpravili
po markirani planinski poti, ki se zložno
vzpenja po bukovem gozdu in se tik pred
vrhom odpre v travnata pobočja. Razen bukev
smo spoznali še hrast z ježičastimi kapicami,
macesen v zlatih jesenskih barvah, trdolesko,
okušali plodove šipka in brina. Na vrhu smo bili
nagrajeni s čudovitim pogledom na Snežnik,
Triglav ter ostale s snegom pokrite vrhove in
težko pričakovanim pogledom na morje s
Trstom in Koprom. Po kratkem počitku v koči
in izpolnjevanju planinskih dnevnikov smo se
vrnili po isti poti.

Peš smo odšli do Črnega kala in sledili
markirani poti, ki se je strmo vzpenjala skozi
gozd do Rupnikovega bunkerja. Do piramide na
vrhu Blegoša nas je čakal le še prijeten vzpon
čez razgledno pobeljeno pobočje. V ozadju
smo videli Porezen, Ratitovec, Kočno in
Grintovec.
V Koči na Blegošu smo izpolnili dnevnike,
pojedli dobrote iz nahrbtnika, se pogreli in
pred odhodom zapeli našo himno.
V dolino smo se spustili mimo Jelencev v
Hotavlje, kjer nas je čakal prevoz.
Kljub rahlemu sneženju smo se v poznih
popoldanskih urah zadovoljni vrnili domov.
Za Mladinski odsek PD Kočevje
Branka Rajner

REGIJSKO TEKMOVANJE MIG
V soboto, 10.11.2007, smo se odpravili na
regijsko tekmovanje iz znanja planinstva –
Mladina in gore. Potekalo je v Črnomlju.
Imeli smo dve skupini: Triglavčki in Zlatorogi.
Dneve poprej smo ure in ure presedeli za
knjigo Planinska šola, ki je bila vir naših
informacij. Iz nje smo se večinoma učili in to
kmalu prenesli na papir. Zjutraj smo se zbrali
ob 6.25 in odrinili iz Žirov ob 6.30. Peljali smo
se z avtobusom. Po polurni vožnji do Škofje
Loke smo pobrali Ločane, ki so bila nam in
vsem drugim skupinam na tekmovanju
konkurenca. V Črnomelj smo potovali dobri
dve uri. Medtem smo si ogledovali pokrajino,se
pogovarjali,... Ko smo prispeli v Črnomelj, smo
bili malo zmedeni zaradi šol. A smo se zlahka
znašli v taki situaciji. Vprašali smo domačine
in povedali so nam še podrobnosti. Po nekaj
minutah smo že bili na pravem mestu in ob
pravem času. Ko smo vstopili v šolo, smo
najprej pristopili k mladima gospodičnama, ki
sta nas prijavili na tekmovanje. Izbirali so tudi
naj ime skupine, ki bo dobila največ glasov. Ko
smo s tem opravili, smo šli naprej v prostor, ki

Rahlo utrujeni, polni novih doživetij in nadvse
zadovoljni smo se v mraku vrnili domov. Za
tako prijeten izlet se moramo razen sončnemu
vremenu zahvaliti tudi našemu zanesljivemu
vodniku Mihi Berliču in zelo prijaznemu šoferju
avtobusa.
Za Mladinski odsek PD Kočevje zapisala
Majda Terbuc

BLEGOŠ (1.562m )
V nedeljo 18.11.2007 smo se planinci PD
Kočevje (od 5. – 9. razreda vseh treh OŠ)
odpravili na Blegoš.
Zjutraj smo se odpeljali proti Škofji Loki,
mimo vasi Javorje in izstopili v Gornjih
Žetinah.
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je dajal vtis kot jedilnica. Usedli smo se za
mizo in najprej posegli po hrani;to je bil
sendvič,saj je razumljivo, da te dveurna pot
utrudi. Dali so nam sendviče in vodo, da bomo
ta čas, ko ga bomo preživeli na šoli ostali
polnih želodcev. Čez nekaj minut se je začel
uvodni
program.
Slišali
smo
glasove
kitar,violin,glasove otrok in slišali smo tudi
glasove s strani voditelja in voditeljice. Videli
smo pa običaje v Beli Krajini,otroke oblečene
v belo,fotografa,ki je bil najbolj aktiven na
svojem učenem področju. Potem je prišel
trenutek katerega so se ga vsi bali-to je bilo
pisanje testa iz znanja planinstva. Na voljo
smo imeli 45 minut. Začeli smo tekmovati ob
10.45, končali smo pa ob 11.30. Triglavčki smo
imeli slab občutek glede pisanja, Zlatorogi so
pa imeli še kar dober občutek. Po napornem
pisanju smo imeli na programu ogled
znamenitosti mesta. Če po pravici povem, mi
je bilo mesto še kar všeč. Sprehodili smo se
mimo dveh lesenih hiš, obiskali smo notranjost
cerkve, šli do spomenika partizanom, do
dijaškega doma v Črnomlju in na koncu smo
zopet prispeli v šolo. Kmalu je prišel težko
pričakovani trenutek. Vseh skupin skupaj jih je
bilo 18. Le prvih deset skupin se je uvrstilo na
državno tekmovanje med katerimi smo bili
tudi Triglavčki. Na koncu so izbrali tudi naj
ime in to je bil ime skupine Name se spomn'.
Zlatorogi se sicer niso uvrstili na državno

tekmovanje, vendar so odšli z dvignjeno glavo.
Med potjo nazaj domov smo se zabavali in tako
nam je hitreje bila ura v naših mislih.
Veselimo še že državnega tekmovanja, ki bo v
mesecu januarju v Škofji Loki.
Ko smo prispeli v Žiri, nas je naša mentorica
Barbara Peternel odpeljala še vsakega na eno
limonado in čokoladno tortico. Meni je bil dan
zelo všeč in z veseljem lahko čakam na drugo
leto.

Napisala: Petra Treven, OŠ Žiri
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

PRIJAVNICA: SOORGANIZACIJA REGIJSKEGA TEKMOVANJA
MLADINA IN GORE 2008/09
OSNOVNA ŠOLA: _____________________________________________________________________
ULICA: ______________________________________________________________________________
POŠTA: _________________________________
TELEFON ALI MOBITEL: ________________________________________________________________
ELEKTRONSKI NASLOV: ________________________________________________________________
KONTAKTNA OSEBA ( POPOLN NASLOV ):_________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
MOBITEL: ____________________________________________________________________________
PLANINSKO DRUŠTVO ( POPOLN NASLOV ): _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VRNITI NA NASLOV:

PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE,
MLADINSKA KOMISIJA p.p. 214
»ZA MLADINA IN GORE«
1001 LJUBLJANA
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Obvestila Planinske zveze Slovenije
Zakonodaja in uradne objave

PLANINSKAZVEZA SLOVENIJE
UPRAVNI ODBOR PZS
1001 LJUBLJANA, DVORŽAKOVA 9
ŠTEVILKA: UO/ 497 - 2007
DATUM: 09.10. 2007

zap. 7. seje UOPZS

ZAPISNIK
7. seje UO PZS, ki je bila 04. oktobra 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 22 članov UO PZS z glasovalno pravico.
Prisotni so bili: Drago Horjak, Marjan Burja, France Benedik, mag. Franci Ekar, Mirko Eržen, Bruno Fras (nadomeščal
Antona Purga), Stanko Gašparič, Marko Goršič, Lado Kladnik, Jože Kodre, Vanja Kovač, Marinka Koželj – Stepic, Ružič
Jože (nadomeščal Dragotina Kusterja), Janez Petkoš, Bojan Rotovnik, Gregor Rupnik, Rozalija Skobe, Rudi Skobe, Jožica
Srpčič, 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, Anton Purg, Anton Škarja.
Za sejo je bil predlagan naslednji DNEVNI RED:
1.

Pregled zapisnika 06. seje UO PZS z dne 21.06.2007 in poročilo o opravljenih nalogah – priloga zapisnik 06. seje
UO PZS (Danilo Sbrizaj)
2. Informacija o potrditvi sprememb in dopolnitev Statuta PZS s strani Upravne enote Ljubljana (Rudi Skobe)
3. Predlog članarine in članskih ugodnosti v letu 2008 in pregled poravnave obveznosti PD do članarine.(Danilo
Škerbinek, Vera Šmid).
4. Osnutek programa dela komisij (povzetek) in finančnega načrta PZS za leto 2007 (pregled prispelih programov
dela in finančnih programov komisij/odborov PZS) (Danilo Sbrizaj, Vera Šmid)
5. Informacija o GRZS Slovenije – ustno na seji (mag. Franci Ekar).
6. Seznanitev z odstopom Iztoka Rojca z mesta načelnika VK in imenovanje v.d. načelnikov GK in VK PZS do
imenovanja novih (mag. Franci Ekar na seji).
7. Informacija o izvajanju Zakona o planinskih poteh (Tone Tomše).
8. Neupoštevanje sklepov UO PZS glede cen in popustov v planinskih kočah v poletni sezoni.
9. Vprašanja in pobude članov Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije
10. Določitev kraja slavnostne seje UO PZS 8. decembra 2007
11. Potrditev predlogov planinskih priznanj (Danilo Sbrizaj)
12. Tekoče naloge UO PZS
Sejo je otovoril mag. Franci Ekar, ki je na začetku pozdravil novega predsednika MDO Gorenjska g. Franca Benedika in se
zahvalil Marjanu Burji za dosedanje delo in sodelovanje v UO PZS.
Predsednik je seznanil prisotne še z nekaj pomembnimi dogodki:
Obeležili smo 100 - letnico rojstva dr. Mihe Potočnika in predstavil pobudo, ki je bila izrečena na slovesnosti, o
imenovanju ulice ali trga v Ljubljani, po dr. Mihu Potočniku
PZS je pridobila statusu društva, ki deluje v javnem interesu na področju ohranjanja narave za nedoločen čas
Uspehi Maje Vidmar na svetovnem pokalu v športnem plezanju v Puursu
Odhodom odprave Kangbečan
Pred sprejemom dnevnega reda je še predlagal v sprejem umik 6. točke dnevnega reda in predlog Bojana Rotovnika za
razširitev dnevnega reda s točko: Povečanje preglednosti dela predsedstva UO PZS.
Ker na predloženi dnevni red ni bilo pripomb je UO sprejel
SKLEP 1/04-10: »UO PZS potrjuje umik 6. točke z dnevnega reda.«
SKLEP 2/04-10: »UO PZS potrjuje razširitev dnevnega reda s točko »Povečanje preglednosti dela predsedstva UO PZS«.
SKLEP 3/04-10: UO PZS potrjuje predlagani dnevni red za 7. sejo UO PZS«
»Sklepi so bili soglasno sprejeti.«
K 1. TOČKI
PREGLED ZAPISNIKA 06. SEJE UO PZS Z DNE 21.06.2007 IN POROČILO O OPRAVLJENIH NALOGAH – PRILOGA ZAPISNIK
06. SEJE UO PZS
Gradivo je bilo poslano skupaj z vabilom za sejo.

Zakonodaja in uradne objave

1

Letnik 33 / številka 8

Obvestila Planinske zveze Slovenije
Zakonodaja in uradne objave

Danilo Sbrizaj je podal pregled zapisnika zadnje seje in pojasnil, da je pisno prišla samo ena pripomba in sicer pripomba
Bojana Rotovnika, ki pa je že bila upoštevana.
Danilo Škerbinek je postavil vprašanje do kdaj se lahko oddajo pripombe na zapisnik. Pojasnjeno mu je bilo, da v skladu
z 8. členom Poslovnika UO PZS, tri dni pred samo sejo.
Borut Vukovič je podal pripombo na zapisnik in sicer, da je narobe napisana njegova pripomba glede Dneva planincev.
Lado Kladnik je postavil vprašanje kaj je mišljeno pod turno kolesarjenje. Pojasnilo mu je podal Danilo Sbrizaj. Člani UO
so podali pobudo, da se informacija o turnem kolesarjenju da v planinske informacijske zloženke.
V glasovanje sta bila podana dva sklepa:
SKLEP 4/04-10: Člani UO PZS naj prejmejo zapisnik v roku 3 tednov po seji.
SKLEP 5/04-10: GS se zadolži, da v roku 14 dni skliče sejo odbora za informatiko, v katerega se vključi tudi Vanjo Kovač.
»Sklepa sta bila soglasno sprejeta.«
Ker na zapisnik ni bilo več pripomb je bil v glasovanje podan
SKLEP 6/04-10: » UO PZS potrjuje zapisnik 6. seje UO PZS s podanimi pripombami.«
»Sklep je bil soglasno sprejet.«
K 2. TOČKI
INFORMACIJA O POTRDITVI SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA PZS S STRANI UPRAVNE ENOTE LJUBLJANA
Člani UO PZS so se seznanili z Informacijo o potrditvi sprememb in dopolnitev Statuta PZS s strani Upravne enote
Ljubljana, ki jo je podal Rudi Skobe.
K 3. TOČKI
PREDLOG ČLANARINE IN ČLANSKIH UGODNOSTI V LETU 2008 IN PREGLED PORAVNAVE OBVEZNOSTI PD DO ČLANARINE
Gradivo je bilo posredovano skupaj z vabilom.
Obrazložitev je podal Danilo Škerbinek, ki je povedal, da bo OČ januarja pričel preko MDO z aktivno pripravo, kaj si žele
PD v članarini, zaradi pogajanj za sklenitev nove zavarovalne pogodbe.
Vera Šmid je podala podrobno poročilo o poravnavi obveznosti iz članarine, dodala je da članarina in ugodnosti tudi v
letu 2008 ostanejo take kot so bile letos.
Predsednik Franci Ekar je izpostavil problem neurejenega odnosa z zamejskimi PD. Borut Vukovič je predlagal, da se v
Obvestila št. 12, ne objavljajo navodila in pravilnik, saj se ne spreminjajo in dodaja, da bi bila točka o Zamejcih na eni
izmed naslednjih sej samostojna točka, v glasovanje je bil podan
SKLEP 7/04-10: »Tema o zamejskih PD naj bo na naslednji seji samostojna točka.«
»Sklep je bil soglasno sprejet.«
Predsednik Franci Ekar je predlagal, da Strokovna služba do naslednje seje pripravi primerjalno tabelo članarin in
zavarovanj s sosednjimi zvezami.
K 4. TOČKI
OSNUTEK PROGRAMA DELA KOMISIJ (POVZETEK) IN FINANČNEGA NAČRTA PZS ZA LETO 2007 (PREGLED PRISPELIH
PROGRAMOV DELA IN FINANČNIH PROGRAMOV KOMISIJ/ODBOROV PZS)
Danilo Sbrizaj je pojasnil, da so do seje UO prejeli večino programov komisi, opravičil se je načelnici KVGN, ki je poslala
program pravočasno, vendar se je v Strokovni službi založil, zato ni bil poslan v paketu z ostalimi programi.
Vera Šmid je podala obrazložitev kako se je pripravljal finančni načrt za leto 2008.
Marko Goršič je postavil vprašanje ali se bo Strokovna služba (računovodstvo) kaj racionalizirala glede na to, da je dela
zaradi GRS manj. Pojasnilo sta mu podala Danilo Sbrizaj in Vera Šmid, ki je poudarila, da se je likvidnost od leta 2004
močno izboljšala, prav tako tudi PV prihaja na zeleno vejo, ker prej ni bilo dobrih evidenc, prav tako so letos novi
obračuni avtorskih honorarjev, kar je dodatno povečalo delo. Prav tako je veliko dela na ESS in en človek manj bi
pomenil vrnitev na preteklo stanje. Poudarila pa je, da se bo SS trudila, da se delo še izboljša.
Rudi Skobe je podal informacijo, da je KUP sprejela stališče, da PZS ne bi več kandidirala na sredstva iz ESS in hkrati
predlagal, da se UO do tega opredeli.
Predsednik Franci Ekar je predlagal, da PZS še naprej kandidira Andreja Brvarja kot predstavnika PZS v FŠO.
Bojan Rotovnik je bil proti prehitremu odločanju glede kandidature za sredstva ESS in predlaga preložitev sklepa o tem
na naslednjo sejo, ko naj se napišejo argumenti za in proti kandidaturi.
Prav tako je menil, da je Finančni načrt brez vsebine in napisan zelo računovodsko, rad bi, da bi imel vsebinsko poročilo
razdeljeno na stroškovna mesta.
SKLEP 8/04-10: »UO se je seznanil z osnutkom predloga programa dela in finančnega načrta. Odločitev glede sredstev
ESS se preloži na naslednjo sejo. UO se je seznanil z informacijo o izvajanju finančnega načrta za leto 2007 s pregledom
finančnega stanja.«
»Sklep je bil soglasno sprejet.«
K 5. TOČKI
INFORMACIJA O GRZS SLOVENIJE – USTNO NA SEJI
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Predsednik Franci Ekar je pojasnil dopisovanje med GRZS in PZS in informiral člane UO o razgovoru na URSZR.
Sprejet je bil
SKLEP 9/04-10: »Odločitev o GRS naj bo točka na naslednji seji UO PZS.«
K 7. TOČKI
INFORMACIJA O IZVAJANJU ZAKONA O PLANINSKIH POTEH
Informacijo je podal Tone Tomše, pripravil je tudi kratek povzetek zakona o planinskih poteh, ki je bil posredovano
skupaj z vabilom. Po končani informaciji je v sprejem podal predlog
SKLEPA 10/04-10: »Kolesarjenje po planinskih poteh, ki potekajo izven gozdnih prometnic in poljskih poti ter vsakršna
sprememba namembnosti planinskih poti, glede na veljavno zakonodajo, ni dovoljena.«
K 8. TOČKI
NEUPOŠTEVANJE SKLEPOV UO PZS GLEDE CEN IN POPUSTOV V PLANINSKIH KOČAH V POLETNI SEZONI
Poročilo je podal Danilo Sbrizaj, ki je povedal, da je v poletnem času prišlo kar nekaj pritožb na PZS glede neupoštevanja
popustov, previsokih cen prenočišč in vode, ki se je gibala cela od 3,5€ - 4,5€ za 1,5l. Predvsem so ti kršitelji koče okoli
Triglava.
Franci Ekar je podal informacijo o skupnem sestanku s PD Ljubljana-Matica, vendar do skupnih dogovorov ni prišlo.
Predlagal je GK, da k temu problemu pristopi konstruktivno in se pripravijo pogoji in sankcije za kršitelje.
Na koncu razprave je bil v glasovanje podan
SKLEP 11/04-10: »GK naj pripravi predlog ukrepov zoper kršitelje sklepov UO.«
»Sklep je bil soglasno sprejet.«
K 9. TOČKI
VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV UPRAVNEGA ODBORA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
Iz PZ Srbije je prišlo povabilo, da bi bila PZS kot opazovalka na srečanju planinskih zvez Balkana, ki bo potekalo od 19.21.10.2007 na Kopaoniku. Delegacijo PZS bodo zastopali Bojan Rotovnik, Danilo Sbrizaj, Drago Horjak in Stanko Gašparič,
ki bo tudi vodja delegacije. Delegacija bo pripravila kratko poročilo o srečanju.
Ker je Rudiju Skobetu potekel 6. mesečni mandat za načelnika KUP, kandidata za načelnika pa ni, je UO sprejel
SKLEP 12/04-10: »Rudiju Skobetu se podaljša mandat za načelnika KUP-a do naslednje Skupščine.«
»Sklep je bil soglasno sprejet.«
K 10. TOČKI
DOLOČITEV KRAJA SLAVNOSTNE SEJE UO PZS 8. DECEMBRA 2007
Iz OPD Koper je prišla pobuda za organizacijo slavnostne seje v Portorožu.
DODATNA TOČKA: POVEČANJE PREGLEDNOSTI DEJA PREDSEDSTVA UO PZS (Bojan Rotovnik)
Bojan Rotovnik je predlagal, predlog sklepa, ki pa potem ni bil dan na glasovanje da Člani UO PZS prejmejo z vabilom za
sejo UO PZS tudi vse zapisnike sej predsedstva UO PZS, ki so potekale v času od sklica zadnje seje UO PZS do datuma
sklica tekoče seje UO PZS. Člani UO PZS lahko na sejah pod točko Vprašanja in pobude članov UO PZS postavijo
predsedstvu UO PZS vprašanja iz področja obravnav in sklepov sej predsedstva UO PZS.
Borut Vukovič se pridružuje mnenju Bojana Rotovnika.
Rudi skobe pa predlaga, da se zapisniki pošljejo le tistim članom UO, ki to izrecno želijo, vendar v klasični, ne pa v
elektronski obliki. Meni pa, da bi morali temu primerno urediti tudi Poslovnik UO.
Danilo Škerbinek je predlagal, da odločanje o tem prestavimo na naslednjo sejo. V glasovanje je bil podan
SKLEP 13/04-10: »UO PZS o pošiljanju zapisnikov P UO PZS članom UO odloča na naslednji seji UO.«
»Sklep je bil soglasno sprejet.«
K 11. TOČKI
POTRDITEV PREDLOGOV PLANINSKIH PRIZNANJ
Danilo Sbrizaj je podal predlog, ki ga je na PZS posredoval MDO Primorsko – Notranjskih PD glede podelitve spominske
plakete ob 100-letnici obstoja PD Snežnik Ilirska Bistrica. V glasovanje je bil podan sklep:
SKLEP 14/04-10: PD Snežnik Ilirska Bistrica se podeli Spominska plaketa ob 100-letnici obstoja.
Seja je bila sklenjena ob 19. 30 uri.
Zapisala: Mija Damjan-Stegu
GS PZS Danilo Sbrizaj l.r
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Na osnovi 10. člena Pravilnika o izkaznici in vrstah članarine izdajam
NAVODILO
O IZVAJANJU PRAVILNIKA O IZKAZNICI IN VRSTAH ČLANARINE ZA LETO 2008
VRSTE ČLANSTVA, ZNESEK PRIPOROČENE ČLANARINE IN BARVA ZNAMKIC ZA LETO 2008

Vrste članstva v letu 2008
A – najbolj aktivni člani z največ ugodnostmi
Ad - družinska članarina z družinskim popustom
B – aktivni člani z večino ugodnosti
Bd - družinska članarina z družinskim popustom
B1 – osebe starejše od 65 let, z ugodnostmi B članov
PNO (osebe, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost) –odrasli
S+Š - srednješolci in študenti do 26. leta starosti ali mladi do 26. leta
starosti, ki niso zaposleni in so brez lastnih dohodkov
S+Š d/- družinska članarina z družinskim popustom
P+O – predšolski in osnovnošolski otroci
P+O d/- družinska članarina z družinskim popustom
PNO (osebe, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost) otroci do 16. let

Članarina
2008 v
eur

Barva znamkice

46,00
43,16
18,00
15,12
11,00
9,00

rdeča
rdeča
modra
modra
modra
modra

11,00
9,52
4,00
3,28
4,00

zelena
zelena
rumena
rumena
rumena

POMEMBNO:
Člani, ki do 31.1.2008 poravnajo članarino za leto 2008, imajo neprekinjeno zavarovalno jamstvo,
A člani pa zagotovljeno neprekinjeno prejemanje revije Planinski vestnik.
IZDAJA ZNAMKIC ZA LETO 2008
Strokovna služba Planinske zveze Slovenije bo pričela izdajati znamkice za plačilo članarine za leto 2008 po
15. decembru 2007. Člani PZS (društva, klubi…) lahko znamkice za naslednje leto naročijo ali osebno
prevzamejo (naročilnica je priložena – PRILOGA 1) v Strokovni službi PZS (v računovodstvu) pri Katarini
Maček, kjer dobijo tudi potrebne informacije (telefon: 01/ 43 45 688, e-pošta: racunovodstvo@pzs.si).
Pred prevzemom znamkic za leto 2008 morajo člani PZS (PD) imeti poravnane vse obveznosti do PZS iz
naslova članarine za leto 2007 - poravnana plačila, posredovani končni obračuni.
Planinskim društvom bomo izdajali znamkice na osnovi naročila in števila članstva v letu 2007.
Planinskim društvom priporočamo, da ne prevzamejo celotne količine članskih znamkic že na začetku leta in
si s tem delajo zalogo, ampak to raje storijo večkrat letno, saj bodo tako zmanjšali svoje finančne
obremenitve in stroške PZS. PZS zagotavlja sprotno odpošiljanje v roku 2 dni.
Preglednica članarine za leto 2008 s pregledom stroškov pravic članstva po posameznih kategorijah članstva
je priložena.
Račun za znamkice, izdane članu PZS od 15.12.2007 do 01.03.2008, bo izdan z obvezo njegove
poravnave na osnovi prodaje in obračuna članskih znamkic do 31.03.2008. Za vse znamkice izdane po
31.03. 2008 bodo člani PZS prejeli račun z obvezo njegove poravnave na osnovi obračuna v roku 30 dni.
Brez predhodno poravnanih finančnih obveznosti in oddanih medletnih poročil ter končnega obračuna
(podatki o strukturi članstva so zelo pomembni za PZS!) ne bo možno dobiti novih oz. dodatnih
znamkic.
Končni letni obračun za člana PZS mora biti izdelan in posredovan na PZS najkasneje do 15.11.2008.
Člane PZS prosimo, da se držijo objavljenih rokov za obračun in plačilo, saj nam drugače onemogočajo
izvajanje redne dejavnosti v okviru PZS, ki so je deležni tudi njihovi člani.
Obrazec za obračun članskih znamkic je objavljen tudi na spletni strani PZS (http:/www.pzs.si) v
besedilu »Članarina 2008«. Pripravljen je v excelovi tabeli, zato ga lahko izpolnite in pošljete po
elektronski pošti na PZS – na naslov: racunovodstvo@pzs.si
Ker se družinski popusti obračunavajo na osnovi obračunov, ki jih člani PZS posredujejo Strokovni službi
PZS, bo ta naknadno izdala k že izstavljenem računu, ustrezen dobropis. Obračunani popust društvo
lahko upošteva že pri plačilu računa.

Priloga

1

Obvestila PZS 12/2007

Obvestila PZS - Članarina v planinski organizaciji v letu 2008

1. DRUŽINSKI POPUSTI – DRUŽINSKA ČLANARINA
Družinska članarina je namenjena družinam (za družinske člane štejejo, poleg staršev, še mladi do 26. leta,
ki niso zaposleni ali so brez lastnih dohodkov ter osebe, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost (PNO) in so
člani družine) in je seštevek dejanskih vrst članarine, ki članom družine glede na njihovo starost pripadajo.
Priznava se le ob skupnem plačilu članarine za vse člane družine, nakar se na skupni znesek po odbitku
stroškov vezanih na pravice članov, prizna 20% popust. Za družino se štejeta tudi samohranilka ali
samohranilec z vsaj enim otrokom. Člani B1 (nad 65 let) ne morejo biti upoštevani v obravnavanju
družinskega popusta, ker so že izkoristili individualni popust. Popusti za družinsko članarino so razvidni iz
preglednice članarine, ki je priložena.
2. A-ČLANI - NAROČILO PLANINSKEGA VESTNIKA, ZAVAROVANJE
Priporočamo, da A - člani članarino za leto 2008 poravnajo do 31.1. 2008 saj bodo do takrat prejemali
tudi Planinski vestnik. Če A član članarine do navedenega datuma ne bo poravnal, mu bo naročniško
razmerje prenehalo. V primeru spremembe kategorije članstva predlagamo, da bivši A člani sklenejo redno
naročniško razmerje za naročilo Planinskega vestnika. Prosimo društvene delavce, da A-člane opozorijo na
poravnavo članarine do 31.1.2008, s čimer si zagotove neprekinjene zavarovalne ugodnosti in s tem tudi
svojo varnost v gorah ter neprekinjeno prejemanje Planinskega vestnika.
V primeru, da je v družini več A članov, lahko tisti, ki se tako odločijo, namesto naročnine na Planinski
vestnik uporabijo možnost uveljavljanja nabave edicij v Planinski založbi v vrednosti 25,04 eur. Nabavo
uveljavljajo le ob predložitvi veljavne članske izkaznice.
3. POSREDOVANJE EVIDENC – SEZNAMOV A ČLANOV IN P+O ČLANOV
Seznami A članov:
Člani PZS (društva, klubi…) so dolžni mesečno (najkasneje do 24. v mesecu za tekoči mesec) posredovati
strokovni službi PZS seznam A-članov, lahko tudi po elektronski pošti na naslov
racunovodja.pzs@pzs.si. Seznam mora vsebovati:
- ime in priimek zavarovanca
- datum rojstva
- točen naslov in naslov, kamor želi oseba prejemati Planinski vestnik (le v primeru, da je naslov
stalnega bivališča drugačen).
Če A-član ne bo naveden na rednem mesečnem seznamu, ne bo mogel uveljavljati veljavnosti
odškodninskega zahtevka v primeru nesreče. Redno plačilo mesečne premije Zavarovalnici Tilia d.d. s
strani Planinske zveze Slovenije je skupaj s seznamom A članov eden od pogojev za potrditev sklenjenega
zavarovanja. V nasprotnem primeru bo stroške uveljavljanja odškodninskega zahtevka nosil član PZS
(društva, klubi) ki ni v dogovorjenem roku Strokovni službi PZS posredoval popolnega seznama A-članov,
ki so poravnali članarino in s tem pridobili zavarovanje za leto 2008.
Seznami P+O članov:
PD morajo za člansko kategorijo P + O redno na 2 meseca (do 24. v mesecu) posredovati Strokovni službi
PZS (Mladinski komisiji UO PZS) – ta pa Zavarovalnici Tilia d.d. - seznam, ki vsebuje tele podatke:
ime, priimek, rojstni podatki in naslov. Zavarovanje za to članstvo nam je omogočila, kot donator,
Zavarovalnica Tilia d.d. Predšolski in osnovnošolski otroci, ki bodo svoje članstvo v PZS izkazovali le z dnevnikoma Ringa Raja ali Mladi planinec, morajo od 1.1.2008 imeti v dnevniku tudi člansko znamkico in
zaporedno številko iz društvene evidence.
Vse informacije o članarini in ugodnostih članstva in zavarovanju za 2008 so objavljene na spletni strani PZS
www.pzs.si .
4. NEKAJ POMEMBNIH POJASNIL O ZAVAROVANJU
PRIJAVA NEZGODE – POSTOPEK PRIJAVE NEZGODE
Člane PZS (društva, klube…) in posamezne člane planinske organizacije opozarjamo, da v primeru prijave
odškodnin ne morejo kontaktirati direktno z Zavarovalnico Tilio d.d., ampak je pravilen postopek tale:
upravičenec do odškodnine po končanem zdravljenju izpolni obrazec Prijava nezgode, ki ga dobi v Strokovni
službi PZS; izpolnjen obrazec potrdi matično društvo (ali klub); obrazec se s fotokopirano zdravniško
dokumentacijo, fotokopijo veljavne članske izkaznice oz. v primeru smrti, izpisa iz knjige umrlih, pošlje
sklenitelju zavarovanja – PZS, na naslov Strokovne službe PZS, ki prijavo evidentira in posreduje v nadaljnji
postopek. Enako je potrebno ravnati tudi v primeru, ko se uveljavlja zavarovanje za reševanje v gorah
Evrope in Turčije in prevoz v domovino, le da se v tem primeru predloži potrdilo o plačilu stroškov reševanja.
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KRITJE STROŠKOV REŠEVANJA SOPLEZALCA V PRIMERU NESREČE
Kritje stroškov reševanja soplezalca v primeru nesreče velja, če sta v navezi dva plezalca. Dodatek k točki 7
»Splošnih pogojev zavarovanja«…(ŠPO 2001) glasi:
»Upravičenec do povračila stroškov reševanja v gorah Evrope in Turčije je tudi nepoškodovana oseba v
navezi s poškodovancem, če pride do nesreče v gorskem terenu, od koder sicer nepoškodovani
soplezalec sam ne bi mogel varno nadaljevati poti.«
KARTONČEK ZA DOKAZILO O UPRAVIČENOSTI DO NADOMESTILA ZA STROŠKE REŠEVANJA V GORAH
EVROPE IN TURČIJE
Kartonček za dokazilo o upravičenosti do nadomestila za stroške reševanja v gorah Evrope in Turčije je
izdala Zavarovalnica Tilia d.d. in ga boste prejeli skupaj s člansko znamkico.
Zavarovanje članov SPD v Italiji in Avstriji:
člani SPD s stalnim bivališčem v tujini ne morejo uveljavljati zavarovalnih pravic iz naslova reševanja v
gorah Evrope in Turčije v državi, v kateri imajo stalno bivališče.
Pogoje, ki so sestavni del polic za zavarovanje članstva v planinski organizaciji, sklenjeni med Zavarovalnico
Tilia d.d. Novo mesto in Planinsko Zvezo Slovenije, so objavljeni na spletni strani PZS www.pzs.si in spletni
strani www.zav-tilia.si, v lanskih Obvestilih PZS 12/06 (pogoji se niso spreminjali). Društvene delavce
prosimo, da pogoje preberete, predvsem pa pozornost namenite posebnim pogojem, ki obravnavajo osebe, ki
so iz zavarovanj izključene.
Vprašanja lahko posredujete pisno Strokovni službi PZS, Dvoržakova 9, 1001 Ljubljana ali na naslov e-pošte:
planinska-zveza@pzs.si, z oznako »ČLANARINA 2008«.
Danilo M. SBRIZAJ
generalni sekretar PZS

Gradivo pripravila: Vera Šmid, Danilo M. Sbrizaj

KARTONČEK ZA DOKAZILO O UPRAVIČENOSTI DO NADOMESTILA ZA STROŠKE REŠEVANJA V GORAH
EVROPE IN TURČIJE
VZOREC
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PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, DVORŽAKOVA 9, 1000 LJUBLJANA
PRAVICE IN UGODNOSTI ČLANSTVA PZS 2008
Kategorije članstva 2008
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

A člani

zavarovanje za nezgodno smrt pri planinski dejavnosti
zavarovanje za invalidnost pri planinski dejavnosti
zavarovanje za stroške reševanja v gorah Evrope in Turčije
zavarovanje za odgovornost poškodovanja oseb in stvari
popusti pri prenočevanju v planinskih kočah PZS
popusti pri prenočevanju v pl. kočah 14 planinskih organizacij Evrope
oprostitev plačila turistične takse v planinskih kočah
planinski koledarček 2008
dnevnik mladega planinca in cicibana planinca "Ringa raja"
naročnina na revijo Planinski vestnik
popust pri nabavi edicij v založbi PZS 10%
popust pri nabavi opreme po seznamu trgovin v zgibanki, koledarčku in
obvestilih
popust zavarovalnice pri nabavi čelade in varovalnega kompleta za 5,00€
popust pri izletih v organiziciji matičnega PD
popust zavarovalnice Tilia pri zavarovanju nepremičnin in opreme do 10%
popust zavarovalnice Tilia pri življenjskem zavarovanju do 30 €

V
V
V
V
V
V
V
V

B člani
V
V
V
V
V
V
V

B1 člani

S+Š člani

P+O člani

V
V
V
V
V
V
V

V
V
V
V
V
V
V

V
V
V

PNO(odr) člani

PNO(otr) člani

V
V
V

V
V
V

V
V
V
V

V

V
V

V

V

V

V

V

V

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

A člani - polnoletne osebe - aktivni obiskovalci domačih in tujih gora z največjimi ugodnostmi
B člani - polnoletne osebe - aktivni obiskovalci domačih in tujih gora z večino ugodnosti
B1 člani - osebe starejše od 65 let z ugodnostmi B članov
S+Š člani - srednješolci in študenti do 26. leta starosti ali mladi, ki niso zaposleni in so brez lastnih dohodkov
P+O člani - predšolski in osnovnošolski otroci
PNO (odr) - osebe, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost - odrasli
PNO (otr) - osebe, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost - otroci do 16. leta starosti
Člani, ki do 31.1. naslednje leto poravnajo članarino, imajo neprekinjeno zavarovalno jamstvo, kar je za varnost planinca izrednega pomena.
A člani, ki do 31.1. vsako leto poravnajo članarino, prejemajo revijo Planinski vestnik neprekinjeno.
A člani imajo trikrat večje zavarovalne vsote kot druge kategorije članstva.
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PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE
PREDLOG PRIPOROČENE ČLANARINE 2008 IN STROŠKI PRAVIC ČLANSTVA PZS 2008

Kategorije članstva 2008
Priporočena članarina 2008

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Stroški vezani na pravice članstva PZS
Nezgodno zavarovanje in reševanje v tujini
Zavarovanje odgovornosti
Članska znamkica + potrdilo za reševanje
Članska znamkica
Dnevnik Ringa raja, Mladi planinec
Naročnina na revijo Planinski vestnik
Planinski koledarček
Izravnava
Skupaj (od 1. do 8.) stroški vezani na pravice članstva

P+O
PNO(odr)
A člani
B člani
B1 člani
S+Š člani
člani
člani
PNO(otr) člani
46,00
18,00
11,00
11,00
4,00
9,00
4,00

5,03
0,50
0,42

2,70
0,50
0,42

2,70
0,50
0,42

2,70
0,50
0,42

0,00
0,00
0,42

0,00
0,00
0,00
0,21

0,00
0,00
0,00
0,21

31,82

3,62

3,62

3,62

0,42

0,21

0,21

25,04
0,83

Priporočena članarina 2008
Stroški članstva, delitev članarine
1. Stroški vezani na pravice članstva, ki jih pokriva PZS
2. delitev članarine za sof.programa PZS 50%
3. delitev članarine za sof.programa PD 50%

46,00

18,00

11,00

11,00

4,00

9,00

4,00

31,82
7,09
7,09

3,62
7,19
7,19

3,62
3,69
3,69

3,62
3,69
3,69

0,42
0,00
3,58

0,21
4,39
4,40

0,21
0,00
3,79

Nakazilo na PZS
1. Stroški vezani na pravice članstva
2. Pripadajoči del članarine PZS (50%)
Skupaj za nakazilo na PZS

31,82
7,09
38,91

3,62
7,19
10,81

3,62
3,69
7,31

3,62
3,69
7,31

0,42
0,00
0,42

0,21
4,39
4,60

0,21
0,00
0,21

Obveznost nakazila na PZS, ki je sestavljen iz stroškov vezanih na pravice članstva in pripadajočim deležem članarine, velja za vsa planinska društva.
* dnevnik Ringa raja, Mladi planinec dobijo po naročilu vsi člani P+O brezplačno in se krije iz stroškov PZS. Članarina te kategorije se namenja
programom mladih in pridobivanju novih članov v PD.
Planinski koledarček prejmejo vsi člani UO PD brezplačno ob predložitvi seznamov iz PD.
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PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE
DVORŽAKOVA 9, 1000 LJUBLJANA

Znamkice prejete po računih št. ________________________________________

OBRAČUN ČLANSKIH ZNAMKIC PZS ZA LETO 2008

št. ___________/2008, datum obračuna____________________

( izpolni PD pri plačilu znamkic)
PLANINSKO DRUŠTVO (popoln naslov)
Davčni zavezanec:
tel:

da

ne

fax:

TRR:

Davčna številka:

E-mail:
stroški vezani
število

vrednost

število

vrednost

prejetih

prejetih

zaloga./vračilo

zaloga/vračilo prodanih

kategorija

članarina

družinski

stroški

50%

50%

in 50% članarine

članstva

2008

popust

ugodnosti

PD

PZS

nakazilo na PZS

1

2

3

4 = (1+3)

A

46,00

A/d

43,16

B

18,00

B/d

15,12

B1
PNO(odr)
S+Š

31,82

7,09

7,09

38,91

31,82

5,67

5,67

37,49

3,62

7,19

7,19

10,81

3,62

5,75

5,75

9,37

11,00

3,62

3,69

3,69

7,31

9,00

0,21

4,40

4,39

4,60

11,00

3,62

3,69

3,69

7,31

3,62

2,95

2,95

6,57

0,42

3,58

0,00

0,42

0,42

2,86

0,00

0,42

0,21

3,79

0,00

0,21

S+Š/d

9,52

P+O

4,00

P+O/d

3,28

PNO(otr)

4,00

2,84

2,88

1,48

0,72

Z N A M K I C E 2008

na ugodnosti

število

vrednost
prodanih

SKUPAJ
Znesek po računu / eur
OBRAČUNAL ( ime in priimek):

tel.št.

Vrednost znamkic na zalogi

Članarina nakazana na PZS, dne _________________znesek_______________

Razlika / eur

Članarina nakazana na PZS, dne _________________znesek_______________

Vrednost prodanih znamkic

Članarina nakazana na PZS, dne _________________znesek_______________

Dobropis / eur

-

-

Članarina nakazana na PZS, dne _________________znesek_______________
Obrazec je objavljen na spletni strani PZS (http://www.pzs.si)

Žig in podpis:

Dodatne informacije glede članarine dobite na PZS (tel. 01 43 45 688 ga. Katarina) email:racunovodstvo@pzs.si

___________________________
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PLANINSKO DRUŠTVO
NASLOV:
NAROČA: ( ime in priimek)

telefon:

NAROČILNICA , ŠT. ________/2008 ZA ČLANSKE ZNAMKICE PZS ZA LETO 2008

ČLANSTVO

A člani

B člani

S+Š

P+O

članarina 2008

46,00

18,00

11,00

4,00

str. iz ugodnosti
in 50% čl. za PZS
prip.del. članar.PD

38,91
7,09

10,81
7,19

7,31
3,69

0,42
3,58

NAROČAMO ŠTEV.
ZNAMKIC

- Za uveljavljanje reciprocitete veljajo znamkice, ki so bile prejete in nalepljene na izkaznici
iz preteklih let . Za nove člane naročamo __________________ znamkic.
- Kartončki od Zavarovalnice Tilia d.d. (Assistance-za zavoravanje v tujini) _____________kom.

V _________________, datum:______________________________

Naročil:
________________________
MP

A člani - polnoletne osebe - aktivni obiskovalci domačih in tujih gora z največjimi ugodnostmi

B člani - polnoletne osebe - aktivni obiskovalci domačih in tujih gora z večino ugodnosti
B1 člani - osebe starejše od 65 let z ugodnostmi B članov
S+Š člani - srednješolci in študenti do 26. leta starosti ali mladi ki niso zaposleni in so brez lastnih dohodkov

P+O člani - predšolski in osnovnošolski otroci
PNO (odr) - osebe, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost - odrasli
PNO (otr) - osebe, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost - otroci do 16.leta starosti

Naročilo lahko pošljete po pošti ali na elektronski naslov: racunovodstvo@pzs.si
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POPUSTI, KI VELJAJO Z VELJAVNO ČLANSKO PLANINSKO IZKAZNICO
V NASLEDNJIH PRODAJALNAH:
Izdelovalec /
trgovina

Popusti za Popusti za člane pri
individual
nakupu
ne člane
preko PD

Alpina Žiri

10%

Annapurna
Way

10% za
gotovino in
5% za
kreditne
kartice

Gornik
Mojca
Mohorič s.p.
Iglu Sport

10%

20 % za posamične
nakupe in 25% pri
nakupu več kot 20
parov obutve

Popusti za vodnike
PZS, člane GRS,
markaciste, vrh.
alpiniste, mentorje
30% vendar
le v določenih
prodajalnah Alpine po
seznamu

15% oz. dogovor pri
večjih
naročilih

15% individualno
20% pri skupini

20%

Tomas Šport 2 15%

20% pri nakupu
vrednem nad
630 €

25%

Univet d.o.o.

20% pri nakupu nad
1000 €

15%

10%

Gorenja vas Reteče 36
Škofja Loka
041/ 335 912

10% in dodatni
10% popust kot
dobropis ob koncu
leta

10% za gotovino in
5% za negotovino

10%

Velja v vseh
Alpininih prodajalnah v
Sloveniji, za specialiste pa
le v nekaterih

15%

10% pri nakupu
vrednem več kot
830 €

Promontana
Kranj

Komentar

Popusti ne veljajo za izdelke
v akciji in za
ProMo cene
Pri nakupu trekking in
planinske obutve. Popusti ne
veljajo za artikle z znižano
ceno in v akcijski ponudbi

Popusti veljajo v naslednjih prodajalnah:
Alpina Žiri: Popust za individualne člane velja v vseh Alpininih prodajalnah po Sloveniji, za vodnike PZS,
člane GRS, markaciste, registrirane alpiniste in mentorje pa le v izbranih prodajalnah, ki so navedene v
nadaljevanju:
Žiri - Trg svobode 1, Loška cesta 15; Ljubljana - Ajdovščina 3; Maribor - Ulica Vita Kraigherja 5 (City
center); Celje - Prešernova 12; Nova Gorica - Industrijska cesta 6 (Mercator center); Jesenice - Spodnji
plavž 5 (Mercator center); Kranj - C. Staneta Žagarja 69 (Mercator center); Novo mesto – Glavni trg 24. V
teh prodajalnah je predstavljena tudi celotna kolekcija pohodne obutve. Seznam vseh prodajaln lahko
najdete na www.alpina.si/si/mreza/si/.
Annapurna Way: Krakovski nasip 10, Ljubljana
Gornik, Mojca Mohorič s.p., Gorenja vas – Reteče 36, Škofja Loka, 041 335 912
Iglu Šport d.o.o.: Ljubljana - Tržaška c. 88, Petkovškovo nabrežje 31, Šmartinska c. 152, hala 3/I; Maribor Jadranska c. 27; Celje - Ul. Mesta Gravenbroich 9; Lesce – Alpska c. 27, Škofja Loka – Poljanska 4, Tolmin –
Ulica padlih borcev1/a
Promontana d.o.o. Kranj: Ljubljana - Poljanski nasip 6, Domžale – Ljubljanska c. 81, Kranj – Koroška c. 5,
Bled - Ljubljanska c.1.
Prodajalne Tomas Šport 2 d.o.o.: Ljubljana – Mestni trg 18, Čopova ulica 14 in City park, Šmartinska 152;
Maribor – Jurčičeva ulica 4 in Pobreška 18; - Celje: Spar center, Mariborska c. 100; Trbovlje - Ul. 1. Junija
1a; Velenje – Nakupovalni center Velenje, Kidričeva c, 2b; Novo Mesto: Ljubljanska 22; Murska Sobota:
Plese 2; Franšizne prodajalne Tomas Sport: Ptuj – Gavez Anton s.p., Slovenski trg 1; Slovenj Gradec –
Rojnik Drago s.p., Glavni trg 33; Kranj – Optimist d.o.o., Prešernova ul. 12; Bled - Optimist d.o.o.,
Ljubljanska c. 4, Ribnica: Obrtna cona 29, Sežana: Stjenkova 01 Karsika center, Postojna: Tržaška 11; Nova
Gorica: Gradnikove brigade 07.
Univet d.o.o. Ljubljana, poslovalnica Pohodnik BTC hala A, Šmartinska 152, Ljubljana
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ZAVAROVANJE ČLANSTVA - NEZGODNO ZAVAROVANJE IN ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI 2008
KI GA IMA VSAK ČLAN, S PLAČILOM ČLANARINE ZA LETO 2008
cene so v eurih
NEZGODNO ZAVAROVANJE
nezg.smrt
invalidnost
str.reš.v tuj.(Ev.inTur)
letna premija
A člani
12.518,78
25.037,56
7.928,56
5,03
B, B1, S in Š
4.172,93
8.345,85
2.712,40
2,70
P in O
4.172,93
8.345,85
2.712,40
0,00
ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI
zav.odg. osebe
zav.odg. stvari
43.815,72
4.172,93
43.815,72
4.172,93
0,00
0,00

A člani
B, B1, S in Š
P in O

letna premija
0,50
0,50

LETNA PREMIJA ZAVAROVANJ SKUPAJ ZA 2008
A člani
B, B1, S in Š
P in O

5,54
3,20
(predšolski in šolski otroci) so zavarovani brezplačno

PONUDBA MOŽNIH DODATNIH ZAVAROVANJ ZA ČLANSTVO IN PLANINSKA DRUŠTVA V 2008
cene so v eurih
Dodatna nezgodna zavarovanja z dnevno odškodnino
nezg. smrt
invalidnost
dnevna odšk. str.reš.v
na člana ( za 51000 članov)
12.518,78
25.037,56
8,35
na člana ( za 1000 članov)
12.518,78
25.037,56
8,35
individualno zavarovanje
12.518,78
25.037,56
8,35
Višina letne premije je odvisna od števila zavarovanih članov.

t. E in T
7.928,56
7.928,56
7.928,56

letna premija
25,37
57,80
68,00

Zavarovanje odgovornosti planinskih društev
za pošk. oseb za pošk. stvari letna prem. po članu
22.951,09
6.885,33
0,54
43.815,72
10.432,32
0,83
43.815,72
13.144,72
1,04
Premija je izračunana za najmanj 50 zavarovanih članov po društvu.

Zavarovanje odgovornosti PD

Zavarovanje udeležencev planinskih izletov (člani PD) - dodatno dnevno zavarovanje

Zavar. udel. planinskih izletov

nezg.smrt
4.172,93

invalidnost zav. odg.osebe
8.345,85
4.172,93

zav.odg. stvari
1.251,88

premija na dan
0,89

Nezgodna zavarovanja za časovno opredeljeno obdobje
nez.smrt
invalidnost
letna premija
4.172,93
8.345,85
8,76
nezg. smrt
invalidnost
naravna smrt
letna premija
alpinistične odprave
12.518,78
25.037,56
1.669,17
172,20
Zavarovanje za člane alpinističnih odprav vključuje tudi poškodbe in okvare zaradi mraza in višine ter zastrupitve.
člani PZS izleti

Zavarovanje obiskovalcev prireditev, ki jih organizirajo planinska društva (nečlani)
premija na osebo
nezg.smrt
invalidnost zav. odg.osebe
zav.odg. stvari
za prireditev
zav. obiskovalcev prireditev
4.172,93
8.345,85
4.172,93
1.251,88
0,17
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TURISTIČNO ZAVAROVANJE Z ASISTENCO V TUJINI ZAVAROVALNICE TILIA D.D.
V sodelovanju z zavarovalnico AXA ASSISTANCE zagotavljamo takojšnjo zdravniško oskrbo, pravno pomoč, pomoč pri
izgubi prtljage, potovanju z letalom ipd. - odvisno od izbranega paketa.
Izbrati je mogoče med tremi ponujenimi paketi: A osnovni, B standardni in C nadstandardni.
Zap.
Opis storitve/paket storitev
št.
1 postavitev diagnoze in napotitev oz. prevoz v bolnišnico
2 posredovanje nujnih sporočil
3 kritje stroškov za zdravniško oskrbo do dogovorjene višine v EUR
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

kritje stroškov za zobozdravstveno oskrbo do dogovorjene višine v EUR
prevoz v domovino po zaključnem zdravljenju v tujini
prevoz posmrtnih ostankov v domovino do kraja pokopa
organizacija obiska v bolnišnici, če traja zdravljenje v tujini več kot 7 dni
organizacija nujne vrnitve v domovino v izrednih primerih (težja bolezen
ali smrt ožjega družinskega člana)
nujna dostava zdravil
vrnitev izgubljene prtljage
zastava varščine v primeru pridržanja zaradi kazenske odgovornosti do
5.000 EUR
kritje dodatnih stroškov
nadomestilo za izgubljeno prtljago do 400 EUR
vračanje koristnikovih otrok, mlajših od 16 let v RS s spremstvom
nudenje pravne pomoči, kritje stroškov do 1.000 EUR

A
x
x
10.00
0
100
x
x

Paket
B
x
x
20.00
0
200
x
x
x

C
x
x
50.00
0
300
x
x
x

x

x

x
x

x
x

x

x
x
x
x
x

MOŽNOST IZBIRE PODROČJA POTOVANJA
Območja, za katera se zavarovanec lahko zavaruje:
območje 1: Albanija, Alžirija, Avstrija, Andora, Bahrein, baltiške države, Belgija, Belorusija, Bosna in Hercegovina,
Bolgarija, Ciper, Češka republika, Danska, Egipt, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Iran, Irska, Islandija, Izrael, Italija,
Jemen, Črna gora, Katar, Libanon, Luxemburg, Madžarska, Makedonija, Malta, Maroko, Nemčija, Nizozemska, Norveška,
Oman, Poljska, Portugalska, Romunija, Rusija (evropski del), Saudova Arabija, Slovaška, Srbija, Španija, Švedska, Švica,
Tunizija, Turčija, Ukrajina, Velika Britanija, Združeni arabski emirati.
območje 2: ostale države
Ugodnosti, ki jih nudi asistenca, bo moč koristiti v navedenih območjih potovanja, in sicer dvaindevetdeset (92) dni.
MOŽNOST IZBIRE TRAJANJA POTOVANJA
Veljavnost police lahko sklenemo za:











1 do 3 dni
4 do 7 dni
8 do 10 dni
11 do 15 dni
16 do 21 dni
22 do 31 dni
32 do 60 dni
61 do 92 dni
za 6 mesecev
za eno leto

CENIK V EUR ZA 1 OSEBO
Dnevi /
paket
01 do 03
04 do 07
08 do 10
11 do 15
16 do 21
22 do 31
32 do 60
61 do 92
6 mesecev
eno leto
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A
3,66
7,96
9,75
12,19
15,36
20,15
34,13
44,85
67,28
100,91

Območje 1
B
4,76
10,35
12,68
15,85
19,97
26,20
44,37
58,31
87,46
131,18

C
5,49
11,94
14,63
18,29
23,04
30,23
51,20
67,28
100,92
151,37

A
6,59
14,33
17,55
21,94
27,65
36,27
61,43
80,73
121,10
181,64

Območje 2
B
8,57
18,63
22,82
28,52
35,95
47,15
79,86
104,95
157,43
236,13
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C
9,89
21,50
26,33
32,91
41,48
54,41
92,15
121,10
181,65
272,46
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DOPLAČILA
a)
b)
c)

doplačilo za osebe, stare od 70 do 75 let: premija se poveča za faktor 2,5
doplačilo za osebe, stare od 76 do 80 let: premija se poveča za faktor 3,0
doplačilo za osebe, stare nad 80 let: premija se poveča za faktor 4,0

POPUSTI
a)
b)
c)

Otroci:
- za otroke, mlajše od 16 let je popust 50%
Družine:
- za družine z več kot tremi člani je popust 30%
- za družine z več kot petimi člani je popust 50%
Skupine:
- za skupine od 11 do 20 oseb je popust 5%
- za skupine od 23 do 50 oseb je popust 10%
- za skupine od 51 do 100 oseb je popust 15%
- za skupine nad 100 oseb je popust 20%

Opomba: Popusti se med seboj izključujejo!
Zavarovanje se lahko sklene pri vseh pooblaščenih predstavnikih Zavarovalnice Tilia d.d., na vseh predstavništvih in
Agenciji Koprima iz Ljubljane.
Do zavarovanja v eni minuti s klikom na www.zav-tilia.si.
POSTOPEK UVELJAVLJANJA PRAVIC
V primeru potrebe pomoči mora zavarovanec takoj, ko je to možno, na stroške klicanega poklicati 24-urni dežurni center
zavarovatelja, od koder asistenčna družba organizira pomoč v tujini:
− v RS: 080 26 54
− izven RS: 00386 2 320 41 14.
Ob klicu v klicni center mora zavarovanec posredovati naslednje podatke:
− ime, priimek in naslov nosilca zavarovalne police;
− številko in veljavnost zavarovalne police;
− kraj in telefonsko številko, na kateri je dosegljiv;
− kratek opis problema, ki ga ima in naravo pomoči, ki jo potrebuje.
Zdravniki asistenčne družbe se bodo takoj, ko bodo obveščeni o nezgodi ali bolezni, povezali z lečečim zdravnikom,
ugotovili postopek in ustreznost zdravljenja, svetovali in organizirali, ter v okviru zavarovalne vsote prevzeli stroške
zdravljenja in prevoza do najbližje ustrezne bolnišnice ali v domovino.
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Varnejši pri obisku tujih gora!
Dopolnilno zavarovanje stroškov reševanja v tujih gorah
Vsi, ki nameravate obiskati tuje gore se lahko zavarujete za primer nepredvidenih dogodkov, ki imajo za
posledico različne stroške reševanja. V tujini mora stroške reševanja namreč kriti vsak sam. Člani PD v PZS so
v okviru nezgodnega zavarovanja že zavarovani za stroške reševanja v gorah Evrope in Turčije. Z dopolnilnim
zavarovanjem si lahko kritje za primer reševanja razširi še za ostala območja, ki niso vključena v osnovno
zavarovanje članov PD ali si povišajo zavarovalne vsote.
Zavarovanje krije stroške reševanja v tujih gorah, do katerih pride zaradi telesne poškodbe, bolezni,
izčrpanosti ali onemoglosti. Zavarovanje krije naslednje oblike pomoči:
iskanje pogrešanih oseb
nudenje prve pomoči zavarovancu
reševanje, prenos/ali prevoz zavarovanca do reševalnega vozila, pri helikopterskem reševanju pa
do prve zdravstvene ustanove
reševanje in prevoz posmrtnih ostankov do predaje trupla reševalnemu vozilu ali pogrebni službi
Tabela A: Tabela zavarovalnih vsot in letnih premij, ki so odvisne od območja zavarovanja. V odvisnosti
od trajanja zavarovanja se letna premija spreminja skladno s Tabelo B.
Zavarovalna vsota
Območje 1
Območje 2
v EUR
Albanija, Avstrija, Baltiške države,
Ves ostali svet in Rusija
Belgija, Belorusija, BiH, Bolgarija, Ciper,
Češka, Črna gora, Danska, Finska,
Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Islandija,
Italija, Luxemburg, Madžarska, Malta,
Makedonija, Nemčija, Nizozemska,
Norveška, Poljska, Portugalska,
Romunija, Slovaška, Srbija, Španija,
Švedska, Švica, Turčija, Ukrajina, Velika
Britanija
Letna premija v EUR
Letna premija v EUR
Alpinizem
Pohodništvo
Alpinizem
Pohodništvo
3.000
151,20
75,60
211,80
105,90
5.000
252,00
126,00
353,00
176,50
7.000
352,80
176,40
494,20
247,10
10.000
504,00
252,00
706,00
353,00
V cenah ni zajet davek na zavarovalne posle v višini 6,5 %. Za zavarovanje stroškov reševanja v tujih gorah veljajo splošni pogoji REŠtuj-07.
Zavarovalne vsote, ki so navedene so le primeri , sicer pa se lahko dogovorijo po želji vsakega posameznega sklenitelja zavarovanja.

Tabela B: Premija v odvisnosti od trajanja zavarovanja v % od letne premije
Trajanje
do 30
31 do 60 61 do 90
91 do
121 do
151 do
181 do
zavarovanja
dni
dni
dni
120 dni
150 dni
180 dni
210 dni
zavarovalna
premija v %
od
letne
premije

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

211 do
240 dni

nad 241
dni

90%

100%

Popusti: 10% za člane PZS, 15% za člane PZS, ki so opravili enega od izobraževalnih programov in se izkažejo z ustreznim potrdilom
oziroma izkaznico.

Turistično-zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini
Poleg zavarovanje stroškov reševanja si pri obisku tujih gora lahko zagotovite dodatno varnost s sklenitvijo
Turističnega-zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini. Medtem ko zavarovanje stroškov reševanja
krije samo stroške reševanja v gorah, turistično-zdravstveno zavarovanje krije stroške zdravljenja in druge
stroške, ki nastanejo zaradi nesreče ali nezgode (dostava zdravil, pravna pomoč, prevoz v bolnišnico….).
Za Turistično-zdravstveno zavarovanje veljajo splošni pogoji TZ-03.

Več o zavarovalnih kritjih, pogojih zavarovanja in cenah zavarovanja si preberite na www.zavtilia.si
in zavarovalni agenciji Koprima (Hrenova 21, Ljubljana, tel: 01/24 13 840) kjer lahko zavarovanja
tudi sklenete.
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