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Vsem planinkam za njihove praznike poklanjamo planiko.
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AKTUALNO
DRNOVŠEK – MOČ IN NEMOČ

še naprej omogočale« to za Nepal in Slovenijo
pomembno dejavnost. Ko nekaj mesecev ni
bilo od zunanjega ministrstva nobenega glasu,
smo 10. septembra 2003 vse kopije dotedanjega dopisovanja poslali Uradu predsednika
Republike, da »ponovno spodbode« zunanje
ministrstvo. Hkrati smo tudi njim poslali obširnejšo obrazložitev ter kopijo pogodbe PZS –
NMA o sodelovanju. Že pet dni kasneje je
Drnovškov kabinet pisno spomnil dr. Dimitrija
Rupla, da na dopis z dne 23. maja niso odgovorili in ga spet »vljudno prosil, da ga v najkrajšem možnem času obvesti o najdenih rešitvah«. Tokrat nam je ministrstvo hitro, a lakonično odgovorilo, da »v svojem proračunu ne
razpolaga s sredstvi za tovrstne namene«.
Podoben krog dopisovanja, obiska in enakega
rezultata smo opravili še v letih 2005 in 2006.
Pri tem pade v oči nemoč formalne oblasti,
tudi ignoranca do avtoritete državnega predsednika, če zadaj ni še neformalne, prikrite, a
konkretne moči. Dobra beseda ni našla dobrega mesta.
Kakor je Janez Drnovšek prišel, je tudi odšel.
Veliko lepih besed je bilo izrečenih ob njegovi
smrti, koliko in kako pa je kot predsednik
države lahko deloval, po svoje kaže tudi opisani primer. Kaže nam, da si Slovenci raje nagajamo kot sodelujemo, da nam je majhen osebni prestiž na domačem vrtičku pomembnejši
od skupne koristi, napuh nam je sploh glavno
vodilo, da pa smo potem, ko nekdo dokončno
odide, polni lepih besed. Kot bi mu bili hvaležni, da nas ne bo več motil. Tako se dogaja v
državi, v podjetjih in v organizacijah civilne
družbe. Nekoč sem ob neki polemiki napisal
nazaj: »Slovenci mrtve častimo, žive pa žremo.« A morda je Prešeren prav iz te skupne
narodno samomorilske nesreče napisal svoje
vrhunske »mokro cvetoče rož'ce poezije« in
podobno Janez Drnovšek svoja razmišljanja o
življenju in zavedanju. V tej deželi so namreč
le duhovne višine varne pred spotikanji in
poleni naše pritlehnosti. Nizka zavest se trudi
uničiti osnovo za ozaveščeno in pošteno družbo.

E

na večjih težav, s katerimi se je v samostojni Sloveniji ubadala PZS, oziroma njena komisija za odprave, je bilo financiranje šole za nepalske vodnike, saj so z razpadom Jugoslavije zamrli vsi dotedanji viri, tudi
slovenski. Ker je pri tem šlo tudi za ugled
države, smo se s tem obračali predvsem na
vodilne politike (zadnja leta odločilno pomaga
vojska), saj ni bilo prav, da smo stroške pokrivali kar s sredstvi za odprave. Kljub prijaznim
sprejemom in obljubam se do leta 2003 ni zgodilo nič. Takrat pa je novi predsednik države
dr. Janez Drnovšek sprejel predstavnike PZS
in dobil kopijo prošenj, ki sta jih pol leta prej
dobila on še kot predsednik vlade in Milan
Kučan kot predsednik države. Resno je obljubil
pomoč in 23. maja je njegov kabinet že pisal
zunanjemu ministru dr. Dimitriju Ruplu, da so
opozorila PZS o nevarnosti, da se leta 1979
začeto delo prekine, umestna, in da ga zato
»vljudno naproša, da v okviru aktivnosti mednarodnega sodelovanja najde rešitve, ki bodo

Za konec: življenje in delo je treba ceniti
zdaj, še za življenja, ne šele na grobu.
Tone Škarja
3
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IZ DEJAVNOSTI PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
SLOVESNOST V SPOMIN
DR. JULIUSA KUGYJA

V knjigi "Delo, glasba in gore" se je odkrival in
se izpovedoval. "Pet stoletij Triglava" je kronološki zapis gorskega triglavskega kraljestva,
katero je z vso močjo posegalo v skrivnosti
njegovega življenja, katero je vsa aktivna leta
vladalo nad njim.
Na slovesnosti so bili v večjem številu tudi planinci SPD Trst s predsednico Marinko Pertot na
čelu.

N

a tržaškem pokopališču Sv. Ane v Trstu
je bila slovesnost v spomin na pred 64
leti umrlega (05.02.1944) znamenitega
dr. Juliusa Kugyja rojenega 19. julija leta
1858.

Župan Trsta Roberto Dispiaazza in predsednik PZS
Franc Ekar, sta se srečala na Kugyjem grobu in se
poklonila njegovemu zasluženemu spominu.

Na Kugyjevem grobu so se s praporom poklonili tudi
planinci Slovenskega planinskega društva TRST; Med
njimi tudi predsednica SPD Trst Marinka Pertot in
predsednik PZS Ekar.

Spominska slovesnost je bila posvečena 150
letnici rojstva. Julius Kugy je bil alpinist, raziskovalec gorskega sveta, botanik, glasbenik,
pisatelj in nesluteni ambasador Julijskih Alp. V
njem je bilo kar precej slovenske "krvi". Njegova mati je bila hči slovenskega pesnika Ivana
Vesela - Koseskega, rojenega v Kosezah pri
Moravčah. Tudi oče je bil Korošec pa tudi
Windischer. Kugyji so bili doma v mali vasici
Liplje pri Podkloštru. Njegov pisateljski prvenec "Iz življenja gornika" /Aus dem Leben
eines Bergsteigers/ je bil dragulj, kakršnega
lahko ustvari samo umetnik, ki združuje v sebi
neusahljiv vrelec poetične govorice in muzikaPredstavniki planinskih organizacij iz Avstrije, Italije
ličnosti velikega glasbenika. Pri Kugyju so te in Slovenije.
izpovedi oblikovale in narekovale gore, ostenja, cvetje,... gorski biseri.
___________________________________________________________________________________

15. JURČIČEV POHOD V
ZNAMENJU 115. OBLETNICE
ORGANIZIRANEGA PLANINSTVA

P

tvenim odborom ljubljanskih planinskih društev in Planinskim društvom Polž iz Višnje gore
organizirala krajšo slovesnost pred pričetkom
že 15. po vrsti Jurčičevega pohoda od Višnje
gore do Muljave. Prisotne pohodnike in druge
goste je v pozdravnem govoru nagovoril predsednik Planinske zveze Slovenije mag. Franci
Ekar, ki je na kratko opisal pomen organizira-

laninska zveza Slovenije (PZS) je obeležila 115. obletnico organiziranega planinstva tako, da je v sodelovanju z Meddruš-
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nega planinstva za Slovence v času, ko je bilo
ustanovljeno Slovensko planinsko društvo in
sedaj. Opozoril je, da je letošnje leto, leto
pomembnih dogodkov za slovensko planinstvo,
saj bo PZS praznovala v mesecu juniju 60. let,
v avgustu bo minilo 230 let, kar so štirje srčni
možje prvi stopili na vrh Triglava, letos pa
mineva tudi 150 let rojstva dveh pomembnih
mož iz slovenske planinske zgodovine – Juliusa
Kugya in Henrika Tume. Pohodniki – po podatkih organizatorja, se jih je zbralo 11000 so se
potem v oblačnem in vetrovnem vremenu
odpravili po Jurčičevi poti od Višnje gore preko
Pristave, Polževega in Laškovca do Muljave,
kjer je bila osrednja slovesnost, kjer je zbrane pozdravil minister za šolstvo in šport dr.
Milan Zver, vse pa sta nagovorila tudi predsednik PZS mag. Franci Ekar in župan občine Ivančna Gorica Jernej Lampret.
Danilo Sbrizaj
generalni sekretar PZS

_________________________________________________

115 LET SPD IN 15 LET
JURČIČEVEGA POHODA

soboto 1. 3. 2008 na proslavi v Višnji gori. Proslavo smo združili z Jurčičevim pohodom, ki je
bil letos že 15 po vrsti. Jurčičev pohod ima
startno mesto v starem jedru Višnje gore, ki
bo letos praznovala 530 let odkar je dobila
mestne pravice. Na startno mesto so prihajali
planinci že v zgodnjih jutranjih urah. Ob 8 uri
je bila kratka slovesnost ob 115 letnici ustanovitve organiziranega planinstva v Sloveniji.
Slavnostni govornik je bil predsednik PZS, mag.
Franci Ekar, ki je poudaril pomen tega dogodka tako za današnji kot za takratni čas. Tedaj
ni bil edini namen zgolj obiskovanje prelepega
gorskega sveta, temveč dvig slovenske narodne
zavesti. Na področju slovensko govorečega
planinskega in gorskega sveta naj bi se slišala
slovenska beseda, napisi na smernih tablah naj
bi bili slovenski. SPD je bila oblikovana po vzoru evropskih planinskih društvenih organizacij,
ki naj bi združevala planinske podružnice. Lete so nastajale zelo hitro, najprej Kamniška,
nato Savinjska ter še druge. Danes je PZS prepoznavna po vseh gorstvih tega sveta. PZS skrbi za oblikovanje človeka v najbolj pozitivnem
odnosu do gorske narave in do sočloveka.

L

eto 2008 je za PZS leto mnogih jubilejev,
ki kažejo na dejavnost zavednega Slovenca - planinca. Spomnili se bomo 115 let
ustanovitve SPD, 150 let rojstva Henrika Tume
in Juliusa Kugyja, 60 let PZS in še kaj.
Prvi jubilej, to je 115 let organiziranega planinstva na slovenskih tleh, smo obeležili v
5
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Organizatorji slovesnosti, PD Polž in MDO Ljubljana, so pripravili kratek kulturen program.
Časa za dolgo proslavo ni bilo, saj so se v jedro
Višnje gore zgrinjale dolge kolone planincev.
Prišli so organizirano v okviru svojih PD ali MDO
iz vse Slovenije in nekaj tudi iz sosednje Hrvaške. Med pohodniki je bil tudi minister dr.
Milan Zver s prijatelji.
Idejo o Jurčičevi poti se je porodila v glavah
članov PD Viharnik iz Ljubljane ob 150 letnici
rojstva našega prvega romanopisca. Zadnji dve
leti pot vzorno vzdržuje PD Polž iz Višnje gore.
Jurčičevo pot so planinci sprejeli za svojo,
tradicionalno, saj že 15 let na prvo soboto v
mesecu marcu obiščejo očarljivo Deželo
Desetega brata, deželo z bogato kulturno in
naravno dediščino.

Prve korake Jurčičeve poti smo zastavili v starodavni Višnji gori. Po kratkem sprehodu po
srednjeveškem mestnem jedru smo se pričeli
vzpenjati po mehki gozdni poti do razvalin
Starega gradu. Dalje je prijetna pot vodila
proti vasici Pristava in Zavrtače. Do hotela na
Polževem, prve kontrolne točke, smo prišli v
dobri uri hoje. Po kratkem postanku, žigosanju
in čaju ali dobrotah, ki so jih spekle članice
društva podeželskih žena, smo pot nadaljevali
mimo cerkvice sv. Duha - tu se je odprl lep
pogled na svetle dolenjske doline - do vasi
Male vrhe. Sedaj smo vstopili v osrčje krajev, v
katere je Jurčič postavil večino svojih pripovedi. Šli smo mimo komaj vidnih razvalin gradu
Roje in Kravjeka - v Desetem bratu je to grad
Slemenice - do Muljave, do Jurčičeve domačije. Planinci smo prehodili 15 km dolgo pot, eni
v slabih, drugi v dobrih 3 urah.
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Na Muljavi je sledil bogat kulturno-zabavni
program. Za uvod in zaključek nam je zapela
Alenka Gotar, slavnostni govornik je bil dr.
Milan Zver. V svojem nagovoru je poudaril
pomembnost gibanja v naravi, še posebej, če
je to povezano z obiskom kulturnih zanimivosti. Ravno to nudi Jurčičeva pot. Planince pa
sta pozdravila tudi predsednik PZS, mag. Franci Ekar, in župan občine Ivančna Gorica, Jernej
Lampret. Na oder je prišel tudi Krjavelj s svojo
"kozačo". Pesnik in recitator Tone Kuntner nam
6
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me kot naročeno; bilo je sicer oblačno, a brez
padavin, čeprav je tega dne marsikje v Sloveniji rosilo ali kapljalo.

je prebral nekaj pesmi z narodno buditeljsko
vsebino. Igralska skupina s srednje šole Josipa
Jurčiča iz Ivančne Gorice pa nam je v sodobni
rap tehniki predstavila nekaj prigod iz Krjavljevega življenja.
Za nemoten potek pohoda in da ni z Muljave
nihče odšel žejen ali lačen, je poskrbelo PD
Polž, društvo podeželskih žena ter turistična in
gasilska društva Višnje gore, Muljave in Krke.
Planinci in planinke in drugi pohodniki so
zadovoljni zapuščali Muljavo. Poskrbljeno je
bilo tudi za prevoz z Muljave v Višnjo goro ali v
Ivančno Gorico.
Kljub ne najbolj ugodni vremenski napovedi je
bila udeležba rekordna, kar blizu 11.000 planincev in planink, ki so s svoji prisotnostjo
počastili spomin na 115 let organiziranega planinstva v Sloveniji. In navsezadnje je bilo vre-

Marinka Koželj Stepic

KOMISIJE UO PZS POROČAJO
KOMISIJA ZA TURNO SMUČANJE
TEKMOVANJA TURNEGA
SMUČANJA V POLNEM RAZMAHU

rede po predpisanih kriterijih in še posebej po
doseženih rezultatih. Pri tem je pomembno,
da so tekmovalci uvrščeni vsaj do šestega mesta na mednarodnih tekmah, kot tudi državnih
tekmovanjih.V lanskem letu pa je PZS tudi po
dolgo trajnem in aktivnem prizadevanju tudi
predsednika PZS Ekarja uspela pri oboru za
vrhunski šport OKS, da se je v sistem kategoriziranja uvrstilo tudi na novo "turno tekmovalno smučanje".

V

okviru evropskih tekmovanj turnega
smučanja se tudi
"tekmovalno turno
smučanje" vse bolj uveljavlja v Sloveniji.
Pred štirimi leti se je na pobudo Janeza Krča,
pokojnega Tomaža Vrhovca in velike podpore
predsednika PZS s sklepom upravnega odbora
Planinske zveze Slovenije oblikovala "Komisija
za turno smučanje pri PZS."

In kar je tudi pomembno, da se tudi za dosežke na področju planinstva za dejavnosti v okviru nacionalne PZS: alpinizma, športnega plezanja in turno tekmovalnega smučanja... to je
neolimpijskih disciplin za dosežena mesta
dotičnim alpinistom, tekmovalcem na tekmovanjih in pri plezalnih vzponih na osnovi kriterijev OKS, lahko dodeljuje tudi najvišje razrede, to je "svetovni", mednarodni razred..;

Ker je šlo za novo tekmovalno področje "ne
olimpijskih disciplin" se je vzporedno pričel
postopek in prizadevanja, da tekmovalno turno
smučanje uvrsti v t. i. kategorizacijo "športnikov" tekmovalcev "turnega smučanja" na osnovi
izpolnjevanih mednarodnih standardov in
predpisov. OKS Komisija za tekmovalno turno
smučanje je po aktivnih prizadevanjih te pogoje uspela izpolniti in tudi doseženi rezultati,
visoke uvrstitve na mednarodnih tekmovanjih
slovenskih tekmovalcev so omogočili, da so se
pričeli postopki in prizadevanja za uvrstitev
turno tekmovalnega smučanja v sistem za
kategorizacijo tekmovalcev v register OKS tem
primeru turno tekmovalnih tekmovalcev v raz-

Na sliki Ekar Franc predsednik PZS med tekmovalci turnega smučanja na Krvavcu "državnega
prvenstva dvojic" 02.02.08, kamor je bil povabljen za podelitev priznanj. Ob tem je poleg
čestitk v nagovoru tekmovalcem in organizatorjem, kot komisiji za TTS še posebej poudaril pomen olimpijske in neoplimpijske panoge v
7
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jevanje kategorizacij
vrhunskim planincem.

letošnjem letu poistovetile in, da z kategorizacijo, to je dodeljevanjem razredov na podlagi doseženih uvrstitev se tudi na področju
planinstva vsaj delno razrešujejo tudi finančna
vprašanja vrhunskih tekmovalcev, alpinistov.
Za tekmovalce turnega smučanja bodo tako
po obdobju od 1. januarja po štirih mesecih,
dodeljene na osnovi izpolnitev pogojev podeljene "prve" kategorizacije iz te "nove" panoge
tuno tekmovalnega smučanja. Ne smemo pa
tudi mimo dejstva, da je bila odločitev v letu
2002, da se PZS včlani v OKS pomembnega
pomena tudi za planinstvo za področje osnovnih planinskih dejavnosti, kot vrhunskega tekmovalnega področja. Saj smo, kot člani OKS
lahko tudi neposredno sodelovali z predlogi in
pobudami pri oblikovanji novih meril za dodel-

športnikom

pa

tudi

KOMISIJA ZA ODPRAVE V TUJA GORSTVA
TABOR ZA PERSPEKTIVNE
HIMALAJCE

Prijava naj vsebuje:
Ime in priimek (uraden), alpinistični odsek,
datum in kraj rojstva, številka potnega lista,
veljavnost od-do, kraj izdaje, naslov, telefon,
GSM, el. pošta.

Indijci organizirajo tabor UIAA za mlade alpiniste z vzponom na Satopant (7075 m) v času od
18. avgusta do 18. septembra 2008.
Druga možnost pa je tabor v skupini Daulagiri
(Nepal) z vzponom na Tukuče (Tukuche Peak,
6920 m). Okvirni čas: 1. do 31. oktober 2008.
Odločitev za eno ali drugo varianto bo odvisna
od želja udeležencev ter ob upoštevanju indijskih pogojev za vize.
KOTG razpisuje udeležbo 6 alpinistov za tabor.
Okvirno prijavo z navedbo pomembnejših
vzponov v zadnjih treh letih pošljite na PZS –
KOTG, Dvoržakova 9, 1000 Ljubljana, ali na el.
naslov: expedition@pzs.si, do 15. marca
2008. Navedite, kateri cilj vas bolj zanima:
prvi, drugi ali oba enako. Do 31. marca 2008
bo odločitev o cilju znana, temu pa bo sledila
še formalna prijava. Osebni prispevek bo
podoben kot lani – 1.300 €.
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MLADINSKA KOMISIJA
Planinska zveza Slovenije
MK – PS PUS Bavšica
p.p. 214
1001 Ljubljana

Programski svet Planinskega učnega središča
Bavšica na podlagi Gospodarskega načrta PUS
Bavšica, na podlagi odločitve na svoji 4. seji
ter s soglasjem Upravnega odbora Mladinske
komisije PZS z dne 27.2.2008 objavlja

do vključno 31. marca 2008. O izbiri kandidata
bo odločal Programski svet PUS Bavšica, ki ima
pravico na razgovor pred izborom povabiti vse
ali le ožji izbor kandidatov. Imenovanje gospodarja bo opravil Upravni odbor MK PZS na
predlog Programskega sveta PUS Bavšica. O
izbiri bodo kandidati pisno obveščeni v roku 45
dni po koncu razpisa.
Dodatne informacije v zvezi s tem razpisom
zainteresiranim posreduje vodja Programskega
sveta
PUS
Bavšica,
Bojan
Rotovnik
(bojan@rotovnik.net ali 031/382-450).
Z izbranim kandidatom bo Planinska zveza Slovenije sklenila ustrezno pogodbo o sodelovanju
za obdobje petih let, z enoletnim poskusnim
obdobjem. Izbrani kandidat bo:
• prejemal pavšalni mesečni honorar;
• upravičen do posebnih nagrad za delovno
uspešnost;
• imel pravico do povrnitve potnih stroškov,
nastalih pri opravljanju dela gospodarja;
• imel pravico do uporabe prenosnega računalnika za potrebe opravljanja dela gospodarja.

RAZPIS ZA GOSPODARJA
PLANINSKEGA UČNEGA SREDIŠČA
BAVŠICA
Programski svet Planinskega učnega središča
Bavšica s tem razpisom vabi vse zainteresirane, da sodelujejo in se javijo na razpis za prosto mesto gospodarja PUS Bavšica. Gospodar
PUS Bavšica je v splošnem odgovoren za racionalno in učinkovito gospodarjenje z objektom.
Delo gospodarja PUS Bavšica je honorarno in se
sklepa za obdobje petih let z enoletnim poskusnim obdobjem.
Vsi zainteresirani kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
• najmanj V. stopnja izobrazbe;
• vozniški izpit B kategorije in v lasti ali uporabi prevozno sredstvo;
• izkušnje iz področja upravljanja gostinskih,
planinskih ali športnih objektov;
• poznavanje osnov finančnega poslovanja.
Kandidati izpolnjevanje pogojev dokazujejo s
kopijami ustreznih dokazil, ki so priloga prijave na razpis.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki:
• poznajo problematiko PUS Bavšice;
• so seznanjeni s programi, ki potekajo v PUS
Bavšici (seminarji, tečaji in tabori MK PZS,
mentorski tečaji in izpopolnjevanja, vodniški tečaji in izpopolnjevanja …);
• imajo vodstvene izkušnje;
• poznajo standard HACCP;
• imajo izkušnje iz delovanja v organih PZS
ali planinskih društev, včlanjenih v PZS;
• so člani enega izmed planinskih društev,
članov PZS.
Kandidati izpolnjevanje teh pogojev dokazujejo s splošnim in planinskim življenjepisom.
Zainteresirani kandidati, ki izpolnjujejo zgoraj
navedene pogoje, naj s priporočeno pošto pošljejo pisno prijavo skupaj s prilogami na naslov:

Vodja Programskega sveta PUS Bavšica:
Bojan Rotovnik
Predsednica MK PZS:
Vanja Kovač
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VODNIŠKI KOTIČEK
SNEŽNO IZPOPOLNJEVANJE ZA VPZS
VALVASORJEV DOM POD STOLOM,
19. - 20 . 01. 2008
1 PIRŠ

MATJAŽ

PT LJUBLJANE

2 NOVAK

MARIJA

BREŽICE

3 JESENKO

ANTON

BREŽICE

4 PRELOVŠEK

UROŠ

ISKRA KRANJ

5 PIRC

BREDA

ISKRA KRANJ

6 DAJČMAN

MARJETA

LJ.-MATICA

7 CERK

ALOJZIJ

LJ.-MATICA

8 POLJAK

STANE

ČRNOMELJ

9 STAREŠINIČ

STANISLAV

ČRNOMELJ

10 GRABRIJAN

EDVARD

LJ.-MATICA

11 SODNIK

ZORAN

KOMENDA

12 URŠIČ

JOŽICA

KOMENDA

13 URŠIČ

JANEZ

KOMENDA

14 ZORN

MATIJA

LJ.-MATICA

15 JELEN

ALEŠ

MEDVODE

16 ROJC

BOGDAN

SEŽANA

17 ZUPANČIČ

PRIMOŽ

RAŠICA

18 LENARŠIČ

MARTIN

INTEGRAL

19 AMBROŽIČ

MATJAŽ

RADOVLJICA

20 STRAŠEK

IVAN

ŠMARJE PRI JELŠAH

21 ZALOŽNIK

ANA

ŠMARJE PRI JELŠAH

22 GRAT

MATEJA

ŠMARJE PRI JELŠAH

23 GABERŠČIK

DARINKA

PT LJUBLJANE

24 KONOVŠEK

ANDREJA

ŠOŠTANJ

Vodstvo
1 ŠOLAR

MARTIN

2 VARL

JOŽE

3 BAGARI

ALEŠ

4 RUČIGAJ

MARJAN

5 VOLONTAR

KLEMEN

6 KUNSTELJ

ANDREJ

7 PRETNAR

JANEZ

8 MADON

BORIS

9 ROŽIČ

JOŽE
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KOMISIJA ZA PLANINSKE POTI
Komisija za planinska pota sporoča, da ne sprejema več prijav za tečaja markacistov v letu 2008, saj
je že dovolj prijavljenih. Vsi prijavljeni in njihova planinska društva bodo v kratkem obveščeni o
tem, v katerem terminu bodo opravljali tečaj (maj ali september).
Rok za prijave za licenčna izpopolnjevanja markacistov je še odprt in prijavljanje normalno poteka.
Izpopolnjevanja se bodo izvajala po objavljenem razporedu.
Pripravil Danilo Sbrizaj

GOSPODARSKA KOMISIJA
V februarski številki glasila Club Alpino Italiano »Lo Scarpone« je bil objavljen cenik prenočišč, hrane
in napitkov v kočah CAI za leto 2008, ki ga objavljamo v nadaljevanju in bo prev gotovo koristna
informacija za naše člane, ki obiskujejo gore v Italiji.
Planinske koče so po klasifikaciji CAI razdeljene v 3 skupine:
1. skupina - koče
Kategorija A: koče dostopne po cesti ali take, ki so v njeni neposredni bližini. Kategorija se lahko
spremeni pozimi, zaradi drugačne dostopnosti.
Kategorija B: dostopne z
2. skupina – koče v alpskem svetu
Kategorije C-D-E: višje ležeče koče v gorah, ki so dostopne le peš, niso v bližini cest ali žičnic za
prevoz oseb. Kategorijo določa višina, dolžina in težavnost dostopa, ter pogoji oskrbe.
3. skupina – bivaki in zavetišča
Kategorija A/B
Storitev
člani /nečlani

Kategorija C
člani /nečlani

Kategorija D
člani/nečlani

Kategorija E
Člani/nečlani

€

€

€

€

Prenočevanje
Postelja z jogijem in odejami
Zasilno ležišče

8,50
==

17,00
==

8,50
3,00

17,00
6,00

1,50
4,50
1,00
1,50
9,50

2,00
6,00
1,20
2,00
10,50
+ 8,50
4,25

1,50
4,50
1,30
2,00
9,50

2,00
6,00
1,60
2,50
10,50
+ 8,50
4,25

8,50
3,00

17,00
6,00

10,50
4,00

Koča Regina
Margerita
Člani/nečlani

€
21,00
8,00

13,00
==

26,00
==

1,80
5,50
2,10
3,00

2,80
7,50
2,40
3,50

Hrana in napitki
Čaj
Enolončnica (mineštra)
Mineralna voda 0,5 l
Mineralna voda 1,5 l

Dnevni menu
Doplačilo za pol penzion
Prenočevanje za mlade člane

1,50
2,00
4,50
6,00
1,30
1,60
2,00
2,50
10,00 11,00
+ 8,50
4,25

1,50
2,50
5,00
7,00
1,60
1,90
2,50
3,00
10,50 11,00
+ 8,50
5,25

+ 13,00
6,50

Poročilo o prejetih obrazcih:
V Obvestilih št. 11. in 12. je Gospodarska komisija objavila obrazce: Prijava investicije v planinsko
kočo za leto 2008, Statistični podatki za leto 2007 in Pregled prometa v planinskih kočah v letu 2007.
Rok za oddajo obrazcev je bil 31.01.2008. Planinska društva, ki upravljajo planinske koče (101 PD)
so nam do 4.3. 2008 poslala:
Prijava investicije v planinsko kočo za leto 2008 > 9 PD za 13. objektov
Statistični podatki za leto 2007 > 22 PD
Pregled prometa v planinskih kočah v letu 2007 > 18 PD
Pripravil Danilo Sbrizaj
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PLANINSKA DRUŠTVA IN KOMISIJE VABIJO
AKCIJE V MARCU 2008:

Več na www.pzs.si

AKCIJA

DATUM

ORGANIZATOR

INFORMACIJE

Lipica – Kokoš (674 m) Lokev
18. Arničev pohod
na Raduho
Motoretovi dnevi

13.3.08
15.3.08

PD Pošte in Telekoma Ljubljana
PD Luče

PD 01/ 431 61 14
Stanko Jaki 041/ 696 925
Franc Kosmač 031/ 387 168

15.3.08

PD Lisca

Pohod skozi Bistriški Vintgar

15.3.08

Spominski pohod

15.3.08

PD Slovenska
Bistrica
PD Šentjur

Jože Prah 041/ 657 560
prah.joze@volja.net
PD 02/ 805 14 24
02/ 251 29 62
Ivan Straže 031/ 883 319

Srečanje mladih planincev
MDO Podravja in Pomurja,
Tromeja, Goričko
»Glinčan« od Emone do
danes
Mirna gora (1047 m)

15.3.08

15.3.08

PO MDO Podravja
in PD Gornja
Radgona
PD Pošte in Telekoma Ljubljana
PD Brežice

Mučeniki na Bukovici

16.3.08

PD Žalec

PD 01/ 431 61 14
Irena Fekonja 040/ 245 607
07/ 49 61 298
040/ 202 064
Vlado Rojnik 040/ 705 738

24. marčevski pohod
na Šmohor
Hleviške planine - Sivka Bevkov vrh - Ermanovec
Kamniški memorial za
smučko in cepin
Pot Srečka Kosovela

16.3.08

PD Laško

Cveto Brod 031/ 376 389

16.3.08
16.3.08

PD Podpeč –
Preserje
AO Kamnik

16.3.08

PD Sežana

Predavanje »Jamska
fotografija«

20.3.08

Planinski ples

22.3.08

PD Pošte in Telekoma Ljubljana
PD Slovenj
Gradec

Marko Goršič 01/ 363 11 75
041/ 795 006
Franc Miš 041/ 734 749
pdkamnik@siol.net franc.mis@siol.net
PD, četrtek od 15.30- 16.30
05/ 730 01 14
PD 01/ 431 61 14

Tradicionalni izlet žena

23.3.08

PD Velenje

Marjan Skaza 040/ 128 081

Planinska maša na Golčaju

24.3.08

PD Blagovica

Bojan Pustotnik 041/ 710 681
bojan.pustotnik@helios.si

Pohod na Malo goro na
velikonočni ponedeljek
Turni smuk Črna Prst
(Planina za Liscem)
Velikonočni družinski pohod
Črepič- Završe
Velikonočni pohod na Gorno
in Pikovo
Velikonočni pohod na
Grmado
Velikonočni pohod Oplotnica – Črno jezeroTrije Kralji
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15.3.08

24.3.08
24.3.08

PD Ajdovščina,
sekcija Kamnje
PD Bohinjska
Bistrica

Primož Trop 040/ 458 325
primoz.trop@gmail.com

Stane Plevnik 041/ 832 035

Anton Kreševec 031/ 613 805
Alojz Butkovič 041/ 657 110
Janez Rozman 041/ 863 083

24.3.08

PD Mislinja

24.3.08

PD Mežica

24.3.08

PD Grmada Celje

Franc Šinko 031/ 383 591

24.3.08

PD Oplotnica

Miran Čoh 041/ 327 266
miran.coh@amis.net
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Mirko Tovšak 040/ 712 132

Obvestila Planinske zveze Slovenije
Proslava: 10-letnica društva

28.3.08

PD Grmada Celje

Franc Šinko 031/ 383 591

Tradicionalni planinski ples

28.3.08

PD Maribor
Matica

PD 02/ 251 29 62

15. tradicionalni pohod v
Jelenov žleb

29.3.08

PD Ribnica

Gregor Češarek 031/ 538 005

29. pohod na Dobrovlje

29.3.08

PD Polzela

Miro Negrišnik 041/ 902 183

Dan pohodništva

29.3.08

PD Lisca

Memorial pohod Marije Vild

29.3.08

Po stopinjah Valentina Staniča
Po vinskih goricah na Boč, I.
del
(Ljubično- Lovnik- Boč)
Pohod po stopinjah Valentina Staniča; Solkan- KoradaKanal

29.3.08

PD Mura
Murska Sobota
PD Valentin
Stanič Kanal

Jože Prah 041/ 657 560
prah.joze@volja.net
Franc Donša 02/ 522 10 36
041/ 854 058
Marjan Nanut 051/ 604 762

29.3.08

PD Poljčane

Jože Težak 031/ 623 901

29.3.08

PD Valentin
Stanič Kanal

PD 05/ 389 63 43

Trim pohod na Rašico

29.3.08

PD Janez Trdina
Mengeš

Miro Šušteršič 041/ 809 862

24. pohod po Brežiški poti

30.3.08

PD Brežice

33. zimski pohod na Porezen

30.3.08

PD Cerkno

Tone Jesenko 051/ 323 335
tone.jesenko@siol.net
Damjana Čadež 031/ 687 256
05/ 374 52 18
www.planinsko-drustvo-cerkno.si

AKCIJE V APRILU 2008:
AKCIJA

DATUM

ORGANIZATOR
PD Kranj in
Klub ljubiteljev
Kališča
PD Podpeč –
Preserje

INFORMACIJE

12 ur Kališča

5.4.08

Korada in Sabotin

6.4.08

Po Bričevi poti na Trstelj

6.4.08

PD Nova Gorica,
PS Dornberk

Pohod po obronkih Celja

6.4.08

PD Grmada Celje

Robi Koritnik 031/ 353 373

Velikonočni slalom

7.4.08

PD Gornji Grad

Ivo Šinkovec 041/ 354 563

7. pohod po poteh celjskih
grofov

12.4.08

PD Grmada Celje

Franc Šinko 031/ 383 591

Pohod Štampetov most

12.4.08

PD Železničar
Ljubljana

pisarna PD 01/ 29 12 297

Letno vodniško izpopolnjevanje Glinščica

13.4.08

PD Ljubljana
Matica

PD 01/ 231 26 45
www.planinskodrustvo-ljmatica.si

Soška pot

13.4.08

PD Podpeč –
Preserje

Marko Goršič , 01/ 363 11 75
041/ 795 006
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Andrej Trobevšček 041/ 614 586
Marko Goršič 01/ 363 11 75
041/ 795 006
PD 05/302 30 30
Anton Harej 05/ 301 87 41
planinskod.novagorica@siol.net
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Planinsko društvo Loče organizira v času od 30. junija do 12. julija 2008 planinsko popotovanje
po Romuniji. Obiskali bomo najlepše predele Karpatov, romunskih Alp, Transilvanije, Vlaške, do
gradu grofa Vlada Tepeša Drakule. Predvidena cena je 600 evrov plus 50 evrov doplačil za lokalnega vodnika, sedežnice in nezgodnega zavarovanja. Informacije in prijave do zasedbe avtobusa
pri Viliju Kovačiču na GSM - 031- 672 - 680.
___________________________________________________________________________________
Planinsko društvo Brežice vas vabi na 24. tradicionalni
POHOD PO BREŽIŠKI POTI, v nedeljo, 30. marca 2008.
Zbor pohodnikov bo ob 8. uri na parkirišču pred cerkvijo na
Čatežu ob Savi.
Krožna pot nas bo vodila s Čateža na Šentvid, od tam pa skozi naselje Žejno na 621 m visoki Veliki Cirnik. Po krajšem
počitku se bomo spustili v Globočice, kjer nam bodo
Martinovi pripravili toplo malico in pijačo. Skozi Mrzlavo vas
se bomo vrnili na Čatež.Hoje bo za 4 in pol do 5 ur. Pohod
bosta vodila vodnika PZS Martin Slovenec in Jože Patty.
Za enkrat prehojeno pot prejme vsak udeleženec značko, za
petkratno udeležbo pa podeljuje PD Brežice pisno priznanje.
Želimo vam varno in srečno hojo in lep planinski dan!
PD Kamnik in GRS Kamnik vabita na Kamniški memorial za
smučko in cepin, ki bo v nedeljo, 16. marca 2008 na Kamniškem sedlu. Prireditev je posvečena v spomin vsem članom
PD Kamnik, ki so svojo življenjsko pot končali v gorah.
Časovni potek: od 8. do 10. ure prijave, podelitev evidenčnih kartončkov in start na Pastircih, do
12. ure žigosanje evidenčnih kartončkov v koči na Kamniškem sedlu, ob 14. uri podelitev diplom
in druženje v Kamniški Bistrici.
Udeleženci se delijo na dve kategoriji: »za smučko« (vzpon in spust s smučmi), »za cepin«
(vzpon in sestop).
Obvezna oprema: kategorija za »smučko«: cepin, dereze, smuči; kategorija za »cepin«: cepin,
dereze.
Proga: start na Pastircih, vzpon do koče na Kamniškem sedlu (kontrolna točka), spust oziroma
sestop do cilja na Pastircih.
Čas: spominsko značko in diplomo prejme udeleženec, ki opravi vzpon in spust oz. sestop v časovnem limitu, ki bo objavljen na startu.
Varnost: vsak udeleženec sodeluje na lastno odgovornost. Organizator si pridržuje pravico prestaviti kontrolno točko glede na vremenske in varnostne razmere na drugo – varnejše mesto. GRS
Kamnik bo poskrbela za reševalno službo.
Prijave: PD Kamnik, Šutna 42, 1240 Kamnik ali po e-pošti: franc.mis@siol.net, dom v Kamniški
Bistrici, Pastirci - na dan memoriala do 10. ure.
Startnina: Ob prijavi oziroma ob dvigu evidenčnega kartona se plača startnina v znesku 7 €. V
startnino je všteto: zavarovanje, spominska značka in diploma, čaj in enolončnica v Kamniški
Bistrici. Na predvečer in na dan prireditve bo koča na Kamniškem sedlu odprta.
___________________________________________________________________________________

„SLOVENIJA PLANINARI –
PLANINSKI POHODI ZASAVSKEGA MDO 2008“
V koledarju akcij PZS ste gotovo opazili pohode in srečanja, ki so natisnjeni z debelejšim tiskom
in pripisom „Slovenija planinari“.
Slovenija planinari je akcija PZS, s katero ta želi opozoriti na razvejanost in množičnost pohodništva v Sloveniji. V Sloveniji je 12 meddruštvenih odborov, zato je vsak dobil svoj mesec, v
katerem mora organizirati eno akcijo, ki bo potekala pod skupnim geslom Slovenija planinari.
Letnik 34 / številka 3 – 2008
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Lani je naš MDO bil zadolžen za september, letos pa smo „dobili“ oktober. Lani je bil poudarek
na množičnosti, zato smo izbrali prvo srečanje planinskih pevskih skupin Lisca poje, letos je
poudarek na pohodništvu, zato smo se na seji MDO dogovorili, da bomo sodelovali s tradicionalnim pohodom po Radeški planinski poti.
Vendar pa na MDO čutimo, da akcija Slovenija planinari notranje ni povezana, saj posamezne
prireditve potekajo ločeno in neodvisno druga od druge, zaradi česar akcija ni primerljiva s
podobnimi, kot so na primer Slovenija teče ali Slovenija kolesari.
Zato smo se na MDO odločili, da
vsaj znotraj MDO to akcijo povežemo z ostalimi pohodi, ki jih
prirejajo naša društva.
Tako se je rodila ideja za novo
akcijo „Slovenija planinari – planinski pohodi Zasavskega MDO
2008“, s katero bi med seboj
povezali pohode, ki jih organizirajo planinska društva našega
MDO od Litije do Brežic.
Izdali bomo poseben dnevnik, v
katerem bodo namesto klasičnih
kontrolnih točk navedeni pohodi
oziroma druge prireditve, ki jih
organizirajo naša društva. Vsako društvo sodeluje z enim pohodom oziroma akcijo. Ker pa vemo,
da si je težko vzeti čas vsakič, ko je na programu posamezni pohod, bo namesto žiga pohoda
možno odtisniti alternativni žig vrha oziroma koče. Tako na primer Planinsko društvo Lisca – Sevnica sodeluje z akcijo Lisca poje. V času srečanja bo na voljo poseben žig, v vseh ostalih dnevih
pa bo v ustrezno okence namesto tega žiga možno odtisniti žig Tončkovega doma na Lisci. Podobno velja tudi za vse ostale pohode.
V začetku marca bo tako izšel poseben dnevnik, v katerega bodo pohodniki odtisnili naslednje
žige:
1. Žig marčevskega pohoda na Šmohor 16.3.2008 ali žig Šmohorja (Planinski dom na
Šmohorju).
2. Žig Ojsterškovega pohoda na Kal 12.4.2008 ali žig Kala (planinski dom na Kalu).
3. Žig pohoda na Geoss 31.5.2008 ali žig Geoss-a (gostišče Vrabec, Sp. Slivna).
4. Žig pohoda Juriš na Bohor 7.6.2008 ali žig Planinskega doma na Bohorju.
5. Žig pohoda na Grmado 8.6.2008 ali žig Grmade (Zavetišče PD Videm, odprto ob sobotah in
nedeljah popoldan).
6. Žig prireditve Popoldne ob citrah na Kopitniku 2.8.2008 ali žig Kopitnika (planinska koča ali
vrh).
7. Žig prireditve Lisca poje 14.9.2008 ali žig Lisce (Tončkov dom).
8. Žig Sovretovega pohoda 4.10.2008 ali žig planinskega doma v Gorah.
9. Slovenija planinari – pohod po Radeški planinski poti 11.10.2008 – obvezno samo žig
pohoda.
10. Žig pohoda Po poteh brežiške čete 25.10.2008 ali žig Velikega Cirnika.
11. Žig pohoda na Čemšeniško planino 30.11.2008 ali žig Čemšeniške planine (Planinski dom na
Čemšeniški planini).
12. Žig zimskega pohoda z baklami na Mrzlico 6.12.2008 ali žig Mrzlice (Planinski dom in na
vrhu).
13. Žig Sabatovega pohoda 13.12.2008 ali žig Kuma (Planinski dom).
14. Planinski spominski pohod na Tisje 14.12.2008 ali žig Tisja (domačija Staneta Zamana).
Dnevnik bo na voljo pri planinskih društvih, ki sestavljajo Zasavski MDO in tudi na naslovu MDO
Zasavja, Mire Pregljeve 1, 1270 Litija.
Prvi pohod, na katerem boste lahko nabavili dnevnik, bo marčevski pohod na Šmohor, dne
16.3.2008. Start pohoda bo med 7. in 10. uro nad gasilskim domom v Laškem, hoje do planin15
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skega doma pa je dobri dve uri. Za podrobnejše informacije lahko pokličete predsednika PD Laško Cveta Broda, 031 376 389 ali pa podpisanega (031 805 686).
Z akcijo želimo doseči, da se planinci ne bi udeleževali le pohodov domačega društva, temveč,
da bi pokukali tudi k sosedom. Zaradi tega bo potrebno ob obveznem žigu pohoda po Radeški
poti odtisniti še tri druge žige s seznama, le da bo vsakdo lahko sam izbiral, katerih pohodov se
bo udeležil. Ob koncu leta bomo vsem, ki bodo poslali izpolnjene dnevnike, podelili posebno
spominsko priznanje.
V kolikor bo odziv dober, bomo z akcijo nadaljevali tudi v prihodnjem letu in takrat bomo lahko
vključili tudi pohode, ki se odvijajo v začetku leta. Zelo nas o veselilo, če bo akcija dosegla svoj
namen, ki pa je predvsem v utrjevanju in širjenju prijateljskih vezi med člani naših planinskih
društev.
akvarel: Pavel Smolej (Planinski dom na Šmohorju)

Predsednik MDO Zasavja: Borut Vukovič

___________________________________________________________________________________
PD Železničar Ljubljana vas vljudno vabi na 29. planinski pohod »Štampetov most«, ki bo v
soboto 12. aprila 2008 z odhodom vlaka ob 8,30. uri iz železniške postaje Ljubljana.
Točke: Štampetov most – TV 17(točka kurirjev in vezistov) – Trebevnik – Pokojišče – Lašče – Borovnica. Pot je lahka, hoje je cca. 5-6 ur. Na poti vas čaka topel napitek.

PLANINSKA DRUŠTVA IN KOMISIJE POROČAJO
JUNAKI KRIŠKE GORE 200716.2.2008

•

vsa akcija je seveda brezplačna, občasno
pa se spodobi zgrabiti bukovo poleno na
sredini poti in ga pritovoriti na vrh :).

D

omislica, kako pospeševati obisk gora
vseh starostnih skupin v vseh letnih
časih, vseh urah dneva in v vsakem vremenu je res padla na plodna tla. Tako že leta
in leta (16 let) mnogo ljubiteljev gora zahaja
na Kriško goro in vestno skrbi za svojo evidenco vzponov.
Pravila Junakov so enostavna in vsem razumljiva:
• načelo poštenosti, vztrajnosti in dobre volje
• ker so v našem življenju tudi ostale
pomembne stvari (kot je npr. posedanje v
gostilni), velja le en (1) obisk Kriške gore
na dan
• dovoljene so vse poti vzpona, torej tudi
tiste iz Tržiča ali Loma
• vzponi se sproti zapisujejo v poseben zvezek, ki je shranjen v koči na vrhu. Vzpone
med tednom, ko je koča zaprta, se vpiše
takoj, ko naletite na odprto kočo ob koncu
tedna ali praznikih
• za naziv Junak Kriške gore je potrebno
opraviti toliko vzponov, kolikor je nedelj v
tekočem letu. Večinoma je to 52, včasih pa
jih srečno naključje prinese tudi 53.
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Lansko leto (2007) se je v knjigo začelo vpisovati 241 kandidatov, 169 pa je zmoglo 52
vzponov, nekateri tudi mnogo več.
Zmagovalka pri ženska je Žabkar Mirjana s 358
vzponi, druga je bila Klajnšek Anica z 298
vzponi in tretja Perne Doroteja z 249 vzponi.
Moški zmagovalec je bil Babić Dragoljub s 362
vzponi, drugi je bil Marinič Miro s 358 vzponi in
tretji Jeruc Benjamin s 352 vzponi.
Najmlajši junak je bil 12 letni Čibej Jani, najstarejši pa 79 letni Simon Primožič.
Res je druščina vedno večja in vedno bolj prijetno je hoditi na Kriško goro, ne samo zaradi
hoje, dobrot oskrbniškega osebja, pač pa tudi
zaradi medsebojnega prijetnega druženja.
Ivana Valjavec
16
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REDNI LETNI ZBOR PLANINCEV PD
DRAVOGRAD

mlajših članov iz vrtca in obeh osnovnih šol.
Zbora planincev se je udeležil tudi predsednik
Meddruštvenega odbora PZS za Koroško g. Horjak Drago, ki je pohvalil delo društva, še posebej skrb za vključevanje mladih v organizirane
oblike dela društva.

V

Dravogradu delujeta kar dve planinski
društvi: običajno lokalno planinsko društvo in planinsko društvo Dolga pot, ki se
je organiziralo kot interesna skupina planincev
s posebnimi potrebami svojih članov. Pred kratkim je redno društvo, ki mu že nekaj časa
predseduje Jožica Heber , pripravilo svoj redni
zbor planincev v hotelu Traberg. Zbrala se je
skoraj polovica vseh njihovih registriranih članov, nato pa so po prisrčnem uvodu, ki so ga
pripravili otroci vrtca in osnovne šole iz Dravograda ter Šentjanža, pregledali delo društva,
finančno stanje ter se seznanili s programom
dela za letošnje leto. Njihovo društvo šteje
265 rednih in 27 podpornih članov, ima pa v
upravljanju tudi kočo na Košenjaku. V društvu
delujejo štirje odseki ter planinske skupine v Dobitniki priznanj na letošnjem zboru planincev
vrtcu, osnovni šoli Dravograd, Šentjanžu in v Ob koncu občnega zbora so podelili tudi prizdruštvu upokojencev. Še posebej se lahko nanja štirim njihovim najbolj zaslužnim člapohvalijo z dobrim delom med mladimi, pose- nom. Zlati znak PZS je tako prejel Epšek Marbej na osnovni šoli, kjer se veliko število otrok jan, posebno priznanje pa predsednica društva
vključuje v organizirane pohode, ki jih priprav- Jožica Heber. Sledilo je še družabno srečanje,
lja društvo. Ob tej priliki so izdali tudi svoje ki ga je popestrila skupina domačih muzikanglasilo, kjer so predstavili svoje delo v prete- tov iz vrst planincev.
klem letu, objavili program dela s kratkim opisom pohodov, ki jih nameravajo opraviti v letu
Mirko Tovšak
2008, poleg tega pa še nekaj prispevkov naj___________________________________________________________________________________

SREČANJE ČLANOV KLUBA
LJUBITELJEV MRZLICE

to, da vsi ti člani kluba tudi v praksi upoštevajo in izvajajo častni kodeks slovenske
planinske organizacije.

V

soboto, 19. januarja 2008 ob 17,30 uri
so se v planinskem domu na Mrzlici (1122
m) srečali člani kluba ljubiteljev Mrzlice.
Tokratno srečanje je bilo že 13. po vrsti. Klub
je bil ustanovljen l. 1995, v glavnem na pobudo Vinka Pfeiferja, dolgoletnega planinskega
vodnika in inštruktorja pri Planinskem društvu
Trbovlje. Klub povezuje tiste stalne obiskovalce - planince, ki na Mrzlico prihajajo peš vsaj
25 krat na leto. Člani kluba so lahko vsi, ne
glede na članstvo v kateremkoli planinskem
društvu. Zato je članstvo tega kluba zelo heterogeno saj prihajajo iz številnih – 26 slovenskih
krajev, največ seveda iz 'Trbovelj oz. Zasavja,
takoj za tem pa iz raznih krajev Savinjske
doline. V planinskem domu je na voljo posebna
evidenčna knjiga. Poleg števila pristopov na
Mrzlico v posameznem letu je pomembno tudi

Foto: Bojan Gorjup

V letu 2007 je bilo članov tega kluba 109, ki so
opravili lani skupno 7479 pristopov na Mrzlico.
Dejansko število stalnih obiskovalcev pa je še
več, ker se vsi ne vključijo v evidenco članov
kluba.
Klub vodi starešina, ki ga člani potrdijo na vsa17

Letnik 34 / številka 3 - 2008

Obvestila Planinske zveze Slovenije
kokratnem srečanju, tretjo soboto v januarju. domala 100 pohodnikov, je Bojan Gorjup, podStarešina je tisti, ki opravi v letu največje šte- predsednik PD Trbovlje, pozdravil vse navzoče
vilo pristopov na Mrzlico. V znak starešinstva in jih seznanil z novostmi v planinski organizaprejme prehodno palico posebej naravno obli- ciji. Vinko Pfeifer, pa je podal statistični prekovano z vžganimi imeni dosedanjih starešin. gled obiskov. Govor je bil še o vzdrževanju
Ta starešina pa je v stalnih stikih s PD Trbov- planinskih poti, varstvu narave ipd. Sledil je
lje. Članarine klub nima. V l. 2007 je največ- prost razgovor, med tem pa so podelili manjša
krat stopil na teme Mrzlice Zvone Podlesnik iz priznanja,tudi v obliki praktičnih daril.
Trbovelj in to 308 krat. V skupini dvestotih pa Oskrbnica in PD Trbovlje sta poskrbela za dobso še Sebastijan Jančič 287 krat, Karlo Polutnik ro voljo z raznimi dobrotami, pa tudi z domačo
236 krat, Stane Lipoglavšek 275 krat, Dare glasbo. Srečanje je ponovno v celoti uspelo.
Štojs 210 krat, Joža Klenovšek 205 krat, Alojz
Tine Lenarčič
Zalokar 200 krat in Marjan Gradišnik 199 krat.
Na tokratnem srečanju, udeležilo se ga je
___________________________________________________________________________________

20. JUBILEJNI ZIMSKI POHOD
KRALJA MATJAŽA NA PECO

P

eca je ponos koroških planincev. Ni poznana samo po svoji markantnosti, pač pa
tudi po tem, da je nanjo dokaj lahek pristop iz vseh smeri in da se lahko nanjo kljub
njeni višini 2126 povzpne vsak, kolikor toliko
usposobljen planinec. Cenijo jo ljubitelji planinstva širom Slovenije, ker pa je njen vrh na
meji z Avstrijo, privablja tudi veliko planincev
iz te sosednje države. Na njenih pobočjih raste
veliko alpskega cvetja. Še največ je rododendruma, svišča, nizkega bora in drugih alpskih
rastlin, zato tistim, ki občudujejo alpsko floro
še posebej priporočamo vzpon na Peco v poletnih mesecih. Peca pa je zanimiva tudi v drugih letnih časih, nudi nam nepozabno zimsko
idilo, spomladi čudovito pomladansko prebuditev in barvno jesen, popestreno s porumenelimi macesni.

Pri koči na Peci so se zgrinjale množice pohodnikov

Zaradi lažjih dostopov v zimskem času, so se
člani PD Mežica odločili, da vsako leto, drugo
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soboto v februarju, organizirajo množični
pohod na vrh Pece. Pobudnik tega pohoda je
bil sicer član PD Slovenj Gradec Mirko Žolnir.
Ta pohod pa naj bi nadomestil zimski pohod na
Stol, ki je bil zaradi nevarnosti plazov začasno
ukinjen. Mežiški planinci so to pobudo z veseljem sprejeli. Izbrali so ime pohoda, kar sploh
ni bilo težko, saj je Peca domovanje legendarnega kralja Matjaža, takratni predsednik društva Mirko Mlakar pa je za izvedbo vsakoletnih
pohodov sestavil poseben organizacijski odbor.
Odbor uspešno vodi sedanji predsednik društva
Vili Blatnik, ki ima tudi največ zaslug za ureditev čistilnih naprav na vseh treh planinskih
kočah, ki jih upravlja PD Mežica. Tako je bil
leta 1989 organiziran prvi takšen pohod, ki se
ga je udeležilo180 pohodnikov. To število se je
iz leta v leto povečevalo.
Letošnjega pohoda se je udeležilo preko 600
planincev, med njimi pa je bilo 30 takšnih, ki
so do letos opravili vseh 20 pohodov. Ti so prejeli tudi posebna priznanja kralja Matjaža.
Vreme na letošnjem pohodu je bilo čudovito,
zato so pohodniki uživali v sončnem vremenu.
Vsi, ki pogosto obiskujejo Peco so znali povedati, da tako lepega vremena, ki ga je spremljalo skorajda brezvetrje na vrhu (kar je redek
pojav na Peci) na dosedanjih pohodih še ni
bilo. Zato ni nič čudnega, da smo med turo
srečevali planince iz vseh predelov Slovenije,
tudi iz sosednje Hrvaške, veliko planincev pa
je prispelo tudi preko grebena Pece iz sosednje Avstrije. Pohodnike so varovali reševalci
reševalne postaje Prevalje, ki jim gre vsa
zahvala tudi za zavarovanje deloma poledenele poti nad planinsko kočo. Kljub številni udeležbi smo zabeležili le eno poškodbo – zlom
noge, vendar so ponesrečenega planinca iz
18
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Rogaške Slatine reševalci kar hitro oskrbeli in
spravili v dolino.
Peca pa bo letos tudi kraj, kjer se bodo družili
koroški planinci na tradicionalnem Srečanju
koroških planincev. Predsednik MDO PZS za
Koroško g. Drago Horjak letos napoveduje
posebej množično srečanje, saj bi se ob tej
priložnosti na Peci srečali planinci iz slovenskega in avstrijskega dela Koroške. Tako naj bi
na simbolični način pokazali, da je zaradi
vstopa Slovenije v Evropsko unijo odpadla
meja, ki je dolga leta ločevala Slovence na tej
in drugi strani meje.

Vili Blatnik, skupaj s predstavnikom gorske policije, ki
je pomagala pri varovanju.

Mirko Tovšak
___________________________________________________________________________________

VALENTINOV POHOD
KOZJE-BOHOR

nik, ki ne nosi zaman tega imena. To smo izkusili tudi to soboto, vendar nam veter, ki je na
trenutke izdatno potegnil iz severne smeri, ni
vzel veselja, kajti sonce je sijalo in rožice že
cvetijo. Kako bi nam tudi en veter vzel veselje, saj je pihal vendar na Valentinovo. In
Valentin ima ključ od korenin, in je pravi slovenski Spomladin, vsaj tako so ga včasih imenovali. Zato je že čutiti blizu pomlad, in vsak
se je veseli, pa naj bo star ali mlad ...
Na pohodu je sodelovalo okoli 300 pohodnikov,
ki so prihajali in odhajali v »valovih« iz Kozjega na pohod. Glavnina je seveda odšla ob 9.
uri - po pozdravnem govoru gospoda Andreja
Kocmana, kozjanskega župana ... Planinci so
prišli tudi iz posavske smeri s tremi avtobusi
in nekaj osebnimi avtomobili.
Največ jih je bilo s Senovega. Precej smo jih
našteli iz Krškega, Zdol, Brestanice, Kostanjevice, Rake, Sevnice in okolice. Nekaj jih je
prišlo celo iz Ljubljane in Litije. Veliko število
jih je prišlo iz Celja, Štor, Podčetrtka, Lesičnega, Prebolda, Šentjurja, Podsrede in še kje.
Vsi po vrsti so bili zelo zadovoljni: tisti, ki so
bili prvič, pa presenečeni nad lepo pokrajino,
kjer gledaš na eni strani v Posavsko regijo, na
drugi pa ne samo Kozjansko, ampak vse tja do
Pohorja, Kamniško-Savinjskih Alp se je videlo.
Nekateri so z vrha hriba Oslice videli celo zasnežene avstrijske gore med Pohorjem in Uršljo
goro ...
Pa na svidenje naslednje leto na 15. Valentinovem pohodu KOZJE-BOHOR!''

torek, 19.2.2008

V

alentinovo je za nami, Valentinovi pohodi
tudi, s pomočjo pohodnikov, ki so se ljubezen v naravo odpravili raziskovat s
fotoaparatom v rokah, pa lahko nekaj vzdušja
minulega konca tedna prikažemo tudi na
našem portalu. Zapis in fotografije s pohoda
Kozje-Bohor so delo Marije Krušič:
''Planinsko društvo Bohor Senovo je že 14.
zapored organiziralo Valentinov pohod KozjeBohor. In tretje leto je z njimi v soorganizaciji
sodelovalo Turistično društvo Kozje ...
Že štirinajsto leto se je na Valentinovo soboto
naredilo lepo in hladno jutro, kar je obetalo
lep sončen dan. In res je bilo tako. Že navsezgodaj se je trg Kozje prebudil v veselem in
pisanem živ žavu planincev iz vseh vetrov.
Motel Ribnik je bil tega dne silno oblegana
točka. Marsikdo si je privoščil zelo okusno kavo
ali pa samo čaj, marsikdo še kaj bolj krepčilnega, kajti čakala nas je dolga pot čez Vetr-

Marija Krušič
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OBČNI ZBOR PD RTV LJUBLJANA

V

Viljem Natlačen, Zdravko Poglajen , Stanislav
Košmerlj, Delveta Pavunc, Katja Breskvar,
Branko Žnidaršič, Mija Kozlevčar in Branko
Krebs.
Društveno priznanje pa je bilo podeljeno Juretu Boruti (PD ŽELEŽNIČAR) in naši članici, veliki ljubiteljici narave in gora Miri Bokan. Dobitnikom priznanj iskreno čestitamo.
Potem pa so za veselo razpoloženje poskrbeli
člani ansambla Ruševci.

soboto, 23. februarja je imelo Planinsko
društvo RTV Ljubljana svoj 37. redni
letni občni zbor. Tokrat smo se planinci
in planinke zbrali v nadvse prijetnih prostorih
Turistične kmetije pri Lazarju blizu Ljubljane.
Velika udeležba planink in planincev na občnem zboru je potrdila, da prijetno planinsko
vzdušje še danes veliko pomeni planinkam in
planincem. Na občnem zboru smo prevetrili
delovanje društva v preteklem letu in z veseljem ugotovili, da je bila dejavnost izjemno
pestra, program dela pa več kot uspešno uresničen. Tako v današnjem času ostaja planinstvo način življenja, planinske vrednote in ljubezen do narave pa temelj društvenega delovanja. Člani društva so za novega predsednika
PD RTV Ljubljana izvolili Branka Krebsa. Poleg
njega so še v upravnem odboru: Marjeta Keršič-Svetel kot podpredsednica, Marija Dolenc
kot blagajničarka in Mija Kozlevčar kot tajnica
društva ter člani: Danica Kranjc, Katja Breskvar, Ivan Dlesk, Tomo Mulej in Djuro Penzeš.
Po uradnem delu je bila svečana podelitev FOTO: D. Penzeš:D. Pavunc prejema bronasti častni
bronastih častnih znakov PZS in društvenih znak PZS
priznanj PD RTV Ljubljana. Bronasti častni
Predsednik PD RTV Ljubljana
znak Planinske zveze Slovenije je podelil podBranko Krebs
predsednik Planinske zveze Slovenije Rudolf
Skobe, prejeli pa so ga: Ansambel RUŠEVCI,
___________________________________________________________________________________

MARKACISTI PRIMORSKO
NOTRANJSKEGA ODBORA ZA
PLANINSKE POTI NA SVOJEM
LETNEM SREČANJU

V

petek 25. januarja 2008 so se v prostorih
PD Sežana zbrali markacisti Primorsko
Notranjskega odbora za planinske poti na
svojem letnem srečanju. Prisotnih je bilo 16
od 33 registriranih markacistov. Vodja OPP je
podal izčrpno poročilo o delu odbora v letu
2007. Sledila so poročila načelnikov odsekov iz
posameznih planinskih društev. Načelnik KPP
je podal razlago o zakonu o planinskih poteh, o
izvedbi katastra planinskih poti in vnosa v program Quo in o vodenju evidence markacistov
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ter izvedbi licenčnih izpopolnjevanj. Razdelil
je tudi nove izkaznice za markaciste.
Določen je bil tudi datum za licenčno izpopolnjevanje njihovega odbora. To bo 5. aprila v
planinskem domu na Kokoši. Vodja OPP je
podal informacijo, da je bila decembra odprta
mednarodna pot Trst - Sežana, financirana s
sredstvi »INTERREGG« in poimenovana po dolgoletni predsednici SPD Trst ga. Sonji Mašera.
Izpostavljen je bil problem vzdrževanja poti E6 predvsem na zaključnem delu. Ureditev tega
dela je toliko bolj pomembna saj bo v letošnjem letu v Strunjanu organizirano srečanje
evropohodnikov. Srečanje se je zaključilo ob
manjši zakuski in prostem pogovoru o delu in
problemih pri vzdrževanju planinskih poti.
Tone Tomše
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ZBOR MARKACISTOV ODBORA ZA
PLANINSKE POTI KOROŠKE

V

nedeljo 3. februarja 2008 so se ob 9. uri
v gostišču Žohar v Radljah ob Dravi zbrali markacisti odbora za planinske poti
Koroške na svojem letnem srečanju. Prisotnih
je bilo 53 markacistov iz 15 planinskih društev.
Srečanja so se poleg markacistov udeležili tudi
župan občine Radlje ob Dravi g. Alan Bukovnik,
dosedanja predsednica PD Radlje ob Dravi
Simona Hlade in nova predsednica Katja Rac,
predsednik MDO Koroške Drago Horjak in
načelnik Komisije za pota. Po pozdravu vodje
OPP Koroške Romana Močnika, g. župana in
predsednice planinskega društva se je pričel
kulturni program v katerem so nastopili učenci
osnovne šole Radlje ob Dravi pod vodstvom
mentoric Blanke Dlopst in Simone Štumberger.

Načelnik KPP je markacistom razdelil nove
izkaznice in obenem razložil kako se bodo
izvajala licenčna izpopolnjevanja. Odgovoril je
tudi na zastavljena vprašanja o problematiki
na planinskih poteh. Ob zaključku uradnega
dela je poleg ostalih priznanj Mirku Mlakarju
podelil Knafelčevo diplomo.
Srečanje se je ob prijetnem druženju in pogostitvi nadaljevalo še z ogledom umetnostnega
spomenika: Kalvarije s križevim potom, ki se
nahaja na skalnati kopi med dvorcem in samostanom ter kratkim predavanjem o zgodovini
Radelj ob Dravi, ki jo je predstavila prof.
Mateja Jevšnik. Srečanje se je zaključilo okoli
14. ure.

Delovno predsedstvo je vodil Vinko Mavc. Pod
prvo točko dnevnega reda je vodja OPP Roman
Močnik podal poročilo o delu OPP in predstavil
povzetek poslanih poročil o opravljenem delu
na planinskih poteh v letu 2007. Načelnik KPP
je predvsem poudaril, da je bil v lanskem letu
končno sprejet Zakon o planinskih poteh in
izdan nov učbenik za markaciste. Predstavil je
tudi ostale aktivnosti, ki so se v lanskem letu
Tone Tomše
izvajale v okviru dejavnosti KPP.
___________________________________________________________________________________

DVANAJSTI SPOMINSKI PLANINSKI POHOD
FRANCA ŠTRUSA

debelo prekrite s snegom, smo vsakič našli
toliko kopnega, da smo Francu v spomin odtrgali zvonček. Tudi sicer so zvončki simbol tega
pohoda. Šopek zvončkov je upodobljen na
dnevniku pohoda ter na plaketi in značkah, ki
soboto, 23.2.2008 se je okrog 120 pla- jih udeleženci prejmejo za večkratno udeležnink in planincev udeležilo 12. spomin- bo. Gre ravno za tisti šopek zvončkov, ki je bil
skega planinskega pohoda Franca Štrusa. narisan na naslovni strani društvenega glasila
Litijski planinci pohod organiziramo v spomin Prusik, ki so ga člani društva prejeli na občnem
na prizadevnega litijskega planinca Franca zboru 21.4.1996. Ravno tistega dne pa je v
Štrusa, dolgoletnega organizatorja pohodov na Ljubljani preminil Franc Štrus. Letošnji pohod
Tisje, skrbnika Badjurove krožna poti, marka- je potekal v pravem pomladanskem vzdušju;
cista in člana upravnega odbora. Pohod poteka niso cveteli le zvončki, temveč tudi kronice,
po stezah, po katerih je Franc vodil svoj zadnji podleski, mačice in leske. Bilo je prav prijetno
izlet. Prvi pohod smo organizirali ravno na toplo.
prvo obletnico tega zadnje izleta, potem pa Na predlog vodje pohoda Marjana Juga smo
smo se vsako zadnjo soboto v februarju podali tokrat hodili po nekoliko spremenjeni trasi,
na pohod iz Senožeti čez Križevsko vas, Zago- nad novostjo pa so bili vsi udeleženci navdušeni. Pred Sv. Trojico smo zavili levo na greben
rico, Sv. Trojico, Tabor nad Ihanom do Ihana.
Čeprav smo v preteklih letih kdaj hodili tudi po do ruševin gradu Rabensberg, si spotoma ogleglobokem snegu, pa Štrusov pohod simbolizira dali spomenik žrtvam med drugo svetovno vojprihod pomladi. Celo takrat, ko so bile poti na no sestreljenega zavezniškega letala B24, ter
se pri Judeževi domačiji priključili že uveljav21
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ljeni trasi. Na Oklem se je ravno v času našega Tako kot na vseh dosedanjih pohodih so tudi
prihoda začela slovesnost v spomin na 72 bor- tokrat z nami bili Štrusovi: sin Iztok, vnuka
cev, ki so tu padli v februarju 1944. Uvodoma Tina in Miha ter nečak Demi Vrhovec z Natašo.
so z minuto molka počastili spomin na bivšega Prvič pa se je pohoda udeležil Francev sodelapredsednika države dr. Janeza Drnovška, ki je vec iz Litostroja Ciril Godnjavec s soprogo.
preminil tistega jutra. Novica o njegovi smrti Vseh dosedanjih pohodov se je udeležilo 11
je med pohodniki močno odmevala in morda se planincev.
bomo čez leta ravno po njej še najbolj spominjali letošnjega pohoda. Spominska slovesnost
na Oklem vsa leta poteka na isti dan kot naš
pohod, zato lahko opazujemo, kako se spreminja število udeležencev. Zdi se mi, da je bilo
na letošnji slovesnosti, na kateri je govoril
predsednik borčevske organizacije Janez Stanovnik, še posebej veliko ljudi, ki so zbrano "Gasilski posnetek" udeležencev pohoda pred rojstno
prisluhnili njegovim besedam.
hišo Jurija Vege v Zagorici.
Zaradi delno spremenjene trase pohoda je
Na cilju v Ihanu so pevci pod vodstvom Jožeta
letos še posebej do izraza prišla prvotna ideja,
Kukovice s pesmijo voščili vse najboljše za
da bi vsi pohodniki hodili skupaj, v nepretrgani
rojstni dan Viktorju Čebeli, ki je vodil prvih
koloni. Poti nikoli nismo označevali, vendar so
deset pohodov. Na cilju sem podel priznanja
jo stalni udeleženci pohoda sčasoma dodobra
za sodelovanje v akciji Prijatelji Janč – Janški
spoznali, zato se je z leti kolona zelo raztegniprijatelji, še posebej sem vesel, da so se
la in so dejansko pohodniki na cilj prihajali v
pohoda prvič udeležili tudi prijatelji Janč iz
večih povsem ločenih skupinah. Tokrat pa smo
Velike Štange, na čelu z Ivanko Marn, ki je bila
vsaj po novem delu poti hodili v strnjeni koloni
v preteklem letu kar 340-krat na Jančah.
in tudi na ta način ohranjali idejo planinskega
tovarištva, kater ji je ta pohod še posebej
Borut Vukovič
posvečen.
___________________________________________________________________________________

TUDI NA KAMNEM GRIČU JE LEPO
(Helena Drobnič, mentorica planinskega krožka)

Počitek nam je zgoraj prišel prav,
da slučajno ne bi kdo preveč zadaj ostal?
Ko pa smo spet dobili svojo sapo,
na glavo morali smo dati kapo.
Pot se kar naenkrat je zravnala,
skoraj kar preveč lahka je postala.
A mi smo to prijetno izrabili,
saj smo sedaj spet lahko se kaj pogovorili.

Ker nam, pohodnikom, vreme zelo nagaja,
nam večkrat le rezervna varianta ostaja.
Tokrat je bil to pohod na Kamni grič,
ki za pet vztrajnežev ni bil težak prav nič.
Na pot ob pol devetih smo izpred šole mi krenili,
kljub pustni soboti se pustno nič nismo počutili.
Iz Sodražice na Veliki grič smo se podali,
po strmi poti na Pleše smo skoraj brez sape ostali.
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In že smo jo ugledali – planinsko kočo – kako je
velika!
A na žalost nas je pričakala sama, brez oskrbnika.
V zimski sobi smo prijetno se pogreli, malico pojedli, sok popili,
nato pa po krožni poti čez Veliki dol proti domu
krenili.
Pa še tole: med potjo smo še nekaj odkrili.
In sicer to,
kako sta dve drevesi čudežno se združili.
To čudo narave si tudi vi oglejte –
pa lepo se imejte.
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OBVEŠČAJO
PD Kranj išče oskrbniško ekipo za poletno sezono za delo v Domu na Kališču, Domu na Ledinah in
na Krvavcu. Delo v postojanki traja od 15. junija do 16. septembra. Za vsako od postojank vabimo k sodelovanju par za kuhanje in strežbo. Za dom na Krvavcu iščemo eno osebo vajeno kuhanja in strežbe.
Pisno prijavo z osebnimi podatki in opisom dosedanjih izkušen, pošljite v 15 dneh na naslov:
PD Kranj
Koroška 27
4000 Kranj
___________________________________________________________________________________
PD Integral Ljubljana išče izkušeno oskrbniško ekipo za kočo na Planini pri Jezeru za planinsko
sezono od 1.6. do 30.9.2008. Ekipo sestavljajo: oskrbnik ali oskrbnica, kuhar ali kuharica in dva
pomožna delavca ali delavki. Vabimo vse, ki obvladajo vodenje planinske postojanke in imajo
ustrezno ekipo, da do 20. marca 2008 oddajo vlogo z oznako "RAZPIS"na naslov:
Planinsko društvo Integral Ljubljana
Celovška 160
1000 Ljubljana
V vlogi opišite svojo kvalifikacijo - izobrazbo, izkušnje na področju oskrbništva in predstavite
svojo ekipo."
___________________________________________________________________________________
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STROKOVNA SLUŽBA PZS:
Danilo M. SBRIZAJ
01/43-45-682
01/43-45-691
generalni.sekretar@pzs.si
planinska-zveza@pzs.si
http://www.pzs.si

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

TELEFONSKE ŠTEVILKE STROKOVNE SLUŽBE PZS:
Tajništvo
GK, KPP
Planinska založba
MK, VK, 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
650 izvodov brezplačno, marec 2008

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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UVODNIK

SEMINAR DRUŽABNOSTI V GORAH IN
VODENJE TABOROV

Ste kdaj razmišljali o prostovoljnih
organizacijah?
Bliža
se
teden
prostovoljstva, kjer se imajo take
organizacije
možnost
predstaviti
javnosti. Tudi Mladinska komisija se je
prijavila in se bo sredi aprila pokazala v
novejši, malo prenovljeni podobi.
Hkrati ko se podoba Mladinske komisije
prenavlja in dopolnjuje, sem se, čeprav
v tem primeru ne velja, spomnila na
nenapisan napotek: starih uveljavljenih
stvari se ne prenavlja. Na primer,
priljubljenega kmečkega turizma ni
dobro obnavljati, ker bodo gostje
medtem odšli drugam. Mogoče se samo
meni tukaj zdi, da smo ljudje kar malo
nostalgični in smo lahko zelo navezani na
neko stvar.
Nostalgija pa pride na dan tudi na že
prehojenih gorskih poteh. Ko obujamo
spomine, kako smo na nekem ovinku
videli najlepši teloh, kako smo si prvič
obuvali dereze in z njimi ponosno hodili
naokoli... Gore so največja zakladnica
spominov. Vendar pa se v njih skrivajo
tudi grenki spomini; kako smo včasih na
travniku sprali, danes pa tam stoji
gostilna...
Za vas pa upam, da imate v gorah
shranjenih čim več prijetnih spominov in
da jih boste vedno znova odkrivali ter da
se jih nikoli ne boste naveličali.

25.4. - 27.4.2008 (PUS Bavšica)
Pod besedo seminar bi v leksikonu našli
marsikaj, naprimer opis: “Seminar je
oblika
akademskega
izobraževanja,
bodisi na univerzi bodisi orgnizirana s
strani
komercialne
oziroma
profesionalne organizacije.” No, za vse
tiste, ki vas ob tem spreleti nekoliko
mrzel občutek, naj povem, da bodo po
tem seminarju v literaturo dodali še en,
nov in povsem preprost opis. “Oblika
druženja, spoznavanja in predvsem
zabavanja bodisi v naravi bodisi na
planinskih poteh, organizirana s strani
neumornih entuziastov, ki jih zanima
predvsem dobro počutje slušateljev.” In
če ne verjameš temu opisu, te vabimo,
da se nam pridružiš v objemu Bavšice,
ene tistih neokrnjenih slovenskih dolin,
ki se skrivajo, daleč od lačnih mestnih
luči. Tu bo namreč mesto našel prav
vsak, ki želi izvedeti, kaj se trenutno
kuha na vroči planinski sceni, kako v
dobro voljo spraviti vse udeležence
planinskeg tabora, od cicibanov do
kuharic, nenazadnje pa tudi kakšna je
pot od dežurnega za pomivalnim koritom
do vodje planinske odprave. Če te torej
zanimajo nova znanja ne oklevaj, če pa
te zgolj mika nepozabni vikend, pa se
pirjavi nemudoma. Več o tem tudi na:
www.pzs.si/mk
Prijave do 15. marca! - prijavnico
najdete v nadaljevanju mladinske
priloge

Vesna Lenart

Kogar ne bo zraven, mu je lahko žal že
zdaj.
Vodja seminarja,
Uroš Kuzman.
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mednarodni, saj sta bili z nami tudi dve
turni smučarki iz Avstrije. Bilo je lepo,
hrana odlična in izobilna, smučali smo iz
Lanževice, Čela, Vrha nad Grazijo …
stkala so se nova prijateljstva in upam,
da se drugo leto spet srečamo na Komni.

1. IZMENA TEDNA TURNE
SMUKE NA KOMNI

Ko je že kazalo, da ta zima zopet ne bo
naklonjena turni smuki, saj v dolini
nismo videli skoraj nič snega in tudi na
Komni in okoliških vrhovih je bilo
decembra snega bolj za okras in leda v
izobilju, je v januarju nekdo le bil
milosten z nami in sneg je lepo zalil
Komno in vršace, tako da se je od 26.
januarja pa vse tja do 2. februarja 2008
lahko odlično turno smučalo. Naša imena
ni bila ravno številčna, saj se nas je
vsega skupaj udeležencev in vodstva plus
občasni obiski zbralo 13, bili smo celo
Letnik 12 / številka 3
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Srečanje mentorjev naj bi bilo izvedeno
sredi novembra.

PO MO

Ad 3)
Finančni plan POMO Posočja za leto
2008:
• Spomladansko srečanje POMO Posočja
110 EUR
• Jesensko srečanje POMO Posočja 110
EUR
• Srečanje mentorjev POMO Posočja 140
EUR

 PO MO POSOČJA
ZAPISNIK 17. seje POMO Posočja, ki je
bila 15.2.2008 v prostorih PD Tolmina,
Ulica Maršala Tita 16A.
Dnevni red:
• Spomladansko in jesensko
srečanje POMO Posočja 2008,
• Srečanje mentorjev in vodnikov
POMO Posočja 2008,
• Finančni plan za leto 2008,
• Poravnava članarine in stroškov na
planinskih izletih,
• Spletna stran MK PZS,
• Tekoče zadeve.

Ad 4)
Dotaknili smo se tudi problematike o
poravnavi stroškov planinskih izletov in
same članarine. Vsak iz MO-ja je podal
svoje stališče, ki ga pozna s tega
področja.
Ad 5)
Na seji je bila na grobo predstavljena
nova spletna stran MK PZS, ki je že v
uporabi. Stran je na voljo za ogled na
linku: www.pzs.si/mk

Prisotni:
Majda Pagon, Zalka Uršič, Dolores
Jurman – MO PD Tolmin, Bojana Pitamic
– MO PD Kobarid, Zlatka Golob – MO PD
Podbrdo, Tatjana Stubelj, Vlasta Čufer,
Darja Djordjevič – MO PD Kanal Valentin
Stanič, Vojka Durjava – MO PD Bovec,
Blaž Kodelja – MO PD Ajdovščina, Gregor
Rupnik – predsednik MDO PD Posočja,
Gorazd Lapanja, vodja POMO Posočja,
MO PD Cerkno.

Ad 6)
Nestrinjanje s strani POMO Posočja je
tudi sedanje pošiljanje Obvestil PZS
samo na PD-je. Vsaj en izvod bi moral
dobiti načelnik na dom ali vsaj rumene
strani mladinske priloge.
Zaključek seje 19.20

Začetek seje 18.00

Zapisal: Gorazd Lapanja, l.r.

Ad 1)
Spomladansko srečanje bo 10.5.2008 v
organizaciji MO PD Cerkno. Srečanje bo
potekalo na Šebreljski planoti.
Jesensko srečanje bo 11.10.2008 v
organizaciji MO PD Bovec. Srečanje bo
potekalo po Soški učni poti.
Vabila morajo biti razposlana vsaj tri
tedne pred srečanjem.

V Cerknem, 19.02.2008
NOVICE MLADINSKIH ODSEKOV
 Pohod po Kočevski planinski poti
V soboto, 26.1.08, smo mladi člani
planinskega krožka izvedli pohod po
Kočevski planinski poti. Ob 8.00 uri smo
se z avtobusom odpeljali do Štalcerjev.
Pot smo nadaljevali peš čez travnike in
gozdove. Pozdravili so nas sončni žarki in
ob poti smo opazovali telohe. Po položni
poti smo prispeli do makadamske ceste
in kmalu osvojili Livoldski vrh. Z
razgledišča smo opazovali naše mesto

Ad 2)
Srečanje mentorjev bo organiziral MO PD
Nova Gorica. Načelnica MO PD Nova
Gorica, ki je bila na seji odsotna je dala
na izbiro dve varianti, izbrali smo
varianta skozi kaverne na Sveto goro.
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prisotni. Z recitacijami in ubranimi
besedami smo se poleg Prešerna spomnili
še drugih velikanov naše književnosti.
Zbranim je spregovoril tudi predsednik
PD Kočevje gospod Franc Janež.
Najvztrajnejšim planincem je podelil
priznanja. ZLATI znak mladega planinca
sta prejela Klara Berlan in Aljaž Ferko,
oba učenca OŠ Stara Cerkev.

Kočevje in jezero. Zapustili smo
Livoldski vrh in pot nadaljevali proti
Fridrihštajnu. Od tu smo videli Kamniške
Alpe. Osvojili smo tudi Mestni vrh.
Odšli smo še do koče pri Jelenovem
studencu, kjer so nas oskrbniki koče
pogostili s toplim čajem. Po počitku smo
se po Kalanovi poti odpravili v dolino.
Bili smo malce utrujeni, a veselil, da
smo preživeli lep dan v naravi in si
nabrali novih moči za teden pred nami.

Nastopajoči so bili nagrajeni z aplavzom,
majico in malico. Najbolj pa jih je
razveselil
močan
aplavz
gospe
ravnateljice OŠ Stara Cerkev Sonje Veber
in nasmeh zadovoljstva na licu gospoda
župana Janka Vebra.
Druženje smo nadaljevali na snegu, ki je
še pokrival jaso pred kočo. Vse sendviče
in
sladkarije
smo
premestili
iz
nahrbtnikov v lačne želodčke in se
pogreli s toplim čajem. Po Grajski poti
smo se razigrani, blatni in čisto nič
utrujeni vrnili iz zimskega Mestnega vrha
v pomladno Kočevje.

Mladinski odsek PD Kočevje
Zinka Mlakar

 Najmlajši
praznik

planinci

in

kulturni

Vodniki Mladinskega odseka PD Kočevje
in mentorice planinskih krožkov vseh
treh kočevskih osnovnih šol smo v petek,
8. februarja 2008, popeljali na
tradicionalni pohod ob kulturnem
prazniku do koče pri Jelenovem
studencu 54 mladih planincev od 1. do 9.
razreda. Za vse udeležence pohoda smo
pripravili bogat kulturni program.
Zvoki flavte so v hipu umirili živ - žav v
koči, petju himne pa so se pridružili vsi
Letnik 12 / številka 3

za Mladinski odsek PD Kočevje
Majda Terbuc
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 888
- STROGO PREPOVEDANO
BRANJE ZA VSE VRSTE POHODNIŠKIH
OMAHLJIVCEV

dovolj moči, malo čvekaš, kakšen
požirek vmes, pa gre. Stvar pa se
nevarno zakomplicira, ko se zemlja
postavi navpično. Res, malo pretiravam,
ampak povejte to mojim pljučem. Kar
naenkrat jim je začelo primanjkovati
kisika. Kako? Da bo še bolj pestro, se je
zbudilo še srce. Ne le v prsih, počasi ga
čutiš tudi v glavi. Tam nekje zadaj ti
razbija. »Dum dum, dum dum!«
Rdečica mi lično zalije obrazek, kot da
bi ravnokar spila firkel takratkega.
Ste razumeli, kaj se je dogajalo z mano?
Vsi organi so hoteli nekaj povedati. Prav
vsi so silili nekam na plano. Kot da bi
me hoteli zapustiti. To ti je hvaležnost.
Pa tako sem previdna, nikoli jim ni treba
nič pospešenega delati. Le na te pohode
jih odnesem enkrat na mesec.
Vidim, da ne bo šlo. Stopim na stran, da
si malo oddahnem. Naj gre raja naprej.
Skorajda bi pohodila Grica in Diano, ki
sta hodila za mojo ritjo kot zadnja v
skupini. »Pismo, nič nisem proftirala!«
Nekaj me tolažita, češ saj bo šlo, pa mi
nič kaj dosti ne pomaga. Rineta me
naprej, na čelo kolone. Tam gre menda
lažje. Dajte no, larifari! Zakaj bi bilo
spredaj lažje kot zadaj. »Ker hodimo v
tvojem ritmu,«mi prigovarjata vodnika,
ki mi gresta počasi že na živce. Kaj ju
briga moj ritem? Kakšen ritem, če
razmišljam samo o tem, kako naj se
prestavljam naprej oz. v glavi se mi rola
scenarij, koga lahko pokličem, da me
pride iskat v dolino.
»Še nikogar nismo nikjer pustili,«mi
prigovarjajo.
»Me sploh ne briga,« si mislim. Pri tem
gledam Jezusa na križu (do vrha sv.
Petra vodi križev pot, ki so ga postavili
domačini) in si mislim, da tudi jaz prav
dobro vem, kaj je to trpljenje.
In ko sem mi stanje duha ravno malo
umiri in izboljša, me čaka še zadnji
udarec. Najhujša vzpetinica pri vrhu. Kaj
čem, zagrizem. In nekako pridem do
vrha, ki se koplje v sončku.

POZOR! Zgodbe ne smejo brati vsi tisti,
ki so kdajkoli omahovali pred planinsko
turo!
Ja, ja, tri osmice. Zaradi njih bi
preteklo soboto skoraj dušico spustila!
Saj veste, novomeško planinsko društvo
nas je popeljalo na Sveti Peter. 888 m
visoko se diči proti soncu in vabi, da se
iz doline Krke, ki se vije po Suhi krajini
povzpneš višje, soncu naproti.
Lepa sobota (pohod nam je zaradi dežja
odpadel v decembru) je kar sama vabila.
Skoraj poln avtobus nas je bilo,
nadobudnežev. Ker smo mladinski odsek,
je bilo seveda polno otrok, nekaj pa tudi
nas takih, ki smo otroci le po srcu in
pameti.
Če še ne veste, na Dvoru si lahko
ogledate
muzej
izdelkov
iz
Auerspergerjeve železarne. Nas je med
kovane predmete, ki govorijo zgodbo
daljnih časov, popeljal Andrej Murn, član
Planinske sekcije Dvor, ki deluje pod
okriljem našega društva.
Po ogledu še skokec čez Krko – ne
spreglejte njenih lehnjakovih pragov- in
pod kanonom, ki postavljen na skalo
nemo priča o vojni in večni človeški
neumnosti, levo v gozdiček.
Ker ima Peterček manj kot tisoč metrov,
se mi kar smeje.
Resda sem gospa, ki nima nobene
kondicije,
pa
tudi
močan
višek
kilogramov mi ne govori v prid, no
ampak tele tri osmice bom pa že zmogla.
Če bodo prišli naši malčki, bom pa tudi
jaz, ki sem že velika, mar ne?
Vodnika Tone Markovič in Darko Hrnčič
sta nam v Podgozdu dejala, da bomo čez
slabi dve urici prispeli na vrh.
Ob vznožju, ko se počasi začneš
vzpenjati, je vedno prijetno. Finkov
Slavc nam je ob poti pripovedoval
zanimivosti. Na začetku imaš še vedno
5
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Pozdravijo nas razgledni stolp in znak
tromeje – občina Žužemberk, o.
Dolenjske Toplice in o. Kočevje ter
odprta Petrova hišica, v njej pa Ludvik,
ki skrbi za ognjišče, na katerem veselo
brbota čaj.
Otroci, to neverjetno čudo narave,
veselo plezajo na stolp pod budnim
Darkovim očesom, norijo, se veselijo.
Veselje jih je gledati. Malicamo, pijemo
čaj.
Moje telo se počasi umirja.
Obljubim si, da je sedaj pa tega
zadosti!! Ne bom več tako zaležana!
Vsak dan se bom odpravila na Trško goro
in vsak večer pretekla vsaj štiri
kilometre. In izgubila nekaj kilogramov.
Ne zaradi lepote, kar tako, zanalašč.

Vam bom povedala na naslednjem
pohodu, kako se je obneslo pridobivanje
kondicije.
In še enkrat, če kdaj omahujete, če bi šli
na pohod, se spomnite name! In lahko
mirno zamahnete z roko. »Saj res, če je
prišla ta gospa, bom zagotovo tudi jaz!"
Se vidimo drugo soboto v marcu!
Vaša Mily
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

Spust v dolino proti Podhosti opravim
smeje. Ampak vedite, četudi mi ni šlo
najbolje, grem zagotovo naslednjič
ponovno na planinski pohod.
Zaradi
lepote
hribov,
zaradi
prijateljstva, ki se sklepajo, zaradi
otrok, ki tako uživajo, zaradi dobre
organizacije novomeškega planinskega
društva in seveda ZARADI SEBE.
In če boste srečali kakšno prijetno
debeluško, ki ob večerih teka po Novem
mestu, sem to zagotovo jaz.

Na 4 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

SREČANJE MLADIH PLANINCEV PODRAVJA IN POMURJA
TROMEJNIK in GRAD, sobota 15. marec 2008
Pristopi:
Iz Murske Sobote preko Mačkovec do Martinja.
Iz Maribora… Radenci, Gederovci, Kuzma, Martinje ( vožnje približno 1.30).
Pohod:
/ pot ob meji na Tromejo Avstirja, Madžarska, Slovenija /
Martinje – Karavla – Tromejnik - sestop do parkirišča (avtobusi). Hoje 2 uri.
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URNIK:

9 - 10 h
10.30 …
11.30
12.30
14 h

16 h

Začetek pohoda v Martinju na kontolni točki pomurske planinske
poti,
prihod mladinskih planinskih skupin, prijava na srečanje.
Pogostitev: sadje, čaj,…
pozdrav in otvoritev srečanja na Tromejniku,
predstavitev prisotnih mladinskih odsekov (točka po lastni izbiri),
sestop v dolino (1/2 h hoje),
ogled največjega gradu v Sloveniji–Grad na Goričkem, družabne
igre,
podelitev nagrad in zahval za sodelovanje,
odhod proti domu.

Obuj visoke čevlje z narebrenim podplatom. S seboj vzemi dnevnik mladi planinec. Tudi
vrečko za smeti imej s seboj.
Srečanje bomo izvedli v vsakem vremenu, v primeru dežja bomo izvedbo prilagodili
(ogled gradu in družabne igre)!
Info. o pristopih in poti dobite pri Ružič Jožetu, 02 5421 053 ali 041 614 672.
PRIJAVE do torka, 11. marca na telefonsko številko 040 458 325 ali
primoz.trop@gmail.com tukaj dobite tudi splošne informacije.

Ob prijavi
navesti:

1.)

MLADINSKI ODSEK z imeni vseh planinskih skupin

2.)
3.)

Število prijavljenih
Mtel. in e-naslov kontaktne osebe

4.)

Za prevoz bi se povezali s sosednjim mlad. odsekom

Vodja pokrajinskega odbora
Primož Trop

DA NE

Predsednik MDO Podravja
Anton Purg

Predsednik MDO Pomurja
Dragotin Kuster
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PRIJAVNICA ZA SEMINAR VODENJE TABOROV
IN DRUŽABNOSTI V GORAH
18. do 20. april 2008 – PUS Bavšica

Piši z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI. Izpolni kandidat!
Ime in priimek: ____________________________________________________________________________
Naslov (ulica, hišna št.): _____________________________________________________________________
Poštna številka: _________________________ Kraj:____________________________________________
Rojstni datum: __________________________ Poklic:_________________________________________
Telefon doma: __________________________ GSM:___________________________________________
El. pošta: __________________________________________________________________________________
Predhodna udeležba kakšnega seminarja ali tečaja v okviru PZS:
__________________________________________________________________________________
Sem samoplačnik:

DA

NE

V kolikor je plačnik PD je potrebno izpolniti spodnjo rubriko!
PLANINSKO DRUŠTVO:
_________________________________________________________________________________________
Naslov PD (ulica, hišna št.):
_________________________________________________________________________________________
Poštna številka: _________________________ Kraj: __________________________________________
Dovoljujem zbiranje, hranjenje, uporabo in javno objavo podatkov za potrebe PZS v skladu z Zakonom o
varovanju osebnih podatkov.

Podpis udeleženca(ke)

Predsednik PD / načelnik MO

______________________

Žig

(ni treba za samoplačnike)
______________________

S podpisom potrjujem, da sem seznanjen z razpisnimi pogoji ter da bom na akciji
spoštoval določila Častnega kodeksa slovenskih planincev!
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LETNA POROČILA DRUŠTEV ZA LETO 2007
IZDELAVA POROČIL IN OBRAZCEV ZA AJPES IN DURS
ZAVEZANCI ZA SESTAVITEV LETNEGA POROČILA
Zavezanci za sestavitev letnih poročil društev so vsa društva ustanovljena po zakonu o društvih in
v skladu z računovodskim standardom SRS (2007).
Računovodski standard 33 (2007)- računovodske rešitve v društvih so bile objavljene v
Ur.l. 3, 12. 1. 2007 in veljajo od 1. 1. 2007. Na osnovi računovodskih standardov za društva morajo
sprejeti nove določbe (Pravilnik o finančno materialnem poslovanju planinskega društva – osnutki
so bili posredovani v društva in so objavljeni na spleteni strani www.pzs.si.)
SESTAVNI DELI LETNEGA POROČILA ZA AJPES
V skladu s 26. členom zakona o društvih mora društvo za poslovno leto, ki je enako koledarskemu,
sestaviti letno poročilo, ki obsega:
• bilanco stanja (izkaz stanja sredstev in obveznosti do njihovih virov),
• izkaz poslovnega izida (izkaz stroškov, donosov, prihodkov in presežke prihodkov ali
odhodkov s pojasnili)
• prilogo
k izkazu poslovnega izida, ki izkazuje obseg pridobitne
dejavnosti
društva v obračunskem obdobju s pojasnili (novo)
• poročilo o svojem poslovanju
• revizorjevo oceno, če je društvo zavezano k reviziji (oddajo samo tista društva, ki
imajo preko 835.000 € letnih prihodkov).
Nova je določba zakona o društvih, da mora letno poročilo sprejeti zbor članov društva in da je
veljavno sprejeto, če je bil pred sprejetjem opravljen notranji nadzor nad finančnim in
materialnim poslovanjem društva (opravi ga nadzorni odbor izvoljen na zboru članov).
Društva letna poročila predložijo AJPES-u v treh mesecih po koncu koledarskega leta, to je do
31.3.2008 na poenotenih obrazcih AJPES-a na enega od naslednjih treh načinov: neposrednim
vnosom podatkov preko spletnega portala AJPES:http://www.ajpes.si/, ali v obliki XML
datoteke, pripravljene iz Excelove preglednice, na elektronskem mediju (disketa, CD, DVD)
oziroma uvozom, XML datoteke preko spletnega portala AJPES http://www.ajpes.si/ ali na papirju
– poenoteni obrazci, ki so na voljo v knjigarnah in papirnicah.
Metodološko navodilo v zadnjih členih navaja, da zoper društvo, ki ne predloži letnega poročila v
treh mesecih po koncu koledarskega leta, AJPES uvede postopek o prekršku na podlagi 50. člena
Zakona o prekrških (Ur. list RS št. 3/07).
IZPOLNJEVANJE OBRAZCEV
Pri izpolnjevanju obrazcev je zaradi prehoda na evro potrebno vse podatke iz prejšnjega leta
(2006) v obrazcih prevrednotiti na evre (tečaj zamenjave 239,64) in morebitne razlike poknjižiti na
konte drugih prihodkov ali drugih odhodkov (konto 74 ali 48).
Podatke iz bilance stanja se izpolni po postavkah iz obrazca v skladu z računovodskim standardom
za društva 33.
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Podatki izkaza poslovnega izida:
Obrazec je bistveno drugačen od prejšnjega iz leta 2006 in je smiselno povzet po izkazu za mala
podjetja. Prihodki od pridobitne dejavnosti se dosegajo pri prodaji storitev in proizvodov, zato se
tudi obrazec v teh rubrikah izpolni po navodilih opredelitve pridobitne dejavnosti.
OBRAZEC: OBRAČUN DAVKA OD ODHODKOV PRAVNIH OSEB ZA LETO 2007
Obrazec morajo zavezanci (vsa društva) izpolniti in poslati na pristojni Davčni urad
do 31. 3. 2008 (lahko v elektronski obliki – program je na spletni strani DURS-a).
V skladu z 9. členom zakona o obračunu davka od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2)
Ur. l. 117/06, morajo vsi zavezanci, ki so ustanovljeni za opravljanje nepridobitne dejavnosti
(med njimi društva) za tisti del, ki je štet za pridobitno dejavnost, plačati davek.
27. člen ZDDPO-2 določa, da se pri določanju davčne osnove iz 9. člena prihodki iz opravljanja
dejavnosti, ki ni pridobitna, ter dejanski ali sorazmerni stroški izvzamejo iz davčne osnove.
Opredelitev pridobitne in nepridobitne dejavnosti:
Minister za finance je v Ur.l. 109/30.11.2007 izdal Pravilnik o opredelitvi pridobitne in
nepridobitne dejavnosti, kjer so opredeljene določbe, kaj se šteje za nepridobitno in kaj
praviloma za pridobitno dejavnost.
V 2. členu je opredeljeno, da je neka dejavnost pridobitna, če je izpolnjen eden od naslednjih
pogojev:
1. dejavnost se opravlja na trgu zaradi pridobivanja dobička
2. zavezanec z njenim opravljanjem konkurira na trgu z drugimi osebami, zavezanci po ZDDPO-2.
Praviloma se za pridobitne dohodke štejejo zlasti (pomembno za društva):
- bančne obresti (razen obresti na TRR, vezanih vlog … do vključno 1000,00 €),
- dividende in drugi dohodki iz naložb,
- dohodki od prodaje blaga in storitev (tudi od hrane in pijače, ki jo proda zavezanec svojim
članom v lastnih klubskih prostorih),
- najemnine in druga plačila iz oddajanja prostorov, drugih zmogljivosti in opreme drugim
osebam,
- dohodki doseženi z odsvojitvijo osnovnih sredstev,
- plačila članov in nečlanov zavezanca za udeležbo na razgovorih, predstavitvah ali
delavnicah…,
- dohodki od srečelovov in podobnih iger, ki jih organizira zavezanec.
Pri opredeljevanju pridobitne in nepridobitne dejavnosti oziroma dohodkov iz opravljanja
pridobitne ali nepridobitne dejavnosti pri zavezancih, ki so ustanovljeni za opravljanje
nepridobitne dejavnosti (med njimi tudi društva – 9. člen zakona ZDDDPO-2) so pomembna tudi
dejstva in okoliščine posamezne pravne osebe (društva) pri opravljanju dejavnosti in
doseganju dohodkov.
Ljubljana, 25. 2. 2008
Pripravila računovodja PZS:
Vera Šmid

Priloge:
Obrazci
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DRUŠTVO________________________

POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM IN POSLOVNO POROČILO za leto 2007
Ureditev materialnega in finančenga
poslovanja
Uporaba slovenskih računovodskih
standardov
Način vodenja knjig

V skladu z zakonom odruštvih, urejeno v
statutu in internem aktu
Društvo uporablja SRS 33 za društva
V skladu z določbami zakona o društvih 26.
člen.
V odstotku glede na celotno dejavnost

Pojasnilo glede ločenega vodenja knjig za
pridobitno in nepridobitno dejavnost
Pojasnilo glede porabe presežka prihodkov
nad odhodki

Presežeki prihodkov so porabljeni za
namene določene po 24. členu zakona o
društvih
Društvo ima nadzorni odbor, ki v skladu s
določbami statuta nadzira poslovanje
društva

Pojasnilo glede notranjega finančnega
nadzora v društvu

POSLOVNO POROČILO
Predstavitev društva
Kratek opis njegovega razvoja
Predstavitev njegovega vodstva in organov
Kratek pregled njegove dejavnosti
Opisna poročila o izvedbi njegovih
programov dejavnosti
Opis ciljev, ko so bili zastavljeni in kako so
bili doseženi
Datum sprejetja letnega poročila,organ ki
ga je sprejel
Datum in kraj nastanka letnega poročila
Podpis osebe odgovorne za pripravo letnega
poročila
Podpis odgovorne osebe
Datum, ____________________
Kratki opisi po posameznih rubrikah!
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