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IZ DEJAVNOSTI PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
PISMO G. PETRA HILLARYJA PREDSEDNIKU PZS
RAZVITJE PRAPORA PZS OB 60-LETNICI NJENEGA DELOVANJA
POČASTITEV IZDAJE ZNAMKE POSVEČENE DR. JULIUSU KUGYJU
MARJANU OBLAKU V SPOMIN
V 82. LETU JE MARJAN OBLAK SKLENIL ŽIVLJENSKO IN PLANINSKO POT…
IN MEMORIAM MARJAN OBLAK
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»K

mo smučanje v nevarnih snežnih razmerah. Usposabljanje za gibanje v gorah, za uporabo opreme
in za pravilno in hitro ukrepanje je bistveno. To
ne zmanjšuje pomena gorskih reševalcev, saj je
iskanje in prenos ponesrečencev predvsem njihovo delo. Prav tako je pa njihovo delo tudi vzgoja
planincev, torej potencialnih ponesrečencev, za
pravilno ravnanje in gibanje v gorskem svetu, ter
vzgoja za samopomoč. Prav tako je treba planince opogumiti, da ne oklevajo s klicem na pomoč,
kadar so poškodovani ali jim je življenje res
ogroženo, oziroma sodijo, da so v pretežkem
položaju, da bi se mogli rešiti sami. Naloga planinske organizacije je, da svojim članom nudi
možnost usposabljanja v smislu povedanega,
dolžnost usposobljenih planincev, vodnikov, alpinistov in reševalcev pa je, da »solijo pamet« tudi
očitno premalo ozaveščenim mimoidočim, pa naj
bodo vprašani za nasvet ali ne. Značilnost ljudi
je, da skrivajo svoje neznanje. Tisti, ki več ve,
sluti tudi, koliko je šele tistega, česar ne ve,
nevednežu pa je njegov plot enako ovira za razvoj kot »zaščita« pred onimi, ki bi ga lahko kaj
naučili.
Prihaja pomlad, vsak nov sneg je veliko
nevarnejši od zimskega, pozneje bodo snežišča
po grapah in osojnih pobočjih otrdela, sledilo bo
poletje z neurji, ko dež s snegom ali točo veliko
hitreje ohladi telo kot kak zimski metež, prišli pa
bodo tudi dnevi jasnega neba in svežega zraka,
zaradi česar v resnici hodimo v hribe. Če nam bo
pri tem pomagala tudi jasnina v glavi glede lastne varnosti, imamo veliko možnosti za veliko let
dobrih vzponov.

o gremo v gore, moramo sami poskrbeti zase.« (Iz prizorčka – skeča v
»moderni« slovenščini – šolske skupine
na občnem zboru PD Kamnik, 14. 3.

2008)
»Kanin: V sredo popoldne je pod kočo na
Kaninu zunaj urejenega smučišča plaz zasul smučarja. Pri sebi je imel napravo, ki oddaja signal,
tako da so ga gorski reševalci zelo hitro našli
nepoškodovanega.« (Iz dnevnega časopisja 14. 3.
2008)
Navedena citata imata bistveno večjo povezavo, kot je videti na prvi pogled. Najprej se
moraš sam usposobiti za svojo lastno varnost in
skrbeti zanjo. Vsi, drugi, vključno z reševalskimi
službami, lahko samo »gasijo«, ne morejo pa
preprečiti »požara«. Prvi citat je bil opozorilo
slabo opremljeni prijateljici, zaradi česar je
odpadel načrtovani »izlet« v hribe, drugi pa je
izpustil najpomembnejšo podrobnost, čeprav
pozneje na spletu »Gore - ljudje« dopolnjeno.
Smučar je imel pri sebi vklopljeno plazovno
(lavinsko) žolno, prav tako pa je žolno imel eden
od smučarjev, ki so nezgodo opazili. S pomočjo
signala so hitro našli mesto povsem zasutega
smučarja in ga še živega in nepoškodovanega
odkopali izpod dobrega pol metra debele plazovine. Imeli so torej opremo in znanje za njeno
uporabo. Gorski reševalci s psi, pa naj so bili še
tako hitri, bi po vsej verjetnosti izkopali le še
mrtvega smučarja. Statistika je za zasutega v
plazu neusmiljena – po eni uri skoraj ni več možnosti preživetja. V tem primeru je bilo glede
varnosti hote ali nehote vse v redu, če izvzame-

Tone Škarja
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si društvena imena izbrala po Alpah; tako kot
smo bili pred poldrugim stoletjem, smo tudi
danes še vedno planinsko evropsko alpsko razpoznavni, še posebej kot prvobitna nacionalna
domoljubna planinska društva. Tako so za
Evropo po planinski odličnosti še vedno aktualna tradicionalna alpska imena »Alpin« – clubi,
»Alpen« - verein-i, alpinisti, alpinizem in seveda za nas še posebej veličastno »Slovensko
planinsko društvo«. Pri nas pa se je izraz »planinstvo« od vsega začetka nastajanja slovenskega planinskega društva ohranil in skozi stoletje vse bolj utrjeval in spoštoval med iskrenimi slovenskimi planinci z vso planinsko spoštljivostjo, tako kot se je v letu 1893 zapisalo v
akte, to je pravila »Slovenskega planinskega
društva«. Pomembna odgovornost in dolžnost
za SPD in vsega članstva in od leta 1948 PZS pa
je bilo, da se je poleg planinskih poslanstev
slovenskega planinstva ohranjalo tudi slovensko planinsko izrazoslovje, katerega so še
posebej zapisali in uporabljali znameniti slovenski planinski domoljubi: Simon Gregorčič,
Oton Župančič, Fran Saleški Finžgar, Josip in
Fran Tominšek, Fran Orožen, dr. Henrik Tuma,
Jakob Aljaž , Fran Kocbek, Janko Mlakar… Žal
je čas po drugi svetovni vojni še posebej
»dovolil« ali hotel uveljaviti nova izrazoslovja
za poimenovanja krajevnih, geografskih gorskih imen, tudi » Slovenko planinsko društvo«
se je moralo preimenovati v Planinsko zvezo
Slovenije; dogajale so se tudi »režije in igre« z
spremembami ostalih izrazoslovij...
V letošnjem letu, prvem desetletju tretjega
tisočletja lahko vse bolj ugotavljamo, da se
planinska pripadnost vse bolj uveljavlja, da se
članstvo povečuje in tudi priča smo, da je pripadnost slovenskemu planinstvu tudi v
»novem« času domoljubno naravnana. Misel,
da bi se včlanjevali in plačevali članarino PD /
PZS le zaradi ekonomskih motivik, ni več v
ospredju. Vse več je trditev, da kdor hodi v
gore, aktivno koristi množico aktivnosti, del,
ustvarjanj planinskih delavcev prostovoljcev,
ki delajo v javnem interesu na področjih usposabljanj, vzdrževanja planinskih potov, planinskih zavetišč v visokogorju, naj se vendarle
oddolži temu vsaj s pripadnostjo planinski
organizaciji, planinskemu društvu, s članstvom
v PD. Priznati moramo tudi, da slovenska planinska članarina nikdar ne more povsem biti
konkurenčna tujim planinskim velesilam z več
sto tisočimi člani. »Slovencev«, državljanov
Slovenije, nas je komaj dva milijona. In pri

T

a Trubarjeva, pred pol tisočletja zapisana misel, se vse bolj obnavlja, osvežuje
in uporablja kot smisel aktualnega pomena, še posebej v letošnjem letu, ko se spominjamo 500 let rojstva Primoža Trubarja, utemeljitelja slovenske besede. Kot je bil Trubar
domoljub slovenstva, je bil z veliko zavzetostjo tudi Valentin Vodnik, rojen pred 250 leti,
vsestransko napreden goram predan planinec,
dovršen v duhovnosti in popolni domoljubnosti.
Planinci se Valentina Vodnika spominjamo tudi
kot velikega planinca, ki je bil izjemno občutljiv za »prirodne krasote«. Tudi z vzponom na
Triglav 20. avgusta leta 1795 je potrdil in
dokazal Trubarjevo misel. Vzpon je bil ocenjen
kot veliko dejanje velikega Slovenca. V spomin
na to odmevno in veliko dejanje sta v letu
1895 pod vrhom Triglava Jakob Aljaž in kaplan
Matjan vzidala spominsko ploščo v spomin
Valentinu Vodniku, ki je bil prvič na Triglavu
20. avgusta 1795 leta. Na tej marmorni plošči
so se vklesano zapisali verzi Valentina Vodnika:
»Sklad na skladu se vzdiguje, golih vrhov
kamen zid; večni mojster ukazuje; prid zidar
se les učit...«. Ko se bomo letos spominjali
plemenitih in pogumnih Bohinjcev, prvopristopnikov na vrh Triglava pred 230 leti, se bomo
morali ob triglavskih jubilejih velikih dejanj
spomniti tudi Valentina Staniča, katerega smo
uvrstili, »da spada med prve slovenske planince, alpiniste, ki so si tudi upali na Triglav«.
Ko je 21. septembra leta 1808 Valentin Stanič
opravil v snežnem viharju in dežju vzpon na
vrh, je ob tem na vrhu Triglava pred 200 leti
meril in izmeril z barometrom višino vrha. To
prvo merjenje višine našega »očaka« simbola
slovenstva Triglava še danes drži v polni točnosti.
Letošnje leto je posebej slavnostno in svečano
za planince, ker smo prvič dobili popolno svobodo gibanja v mogočnem evropskem gorstvu –
Alpah-. Meje so seveda ostale: državne, regijske, občinske ,zasebno lastninske,… vendar t.i.
izolacija, omejevanja in pogojevanja prehajanja preko meja je povsem odpravljeno. Tudi
za Alpe je to simbolno dejanje in dogodek brez
primere iz zgodovine planinstva. To željo so
hoteli že v davnini uresničiti, vendar žal do
popolnosti ni nikdar prišlo. Evropske nacionalne združbe, v alpskih državah so to organizacije, društva prijateljev in obiskovalcev gora, so
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za slovensko sprejeli, kot zvončico, čeprav je
planika, beli cvet, mlajši in azijskega porekla.
Zatorej ni naključje, da smo jo predlagali, naj
se ta modri visokogorski cvet vnese v novi prapor PZS tudi kot atraktiven simbol slovenstva
in slovenskega planinstva.
Letošnje slovensko planinsko leto, v katerem
obujamo množico pomembnih jubilejev, nas
preteklosti in tradicije stoletij opominjajo,
kako zanesljivo moramo varovati nam zaupano
planinsko dediščino in zapuščino. Da moramo
biti tako trdni, ko stojimo neomajno trdno vrh
gore, da nas ne morejo upogibati in odnesti
taki in drugačni vetrovi in rastreščiti gromi,
kajti sodobnost, čas sedanjosti, tudi v planinstvu ne izbira sredstev in ciljev posameznikov
za doseganja ekonomskih ciljev, materialne
dobrine in osebnih interesov. »Tajkuni« so na
pohodu, ki bi tudi iz tradicionalnega planinstva
želeli odtujiti vse, kar je mikavnega, dobro
slišnega, pa tudi tržno zanimivega. Cilje so in
smo skozi stoletja vseskozi vsestransko visoko
kakovostno dosegali, jih ohranjali in zato so se
tudi lahko izbirale nove poti, poti do novih
ciljev. Prav cilji prihodnosti morajo biti bogati
in žlahtni, kot najslajši sadeži, ki dozorevajo iz
korenin slovenskega planinstva od ustanoviteljske preteklosti dalje. V nobenem primeru
nimamo pravice, da bi se iz krone slovenskega
planinstva odtujevali diamanti ali katera koli
društvena lastnina in pravica, pridobljena in
ustvarjena v znoju in plemenitosti slovenskega planinskega prostovoljstva. In samo s
pokončno držo bomo obstali in stali na vrheh
naših gora in temeljih slovenskega planinskega
društva.

tem ne smemo pozabiti, da je bilo ustanavljanje slovenskega planinskega društva izključno
naravnano na narodovo zavest in pripadnost, in
so premoženje SPD ustvarili predvsem člani
sami in tudi ostali Slovenci, ki so bili predani
slovenskemu planinskemu domoljubju. Vendar
v boju za ohranitev in razvoj slovenstva se je
to potrjevalo samo na osnovi patriotskih stališč
in dejanj. V današnjem času se posamezniki
hvalijo z vse mogočimi bonusi, ugodnostmi
včlanjevanja in članstva v tujih planinskih
organizacijah, kar jim to demokratičnost in še
posebej odprtost Evrope povsem omogoča;
seveda je to, če niso tega članstva zamenjali z
slovenskim, izstopili iz PD, PZS, ampak ga le
razširili, povsem normalno. Ostali so tako še
vedno zavedni planinski ljudje, obogateni z
dodatnimi novimi planinskimi članstvi in razširjeno mednarodno planinsko informatiko. Dejstvo pa je, če bi pred 115 leti ustanovitelji Slovenskega planinskega društva iskali le materialne bonitete včlanjevanja, vanj in v njegove
podružnice, le tega in teh še danes ne bi bilo,
pa tudi Slovenije, slovenstva ne. Zatorej biti
član PD, PZS je poleg obveze do preteklosti
tudi dokaz, da smo resnično pripadni in tapravi
resnični domoljubi slovenstva.
Ob poudarjanju slovensko planinskega domoljubja pa ob tej priložnosti lahko tudi apeliramo, da bi popravili odnos do t.i. planinskega,
gorskega cveta, kranjske - Zoizove zvončice
(Campanula zoysii), ki je kot atrakcija in posebnost, ki raste le na slovensko govornih področjih, v gorskem svetu nad 1800 m višine. Ta
cvet, ki so ga že večkrat poimenovali »hči slovenskih planin in gora«, gorska roža, modri
cvet, ki je preživela, kot skoraj edina iz ledene dobe.., je največkrat tudi soseda rastišča
planike. Vendar prav planiko smo, so jo, bolj

mag. Franc Ekar
predsednik PZS

________________________________________________________________________________________________

S

TIBET, KITAJSKA OLIMPIJADA, MI

tvari so znane. Leta 1950 je Kitajska zasedla dotlej samostojno državo Tibet, z vse
večjim nasiljem, prisilno kolektivizacijo in
»krotenjem« nomadskih plemen pa leta 1958
izzvala upor, da ga je lahko krvavo zatrla in
dokončno odpravila zadnjo sled tibetanske
samostojnosti. Kdor od tibetanskih voditeljev
ni pobegnil, je bil ubit, nekatere so za vzorec
tudi »prevzgojili« v lojalne sodelavce nove
stvarnosti, neprodušno so zaprli vse meje in s
tem prekinili tradicionalne gospodarske tokove
med Tibetom in Indijo skozi Nepal, Sikim in
Butan. Postranska škoda je bila konec himalajskih odprav iz Tibeta (na srečo jih je z istim
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Kitajci). Mimogrede: slovenski politiki, tudi
planinsko orientirani, so hodili na Kitajsko
predvsem na ideološke prireditve, potem pa
presenečeno spoznali kitajsko pragmatičnost in
obžalovali, da niso imeli v žepu tudi kaj praktičnega. A o tem več drugič in drugje. Vseeno
smo leta 1986 prvič prišli v Tibet in potem vse
pogosteje do današnjih dni, ob tem pa spoznali
tudi položaj Tibentacev in metode Kitajcev.
Obdobje vse večje liberalizacije za tujce, ko si
lahko zelo svobodno in manj nadzorovano
potoval po Tibetu, se je končalo konec leta
1988 ob nasilno zatrtih demonstracijah, kar so
turisti v Lasi tudi posneli in dokumentirano
pokazali svetu resnični obraz Kitajske. Od
takrat naprej je šlo počasi le na slabše. Vse
težje je bilo dobiti individualne vize, odprave
in turistične skupine so opremili s kolektivnimi
vizami na enem obrazcu, tako da v potnih listih ni bilo niti sledu o dovoljeni poti; bil je le
priloga skupnemu obrazcu. Naslednja stopnja
je bilo nasilno odstranjevanje slik dalajlame in
vsakršnega spomina nanj iz templjev, hiš in
zavesti Tibetancev. Tako so leta 1996 prebrskali vso prtljago obiskovalcev, da bi preprečili
tihotapljenje prepovedanih slik iz Nepala v
Tibet. Starejše menihe, nosilce kulture in
zavesti, so pozaprli ali deportirali v oddaljene
kraje, mlajše pa poskušali, marsikaterega
uspešno, prevzgojiti vsaj v simpatizerje, če že
ne sodelavce režima. Politika do prebivalstva
je bila po načelu nekoliko korenčka in veliko
palice. Delo so dobili Kitajcem lojalni Tibetanci, čeprav so vsa vodstvena mesta imeli v
rokah Kitajci, druge so odrivali od »kruha« v
revščino. Najprej so pokitajčili Laso, nato
Šigatse in Gjantse, tako da so ob nekdanjih
poslovnih ulicah in trgih zgradili vzporedne s
kitajskimi poslovnimi zgradbami in osebjem ter
promet preusmerili k njim. V Lasi so tibetansko naselje pod Potalo, nekdanjo vladno palačo, zravnali v veliko ploščad za parade in jo
obdali z modernimi stolpnicami. Ko smo se
leta 1988 prvič vozili v Laso, se je Potala že od
daleč bleščala kot kak manjši himalajski vrh
nad mestom. Nekaj let pozneje so veduta mesta stolpnice in Potala je le še nepomembna
zgradba za njimi; le od blizu je še ohranila
veličino. Državna preobrazba se je postopoma
osredotočila še na druga mesta, Njalam, Tingri, Šegar, Laze, Nagartse, povsod so na hitro
zgradili moderno kitajsko ulico in skoznjo speljali cesto Katmandu – Lasa. Tako so spravili ob
kruh tibetansko »drobno« buržoazijo, vasi pa,

letom – 1950 – začel dovoljevati Nepal). Tretji
in najhujši udarec je dobil Tibet s »kulturno
revolucijo« (1967-77). Ta je trdo prizadela vso
Kitajsko, redko naseljeni Tibet, že tako komaj
živeč v negostoljubni naravi, pa skoraj uničila.
Porušili so skoraj vse samostane (od okrog 4000
so jih pustili manj kot deset), ki so bili jedro
verske in posvetne, tudi tehnične in kmetijske
kulture. Pobili in pregnali so četrtino prebivalstva, množice so bežale čez mejo, hkrati so se
pa Tibetanci pričeli organizirano upirati. Z
orožjem in denarjem sta jih oskrbovali Indija
in Amerika, oporišča in zatočišča pa jim je
nudil Nepal. Nekje na polovici desetletja »kulturne revolucije«, 1973 ali 74, so Američani
(Nixon), da ne bi imeli hkrati odprtih kar dveh
front hladne vojne, ruske in kitajske, odigrali
zgodovinsko »ping-pong« partijo s Kitajci,
nehali podpirati upornike, s tem je tudi indijska pomoč presahnila, Nepalci pa so – v izogib
zagrožene kitajske intervencije – sami uničili
oporišča Tibetancev na svojem ozemlju, upornike in njihove družine spravili v begunska
taborišča ali v Indijo, tiste, ki pa niso mogli ali
hoteli razumeti, da je »igre« konec, pa pobili.
S koncem »kulturne revolucije« in z gospodarskim partnerstvom z Ameriko in postopoma z
drugimi zahodnimi državami se je zmehčal tudi
vojaški pritisk na Tibet, začelo se je pa osvajanje z drugimi sredstvi – predvsem z naseljevanjem edinih »pravih« Kitajcev, Hanov. Tibet
so počasi odpirali tudi za sicer strogo nadzorovan turizem, med drugim tudi za himalajske
odprave.

Še pred odprtjem Himalaje za druge so dali
dovoljenje za Šišo Pangmo Nemcem kot podmizni priboljšek z uspešnega gospodarskega
pogajanja. Mimogrede je takratni bavarski
»cesar« Franz Josef Strauss čez mizo namignil,
da si njihovi alpinisti zelo želijo splezati na to
goro (pred njimi so nanjo kot prvi priplezali
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odrezane od možnosti prodaje pridelkov, prepustili vedno večji revščini, češ, duh dalajlame
bo počasi sam po sebi odmrl. Zdaj je Lasa
moderno kitajsko mesto, kar pomeni kombinacijo blišča in umazanije, velikih limuzin in
ponižanih Tibetancev. Če je bila pred dvema
desetletjema množica romarjev v tradicionalnih tibetanskih nošah okrog templja Džokang
nekaj najbolj naravnega, so zdaj tujek med
policaji, Kitajci in »modernimi« Tibetanci.
Odgovor tibetanskih verskih in duhovnih voditeljev je izobraževanje mladine v tujini, torej
v Nepalu in Indiji, z upanjem, da se bodo tibetansko izobraženi vrnili v Tibet kot duhovna
opora tibetanski kulturi in sploh narodni identiteti. A večina jih raje ostaja zunaj, misionari
po zahodnih državah, in le malo jih gre nazaj.
To je tudi nevarno, saj se že na sami meji neusmiljeno strelja na prebežnike, doma pa so
izpostavljeni policijskim vohunom, ki jih je
tudi med menihi kar nekaj. Da so Tibetanci
trdoživi, čeprav »brez upa zmage,« pričajo
tudi sedanje demonstracije.

Ali se nas to kaj tiče? Že dopisnica Dela iz
Pekinga – vse čestitke za njeno pokončnost –
dokazuje, da se nas, saj vse velike nacije skušajo na en ali drug način zatreti manjše. Pavle
Kozjek je poslal v svet posnetke uboja tibetanske begunke in vojakov, ki so jo ubili. A kar
nekaj glasov se je slišalo, češ, kako nas bodo
pa Kitajci zdaj gledali. A tiče se nas vseh, vsi
lahko pridemo na vrsto. Le glas, pričevanje,
omejuje nasilnike pred še hujšimi dejanji. Kajti prav diktatorji najbolj skrbijo za svojo lepo
podobo. Resnična slika Doriana Graya je bila
bistveno drugačna od njegove javne podobe.
Olimpiada? Res bojkot najbrž ni smiseln, a
razglašati, da je olimpiada šport in ne politika,
kar slišimo na TV, je sprenevedanje. Res je
olimpiada tudi šport, a predvsem je prvovrsten
politični dogodek, ki ga prav diktatorski režimi
najbolj potrebujejo za lakiranje svoje resnične
podobe. Vsaj to zavest morajo imeti o sebi
športniki – tudi alpinisti – kot gostje azijske
velikanke. Spomnimo se, kako veseli smo bili
vsakega glasu podpore, ko je naša usoda nihala
med osamosvojitvijo in dokončno utopitvijo v
srbsko Jugoslavijo. Enako tudi Tibetanci in
Kitajci zaslužijo odkrito javno besedo o dogajanju. Največja moč diktatur – majhnih in velikih - ni v njihovem orožju, pač pa v molku o
resnici in v pasivnem pristajanju na njihovo
ravnanje. Najmanj, kar je, smo dolžni glasno
govoriti o tem. Vsaka oblast, velika ali majhna, želi obvladovati, zato z glasnostjo ščitimo
tudi sebe.
Tone Škarja

IZ DEJAVNOSTI PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE

P

Načrte za potovanja je na hitro zabeležil na
kos papirja in si pri tem požvižgaval znane
melodije: Peter, Paul & Mary, Joan Baez,
Harry Belafonte, The Seekers… . Njegove poti
so stkale mnoga poznanstva in ustvarile mnoge
pomembne dogodke. Tvoje pismo sem sprejel
s hvaležnostjo in zame je to del očetove zadnje poti.

ismo g. Petra Hillaryja predsedniku PZS
Francu Ekarju ob smrti njegovega očeta
Edmunda Hillaryja.

Pozdravljen Franc.
Hvala za poslano sožalno pismo ob smrti mojega očeta. Državni pogreb ob njegovem slovesu
22. januarja 2008 je bila izredna čast in dogodek. Bilo je bilo slovo od človeka, ki je imel
tako razburljivo življenje. Oče je rad delil
svoje navdušenje z mnogimi ljudmi in je bil
srečen , če jim je lahko pomagal. Spoštoval je
vrednote svoje generacije. Bil je človek, ki ni
bil nikoli srečnejši, kot takrat , ko je načrtoval
nove ekspedicije in to je vedno počenjal!

Hvala in lep pozdrav
Peter Hillary
Hillary Adventures International Ltd
www.peterhillary.com
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Imel sem srečo srečati se z g. Petrom
Hillaryjem v Katmanduju na mogočnem sprejemu Edmunda Hillaryja v rezidenci Britanske
ambasade ob zlatih praznovanjih prve osvojitve Everesta. Peter Hillary mi je omogočil srečanje in kratek razgovor s svojim očetom in ta
dogodek tudi fotografiral. Ob tej priložnosti
smo se dogovorili tudi za srečanje v Sloveniji,
če bi zdravje Edmunda Hillaryja to dopuščalo.
Predsednik PZS je ob tej priliki povabil v slovenske gore tudi Junko Tabej, prvo žensko, ki
je osvojila Everest.
mag. Franc Ekar
predsednik PZS
___________________________________________________________________________________

RAZVITJE PRAPORA PLANINSKE
ZVEZE SLOVENIJE OB 60-LETNICI
NJENEGA DELOVANJA – VLOGA
ZA SPOMINSKO PLOŠČICO IN
SPOMINSKI TRAK

ne bo zadosti prostora na drogu, se bo upošteval vrstni red vplačil.
Želimo si, da bi bil na praporu pripet tudi vaš
spominski trak, ki ga boste lahko slavnostno
pripeli na prapor ob njegovem slovesnem razvitju. Zato vas ob tej priložnosti naprošamo,
da nam kot prijatelji slovenskega planinstva
namenite prispevek za spominski trak, ki bo
opremljen z imenom darovalca, v znesku
1.000 €.
S tem boste izkazali pripadnost krovni planinski organizaciji. Višek sredstev iz tega naslova
bodo usmerjena na področje programov dela z
mladimi.

V

letu 2008 Planinska zveza Slovenije praznuje 60 let organiziranega delovanja in
povezovanja planinskih društev na območju Slovenije, saj je bila kot taka ustanovljena
6. junija 1948, kot naslednica SPD, katerega
115 letnico tudi zaznamujemo v tem letu.
V statutu Planinske zveze Slovenije so v 10. in
11. členu opredeljeni njeni simboli, med katerimi je tudi prapor Planinske zveze Slovenije.

Finančna sredstva nakažite na naš TRR, št.:
0510 0801 0489 572, sklic na številko 00
026999-2008, s pripisom: Planinska zveza
Slovenije - za prapor.

Novi prapor Planinske zveze Slovenije želimo razviti na slovesnem praznovanju te
obletnice, Dnevu planincev, ki bo 7. junija
2008 na Krašnjem vrhu nad Metliko.

O nakazilu prispevka in napisu vašega imena na
spominskem traku nas pisno obvestite do 30.
04. 2008.
Planinci želimo počastiti 60-letnico delovanja
Planinske zveze Slovenije slovesno in delovno,
zato bo teden od 02. do 07. junija 2008 posvečen planinstvu.

Želimo, da bi bilo na našem skupnem praporu
čim več spominskih ploščic posameznih planincev in planinskih društev, zato ob tej priliki
posebej naprošamo vsa planinska društva,
predsednike PD in posameznike, ki so delovno
in ustvarjalno tesno povezani s planinstvom in
Planinsko zvezo Slovenije, da se odločijo za
obeležitev na praporu PZS in nam namenijo
sredstva v znesku 100 € za spominsko ploščico (žebljiček) z napisom darovalca na drogu
prapora /eno ime - ena ploščica/. V kolikor
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Za vašo finančno pomoč se vam že v naprej
najlepše zahvaljujemo.
Planinski pozdrav!
mag. Franc Ekar
predsednik PZS
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POČASTITEV IZDAJE ZNAMKE
POSVEČENE DR. JULIUSU
KUGYJU

P

laninska zveza Slovenije in Pošta Slovenije sta v petek 28. marca 2008 na priložnostni slovesnosti počastili izdajo znamke, posvečene obeleževanju 150. letnice rojstva dr. Juliusa Kugyja.

ke Italije v Ljubljani ga. Daniela Ciccarone,
predstavnik Predsednika republike Slovenije
dr. Bojan Potočnik, poslanec v DZ in planinec
g. Rudolf Moge, predsednik OKS mag. Janez
Kocjančič, predstavniki CAI iz Trsta in predsednik Filatelistične zveze Slovenije g. Igor Pirc.
Prireditev je povezoval Marko Škrlj, ki je nastopil v dvojni vlogi, tudi kot pevec Logaškega
okteta, katerega člani so tudi sami navdušeni
planinci, ki so zanosno zapeli svoje pesmi. O
pomenu Juliusa Kugyja za slovensko planinstvo
in motivih, ki so vodili pošto Slovenije, da je
izdala spominsko znamko, pa sta prisotne v
krajših nagovorih seznanila predsednik Planinske zveze Slovenije mag. Franci Ekar, ki je
poudaril, da je planinstvo pogosto prisotno v
motivih znamk, saj je bilo doslej izdanih 17
znamk v bivši Jugoslaviji in 14 v samostojni
Sloveniji, in direktor pošte Slovenije, PE Ljubljana, gospod Evgen Zadnik.

Slovesnost je potekala v atriju Pošte Slovenije,
na Čopovi 3 v Ljubljani. Udeležili so se je
poleg vabljenih predstavnikov Planinske zveze
Slovenije tudi predstavnica ambasade Republi___________________________________________________________________________________

G. Giorgio Godina, predsednik kluba Italiano, je poslal članka o predstavitvi poštne znamke. Prvi
članek, ki ga je napisal Luciano Santin za "Il Messaggero veneto", je izšel 1. aprila 2008.
9
Letnik 34 / številka 4 - 2008

Obvestila Planinske zveze Slovenije

Drugi je iz "Primorskega dnevnika" v Trstu.
___________________________________________________________________________________
10. aprila 2008 mineva 73 let od smrti dr. Henrika Tume (1858 1935). Letos bomo obeležili 150-letnico njegovega rojstva. Predsedstvo PZS bo s planinskimi prijatelji na predvečer obletnice smrti dr.
Henrika Tume prižgalo svečo na njegovem grobu in se poklonilo njegovemu spominu.
PZS je dala pobudo za znamko posvečeno dr. Tumi, OPD Koper bo
organiziralo spominski pohod k Tumovi koči na Slavnik. Založba PZS
pa bo v letu 2009 pripravila izdajo edicije o Henriku Tumi.
Dr. Henrik Tuma (1858-1935) - aktiven in zaslužni član v Slovenskem planinskem
društvu, vodil je propagandni odbor in se udeleževal dejavnosti v Alpinističnem
klubu Skala. Bil je tudi član furlanske in češke planinske organizacije.
Najobširneje je njegovo planinstvo opisal Tone Strojin v knjižici »Dr. Henrik
Tuma, veliki slovenski alpinist, publicist in politik«, Ljubljana 1976.
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MARJANU OBLAKU V SPOMIN

šem ter drugimi hodila v gore, tudi na velike in
male ture, Marjanova velika skrb za razvoj
marcu 2008 so se družina in prijatelji na slovenskega planinstva v zamejstvu ni bila
pokopališču v Preski poslovili od Marjana nikoli posebej omenjana, povezoval je službo
Oblaka. Veliko dobrega smo vedeli in planinstvo, predvsem pa zapleteno financipovedati o Marjanu, govornik pa je obu- ranje.
dil še veliko podatkov in skupnih spominov o V tem času je vodil v PZS več delovnih teles in
Marjanovem življenju, strokovni in poklicni komisij, pomembna je bila finančna. Tudi v
poti – že to je tako zanimivo in pomembno, da času delovanja v Beogradu smo ostali prijatelbi se morali tudi mi posebej poglobiti v ta ji, gore in organizacija so nas povezovale.
»neplaninski« del njegovega življenja. Kultura Kot predsednik PD Ljubljana Matica je poleg
- zvest ji je bil vse življenje; kje vse se ni raz- drugega prevzel začetne naloge pri obnovi
dajal, in planinci smo redko kdaj vedeli še za Planinskega doma na Kredarici. Z Mihom Potota pomemben Marjanov del prostovoljskega čnikom sta delovala zelo usklajeno - Miha je s
življenja, kot tudi za druge dolžnosti, ki jih je svojo avtoriteto in na njegov poseben način
opravljal vse življenje in še v tem letu. Slab pripravil program obnove, v celoti pa za vsebiteden, preden smo prebrali žalostno vest o no in okvire na PZS nismo vedeli. Program pa
njegovem odhodu, smo sedeli v okviru koordi- je vseboval stvari, ki so bile prevelike, in za
nacije seniorskih organizacij, kjer je predstav- čas ter dobo v kateri smo živeli, z zaostrenimi
ljal borčevsko organizacijo. Ko sem ga tudi ekološkimi zahtevami. preobširen. Marjan je
slikal, sva se dogovorila, da se bova dobila še bil kot zvest vojak, spet v prvih vrstah. Kaj vse
nismo počeli, vloge prošnje, krediti, loterija in
posebej.
Moj namen je posebej spregovoriti o njem kot velika inflacija in trepljanja po ramenih od
planincu, ne faktografsko in ne s podatki, bolj tistih, od katerih smo pričakovali konkretno
kot spomin na izbrane dogodke in čase, ki smo pomoč.
jih intenzivno živeli skupaj. V Planinski zvezi Koncept visokogorske smučarske planinske
smo na razne načine gospodarili in upravljali in postojanke je postal pretežak. Stvar je bila
bili so časi, ko smo mislili, da delamo zelo potrebna spremembe in zgodila se je. Zgododobro, če gore opremljamo z potmi in domovi vina obnove »Kredarice« in uspešen konec je
in če veliko ali zelo veliko ljudi hodi v gore in še potreben ocene Marjanovega deleža. Hvanaravo. Tedanja množičnost v gorah je bila za ležni smo mu zanj!
marsikoga tudi redka priložnost, saj drugih Marjan je nato deloval tudi kot predsednik
ponudb ni bilo zelo veliko. Marjan je tedaj v izvršilnega odbora PZS, seveda spet na njegov
Litiji veliko storil za planinstvo in dom na Jan- marljiv in natančen način. Ob velikih in
čah in za Litijo v celoti. Bili so časi, ko so pomembnih stvareh mu tudi podrobnosti niso
tedanji direktorji in samoupravljavci in občani ušle. Bili so časi samoupravnih interesnih skuter drugi možje in žene nekako vedeli, da člo- pnosti, pisanja programov in sestankov in časi
vek ne živi samo od kruha, in vsi smo sodelova- inflacije ter časi notranjih težav prejšnje
li pri tem. Marjan je razumel tedanjo potrebo države. Marjan je to zmogel in izvolili smo ga
časa in storil svoje. Tudi med nami je večkrat za predsednika PZS v 1986 letu.
citiral svoj moto in pesnika »Ne kar mora, kar Nekaj stvari je bilo tedaj že zelo jasnih, stara
more, mož storiti je dolžan«. Strokovni uspehi skupna država in dotedanja ureditev sta pokaso ga pripeljali v Ljubljano, v njegovo tedaj la po šivih, tudi PZS se je že prej navzela novih
zanj novo Planinsko društvo Ljubljana Matica. idej iz bližnje in daljne okolice. Ali je šlo za to
ali kaj drugega, ne vemo - Marjan svojega
Temu je ostal zvest do konca.
Strma strokovna kariera na področju upravlja- novega dvoletnega predsedniškega mandata ni
nja z javnimi financami in bančništvom je ponovil. Svoje planinsko poslanstvo je spet
kmalu omogočila tudi Planinski zvezi dobro nadaljeval v našem največjem in najmočnejpovezovanje s tedanjimi oblastmi. Nekaj časa šem društvu PD Matica, od kjer je obdobno
nam je bil edini in dragoceni svetovalec o prinašal tudi kako kritično misel na delo plamožnostih in pričakovanjih planinske organiza- ninske organizacije.
cije v celoti. V inflacijskih časih, dokaj druga- Marjan je bil dober tovariš in planinec. Njegočnih kot so danes, je Marjan vedel svetovati in va Marija je bila velikokrat z njim tudi v najvipomagal ukrepati. Ob vsem sta z Marijo in Uro- šjih in strmih gorah. V spominu mi ostaja skupno plezanje na Triglav po poti prvopristopni11
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kov. Prva naveza Tonač in Andrej, druga smo vekom in tovarišem. Dobro bi bilo če bi planinbili mi trije. Presenetil nas je led na zgornjem ska organizacija skupaj z drugimi nekoliko bolj
snežišču in voda, ki je padala z grebena in še natančno dokumentirala prispevek ali del plakak kamen z njo. Bil je sončen in tudi slavnos- ninskega opusa našega Marjana.
ten dan in veliko ljudi na gori. Na vrhu smo si Množici prijateljev, ki so se ob slovesu zbrali
na pokopališču v Preski in drugim bo spomin na
stisnili roke kot mnogokrat prej ali kasneje.
Večini nas, ki so imeli v svojem planinskem in planinskega sopotnika ostal še dolgo prijeten
drugem življenju priložnost in zadovoljstvo in živ.
sodelovati z Marjanom Oblakom, je jasno, da
Tomaž Banovec
smo sodelovali s pridnim zvestim, dobrim člo___________________________________________________________________________________

V 82. LETU JE MARJAN OBLAK
SKLENIL ŽIVLJENJSKO IN
PLANINSKO POT - TO JE BILA
POT IZJEMNE DELAVNOSTI IN
PRIZADEVNOSTI ZA IN V DOBRO
SLOVENSKEGA PLANINSTVA

N

a njegovi zadnji skromni in tihi deževni
poti, na preško medvoškem pokopališču
smo se zadnjič poslovili od
Marjana Oblaka, od velike in za
slovenstvo planinstvo zaslužne osebnosti. Njegova planinska pot je bila
sistematična in zanesljivo varna.
Začenjala se je v temeljih vodenja
planinskega društva, nato se je povzpela na prevzem vodenja meddruštvenega odbora planinskih društev.
V letu 1983 je postal predsednik
izvršnega odbora PZS katerega je z
izjemno vnemo in delavnostjo vodil
štiri leta. Pot Marjana Oblaka se je vse bolj
strmo vzpenjala in prišla do cilja, do predsedniške izvolitve na 18. redni skupščini PZS, 21.
11. 1987.
V času njegovega delovanja se je 13. maja leta
1979 zgodila slovenska zmaga in osvojitev Everesta po slovitem svetovno odmevnem zahodnem grebenu. To je bilo tudi njegovo notranje
zadovoljstvo in še posebej slovensko planinsko
alpinistično zmagoslavje.
Marjana Oblaka je v tistem času še posebej
planinska organizacija potrebovala pri razreševanju in premagovanju finančnih preprek in
odkrivanju novih virov za finansiranje planinskih področij. Bil je med prvimi finančnimi
državnimi osebnostmi in avtoritetami, ki je
opravljal delo pomočnika republiškega finančnega sekretarja in v nadaljevanju tudi na
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enakem položaju na zveznem finančnem področju takratne države Jugoslavije. Njegova
avtoriteta, strokovnost in pripadnost planinstvu je planinstvu omogočala pridobivanje sredstev za alpinistične svetovne odprave s strani
donatorjev in države; z njegovim vplivom in
prodornostjo se je zgodil t.i. družbeni dogovor
o finansiranju visokogorskih postojank in prav
tako tudi za posodobitev in izgradnjo Triglavskega doma na Kredarici. Razrešil je konstrukcijo finansiranja Triglavskega doma še posebej
v funkciji predsednika finančnega
odbora za izgradnjo Kredarice z
izdelavo finančnih konstrukcij, ki so
prav na ta način in z njegovimi variantami omogočale in dovolile financiranje in zbiranje sredstev za izgradnjo te najvišje in simbolne planinske postojanke Slovenskega planinskega društva in Planinske zveze
Slovenije.
Marjan Oblak je ustvaril izjemno
veliko aktualnih planinskih idej o
Slovenskem planinskem muzeju, v katerega je
želel vgraditi in preseliti tudi planinsko knjižnico. Izjemno se je zavzemal za sodelovanja z
zamejskimi slovenskimi planinci in velikokrat
izrekel za enake planinske pravice zamejskim
Slovencem, kot so veljale za planince v matični državi. Iskal je integralna sodelovanja s
turističnimi institucijami. Čeprav so mu bila
nepozabna doživetja in spomini na zasavske
planinske okoliše, in se je vanje vedno z vso
ljubeznijo in srcem tudi vračal, se je v letu
1978 v spremstvu odličnih alpinistov povzpel
po severni triglavski steni, Slovenski smeri na
vrh Triglava ob spominu na 200 let prvega
vzpona na Triglav. Tako so se mu tudi alpinisti
oddolžili, kar je dobrega za slovenski alpinizem postoril.
Zgodila pa se je ponovno 25. novembera leta
1989 skupščina Planinske zveze Slovenije, kot
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so zapisali v knjigi »Stoletje v gorah« da je bila
»dramatična«, na kateri je Marjan Oblak po
dveh letih predsednikovanja PZS odstopil z
mesta predsednika PZS. Začela so se obdobja
zorenja političnih različnosti, obdobja priprav
na slovensko osamosvajanje, Marjan pa je svoj
mir in planinsko veselje nadaljeval in doživljal
v planinskemu društvu Ljubljana Matica. Bil je
idealist, ki je svoje cilje uresničeval v skromnosti in poštenosti. Morda ga nekateri niso
mogli povsem razumeti. Planinstvo, združeno v
okviru Planinske zveze, pa ohranja in bo ohranjalo trajen spomin na zaslužnega planinca
Marjana s hvaležnostjo in spoštovanjem.

1979 - Vodja odprave na Everest, Tone Škarja, Miha
Potočnik, Marjan Oblak, Franci Ekar in najmlajši udeleženec na sprejemu.

P.S.: PZS je na željo svojcev namesto venca na
grob nakazala sredstva "Domu slepih in slabovidnih" v Škofjo Loko. Prav tako je bila njihova
želja da pogreb zaključi v ožjem družinskem
krogu in da je govornik na pogrebu le predstavnik iz PD Ljubljana – Matica. PZS tako ni
mogla izpolniti vseh obvez, ki jih določa tozadevni pravilnik, objavila je lahko le osmrtnico.
mag. Franci Ekar
predsednik PZS

1978 - Kranjska koča na Ledinah - planinsko srečanje s
Planinsko zvezo Hrvaške in predsednikom Planinske
zveze Jugoslavije

___________________________________________________________________________________

IN MEMORIAM MARJAN OBLAK

kušnja druge svetovne vojne, saj so ga komaj
osemnajstletnega nasilno mobilizirali v nemško
19. 8. 1926 - 7. 3. 2008
vojsko. V Litiji je hitro napredoval, že dve leti
a medvoškem pokopališču smo se 11. po prihodu je med ustanovitelji litijske podružnice Narodne banke, kjer nato
marca poslovili od Marjana
dela do leta 1957, ko postane
Oblaka, dolgoletnega predšef davčne uprave Litijskega LO.
sednika PD Litija in Zasavskega
Sledijo vedno pomembnejše
MDO. V osmrtnici je sicer pisalo,
funkcije: načelnik za gospodarsda bo pogreb v krogu družine in
tvo in finance v Občini Litija,
prijateljev, kljub temu pa se je
pomočnik direktorja Zdravstvena pokopališču zbrala velika
nega doma Litija, načelnik
množica. Marjan je bil tako tesno
oddelka za izvrševanje proračupovezan z vso povojno zgodovino
na in davčni inšpektorat na
slovenskega planinstva, da ne
Republiškem sekretariatu za
preseneča, da so bili na pogrebu
finance (danes bi rekli na minisprisotni skoraj vsi, ki so v zadnjih
trstvu), pa nato pomočnik
tridesetih letih predstavljali vrh
republiškega sekretarja in repuplaninske organizacije od sedanbliški podsekretar (danes bi to
jega predsednika Francija Ekarja
ustrezalo funkciji državnega
do Tomaža Banovca, od katerega je Marjan v
sekretarja).
Kasneje
je delal v organih federaletu 1987 prevzel vodenje PZS.
cije
in
bil
direktor
založbe Borec. Na vseh
Marjan Oblak, rojen v Škofji Loki, je v Litijo
delovnih
področjih
ga
je odlikovala izredna
prišel leta 1949, star komaj 22 let. Z dekretom, kot je bilo takrat v navadi, so ga poslali v požrtvovalnost, vestnost in natančnost.
litijsko predilnico. Za njim je bila huda preiz- Marjan Oblak je bil vse življenje dejaven planinec. V planinsko organizacijo se je včlanil še
13
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v Škofji Loki, kjer je sodeloval pri obnovi doma
na Lubniku in vodil mladinske izlete. Član PD
Litija je postal leta 1952. Takoj je prevzel
vodenje društvenih financ in bil naslednje leto
izvoljen v upravni odbor društva. V tistem času
se je društvo pričelo pripravljati za gradnjo
planinskega doma na Jančah in ravno na Marjanu je bilo glavno breme zbiranja sredstev in
organizacijskih priprav za gradnjo. Dom je bil
slovesno odprt 11. oktobra 1959, v začetku
tega leta pa je Marjan prevzel funkcijo predsednika društva.
Legendarni urednik Planinskega vestnika Tine
Orel je svoj čas zapisal, da je Marjan Oblak
znal ves čas litijsko društvo držati v prednjem
planu slovenskega planinstva, kar ni kar tako.
Društvo je vodil do leta 1971. To je bil čas, ko
so največ moči morali nameniti porodnim
težavam nove planinske postojanke na Jančah.
Vrstili so se problemi z inšpekcijskimi službami, zaposlenimi, predvsem kuharicami, odplačati je bilo potrebno posojila, poskrbeti za
vknjižbo.
Skratka, veliko dela, ki je kljub Marjanovi
izredni sposobnosti za organizacijo zahtevalo
njegovo polno angažiranje. Že zgodaj je spoznal, da se društvo ne sme ukvarjati samo z
Jančami, zato je posebno pozornost namenjal
delu mladinskega odseka in organizaciji izletov.
PD Litija je v tistem času že tesno sodelovala z
MDO zasavskih planinskih društev, predvsem
pri urejanju Zasavske planinske poti, ki je bila
slovesno odprta leta 1960. Marjan je pri delu
MDO sodeloval že vse od prevzema dolžnosti
predsednika društva, funkcijo predsednika
MDO pa je opravljal od 1971 do 1978. Že poprej vzornemu sodelovanju planinskih društev
ob Savi od Litije do Brežic je dal nov zagon.
Prijateljsko povezanost zasavskih planincev je
kot našo posebnost priznavala tudi ostala planinska javnost. Ni čudno, da je že citirani Tine
Orel ocenil, da je zasavsko planinstvo ob koncu
tistega obdobja postalo pojem dobre planinske
organizacije. Vsi ti uspehi pa so Marjanu prinesli le še dodatno delo in odgovornost. Leta
1972 je prevzel še vodenje ljubljanskega MDO,
tako da je nato šest let vodil hkrati kar dva
meddruštvena odbora, ki vsaj po površini
pokrivata skoraj pol Slovenije.
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Razen tega je v letu 1974 postal še predsednik
PD Ljubljana - Matica, najštevilčnejšega planinskega društva v Sloveniji. Sodeloval je pri
izvedbi največjega gradbenega projekta v zgodovini slovenskega planinstva – gradnji Triglavskega doma na Kredarici. Res je sicer, da je
pri tem projektu sodelovala celotna planinska
srenja, vendar je največje breme kljub temu
ležalo na PD Ljubljana - Matica.
Samoumevno je, da takšno veliko delo ni ostalo neopaženo v širših planinskih krogih, zato je
bil Marjan na 18. redni skupščini PZS v novembru 1987 izvoljen za predsednika PZS. Z zanj
značilno vnemo se je lotil širokopoteznih načrtov, ki pa jih žal v zgolj dveletnem mandatu ni
mogel v celoti izpeljati.
Še naprej je vodil PD Ljubljana Matica in s svojimi bogatimi izkušnjami veliko prispeval k
rasti tega društva. Tudi potem, ko je vodenje
društva predal mlajšemu, je ostal član upravnega odbora in vse do zadnjega aktivno sodeloval.
Čeprav se je v začetku sedemdesetih let preselil v Medvode, je vseskozi ostal povezan z
litijskim oz. zasavskim planinstvom, saj v Litiji
živita hčerki Miša in Nana, hči Babi pa je v
Radečah. Z zanimanjem in naklonjenostjo je
spremljal novice o delu litijskih planincev in se
z veseljem udeležil srečanja začetnikov zasavskega planinstva na Šmohorju.
Marjan je v Litiji zapustil neizbrisen pečat tudi
z delom na področju kulture. Z 22 leti je prevzel vodenje Kulturno-prosvetnega društva
Tone Premk Sine, ki se je kasneje preimenovalo v DPD Svoboda. Sodeloval je v folklorni,
recitacijski in dramski sekciji, ponavadi kot
glavni igralec. Bil je predsednik Temeljne kulturne skupnosti in prvi predsednik odbora za
obnovo gradu Bogenšperk. Ni pretiravanje, če
zapišemo, da je njegova zasluga, da se je
obnova sploh začela in da grad ni končal kot še
eden iz dolgega niza razpadajočih objektov, ki
jih je še toliko po Sloveniji.
Marjana bomo litijski planinci ohranili v lepem
spominu, saj je v stoletni zgodovini društva
pustil pomemben in neizbrisen pečat.
Borut VUKOVIČ
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KOMISIJE UO PZS POROČAJO

G

KOMISIJA ZA ALPINIZEM
Na izpitih iz programa alpinist se v letu 2008
poznavanje ledeniške tehnike iz gradiva ne
ocenjuje. Zaželjeno je, da so kandidati z njo
seznanjeni.
Na izpitih iz programa alpinist inštruktor se v
letu 2008 poznavanje ledeniške tehnike iz
gradiva zahteva in bo kot priloga poslana
vsem kandidatom za AI.
Matjaž Šerkezi

radivo je povzetek licenčnega seminarja
za alpinistične inštruktorje, ki je bil v
mesecu februarja na ledeniku Koednitz
pod Velikim Klekom.
Gradivo naj služi kot opomnik vsem alpinističnim inštruktorjem pri vzgoji kadrov na matičnih alpinističnih odsekih. Dolžnost vseh AI je,
da z gradivom seznanijo in poučijo člane alpinističnih odsekov.
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VODNIŠKI KOTIČEK
Snežno izpopolnjevanje za vodnike PZS, Koča na Grohotu, 16. do 17. februar 2008
Organizator usposabljanja je bil v okviru Vodniške komisije pri PZS (VK PZS) MDO Koroške.
Vodstvo izpopolnjevanja:
Kotnik Jaka
IPV
Katja Kadiš
IPV
Rudi Ambrož
IPV
Mihev Janko
IPV
Pavle Lesjak
IPV
Ivan Cigale
IPV, AI
Oto Čegovnik
Inštruktor GRS
Milan Domitrovič
IPV
Nina Ozimic
VPZS

vodja izpopolnjevanja
tehnični vodja
član vodstva
član vodstva
član vodstva
član vodstva
član vodstva
član vodstva
predavateljica
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PD Dravograd
PD IMP
PD Radlje ob Dravi
PD Radlje ob Dravi
PD Črna na Koroškem
PD Ravne na Koroškem
GRS Prevalje
PD Velenje
PD Dravograd
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Seznam udeležencev izpopolnjevanja
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
37

Priimek
Vertič
Vidovič
Meglič
Meglič
Slemenšek
Cepec
Tratar
Karlovčec
Jančič
Djuherič
Ostruh
Golob
Verbuč
Bastl
Grudnik
Slokan
Galun
Slanič
Tovšak
Valtl
Hiter
Cerjak
Jančič
Borstnar
Nunčič
Česnik
Miklavc
Jereb
Kobav
Apat
Meglič
Žunec
Andrejc
Andrejc
Ograjenšek
Ograjenšek
Močilnik

Ime
Janez
Uroš
Cveto
Vladko
Martin
Tone
Roman
Marjan
Miran
Husein
Marjan
Bojan
Sandi
Stanka
Sandi
Verica
Alenka
Boris
Ciril
Peter
Jože
Ivan
Cveto
Boštjan
Florijan
Gregor
Ludvik
Miran
Marjan
Jože
Simona
Jožef
Dragica
Branko
Izidor
Simon
Izidor

Planinsko društvo
Ptuj
Ptuj
Skalca Hoče Slivnica
Skalca Hoče Slivnica
Mercator
Ožbalt-Kapla
Pošte in Telekoma Ljubljana
Velenje
Velenje
Velenje
Nazarje
Nazarje
Nazarje
Nazarje
Nazarje
Nazarje
Jakoba Aljaža Maribor
Jakoba Aljaža Maribor
Jakoba Aljaža Maribor
Bricnik Muta
Bricnik Muta
Zabukovica
Zabukovica
Janez Trdina Mengeš
Zavod za zdravstveno varstvo Celje

Pošte in Telekoma Ljubljana
PT Celje
Kamnik
Kamnik
Ravne na Koroškem
Skalca Hoče Slivnica
Ravne na Koroškem
RPD Dolga pot Dravograd
RPD Dolga pot Dravograd
Polzela
Polzela
Prevalje

___________________________________________________________________________________

POROČILO IZ IZPOPOLNJEVANJA
VODNIKOV PZS

V

organizaciji Podkomisije za usposabljanje pri VK PZS je v petek in soboto, 14. in
15. marca 2008 potekalo izpopolnjevanje
vodnikov PZS za snežne razmere v Erjavčevi koči na Vršiču. Izpopolnjevanja se je udeležilo 33 vodnikov PZS.
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Seznam udeležencev:
Primož Areh PD Slovenj Gradec, Stane Babič
PD Ribnica, Veronika Benedičič PD za Selško
dolino-Železniki, Ignac Benkovič PD Matica
Murska Sobota, Tone Burgar PD Janez Trdina
Mengeš, Boris Cergol OPD Koper, Aljoša Dornik
PD Viharnik Ljubljana, Pavle Habjan PD Železniki, Stojan Habjanič PD Matica Murska Sobota,
Boštjan Ivančič PD Fram, Tomaž Kocjan PD
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tva, Stanislav Jablanšček, član vodstva; Boris
Madon, član vodstva; Andrej Kunstelj, dr.,
predavatelj; Klemen Volontar, predavatelj.

Novo Mesto, Stojan Krivec PD Mežica, Simon
Kržič PD Srednja vas v Bohinju, Boris Kukanja
PD Matica Murska Sobota, Iztok Kužel PD Škofja Loka, Boštjan Lesjak PD Mežica, Zdenka
Mihelič PD Ribnica, Janez Oman PD Jesenice,
Franc Pahovnik PD Gornji Grad, Marjan Pajk PD
Trebnje, Boštjan Pečnik PD Lisca Sevnica,
Tone Prah PD Lisca Sevnica, Ignac Prša PD
Matica Murska Sobota, Stanislav Rosc PD Mežica, Andrej Rožič PD Bohinjska Bistrica, Mojmir
Rupar PD Lisca Sevnica, Janko Sotošek PD Lisca
Sevnica, Alojz Šalehar PD Trebnje, Vinko Šeško PD Lisca Sevnica, Denis Šimon PD Matica
Murska Sobota, Peter Vrčkovnik PD Šmartno ob
Paki, Aleš Žigon PD Slavnik, Matjaž Žohar PD
Žalec.
Za kvalitetno izvedbo izpopolnjevanja so poskrbeli naslednji člani vodstva in predavatelji:
Jože Bobovnik, vodja izpopolnjevanja; Iztok
Rojc, tehnični vodja; Darko Bernik, član vods-

Udeleženci izpopolnjevanja v snežnih razmerah med
vajo sondiranja, foto Zdenka Mihelič

________________________________________________________________________________________________

PD Ptuj, Matej Šnuderl PD Fram, Ivan Trampuž
PD PT Ljubljane, Vlasta Voda PD Ptuj.

POROČILO IZ IZPOPOLNJEVANJA
VODNIKOV PZS

Za kvalitetno izvedbo izpopolnjevanja so poskrbeli naslednji člani vodstva in predavatelji:
Jože Bobovnik, vodja izpopolnjevanja; Iztok
Rojc, tehnični vodja; Darko Bernik, član vodstva, Stanislav Jablanšček, član vodstva; Franci
Kumer, član vodstva; Boris Madon, član vodstva; Borut Vidovič, član vodstva; Klemen
Volontar, član vodstva, Andrej Kunstelj, dr.,
predavatelj.

V

organizaciji Podkomisije za usposabljanje pri VK PZS je v soboto in nedeljo, 15.
in 16. marca 2008 potekalo izpopolnjevanje vodnikov PZS za snežne razmere v Erjavčevi koči na Vršiču. Izpopolnjevanja se je udeležilo 28 vodnikov PZS.
Seznam udeležencev:
Aleš Apotekar PD Celje-Matica, Bogdan Brišar
PD Podbrdo, Jure Cencelj PD Žalec, Jože Hribernik PD Janez Trdina Mengeš, Miroslav Jegrišnik PD Polzela, Robert Jere PD PT Ljubljane,
Ivo Kavčič PD Žiri, Aleš Koršič PD PT Ljubljane,
Marjan Kukovec PD Maks Meško Ormož, Gorazd
Lapanja PD Cerkno, Gregor Majer PD CeljeMatica, Janko Marn PD PT Ljubljane, Slavko
Marolt PD PT Ljubljane, Franc Maršnjak PD
Velenje, Rok Medja PD Srednja vas v Bohinju,
Dejan Novosel PD PT Maribor, Marjan Olenik
PD Sežana, Jaka Pelhan PD Ljubljana-Matica,
Aleš Peretin PD Fram, Ingrid Peršolja PD PT
Ljubljane, Vinko Pintarič PD ŠD BTC, Janez
Pogačar PD Komenda, Tomaž Polak PD CeljeMatica, Damijan Sagadin PD Fram, Peter Šilak

Udeleženci in vodstvo snežnega izpopolnjevanja na
Vršiču po opravljenem delu, foto Franc Maršnjak
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KOMISIJA ZA ODPRAVE V TUJA GORSTVA

G

ospa Meta Vukić je bila polnih 17 let
strokovna delavka - tajnica – športnih
komisij Planinske zveze Slovenije: Komisije za alpinizem, Komisije za odprave v tuja
gorstva, Komisije za športno plezanje in Komisije za tekmovalno turno smučanje, ob tem pa
občasno še drugih komisij in odborov. S 1.
junijem 2008 tudi uradno odhaja v pokoj,
zaradi letnega dopusta pa je bil njen fizični
zadnji delovni dan že 1. april. Na prijetno in
uspešno sodelovanje z njo smo se tako navadili, da v upokojitev kar nismo verjeli. Gospe
Meti hvala za njeno delo in prijateljsko naklonjenost, pa tudi lepe in sončne upokojenske
dneve, mesece, leta, desetletja.

Tone Škarja

GOSPODARSKA KOMISIJA
POZIV PLANINSKIM DRUŠTVOM KI
UPRAVLJAJO PLANINSKE KOČE

K

onec aprila je čas, ko običajno pride do
sprememb v režimu obratovanja planinskih koč. Te so bile od oktobra dalje
zaprte ali so obratovale le ob koncu tedna.

Letos bodo prazniki za 1. maj trajali od nedelje 27. aprila do nedelje 4. maja 2008. Ker je
veliko koč v tem času odprtih cel teden vas
prosimo, da nam podatke o tem, kako bodo
obratovale koče v tem obdobju sporočite do
ponedeljka 21. aprila 2008, da jih bomo lahko
posredovali na spletni strani PZS in medijem.
Planinska zveza Slovenije

KOMISIJA ZA VARSTVO GORSKE NARAVE
STATUS DRUŠTVA, KI DELUJE V
JAVNEM INTERESU NA PODROČJU
OHRANJANJA NARAVE –
INFORMACIJA

V

Republiki Slovenije lahko strokovna in
ljubiteljska društva ali zveze (v nadaljevanju: društva) na področju ohranjanja
narave opravljajo dejavnost v javnem interesu
v delu, če namen ustanovitve in samo delovanje društva presegata uresničevanje interesov
članov društva.
Pridobitev statusa, da društvo deluje v javnem
interesu na področju ohranjanje narave urejata dva zakona in sicer:
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• Zakon o društvih, Uradni list RS
61/2006, z dne 13. 6. 2006, v V.
poglavju »društvo v javnem interesu«),
od 30. do 36 člena tega zakona ter
• Zakon o ohranjanju narave (uradno
prečiščeno besedilo), Uradni list RS, št.
96/2004, od 137. do 139. člena.
Po zakonu o društvih se društvu podeli tak status, če izpolnjuje naslednje splošne pogoje:
– da njegovi ustanovitelji in člani niso pravne osebe javnega prava;
– da ima dejavnost, ki je v javnem interesu,
opredeljeno v temeljnem aktu;
– da je registrirano in deluje najmanj dve
leti pred vložitvijo vloge za pridobitev statusa;
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– da je sredstva zadnji dve leti pretežno
uporabljalo za opravljanje te dejavnosti ter da
je redno izvajalo programe, projekte ali druge
aktivnosti za uresničevanje namena in ciljev,
ki so v javnem interesu;
– da ima izdelane programe bodočega delovanja;
– da lahko izkaže pomembnejše dosežke
svojega delovanja.
Dodatno pa Zakon o ohranjanju narave nalaga,
da status društva, ki deluje v javnem interesu
na področju ohranjanja narave, pridobi društvo, če izpolnjuje še naslednje pogoje:
- da opravlja dejavnosti s področja ohranjanja
narave;
- da je društvo za izvajanje teh dejavnosti že
prejelo priznanje, nagrado ali drugo ugodno
oceno mednarodno priznanih strokovnjakov;
- da društvo pridobiva del sredstev za svoje
delovanje pri ohranjanju narave tudi s članarino;
- da je izkazana pretežna poraba sredstev
društva za namene javnega interesa ohranjanja narave in
- da društvo s svojim delovanjem pomembno
prispeva k ohranjanju narave s tem, da dejavno sodeluje pri ohranjanju narave, izvaja promocijo ohranjanja narave ali širi strokovno
znanje na področju ohranjanja narave z izobraževanjem in vzgojo.
Te zahtevne pogoje je Planinska zveza Slovenije izpolnila v procesu dvoletnega prizadevanja, dokazovanja in prilagajanja svoje dejavnosti s področja varstva gorske narave, ko smo
morali vlogi za status priložiti tudi:
– kopijo veljavnega temeljnega akta društva, ki je v zbirki listin registra društev;
– osebno ime, EMŠO oziroma datum rojstva
in spol, državljanstvo in naslov stalnega prebivališča oziroma začasnega prebivališča zastopnika društva, ki je vpisan v register društev, če
v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča;
– poročilo o delu, iz katerega mora biti razvidno izvajanje programov, projektov in drugih
aktivnosti, ki jih je društvo izvajalo v javnem
interesu v zadnjih dveh letih, in o porabi sredstev za njihovo doseganje;
– letno poročilo društva za zadnji dve leti,
pa tudi revizorjevo poročilo;
– sprejet program prihodnjega delovanja na
teh področjih;
– dokazilo o rezultatih svojega delovanja;
– in druga dokazila o izpolnjevanju pogojev,
ki jih določa posebni Zakon o ohranjanju nara-

ve.
Ministrstvo za okolje in prostor je Planinski
zvezi Slovenije ta status podelilo z odločbo št.:
014-10-2/2005/5, z dne 18. 09. 2007. »Planinski zvezi Slovenije se podeli status društva, ki
deluje javnem interesu na področju ohranjanja
narave za nedoločen čas«, je zapisano v tej
odločbi.
Tak status si je PZS pridobila prvič v zgodovini.
Odločba je utemeljena predvsem s strokovnim
in uspešnim delom Komisije za varstvo gorske
narava, ki deluje pri Upravnem odboru PZS, z
dobrimi programi dela in uspešnim usposabljanjem strokovnih kadrov po programu za varuhe gorske narave ter s tem, da je delovanje
te komisije, preko odborov za varstvo gorske
narave pri meddruštvenih odborih in odsekov
za varstvo narave v planinskih društvih, usmerjeno na celotno območje R Slovenije.
Dodeljen status PZS prinaša in omogoča:
- Pri javnih razpisih za pridobivanje sredstev iz državnega proračuna, namenjenih društvom, se v merilih, s pomočjo
katerih se izberejo prejemniki sredstev, upošteva tudi status društva v
javnem interesu, pri čemer upoštevanje statusa ne sme presegati 20 % vrednosti ostalih meril;
- Društvo, ki pridobi status društva, ki
deluje v javnem interesu, ima pravico
zastopati interese ohranjanja narave v
vseh upravnih in sodnih postopkih;
- V različnih svetih javnih zavodov, s
področja varstva ali ohranjanja narave
(primer TNP), v katere so vključeni tudi
predstavniki nevladnih organizacij, ima
možnost, da v njih sodeluje neposredno
ali posredno;
- Bolj spoštovana (večjo »težo« imajo)in
upoštevana so mnenja, stališča ali predlogi PZS pri različnih okoljskih vprašanjih;
- Status ima tudi prestižni pomen, saj je
PZS z njim pridobila na ugledu, potrjena pa je tudi njena zgodovinska opredelitev za varovanje in ohranjanje
narave;
- Neposrednih finančnih učinkov tak status nima.
Prinaša pa tudi obveznosti:
- da sredstva (v primeru PZS, posebej
znotraj Komisije za varstvo gorske
narave) pretežno uporablja za oprav21
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-

Pristojno ministrstvo lahko PZS status društva v javnem interesu tudi odvzame, če ta
ne izpolnjuje več pogojev, določenih v
Zakonu od društvih in Zakonu o ohranjanju
narave, oziroma ne opravlja več dejavnosti
v javnem interesu.

ljanje dejavnosti s področja ohranjanja
narave ter da redno izvaja programe,
projekte ali druge aktivnosti za uresničevanje namena in ciljev, ki so v javnem interesu, izvaja promocijo ohranjanja narave ali širi strokovno znanje
na področju ohranjanja narave z izobraževanjem in vzgojo,
društvo v javnem interesu mora pristojnemu ministrstvu predložiti poročila
o svojem delovanju za preteklo leto, po
poteku starega pa tudi nov program
prihodnjega delovanja, vedno do 31.
marca tekočega leta.

Pripravil:
Podpredsednik PZS
Rudolf E. Skobe
Predsednik PZS:
mag. Franc Ekar

PLANINSKA DRUŠTVA IN KOMISIJE VABIJO
AKCIJE V APRILU 2008:
DATUM
12.4.08

Več na www.pzs.si

AKCIJA

ORGANIZATOR

INFORMACIJE

7. pohod po poteh celjskih
grofov

PD Grmada Celje

Franc Šinko 031/ 383 591

PD Železničar
Ljubljana

pisarna PD 01/ 29 12 297

12.4.08 Pohod Štampetov most
Boč (979 m),
Donačka gora (882 m)
Čistilna akcija »Za lepšo
12.4.08
Ljubljano«

PD Ribnica

Andrej Drobnič 040/ 737 330

PD Pošte in Telekoma Ljubljana

Irena Fekonja 040/ 245 607

12.4.08 1. Ojsterškov pohod na Kal

PD Hrastnik

PD Hrastnik

12.4.08 Nanos

PD Integral

Nevenka Pejčič 041/ 901 999

PD Ljubljana
Matica
PD Podpeč –
Preserje
PD Pošte in Telekoma Ljubljana
PD Železničar
Celje

PD 01/ 231 26 45
www.planinskodrustvo-ljmatica.si
Marko Goršič , 01/ 363 11 75
041/ 795 006
Stane Tomšič 041/ 830 366
Tone Jesenko 051/ 323 335

PD Liboje

PD 03/ 714 04 53

PD Slovenj
Gradec

Ivan Hovnik 051/ 310 913
Danilo Goljat 031/ 345 102

PD Grmada Celje

Franc Šinko 031/ 383 591

12.4.08

13.4.08

Letno vodniško izpopolnjevanje - Glinščica

13.4.08 Soška pot
13.4.08 Po obronkih Gorjancev
19.4.08 16. pohod
19.4.08

26. planinski pohod po
mejah KS in obeležjih NOB

19.4.08 Pohod po Meškovi poti
19.4.08

Srečanje planinskih
prijateljev

PD Bohinjska
Bistrica
PD Pošte in Tele19.4.08 Vrhovi otoka Cresa, Hrvaška
koma Ljubljana
Rusov pohod na Medvednico
19.4.08
PD Polzela
(Hrvaška)
19.4.08 Turni smuk Rodica- Suha

19.4.08 Bevkov vrh – Sivka - Žiri
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PD Brežice
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Ivan Ratej 041/ 792 734

Alojz Butkovič 041/ 657 110
Ruža Tekavec 041/ 536 788
PD 01/ 431 61 14
Mirko Jegrišnik 041/ 902 183
040/ 202 064

Obvestila Planinske zveze Slovenije
15. Gorski tek pod Kriško
20.4.08 goro za memorial Janka
Likarja
36. Koflerjev memorial20.4.08
Vrata
20.4.08 Jurijev pohod

PD Križe

Ivan Likar 041/ 784 175

Postaja GRS
Mojstrana

Dušan Polajnar 041/ 603 335

PD Dol

Toni Pavlič 051/ 303 463

20.4.08 Škocjanske jame

Aleksander Oblak 031/ 284 265
PD 01/ 431 61 14

24.4.08

Boris Lazar 041/ 756 352

25.4.08
25.4.4.5.08

PD Pošte in Telekoma Ljubljana
PD Pošte in TeleJurišče – Kriščevec (1091 m)
koma Ljubljana
15. tradicionalni pohod
PD Vojnik
Vojnik – Konigunda
Planinsko potepanje po
PD Viharnik
Korziki

26.4.08 Lipica- Kokoš- Jirmanec
Pohod po Ribniški planinski
26.4.08 poti od Travne gore do
Grčaric
26.4.Atlas - Maroko
3.5.08
27.4.08

Prijatelji Begunjščice
pohodna akcija

34. TRIM pohod na Boč ob
Dnevu upora
Pohod po tolmunih in slapovih reke Idrije ter Na Grad
27.4.08
in Ježo do Planinskega
doma pod Ježo
Pohod po vrhniški planinski
27.4.08
poti

Miroslav Blazinšek 041/ 685 635
Boris Jesenšek 051/ 256 726

PD Velenje

Irena Brložnik 031/ 210 396

PD Ribnica

Andrej Drobnič 040/ 737 330

PD Podpeč –
Preserje
PD Radovljica,
ŠZ Radovljica,
TD Radovljica

Marko Goršič 01/ 363 11 75
041/ 795 006
Miro Pogačar 041/ 534 692

PD Poljčane

Ivo Borovnik 041/ 878 376
Janko Kovačič 051/ 211 801

PD Valentin
Stanič Kanal

PD 05/ 389 63 43

PD Vrhnika

Roman Novak 041/ 224 039

PD Žalec

Dušan Šip 031/ 320 242

PD Metlika

Anton Krašovec 041/ 757 441

27.4.08 Kopitnik in Gore

PD Brežice

040/ 202 064

15. tradicionalni pohod
"Vojnik - Šentjungert"
27.- 30. Planinarjenje po Lošinju,
4.08 Hrvaška
Planinski izleti nad jezeri
29.4.08
južne Švice

PD Vojnik in
PD Vojnik, Savinjski MDO
Savinjski MDO
PD Ptuj in PD Maks Uroš Vidovič, PD Ptuj
Meško Ormož
tel: 02 777 15 11
PD Rašica

Primož Zupančič 041/ 612 778

30.4.08 Kresovanje na Srnjaku

PD Logatec

Janez Slabe 01/ 754 15 93
041/ 544 561

PD Jesenice

PD 04/ 586 60 70

PD Bajtar

Helena Plahuta 041/ 981 141

PD Radovljica

Marko Mulej 040/ 772 843

PD Celje Matica

PD 03/ 492 48 50

27.4.08

27.4.08 Pomlad na Bukovici
27.4.08

Tradicionalni pohod okoli
Metlike

27.4.08

Kresovanje pri koči na
Golici
Kresovanje za Domžalskim
30.4.08
domom
Prvomajsko kresovanje pri
30.4.08
Valvasorjevem domu
Tradicionalno kresovanje na
30.4.08 predvečer 1. maja
(Okrešelj)
30.4.08
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AKCIJE V MAJU 2008:
DATUM

AKCIJA

ORGANIZATOR

INFORMACIJE

PD Žirovnica

Dušan Rajgelj 04/ 580 13 11

PD Pošte in Telekoma Ljubljana

Roman Tratar 041/ 387 801

PD Polzela

Berni Palir 041/ 813 909

PD Lenart

Franc Meke 031/ 755 610

PD Metlika

Anton Krašovec 041/ 757 441

1.5.08 Prvomajski pohod na Areh

PD Fram

Janez Sagadin 02/ 601 49 81

Prvomajski pohod na
Kršičevec
Prvomajski pohod na
1.5.08
Mrzlico

PD Postojna,
PS Jurišče

Jadran Grželj 041/ 828 420

PD Trbovlje

Miro Drnovšek 041/ 957 640
Bojan Gorjup 03/ 56 22 036

1.5.08 Prvomajski pohod na Pečke

PD Drava Maribor

Borut Cerkvenič 041/ 482 331

PD Šentjur

Ivan Straže 031/ 883 319

PD Podpeč –
Preserje

Marko Goršič 01/ 363 11 75
041/ 795 006

PD Grmada Celje

Franc Šinko 031/ 383 591

PD Hrastnik

Marjan Pergar 03/ 564 51 07

PD Slovenj
Gradec
PD Gornja
Radgona

Stane Plevnik 041/ 832 035,
Zdenko Čas 041/ 418 213

Srečanje planincev in
1.5.08 občanov občine Mislinja v
Završah nad Mislinjo

PD Mislinja

Mirko Tovšak 040/712 132

1.5.08 Srečanje v gorah

PD Dol

Toni Pavlič 051/ 303 463

12. tradicionalni shod obča1.5.08 nov Žirovnice- pohod na
Stol
16. Romanov pohod
1.5.08
(Stična – Obolno - Gradišče)
47. pohod na Goro Oljko iz
1.5.08
Polzele
1.5.08 Pohod na Zavrh
1.5.08

Prvomajski pohod in
srečanje na Krašnjem Vrhu

1.5.08

1.5.08
1.5.08
1.5.08
1.5.08
1.5.08

Prvomajsko srečanje
delovnih ljudi na Resevni
Prvomajsko srečanje na
Krimu
Prvomajsko srečanje na
Pečovniški koči na Grmadi
Prvomajsko srečanje
planincev na Kalu
Prvomajsko srečanje
pod Kremžarjevim vrhom

1.5.08 Spominski pohod ob meji

1.5.08 Turni smuk na Veliki planini PD Bajtar
2.5.08

Družinski pohod na Mirno
goro

Elica Koroševič 041/ 843 203

Helena Plahuta 041/ 981 141

PD Črnomelj

Peter Dichelberger 031/ 638 912

ŠD Dole pri Litiji

Jože Prah 041/ 657 560
prah.joze@volja.net,
Dušan Mak 031/ 362 542

PD Bohor Senovo

Toni Petrovič 031/ 866 831

4.5.08 Majski pohod na Goro Oljko

PD Šmartno
ob Paki

041/ 616 466

4.5.08 Pohod po obronkih Celja

PD Grmada Celje

Robi Koritnik 031/ 353 373

PD Velenje

Marjan Skaza 040/ 128 081

3.5.08 Pohod po Oglarski poti
4.5.08

4.5.08

31. Jezikova nedelja na
Bohorju

35. trim pohod Šalek- Paški
Kozjak
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5.5.08

Tečaj gibanja v kopnih
razmerah - Turnc

10.5.08 2. pohod po Krpanovi poti
10.5.08
10.5.08
10.5.08
10.5.08
10.5.08

6. pohod po Ormoški
planinski poti
Kolesarjenje Oglej- Koper
po Elijevih poteh
Otvoritev novega
razglednega stolpa na
Planini nad Vrhniko
Srečanje popotnikov po
evropskih pešpoteh Strunjan
Srečanje udeležencev
akcije: Prijatelj Ratitovca
na Ratitovcu

11.5.08 Družne planinske poti
11.5.08

11.5.08

Tradicionalni pohod na
Jelenk
32. spominski in rekreativni
pohod na Blegoš (1562 m)

PD Ljubljana
Matica
TD Pivka,
PS Jurišče
PD Maks Meško
Ormož
OPD Koper,
kolesarski odsek

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

PD Vrhnika

Roman Novak 041/ 224 039

Občina Pivka
Marjan Kukovec 041/ 698 741
Aldo Zubin 040/ 453 819

Komisija za evrop- Jože Prah 041/ 657 560
ske pešpoti
prah.joze@volja.net
PD za Selško
dolino Železniki

Rado Goljevšček 04/ 514 64 89

PD Nova Gorica

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

PD Idrija

Valerija Pavšič 05/ 374 60 57

PD Gorenja vas
PD Škofja Loka

Franci Fortuna 04/ 51 81 117,
041/ 451 684,
PD Škofja Loka 04/ 51 20 667,
041/ 595 005,
Koča na Blegošu 051/ 614 587 (SNP)

Razstava fotografij »10 let na skupni vrvi« Tina Di Batista, Tomaž Jakofčič, bo odprta do 15.
aprila 2008 v Galeriji Rika Debeljaka – Kanal ob Soči.

10 let na skupni vrvi (Tomaž Jakofčič – Tina Di Batista)

P

kraja, četrtič tudi zaradi »prvega samostojnega alpinista« Vzhodnih Alp Valentina Staniča,
ki je postal znan po alpinističnih uspehih v
tujini (po sedanjih pojmih), vse dobro pa skozi
svoj humanizem uresničil v domači deželi. Očitno se je čutil dolžnik domači zemlji – če že ne
zaradi drugega, pa za to, ker ga je ta »rodila«.

redstavljati alpiniste kot fotografe v
galeriji RIKA Debenjaka je vedno prazničen dogodek. Najprej zaradi izjemnosti
razstavnih prostorov, posebej primernih za
zaokrožene zgodbe iz fotografskih objektivov,
drugič zaradi velike prizadevnosti organizatorjev, tretjič zaradi častitljive zgodovinskosti
25
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Predstavljati alpiniste tukaj v Kanalu pa je s svojo naravo; Tomaž z vzponi v Tienšanu, na
pomemben dogodek tudi zato, da se pokaže Daulagiri in Gjačung Kang, Tina v indijski
alpinizem še kot kulturna dejavnost, ne le kot Himalaji, z žensko navezo na Aljaski in v stogoli šport. Zagotovo ni športa, ki bi iz svojih lpih Trango v Karakorumu, oba skupaj pa leta
vrst rodil toliko likovnih umetnikov, pisateljev 2005 na lepotcu Ama Dablam. Oba sta tudi
ali vsaj piscev, tudi pesnikov, glasbenikov in gorska vodnika in kot vrhunska športnika zapopredvsem fotografov. Zakaj je tako, ni težko slena v slovenski policiji.
uganiti. Alpinizem je gibanje v naravi, sožitje Skoraj žal mi je, da pri posnetkih iz Slovenije,
in boj z njo, ob odkrivanju skrivnosti gora se Evrope, Azije, Severne in Južne Amerike nasčlovek odkriva tudi samemu sebi. Nazadnje je topata kot en, čeprav dvojni avtor. Žensko in
moško oko se razlikujeta in moškemu je užitek
to končni namen vse njegove dejavnosti.
Prav zato me je razveselilo vabilo k uvodni videti iste motive skozi žensko doživljanje. To
besedi razstave Tine Di Batista in Tomaža je mogoče le v umetnosti, tudi fotografiji,
Jakofčiča. Tina in Tomaž na tej razstavi in tudi sicer smo različni polovici istega sveta. Morda
sicer nastopata kot naveza. Če pogledamo pa njun pristop razodeva duh nove dobe, ki
njuno alpinistično pot, je za par prav klasična. mora obrusiti pogubno ostrino moškega ega in
Že izkušenemu Tomažu, saj je plezati začel že svetu prinesti več ženske mehkobe, ki edina
s 13. letom, se pridruži Tina in na »skupni omogoča sožitje različnosti. Ob tem razmišljavrvi« postaneta uspešen alpinistični par. Zna- nju o vsestranskosti nastopajočega para bi kar
čilno zanju je, da sta »kompletna« alpinista, težko našli kako nezapolnjeno vrzel. Tudi zato
pa naj zadeva plezanje v skali ali ledu, v špor- jima želim še dolgo in uspešno plezanje v vseh
tnih smereh ali dolgih ledenih in skalnih stenah pogledih na skupni vrvi.
Alp, v stolpih Patagonije ali na vrhovih hima- Čestitke organizatorjem in obema avtorjema,
lajskih velikanov. Uradno in neuradno sta že nam vsem pa užitek ob ogledu in podoživljanju
njunih fotografij.
dolgo med najboljšimi slovenskimi alpinisti.
Tone Škarja
Ne gre pa za togo zvezano navezo. Največje
himalajske uspehe sta dosegla ločeno, skladno
___________________________________________________________________________________

SLOVENIJA PLANINARI –
PLANINSKI POHODI ZASAVSKEGA
MDO 2008

D

nevnik nove obhodnice „Slovenija planinari – planinski pohodi Zasavskega MDO“
je ugledal luč sveta in je na voljo pri
Zasavskem MDO in planinskih društvih, ki se
vanj združujejo. V dnevniku so
namesto klasičnih kontrolnih
točk navedeni pohodi oziroma
druge prireditve, ki jih organizirajo planinska društva Zasavskega MDO. Na naslovni strani dnevnika je upodobljen Gašperjev
kostanj, ki raste ob Radeški planinski poti. Dnevnik je bil prvič
na voljo 16. 3. 2008 na marčevskem pohodu na Šmohor, sedaj
pa je pred nami že nov pohod.
PD Hrastnik vabi v soboto, 12. 4. 2008 na 1.
Ojsterškov pohod na Kal. Hrastniški planinci
pohod organizirajo v spomin na prezgodaj
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preminulega planinskega vodnika Jožeta
Ojsterška. Odločili so se, da ne bo obveznega
starta, temveč se do planinskega doma na Kalu
lahko povzpnete po katerikoli poti. Udeležba
na pohodu vam bo priznana, če se v domu
oglasite kadarkoli med 8. in 12. uro. V tem
času bo v domu posebna ekipa, ki bo potrjevala dnevnike pohoda, pa tudi dnevnik „Slovenija
planinari – planinski pohodi Zasavskega MDO“.
Kdor se pohoda ne bo mogel udeležiti, pa bi kljub temu rad sodeloval
v naši novi akciji, bo lahko kasneje
v dnevnik odtisnil žig koče oziroma
kak drug žig, ki se nahaja na Kalu.
Podobno velja tudi za ostale pohode, ki so navedeni v dnevniku.
Obvezna je le udeležba na pohodu
po Radeški planinski poti, ki bo 11.
10. 2008, saj s tem pohodom sodelujemo v akciji Slovenija planinari.
Prav tako je obvezna udeležba še na
treh pohodih, ki pa jih vsak pohodnik sam
izbere med preostalimi 13 ponujenimi pohodi.
Ob že omenjenih so to še pohod na Geoss 31.
5. 2008, Juriš na Bohor 7. 6. 2008, Pohod na
26
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Grmado nad Krškim 8. 6. 2008, Popoldne ob
citrah na Kopitniku 2. 8. 2008, Lisca poje 14.
9. 2008, Sovretov pohod 4. 10. 2008, Pohod po
potek Brežiške čete 25. 10. 2008, Pohod na
Čemšeniško planino 30. 11. 2008, Zimski pohod
z baklami na Mrzlico 6. 12. 2008, Sabatov
pohod na Kum 13. 12. 2008 in Planinski spominski pohod na Tisje 14. 12. 2008.
Vabimo vas, da se nam pridružite na planinskih pohodih po Zasavskem MDO. Dnevnike
lahko naročite na naslov MDO Zasavja, Mire
Pregljeve 1, 1270 Litiija.
Borut Vukovič
predsednik MDO

Planinski dom na Kalu, akvarel Pavel Smolej

PLANINSKA DRUŠTVA IN KOMISIJE POROČAJO
15. POHOD PO JURČIČEVI POTI
OD VIŠNJE GORE DO MULJAVE

Tudi mi smo vsako leto starejši in kot taki
vedno bolj cenimo trenutke, ki jih preživimo s
prijatelji, odmaknjeni od vsakodnevnih skrbi,
v uživanju naravnih lepot in kulturnih vrednot
na naših poteh.

1. marec 2008

T

udi letos smo se člani Planinskega
društva Pošte in Telekoma Ljubljana
odpravili po Jurčičevi planinsko kulturni poti, v deželo Desetega brata. Tradicionalni pohod, letos že petnajsti, poteka vsako
prvo soboto v marcu, na obletnico rojstva
pisatelja prvega slovenskega romana Deseti
brat.
Na tej 15 kilometrov dolgi poti od Višnje Gore
do Muljave pa postaja tradicionalna tudi udeležba članov našega društva z vodnikom Milanom Gugleto. Pot je izziv za vse, ki si žele
posamično in hkrati varno hoditi v družbi,
doživeti lepote narave in okolja, povezanega s
kulturno - etnografsko zgodovino dolenjske
pokrajine in uživati tako na začetku kot na
koncu poti v kulturnih dogodkih, ki spremljajo
ta pohod. Vsako leto se srečujemo isti ljubitelji te poti, letos se nam je pridružilo kar nekaj
novih naših članov in po njihovem navdušenju
sem prepričana, da se bomo drugo leto ponovno srečali. Da pa le ni vsako leto enako, je
poskrbela narava s spremenljivim vremenom,
kot da bi nam hotela dokazati, da zime še ni
konec, čeprav nas na poti veselo pozdravljajo
zvončki in trobentice. V Avstriji je ta dan pustošil orkanski veter, v Ljubljani je deževalo,
nam pa je bilo prizanešeno le z nekaj kapljicami dežja in vetrom, vendar nas ni motilo, že
mnogo slabše vreme smo imeli pretekla leta.

Jurčičeva kulturna pot je uradna planinska pot
PZS od leta 2006, pod skrbništvom PD Polž iz
Višnje Gore, ki skupaj z občino Ivančna Gorica
in ostalimi društvi odlično poskrbi, da jo lahko
vsako leto večje število udeležencev varno
prehodi ter da na poti nihče ni ne lačen ne
žejen. To leto se je začel pohod v Višnji Gori,
ki se letos ponaša s 530-letnico dodelitve mestnih pravic, s krajšo slovesnostjo ob 115letnici PZS. Februarja 1893 so na prvem občnem zboru, pri Maliču, zdajšnji blagovnici
Nama v Ljubljani, planinci ustanovili prvo Slovensko planinsko društvo, za predsednika pa
izvolili Franca Orožna.
Pot nas je iz mestnega jedra vodila po vzpetini mimo ostankov Starega gradu. Skozi vasici
Pristava in Zavrtače smo se povzpeli do hotela
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Polževo – minilo je že dva meseca in pol od jami z lanskega srečanja. Pohod smo končali
našega prijetnega prednovoletnega druženja v na Muljavi, na Jurčičevi domačiji, kjer je bil
tem gostišču. Skupaj z ostalimi smo se povzpe- zaključek prireditve z bogatim kulturnim proli po strmini smučišča do najvišje točke vzpe- gramom. Pozdravil nas je predsednik PZS
tine, k cerkvici Sv. Duha z znamenitim gotskim Franc Ekar, s Krjavljevo šegavostjo nas je
portalom. V bližini je kamen z žigi, ki označu- nagovoril župan občine Ivančna Gorica Jernej
je stičišče Jurčičeve poti z Grosupeljsko pla- Lampret, pozdravil nas je tudi kulturni minisninsko potjo, Potjo slovenskih legend in Potjo ter dr. Milan Zver, ki je tudi sam prehodil celo
kurirjev in vezistov NOV Slovenije. Nato smo pot. Množica pa je vzvalovila ob nastopu pevse polagoma spustili v osrčje krajev, kamor je ke Alenke Gotar z njeno evrovizijsko pesmijo
Jurčič postavil večino dogajanj iz svojih pri- Beli cvet z juga. Letošnjega Pohoda po Jurčipovedih: razvaline gradu Roje iz povesti Grad čevi planinsko-kulturni poti se je po objavi
Rojinje, ostanki razvalin gradu Kravjek blizu medijev udeležilo rekordnih 11.000 pohodnikmetije Kaščar pa predstavljajo Slemenice v kov. Vsa pohvala organizatorjem, ki so brezhinjegovem Desetem bratu. Nadaljevali smo do bno poskrbeli za varno hojo pohodnikov.
znane cerkve Sv. Krstnika, z nagrobnikom Pohod so organizirali brez prijavnine, poskrbeviteza Foedransberga, enega izmed lastnikov li so tudi za brezplačen prevoz pohodnikov z
gradu Kravjek. Med potjo smo obujali spomine Muljave do izhodišč pohoda v Višnjo goro in
na naša pretekla druženja na tej poti, sreče- Ivančno Gorico, zaradi česar je bil rekreativni
vali tudi člane Društva prijateljev poti KV pohod s kulturnim doživetjem dostopen res
NOV, sosede, sodelavce, prijatelje in naključ- najširšemu krogu ljudi.
ne znance, ki so se na pot podali sami. Z nami Vsak naš izlet nam pusti svojstven pečat dožije prvič hodil g. Pavel Premrl iz Vipave, pred- vetij v izbranem dnevu. Današnji nas bo sposedniški kandidat na zadnjih volitvah in kot minjal na veselo druženje, na stik z naravo, na
nam je napisal, je to jutro v Ljubljani sedel na bogato kulturno ponudbo, zapomnili si ga
prvi avtobus in srečal nas. V gostišču Na Rojah bomo po prizanesljivem vremenu in veselem
smo poklepetali s člani PD Planika iz Maribora, rajanju na koncu poti.
s katerimi se na organiziranih pohodih pogosto
srečujemo. Obiskali smo tudi gostoljubno in
Besedilo in foto: Irena Mlakar
zgovorno domačinko, ki nas je preteklo leto
prijazno pogostila in jo razveselili s fotografi___________________________________________________________________________________

54. OBČNI ZBOR PD POŠTE IN
TELEKOMA LJUBLJANA
Sobota, 8. marec 2008

M

inilo je že 54. leto uspešnega delovanja društva, ki smo ga preživeli nadvse
delovno, kot je bilo slišati iz poročil
predsednika društva Staneta Tomšiča, obeh
podpredsednikov, načelnikov odsekov in predsednikov planinskih skupin na občnem zboru v
Ljubljani.
PD Pošte in Telekoma Ljubljana spada med
največja slovenska planinska društva. Leta
2007 je plačalo članarino 1025 članic in članov. V matičnem društvu v Ljubljani 666
(+30), v planinski skupini Nova Gorica 176 (16), Kranj 121 (-5) in Novo mesto 62 (-37). V
primerjavi s prejšnjim letom je število članov
planinskih skupin rahlo upadlo, občuten upad
pa je v PS Novo mesto.

Letnik 34 / številka 4 – 2008

Tudi v preteklem letu smo nadaljevali s prenovo Poštarskega doma na Vršiču. Že tretje leto
zapored smo vložili znatna sredstva v posodobitev in polepšanje naše planinske koče. Razveseljivo je, da je dom po dveh okrnjenih
sezonah, tokrat uspešno obratoval celo poletje, od sredine junija do konca septembra, kar
se je poznalo tudi na izkupičku. Potem, ko smo
leta 2005 zgradili čistilno napravo, leta 2006
pa obnovili kuhinjo in sanitarije, je lani sledila
nekoliko mirnejša sezona, v kateri pa tudi nismo mirovali. Obnovili smo vhodno vežo in
točilnico, zamenjali električno napeljavo v
nadstropju, pred glavnim vhodom smo zgradili
kamnito stopnišče in tlakovali dvorišče. Tudi
letos ne nameravamo počivati. Načrtov za
posodobitev naše 55 let stare planinske koče
je še veliko, denarja pa malo. Zato prosimo
člane in prijatelje društva, da nam po svojih
močeh pomagate pri zbiranju donacij za
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dokončanje prenove našega skupnega doma na nujno potrebujemo za zagotavljanje varnosti
na naših izletih in na planinskih poteh.
Vršiču.
Še posebej se zahvaljujemo vsem, ki ste se že Vedno večjo pozornost posvečamo varni izveodločili nameniti del dohodnine za donacijo dbi planinskih izletov, saj v gorski naravi predruštvu in prosimo tudi ostale, da to storite, žijo številne pasti in nevarnosti, ki nam lahko
saj ni potrebno drugega, kot sporočiti pristoj- pokvarijo še tako skrbno načrtovan izlet. Za
nemu davčnemu uradu svojo voljo, z navedbo varno izvedbo skrbimo strokovno usposobljeni
naziva in davčne številke PD Pošte in Teleko- registrirani vodniki PZS, ki nas je v društvu 27.
ma Ljubljana. Zagotavljamo vam, da bomo z Pripravljamo in vodimo izlete v svojem prostem času prostovoljno in brezplačno.
donacijami ravnali nadvse gospodarno.
V osnovni izletniški dejavnosti so vodniki PZS,
skupaj z odseki in planinskimi skupinami, izvedli preko 150 različnih planinskih akcij, s skoraj 3900 udeleženci. Žal nam je večkrat ponagajalo vreme prav pri izletih v visokogorje.
Zato pa smo bili junija kar z dvema avtobusoma na Sardiniji in prav tako z dvema jeseni v
Dalmaciji. Vmes pa smo julija spravili pod
streho še petdnevni članski planinski tabor v
Dolomitih. Mladinski odsek je prav tako uspešno izvedel dva tabora v Možnici. Ob tem pa
nismo zanemarili vzdrževanja planinskih poti
na območju Prisojnika in v okolici Ljubljane,
za katere skrbi naše društvo.
Stane Tomšič
Skrbeli smo za redno usposabljanje strokovnih
Foto: Irena Mlakar
planinskih kadrov, kot so vodniki PZS, markacisti PZS in varuhi gorske narave PZS, ki jih
___________________________________________________________________________________

OBČNI ZBOR PLANINSKEGA
DRUŠTVA GOZD MARTULJK

Sledil je uradni del občnega zbora. Pregledali
so opravljeno delo. Iz poročil je razvidno, da
so bili člani aktivni na več področjih. Poleg že
omenjene postavitve spominskega obeležja so
Planinsko društvo Gozd Martuljk je v začetku organizirali in se udeležili štirinajstih izletov,
marca 2008 organiziralo redni letni občni sodelovali na treh čistilnih akcijah, organizirali
zbor.
dva predavanja, urejali štiri planinske poti, ki
redsednik društva Oman Anton je pozdra- so v oskrbi društva in vzdrževali bivak pod Špivil vse navzoče člane in goste. Ogledali so kom.
si film z otvoritve spominskega obeležja Problem lastništva zemljišča tenis igrišča, ki je
ponesrečenim v gorah v Jasenjah. Spominsko bilo v postopku denacionalizacije, je končno
obeležje so postavili člani Planinskega društva rešen. S sporazumom občine in lastnikov so
s prostovoljnim delom in pomočjo donatorjev. dosegli, da z zamenjavo terena prestavijo igriTako so poskrbeli, da bodo obeležja ponesre- šče na prostor, ki je v lasti občine. Vrnjeno
čenim v gorah Martuljkove skupine in v Kara- zemljišče bodo primerno uredili. Novo igrišče
vankah nad Srednjim Vrhom zbrana na enem bo večnamensko. Z aktivnostmi izgradnje bodo
mestu.
pričeli letos.
V društvu skrbijo tudi za redno izpopolnjevanje znanj svojih članov. O vseh aktivnostih
obveščajo člane v lokalnih medijih in na spletni strani društva
www.planinskodrustvogozdmartuljk.si
Tudi mladinski odsek pri društvu je delaven.
Sodelovanje in udeležba najmlajših je na izletih bolj skromna, toda odpravili so se na tri
izlete, plezali na umetni plezalni steni in s
29
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Centrom za pomoč mladim organizirali že tra- Robič spominsko plaketo ob življenjskem jubileju, zlati častni znak PZS pa Janez Gril in
dicionalni dan Igrajmo se v Rutah.
Občni zbor so pozdravili tudi gostje Robič Aleš Stanko Košir.
– načelnik GRS Kr. Gora, Benedik Franc – pred- Številni člani društva so se veselili tudi novega
sednik MDO PD za Gorenjsko, Brojan Janez – gasilskega doma, v katerem se bodo sedaj lahpredstavnik PD Dovje Mojstrana, Franja Krev- ko organizirali občni zbori in predavanja, kjer
zel – predsednica PD Kr. Gora in želeli društvu bo prostor za sestanke in arhiv društva.
V lepi dvorani so občni zbor zaključili s prijetše naprej veliko uspehov in aktivnih članov.
Občni zbor je potrdil program dela za tekoče nim družabnim srečanjem in se sladkali z dobrotami članic društva.
leto.
V letu 2007 so trije člani za opravljeno delo
prejeli tudi visoka priznanja PZS in sicer Boris
___________________________________________________________________________________

DOLINA GLINŠČICE
(Doživetje z domačinom; sodelovanje med
OPD Koper in SPD Trst)

O

balni planinci radi obiščejo bolj ali manj
zahtevne poti v neposredni bližini Kopra.
Zadnjo soboto so preživeli v dolini Glinščice v Italiji, le nekaj kilometrov od Trsta, v
neposredni bližini vasi Boljunec.
Dolina GLINŠČICE (Val Rosandra), ki se izteka
in odpira proti morju, je edini naravni prehod
z obmorske naplavinske ravnine na kraško planoto. Reka Glinščica, ki je tu izdolbla zanimiv
kanjon, izvira v Sloveniji, v bližini Kozine, na
n.v. 400 m in se po 2,5 km izliva v morje. Levi
breg doline gradijo plastoviti apnenčasti skladi, ki zaradi krušljivosti tvorijo obsežna melišča. Desni breg je manj krušljiv in kaže zaporedje prepadnih sten (je del kraškega roba).
Kljub skromni nadmorski višini - dno doline se
nikjer ne dvigne nad 100 m - je dolina izrazito
skalnata in gorska. V samem središču doline pa
se vleče oster greben, ki je posebnost in
poglavitna točka tega gorskega kotička. Zato
kaže dolina mnogo prej predalpsko podobo kot
pa značaj doline, ki se odpira k morski obali.
Zaradi geografskega položaja je imela v preteklosti pomembno vlogo za prebivalce ob
Tržaškem zalivu. Prav zato, poleg naravnih
znamenitosti, najdemo tu mnogo ostankov
človekove dejavnosti iz dolgega obdobja bogate zgodovine. V sodobnem času pa je dolina
postala zanimiva za ljubitelje narave, saj ne
manjka zanimivih poti, plezališč in kotičkov
neokrnjene narave. Proglašena je za deželni
naravni rezervat.
Tokrat so obalni planinci Glinščico obiskali
malo drugače. Doživeli so jo z domačinom Stojanom Glavino iz Boljunca po krožni poti, ki jo
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je Slovensko planinsko društvo Trst uredilo v
spomin na dolgoletno članico in dobrotnico
Slavo Slavec (1917 – 2006). To ni povsem nova
pot, marveč stara, saj poteka po opuščenih
starih stezah, ki so jih vaščani Boljunca in
Gornjega Konca uporabljali dolga leta za spravilo drvi in pašo. Poteka po področjih, kamor
le malokdo zaide. Pot še ni označena zaradi
stroge zakonodaje. Zato je še kako dragoceno
vodenje domačina Stojana, kateremu gre zasluga, da so to pot uredili. Hkrati pa kot zaljubljenec v dolino Klinšce (kot ji pravijo domačini) in njen dober poznavalec približa obiskovalcem njeno vsestransko bogastvo.

Pot se je, po prehodu reke Glinščice, povzpela
med borovci na strmo, sprva na gruščnato,
nato pa kamnito polico do roba Malega Krasa
(cca 400 m), sledil je spust po meliščih, do
balvana kocke, od koder je le skok po ozki
polički do zanimive jame, ter nato spet navzdol do struge Glinščice. Pot se sicer nadaljuje
po že nadelani stezi ob strugi, nato pa navkreber do nekdanjega gradišča na Mihela. Dobro
razpoloženi koprski planinci pa so jo mahnili
do Botača, zaselka na koncu doline, kjer poteka, zdaj zares odprta, meja med Italijo in Slovenijo. Na drugačno mejo in bivšo državo
Jugoslavijo še vedno spominja opuščena stražarnica in rampa. Tu so obiskali gostilno z
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gostoljubnimi domačini – Slovenci ter se zatem Planinci so se vračali domov bogatejši za nova
povzpeli na opuščeno želežniško progo, zdaj spoznanja in polni nepozabnih užitkov gorske
urejeno kot rekreacijsko pot in nato po solni narave.
poti mimo gradišča na vrh Mihela (230 m), od Po dolini Glinščice so iz preteklosti sicer urekjer so si ogledali celotno prehojeno pot in se jene in označene mnoge poti (rdeče-bele
oznake s številkami CAI-a, tu poteka tudi del
spustili po brezpotju do Boljunca.
Izlet je bil pravo gorsko doživetje, predvsem slovenske vertikale z belo-modrimi oznakami),
pa je bilo to spoznavanje doline Glinščice iz a žal v slovenski literaturi ne najdemo prav
povsem nove perspektive. Planinci so radi pris- veliko opisov. Stojan pravi, da razmeroma
luhnili Stojanovemu zanimivemu pripovedova- malo Slovencev zahaja v Klinšco, obiskujejo jo
nju. Približal jim je mnoge naravne znameni- predvsem Italijani, še posebej ob nedeljah in
tosti: poleg že znanega slapa, balvanov, pleza- praznikih. Veseli se izdaje dopolnjenega vodlišč, številnih jam, ki so v preteklosti igrale nika Slovenska Istra, Čičarija, Brkini in Kras, ki
pomembno vlogo in so del zgodovinske dediš- bo predstavil dolino Glinščice in nekatere poti
čine, jih je opozoril na ostanke mnogih mlinov, po njej, med njimi tudi pot Slave Slavec. Vodna začetek rimskega vodovoda, ki je oskrboval nik bo izšel pri Založbi PZS v letu 2008. V kratstari Trst, ostanke gradov, ki so varovali kem bo tudi občina Dolina izdala dvojezično
pomemben prehod z morja v notranjost, gradi- knjižico o dolini Glinščice in njenih znamenitošča, kamne z napisi, ki so opredeljevali katas- stih.
Maruška Lenarčič
trska področja… pripovedoval je o svojih spoFotografiji: Aleš Bubola
minih na Klinšco izpred 50 let, predstavil
domača imena, ki počasi tonejo v pozabo…
___________________________________________________________________________________

SREČANJE MARKACISTOV OPP
DOLENJSKE IN BELE KRAJINE,

32 markacistov iz sedmih planinskih društev s
področja MDO. Iz poročil je razvidno, da so
markacisti opravili v letu 2007 skupno 1.197 ur
prostovoljnega dela. Imeli so tudi dve veliki
meddruštveni delovni akciji, ki jih bodo organizirali tudi v letu 2008. Srečanje leta 2009 bo
organiziralo PD Polet Šentrupert.

07. 02. 2008

M

arkacisti MDO Dolenjske in Bele Krajine
so imeli letno srečanje dne 7.2.2008 v
planinskem domu na Mirni gori. Gostitelj je bilo PD Semič. Srečanja se je udeležilo
___________________________________________________________________________________

SREČANJE MARKACISTOV
OPP NOTRANJSKE,

markacistov-pripravnikov je zaključilo dveletno pripravništvo. Organizirani sta bili tudi dve
skupni akciji OPP. Načelnik KPP je ob koncu
srečanja razdelil nove markacijske izkaznice.

15. 02. 2008

R

edno srečanje markacistov MDO PD Notranjske je bilo v petek, 15. februarja
2008 ob 18. uri v sejni sobi Krajevne skupnosti Vrhnika, Tržaška cesta 11. Prisotnih je
bilo 27 markacistov iz devetih planinskih društev. Iz letnih poročil načelnikov odsekov je
bilo ugotovljeno, da je bilo na območju MDOja opravljenih 2.011 ur prostovoljnega dela na
planinskih poteh in prevoženih 1.865 km. Osem
___________________________________________________________________________________

V

SREČANJE MARKACISTOV
OPP PODRAVJA,

soboto 16. februarja 2008 so
rih Turistične kmetije Marič
kacisti Podravja. Prisotnih
markacistk in markacistov iz 20

16. 02. 2008
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se v prostozbrali marje bilo 60
(dvajsetih)
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planinskih društev MDO Podravja. Pregledali so
delo v letu 2007 in potrdili program za leto
2008. Najzaslužnejšim markacistom so podelili
priznanja. Načelnik KPP je predstavil delo
komisije v letu 2007 in Zakon o planinskih
poteh ter razdelil nove izkaznice.

___________________________________________________________________________________

SPOMINSKI POHOD PO
ŠISERNIKOVI POTI

L

epo sončno jutro na prvo marčevsko soboto je tudi letos vzpodbudilo veliko število
planincev, da so se odpravili na tradicionalni spominski pohod Jožeta Šisernika. Tega
vsako leto, ko se zima počasi poslavlja, zahodni del Pohorja od Dravograda do Kremžarice pa
je običajno še prekrit z zadnjimi zaplatami
snega, organizira Planinsko društvo Slovenj
Gradec. Jože Šisernik, katerega spominu slovenjgraški planinci namenjajo ta pohod, je bil
znan planinec, alpinist, markacist, na splošno
pa priljubljen rekreativec, saj skorajda ni bilo
rekreativne prireditve, na kateri ne bi srečali
Jožeta. Tako kot je živel, se je tudi končala
njegova življenjska pot. 29. februarja 1980 je
tekmoval na sindikalni veleslalomski tekmi na
smučišču pod Partizanskim domom. Ko je pripeljal skozi cilj, ga je izdalo srce, omahnil je v
sneg, tisti pa, ki smo bili prisotni na ciljni strmini, najprej sploh nismo dojeli, da se je
Jožetu kaj pripetilo. Menili smo, da se je zaradi naporne vožnje in zaradi kratkotrajnega
počitka namenoma zvrnil v sneg. Šele čez
nekaj časa smo dojeli, da je z njim nekaj
narobe. Kljub temu, da je bil tam takoj prisoten tudi zdravnik, ki mu je nudil takojšnjo
zdravniško pomoč, mu ni bilo več pomoči. V
47. letu se je tako končala njegova življenjska
pot, lepo pa je, da so njegovemu spominu slovenjgraški planinci posvetili vsakoletni pohod
od Dravograda do Kremžarice, saj smo ga na
tej poti v času njegovega življenja zelo pogosto srečevali.

Da premagamo »Šisernikovo pot« potrebujemo
približno 4 ure zmerne hoje. Začetek poti se
prične pri upravnem poslopju zadruge Dravograd, nato pa strmo vzpne na vrhove nad Šen-
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tjanžem. V nadaljevanju hodimo deloma po
gozdu, deloma prečkamo senožeti, travnike in
gozdne jase ob redkih kmetijah, vse do Škratka, nato pa se ob koncu ponovno zagrizemo v
strmino pred vrhom Kremžarice. Po kakšni pol
uri naporne hoje končno prispemo do Koče pod
Kremžarjevim vrhom in s tem zaključimo opisano pot.
Tudi letošnjega pohoda se je udeležilo lepo
število planincev. Večina se jih je iz Mislinjske
doline odpravila kar z rednim avtobusom, drugi
pa so v Dravograd prispeli z avtomobili. Po
evidenci, ki jo vodijo na Kremžarici, je letos
pot prehodilo preko 300 planincev. Med potjo
so nas na dveh kmetijah pogostili tudi s pijačo
in hladno hrano, na koči pod Kremžarjevim
vrhom pa sta nas sprejela vedno nasmejana
začasna upravnika koče Stane in Sonja. Letos
smo prvič žal na Kremžarici pogrešali dolgoletnega zapisovalca vseh pohodnikov Mirka Žolnirja, ki zaradi bolezni letos ni mogel sodelovati
pri organizaciji pohoda. Lahko rečemo, da je
Mirko eden izmed tistih slovenjgraških planincev, ki je veliko storil za to, da je Šisernkov
pohod postal tradicionalna prireditev Koroških
planincev.
Mirko Tovšak

S Kremžarice je čudovit pogled na Uršljo goro
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Obvestila Planinske zveze Slovenije
600 UDELEŽENCEV NA
JUBILEJNEM 30. ZIMSKEM
POHODU ARIHOVA PEČ 2008

za udeležbo na pohodu ter domača slovenska
glasba.
Značko za 5-kratno udeležbo so prejeli: Aleš
Alojzija (Kranj), Drempetič Darko (Ljubljana),
Gabriel Darina (Svatne), Gallob Fabian (Brnca),
Igerc Joško (Globasnica), Isakovič Rado {Ljubljana), Jager Bojan (Celovec), Jager Boža
(Celovec), Jurič Tone (Ljubljana), Kenda Karolina (Ljubljana), Kšmrlj Janez (Kranj), Marn
Marjan (Komenda), Muller Valentin (Podgorje),
Rajgl Anica (Celje), Rovšek Mitja (Škofiče),
Savelli Emil (Črna), Selovin-Pradetto Alexandra
(Celovec), Srebotnjak Viktor (Kranj), Šipek
Bojan (Črna), Škoberne Martin (Celje), Špegel
Polona (Ljubljana), Špegel Marjan (Ljubljana),
Turnšek Danica (Ljubljana), Turnšek Milan
(Ljubljana), Varl Alojz (Jesenice), Vrečar Ida
(Celje), Wuttej Bertl (VeIokovec), Zenz-Stern
Janja (Železna Kapla); 10-kratna udeležba:
Boškin Vera (Ljubljana}, Bozovičar Stane
(Kranj), Habjanič Aleš (Celje), Kuchar Peter
(Železna Kapla), Lesjak Albert (Celovec),
Menart Marija (Celje), Ottowitz Niko (Sreje),
Papež Anton (Ljubljana), Wakounig Franc
(Borovlje); 15-kratna udeležba; Iskra Rezika
(Kotmara vas), Čuden Janez (Jesenice), Rehsmann Franc (Svatne), Pradetto Stefan (Celovec); 20-kratna udeležba: Ropač Liesi (Bekštajn), Rudolf Karl (Loče), Lesjak Stanko (Celje), Soklič Stane (Kranj), Serajnik Joka (Šentpeter pri Šentjakobu); 25-kratna udeležba:
Ribežl Herman (Celje), Jekuš Stane (Celje),
Prinčič Marjan, Ropač Manfred (Bekštanj), 30kratna udeležba; Mall Janko (Holbiče), Prušnik
Danilo (Kotmara vas)... Vsak udeleženec pohoda pa je letos poleg diplome o udeležbi prejel
še folder z opisom tragičnega dogajanja pod
Arihovo pečjo, februarja 1945 ter zlato značko.

PLIBERK/CELOVEC, 19. marca 2008 –
etošnji jubilejni 30. zimski pohod v spomin na padle borce pod Arihovo pečjo na
avstrijskem Koroškem v organizaciji Slovenske športne zveze (SŠZ), Slovenskega planinskega društva Celovec in SPD "Rož" iz Šentjakoba je povsem uspel. Pohoda ob lepem
toplem vremenu in - zaradi pomanjkanja snega
- odličnimi pogoji, se je udeležilo rekordno
število 600 udeležencev. Spominske in hkrati
športno-rekreativne prireditve so se tudi Ietos
masovno udeležili pohodniki iz SIovenije (člani
planinskih društev od Štajerske prek Koroške,
Gorenjske in Ljubljane do Primorske), posebej
razveseljiv pa je bil tudi velik odziv pohodnikov iz celotnega dvojezičnega ozemlja avstrijske Koroške. Pohoda pa se je udeležila tudi
zvesta skupina iz Samobora na Hrvaškem.
Ob jubileju so organizatorji pripravili poseben
program s položitvijo vencev pri spominski
plošči pod Arihovo pečjo ter manjšo slovesnostjo pri Polancu na Čemernici. Venec in rože pri
spominski plošči pod Arihovo pečjo sta položila
Mitja Travnik za Zvezo koroških partizanov
(ZKP) ter Bogdan Mohor-Ston, partizan, ki je
preživel tragedijo pod Arihovo pečjo, ko je v
noči od 9. na 10. februarja 1945 v hajki z nemškim "wehtmachtom" padlo osem partizanov.
Na slovesnosti pri Polancu na Lemernici so bili
posebej odlikovani Danilo Prušnik, ki je na čelu
organizacijskega odbora pripravil in uspešno
izvedel vseh 30 pohodov, častni predsednik
SPD Celovec in SSZ Lubo Urbajs, eden glavnih
pobudnikov pohoda, ter Janko Malle, ki se je
udeležil 30-ih pohodov. Z minuto molka pa so
se na slovesnosti spomnili tudi prof. Milana
Kuppra, dolgoletnega člana organizacijskega
odbora Arihava peč, ki je dva dni pred pohodom umrl v 84. letu starosti.
Kot vsako leto, so se pohodniki že zgodaj zjutraj in ves dopoldan zbirali pri Polancu na
Čemernici nad Šentjakobom v Rožu in se nato
povzpeli mimo partizanskega bunkerja proti
najvišji točki pohoda, kočo na Bleščeči (1.086
m). Nato so se prek Ressmannove koče spet
vrnili v cilj pri Polancu na Čemernici. Tudi
tokrat ni manjkalo družabnosti - ne med potjo,
ne na koči Slovenskega planinskega društva
Celovec na Bleščeči in ne v cilju pri Polancu,
kjer so pohodnike čakali okrepčila in diplome

L

Pohoda se je udeležil tudi preživeli partizan Bogdan
Mohor-Ston (na sliki pri pogovoru z avstrijsko televizijo
pred spominsko tablo pod Arihovo pečjo).
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Med častnimi gosti letošnjega jubilejnega čega kulturnega društva "Rož" ter Slovenske
pohoda so bili predsednik Zveze Koroških par- športne zveze in tudi številni sponzorji, mdr.
tizanov Peter Kuchar, predsednik zveze slo- Zveza Bank v CeIovcu, Posojilnice bank Šentjavenskih organizacij dr. Marjan Sturm, konzul R kob v Rožu, Borovlje-Celovec, Bilčovs, ZilaSlovenije v Celovcu Gregor Jovan, avtor doku- Beljak, Pliberk, Podjuna in Železna Kapla,
mentarca "Der Partisan" Tobias Kavelar, Janez tovarna smuči Elan na Brnci, zadruga "Unser
Kmet, sin partizanke Emilje Kmet - Andreje ki Lagerhaus" iz Šentjakoba, prireditev pa je
letos podprl tudi športni referat deželne vlade
je padla pod Arihovo pečjo, in še mnogi drugi.
K izrednem uspehu letošnje prireditve so poleg avstrijske Koroške.
rekordnega števila pohodnikov iz celotnega 31. zimski pohod Arihova peč 2009 bo v nedelprostora Alpe-Jadran bistveno prispevali tudi jo 1. marca 2009.
Ivan Lukan
številni prizadevni prostovoljni sodelavci Slovenskega planinskega društva Celovec, doma___________________________________________________________________________________
sobljene vodnike. Občni zbor so pozdravili tudi
OBČNI ZBOR
gostje in sicer župan Franc Kramar, predsednik
PD BOHINJSKA BISTRICA
meddruštvenega odbora PD na Gorenjsko,
predstavnika PD Podbrdo in PD Gorje. Ob zaklani Planinskega društva Bohinjska Bistrica ljučku nas je predsednik povabil že na nasledsmo se v petek, 7.3. zbrali na rednem nji, volilni občni zbor in zakusko. Sproščeni
občnem zboru v prostorih penziona Tripič. pogovori med planinskimi prijatelji in znanci
Zbor je odprl najstarejši član nadzornega so dali čutiti, da se bo v gorah v bodoče še
odbora Jože Arh – Matjažev Joža. Ob polurni marsikaj dogodilo.
prekinitvi zaradi sklepčnosti, nam je Janez
Pikon pokazal slike iz našega konca. Njegova
zbirka slik je prava zakladnica zanimivih kotičkov Bohinja.
Po projekciji se je pričel uradni del, ki mu je
prisostvovalo 60 članov in povabljenih gostov.
Poročila predsednika, mladinskega odseka, AO
Bohinj, tajnice, skrbnice financ, gospodarja
koče, skrbnika poti so zrcalo dobrega dela v
preteklem letu. Poleg odborov imajo za to
zaslugo tudi poverjeniki in vsi tisti, ki so bili
pripravljeni žrtvovati nekaj prostega časa za
delo društva. Še vedno se večino dela opravi Občni zbor je odprl Jože Arh
prostovoljno.
Društvo ima 350 članov in razveseljivo število
Lojze Budkovič
mladih članov. Pri bodoči dejavnosti bi lahko
organizirali več izletov, kar pa je izziv za uspo___________________________________________________________________________________

Č

"GLINČAN" OD EMONE DO DANES
Nedelja, 16. marec 2008

j

e pisalo na povabilu na izlet, ki ga je
teden pred Veliko nočjo organiziral Odsek
za varstvo narave pri Planinskem društvu
Pošte in Telekoma Ljubljana. Vedeli smo le,
da bomo hodili po zahodnem obrobju Ljubljane, po delu Polhograjskega hribovja do
Topola na Katarini, ko smo se zbrali na
obračališču mestnega avtobusa v Podutiku.
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Od tu smo krenili mimo peskokopa do kamnite
zgradbe v obliki bunkerja, ki je žal postala
divje odlagališče odpadkov. Vendar to ni nekdanji vojaški objekt, temveč lepo ohranjena
apnenica, ki jo je leta 1875 postavil kamnosek
Lovrenc Vodnik. V njej so na tone kamna gliničana predelali v apno, predvsem za popotresno obnovo Ljubljane in okolice. Spoznavanje prav tega kamna, GLINIČANA, je bil motiv
izleta. Ob apnenici nam je vodnica Irena
Fekonja predstavila knjigo, v kateri je našla
idejo. Po lepi gozdni poti smo krenili proti
34
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Toškemu čelu, med opazovanjem številnih stavbe širom po Ljubljani in obrobnih naseljih;
znanilcev pomladi, trobentic, vresja, celo Šiški, Kosezah, Dravljah, Kamni gorici, Guncvijolice in pljučniki so že cveteli. Po lepi goz- ljah, Šentvidu, Dolnicah in Glincah. Iz njega so
dni poti smo prispeli do Malega in Velikega zgrajena podnožja in portali renesančne KaziBrezarjevega brezna, prizorišč žalostnih ne, Evrope in Figovca, hiš na Gornjem trgu in
povojnih dogodkov, o čemer priča tudi spo- v Stari Ljubljani ter številnih drugih stavb in
minsko obeležje. Nadaljevali smo do križišča cerkva naše metropole. Pa okenski okviri, stemarkirane Poti kurirjev in vezistov NOV Slove- bri in stebrički, kužna znamenja, spomeniki in
nije in do spomenika KURIRČKA, posvečenega kapelice, vodnjaki in kamnite mize, ki jih najvsem padlim kurirjem v NOB, žal pa je od nje- demo povsod na tem območju. Iz gliniškega
ga ostala le še plošča. Pot poteka od Prekmur- apnenca je zgrajen tudi srednji most Ljubljanja do Primorja, Društvo prijateljev poti KV skega Tromostovja, z letnico 1842. Po prvi
NOV Slovenije pa skrbi za njeno vzdrževanje svetovni vojni pa je gliničan izgubil veljavo,
in prepoznavnost.
saj se je z arhitektom Plečnikom začela upoPo najstrmejšem delu poti smo si zaslužili raba lepšega kamna iz Podpeči.
počitek v Lovski koči na Toškem čelu. Nadaljevali smo, sprva po cesti, ki pelje na Katarino, nato pa zavili levo v gozd in po lepi, sicer
malo daljši poti vse do Katarine. Tik pred ciljem smo se ustavili na jasi. V bližini so tri kontrolne točke Poti Slovenskih legend, ki jo je
ustanovilo naše društvo. Udeleženka Darja nas
je z besedo popeljala med srednjeveške
roparske viteze okrog Jeterbenka, vzpetine
nedaleč od Katarine. Nato nas je presenetila
s papirnim zvitkom, z opisi legend s tega področja, ki jih je zbral v svoji knjigi njen pokojni
soprog, član našega društva Rado Radešček. Pohod smo zaključili v poznih popoldanskih
Po okrepčilu pri Dobnikarju na Topolu smo se urah tam, kjer smo ga pričeli, vsak s svojimi
odpravili nazaj proti Toškemu čelu. Nenadoma mislimi in z oljčno vejico, ki smo jo prejeli iz
nas je sredi gozda presenetil »dobri vitez«, rok prijaznega gostitelja na cvetno nedeljo,
Irenin Lojze, z dobro kapljico iz domačega teden pred velikonočnimi prazniki. Hvala Irevinograda.
ni, ki si je smelo zamislila izlet prav v domaPo planinski poti, ki vodi v Vižmarje smo zavili čem kraju in nas seznanila s čudovitim kamdesno v Glince, kjer nas je že čakal domačin, nom, ki ga večina Ljubljančanov zagotovo ne
vnet proučevalec glinškega kamna. Povedal pozna. Sprehodili smo se skozi zgodovinski čas
nam je marsikaj zanimivega o gliničanu, svet- od rimske Emone, preko srednjeveških legend,
lo-temno sivem apnencu s tisočletno zgodovi- do manj lepih vojnih in povojnih časov.
no, ki mu domačini pravijo »glinčan« in je
verjetno dobil ime po potoku Glinščica. Kamen
Irena Mlakar
so uporabljali že Rimljani pri gradnji stare
Emone. Vse do 20. stoletja so ga vgrajevali v
___________________________________________________________________________________

OBČNI ZBOR
PD LITIJA NA
ZASNEŽENIH JANČAH

odločili, da bo občni zbor zadnjo nedeljo v
marcu in 30. marca so bile Janče spet pod
debelo snežno odejo.
Dvorišče pred domom je bilo kopno in ker je
sijalo prijetno pomladansko sonce, smo litijski
planinci svoje zborovanje lahko opravili kar
zunaj. V domu bi ga tudi sicer težko izvedli,
saj se nas je zbralo čez 150 članov društva in
drugih prijateljev gora in za vse v domu zanesljivo ne bi bilo prostora.

V

časih je veljalo, da bo na
Jančah zanesljivo sneg, če so litijski planinci tam sklicali občni zbor. Zadnja leta
pa to pravilo ni več držalo, saj so bile zime
mile in aprila ni bilo snega niti za vzorec.
Letos smo se zaradi računovodskih predpisov
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Tudi leto je obveljala dolgoletna tradicija je,
da občni zbor s planinsko himno Oj, Triglav,
moj dom pričnejo pevci moškega pevskega
zbora Lipa. Velik del pevcev je aktivnih članov
društva, zato ima sodelovanje med društvom
in zborom trdne temelje.
Občni zbor je učinkovito in duhovito vodil
delovni predsednik Jože Sinigoj. Poročilo o
delu v preteklem letu je podal predsednik
društva Roman Ponebšek. Poudaril je raznolikost delovanja društva in dejstvo, da so skoraj
vsi člani vključeni v organizirano dejavnost,
bodisi pri alpinistih, pri mladih, pri upokojencih ali v okviru družinskih programov. Društvo
zdrav način življenja spodbuja s številnimi
akcijami od Srečanja janških prijateljev, planinskih pohodov (Geoss, Tisje, Štrusov pohod)
do akcije V štirih letnih časih na Janče. Sicer
pa so bila vsa poročila objavljena v 34. številki
s fotografijami bogato opremljenega društvenega glasila Prusik, ki so ga prejeli vsi udeleženci občnega zbora. Društvu je v preteklem
letu uspelo povečati število članov. Konec leta
je bilo v društvo včlanjenih 410 planink in planincev. Finančno poročilo in finančni načrt je
predstavil tajnik društva Aleš Pregel. Litijski
župan Franci Rokavec je pozdravil vse prisotne
in se jim zahvalil za uspešno delo v preteklem
letu, pozdrave pa so prinesli tudi predstavniki
drugih zasavskih planinskih društev in zasavskega MDO ter predstavnika PD Moravče in PD
ZZV Celje. Za odlično sodelovanje sta se društvu zahvalila tudi predsednik Društva upokojencev Litija Janez Kres in predsednik Lipe
Franc Majcen. Na ugoden odziv je naletel predlog podpredsednika društva Geoss Jožeta
Drnovška, da se jubilejni 20. pohod na Geoss,
ki bo prihodnje leto, organizira tako, da se
pohodniki nanj povzpnejo z vseh štirih strani
neba, prav tako ideja župana, da se v počastitev novega občinskega praznika tak pohod
organizira že letos in sicer 14. 6. 2008. Obe
pobudi bo novi upravni odbor proučil in prav
gotovo sprejel dobro odločitev. Podpisani sem
predstavil nov dnevnik „Slovenija planinari –
planinski pohodi Zasavskega MDO“, s katerim
želimo spodbuditi sodelovanje planincev na
pohodih drugih društev. Litijsko društvo bo v
akciji sodelovali s pohodom na Geoss in pohodom na Tisje.

Prav poseben pečat občnemu zboru sta spet
dala Lojze Kotar iz Dolskega in Sandi Jerant iz
Podroj, ki sta ponovno v manj kot 24 urah prehodila celotno, več kot 100 km dolgo Badjurovo krožno pot. Povedala sta, da sta tokrat imela najtežje razmere dosedaj, saj ju na poteh ni
oviral le sneg, temveč ju je v soboto popoldne
zajelo tudi hudo neurje. Kljub utrujenosti sta
oba sodelovala na občnem zboru, Lojze pa je
podal tudi poročilo nadzornega odbora.
Meddruštveni odbor zasavskih planincem in
Planinsko društvo Litija sta Viktorju Čebeli
podelila posebno priznanje za izjemne dosežke
na področju pohodništva. Viktor je 150-krat
prehodil Badjurovo krožno pot, 65-krat Zasavsko planinsko pot in 100-krat sodeloval v akciji
V štirih letnih časih na Janče. Lepo priznanje z
motivom Janč, te so kontrolna točka vseh treh
obhodnic, je izdelal Pavel Smolej iz Kresnic.
Plaketo za 25 kartončkov V štirih letnih časih
na Janče, kar pomeni sto obiskov Janč, sta
prejela Vera Radi iz PD ZZV Celje in Lojze Perčič iz PD Litija.
Tokratni občni zbor je bil tudi volilni. Roman
Ponebšek je bil ponovno izvoljen za predsednika društva, Ana Mohar in Borut Vukovič za
podpredsednika, Aleš Pregel za tajnika in Marjana Kahne za blagajničarko. Več novosti je pri
ostalih članih upravnega odbora, saj bo skoraj
polovica novo izvoljenih članov to funkcijo
opravljala prvič.

Viktorju Čebeli sta za priznanje čestitala tudi litijski
žušan Franci Rokavec (levo) in predsednik DU Litija
Janez Kres

Občni zbor se je zaključil s tradicionalnim prijateljskih druženjem. Sprejeti programi in
delovni elan izvoljene ekipe so porok, da bo
delo društva uspešno tudi v prihodnje.
Borut Vukovič
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PD KAMNIK

Slika 2
Slika 1

V

petek 14. marca 2008 je bil redni volilni
občni zbor PD Kamnik. Uspešno in delovno društvo je vodil Ivan Resnik in ga bo
tudi še naslednjem mandatu. Ob njem so bili v
UO izvoljeni njegovi sodelavci: Zdravko Bodljaj
(podpredsednik), Jože Klenc (gradnja, koče,
pota), Matej Kladnik (alpinizem), Stane Simšič
(propaganda), Alojz Jerman (vodniki), Vlasta
Lelek (mladina), Katja Tabernik (varstvo narave), Lučka Drganc (šolske skupine), ter člani
UO: Dušan Štefula, Bojan Pollak, Andrej Slak,
Jernej Rutar, Lado Kladnik in Ivo Gašperič.
Nadzorni odbor: Marjan Kobav (predsednik),
člana Saša Lindič in Slava Repše ter namestniki
Marija Golob, Ivan Kovač in Franc Dacar.
Častno razsodišče: Aleksander Sarnavsky
(predsednik), člana Saša Lindič in Slava Repše
ter namestniki: Franc Obreza, Ivo Rostan in
Ana Koderman.
Teden dni pred tem je imel občni zbor tudi
140 članski AO Kamnik.

Slika 3

Slika 1: Pozdrav Predsednika PZS Francija Ekarja
Slika 2: Ivan Resnik (v sredini) med alpinisti
Slika 3: Vodstvo AO, v sredini načelnik Matej Kladnik
Slika 4: Matjaž Šerkezi, novi strokovni sodelavec športnih komisij PZS in Vladimir Habjan, urednik PV, spremljata program občnega zbora.

Slika 4

___________________________________________________________________________________
bini posveta, zato Vam v priponki pošiljamo
povzetek zapisnika iz omenjenega posveta.
Posveta se je udeležilo okrog 50 ljudi pri
čemer je bilo zastopanih večino vabljenih
institucij, društev in organizacij. Razvila se je
zanimiva debata s poudarkom na večstranskem
pomenu Menine, problemih, ki se pojavljajo
ter rešitvah. V sklepnem delu posveta je prišlo
do nekaterih zaključkov o katerih si lahko več

Planinsko društvo Gornji Grad – odsek za varstvo gorske narave je v decembru 2007 ob praznovanju mednarodnega dneva gora organiziral
»JAVNI POSVET O MENINI«, katerega namen
je bil doseči čim bolj usklajeno rabo med
različnimi uporabniki tega prostora ter ohranitev okolja in narave. Eden izmed zaključkov
posveta je bil tudi obveščanje javnosti o vse37
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4. Da z zapisnikom seznanimo lokalne
preberete v prilogi, izpostaviti pa velja nasleskupnosti, ki delujejo na območju
dnje:
Menine.
1. Nadaljnje aktivnosti naj se odvijajo v
5. Da smo prisotni postali neformalno
smeri
razglasitve
zavarovanega
združenje, ki bo delovalo po potrebi
območja, npr. krajinskega parka, pri
oz. se aktiviralo v primeru pojava
čemer pa je potrebno lastnike zemljišč
določenih problemov.
in zainteresirano javnost pravočasno
6. Da je PD Gornji Grad logistični organ
vključiti v sodelovanje in upoštevati
in v primeru, če kdo zazna določen
njihove interese.
problem na območju Menine, lahko
2. Prisotni smo se obvezali, da bomo v
predlaga PD Gornji Grad za sklic sessvojih društvih in organizacijah spoštanka oz. dobi pri društvu potrebne
tovali zakonske predpise ter z vzgledi
podatke.
in vzgojo delovali na svoje člane in
V želji po usklajenem sobivanju človeka z
druge uporabnike prostora.
3. Da se bomo bolj aktivno vključevali v naravo Vas lepo pozdravljamo!
Lojze Gluk,
opozarjanje in v prijavljanje kršitev
PD Gornji Grad – načelnik odseka za varstvo
predpisov (motorna vozila, črne gradgorske narave in odseka za propagando
nje itd.).
___________________________________________________________________________________
POVZETEK ZAPISNIKA »JAVNEGA POSVETA O
MENINI«, ki ga je ob praznovanju mednarodnega dneva gora organiziralo Planinsko društvo
Gornji Grad – odsek za varstvo gorske narave,
z namenom opozoriti na večstranski pomen
Menine ter doseči čim bolj usklajeno rabo in
sodelovanje med različnimi uporabniki Menine.
Kraj: Gostišče Menina v Gornjem Gradu
Datum: 15. 12. 2007
Čas: ob 19.00 uri
PROGRAM POSVETA:
1. Uvodni pozdravi in uvodne informacije
2. Kratka predstavitev večstranskega pomena
Menine
3. Javna diskusija (trije vsebinski sklopi):
pomen Menine, problemi in rešitve
Začetek ob 19.05 uri.
Prisotni predstavniki oz. člani naslednjih organizacij (skupno okrog 50):
PD Gornji Grad
Policijska postaja Mozirje
OŠ Gornji Grad
Pašna skupnost Limovska
Radio klub Domžale
Občina Gornji Grad
Državni zbor RS
Zavod RS za varstvo narave, OE Celje
Pašna skupnost Travnik
Zavod za gozdove RS, OE Nazarje
Zavod za gozdove RS, OE Ljubljana
Savinjsko gozdarsko društvo Nazarje
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Naravovarstvena zveza Smrekovec
Logarska dolina d.o.o.
CIPRA – Društvo za varstvo Alp
ŠD Gornji Grad
PD Polzela
Odbor za varstvo gorske narave pri SMDO
Zavod PANALP
LD Gornji Grad
Pašna skupnost Gospodna – Globače
Komunala Gornji Grad
oskrbnika planinskega doma na Menini
posamezniki.
Zdenko Purnat (član PD Gornji Grad in Lovske
družine Gornji Grad ter zaposlen na Komunali
Gornji Grad), ki je povezoval posvet, je najprej pozdravil vse prisotne in na kratko predstavil pomen posveta, ki ga je organiziralo PD
Gornji Grad.
Lojze Gluk (načelnik Odseka za varstvo gorske
narave pri PD Gornji Grad, zaposlen na Zavodu
za gozdove - OE Nazarje in predsednik Savinjskega gozdarskega društva Nazarje) je kot
predstavnik organizatorja posveta predstavil
diaprojekcijo, ki je vključevala predstavitev
Menine (lego, relief, rabo tal itd.), namen
posveta, pomen preventivnega delovanja,
ter uporabnike prostora, ki se pojavljajo na
območju Menine in z njimi povezane dejavnosti.
Poudaril je pomen usklajenega delovanja in
sodelovanja, s pomočjo katerega se da izogniti mnogim problemom in konfliktom. Med
drugim je izpostavil pomen ohranitve vodnih
38
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virov, ki jih nudi Menina in nakazal posledice,
ki bi se lahko pojavile, če bi opustili skrb za
varovanje tega območja.
V pestri predstavitvi je zajel domala celoten
spekter Menine, od gospodarskih dejavnosti,
naravnih vrednot, družbenega in zgodovinskega dogajanja do naravnih nesreč in enega večjih problemov, ki jih zaznavamo v društvu – to
so vožnje z motornimi sanmi, terenskimi vozili
ter ostali motoriziran promet v letnem in zimskem času. Opozoril je na slab nadzor nad uredbo o prepovedi vožnje v naravnem okolju.
Udeleženci posveta so v nadaljevanju podali
svoja mnenja in ugotovitve.
Menijo, da je območje Menine še dobro
ohranjeno in da je dobro vidno sožitje med
naravo in človekom, za kar je zaslužno tudi
delovanje v preteklosti, ki je bilo naravnano k
ohranjanju narave in ravnovesja v njej. Skrb
za ohranjanje je treba nadaljevati, kar bomo
dosegli z usklajenim prostorskim planiranjem, določitvijo pravil, predvsem pa z zavedanjem pomena varovanja okolja in vzgojo.
Večkrat je bila omenjena možnost zavarovanja tega območja in na kratko predstavljen
projekt »Krajinski park Menina – Dobrovlje«.
Glede tega so bila podana opozorila, da je
treba javnost, predvsem lastnike in uporabnike
tega prostora, že v začetku obvestiti o namerah, jim razložiti pozitivne in negativne vidike ter jih vključiti v aktivno sodelovanje.
Na sploh so bili udeleženci mnenja, da je treba
javnost seznanjati s predvidenimi posegi in
namerami v njihovem okolju.
V primeru zavarovanja tega območja so bile
omenjene tudi možnosti pridobivanja evropskih finančnih sredstev.
Kljub vsemu pa tudi Menina ni imuna na probleme, med katerimi je bila največkrat izpostavljen vse večji pojav motoriziranega prometa
(vožnje v naravnem okolju…). Pred njimi ni
varen skoraj noben kotiček narave. In ne le, da
po nepotrebnem onesnažujejo naravo s hrupom in izpušnimi plini, ampak tudi negativno
vplivajo na živalski in rastlinski svet ter uničujejo ceste. Slab nadzor nad kršitelji pa je
predvsem posledica slabe zakonodaje (nizke
kazni, problem dokazovanja).
Večkrat je bilo izpostavljeno tudi vzdrževanje
cest. Gozdne ceste za katere skrbi Zavod za
gozdove Slovenije v sodelovanju z lastniki gozdov so dobro vzdrževane, občinske (Bočna –
Menina) pa slabše. Pri tem je bil podan predlog za ureditev prometnega režima in za nadzorovanje le-tega. Podana je bila ugotovitev,

da je Menina preveč prometno obremenjena in
s tem povezana potreba za omejitev prometa
(z vidika varstva okolja kot tudi obremenjenosti cest).
Naslednji problem predstavljajo črne gradnje
oz. nevarnost pozidave tega območja. Glede
na to, da se z Menine oz. njenega vznožja veliko prebivalcev oskrbuje s pitno vodo, in ob
dejstvu, da je pretežno prepustnega kraškega
izvora, je potreben tehten premislek pri vseh
posegih v to območje.
Naravne ujme, ki so pustošile na Menini v
zadnjem času (snegolom, žledolom in plaz v
Bočkih grabnih), so po ugotovitvah gozdarjev
poslabšale zdravstveno stanje gozdov, ki
pokrivajo približno 80 % tega območja.
Poleg gozdarske panoge je za Menino značilno
tudi pašništvo, s pomočjo katerega se ohranjajo pašne površine in s tem večja pestrost.
Udeleženci posveta ugotavljajo potrebo po
iskanju kompromisa med gozdnimi in pašnimi
površinami.
Omenjene so bile težave, ki so nastale s spremembo lastništva (denacionalizacija), ki pa se
počasi umirjajo. Veliko zadev je že urejenih
(odmere poslopij, razni dogovori…).
Izpostavljen je bil tudi problem škode, ki jo
povzroča divjad na travnikih in v gozdovih
ter potreba za vzpostavitev ravnovesja v naravi.
Na posvetu večkrat omenjeni naravovarstveni
nadzor, za katerega bodo pooblastila dobili
gozdarji, bi naj veliko pripomogel k varovanju
okolja oziroma izboljšanju razmer.
Podane so bile vzpodbude in podpora k načinu
delovanja PD Gornji Grad.
Da se ne bi več dogajale podobne stvari, kot so
se leta 1996, ko je hotela država na Menini
postaviti dva radarja, je bila posebej poudarjena potreba po obveščanju in vključevanju
javnosti v odločanje o uporabi prostora.
V sklepnem delu posveta so bile podane in
sprejete naslednje pobude za nadaljnje delovanje:
Da se nadaljnje aktivnosti odvijajo v smeri
razglasitve zavarovanega območja, npr. krajinskega parka, pri čemer pa je potrebno vse
danes navzoče in vso ostalo zainteresirano
javnost ter lastnike zemljišč pravočasno vključiti v sodelovanje in upoštevati njihove interese v kolikor so v skladu dosedanje uravnotežene rabe tega prostora.
Prisotni se obvezujemo, da bomo v svojih
društvih in organizacijah spoštovali (naravovarstvene in druge) predpise ter z vzgledi in
39
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vzgojo delovali na svoje člane in druge upora- bo, reševanje in gospodarjenje z zemljišči. S
tem se občine izognejo tudi odgovornosti v
bnike prostora.
Da se bolj aktivno vključujemo v opozarjanje primeru zdrsov iz ceste in drugih prometnih
in v prijavljanje kršitev (motorna vozila, črne nezgod. Prepoved pa se na cestah primerno
označi.
gradnje itd.).
Da je PD Gornji Grad logistični organ in v Da smo danes prisotni postali neformalno
primeru, če kdo zazna določen problem na združenje, ki bi delovalo oz. se aktiviralo v
območju Menine, lahko predlaga PD Gornji primeru pojava določenih problemov.
Grad za sklic sestanka oz. dobi pri društvu pot- Da se aktivno vključimo oz. podamo predlog
za spremembo uredbe o prepovedi vožnje v
rebne podatke.
Z zapisnikom seznanimo lokalne skupnosti, naravnem okolju (npr. odvzem motornih sani –
sankcija, ki jo uporabljajo v tujini).
ki delujejo na območju Menine.
Prepoved vožnje v zimskih razmerah - da
Zapisala Katja Bric
občine z odlokom prepovejo vožnjo v zimskih
razmerah, če pade določena količina snega
(npr. 20 cm) in cesta ni zorana, razen za oskr___________________________________________________________________________________

UVODNIK BILTENA OB 30 LETNICI
PD IMP LJUBLJANA

V

naravi človeka je že tako, da si želi
spominjati obletnic. S tem se potrjuje in
si daje priznanje za svoj prispevek k
oblikovanju družbe. Tako se je tudi v našem
društvu zvrstilo kar nekaj članstva, od katerih
je vsak prispeval delček k današnji podobi
društva. Tekom let so se vrstile različne aktivnosti s poudarkom na organiziranju izletov in
že je minilo 30 let od takrat, ko se je formalno
uredila ideja o ustanovitvi lastnega planinskega društva v okviru podjetja IMP Ljubljana.
Kdo bi vedel, komu konkretno se je pred 30 in
več leti porodila ideja o ustanovitvi planinskega društva v IMP-ju. Prepričan pa sem, da je
bila velika vzpodbuda za ustanovitev planinskega društva množični izlet na Triglav leta
1977, ko so najbolj zagrizeni IMP-jevi planinci
razpravljali tudi o tem.
Tako je 23. decembra 1977 prišlo do ustanovnega sestanka in Planinsko društvo IMP Ljubljana je bilo ustanovljeno. Takrat so Rado,
Srečko, Marjan, Stane, Francka, Vinko, Bogdan, Marjan, Rafael in Aleksander tudi formalno sprejeli sklep o ustanovitvi planinskega
društva. S tem so potrdili željo zaposlenih v
podjetju IMP, ljubiteljev narave in gora, takrat
članov različnih planinskih društev, da bi imeli
lastno planinsko društvo. Planinsko društvo IMP
Ljubljana je začelo ob pomoči podjetja organizirati izlete po domačih in tujih gorah, saj so
bile želje članov po pestrosti in zahtevnosti
izletov vsako leto večje. Zaradi zagotavljanja
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varnosti na izletih je šlo več članov PD skozi
potrebna izobraževanja, da so si pridobili
ustrezna znanja in postali planinski vodniki
različnih kategorij. V vseh letih delovanja
društva smo in še vedno želimo, da lepote Slovenije in tudi tujine prikažemo zainteresiranim
članom društva, ki si sicer sami tega ne bi
mogli ali znali privoščiti.

Na tem izletu 1977 je padla odločitev: ustanovi se PD
IMP

Zaradi reorganizacije oz. privatizacije podjetja IMP ni več takšne materialne podpore z njihove strani. Društvo si mora za lažjo realizacijo svojih želja, ciljev in potreb pomagati z
iskanjem donatorjev. Na tem mestu jim gre
vsa zahvala za njihovo razumevanje in nesebično pomoč društvu.
V vseh teh 30 letih se je v organih društva zvrstilo veliko planinskih navdušencev, ki so in še
vedno skrbijo za njegovo nemoteno delovanje.
Omeniti velja, da je med aktivnimi člani druš40
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dogodke se bogatijo, gore pa še vedno žarijo
in vabijo v svoj objem.
Janez Seliškar
Predsednik PD IMP

tva še vedno eden od ustanovnih članov društva, ki je tudi planinski vodnik.
Dnevi tečejo, leta se vrstijo, obrazi se spreminjajo, lasje sivijo, noge postajajo težje, zbirka
izletov se povečuje, spomini na planinske

OBVEŠČAJO
Planinsko društvo Šentjur objavlja ponovni razpis za oskrbnika doma na Resevni. Dom je odprt
ob sobotah, nedelja in praznikih ali po dogovoru. Razpisne ali najemne pogoje lahko dobite v
društveni pisarni ali po telefonu 031-883-319. Pisno prijavo z osebnimi podatki in opisom dosedanjih izkušenj, pošljite na naslov:
PD Šentjur, Ljubljanska 1, 3230 Šentjur do izbire primernega kandidata.
Predsednik PD – Šentjur, Ivan Straže.
___________________________________________________________________________________
PD Pošte in Telekoma Ljubljana išče oskrbniško ekipo za Poštarski dom na Vršiču, v obdobju:
junij – september 2008. Vabimo k sodelovanju oskrbnika, kuharico in pomočnico. Prednost ima
zakonski par. Pisno prijavo z osebnimi podatki in opisom dosedanjih izkušenj, pošljite na naslov:
PD Pošte in Telekoma Ljubljana, Trg Osvobodilne fronte 16, 1000 Ljubljana
Informacije: Mile Guzina, GSM: 041 602 585
___________________________________________________________________________________
označena junija 2007, pot iz Hrastovelj v Zanigrad pa februarja 2008. Delo so opravili, v
dogovoru s predstavniki vaške skupnosti iz
Podpeči, markacisti OPD Koper.

Odsek za planinske poti OPD Koper obvešča,
da je spremenjen, očiščen in na novo označen
del “Poti gradov”.
Več o tem si lahko preberete na spletišču OPD
http://opd.si/?p=220

Hrastovlje – Zanigrad. S parkirišča na koncu
vasi se napotimo po cesti do cerkvice Svete
trojice. Nekaj metrov pred cerkvico, nas markacija usmeri med hiše, navzdol po asfaltirani
vaški uličici na kolovoz, ki se spušča v dno
Rižanske doline, kjer približno 200 metrov za
zgradbo transformatorja prekoračimo potoček.
Po kolovozu se blago vzpenjamo in po 10 minutah hoje zavijemo desno, skozi podhod železniške proge Prešnica – Koper. Ko izstopimo iz
podhoda, se ponovno usmerimo na desno. Med
ožganimi bori se začnemo vzpenjati. Nekaj
časa hodimo po odprtem, delno lapornatem
področju. Kmalu se usmerimo ostro v levo. Po
stezici se dvigujemo skozi mlad gozd. Pred
nami se odpre slikovit pogled na steno Štrkljevice, v vsej svoji razsežnosti. Po nekaj minutah hoje, v nekakšnem velikem polkrogu, skozi
gozdič, nas puščica na drevesu usmeri v desno.
Čaka nas, še nekaj trenutkov hoje med grmičevjem in redkimi drevesi. Pred seboj zagledamo cerkvico Svetega Štefana v Zanigradu. V
bližini cerkvice, kjer je tudi vaško pokopališče,
je imenitno razgledišče z klopcami. Od tu se
nam ponuja lep razgled na Hrastovlje in na
del poti, ki smo jo že prehodili. Od razgledišča

KROŽNA PLANISKA POT » POT GRADOV «
(delna sprememba poti)
Krožna planinska » pot gradov«, poteka v
koprskem zaledju, na relaciji Hrastovlje – Podpeč – Socerb – Osp – Tinjan – Rižana – Kubed –
Hrastovlje. S potjo upravlja Obalno planinsko
društvo ( OPD) iz Kopra. Na tej poti, je prišlo
do sprememb smeri poti, med Hrastovljami –
Zanigradom – Podpečjo in Zjatom ( Vrhom stene). Ker trasa poti ni več taka, kot je opisana
v planinskem vodniku » Slovenska Istra, Brkini
in Kras« iz leta 1997 (dopolnjen vodnik pa je
še v pripravi), bi radi seznanili planince in
ostale ljubitelje narave z dejanskim stanjem.
Sprememba poti je nastala iz več razlogov:
poglavitno je bilo to, da smo s hojo po prejšnji
trasi vznemirjali ptice v gnezdiščih v stenah
Štrkljevice in Zjata; nič manj zanemarljiva
razloga pa nista nevarnost prečkanja železniške proge na nezavarovanem prehodu ter strm
in zelo krušljiv del poti po lapornatem terenu.
Spreminjanje, čiščenje in označevanje poti je
potekalo v dveh delih. Pot od Zanigrada do
Podpeči in dalje na Zjat (vrh stene) je bila
41
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gremo po kolovozu še kakih 100 metrov naprej
in pridemo v Zanigrad, ki je zapuščen in
izpraznjen. Prebivalci so se izselili ali umrli.
Zadnji pred trinajstimi leti. Pri prvih hišah
zavijemo levo. Sprehodimo se po vasici. Večina
hiš razpada in jih zarašča grmovje. Edina hiša,
ki še kaže znake življenja, je zadnja hiša ( št.
1) ), mimo katere vodi naša nadaljnja pot. Iz
Hrastovelj v Zanigrad, 40 minut.
Zanigrad – Podpeč. Od zadnje hiše v Zanigradu
krenemo po kolovozu navzdol. Na desni strani,
se nedaleč od nas, dviguje mogočna stena
Štrkljevice. Na levi strani, pa vidimo gozdnata
brežino, s potjo, po kateri smo prišli v Zanigrad. Kolovoz se med rahlim vijuganjem postopoma spušča v smeri podhoda pod železniško
progo, ki smo ga prehodili pri vzponu v Zanigrad. Markacija in puščica na drevesu nas opozorita, da kolovoz zapustimo in gremo na desno, na širšo stezo, ki nas popelje do manjšega
oljčnega nasada. Nasad prehodimo po desni
strani. Med travniki hodimo krajši čas, dokler
ne pridemo na boljši kolovoz, ki povezuje dno
doline s Podpečjo. Čaka nas nekaj, ne preveč
vznemirljive, a strme hoje navkreber. Monotonijo hoje po kolovozu si popestrimo s pogledom na vas Podpeč nad nami in steno Zjata v
ozadju. Na desni strani stene vidimo obrambni
stolp iz časov Beneške republike. Ko strmina

kolovoza pojenja, pojenjajo tudi markacije.
Nekdo jih je skupaj z drevesi vred odstranil.
Naredimo še dva ovinka in že smo na asfaltirani cesti na začetku vasi. Pot nadaljujemo pod
železniškim mostom. Po cesti, ki je stisnjena
med hišami, in je tudi glavna vaška ulica, pridemo iz vasi. Iz Zanigrada v Podpeč, 50 minut.
Podpeč – Zjat ( Vrh stene ) Približno po 100
metrih hoje iz vasi proti Zazidu, se v levo
odcepi stezica, ki nas po nekaj zavojih pelje
proti, do pred dobrim desetletjem obnovljenega, obrambnega stolpa. Malo pod stolpom,
stopimo na utrjeno stopničasto pot, ki je varovana z verižno ograjo. Ob stolpu, nas nekaj
stopnic pripelje na podest pred vhodnimi vrati.
Običajno so vrata zaklenjena. Znajdemo se,
nad dih zajemajočo globino. Pod nami vidimo
Podpeč, s svojo značilno gručasto strukturo.
Od stolpa gremo po stezi navkreber. Premagamo še nekaj vzpetin, ko že stopamo po kraški planoti. Na planoti se obrnemo v levo in se
po stezici, med kamenjem, nedaleč od roba
ostenja, po približno 300 metrih znajdemo na
Zjatu. « Pot gradov« se iz Zjata nadaljuje do
vasi Praproče. Ta del poti ni doživel sprememb, zato tu ni omenjen. Iz Podpeči na
Zjat, 25 minut.
Tekst in fotografije
Igor Kobav

OSTALO
SLOVENSKA PLANINSKA BIBLIOGRAFIJA 2007
Vzgojna literatura
Priročnik za markaciste. Gradivo za usposabljanje
markacistov PZS. Avtorji besedil Božo Jordan idr.
Ljubljana, PZS, 2007. 100 str. (PZ – 289)
Ringa raja. Ponatis. Ljubljana, PZS, 2007. 100 str.
(PZ – 295)
Priročniki in dnevniki
Dnevnik s Slovenske planinske poti. Ponatis. Ljubljana, PZS, 2007. 31 str. (PZ – 291)
Genta Carlo, Le Alpi vista dal Carso (Priročnik za
opazovanje Alp s tržaškega Krasa). Trst, Lint, 2006.
Planinski dnevnik. Ljubljana, PZS, 2007. 27 str. (PZ
– 294)
Planinski koledarček 2008. Ljubljana, PZS, 2007.
107 str.
Vodniki
Arnejšek Milenko Prle, Grebeni slovenskih gora.
Škofja Loka, Muzejsko društvo, 2007.
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Bradeško Marjan, Poti nad dolino Kolpe. Priloga PV
2007/10. Ljubljana, PZS, 2007. 26 str.
Brglez Franjo, Kekčevi izleti. Ljubljana, Mladinska
knjiga, 2007. 104 str.
Cilenšek Milan, Dabič Viktorija s sodelavci, Po
gorah severovzhodne Slovenije. 2., popr. dop. izd.
Ljubljana, PZS, 2007. 352 str.
Dobnik Jože, Vodnik po planinskih kočah v Sloveniji. Dop. popr. pon. 4. izd.
Ljubljana, PZS, 2007. 352 str. (PZ – 284)
Klinar Stanko, Dovje in Mojstrana. Vodnik za izletnike in planince. Celje, Mohorjeva družba, 2007.
101 str.
Kocjan Janez – Janko, Aljaževa pot od doma do
doma. Popravljena izdaja. Medvode, Gorniški klub
Jakob Aljaž, 2007. 144 str.
Koren Tadej, Pot miru : vodnik po soški fronti v
Zgornjem Posočju, knjiga in DVD. Kobarid, Fundacija Poti miru v Posočju, 2007. 139 str.
Kozinc Željko, Lep dan kliče. 4. Ljubljana, Modrijan, 2007. 336 str.
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Kresal Gregor, Zimski vzponi. Vodnik po zaledenelih
slapovih, snežnih in kombiniranih smereh. Slovenija
in zahodne Julijske Alpe. Ljubljana, Sidarta, 2007.
Mušič Irena, Habjan Vladimir, Karavanke. Ljubljana, Sidarta, 2007. 256 str.
Praznik Andrej, Planinski izleti za 4 letne čase.
Ljubljana, Družina, 2007. 232 str.
Slovenija. Športno plezalni vodnik. Ljubljana, Sidata, 2007. 468 str.
Stritar Andrej idr., Mont Blanc. Ljubljana, Planinski
vestnik, 2007. 25 str.
Stritar Andrej, Hribovski garndland. Vodniček po
gorah nad jezerom Lago di Garda.
Ljubljana, PZS, 2007.
Vodnik po regionalnih pešpoteh v Ljubljanski urbani reg
iji. Ljubljana, RRA LUR, 2007. 40 str.
Zborniki
Galič Lovro, Pirih Darja, Od Krna do Rombona :
1915-1917. Kobarid, Fundacija Poti miru v Posočju,
Tolmin, Tolminski muzej, 2007. 445 str.
Planinsko društvo Podbrdo 1957-2007. Zbornik ob
50-letnici društva. Podbrdo, PD, 2007.
Slovenski alpinizem 2006. Zbornik komisije za alpinizem. Ljubljana, PZS, 2007. 136 str. (PZ - 296)
Šestkrat pet. Zbornik alpinističnega odseka Rašica
2002-2006. Ur. Mateja Pate. Ljubljana, PD Rašica,
2007. 46 str.
Leposlovje
Dežela Šerp, 1962, knjiga in DVD. Zbrali in uredili
Dušica Kunaver in Brigita Lipovšek. Ljubljana,
Samozaložba Dušica Kunaver, 2007.
Klavora, Doberdob. Kraško Bojišče. 1915 - 1916.
Celovec, Mohorjeva, 2007. 284 str.
Kragelj Jožko, Iz vojne v novo življenje. Celje,
Mohorjeva družba, 2007. 174 str.
Makalu, Gora boginje Maha Kali, knjiga in DVD.
Zbrali in uredili Dušica Kunaver in Brigita Lipovšek.
Ljubljana, Samozaložba Dušica Kunaver, 2006.
Medvešek Pavel, Rafael Podobnik, Let v lunino senco. Nova Gorica, Taura, 2006.
Messner Rainhold, Jeti. Radovljica, Didakta, 2007.
Simčič Miro, 888 dni na soški fronti. Ljubljana,
Orbis, 2006.
Tomazin Iztok, Tragedija v Turski gori. Radovljica,
Didakta, 2007. 200 str.
Periodika
Bradeško Marjan, Poti nad dolino Kolpe. Priloga PV
2007/10. Ljubljana, PZS, 2007. 26 str.
Obvestila PZS. 3. letnik. Ljubljana, PZS, 2007.
Planinski vestnik. 112. letnik. Ljubljana, PZS, 2007.
Svet pod Triglavom s prilogo Na obisku. TNP za
prebivalce, obiskovalce, prijatelje in podpornike.
Bled, TNP, 2007.
Društvena glasila
PD Brezje. Maribor, PD Brezje, 2007.
Planinski popotnik. XIV. letnik. Šoštanj, PD, 2007.
Planinski utrinki. Brežice, PD, 2007, št. 21.

Pod Prisojnikom. 15. letnik. Ljubljana, PD Pošte in
Telekoma, 2007.
Zemljevidi
Dežela pod Kamplovim hribom. Turistična karta
1:25.000. 2. izd. Ljubljana, GIS, 2007.
Dolenjska med Krko in Gorjanci, Krško hribovje,
Suha Krajina. Izletniška karta 1:50.000. Ljubljana,
GZS, 2007
Gorenjska. Bled, Bohinj, Kranjska Gora. Izletniška
karta 1:50.000. Ljubljana, GZS, 2007
Goriška. Goriška Brda, Vipavska dolina, Trnovski
gozd. Izletniška karta 1:50.000. Ljubljana, GZS,
2007
Kranjska Gora, turistična karta 1:30.000. 1. izd.
Ljubljana, GIS, Kranjska Gora, LTO, 2007.
Litija, upravna karta občine 1:50.000. 1. izd. Litija,
Občina, GIS, 2007.
Nanos. Trnovski gozd, Idrijsko in Cerkljansko. Planinska karta 1:50.000. 1. izd. Ljubljana, PZS, 2007.
(PZ – 293)
Notranjski kras. Izletniška karta 1:50.000. Ljubljana, GZS, 2007.
Spodnje Podravje. Izletniška karta 1:50.000. Ljubljana, GIS, Planinsko društvo Ptuj, 2007.
Pomurje. Goričko, Murska ravan, Slovenske gorice.
Izletniška karta 1:70.000. Ljubljana, GZS, 2007.
Pot miru – Soška fronta. Kobarid in Tolmin, Fundacija poti miru v Posočju, 2007.
Slovenija, te poznam? Ogled naravnih in kulturnih
zakladov Slovenije. 1:260.000. 3., popr., dop. izd.
Vransko, Makarenko d.o.o., Ljubljana, GIS, 2007.
Triglav. Planinska karta 1:25.000. 8. izd. Ljubljana,
PZS, GIS, 2007. (PZ – 152)
Triglavski narodni park. Planinska karta 1:50.000.
6. izd. Ljubljana, PZS, 2007. (PZ – 292)
Zgornja Savinska dolina. Izletnika karta 1:50.000.
Ljubljana, GZS, 2007.
Foto monografije
Grego Milan (foto), Dolhar Rajko (besedilo), Kanalska dolina. Ljubljana, Družina, 2007. 280 str.
Velkovrh Ciril, Glej, kako lep je ta naš svet. Ljubljana, Družina, 2007. 176 str.
V Obvestilih Planinske zveze Slovenije bomo
enkrat letno objavljali sezname slovenske planinske
bibliografijo, ki ga pripravljam že vrsto let. Zato,
da bi bili v prihodnje taki seznami popolnejši, in da
bi v njih bila navedena tudi društvena glasila ter
druge knjižne izdaje, vabimo planinska društva, da
takoj po izidu pošiljate z navadno pošto na moj
naslov (Ljubljana, Ziherlova 10, tel. št. 040 258
992, ciril.velkovrh@amis.net) vse vaše edicije ali
pa, da mi sporočite vsaj vse njihove natančne
podatke (avtor, naslov, kraj, izdajatelj, leto, strani, zbirka). K sodelovanju vabimo tudi vse samozaložnike.
Ciril Velkovrh
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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, 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, p. p. 214, 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
660 izvodov brezplačno, april 2008

Za dodatne informacije smo dosegljivi na telefonski številki: 01/ 4345 690. Pišete nam lahko na naslov Planinska
zveza Slovenije, Dvoržakova 9, p. p. 214, 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

IZLET ZA ZLATI ZNAK MLADEGA
PLANINCA

Nedolgo nazaj sem brala o nekih
Belgijcih, ki so se izgubili v gorah
povsem
neprimerno
opremljeni.
Spomnim se tudi nekega podobnega
članka lansko leto, kjer naše gore domov
niso izpustile mladega Belgijca. Prav
tako je bil neprimerno opremljen. In
tako se včasih vprašam, zakaj so
nekateri tako nepremišljeni in naivni.
Saj so planinci in vejo, da poletje v gore
ne pride marca!
Reševalne službe in reševalci vsako leto
opozarjajo na nevarnosti, vendar so to
predvsem plazovi. Mora pa se zgoditi
(skoraj) tragedija, da v medijih
opozorijo na neprimerno obutev in
oblačila ter pomanjkljivo opremo.
Vendar je v Sloveniji ozaveščanje
planincev na nevarnosti dobro. V tujih
državah, predvsem takih, ki nimajo
visokih gora, pa se zdi obveščanje precej
pomanjkljivo. Ko sem bila majhna, so
me učili, da so gore povsod po svetu
enako lepe in nevarne. Zame je priprava
za turo v Karavankah popolnoma enaka
kot odprava na Grand Paradiso. In tega
se morajo naučiti tudi tujci. Ne trdim,
da se v naših gorah izgubijo in
ponesrečijo predvsem tujci. Vsak, ki gre
na manj znano področje, se mora vsaj
malo
pozanimati
o
navadah,
nevarnostih...in to ne velja samo za
hribe. Tako se ne bo dogajalo, da bomo
na poti srečali damo v lepih čevljih, kako
nabira telohe ali gospoda v kravati.
Zato naj vas ne bo sram, ko se boste pri
taki dami ali gospodu ustavili in ga malo,
seveda na lep in prijazen način, poučili o
navadah v gorah.

Vodniški servis Izidor bo tudi letos v
maju organiziral izlet za tiste najbolj
nadebudne planince, ki so svojo
planinsko pot začrtali tako neumorno, da
so si prislužili najvišje priznanje – zlati
znak mladega planinca. Izlet se bo zgodil
v maju, nanj pa bomo povabili vse
planince, katerih docela popolnjeni
dnevniki bodo do 15. aprila priromali na
naslov PZS, Dvoržakova 9, 1000
Ljubljana. Torej pohitite vsi, ki vam
dnevniki zgolj ležijo na policah, pred
vami sta še dva sončna vikenda ... morda
bo to dovolj. Vodniški servis Izidor
nestrpno pričakuje, da vas mlade
planince iz cele Slovenije popelje na...?!
Naj zaenkrat ostane Zasavska skrivnost.
MLADINSKI VODITELJ 2008
Leto je naokoli in s tem se nam bliža rok
prijave neformalnega izobraževanja za
Mladinskega voditelja, ki bo tudi letos
potekal v PUS Bavšici. Sprememba je le
ta, da smo se zaradi velikega
povpraševanja in prijav lansko leto
odločili da letos izpeljemo dve izmeni.
Prva bo potekala od 20.7.2008 do
27.7.2008, druga pa od 3.8.2008 do 10.8.
2008.
Po izkušnjah iz lanskega leta smo se
letos odločili da celoten program
izpeljemo malo drugače. Lani smo imeli
veliko predavanj, naredili smo dve turi,
obiskali Alpinum Juliano.... Letos pa smo
koncept
zastavili
malo
drugače,
poizkusili se bomo izogniti predavanjem
in snov predelati na terenu imeli bomo
tematske dneve, dan orientacije, dan
taborov...
Vabim te da se nam pridružiš, se vidimo
v Bavšici!
Prijavnico najdeš v
nadaljevanju
Mladinske priloge.

Vesna Lenart
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grajskem obzidju smo prišli do gradu, se
sprehodili po njegovem dvorišču in
izvedeli nekaj osnovnih podatkov o
njegovem nastanku. Skozi staro mestno
jedro smo se odpravili do postaje, kjer
nas je čakal avtobus. Vožnjo smo
izkoristili za druženje, razgovore o
doživetjih in planih.

SLOVENSKO PLANINSKO
ORIENTACIJSKO TEKMOVANJE

Mesec mladosti je pred nami in z njim
SPOT 2008,
državno
orientacijsko
tekmovanje, na katerega se uvrstijo
najboljše ekipe s področnih planinskih
orientacijskih lig. Vabljeni vsi, ki se vam
je
uspelo
uvrstiti
na
letošnje
tekmovanje, kakor tudi tisti, ki se nam
boste v "orientiranju" za najboljša mesta
pridružili v odprtih kategorijah. Pridite
in se pomerite v znanju orientacije in
znanjih
s
področja
planinstva.
Podrobnejše informacije so na voljo v
razpisu, ki ga najdete v nadaljevanju
priloge.
"Rogaška"
pričakuje!

orientacijska

liga

vas

NOVICE MLADINSKIH ODSEKOV
 Marca na Lubnik
Pomladanska utrujenost ni ustavila
najmlajših članov planinskih krožkov
vseh treh kočevskih osnovnih šol in
njihovih mentoric. V soboto, 15. marca,
smo pod vodstvom mladinskega vodnika
PD Kočevje Miha Berliča osvojili vrh
LUBNIKA. Pot smo začeli v Gabrovem. Pri
iskanju prave smeri so učenci dokaj
spretno uporabljali vodnikovo GPS
napravo. Pot nas je vodila skozi gozd po
ozki stezici dokaj strmo do koče na
samem vrhu. Uživali smo v prelepem
razgledu na Škofjo Loko. Na orientacijski
veternici smo pogledali katere vrhove v
okolici smo že osvojili in kateri nas še
čakajo. V koči smo izpolnili planinske
dnevnike in se po kratkem počitku vrnili
po isti poti, ki pa smo jo podaljšali vse
do Škofje Loke. Med hojo smo občudovali
pomladanske cvetice in spoznavali
njihova imena. Očarali pa so nas travniki
nad mestom, ki so se zaradi množice
žafrana kopali v vijoličasti barvi. Ob
Letnik 12 / številka 4

Mladinski odsek PD Kočeje
napisala Majda Terbuc
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pokupili Avstrijci, saj je bila lani pri njih
slaba letina, sadovnjake pa so prizadela
tudi neurja. Rešitev se je našla v
Ivanjkovcih, kjer so imeli na voljo
zadosti kakovostnih jabolk. Dežja v
petek ni bilo, tako
je bila pot na
Tromejnik suha.

PO MO
 PO MO PODRAVJA IN POMURJA
Srečanje mladih planincev Podravja in
Pomurja
Pokrajinski odbor Mladinskih odsekov za
Podravje in Pomurje se je odločil, da bo
letošnje srečanje mladih planincev s
tega območja na Tromejniku in da bo
soorganizator Planinsko društvo Matica
Murska Sobota. Obljubljena je bila večja
udeležba. Priprave so stekle. S
Primožem sva pripravila razpis in
pričakovali smo prijave. Ugotavljali smo,
da prostor na Tromejniku ne bo ravno
pravšnji za 200 do 300 otrok, zato smo
se odločili, da bomo srečanju dodali
ogled največjega slovenskega gradu pri
Gradu na Goričkem in izkoristili prostor
pred njim. Sledilo je dogovarjanje z
župani občin Kuzma in Grad ter s
Krajinskim parkom Goričko, ki ima v lasti
grad in njegovo okolico. Prijave so
prihajale: bilo jih je 330 pa 420 pa 535
in se končno ustavile pri številki nekaj
čez 600. Tolikšnega odziva nismo
pričakovali niti v sanjah. Postalo nas je
kar malo strah, kako zagotoviti vodenje
tolikega števila otrok. Da bo še bolj
pestro, so
petim našim planinskim
vodnikom prestavili usposabljanje na
Vršiču ravno na ta dan. Nesebično so
nam priskočili na pomoč planinski
vodniki iz Planinskega društva Mura in
vsaj en problem je bil rešen. Slaba
vremenska napoved v tistem tednu je
botrovala
pomislekom
direktorja
Krajinskega parka glede videza zelenice
pred gradom, a nas je iz zadrege rešil
župan graške občine, ki nam je zagotovil
prostor
na
nogometnem
igrišču.
Zagotoviti pa je bilo potrebno tudi
zadostno količino jabolk, čaja in drugih
pijač za žejne udeležence. Pa tudi pri
tem ni šlo brez problemov. Jabolk ni bilo
na celem Goričkem. Vse količine so baje

V soboto 15. marca smo že navsezgodaj
opravili še zadnje od priprav in že smo
se peljali proti Martinju. Uredili smo
zasilno pisarno na prostem za zbiranje
prijav in žigosanje dnevnikov. Prihajali
so prvi udeleženci. Kakšna sreča, da je
pri pokopališču velik parkirni prostor, da
ni bilo težav s parkiranjem številnih
avtobusov. Vendar se je zapletlo s
prihodi udeležencev z druge strani
Maribora. Pri Pernici je bila zaradi
prometne nesreče popolna zapora
prometa. Vsaka skupina se je znašla po
svoje, vendar se je začetek pohoda
zavlekel. Telefon je stalno zvonil, saj je
udeležence bilo potrebno usmerjati
proti Martinju. Kako prav smo se v
odboru
odločili,
ko
smo
izbrali
Tromejnik. Tako je marsikdo spoznal
tudi ta lepi košček slovenske države.
Ura je bila že skoraj enajst, ko so zadnji
pohodniki zapustili Martinje in se podali
proti zaselku Lepošev Breg in naprej ob
madžarski meji do Tromejnika, tisti, ki
so pričeli pohod prvi, pa so že bili na
cilju. Čudovito je bilo spremljati
najmlajše iz vrtcev, kako so pogumno
premagovali pot, za osnovnošolce pa je
bila mačji kašelj. Končno smo bili zbrani
3
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slišati, saj je moral predčasno zapustiti
prizorišče srečanja. Tudi ob slabši
slišnosti smo podelili zahvale in si
zaželeli prijetno druženje prihodnjič.
Utrujeni, vendar zadovoljni so se
udeleženci odpeljali proti domu. In kdo
so bili udeleženci srečanja? Bili so
osnovnošolci in otroci iz vrtcev, torej
mladi planinci iz PD Matica Murska
Sobota, PD Gornja Radgona, PD Hakl
Sveta Trojica, PD Poljčane, PD Fram,
APD Kozjak in PD Drava Maribor, PD Ptuj,
PD
Cirkulane,
PD
Oplotnica
in
najštevilčnejša skupina iz PD Slovenska
Bistrica. Skupaj nas je bilo 622
udeležencev.

v čudovitem okolju Tromejnika. Po
malici in čaju so sledili pozdravni
nagovori predsednika PD Matica Murska
Sobota, načelnika Pokrajinskega odbora
MO
za
Podravje
in
Pomurje,
podpredsednika PZS Uroša Vidoviča in
seveda domačega župana, župana občine
Kuzma, ki je slikovito in čustveno opisal
kraj, kjer smo se nahajali, njegovo
zgodovino in pomen v današnjem času.
Prisotni so bili tudi člani Gorske
reševalne postaje v Mariboru, ki so
mladim planincem prikazali reševalno
opremo. Še malo druženja in že je bil
čas za odhod. Po pol ure hoje smo se
vkrcali na avtobuse in se odpravili proti
gradu pri Gradu. Del se nas je odpeljal
do gradu, drugi pa so izstopili pri
nogometnem igrišču in do gradu šli peš.
Kot nalašč so bile tisti dan
tudi
velikonočne delavnice. Izdelovali so
pirhe, medeno pecivo, kvačkali in vezli
prtičke in še marsikaj so počeli. Tudi
ogled gradu s spremstvom domačih
vodičk je bil sila zanimiv. Nenadoma je
bilo dvorišče največjega gradu na
Slovenskem
z
baje
365
sobami
premajhno za razigrano množico mladih
planincev, čeprav se je najmlajših že
lotevala utrujenost. Ob prihodu na
igrišče pa je bila pozabljena tudi ta, saj
so prijazni domačini poskrbeli za
nogometne žoge in druženje se je
nadaljevalo. Saj ni bilo pomembno, od
kod je bil kdo, razumeli smo se čudovito.
Za konec nam je zagodla ozvočitev,
vendar nam to ni skalilo veselja, pa tudi
opravičila domačega župana ni bilo
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Jože Ružič

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 20 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
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SLOVENSKO PLANINSKO ORIENTACIJSKO TEKMOVNAJE
Planinska društva Rogaške orientacijske lige in
Mladinska komisija Planinske zveze Slovenije
objavljajo javni razpis za

SPOT – ROGAŠKA 2008
24. in 25. maja 2008
KRAJ TEKMOVANJA
KATEGORIJE

Območje občin Šentjur, Podčetrtek in Šmarje pri Jelšah
Kategorija
Kategorija
Kategorija
Kategorija
Kategorija
Kategorija
Kategorija
Kategorija

A: učenci do vključno 6. razreda osnovne šole
B: učenci 7., 8. in 9. razreda osnovne šole
C: mladina (od 1. letnika srednje šole do vključno 26. leta starosti)
D: mlajši člani (od 27. do vključno 39. leta starosti)
E: starejši člani (starost 40 let in več)
F: družine (najmanj eden od staršev in otroci do 18. leta starosti)
G: lažja odprta
H: težja odprta

ZBIRNO MESTO in ZAČETEK TEKMOVANJA
Kategorije C, D in H
Sobota, 24. maj, ob 9:00 pri gasilsko-kulturnem domu v Gorici pri Slivnici
Kategorije A, B, E, F, G
Nedelja, 25. maj, ob 8:00 pri gasilsko-kulturnem domu v Gorici pri Slivnici
EKIPE
Ekipo sestavlja od tri do pet tekmovalcev in niso ločene po spolu. Ekipam s
po dvema tekmovalcema organizator ne bo dovolil tekmovati.
SPECIALNA oz. DODATNA
1. Legende o Guzaju in žusemski grofiji
ZNANJA
2. Kratka geografsko-zgodovinska predstavitev občin Šentjur in Podčetrtek
Gradivo bo objavljeno naknadno in bo dostopno na spletnih straneh
www.pd-sloga.com/spot2008, http://mk.pzs.si/akcije/pot-in-spot/spot in
www.orientacija.net.
PODATKI O KARTI
POSTOPEK PRIJAVE za
kategorije A, B, C, D, E in F

POSTOPEK PRIJAVE za odprti
kategoriji G in H

NASLOV ZA PRIJAVE

Državna topografska karta DTK 25, merilo 1:25.000, leto izdaje 1998. Karto
ekipe prevzamejo na startu.
Končne rezultate iz področnih planinskih orientacijskih lig posredujejo vodje
področnih planinskih orientacijskih lig do vključno ponedeljka, 28. aprila
2008, na naslov Mladinske komisije PZS. Na SPOT se iz področnih planinskih
orientacijskih lig iz vsake kategorije uvrstita ekipi prvih dveh društev, če pa
v ligi tekmujejo v posamezni kategoriji ekipe vsaj šestih različnih društev, se
na SPOT uvrsti tudi tretjeuvrščena ekipa. Uvrščene ekipe bodo po pošti
dobile prijavnice, ki jih bo treba potrditi do srede, 7. maja 2008.
V odprtih kategorijah lahko na SPOT-u sodelujejo ekipe vseh planinskih
društev (ne glede na to, ali so sodelovali na tekmovanjih v področnih
planinskih orientacijskih ligah ali ne) ter drugih društev in organizacij. Za
odprte kategorije se ekipa sama odloči, v katero kategorijo se bo prijavila.
Starostnih omejitev ni. Ekipa lahko šteje od tri do pet članov. Rok za oddajo
pisnih prijav je sreda, 7. maj 2008.
Planinsko društvo Slivnica pri Celju (s pripisom SPOT 2008)

Gorica 98, 3263 Gorica pri Slivnici
ŠTARTNINA (A, B, E in F)
ŠTARTNINA (C, D, H in G)

13 €/ekipo
21 €/ekipo
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ODPOVED TEKMOVANJA
ZAKLJUČEK TEKMOVANJA
MOŽNOST PREHRANE

PRENOČIŠČA
(kategorije C, D in H)
OPREMA TEKMOVALCEV

POTREBNI TEHNIČNI in
DRUGI PRIPOMOČKI
PRAVILA
IDENTIFIKACIJA
TEKMOVALCEV

OPOZORILO
DODATNE INFORMACIJE

Tekmovanje poteka v vsakem vremenu, zato naj imajo ekipe v primeru
slabše vremenske napovedi s seboj primerno zaščito pred vremenskimi vplivi.
Predvidoma za vse kategorije v nedeljo, 25. maja 2008, do 17:00.
Organizator bo ekipam v C, D in H kategorijah zagotovil čaj na startu,
preprosto večerjo in zajtrk, za vse ekipe pa okrepčilo ob prihodu na cilj. Na
vsaj eni kontrolni točki na dnevni progi in na cilju bo tekmovalcem na voljo
brezplačen čaj ali brezalkoholni napitek.
Za ekipe bodo organizirana brezplačna prenočišča (obvezna spalna vreča in
ležalna podloga).
Ekipe morajo biti primerno opremljene za gibanje po terenu ne glede na
vremenske razmere. Vsem ekipam priporočamo planinsko obutev in športnoplaninska oblačila, ki naj pokrivajo celo telo. Vsaka ekipa mora imeti s seboj
tudi piščalko.
Za kategorije A, B, E, F in G: kompas, pisalo in piščalka.
Za kategorije C, D in H: kompas, kotomer, šestilo, ravnilo, pisalo,
kalkulator, piščalka in svetilka.
Tekmovanje bo potekalo po Pravilih za planinska orientacijska tekmovanja
(Obvestila PZS, št. 10, oktober 2001).
Vsi tekmovalci morajo imeti s seboj planinsko izkaznico s plačano članarino
za leto 2008. Tekmovalci organizacij izven PZS morajo imeti s seboj
dokument (članska izkaznica, osebna izkaznica ipd.) za preverjanje
pravilnosti podatkov in identifikacijo (ime, priimek, starost).
Organizacijski odbor SPOT 2008 bo dosledno upošteval 25. člen pravil in ob
morebitnem kršenju diskvalificiral ekipo.
Podrobnejše informacije bodo na voljo na spletnih straneh PD »Sloga«
Rogatec
www.pd-sloga.com/spot2008, MK PZS http://mk.pzs.si/akcije/pot-inspot/spot in www.orientacija.net.
Vsem sodelujočim društvom oz. ekipam bodo te informacije poslane deset
dni pred tekmovanjem po pošti. Vse dodatne informacije so na voljo po el.
pošti spot.rogaska2008@gmail.com ali pri vodji tekmovanja na tel. 040/161
352.

VABLJENI!
Predsednica MK PZS
Vanja Kovač

Vodja tekmovanja
Matej Planko

PRENOVLJENI RAZPIS MK
Lep pozdrav vsem, ki ste v tej številki že nestrpno pričakovali razpis MK PZS za sofinanciranje
programov mladinskih odsekov. Le ta je pred vami v nekoliko spremenjeni obliki. Večletna
praksa razpisa je pokazala, da je potrebno uvesti manjše spremembe, ki smo se jih lotili zelo
racionalno. Razpis je tako v veliki meri ostal enak kot v preteklih letih, novost pa je ocenjevanje
programov, ki hkrati omogoča sofinanciranje novih programov, ki jih prej ni bilo v razpisu in bolj
enakomerno razporeditev sredstev glede na obsežnost projekta.
Razpis zajema vse lanskoletne programe taborjenj, zimovanj, srečanj mladih planincev in
taborjenj za otroke z posebnimi potrebami, le da so ti programi nekoliko bolj opredeljeni in
smiselno ovrednoteni. Merila, ki so potrebna, da je nek program pozitivno ovrednoten v okviru
razpisa so sedaj zelo jasna i n prilagojena vsebini programa, smernice pa seveda ostajajo enake
kot v preteklih letih. Tako lahko v letošnjem razpisu prijavite taborjenje oz. zimovanje
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namenjeno bodisi osnovnošolcem, bodisi mladinski populaciji ali predšolskim otrokom (program
smo dodali na pobudo, ki je bila podana na letošnjem zboru mladinskih odsekov na Igu), novost
pa je tudi možnost planinskega tabora, ki zaradi težav s številom prijavljenih združuje vse tri
starostne skupine – kombinirano planinsko taborjenje oz. zimovanje, in vnovično sofinanciranje
družinskih taborjenj. Podobno so srečanja mladih planincev sedaj ločena na srečanja
osnovnošolcev in srečanja mladinske populacije. Pri otrocih s posebnimi potrebami pa letos
omogočamo tudi programe, ki v običajne planinske vključujejo te otroke in na način težijo k
njihovi družbeni integraciji. Največja novost v razpisu pa je zagotovo sofinanciranje izvedbe
planinskih šol, ki so že nekaj časa v manjšem upadu in jih želimo na ta način znova obuditi.
Razpis je pripravljen tako, da bi bil kar najbolj razumljiv in enostaven za izpolnjevanje. Želim
pa vse prijavitelje opozoriti na nekatere ključne probleme pri oddajanju poročil. Vsi računi, ki
so v prilogi morajo biti naslovljeni na planinsko društvo, ki je organizator oziroma
soorganizator programa (te dobite tako, da bodisi poslujete z naročilnico bodisi od ponudnika
zahtevate originalen račun z davčno številko in naslovom društva). Na računih ne sme biti
alkoholnih pijač in cigaret, in bi naj zgolj materiale in sredstva za izvedbo programa. Datum
izdaje računov, ki bodo refundirami, pa mora biti med 1.1.2008 in 30.9.2008. Omenjene
zahteve so postavljene zgolj zato, ker je Mladinska komisija kot vmesni posrednik zavezana
izpolnjevati zahteve za refundacijo pri organizciji FŠO, ki je vir razpisnih sredstev.
Ker verjamem, da je zaradi novosti in tudi preteklosti kar nekaj vprašanj, ki želijo odgovore, vas
pozivam, da jih zastavite na forumu mladinske komisije, ki se nahaja na strani:
www.mk.mojforum.si. Odgovore bom poskušal posredovati v najkrajšem možnem času.
Uroš Kuzman,
podpredsednik MK PZS
Upravni odbor MK PZS na podlagi sklepa 13. seje UO MK PZS, 27.03.2008 objavlja

JAVNI RAZPIS
za izbor izvajalcev za sredstva v letu 2008 iz programa »Osnovni in dodatni programi planinske
dejavnosti mladih«, odobrena s strani Fundacije financiranje športnih organizacij v RS (FŠO), za
naslednje vsebine:
1.
2.
3.
4.
5.

Planinska taborjenja
Planinska zimovanja
Planinska taborjenja za otroke s posebnimi potrebami
Srečanja mladih planincev
Planinske šole

v skupni višini 42.000,00 €.
I.

Razpisna področja:
1. Planinska taborjenja
Na razpisno področje se lahko prijavijo mladinski odseki planinskih društev, ki so člani
ali pridruženi člani MK PZS in so oziroma bodo v času med 22. 03. 2008 in 30. 09. 2008
izvedli planinsko taborjenje, pri čemer program zadošča minimalnim merilom,
opredeljenim v merilih za ocenjevanje in vrednotenje programov.
2. Planinska zimovanja
Na razpisno področje se lahko prijavijo mladinski odseki planinskih društev, ki so člani
ali pridruženi člani MK PZS in so v času med 01. 01. 2008 in 21. 03. 2008 izvedli
7
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planinsko zimovanje, pri čemer program zadošča minimalnim merilom, opredeljenim
v merilih za ocenjevanje in vrednotenje programov.
3. Planinska taborjenja za otroke s posebnimi potrebami
Na razpisno področje se lahko prijavijo mladinski odseki planinskih društev, ki so člani
ali pridruženi člani MK PZS in so oziroma bodo v času med 01. 01. 2008 in 30. 09. 2008
izvedli planinsko taborjenje za otroke s posebnimi potrebami, pri čemer program
zadošča minimalnim merilom, opredeljenim v merilih za ocenjevanje in vrednotenje
programov.
4. Srečanja mladih planincev
Na razpisno področje se lahko prijavijo mladinski odseki planinskih društev, ki so člani
ali pridruženi člani MK PZS in so oziroma bodo v času med 01. 01. 2008 in 30. 09. 2008
izvedli srečanje mladih planincev pod okriljem matičnega Pokrajinskega odbora MK
PZS, pri čemer program zadošča minimalnim merilom, opredeljenim v merilih za
ocenjevanje in vrednotenje programov.
5. Planinske šole
Na razpisno področje se lahko prijavijo vsi mladinski odseki planinskih društev, ki so
člani ali pridruženi člani MK PZS in so oziroma bodo v času med 01. 01. 2008 in 30. 09.
2008 izvedli planinsko šolo, pri čemer program zadošča minimalnim merilom,
opredeljenim v merilih za ocenjevanje in vrednotenje programov.
II.

Vsebina, način in rok oddaje prijav
Prijava mora biti izdelana na predpisanem OBRAZCU ZA PRIJAVO NA RAZPIS MK PZS
2008, ki je dostopen v tej številki Mladinske priloge obvestil MK PZS in na spletni
strani www.pzs.si/mk.
Prijavitelji morajo do 30. maja 2008 s priporočeno pošto poslati prijave na naslov:
Planinska zveza Slovenije, Mladinska komisija, p. p. 214, 1001 Ljubljana
oziroma jih do 30. maja 2008 do 14. ure osebno vročiti v tajništvu na sedežu PZS,
Dvoržakova 9, Ljubljana.
Za prijavo, poslano s priporočeno pošto, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na
pošti zadnji dan roka.
Prijave morajo biti poslane oziroma vročene v zaprtih ovojnicah z oznako »NE
ODPIRAJ – Prijava na javni razpis«.
V kolikor želi prijavitelj na razpis prijaviti več programov, morajo biti le-ti v ločenih
ovojnicah.
V primeru, da kandidati na razpisna področja 1., 2., 3. in 4. prijavljajo več
programov, morajo biti le te programi organizacijsko in vsebinsko ločene celote,
to je, da so bodisi izvedene v različnih terminih bodisi na različnih lokacijah in je
iz poročila razvidno, da gre za ločene programe. Na nobenem izmed razpisnih
področij se za isti program ne more prijaviti več kandidatov.
Prijave, ki ne bodo podane na ustreznih prijavnih obrazcih, ki ne bodo ustrezale
razpisnim pogojem in ki ne bodo oddane pravočasno, bodo prijavitelju vrnjene.
Prijava na razpis mora vsebovati:
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1. Za planinska taborjenja, planinska zimovanja in planinska taborjenja za
otroke s posebnimi potrebami:
a) izpolnjen prijavni obrazec;
b) program za prijavljeno vsebino, vsebinsko in organizacijsko razdelan po dnevih.
2. Za srečanja mladih planincev:
a) izpolnjen prijavni obrazec.
3. Za planinske šole:
a) izpolnjen prijavni obrazec;
b) terminsko in vsebinsko razdelan program planinske šole, ki zajema predmetnik
planinske šole (Planinska šola – učbenik, PZS, Ljubljana 2005, več avtorjev).
Prijavitelj lahko vlogo dopolnjuje v razpisnem roku na način, kot velja za pošiljanje
vlog, in sicer v zaprtih ovojnicah z oznako: »NE ODPIRAJ - dopolnilna vloga za
prijavo na javni razpis.«
Dopolnjevanje vlog po izteku razpisnega roka ne bo več mogoče.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in merili razpisa.
Mladinska komisija PZS lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju
pogojev in po že izdani dokončni odločbi o izboru programa spremeni odločitev in z
izvajalcem ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o
neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti v letu 2008 razveže že sklenjeno pogodbo, v
primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev z zakonitimi zamudnimi
obrestmi od dneva prejetja sredstev do dneva vračila.
III.

Odpiranje prijav in rezultati razpisa
Datum odpiranja prijav bo v roku 14 dni po končanem razpisnem roku. Komisija za
ocenjevanje prijav, ki jo imenuje UO MK PZS, bo pregledala prijave, ki izpolnjujejo
pogoje za obravnavo, in do 15. junija 2008 obvestila vse prijavitelje o uspešnosti
njihovih prijav. Prav tako bo komisija za ocenjevanje prijav obvestila prijavitelje,
katerih prijave bodo zavrnjene.

IV.

Vsebina, način in rok oddaje poročil o izvedenih programih
Poročilo mora biti izdelano na predpisanem OBRAZCU ZA POROČILO O PROGRAMIH
PRIJAVLJENIH NA RAZPIS MK PZS 2008, ki ga bodo kandidati, katerih prijave na razpis
bodo ocenjene pozitivno, prejeli skupaj z obvestilom o uspešnosti prijave in bo od 15.
junija dalje objavljen tudi spletni strani www.pzs.si/mk.
Prijavitelji morajo poročilo do 30. septembra 2008 s priporočeno pošto poslati na
naslov: Planinska zveza Slovenije, Mladinska komisija, p. p. 214, 1001 Ljubljana
oziroma jih do 30. septembra 2008 do 14. ure osebno vročiti v tajništvu na sedežu
PZS, Dvoržakova 9, Ljubljana.
Za poročilo, poslano s priporočeno pošto, se šteje, da je pravočasna, če je oddano na
pošti zadnji dan roka.
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Poročila morajo biti poslana oziroma vročena v zaprtih ovojnicah z oznako »NE
ODPIRAJ – Poročilo za javni razpis«.
V kolikor ima prijavitelj na razpisu uspešno prijavljenih več programov, morajo biti
poročila za le-te v ločenih ovojnicah.
Programi, katerih poročila ne bodo podana na ustreznem obrazcu, ki ne bodo
ustrezali razpisnim pogojem in katerih poročila ne bodo oddana pravočasno, bodo
izločeni iz nadaljnjega postopka.
Poročilo o izvedenem programu mora vsebovati:
1. Za planinska taborjenja, planinska zimovanja in planinska taborjenja za
otroke s posebnimi potrebami:
a) izpolnjen obrazec za poročilo;
b) podrobno poročilo o izvedenem prijavljenem programu, vsebinsko in
organizacijsko razdelano po dnevih, opremljeno s poročilom o planinskih turah;
c) poimenski seznam udeležencev prijavljenega programa z njihovo letnico rojstva;
d) zahtevek za refundacijo v višini odobrenih sredstev;
e) fotokopije originalnih računov, in naslovljenih na organizatorja programa oziroma
soorganizatorje programa, navedene v poročilu, za vse stroške, porabljene pri
izvedbi programa (če organizator programa s katerim izmed računov kandidira za
refundacijo sredstev še na drugem naslovu, naj fotokopijo le-tega označi s
pripisom »ŽE UVELJAVLJENO« in navede naslov organizacije);
f) taborni časopis.
2.
a)
b)
c)
d)
e)

Za srečanja mladih planincev:
izpolnjen obrazec za poročilo;
podrobno vsebinsko poročilo o izvedenem srečanju:
poimenski seznam udeležencev srečanja z njihovo letnico rojstva;
zahtevek za refundacijo v višini odobrenih sredstev;
fotokopije originalnih računov, naslovljenih na organizatorja programa, za vse
stroške, porabljene pri izvedbi programa (če organizator programa s katerim
izmed računov kandidira za refundacijo sredstev še na drugem naslovu, naj
fotokopijo le-tega označi s pripisom »ŽE UVELJAVLJENO« in navede naslov
organizacije).

3. Za planinske šole:
a) izpolnjen obrazec za poročilo;
b) izpolnjen obrazec poročila o opravljeni planinski šoli (na podlagi tega poročila
bodo izdana tudi potrdila o opravljeni planinski šoli za slušatelje programa;
obrazec je dosegljiv na www.pzs.si/mk);
c) izvod zaključnega testa, ki so ga pisali slušatelji šole (neizpolnjen);
d) zahtevek za refundacijo v višini odobrenih sredstev;
e) fotokopije originalnih računov v višini odobrenih sredstev, naslovljenih na
organizatorja programa, za stroške, porabljene pri izvedbi planinske šole.
Izvajalec z omenjenimi računi ne sme kandidirati za refundacijo sredstev še na
drugem naslovu, prav tako morajo biti računi izstavljeni med 1.1.2008 in
30.9.2008.
Vanja Kovač,
predsednica MK PZS
RAZPISNO PODROČJE – Planinska taborjenja, planinska zimovanja, planinska taborjenja za otroke s
posebnimi potrebami, srečanja mladih planincev, planinske šole.
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MERILA ZA OCENJEVANJE IN VREDNOTENJE PROGRAMOV
MINIMALNA MERILA
1. Planinska taborenja
1.1. Planinsko taborjenje za osnovnošolce
1. Dolžina programa obsega vsaj 4 zaporedne nočitve.
2. Število udeležencev: vsaj 20 osnovnošolskih otrok, kar predstavlja vsaj 75 % vseh
udeležencev.
3. Izvedeno izven koledarske zime in v roku trajanja razpisa (od 22. 03. 2008 do 30. 09.
2008).
4. Tehnični vodja programa je registriran vodnik PZS ali registriran pripravnik za vodnika
PZS.
5. V okviru programa je izvedena vsaj ena planinska tura, vodena v skladu z Vodniškim
učbenikom, PZS, Ljubljana 2006, več avtorjev.
1.2. Planinsko taborjenje za predšolske otroke
1. Dolžina program obsega vsaj 3 zaporedne nočitve.
2. Število udeležencev: vsaj 12 predšolskih otrok, kar predstavlja vsaj 75 % vseh
udeležencev.
3. Izvedeno izven koledarske zime in v roku trajanja razpisa (od 22. 03. 2008 do 30. 09.
2008).
4. Tehnični vodja programa je registriran vodnik PZS ali registriran pripravnik za vodnika
PZS.
5. V okviru programa je izvedena vsaj ena planinska tura, vodena v skladu z Vodniškim
učbenikom, PZS, Ljubljana 2006, več avtorjev.
1.3. Planinsko taborjenje za mladinsko populacijo (15 do 26 let)
1. Dolžina program obsega vsaj 4 zaporedne nočitve.
2. Število udeležencev: vsaj 12 starih med 15 in 26 let, kar predstavlja vsaj 75 % vseh
udeležencev.
3. Izvedeno izven koledarske zime in v roku trajanja razpisa (od 22. 03. 2008 do 30. 09.
2008).
4. Tehnični vodja programa je registriran vodnik PZS ali registriran pripravnik za vodnika
PZS.
5. V okviru programa je izvedena vsaj ena planinska tura, vodena v skladu z Vodniškim
učbenikom, PZS, Ljubljana 2006, več avtorjev.
1.4. Kombinirano planinsko taborjenje
1. Dolžina programa obsega vsaj 4 zaporedne nočitve.
2. Število udeležencev: vsaj 20 starih do 26 let, kar predstavlja vsaj 75 % vseh udeležencev.
3. Izvedeno izven koledarske zime in v roku trajanja razpisa (od 22. 03. 2008 do 30. 09.
2008).
4. Tehnični vodja programa je registriran vodnik PZS ali registriran pripravnik za vodnika
PZS.
5. V okviru programa je izvedena vsaj ena planinska tura, vodena v skladu z Vodniškim
učbenikom, PZS, Ljubljana 2006, več avtorjev.
1.5. Družinsko planinsko taborjenje
1. Dolžina programa obsega vsaj 4 zaporedne nočitve.
2. Število udeležencev: najmanj 15 starih do vključno 18. leta. Med udeleženci vsaj 5 družin
(vsaj en starš in vsaj en otrok).
3. Izvedeno v roku trajanja razpisa (od 01. 01. 2008 do 30. 09. 2008).
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4. Tehnični vodja programa je registriran vodnik PZS ali registriran pripravnik za vodnika
PZS.
5. V okviru programa je izvedena vsaj ena planinska tura, vodena v skladu z Vodniškim
učbenikom, PZS, Ljubljana 2006, več avtorjev.
Točkovne ocene
Planinsko taborjenje za osnovnošolce
Planinsko taborjenje za predšolske otroke
Planinsko taborjenje za mladinsko populacijo
Kombinirano planinsko taborjenje
Družinsko planinsko taborjenje

30 točk
40 točk
40 točk
25 točk
25 točk

2. Planinska zimovanja
2.1. Planinsko zimovanje za osnovnošolce
1. Dolžina programa obsega vsaj 2 zaporedni nočitvi.
2. Število udeležencev: vsaj 12 osnovnošolskih otrok, kar predstavlja vsaj 75 % vseh
udeležencev.
3. Izvedeno v koledarski zimi in v roku trajanja razpisa (od 01. 01. 2008 do 22. 03. 2008).
4. Tehnični vodja programa je registriran vodnik PZS ali registriran pripravnik za vodnika
PZS.
2.2. Planinsko zimovanje za predšolske otroke
1. Dolžina program obsega vsaj 2 zaporedni nočitvi.
2. Število udeležencev: vsaj 10 predšolskih otrok, kar predstavlja vsaj 75 % vseh
udeležencev.
3. Izvedeno v koledarski zimi in v roku trajanja razpisa (od 01. 01. 2008 do 22. 03. 2008).
4. Tehnični vodja programa je registriran vodnik PZS ali registriran pripravnik za vodnika
PZS.
2.3. Planinsko zimovanje za mladinsko populacijo (15 do 26 let)
1. Dolžina programa obsega vsaj 3 zaporedne nočitve.
2. Število udeležencev: vsaj 10 starih med 15 in 26 let, kar predstavlja vsaj 75 % vseh
udeležencev.
3. Izvedeno v koledarski zimi in v roku trajanja razpisa (od 01. 01. 2008 do 22. 03. 2008).
4. Tehnični vodja programa je registriran vodnik PZS ali registriran pripravnik za vodnika
PZS.
2.4. Kombinirano planinsko zimovanje
1. Dolžina programa obsega vsaj 3 zaporedne nočitve.
2. Število udeležencev: vsaj 15 starih do 26 leta, kar predstavlja vsaj 75 % vseh
udeležencev.
3. Izvedeno v koledarski zimi in v roku trajanja razpisa (od 01. 01. 2008 do 22. 03. 2008).
4. Tehnični vodja programa je registriran vodnik PZS ali registriran pripravnik za vodnika PZS.

Točkovne ocene
30 točk
Planinsko zimovanje za osnovnošolce
Planinsko zimovanje za predšolske otroke
Planinsko zimovanje za mladinsko populacijo
Kombinirano planinsko zimovanje

Letnik 12 / številka 4

40 točk
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3. Planinska taborjenja za otroke s posebnimi potrebami
3.1. Planinsko taborjenje za otroke s posebnimi potrebami
1. Dolžina programa obsega vsaj 3 zaporedne nočitve.
2. Število udeležencev: vsaj 7 otrok s posebnimi potrebami.
3. Tehnični vodja programa je registriran vodnik PZS ali registriran pripravnik za vodnika
PZS.
4. V okviru programa je izvedena vsaj ena planinska tura, vodena v skladu z Vodniškim
učbenikom, PZS, Ljubljana 2006, več avtorjev.
3.2. Planinsko taborjenje z vključevanjem otrok s posebnimi potrebami
1. Tabor ustreza merilom 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 2.1., 2.2.,2.3. ali 2.4..
2. Število vključenih otrok s posebnimi potrebami: vsaj 5.

Točkovne ocene
1. Planinsko taborjenje za otroke s posebnimi 40 točk
potrebami
2. Planinsko taborjenje z vključevanjem otrok s
40 točk
posebnimi potrebami
4. Srečanje mladih planincev
4.1. Srečanje osnovnošolcev
1. Udeležba vsaj 5 registriranih ali pridruženih mladinskih odsekov MK PZS.
2. Vsaj 30 udeležencev, osnovnošolcev.
4.2. Srečanje mladinske populacije (15 do 26 let)
1. Udeležba vsaj 3 registriranih ali pridruženih mladinskih odsekov MK PZS.
2. Vsaj 15 udeležencev, starih med 15 in 26 let.
Točkovne ocene skupin
30 točk
1. Srečanje osnovnošolcev
2. Srečanje mladinske populacije

30 točk

5. Planinska šola
5.1. Planinska šola:
1. Vsaj 5 slušateljev, starih do 26 let.
2. Izveden predmetnik planinske šole. (Planinska šola – učbenik, PZS, Ljubljana 2005, več
avtorjev)
Točkovna ocena
20 točk
1. Planinska šola
DODATNA MERILA
A) Dolžina programa (za programe 1., 2. in 3.):
•

2 nočitvi

10 točk

•

3 nočitve

13 točk
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•

4 nočitve

16 točk

•

5 nočitev

19 točk

•

6 nočitev

22 točk

•

7 ali več nočitev

25 točk

B) Število udeležencev (za programe 1., 2. in 3.):
•

7 - 10

1 točka

•

10 – 14

4 točke

•

15 – 19

7 točk

•

20 – 24

10 točk

•

25 – 29

13 točk

•

30 – 34

16 točk

•

35 – 39

19 točk

•

40 – 44

22 točk

•

45 in več

25 točk

C) Število slušateljev Planinske šole (za programe 5.):
•

5-9

5 točk

•

10 – 14

10 točk

•

15 – 19

15 točk

•

20 in več

20 točk

D) Soudeležba na Zboru MO PZS v letu 2007 (vsi programi):
•

da

10 točk

•

ne

0 točk

Uporaba meril:
Programi, ki ne izpolnjujejo minimalnih meril, so zaključeni s končno oceno 0 točk.
V primeru, da program izponjuje minimalna merila, je ocenjen z vsoto točk, pridobljenih pri
minimalnih in dodatnih merilih. Vrednost točke se izračuna na osnovi razpisanih sredstev in
skupnega števila točk ovrednotenih programov.
Prijavitelj lahko po prijavi tudi prekvalificira program, v kolikor so izpolnjena minimalna merila
katerega izmed ostalih programov, vendar mora to izrecno navesti v poročilu.
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Mladinska komisija Planinske zveze Slovenije
Dvoržakova 9, 1000 Ljubljana
tel.: 01/434-56-89
fax: 01/43-45-691 (za MK)
elektronska pošta: mladinska.komisija@pzs.si

O B R A Z E C ZA PRIJAVO NA RAZPIS
MK PZS 2008
I. PODATKI O KANDIDATU
1.

Polno ime planinskega društva:

2.

Polno ime mladinskega odseka:

3.*

Pokrajinski odbor MK PZS:

4.

Naslov planinskega društva:

5.

Načelnik mladinskega odseka
Ime in priimek:
Telefon:
e-mail:

6.

Odgovorna oseba planinskega društva
Ime in priimek:
Telefon:
e-mail:

7.

Matična številka planinskega društva:

8.

Davčna številka planinskega društva:

9.

Številka transakcijskega računa PD in banka:

10.

Spletna stran planinskega društva:

11.

Soorganizatorji:

* izpolnijo le kandidati, ki prijavljajo srečanja mladih planincev
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II. PROGRAM
a) vsebina programa (obkroži):
1.1. Planinsko taborjenje za osnovnošolce
1.2. Planinsko taborjenje za predšolske otroke
1.3. Planinsko taborjenje za mladinsko populacijo (15-26 let)
1.4. Kombinirano planinsko taborjenje
1.5. Družinsko taborjenje
2.1. Planinsko zimovanje za osnovnošolce
2.2. Planinsko zimovanje za predšolske otroke
2.3. Planinsko zimovanje za mladinsko populacijo (15-26 let)
2.4. Kombinirano planinsko zimovanje
3.1. Planinsko taborjenje za otroke s posebnimi potrebami
3.2. Planinsko taborjenje z vključevanjem otrok s posebnimi potrebami
4.1. Srečanje osnovnošolcev
4.2. Srečanje mladinske populacije (15-26 let)
5.1. Planinska šola

b) Predvideno število udeležencev (programi 1., 2., 3. in 5.):
c) Datum izvedbe programa:
Število nočitev (programi 1., 2. in 3.):
d) Kraj izvedbe:
e) Poimenski seznam vodstva programa:

N

Ime in priimek

Letnik 12 / številka 4
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f) Predvidena cena za udeležence programa:

OBVEZNE PRILOGE:
Za programe 1., 2. in 3.:
- program za prijavljeno vsebino, vsebinsko in organizacijsko razdelan po dnevih.

Za program 5.:
- terminsko in vsebinsko razdelan program planinske šole, ki zajema predmetnik planinske šole
(Planinska šola – učbenik, PZS, Ljubljana 2005, več avtorjev).

IZJAVA:

Izjavljamo, da so vsi navedeni podatki točni ter da se skladno z razpisnimi pogoji strinjamo s
preverjanjem namenske porabe odobrenih sredstev.

Podpis odgovorne osebe:

Žig:
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POROČILO O IZVEDENI PLANINSKI ŠOLI
1. Organizator planinske šole (PD, OŠ, drugo)
2. Vodja planinske šole:
3. Izobrazba – strokovni planinski naziv vodje:
4. Izveden teoretični program planinske šole:
vsebina

datum

število ur

predavatelj – strokovni
planinski naziv

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
5. Izveden praktičen program planinske šole
dejavnost

datum

Letnik 12 / številka 4

18

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Vodja – strokovni planinski
naziv

Mladinska priloga Obvestil PZS
6. Seznam slušateljev planinske šole
ime in priimek

letnica rojstva naslov

število točk

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Število točk, potrebnih za pozitivno oceno:
7. Poročilu priložite 1 neizpolnjen izvod testov.

Datum:__________

Vodja PŠ:________________
Predsednik PD:___________

žig
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PRIJAVNICA NA TEČAJ NEFORMALNEGA IZOBRAŽEVANJA MLADIH ZA NAZIV MLADINSKI
VODITELJ (20. DO 27. JULIJ 2008 IN 3.8. DO 10.8. 2008 - PUS BAVŠICA)
Piši z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI – poslati na MK PZS do 15. maja 2008!
Ime:

Priimek:

Naslov:
Poštna številka:

Kraj:

Rojstni datum:

Poklic oz. status:

Telefon doma:

Mobilni telefon:

El. pošta:
Planinsko društvo:

Naslov PD:

Poštna št.

Kraj:

Termin (obkroži):

20.7. –27.7.2008

3.8.-10.8.2008

Dokazilo o izpolnjevanju pogojev za pristop na tečaj:
•
v zadnjih treh letih pred prijavo aktivna udeležba na vsaj dveh različnih aktivnostih za mlade v planinski organizaciji (npr.
seminarji Mladinske komisije PZS, planinski tabor, zimovanje, organizirana srečanja mladih planincev, tečaj Planinska
šola za mlade, tekmovanje Mladina in gore ali planinsko orientacijsko tekmovanje). Kot aktivnost se šteje tudi
opravljanje ene izmed organizacijskih funkcij v mladinskem odseku vsaj eno leto:
Aktivnost 1
Aktivnost 2
Aktivnost 3
Aktivnost 4
Naziv:
Datum:
dosežen vsaj srebni znak v akciji Mladi planinec oz. opravljenih vsaj 7 izletov ali tur nad gozdno mejo v zadnjih treh letih
pred prijavo.
Potek izleta ali ture
Datum
Izlet ali tura 1
Izlet ali tura 2
Izlet ali tura 3
Izlet ali tura 4
Izlet ali
ali tura 5
Izlet ali tura 6
Izlet ali tura 7
ali dosežen srebrni znak mladega planinca v letu (priložiti kopijo potrjene izkaznice):
•

Udeleženec oz. eden od staršev (velja za mladoletne udeležence) s podpisom:
•
izjavlja, da je fizično kot tudi psihično povsem sposoben in zdrav, kar pomeni, da nima nobenih zdravstvenih ali
kakšnih drugih težav, ki bi mu lahko preprečevale, zmanjševale ali celo onemogočale različne aktivnosti v naravi ter
sodelovanje pri planinskih turah,
•
dovoljuje zbiranje, hranjenje in uporabo podatkov za potrebe PZS v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov
ter na podlagi sklepov pristojnih organov PZS tudi javno objavo osebnih podatkov,
•
potrjuje, da je seznanjen z razpisnimi pogoji ter da bo na tečaju spoštoval določila Častnega kodeksa slovenskih
planincev!
Načelnik MO in/ali predsednik PD s podpisom in žigom:
•
na podlagi dosedanjih aktivnosti v PD dajeta priporočilo zgoraj navedenemu kandidatu za pristop na tečaj za
mladinske voditelje,
•
potrjujeta, da je zgoraj navedeni kandidat član planinskega društva s plačano članarino vsaj zadnja tri leta,
•
izjavljata, da bo kotizacijo za tečaj v celoti plačalo planinsko društvo na podlagi izstavljenega računa.
Podpis udeleženca(ke):

Podpis enega od staršev
(velja za mladoletne udeležence):
Žig PD

OBVEZNA PRILOGA PRIJAVNICI: kopija osebnega dokumenta udeleženca!

Letnik 12 / številka 4

20

Podpis načelnika MO

Podpis predsednika

PD:

PD:

Obvestila Planinske zveze Slovenije
Zakonodaja in uradne objave
PLANINSKAZVEZA SLOVENIJE
UPRAVNI ODBOR PZS
1001 LJUBLJANA, DVORŽAKOVA 9
ŠTEVILKA: UO/ 087 - 2008
DATUM: 18. 01. 2008

ZAPISNIK

zap. 8. seje UOPZS

8. seje UO PZS, ki je bila 22. novembra 2007 v prostorih Planinskega društva Kranj, Koroška 27. Seja se je
pričela ob 16.00 uri. Na začetku seje je predsednik pozdravil vse prisotne. Prisotnih je bilo 21 članov UO PZS
z glasovalno pravico.
Prisotni so bili:
Predsedsvo UO PZS: mag. Franci Ekar, Gašparič Stanko, Goršič Marko, Rudolf Skobe, mag. Uroš Vidovič,
Voljeni člani UO PZS: mag. Peršolja Borut, Petkoš Janez, Rotovnik Bojan, Tomše Tone, Škerbinek Danilo,
Načelniki komisij in odborov: Kovač Vanja (MK), Rojc Iztok (VK), Skobe Rozalija (KVGN), Melanšek Jože
(vodja odbora za priznanja)
Predsedniki MDO: Benedik Franc (Gorenjske), Horjak Drago (Koroške), Kladnik Lado (KBO), Kodre Jožef
(Savinjske), Koželj Stepic Marinka (Ljubljane), Purg Anton (Podravja), Rupnik Gregor (Posočja), Vukovič
Borut (Zasavja), Žnidarčič Albin (Primorsko – Notranjske),
Ostali: Lavrič Božidar (predsednik ZO), Srpčič Jožica (predsednica NO), Danilo Sbrizaj (GS), Vera Šmid
/računovodja) in Mija Damjan – Stegu (vodja pisarne PZS)
Opravičili so se: Česen Tomo (KŠP), Kuster Dragotin (pred. MDO Pomurja), Miro Eržen (voljeni član), Habjan
Vladimir (urednik PV), Janez Pretnar (KGP) in Škarja Anton (KOTG).
Za sejo je bil predlagan naslednji DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 7 seje UO PZS z dne, 04.10.2007 (Danilo Sbrizaj)
2. Potrditev predloga Programa dela in finančnega načrta PZS za leto 2008 (Danilo Sbrizaj, Vera Šmid)
¾ Potrditev cene Planinskega vestnika za leto 2008 (za redne naročnike, za tujino, posamezne
številke in A člane PZS) (Vera Šmid, Vladimir Habjan)
¾ Potrditev predloga razdelitve sredstev reciprocitete za leto 2007 (predstavnik GK PZS)
3. Obravnava in potrditev predlogov za najvišja priznanja PZS v letu 2007 (spominske plakete in svečane
listine) ter določitev kraja, datuma in ure svečane seje UO PZS (Jože Melanšek, Rudolf Skobe).
4. Poziv planinskim društvom /MDO za predloge članskih ugodnosti v obdobju 2009 – 2011 (Danilo Škerbinek)
5. Sprejem sklepa glede nadaljnjega sodelovanja z GRZS (Franci Ekar)
6. Predlog ukrepov proti kršiteljem sklepov UO PZS (predstavnik GK PZS)
7. Sprejem odločitve o načinu obveščanja članov UO PZS o sejah PPZS (Franci Ekar)
8. Informacija s srečanja predstavnikov PZS v Srbiji (Stanko Gašparič)
9. Predlog sprememb Pravilnika VK PZS
10. Potrditev članov Založniškega odbora
11. Vprašanja in pobude članov Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije
12. Tekoče zadeve in razno
Sejo je otovoril mag. Franci Ekar, ki je na začetku pozdravil vse prisotne in povedal, da je seja sklepčna in
podal v sprejem sklep, da se predlagana 10. točka dnevnega reda prestavi takoj za 1. točko predlaganega
dnevnega reda.
SKLEP 1/22-11: »UO PZS potrjuje spremebo dnevnega reda, in sice, da se 10. točka dnevnega reda prestavi
takoj za 2. točko predlaganega dnevnega reda 8. Seje UO PZS.«
SKLEP 2/22-11: » UO PZS potrjuje predlagani dnevni red za 8. sejo UO PZS.«
Sklepa sta bila soglasno sprejeta.
K 1. TOČKI
PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 7 SEJE UO PZS Z DNE, 04.10.2007
Gradivo je bilo poslano skupaj z vabilom za sejo.
Pripombe na zapisnik 7. seje sta poslala Rudolf Skobe in Bojan Rotovnik
Rudolf Skobe je podal pripombo k 4. točki: »Rudolf Skobe je podal informacijo, da je KUP sprejela stališče,
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da PZS ne bi več kandidirala na sredstva iz ESS in hkrati predlagal, da se UO do tega opredeli,« in k dodatni
točki »Rudolf 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.«
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 je še podal pripombo na zapisnik, da je z izjavo menil, da se pridružuje mnenju Bojana
Rotovnika.
SKLEP 3/22-11: » UO PZS je potrdil zapisnik 7. seje UO PZS s podanimi pripombami.«
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 10. TOČKI
POTRDITEV ČLANOV ZALOŽNIŠKEGA ODBORA
Božidar Lavrič je povedal, da je ZO PZS na svoji 4. seji, ki je bila 16. 10. 2007 soglasno potrdil za člana ZO
g. Mitjo Koširja in g. Andreja Mašero. Glede na Pravilnik Založniškega odbora Planinske založbe pri UO PZS,
člen 5., in predlagal UO PZS, da potrdi nova člana ZO PZS.
OBRAZLOŽITEV:
Dr. Andrej Mašera je znano in uveljavljeno ime na področju planinske publicistike. Je avtor številnih
planinskih vodnikov. Njegov zadnji je izšel pri Planinski založbi. Dr. Mašera bo pri Planinski založbi odgovoren
za področje planinskih vodnikov in leposlovja.
Mitja Košir je v planinskih krogih znan kot odličen alpinist iz 70. let prejšnjega stoletja. Že kot plezalec se je
uveljavljal z novinarskim delom, ki ga je kasneje uspešno opravljal kot novinar za področje kulture pri
časopisnem podjetju Dnevnik. Sedaj dela na tem področju kot svoboden novinar. Mitja Košir bo pokrival
področje plezalnih vodnikov in vzgojne literature.
Predlagana dr. Mašera in Košir nadomeščata bivša člana ZO PZS dr. Stanka Klinarja in Boža Jordana.
SKLEP 4/22-11: » UO PZS je potrdil nova člana ZO PZS g. Mitjo Koširja in g. Andreja Mašero.«
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 2. TOČKI
POTRDITEV PREDLOGA PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA PZS ZA LETO 2008
Potrditev predloga finančnega načrta PZS za leto 2008, ki je bil dan v razpravo na 7. seji UO PZS 4.10. 2007,
je podala računovodja PZS Vera Šmid.
SKLEP 5/22-11: » UO PZS je sprejel Predlog programa dela in finančnega načrta PZS za leto 2008.«
SKLEP 6/22-11: »UO PZS je potrdil višino priporočene članarine za leto 2008, ki je bila v gradivu
predstavljena na prejšnji seji in dana v obravnavo. Predlogov in pripomb ni bilo, zato se v predlagani obliki
potrdi in objavi na spletnih straneh in v Obvestilih 12/07.«
¾ Potrditev cene Planinskega vestnika za leto 2008, za redne naročnike, za tujino, posamezne številke
in A člane PZS.
SKLEP 7/22-11: »UO PZS je sprejel sklep, da se potrdi cena za PV, ki ostane takšna kot je bila lansko leto,
letna naročnina 31,30 EUR, posamezen izvod v prosti prodaji 3,12 EUR, za naročnike iz tujine 55 EUR in letna
naročnina za A člane 25,04 EUR.
Sklepa sta bila soglasno sprejeta.
Vera Šmid je še dodala, da bo podan še vsebinski plan posameznih komisij ko bodo prejeti vsi načrti
posameznih komisij PZS.
Iztok Rojc je predlagal, da bi vse komisije tesno sodelovale z računovodstvom PZS.
Rudolf Skobe je pozval vse načelnike komisij, da še dodatno v svoj plan dela dodajo cilje, ki jih imajo na
posameznih področjih dela, da bo lahko Skupščina PZS preverila, kaj se je izpolnilo in kaj ne.
¾ Potrditev predloga razdelitve sredstev reciprocitete za leto 2007 (gradivo je bilo poslano po pošti).
Mag. Borut Peršolja je podal pripombo na razdelitev sredstev ESS, predvsem na postavko porabljenih
sredstev za strokovno službo, dodal je še, da se obrazci za inštruktorje v okviru dnevnika pri usposabljanju
vedno znova izpolnjujejo od začetka do konca (delno bi lahko bilo že izpolnjeno). Postavil je vprašanja:
- Kakšna je strategija vodstva PZS glede na prostovoljstvega delovanja in kakšno bo sporočilo PD-jem?
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GK- Na podlagi kakšnih meril je nastal predlog za razdelitev sredstev iz reciprocitete? Pozval je GK,
da pripravi merila in jih objavi v Obvestilih PZS.
Kakšno je bila vsota vplačil v sklad za vzajemnost?
Daje pobudo, da KUP do naslednje seje pripravi analizo obstoječih meril in kaj se je s temi merili v
zadnjih letih doseglo (nosilec P UO PZS).

France Benedik je podal pobudo, da se merila za reciprociteto razjasnijo in bi morala biti transparentno
napisana ter, da bi se sredstva delila na podlagi nekih meril.
V razpravi so sodelovali Bojan Rotovnik, Iztok Rojc, Lado Kladnik, Rudolf Skobe, Borut Vukovič, ki je še
dodal, da naj bo pri razdelitvi sredstev vedno napisana utemeljitev, za kaj so jim bila dodeljena.
Danilo Sbrizaj je povedal, da so letos na PZS prišle samo te tri prijave; ta društva so sredstva tudi dobila,
dodal pa je še, da so kriteriji že napisani in jih bo potrebno še enkrat objaviti. Menil je tudi, da se v
Obvestilih še enkrat objavi kaj sploh je repricotiteta.
Rudolf Skobe je pojasnil, kako in zakaj so plačani predavatelji na tečajih posameznih komisij. V avtorskih
pogodbah so zajeti materialni stroški in ure predavanja ter priprave na predavanje.
SKLEP 8/22-11: »UO PZS je sprejel sklep, da GK pripravi razpis in kriterije za razdelitev sredstev iz
reprocitete, jih predstavi na seji UO.«
SKLEP 9/22-11: »UO PZS potrjuje predlog razdelitve reciprocitete za leto 2006.
Sklepa sta bila soglasno sprejeta.
K 3. TOČKI
OBRAVNAVA IN POTRDITEV PREDLOGOV ZA NAJVIŠJA PRIZNANJA PZS V LETU 2007 (SPOMINSKE PLAKETE
IN SVEČANE LISTINE) TER DOLOČITEV KRAJA, DATUMA IN URE SVEČANE SEJE UO PZS.
Gradivo – Zapisnik 1. seje Odbora za priznanja PZS, z dne 7. 11. 2007, s predlogi za najvišja priznanja PZS je
bil priložen.
Jože Melanšek je povedal, da je bilo sprejetih 14 Svečanih listin in 21 Spominskih plaket.
Opozoril je predsednike MDO-jev, da v bodoče, predvsem pri najvišjih priznanjih PZS posvetijo več
pozornosti pri obravnavi predlogov.
SKLEP 10/22-11:« UO PZS potrjuje predloge za najvišja priznanja PZS v letu 2007, kot je navedeno v
zapisniku Odbora za priznanja z dne 07. 11. 2007.«
SKLEP 11/22-11: »UO PZS je sklenil da bo Svečana seja UO PZS s podelitvijo najvišjih priznanj PZS za leto
2007 dne 08. 12. 2006 v Metliki, v soorganizaciji občine Metlika in PD Metlika, s pričetkom ob 11. uri.«
Sklepa sta bila soglasno sprejeta.
K 4. TOČKI
POZIV PD / MDO ZA PREDLOGE ČLANSKIH UGODNOSTI V OBDOBJU 2009 – 2011
Gradivo je bilo poslano po pošti.
Pregled plačila članarine je podal Danilo Škerbinek vodja Odbora za članstvo, ki je UO PZS predlagal v
sprejem SKLEP 12/22-11: »Da ta poziv s prilogama 1 in 2 ter z Informacijo o pravicah članstva v nekaj
planinskih zvezah Evrope objavi v Obvestilih PZS, sprejme in povabi:
• PD, da predloge, za katere se jih poziva v tem dopisu, posreduje na področne MDO najkasneje do 15.
01. 2008;
• MDO, da organizirajo na svojem področju do 10. 02. 2008 razgovore o tej problematiki in zaključke
do 20. 02. 2008 posredujejo na PZS;
• Predsednike MDO, da do 29. 02. 2008 na sestanku skupaj s člani Odbora za članstvo obravnavajo
prejeta gradiva in pripravijo predlog vsebine članskih pravic za naslednje obdobje;
• Odbor za članstvo, da na seji UO PZS marca 2008 predstavi in da v razpravo rezultate gornje
obravnave.«
Sklep je soglasno sprejet.
Janez Petkoš je dal pobudo, da se naredi analiza planincev po posameznih občinah, da bi dobili podatki kako
aktivni smo v določeni občini.
Marko Goršič je dodal, da se predstavi tudi tabela, koliko denarja gre zavarovalnicam in koliko ostane
planinskim organizacijam
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Danilo Škerbinek:
Postaje ali društva GRS, ki so člani PZS, ne rabijo od članov zahtevati, da plačajo članarino PZS v postaji.
Svoj članski status bodo člani GRS uredili s tem, ko so v tekočem letu pri enem od izbranih PD poravnali
članarino, za izbrano člansko kategorijo. Kdor članarino poravnana do 31. 01. v letu, ima s tem zagotovljeno
neprekinjeno članstvo in zavarovanje.« in predlaga v sprejem naslednji:
SKLEP 13/22-11: »UO PZS soglaša z gornjim stališčem in ga objavi v Obvestilih PZS.«
Vprašanje članstva zamejskih PD in predlog članskega prispevka za člane slovenskih PD v zamejstvu v letu
2008, zato odbor za članstvo predlaga v sprejem naslednji SKLEP 14/22-11:
1. da se zamejskim Slovencem predstavi vse pravice in ugodnosti, ki jih ima članstvo PZS in se jim ponudi
članstvo po istih pogojih, kot ga za članstvo v planinski organizaciji imajo vsi za to zainteresirani Slovenci.
2. da se prekliče sklep UO o članarini s popustom za zamejske Slovence,
3. v primeru, da ne bo nikakršnega odziva, bo strokovna služba PZS ukrepala v skladu z veljavnimi akti.
Sklep ni bil dan na glasovanje in se prestavi na eno od prihodnjih sej.
Gregor Rupnik in Albin Žnidarčič sta prosila, da se jima pošlje skrajšan zapisnik sestanka, ki je bil
13.11.2007, z zamejskimi Slovenci.
Borut Vukovič je predlagal, da se na podlagi sklepa, ki ga želimo preklicati predstavi kaj smo na tem storili,
kakšni so bili stroški in kaj to pomeni v odnosu in povezavi s temi društvi?
K 5. TOČKI
SPREJEM SKLEPA GLEDE NADALJNJEGA SODELOVANJA Z GRZS
Informacijo sta podala Franci Ekar in Danilo Sbrizaj.
Danilo Škerbinek predlaga, da se pisno pozove GRZS za skupen sestanek.
K 6. TOČKI
PREDLOG UKREPOV PROTI KRŠITELJEM SKLEPOV UO PZS
Gradivo je bilo posredovano na sami seji.
Danilo Sbrizaj, je predlagal, da se na Zboru gospodarjev ukrepi v predlagani obliki sprejmejo, ter da se PD
zaveže, da spoštuje sklepe UO.
Marko Goršič je dejal, da je bila storjena napaka že v daljni preteklosti, ko med PZS in PD ni bila nikoli
podpisan sporazum, ki bi PD zavezoval k lojalnosti.
Rudolf Skobe je opozoril, da o društvih, ki ne spoštujejo sklepov in enotnih dogovorov, še nikoli ni bilo nič
objavljeno v kakšnem časopisu niti v planinskih Obvestilih.
Mag. Borut Peršolja nasprotuje, da se sprejmejo kakršni koli ukrepi proti kršiteljem, da pa je potrebno
vzpostaviti dialog med PD-ji in PZS-jem in poziva GK, da čim preje začne upravljati strokovno nalogo in
začne z diskusijo s kršitelji.
K 7. TOČKI
SPREJEM ODLOČITVE O NAČINU OBVEŠČANJA ČLANOV UO PZS O SEJAH PPZS
SKLEP 15/22-11: »UO PZS sprejema sklep, da se članom UO PZS pošljejo zapisniki sej P UO PZS.«
Sklep je soglasno sprejet.
K 8. TOČKI
INFORMACIJA S SREČANJA PREDSTAVNIKOV PZS V SRBIJI
Informacijo o obisku predstavnikov PZS, na Kopaoniku, v sestavi vodja Stanko Gašparič, Danilo Sbrizaj, Bojan
Rotovnik in Drago Horjak na srečanju Balkanskih planinskih zvez, kjer je PZS delovala kot opazovalka, je
podal Stanko Gašparič.
Bojan Rotovnik je predlagal v sprejem sklep, da se PZS v ta forum ne bo vključevala, dokler Hrvaška ne bo
član EU, ki pa ni bil dan na glasovanje.
K 9. TOČKI
Točka ni bila obravnavana.
K 11. TOČKI
VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV UPRAVNEGA ODBORA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
Predsednik mag. Franci Ekar je dal v razpravo sprejem novih društev v članstvo PZS:
o vloga za sprejem PD Mercator (vloga je popolna)
SKLEP 16/22-11: »UO sprejme PD Mercator v članstvo PZS.«
o vloga za sprejem Društvo GRS Kranj (vloga je popolna)
SKLEP 17/22-11: »UO sprejme Postajo GRS Kranj v članstvo PZS.«
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o

vloga za sprejem PD Zavoda za zdravstveno varstvo Celje
SKLEP 18/22-11: »UO sprejme PD Zavoda za zdravstveno varstvo Celje v članstvo PZS, pod
pogojem, da do 31.12.2007 na PZS pošlje vse potrebne dokumente, ki so potrebni za včlanitev v PZS
(pisarna PZS pošlje spisek zahtevanih dokumentov)«
vloga za sprejem PD občine Kidričevo (vloga je popolna)
SKLEP 19/22-11: »UO sprejme PD občine Kidričevo v članstvo PZS.«

Sklepi so bili soglasno sprejeti.
K 11. TOČKI
TEKOČE ZADEVE IN RAZNO
Upravnemu odboru Planinske zveze Slovenije je Uredniški odbor PV podal predlog Toneta Škarje, da želi
izstopiti iz uredniškega odbora PV.
SKLEP 20/22-11: »UO PZS se strinja s predlog, ki ga je Uredniškemu odboru PV podal Tone Škarja, da
želi izstop iz uredniškega odbora Planinskega vestnika, razrešitev prične veljati z dnem 22. 11.
2007.« »Sklep je soglasno sprejet.«
o Obravnavane o bile popolnitve mest v Svetu Fundacije za financiranje športnih organizacij. SKLEP
21/22-11: » UO PZS potrjuje predstavnika Planinske zveze Slovenije Andreja Barvarja v Fundaciji
športnih organizacij.« Sklep je soglasno sprejet.
SKLEP 22/22-11: »Pri drugi kandidaturi UO PZS sprejme sklep, da KUP preveri za kakšno kandidaturo
sploh gre in predlaga kandidata, če je to v njegovi pristojnosti ter posreduje predlog članom UO
PZS.«
o Danilo Sbrizaj je prebral še predlog Bojana Rotovnika, ki pravi:
»Skladno s poslovnikom o delu UO PZS za 8. sejo UO PZS predlagam:
- da se 9. točka dnevnega reda preimenuje iz sedanje oblike v "Potrditev novega načelnika VK PZS" in
ob tem podajam naslednjo obrazložitev: člani UO PZS skladno s poslovnikom nismo v 7 dneh pred
sejo prejeli gradivo za to točko dnevnega reda zato kot član UO pričakujem, da bo ta točka
umaknjena iz dnevnega reda seje.
- glede na to, da je 2 dni za sejo UO PZS zbor vodnikov PZS, kjer se bo volilo novega načelnika VK
PZS in glede na to, da za to funkcijo kandidira samo en kandidat predlagam naslednji sklep: UO PZS
v primeru izvolitve na Zboru vodnikov PZS 2007 v skladu z osmo alinejo 50. člena Statuta PZS
potrjuje Borisa Madona (PD Žirovnica) na funkcijo načelnika VK PZS.«
Predlog Bojana Rotovnika ni bil sprejet.
o

Točki Bojana Rotovnika in Fundacija Avgusta Delavca se preloži zaradi službene odsotnosti vodje
projekta Mira Eržena in se prestavi na 8. december 2007, pred Svečano sejo v Metliki.

o

Iztok Rojc, načelnik VK se je zahvalil za sodelovanje in dodal, da upa, da bo novi načelnik VK bolj
tesno sodeloval s PZS.

o

SKLEP 23/22-11: »UO PZS sprejme sklep, da se točki Bojana Rotovnika in Mira Eržena prestavita na
9. 12. 2007 ob 9. uri pred pričetkom Svečane seje v Metliki.«
Sklep je bil soglasno sprejet.

o

Seja je bila sklenjena ob 20 uri.
Zapisala: Mija Damjan-Stegu
GS PZS
Danilo Sbrizaj l.r
mag. Franci EKAR,
predsednik PZS l.r.
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SEZNAM IN CENE PLANINSKIH EDICIJ
PLANINSKI ZEMLJEVIDI
Bohinjsko jezero z okolico – 1:25 000 (2006)
Dolenjska, Gorjanci, Kočevski Rog - 1:50 000 (1997)
Grintovci – 1 : 25 000 (2005)
Jalovec in Mangart (2004)
Julijske Alpe – vzhodni del – 1:50 000 (2006)
Julijske Alpe – zahodni del – 1:50 000 (2006)
Kamniško – Savinjske Alpe – 1:50 000 (2006)
Karavanke – osrednji del – 1:50 000 (2006)
Ljubljana in okolica – 1:50 000 (2003)
Nanos – Trnovski gozd, Idrijsko in Cerklj. hribovje (2007)
Pohorje – 1:50 000 (2004)
Polhograjsko hribovje in Šmarna gora – 1:25 000 (1992)
Posavsko hribovje – Boč – Bohor – 1:50 000 (2003)
Posavsko hribovje – zahodni del (Menina-Ostrež-Kum) 2002
Slovenska Istra, Brkini, Čičarija in Kras – 1:50 000 (1997)
Snežnik – 1:50 000 (1999)
Stol in Begunjščica – 1:25 000 (1996)
Triglav – 1:25 000 (2007)
Triglavski narodni park – 1:50 000 (2007)
Turistični zemljevidi – tuji
Turistični zemljevidi – 1:50 000:
Štubajske Alpe

4,10

PLANINSKI VODNIKI
Čudovite Alpe (A. Mašera, 2006)
Kako na Triglav
Najvišji vrhovi v Alpah (več avtorjev)
Turni smuki (A. Poljanec)
Varneje po feratah in Vodnik po Dolomitskih feratah (B. Mlač)
Vodnik Julijske Alpe (T. Mihelič, 2003)
Vodnik Kamniško – Savinjske Alpe (2004)
Vodnik Karavanke (S. Klinar, 1997)
Vodnik Po gorah SV Slovenije (2007)
Vodnik Posavsko hribovje (M. Pergar, 2004)
Vodnik po planinskih kočah v Sloveniji (2007)
PLANINSKO IZLETNIŠKI VODNIKI
Vodnik Kranjska Gora (2004)
Vodnik Tržič (2006)

28,79
6,30
27,10
21,70
21,70
21,70
21,70
21,70
21,70
21,70
21,70
7,09
7,09

IZBIRNI VODNIKI
55 krat Karavanke (S. Klinar, 2005)

28,00

VODNIKI IN DNEVNIKI PO VEZNIH POTE
Razširjena slovenska planinska pot (J. Dobnik, 1993)
Dnevnik s slovenske planinske poti (2007)
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v EUR z
DDV
6,20
8,10
8,10
8,10
8,10
8,10
8,10
8,10
8,10
8,10
8,10
5,80
8,10
8,10
8,10
8,10
7,00
8,10
8,10
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PLEZALNI VODNIKI
Plez. vodnik Jezersko (1999)
Plez. vodnik Kamniška Bela – Repov kot (1993)
Plez. vodnik Logarska dolina – vzhodni del (1998)
Plez. vodnik Logarska dolina – zahodni del (1999)
Plez. vodnik Robanov kot (2002)
Plez. vodniki Koroške (2005)

v EUR z
DDV
15,90
7,50
15,40
16,70
20,40
40,89

VODNIKI V TUJIH JEZIKIH IN VEČJEZIČNE IZDAJE
Slovenija – planinske postojanke (večjezični vodnik 1997)
Vrhovi prijateljstva – 60 vrhov
Berg um Kranjska Gora (2004)
The mountains of Kranjska Gora (2004)
How to climb Triglav (2006)

9,20
6,30
7,09
7,09
13,35

VZGOJNA LITERATURA
Alpinistična šola – dodatek (Golnar, 1996)
Mentor planinske skupine 2001
Narava v gorskem svetu (2006)
Nevarnosti v gorah (2004)
Oprema za gore in stene (B. Mlač, 1999)
Planinska orientacijska tekmovanja
Planinska šola – učbenik
Planinski tabori – priročnik
Podhladitev, omrzline in druge poškodbe zaradi mraza
Prehrana v gorah (B. Mlač, 2003)
Priročnik za markaciste (2007)
Proti vrhovom – priročnik za gibanje v gorah (2005)
Slovenski alpinizem '97
Slovenski alpinizem '98
Slovenski alpinizem '99
Slovenski alpinizem 2000
Slovenski alpinizem 2001-2003
Slovenski alpinizem 2004-2005
Slovenski alpinizem 2006
Turno smučanje – priročnik
Veliki pionirji alpinizma (B. Mlač, 2001)
Vodniški učbenik

3,20
12,10
20,82
32,50
27,50
16,30
20,65
15,00
2,50
15,90
7,00
22,95
2,10
2,10
2,10
2,10
5,50
5,00
4,00
18,80
13,30
24,20

DRUGE EDICIJE
2. Poročilo o Alpah
Ama Dablam – Odsanjane sanje
Antarktika (Grošelj, 1997)
Bele sanje-kamnita resničnost (S. Štirn)
Človek, gora, poezija
Dnevnik mladi planinec
Dnevnik ringa-raja
F. Kocbek – Aljaž Savinjskih Alp

8,30
16,30
19,90
6,30
5,00
1,05
1,05
25,30
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DRUGE EDICIJE
Gremo skupaj v hribe
Iverí z Grintovcev (Kopač, 2006)
Lotosov cvet (M. Krišelj, 1999)
Moje gore (M. Arnejšek, 2001)
Odprava na Čo-oju – 8201 m
Planinski dnevnik (2007)
Planinski informatorček
Planinski koledarček 2008
Planinski vestnik
Planinski zbornik ob 110. Letnici SPD/PZS
Posušeni rožmarin (dr. M. Potočnik, 1996)
Slovenci v Himalaji
Valentin Stanič, prvi alpinist v Vzhodnih Alpah
Zorko Jelinčič – Nad prezrtjem in mitom
Članska izkaznica
Etui za člansko izkaznico
Izkaznica Gorski stražar
Članski karton
Pohvala
Polo majica z znakom PZS
Kapa PZS
Nalepka PZS (navadna)
Nalepka PZS (transparentna)
Vpisna knjiga za postojanke
Vpisna knjiga za vrhove
Zastava namizna
Zastava PZS (1,35 cm x 0,45 cm)
Zastava PZS (1,80 cm x 0,60 cm)
Zastava PZS (2,70 cm x 0,90 cm)
Značka gorski stražar
Značka PZS (mala)
Značka PZS (velika)
Cene so v EUR in vsebujejo DDV.

v EUR z
DDV
10,40
18,36
11,30
28,80
21,70
1,90
1,50
1,70
3,12
41,30
16,70
4,00
21,70
14,20
1,08
0,33
0,40
0,10
0,60
16,50
6,00
1,00
1,50
16,60
5,40
8,80
24,20
36,30
62,20
1,90
2,50
3,80

POPUST OB NAKUPU
Pri nakupu 5 ali več izvodov enakih planinskih edicij, ki jih je izdala PZS, priznamo 20% popust.
Kupovanje ali naročanje več kot 5 izvodov je možno v pisarni PZS, Ljubljana, Dvoržakova 9, v
ponedeljek od 8. do 17. ure, v sredo od 8. do 15. ure in v petek od 8. do 14. ure.
Člani planinskih društev s plačano članarino za tekoče leto imajo pri nakupu posamezne edicije, ki
jo je izdala PZS, 10 % popust.
Pri pošiljanju edicij z odkupnino plača stroške poštnine naročnik.
Cene veljajo od 01. 05. 2008.
Informacije:
Planinska zveza Slovenije, Dvoržakova 9, 1000 Ljubljana;
telefon: 01/43-45-684; 01/43-45-680;
fax.: 01/43-45-691;
e-mail: planinska.zalozba@pzs.si
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