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Kdor ni ptica, naj ne seda na robove prepadov!
Friedrich Nietzsche
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AKTUALNO
NAJPOMEMBNEJŠI JE PRVI
KORAK

tudi novi zakon o društvih, ki je zakonsko izenačil društveno dejavnost z gospodarsko pridobitno.
Na analitičnem »rešetu« se tako pojavi vprašanje resnično dokazljivega prostovoljstva, to je
društvu, brez postavljenih pogojev predanega
dela. Največja vrednota in razpoznavnost prostovoljstva je »brezplačno delo«. In to prostovoljstvo, prostovoljno delo je izjemna vrednota in pomoč za državo in obenem velik prispevek k narodnem gospodarstvu. V društvenemu
prostovoljstvu tudi ne smemo spregledati, da
se v društva včlanjujejo tudi strokovnjaki,
osebe z izjemnimi znanji in sposobnostmi, kar
omogoča in zagotavlja visoko kvaliteto dela. In
to delo se nehote in neposredno kot društveno
darilo visoke vrednosti brezplačno implementira v družbo.
Z društvenim delom se tako v veliki meri razbremenjuje državni proračun, obenem planinstvo, v najpopolnejši obliki zdravi in ohranja
človeka zdravega in produktivno družbeno
ustvarjalnega. Prav zaradi omogočanja in privabljanja človeka k vsestransko zdravi in za
dušo in telo pomembni izrabi prostega časa je
planinstvo zanesljivo najpomembnejša oblika
društvene dejavnosti in aktivnosti. Posledica
velikega civilizacijskega napredka v Sloveniji
je tudi rezultat staranja, doseganje visoke
starosti. Prav ta, starejša populacija je močno
zastopana v planinskih vrstah. To so osebe z
izjemnimi izkušnjami, znanji, ki bi še kako
lahko koristili družbi, državi. Modro bi bilo, da
tega kapitala in znanja ne bi zanemarjali in
ne upoštevali ali ga metali stran.
Tudi aktivna izvajanja društvenega dela pri
oblikovanju človeka vseh starosti se še kako
lahko odlično odražajo na področjih etičnih
načel, usmerjanj, nasvetov, presoj in tudi
iskanju modrosti. Tudi med aktualno pomembnimi vprašanji družbe in razvoja le te, bi
morala biti prisotnost in upoštevanje »društva«
bolj zaznavna. To so področja: varovanje
narave in planinsko gorskega sveta, izraba
naravnih virov, varovanje kulturne in naravne
dediščine, skrb za ohranjanje slovenskega
izrazoslovja, še posebej gorsko planinskega
imenoslovja…
V današnjem času smo vedno večkrat na razpotju, ko se dogovarja in pomenkuje o varnosti
v gorskem svetu. Popolne varnosti ni nikjer.
Vendar pa z ukrepi, predpisi in omejevanji

Najpomembnejši je prvi korak, odločitev za
vzpon, pot. Še posebej za tisto pot in vzpon,
ki nas pripelje zanesljivo in varno do cilja in
povratka.

I

n ta planinski cilj, da se kot prvo slovensko
planinsko društvo ustanovi že pred 136 leti
društvo z imenom »Triglavski prijatelji« se
žal ni v popolnosti uresničil, ampak se je v vsej
administrativni popolnosti izpolnila in uresničila slovenska planinska domoljubna želja šele
21 let kasneje, leta 1893, to je pred 115 leti.
S tem je bil dosežen cilj in postavljen temelj
slovenskega planinstva s trdnimi in mogočnimi
koreninami, ki so skozi čas delovanja »Slovenskega planinskega društva« in naslednice le
tega »Planinske zveze Slovenije«, v 115 letih
dosegale in rodile sočne, uspešne in svetovno
primerljive planinske sadeže. Tako, kot je pri
drevesu največ odvisno od korenin, tako je
tudi pri planinstvu, ko so prav korenine temelj
preteklosti, sedanjosti, prihodnosti in ogledalo
stanja, v katerem koli obdobju.
Današnje slovensko planinstvo je trdno ohranilo svoje mesto in poslanstvo v novem času tretjega tisočletja. Postalo in ostalo je vseskozi
pokončno in popolnoma avtonomno. Čeprav so
časi romantike polni svoboščin gibanja in osvajanj neznanega gorskega sveta mimo, pa planinski gorski svet še vedno ostaja kot prostor
in okolje za najpopolnejša duhovna in sprostitvena hranila človeka. So se pa cilji in hotenja
članstva v teh nekaj več kot 100 letih vendarle
močno spremenili. Ostali pa so plemeniti spomini na preteklost. Sedanje planinstvo seveda
nikakor ne more iti mimo ali obiti današnje
ekonomsko socialne situacije in stanja. Ekonomski in materialni motivi vse bolj temeljijo
in »odločajo« za včlanjevanje v planinsko
organizacijo oziroma planinska društva. Prav
materialne ugodnosti v obliki popustov, ugodnih cenejših zavarovanj so vse bolj pomembna
in edina osnova za včlanjevanje v planinsko
društvo. Pri tem se še posebej ugotavlja, da je
vse bolj v ospredju le iskanje pravic, dolžnosti
pa so vedno bolj sekundarnega pomena. To je
posebnost tretjega, globalizacijsko in tržno
naravnanega tisočletja. In to nam omogoča
3
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vedno bolj omejujemo tudi človekove svoboš- planeta? Najbolj tradicionalna svetovna plačine. In kaj je danes atraktivno? Prosta alpi- ninsko alpinistična organizacija UIAA je v upanistična smučanja, plezanja, jadralstvo… vse danju in zmanjševanju članstva. Cilji so, da bi
brez varovanj..; Vse to nam tudi potrjujejo morala nastati in se oblikovati evropska plafestivali o gorskih filmih…, »adrenalini« so na ninska zveza. »Združenje planinskih zvez alppoti in vzponu v množičnost. So se pa seveda skega« Club Arc Alpin - CAA je zanesljivo najizjemno povečale človekove sposobnosti in bližja institucija in priložnost, da se to zgodi,
zmogljivosti. Je pa v gorah je tudi vse več sle- uresniči in da se s to avtoriteto varuje in ščiti
di o uporabi »energetskih napitkov«, torej z planinca, alpinista, turnega smučarja, kolesarja…. , enako pa tudi in zlasti gorski svet. Plaumetnimi pomagali do cilja, hitrosti in višine.
Nesluteni razvoj gre tudi v gorah naprej, se ninsko naravovarstveno sporočilo Evropi, ki je
brezkompromisno dviguje in bohoti, ki mu tudi vse bolj aktualno je, da bi se v gorskem svetu
ni mar, kaj bo z našimi zanamci. Nepreračun- zaščitila vsa področja, ki še niso v izkoriščanju
ljivo, bolj škodljivo kot koristno potrošništvo, ali urbanizaciji.
Globalna koordinacija in popolna informatika
se neovirano bohoti in širi.
In kako se bo ohranil svet, človek..? Osnova je je nuja za obvladovanje današnjosti, kajti
oblikovanje osebnosti človeka že od vsega smo v času dnevnih sprememb, katere morazačetka, to je od prvih korakov naprej, kajti mo obvladovati in poznati. Planinska romantiprav človek je posledica dobrega in slabega. In ka je za nami. Presenečenja in stresi so vsaktudi pri tem si Planinska zveza prizadeva, da bi danjost. Cilji in želje so znane, hotenja še
v redne šolske predmetnike uvrstili tudi tema- bolj. Medsebojni človeški odnosi pa ostanejo
tike o odnosu človeka do narave, gorskega sve- monopol, od katerih je in bo odvisno vse.
ta, kako varno hoditi, živeti in preživeti v Zatorej je prav ohranjanje dobrih medsebojnaravi. To bi bila dobra naložba in odlična nih planinskih odnosov osnovni pogoj, da bomo
dopolnitev k društveni in družinski vzgoji mla- tudi v drugem stoletju tretjega tisočletja še
dega človeka. Bomo uspeli? Za pomoč smo zap- naprej vsestransko uspešni na vseh področjih
rosili tudi predsednika države, ki nam je s slovenskega planinskega delovanja.
pozornostjo in razumevanjem obljubil pomoč
in priporočilo za to pristojnim.
predsednik PZS
Kakšni so planinski pogledi, aktivnosti, ukrepamag. Franc Ekar
nja za bodočnost tega sveta, našega modrega
___________________________________________________________________________________
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2008 - KRAŠNJI VRH V
BELI KRAJINI
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an slovenskih planincev bo v soboto, 7.
junija 2008, s pričetkom ob 11. uri na
Krašnjem vrhu v Beli krajini (nad Metliko) v organizaciji vseh treh belokranjskih planinskih društev: Metlike, Črnomlja in Semiča.
Tako bo letos takšno srečanje drugič v jugovzhodnem delu Slovenije v vsej zgodovini planinstva (prvo je bilo leta 1984 na Miklavžu na Gorjancih).
Slovensko planinstvo v letošnjem letu obeležuje 115 let, ko je bilo prvič uradno ustanovljeno
»Slovensko planinsko društvo« - SPD v letu
1893. V letošnjem letu Planinska zveza Slovenije obeležuje, kar nekaj pomembnih dogodkov: poleg 115 let Slovenskega planinskega
društva, še 60 let Planinske zveze Slovenije,
230 let prvega vzpona na vrh Triglava, 150 let
rojstva velikih zaslužnih planincev dr. Henrika
Tume in dr. Julijusa Kugyja.
Planinsko društvo Metlika, je lansko leto
praznovalo 25-letnico aktivnega dela društva,

4
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Svržaki, po cca 500m pa se zavije levo v smeri
proti Radovici (8km iz Metlike).

že dalj časa pa ureja na Krašnjem Vrhu prijetno planinsko postojanko, iz katere je čudovit
razgled na vso Belo krajino in velik del Hrvaške
vse do vrhov Velebita.
Ta planinska točka je skozi vse leto vse bolj
obiskana, zlasti pa ob tradicionalnih prvomajskih srečanjih planincev in občanov, ki so na
tem prostoru. Zato ni naklučje, da se je PZS
odločila, da bo letos 7. junija na tej planinski
točki na Krašnjem Vrhu organiziran „Dan
slovenskih planincev”.
PROGRAM:
- Pozdravni nagovori predstavnikov PZS, MDO
in PD,
- Pozdravni nagovor predstavnikov občin,
- Slavnostni govor
- Razvitje prapora PZS,
- Kulturni program bodo sestavila vsa tri PD iz
Bele krajine, na njem pa bodo sodelovali:
Folklorna skupina OŠ Mirana Jarca iz Črnomlja,
Pevski zbor iz Semiča, Tamburaški orkester OŠ
Metlika in Tamburaška skupina Klasje
- Program bo vodila in povezovala Maja Kos
- Za prijetno vzdušje in ples bo poskrbel
ansambel Tonija Verderberja.

POHODI:
Iz Metlike in Radovice bo organiziran in voden
pohod in sicer:
- 7.30 iz Metlike (Pungart-kulturni dom) –
Bojanja vas - Krašnji Vrh hoje 3 ure
- 9.00 z Radovice - Krašnji Vrh hoje ¾ ure
Pot je lahka in primerna za vse.
OPIS PLANINSKE POTI METLIKA –
KRAŠNJI VRH:
Pot se začenja pred pisarno PD Metlika na
Pungartu pod kulturnim domom. Markacije nas
popeljejo mimo osnovne šole Metlika, kjer
ostro zavijemo na levo po cesti. Pot se nadaljuje po pobočju Veselice - hriba nad Metliko,
zasajenega z vinsko trto - in naprej v gozd
mimo Svržakov. Po eni uri hoje prispemo na
travnike in vinograde nad Slamno vasjo. Mimo
vodnega zbiralnika nadaljujemo pot skozi steljnike in smrekov gozd do ceste Radovica –
Bušinja vas. Prestopimo cesto in sledimo smerokazu za Bojanjo vas. Do vasi se asfaltna pot
strmo vzpenja, v začetku vasi pa nas puščica
usmeri levo mimo brezna in nabožnega znamenja naprej skozi vas do cerkve. Od tod nas
vaška cesta pripelje do obnovljenega vodnjaka
Vušivka nad vasjo. Hoje do vodnjaka iz Metlike
je cca 2 uri. Od tod je pot zopet makadamska
in se položno vije med zaraslimi košenicami.
Tu se pot povsem približa državni meji, vendar
je ne prestopi. Steza nas pripelje naprej do
izvira studenca Orehovec, ki je tik pred našim
ciljem. Od izvira nas strma steza pripelje
mimo cerkvice sv. Trojice nad Krašnjim vrhom
do urejene brunarice PD Metlika, ki stoji na
hribčku levo nad cerkvijo v prijetnem akacijevem gozdiču. Tu je tudi 17m visoki razgledni

PONUDBA:
Ker planinska koča še ni redno oskrbovana, bo
za pijačo in prehrano poskrbelo PD Metlika. Od
prehrane bo možno dobiti jedi na žaru –
kotlovina (porcija 5 €) ter belokranjski janček
in odojek (janjetina – 18 €/kg, odojek – 16€/kg
s prilogo). Zaradi priprave ustrezne količine
hrane pa je za prehrano potrebno obvezno
prednaročilo z naročilnico. Planinska društva
zato prosimo za predhodna naročila za
prehrano na naslov: PD Metlika, CBE 23, 8330
Metlika (pp. 64). Kontaktna oseba za
prednaročila je Stanislav Brodarič, e-naslov:
stanislav.brodaric@gov.si, tel: 07/3637471 ali
031/367 119.
DOSTOPI:
Na Krašnji Vrh
je možno priti z osebnimi
vozili, avtobusi pa pridejo lahko le do 2 km
oddaljene Radovice.
Za avtobuse bo organizirano parkiranje pred
Radovico na izhodišču planinske poti (40 min.)
za Krašnji Vrh, osebna vozila pa bo možno
parkirati med Radovico in Krašnjim Vrhom.
Krašnji Vrh je oddaljen od Metlike 10 km. Pot
pelje iz Metlike (v križišču na Pungartu je
smerna tabla Drašiči – Radovica), skozi naselje
5
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stolp, s katerega je čudovit razgled po vsej
Beli krajini, delu Hrvaške vse do Kleka in velebitskih vrhov. Tu je končni cilj poti za katero
porabimo 3ure hoje iz Metlike.
RADOVICA – KRAŠNJI VRH (40 min.)
Pot se prične pred vasjo Radovica, kjer je v
ovinku ob cesti usmerjevalna tabla. Pot vodi
večji del skozi gozd. Po 20 min. prečka cesto
Radovica – Krašnji Vrh, kjer se lahko priključijo
pohodniki, ki parkirajo osebna vozila pri
športnem igrišču.

METLIŠKA PEŠPOT NA KRAŠNJI VRH Metlika (Pungart)Berčice-Slamna vas-Bojanja vas-Krašnji vrh-RadovicaBoldraž-Metlika. Na Krašnjem vrhu se lahko povzpnemo na 17 metrski razgledni stolp.

IZ DEJAVNOSTI PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
PREDSEDNIK DRŽAVE RS
DR. DANILO TÜRK SPREJEL
DELEGACIJO PZS

ohranjanje in varovanje gorskega sveta v primerjavi z evropskimi alpskimi državami.
V »Alpski konvenciji«, ki v katerih organih
sodelujejo tudi nevladne planinske organizacije, in tudi v Sloveniji se ugotavlja, da se protokoli »AK«, ki jih je sprejel in tudi ratificiral
Državni zbor RS, ne izvajajo in se jim ne
namenja dolžne pozornosti.

17.04.2008

O

b letošnjih planinskih praznovanjih, kot
so 115-letnica ustanovitve Slovenskega
planinskega društva, 60 let delovanja
Planinske zveze Slovenije kot naslednice »SPD«
in 230-letnica prvega vzpona »slavnih Bohinjcev« na vrh Triglava, je predsednik države
Slovenije sprejel delegacijo Planinske zveze
Slovenije, ki so jo sestavljali vodja delegacije,
predsednik PZS - Franci Ekar, Marko Goršič podpredsednik PZS, Miro Eržen - vodja projekta »Slovenski planinski muzej« in Tone Škarja načelnik KOTG.
To je bila priložnost, da so predsednika države
seznanili z delovanjem PZS, slovenskega
planinstva in tudi z določenimi sporočili, s
katerimi so predsednika države zaprosili za
mnenje in posredno tudi za pomoč.
Glavna tema pogovora je bil problem, da se v
Sloveniji namenja premalo sredstev in skrbi za
Letnik 34 / številka 5 – 2008

Miro Eržen, Marko Goršič, dr. Danilo Türk, Tone Škarja
in mag. Franc Ekar

Predsedniku so na kratko prikazali rezultate
dela in dosežke komisij za športno plezanje, za
alpinizem in za odprave v tuja gorstva. Med
drugim so ga seznanili, da bo v letu 2009 obe6
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gibanje in preživetje v gorskem svetu, naravi
in podobno.
Predstavljen je bil tudi projekt in vsebina
»Slovenskega planinskega muzeja« v Mojstrani,
katerega izgradnjo čakamo že skoraj stoletje.
Predsednika države so seznanili s knjižnimi
deli, izdajami Založbe PZS in Planinskega
vestnika. Podane so bile vsebine dela varstva
gorske narave, dela z mladimi, itd., z obsegom
in delom planinskega prostovoljstva, brez
katerega ne bi mogli ohranjati, upravljati in
posodabljati planinskih in visokogorskih
infrastruktur in planinske množičnosti.
Želimo si, da bi se pozornost in odnos do gora
in planinstva v Sloveniji lahko primerjal z
evropskim.

ležitev 30-letnice slovenske osvojitve Everesta
po zahodnem grebenu, ki še danes velja za
najtežji alpinistični pristop na ta vrh, in trideset let šole za nepalske vodnike.
Izpostavili so težave, ki jih imajo planinska
društva s pravno-lastniškim prenosom tistih
postojank, ki so nastale iz nekdanjih obmejnih
stražnic ali drugih vojaških objektov. Prav po
zaslugi planinske delavnosti in prizadevanjih so
se objekti uredili in ohranili, še posebej oni v
Posočju, na Zelenici pod Vrtačo, Krimu,
Košenjaku nad Dravogradom in podobno.
Ker se obisk v gorah iz leta v leto povečuje, bi
bilo primerno v predmetnike osnovnih šol
vključiti teme o planinstvu in gorskem svetu, o
odnosu do varovanja in ohranjanja planinskega
sveta, in sploh okolja; usposabljanju za varno
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BELEŽKA

I

nacije takega smučanja, nevarnosti v plazu,
stopnje tveganja tega smučanja v primerjavi z
drugimi športi, presoja nevarnosti plazov in
vloga dejavnikov, ki lahko zagotavljajo varnost. (*)
Sodelavci kuratorija so pripravili tudi še druge
strokovne prispevke: o aktualnih spoznanjih pri
tveganju v plazovih, obravnavali kanadsko
strateško metodo za ocenjevanje ogroženosti
zaradi plazov, o telesnih zahtevnostih, ki so
jim v visokih gorah izpostavljeni reševalci, o
vse večjih razsežnostih ter specializiranosti
dela gorskih reševalcev, ki se z vedno novimi
športnimi zvrstmi le veča, o nevarnostih, ki jih
povzročajo turni smučarji z vse pogostejšo
uporabo urejenih smučišč in o opremi
planinca na zavarovani poti, zaključili pa z
izredno poglobljeno analizo vseh nesreč v
plazu v zimi 2006/2007.
Vse zgoraj omenjene prispevke so, tako kot
vrsto let doslej, zbrali ter objavili v 254
straneh obsegajočem zborniku z naslovom
«Varnost v planinskem svetu«. Zbornih je tudi
primeren material za planinsko pedagoško delo
in ga toplo priporočam vsem, ki jih to delo
veseli.
Na novo so pripravili in izdali ali ponatisnili
tudi izredno kvalitetne in uporabne priročnike
(fibel) žepnega formata iz prve pomoči,
športnega plezanja in plazov.
Veliko časa in truda jim je vzela priprava
spletne strani, s katero bodo dosegli še večjo
dostopnost in možnost uporabe njihovih
gradiv.

z skupščine Kuratorija za varnost v gorah
Avstrije, ki je bila 3. aprila 2008 v Innsbrucku.

Skupščino kuratorija predstavljajo predstavniki
vseh sedmih avstrijskih regij ter njihovih
inštitucij oz, organizacij, zainteresiranih za
sodelovanje: Inštituta za znanost v športu,
Fakultete
za
šport,
Ustanove
»Varno
življenje«,
Gospodarske
zbornice,
Hidrometeorološkega zavoda, Policije, Službe
za
opazovanje
plazov,
Univerzitetnega
kliničnega centra Innsbruck, Zbora planinskih
sodnih izvedencev, Planinske zveze, Združenja
žičničarjev, Gorske reševalne službe, Gorskih
vodnikov, Zveze Smučarskih učiteljev ter
Turistične zveze.
Delo skupščine je potekalo po dnevnem redu,
priloženem vabilu, ki so ga prisotni v njenem
začetku potrdili.
1. Ključni podatki o delu Kuratorija
Lanska osrednja strokovna prireditev je bil
Forum o smučanju izven urejenih smučišč.
Vzrok za uvrstitev te problematike pod drobnogled je bilo dejstvo, da je v letu 2006 bilo v
Avstriji zajeto v plaz 198 oseb, od tega ob
robu ali izven urejenih smučišč kar 96 smučarjev in deskarjev. Skupno je umrlo je 17
oseb. Gradiva na obravnavano temo so obravnavala smučanje izven urejenih smučišč iz
pravnega, kazenskega, civilno-pravnega, fasci7
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Sočasno z izvedbo Foruma sedaj prirejajo tudi
Sejem planinske opreme. Koncept lanskega
sejma, na katerem je sodelovalo 120 rastavljalcev, je bil predstavitev sodobne planinskoalpinistične opreme in opreme za reševanje
zasutih v snežnih plazovih. Sejem je deležen
vse več zanimanja, lani preko 8.000
obiskovalcev. Na sejmu so organizirali vrtec,
da so si starši nemoteno lahko ogledali
razstavo. Obiskovalcem so ponudili preko
80.000 različnih prospektov, informacij ter
plakatov. V zvezi z sejmom se je razvnela
precej vroča razprava, saj bi moral Kuratoriju
kot organizatorju prinesti več sponzorskih
sredstev in prihodkov iz kotizacij, kar bi
Kuratoriju zagotovilo obsežnejše poslovanje.

4. Problematika
Čeprav
opravljajo neprecenljivo strokovno
delo, se spopadajo s finančnimi težavami, ki
preprečujejo realizacijo še drugih zanimivih
projektov. Tako so prisiljeni, da bo potrebno,
da bodo za 5 do 8 € podražili ceno zbornika,
čeprav se bojijo, da bodo s tem zmanjšali interes po njegovi nabavi. Dražji bodo tudi priročniki žepnega formata. Organe regij bodo zaprosili za zvišanje njihovih prispevkov.
5. Sodelovanje PZS s Kuratorijem
Predsednik dr. Karl Gabl je v osebnem
pogovoru poudaril željo po nadaljnjem
aktivnem sodelovanju planincev iz Slovenije.
Zanimivi bi bili naši prispevki na razpisane
teme, še posebej so zainteresirani za naše
sodelovanje pri strokovnih obravnavah na
forumih. Izpostavil je pomembnost izmenjave
izkušenj ter stališč pri preventivnem delu ter
usposabljanju in zagotovil, da nas bodo tudi v
nadalje seznanjali s svojimi prireditvami.
Interes Kuratorija za sodelovanje z sosednjimi
državami za dosego večje varnosti pri planinski
dejavnosti se je že izkazal z dosedanjim več
desetletnim sodelovanjem strokovnjakov iz
GRS, razširili pa so ga tudi že s sodelovanjem
predstavnikov iz Nemčije, Švice in južne
Tirolske.
Zapisal:
Danilo Škerbinek

2. Finančno poročilo za leto 2007
Prihodke v višini 281.459,83 € predstavljajo
prispevki vseh sedmih avstrijskih regij,
prihodki od prodaje edicij ter reklam in
dobiček od planinskega foruma ter sejma.
Realizacija plana je bila v okviru prihodkov oz.
načrta.
Nadzorni
odbor
je
pravilnost
poslovanja potrdil.
3. Plan dela ter sredstev za leto 2008
Plan je domala istoveten z vsebino ter obsegom dela v minulem letu. Najpomembnejši je
Planinski forum, v okviru katerega načrtujejo
obravnavo standardov za izgradnjo varovanih
planinskih poti, varnost pri sankanju, nesreče
na smučiščih Avstrije v zimi 2007/2008 (**) in
analizo nesreč v njihovih gorah. Navedena gradiva bodo objavili v zborniku »Varnost v planinskem svetu«. Načrtujejo tudi pripravo in
izdajo nadaljnjih žepnih priročnikov. Problematika kaže tudi na potrebo po obravnavi
nadaljnjih tem: planinstvo in tovariška prva
pomoč, usposobljenost vodniškega kadra, planinstvo – dejavnost za vsak dan ter odgovornost urejevalca plezalnega vrtca. Priredili
bodo sejem planinske opreme dne 25. in
26.10. 2008. Prisotna so razmišljanja, da bi za
organiziranje Sejma planinske opreme ustanovili hčerinsko podjetje. Z Sejmiščem Innsbruck
se dogovarjajo o sodelovanju pri tem in se
ubadajo s vprašanjem, kakšne naj bo koncept
reklamiranja. Za letošnje leto predvidevajo
287.832,00 € prihodkov in odhodkov.
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V Ljubljani, dne 07.04.2008
(*) O nevarnosti smučanja izven urejenih
smučišč govori tudi statistična preglednica o
osebah, zasutih v plazu v zimi 2005/2006, ki
jo je pripravil IKAR. Statistika zajema 21
držav sveta vključno ZDA ter Kanado. Od 160
mrtvih, ki jih je zajel plaz, je 54 oseb smučalo
izven urejenih smučišč.
(**) V Avstriji dnevno nudijo zdravniško pomoč
od 1.000 do 1.500 poškodovanim smučarjem.
Predstavnik iz Švice je ob tem povedal, da
bodo v prihodnjem letu tudi pri njih uvedli na
svojih smučiščih varnostnike.
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KOMISIJE UO PZS POROČAJO
KOMISIJA ZA ALPINIZEM
SKLEP 21.6.9. –
OBVESTILO VSEM ALPINISTIČNIM
ODSEKOM IN KLUBOM

g) Pogodbo z Ministrstvom za šolstvo in
šport za leto 2007.
h) Pogodbo s Fundacijo za šport za leto
2007.
i) Urnik vadbe vseh programov s
poimenskim seznamom udeležencev.
j) Dokazilo o usposobljenosti strokovnih
delavcev (v kolikor niso vpisani v
seznam strokovnih delavcev v aplikaciji
ŠpaK).
k) Osebne mape zaposlenih strokovnih
delavcev.
l) Potrdilo o opravljenih zdravniških
pregledih kategoriziranih športnikov.
m) Finančno poročilo o izvajanju
programov v letu 2006 z ustrezno
finančno dokumentacijo (izpis iz glavne
knjige, računi,…).
n) Izpolnjen vprašalnik, ki je priloga
dopisu.

I

nšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in
šport bo skladno z določilom 54. člena
Zakona o športu (Ur. list RS, št. 22/98) v
naslednjih treh letih obiskal vse alpinistične
odseke in klube. Svoj obisk bo predhodno
najavil z dopisom.

Za pripravo na nadzor in njegov nemoten
potek se potrebuje:
a) Zadnjo odločbo upravne enote o vpisu v
register društev.
b) Temeljni akt društva in ostale akte.
c) Zapisnike organov društva za leto 2007.
d) Pristopne izjave članov.
e) Dokazilo o registraciji športnikov v
panožni zvezi.
f) Pogodbo o sofinanciranju izvajanju
Andrej Štremfelj,
programov športa z lokalno skupnostjo
Načelnik KA PZS
za leto 2007.
___________________________________________________________________________________

ZBOR NAČELNIKOV –
POMLAD 2008

1. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in overovatelja zapisnika ter verifikacijske
komisije
2. Sprejem predlaganega dnevnega reda
3. Pregled realizacije sklepov zadnjega zbora
načelnikov
4. Poročilo o delu v letu 2007
5. Finančno poročilo za leto 2007
6. Plan dela za 2008
7. Finančni plan za 2008
8. Problematika obveščanja članstva
9. Razno

Z

bor načelnikov je bil v četrtek, 17. aprila, ob 18. uri v prostorih Mestne občine
Kranj.
Zbora se je udeležilo 21 načelnikov oz.
predstavnikov alpinističnih kolektivov od 38
registriranih. Povabilu se je odzval tudi Tone
Škarja, načelnik KOTG.

Andrej Štremfelj, ki je bil predsednik zbora je
predlagal še naslednja delovna telesa:
Gorazd Pozvek in Anja Karničar – člana zbora
Matjaž Šerkezi – zapisnikar
Matej Kladnik in Miha Habjan – overovatelja
zapisnika
Tomi Aurednik in Branko Ivanek –
verifikacijska komisija.
Zbor načelnikov je potekal
naslednjem dnevnem redu:

tekoče

Glavna posebej izpostavljena problematika v
slovenskem alpinizmu je obveščanje alpinistov
o akcijah, prireditvah itd. Alpinisti so danes
vse prevečkrat pasivni in brez zanimanja za
posamezne dogodke v slovenskem alpinističnem prostoru. To skušamo rešiti z novičarsko
listo na spletni strani Komisije za alpinizem,
kamor se lahko vpiše vsak, ki želi biti na tekočem z informacijami. Prav tako pa je tukaj
veliko na načelnikih odsekov, katerih naloga

po
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je, da informacije posredujejo naprej in ne
samo posredujejo, ampak skušajo njihove člane za določeno akcijo motivirati in vzpodbuditi.
Poročilo zbora boste lahko prebrali na spletni
strani Komisije za alpinizem pod rubriko:
Zapisnik zadnje seje KA.

Matjaž Šerkezi

VODNIŠKI KOTIČEK
ZAPISNIK
6. razširjene seje Vodniške komisije PZS, ki
je bila v torek, 25. 03. 2008 v prostorih PZS
Prisotni: načelnik VK, Boris Madon, Klemen
Petek, član VK, Janez Uršič, član VK, Mitja
Plohl, vodja Podkomisije za kategorizacijo in
registracijo, Katarina Filipič, članica VK, Ivan
Eder, vodja Podkomisije za usposabljanje,
Uroš Vidovič, podpredsednik PZS, Jože Varl,
VO MDO Gorenjske, Peter Zmrzlikar, VO MDO
Kamniško-bistriški, Stanka Čoh, VO MDO
Podravja, Andreja Barl, VO MDO Koroške,
Vladimir Lemut, VO MDO Posočja,
Drago
Metljak, VO MDO Ljubljana
in Veronika
Susman – Šegatin, strokovna sodelavka VK PZS
Opravičeno odsotni: Aleš Glavnik, Peter
Nemanič in Marko Goršič.
Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 5. seje VK
PZS,
2. Animator pohodništva – delovni naziv
(obravnava, seznanitev s predlogom programa
in pripombe),
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3. Predstavitev osnutka za vodniško priznanje
in zgibanke za večjo prepoznavnost VPZS,
4.
Promocija
prostovoljnega
vodništva
(predlogi, strokovna podpora, način izvedbe),
5. Finančni zapleti (sprememba cen tečajev),
6. Vprašanja in pobude (PD Rečica – odvzem
licence VPZS, Obvestila PZS – Ruža Tekavec,
PD Pošte in Telekom Ljubljana)
7. Tekoče zadeve (zavarovanje VPZS,
usklajevanje inštruktorjev, snežna in kopna
izpopolnjevanja 2009 – 2011, potek in cene
akcij,
spletna
stran
VK
PZS
www.vodnistvo.net)
8.
Razno.
Ad 1)
Povzetek zapisnika je podal Boris Madon:
sklepi so bili izpolnjeni in so točke dnevnega
reda te seje.
Dana je bila pripomba, naj v prihodnje
zapisnike sej VK PZS prejemajo tudi načelniki
VO MDO, za kar bo poskrbela Veronika.
Ad 2)
Na osnovi sklepa 5. seje VK PZS je bila ustanovljena delovna skupina v okviru VK PZS, ki se
je sestala 29. 01. 2008 in pripravila izhodišča
za program izobraževanja »animatorja pohod10
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ništva«; tak naj bi bil naziv. Program »animator pohodništva« je obravnavala tudi Podkomisija za usposabljanje na seji 20. 03. 2008 in
sprejela sklep za nadaljevanje aktivnosti sprejetja programa »animator pohodništva«.
Animator pohodništva naj bi bil eden od modulov delavca v športu 1, ki bi poleg tega modula
moral pridobiti še dva (ples, kolesarjenje,
rafting itd.) Program izobraževanja naj bi
obsegal 40 – 50 ur.
Program usposabljanja
delavca v športu 1 obsega skupno 120 ur.
Vodnikom PZS, ki bi se odločili za delo v
turizmu, modula »animator pohodništva« ne bi
bilo potrebni opraviti, ampak le ostala dva.
Nosilec priprave predloga usposabljanja je
Bojan Pollak. Predlog programa se posreduje
na KUP, ki ga po potrditvi preda na Strokovni
svet Vlade RS za šport.
Organizator
izobraževanj naj bi bila STO, izvajalec pa PZS.
Uroš Vidovič poroča, da je STO pripravila
gradivo in 11. marca 2008 je bilo ustanovljeno
Združenje za pohodništvo, že takoj naslednji
dan pa so bili sklicani potencialni partnerji in
sprejeto pismo o nameri o partnerskem
sodelovanju. Združenje je usmerjeno v trženje
pohodniškega turizma. PZS v tej fazi nima
nobenih
finančnih
obveznosti,
je
pa
pomembno troje: vodenje; naše poti se
vključujejo v te programe (SPP, E6, E7, Via
Alpina); planinske postojanke – preko 90 %
vseh postojank
Drago
Metljak je
upravljajo
poročal, PD.
da je že bil vključen
v vodenje za potrebe turističnih agencij. Se pa
pojavlja kar nekaj vprašanj, kot n. pr.
izobrazba vodnikov PZS - IV. stopnja za tako
vodenje ne zadošča (zgodovina, tuj jezik);
število vodenih oseb na enega vodnika - to
delo je primerno za mlajše upokojence,
študente, brezposelne, … Delavec v športu si
12 mesecev na leto, služiš pa le 4. Ali smo v
stanju zmotivirati dovolj ljudi za tako delo?
Vse se začne z izobraževanjem. Treba bo
došolati tudi inštruktorje. V MDO PD Ljubljana
so o tej temi že razpravljali in je čutiti
zanimanje.
Sklep 1/6: Pripravi se čistopis osnutka
programa
usposabljanja
»animatorja
pohodništva« in se ga pošlje na VO MDO.
Rok: 10. 04. 2008, pripombe do 30. 05.
2008. Nosilec: Bojan Pollak in Podkomisija
za usposabljanje – Ivan Eder.

banke, ki jo je oblikovala ga. Andreja Aljančič
Povirk. Gradivo je pripravil Klemen Petek.
Zgibanka je zelo lepa, vendar predstavlja bolj
motivacijo za pridobivanje vodnikov, ne predstavlja pa promocije vodnikov v smislu širjenja
kroga tistih, ki vodnike potrebujejo. Poudariti
je potrebno vlogo vodnika, ki naj bo sinonim
za varnost – torej oseba, ki ji lahko zaupamo.
Prva stran naj pove, kdo je vodnik, druga stran
pa, kaj z vodnikom dobimo.
Sklep:
2/6) Sprejme se osnutek vodniških priznanj.
Dopolniti jih je potrebno še v skladu z 11.
členom Pravilnika o priznanjih VPZS in
pripraviti tehnični pravilnik.
3/6) Predlog zgibanke se dopolni za
informiranje uporabnikov vodniških storitev,
doda naj se še kakšna slika. Nosilec je
Klemen Petek, sodeluje Drago Metljak. Rok:
do 15. aprila 2008 se pošlje po elektronski
pošti načelnikom VO MDO, za pripombe oz.
povratne informacije je rok 30. april 2008.
Ad 4)
Promocija vodništva:
- akcija
(VO MDO zagotovijo dovolj
vodnikov);
- mediji:
tiskovna konferenca pred
sezono;
- material: zgibanka.
Uroš Vidovič predlaga, da se povežemo tudi z
STO. STO ima sredstva za promocijo, za kar bo
potrebno pripraviti material, imajo že tudi
katalog pohodništva. Za povezavo z STO (g.
Markom Lenarčičem) sta zadolžena Uroš
Vidovič in Boris Madon.
Omenjena je bila potreba po enotni opremi
vodnikov (v stilu GV ali GRS). Za začetek bi
poskrbeli za izdelavo našitka v obliki
obstoječega znaka (vodnik PZS), za kar je
potreben sestanek z Založniškim odborom PZS.
Našitek bi se tržil. Z g. Lavričem se povežeta
Veronika in Boris Madon.

Ad 5)
Na VK so prispele pritožbe PD LjubljanaMatica, PD Drago Bregar in Marka Habjana Akademsko PD in se nanašajo na spremenjeno
ceno tečajev za kat. D (višja za 52,69 EUR) in
Ad 3)
kat D+G (cena je višja za 116,45 EUR). Cena
Predložen je bil osnutek vodniških priznanj na je bila spremenjena s strani KUP dan pred
različnih kvalitetah papirja in v različnih for- začetkom tečaja z obrazložitvijo, da postavmatih. Prav tako je bil predložen vzorec zgi- ljena in objavljena cena ni bila realna. O tem
11
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je razpravljala Podkomisija za usposabljanje in
predlaga naslednji sklep, ki ga sprejema tudi
VK:

Sklep 6/6: strokovna sodelavka ga. Veronika
ji pošlje odgovor glede možnosti naročila in
cene.

Sklep 4/6: Pozivamo oblikovalce cen, da se
opravičijo za napake in nevšečnosti. VK sama
ne čuti odgovornosti za probleme, ki so
predmet pritožb, saj nimamo lastnih
sredstev, s katerimi bi razpolagali. Torej,
oblikovanje cen v tem primeru ni bilo naše
delo.
Ad 6)
PD Rečica ob Savinji je predlagala odvzem
vodniške licence za enega od svojih nekdanjih
članov.

Ad 7)
Predlog
za
zavarovanje
je
pripravila
Podkomisija za usposabljanje in posredovala
Komisiji za članstvo PZS, katere načelnik bo na
naslednji sestanek z zavarovalnico povabil tudi
načelnika VK.
Snežna in kopna izpopolnjevanja 2009 – 2011
so v celoti pripravljena. Usklajevanje
inštruktorjev bo predvidoma v drugi polovici
Spletna stran www.vodništvo.net ne more več
aprila.
obstajati pod dosedanjimi pogoji. V delu je
nova stran v sklopu PZS. Bojan Rotovnik bo do
takrat še urejal stran in tudi poskrbel za
prenos.

Sklep 5/6: VK predlaga PD Rečica, da v
skladu s pravilnikom pošlje vlogo na Častno
razsodišče PZS. Na osnovi odločitve častnega
razsodišča bo VK to zadevo ponovno
obravnavala. Obenem se PD, ki mu je
potrdilo vodniško poročilo za leto 2007,
pozove, da potrdi njegovo članstvo v
njihovem PD. Strokovna sodelavka ga.
Veronika posreduje sklep obema društvoma.
Ruža Tekavec, PD Pošta in Telekom, je
predlagala, da vsi vodniki PZS dobijo Obvestila
PZS, čeprav proti plačilu. Po sklepu Skupščine
PZS 2007 zaradi racionalizacije poslovanja PZS
načelniki VO pri PD ne dobivajo več Obvestil
PZS na domači naslov.
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Ad 8)
Iztok Rojc je postavil vprašanje
dokončanja odprtih pripravništev.

glede

Sklep 7/6: VK zadevo odstopa v obravnavo
Podkomisiji za kategorizacijo in registracijo.

Seja je bila končana ob 19.45
Zapisala:
Katarina Filipič
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Načelnik VK:
Boris Madon
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INICIATIVNA SKUPINA ZA TURNO KOLESARSTVO
Razpis:
USPOSABLJANJE ZA TURNO
KOLESARSKE VODNIKE –
od 3. do 6. julija 2008

K

omisija za turno kolesarstvo pri PZS razpisuje v letu 2008 naslednji dve usposabljanji:
• usposabljanje za Turno kolesarskega
vodnika I in
• usposabljanje za Turno kolesarskega
vodnika II
Programa usposabljanja bosta izvedena v dveh
delih in obsegata:
• teoretični pristopni izpit in enodnevno
preizkusno turo
• štiridnevni osnovni tečaj
Preizkusna tura bo izvedena ob koncu tedna
sredi junija v Polhograjskem hribovju, oba
osnovna tečaja pa bosta organizirana na
Valvazorjevem domu pod Stolom od 3. do 6.
julija.
Cena usposabljanj je 180 € in vključuje 3
polne penzione, dve dodatni kosili ter
zavarovanje udeležencev.
Usposabljanje
je
namenjeno
predvsem
kandidatom, ki bi želeli voditi kolesarske izlete
v gorski svet v okviru planinskih društev, pa
tudi v okviru drugih organizacij.
Pogoj za udeležbo na usposabljanju je uspešno
opravljen teoretični pristopni izpit iz programa
Planinske šole in opravljena preizkusna tura
zahtevnosti V5 in S4 (glej zahtevnostno
lestvico M. Paternu: Strme kolesnice).
Vodniki PZS so oproščeni teoretičnega izpita.
Pogoj za udeležbo na usposabljanju je tudi
popolna tehnična oprema turnega kolesarja
(kolo, kolesarske rokavice, čelada, zaščitna
očala, nahrbtnik, komplet prve pomoči,
kompas ali GPS s kompasom, geografska karta,
kolesarski komplet za popravila na terenu).
Opis profila Turno kolesarski vodnik I
Turno kolesarski vodnik I je usposobljen za
vodenje kolesarskih tur po javnih cestah,
gozdnih cestah, poljskih poteh in utrjenih
gozdnih vlakah, pri čemer zahtevnost spusta
ne sme preseči stopnje S3-S4.
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Kandidat mora ob prijavi izpolnjevati naslednje pogoje:
• splošni pogoji: starost najmanj 18. let,
najmanj V. stopnja šolske izobrazbe,
tečaj prve pomoči, članstvo v planinskem društvu, ki je član PZS, ustrezno
zdravstveno stanje
• posebni pogoji: uspešno opravljena
pristopni teoretični izpit in preskusna
tura, najmanj deset samostojnih
kolesarskih tur, med katerimi vsaj 3
dosegajo zahtevnost S4 (podpisan
obrazec s spiskom tur).
Za uspešno dokončanje usposabljanja mora biti
kandidat prisoten na celotnem programu
usposabljanja, opraviti mora vse izpite in v 30
dneh po izpitu še seminarsko nalogo, s čimer
izpolni pogoje za pripravnika za Turno
kolesarskega vodnika I.
V času pripravništva mora najkasneje v treh
letih pod vodstvom mentorja uspešno voditi
najmanj 5 tur, s čimer izpolni še zadnji pogoj
za pridobitev naziva Turno kolesarski vodnik I.
Opis profila Turno kolesarski vodnik II
Turno kolesarski vodnik II je usposobljen za
vodenje kolesarskih tur po javnih cestah,
gozdnih cestah, poljskih poteh, utrjenih
gozdnih vlakah in stezah, pri čemer zahtevnost
spusta ne sme preseči stopnje S5. Glede na to,
da je pogoj za prijavo tudi naziv Vodnik PZS,
bo kandidat usposobljen tudi za vodenje
kombiniranih
tur,
ki
vključujejo
tudi
pohodništvo (vzponi na vrhove, ki niso
dosegljivi s kolesom itd.).
Kandidat mora ob prijavi izpolnjevati
naslednje pogoje:
• splošni pogoji: starost najmanj 18. let,
najmanj V. stopnja šolske izobrazbe,
članstvo v planinskem društvu, ki je
član PZS, naziv Vodnik PZS najmanj A
kategorije
z
licenco,
ustrezno
zdravstveno stanje
• posebni pogoji: uspešno opravljena
preizkusna
tura,
najmanj
deset
samostojnih kolesarskih tur, med
katerimi vsaj 3 dosegajo zahtevnost S5
(podpisan obrazec s spiskom tur)
Za uspešno dokončanje usposabljanja mora biti
kandidat prisoten na celotnem programu usposabljanja, opraviti mora vse izpite in v 30 dneh
18
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po izpitu še seminarsko nalogo, s čimer izpolni
pogoje za pripravnika za Turno kolesarskega
vodnika II.
V času pripravništva mora pod vodstvom mentorja najkasneje v treh letih uspešno voditi
najmanj 5 tur, s čimer izpolni še zadnji pogoj
za pridobitev naziva Turno kolesarski vodnik II.

Podrobnejši podatki o obeh programih bodo
objavljeni v začetku maja (rok za prijave,
način vplačila, predmetnik itd.).
Za dodatne informacije pišite na e-naslov turno.kolesarstvo@pzs.si.
Zgodnje neobvezne prijave na omenjeni naslov so zelo dobrodošle, saj olajšujejo načrtovanje priprave tečaja.

KOMISIJA ZA PLANINSKE POTI
PONUDBA ROČNIH
GPS SPREJEMNIKOV GARMIN

K

S firmo Geoset d.o.o., ekskluzivnim
zastopnikom za Garmin GPS navigacijske
naprave, smo se dogovorili za naslednje
pogoje
• -nakupa:
15% popust na nabavno ceno ročnih
GPS sprejemnikov, pribora in kartografije ob predložitvi potrjene izkaznice
markacist PZS
• - omenjeni popust velja samo za nakup
preko podjetja GEOSET d.o.o., Poslovna cona A22, 4208 Šenčur (tel.: 04/2792-500, e-mail: prodaja@garmin.si)
• - plačilo s kartico ali nakazilo po
predračunu.

omisija za planinske
poti pri Planinski zvezi
Slovenije od leta 2006
uporablja ročne GPS sprejemnike Garmin pri vzdrževanju katastra planinskih
poti. Sprejemniki so glede
vseh bistvenih lastnosti povsem izpolnili naša pričakovanja (avtonomija, natančnost, robustnost, povezljiVse informacije o ročnih GPS sprejemnikih
vost z geografskim informaGarmin najdete na
cijskim sistemom). Zato predlagamo markacis- http://www.garmin.si/inside.php?cat_id=33&c
tom PZS, da se odločijo za nakup teh sprejem- atname='Ročni'
nikov, s čimer bodo lahko med drugim posneli
kvalitetne zapise sledi za bazo slovenskih planinskih poti.
___________________________________________________________________________________

LICENČNO IZPOPOLNJEVANJE
MARKACISTOV NA KOKOŠI

R

žilo šest markacistov iz petih PD, ki sestavljajo
MDO Primorsko – Notranjskega območja. Izpopolnjevanja so se udeležili naslednji kandidati:
Albin Žnidarčič in Emil Orel (PD Sežana), Leon
Kodre (PD Vipava), Bernard Vovk (PD Podnanos), Klavdij Abram (PD Slavnik - Hrpelje) in
Igor Kobav (OPD Koper).
Pričetek
licenčnega
izpopolnjevanja
markacistov je bil po predvidenem urniku ob
8.00 uri. Zbrali smo se na bivšem mejnem
prehodu Lipica in od smo pot nadaljevali do
planinske koče na Kokoši(674m). Po uvodnem
delu smo se razporedili po planinski poti št.
1182 (mejni prehod Lipica – planinska koča na
Kokoši). Na trasi smo opravili redno
vzdrževanje planinske poti (čiščenje in odstranjevanje podrasti in grmovja) in obnovili šest
ednega licenčnega izpopolnjevanja mar- ter na novo uredili enajst protierozijskih zaščit
kacistov PZS, ki je potekalo dne 05. 04. in odvodnjavanj. Akcija na terenu je trajala
2008 na Kokoši (PD Sežana), se je udele- predvidenih šest ur.
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Ob 14.00 uri je najprej sledilo predavanje
»Izvajanja zakona o planinskih poteh«,ki ga je
imel načelnik KPP Tone Tomše, temo »Vodenje
katastra planinskih poti in preverjanje poteka
poti s pomočjo GPS aparatov«, pa je predaval
vodja OPP MDO Primorsko – Notranjskih PD

Albin Žnidarčič. Obe predavanji sta trajali dve
šolski uri.
S tem je bilo licenčno izpopolnjevanje
zaključeno in vseh šest kandidatov je uspešno
opravilo licenčno izpopolnjevanje.
Albin Žnidarčič

___________________________________________________________________________________

LICENČNO IZPOPOLNJEVANJE IN
LETNO SREČANJE MARKACISTOV
OPP POMURJA

U

deleženci srečanja so se zbrali v soboto
12. aprila 2008 ob 8. uri v prostorih TVD
Partizan v Murski Soboti. Zbralo se je 13
udeležencev iz štirih planinskih društev OPP
Pomurja. Po uvodnem delu srečanja, so se
razdelili v dve skupini in odšli na teren na praktično delo. Eno skupino je vodil Uroš Vidovič,
drugo pa Tone Tomše. Delali so na delu
Pomurske poti in sicer na poti Zgornji Petrovci
- Pindža in delu poti v Bodoncih. Drugo skupino
je pri delu nekoliko oviral dež. Po zaključku
terenskega dela so se udeleženci ponovno
zbrali v prostorih TVD Partizan, kjer je načelnik KPP Tone Tomše predstavil izvajanje Zakona o planinskih poteh in evidenco s prostorskim prikazom planinskih poti. Uroš Vidovič je
predstavil povezovanje in sodelovanje planinskih društev in lokalnih skupnosti ter LTO-jev
na področju vzdrževanja planinskih poti.

Ker je bilo izpopolnjevanje združeno tudi z
letnim srečanjem markacistov OPP Pomurja je
načelnik KPP navzočim razdelil nove izkaznice
markacistov in na podlagi oddanih letnih
poročil žigosal izkaznice tistim, ki so jih prejeli
ob lanskem zaključku tečaja.

Zapisal:
Tone Tomše

___________________________________________________________________________________

SREČANJE MARKACISTOV
OPP NOTRANJSKE

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 planinskih
društev Vrhnika, Logatec, Podpeč-Preserje,
Horjul, Rovte, Blagajana-Polhov Gradec, Cerknica in Snežnik-Loška dolina. Ni pa bilo predstavnika iz PD Šentjošt. PD Borovnica in Panorama-Dobrova pa nimata markacistov. Prisotni
so bili še - Marko Goršič, predsednik MDO Notranjske in podpredsednik PZS, Bogdan Seliger,
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načelnik Podkomisije za dokumentacijo planinskih poti pri PZS in načelnik KPP Tone Tomše.
Vodja OPP MDO Notranjske Marinka Petkovšek,
ki je vodila redno srečanje je najprej prebrala
zapisnik zadnjega srečanja z dne 16. 2. 2007 in
podala poročilo OPP o delu v letu 2007. Osem
markacistov-pripravnikov je 20 oktobra 2007
zaključilo dveletno pripravništvo z enodnevnim
tečajem na Krimu. Kot vodja se je udeležila
štirih sej MDO PD Notranjske na Vrhniki, bila
je na sestanku o urejanju posameznih odsekov
Notranjske planinske poti dne, 19 marca v Postojni in razširjeni seji KPP dne 17.11 v Slavkovem domu na Golem Brdu ter pripravila sestanka načelnikov odsekov za poti MDO PD Notranjske 16.januarja in 7. decembra.
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Iz letnih poročil načelnikov odsekov je bilo Marko Goršič, predsednik MDO PD Notranjske
ugotovljeno, da je bilo na območju MDO-ja je pohvalil delo markacistov našega MDO.
opravljenih 2.011 ur prostovoljnega dela na Ugotavljal je, da uporabniki poti največkrat ne
znajo ceniti dela markacistov. Soglašal je s
planinskih poteh in prevoženih 1.865 km.
Tone Tomše, načelnik KPP je obrazložil novosti postopnim obnavljanjem smernih tabel.
glede Zakona o planinskih poteh ter dejavnos- Tone Tomše je prisotnim markacistom in
razdelil
nove
markacijske
ti glede registracije markacistov in o licenč- načelnikom
nem izpopolnjevanju. Bogdan Seliger pa je izkaznice. Srečanje se je zaključilo z prijetnim
poročal o delu v zvezi z ureditvijo katastra druženjem in manjšo pogostitvijo.
planinski poti.
Vodja OPP Notranjske
Dogovorjeno je bilo, da bo skupna akcija marMarinka Petkovšek
kacistov OPP dne, 12. aprila na poti Martinjak
– Slivnica, ki jo oskrbuje PD Cerknica. /v primeru slabega vremena bo akcija 19.aprila/.
___________________________________________________________________________________

SREČANJE MARKACISTOV OPP
DOLENJSKE IN BELE KRAJINE

Druga delovna akcija je bila 20. oktobra 2007,
v Beli Krajini na območju PD Črnomelj. V
celoti smo obnovili planinsko pot: Breg – Velika
Stena – Radenci.
Na srečanju smo se dogovorili, kdo bo gostil
naslednje srečanje markacistov MDO v letu
2009. Prostovoljcev ni manjkalo, zato smo se
dogovorili, da bodo domačini srečanja markacisti iz PD Polet Šentrupert. Določili smo, da
bomo tudi v letu 2008, imeli dve veliki meddruštveni delovni akciji. Prva delovna akcija
bo v aprilu 2008, na območju PD Trebnje, druga pa v septembru 2008, na območju PD
Semič.
Tone Tomše je predstavil Zakon o planinskih
poteh
in
podelil
nove
posodobljene
markacijske izkaznice, ki so zamenjale stare.
Srečanje smo zaključili ob dobri enolončnici in
z željami, da bo tudi v letu 2008 uspešno
izveden načrtovani plan del.

M

arkacisti MDO Dolenjske in Bele Krajine
smo imeli letno srečanje dne 7.2.2008,
v planinskem domu na Mirni gori. Gostitelji so bili PD Semič in njihovi markacisti.
Srečanja se je udeležilo 32 markacistov iz
sedmih planinskih društev s področja MDO. Kot
predstavnik PZS in načelnik KPP se je srečanja
udeležil Tone Tomše.
Dnevni red je obsegal sedem točk. V prvi točki
so sledila poročila po odsekih za planinske poti
v društvih. Iz vseh poročil je bilo razvidno, da
smo markacisti MDO Dolenjske in Bele Krajine
opravili v letu 2007 skupno 1.197 ur
prostovoljnega dela. Imeli smo tudi dve veliki
meddruštveni delovni akciji.
Prva delovna akcija je bila 12. maja 2007, na
področju PD Polom Kostanjevica. Delo smo
opravili na planinski poti od Kostanjeviškega
gradu čez Rigle do lovskega doma na Ravneh.
Vodja OPP
Na celotni poti so bile obnovljene markacije,
Mladen ŽIVKOVIĆ
na najbolj izpostavljenem delu poti pa smo pot
zavarovali z jeklenicami.
___________________________________________________________________________________

SREČANJE MARKACISTOV
KAMNIŠKO - BISTRIŠKEGA OPP

Ivan Resnik, predsednik MDO Vlado Kladnik in
načelnik komisije za planinske poti Tone Tomše.
Načelniki odsekov iz posameznih planinskih
društev so podali poročila o opravljenih delih v
letu 2007. Samo Resnik je kot operater za
kataster planinskih poti v okviru OPP predstavil
potek del pri vnosu podatkov v program Quo,
na njihovem področju, in opozoril na napake,
ki se pojavljajo pri tem. V celoti preverjanje
in usklajevanje na terenu poteka po začrtanem

V

torek 8. aprila 2008 so se ob 19. uri v
prostorih planinskega društva Kamnik
zbrali markacisti Kamniško – Bistriškega
odbora za planinske poti na svojem letnem
srečanju. Prisotnih je bilo 29 markacistov iz 8
planinskih društev. Srečanja so se poleg markacistov udeležili tudi predsednik PD Kamnik
21
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programu. Načelnik KPP je podal poročilo o
aktivnostih, ki so potekale v okviru Komisije za
planinske poti. Predstavljena je bila problematika Kamniškega vrha zaradi vse bolj množičnega obiska in s tem povezanega uničevanja
poti in okolja in problematika gorskih kolesarjev z vidika dodatne ponudbe upravljavcev
žičnic na Krvavec in na Veliko planino. Izpostavljena je bila tudi tematika glede vzdrževanja
Koželjeve poti, ki dobiva poseben status zaradi
vse bolj množičnega obiska šolske mladine in
turistov.
Načelnik KPP je razdelil nove izkaznice za
markaciste in obenem razložil kako se bodo
letos in v bodoče izvajala licenčna izpopolnjeTone Tomše
vanja. Odgovoril je tudi na zastavljena vprašanja o problematiki na planinskih poteh.
___________________________________________________________________________________

POROČILO O ZAKLJUČKU TEČAJA
ZA MARKACISTE
JANČE 2006 – 2008

Z

aključek tečaja za markaciste je bil v
planinskem domu na Jančah dne
19.04.2008 ob 8.00 uri.

Zaključka tečaja so se udeležili naslednji
pripravniki:
Jeram Matej, Anton Jakofčič, Matjaž Posega,
Mojca Mežnar, Rok Mežnar, Bojan Borin, Jože
Žugelj, Tanja Lamut, Vilijem Barič, Silvo
Kovačič, Albin Kragelj, Boštjan Marjetič,
Bogomir Soban, Ines Mohorič, Ivan Klobučar,
Božidar Arko.
Odsotni:
Barbara Berkovič, Vojko Kočevar, Aljaž Urh,
Albert Furlan, Samo Kutin.
Inštruktorji:
Tone Tomše, Stanko Gašparič, Uroš Vidovič,
Gorazd Hace, Florjan Nunčič in tehnični vodja
tečaja Aleš Mohar.
Za delo na terenu smo se razdelili v tri
skupine:
Prva skupina je markirala in čistila odsek
Zasavske obhodnice od planinskega doma na
Jančah proti Jevnici.
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Druga skupina je markirala in čistila odsek
Badjurove krožne poti od planinskega doma na
Jančah proti Lazam.
Tretja skupina pa je prestavila smerno tablo
pod planinskim domom, postavila novo smerno
tablo za smer Jevnica in zamenjala dve smerni
tabli za smer Laze.
Tone Tomše je v planinskem domu udeležencem tečaja predstavil zakon o planinskih poteh
ter novosti in razdelil izkaznice in značke.
Zaključek tečaja se je po kosilu končal ob
14.00 uri.
Tehnični vodja tečaja
Aleš Mohar
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SEZNAM USPOSABLJANJ Komisije za planinske poti v letu 2008
Datum

Vrsta usposabljanja

Kraj usposabljanja

Sobota, 5. april

Licenčno izpopolnjevanje
OPP Primorsko – Notranjski
Licenčno izpopolnjevanje
OPP Prekmurje in Pomurje
Zaključek tečaja za markaciste
PZS - Janče 2006
Tečaj za markaciste PZS

Planinski dom na Kokoši

Sobota, 12. april
Sobota, 19. april
Sobota, nedelja
10. in 11. maj
Sobota, 17. maj
Sobota, 24. maj
Sobota, nedelja
31. maj in 01. junij
Nedelja, 08. junij
Sobota, 14. junij
Sobota, nedelja
06. in 07. september
Sobota,
13. september
Sobota, nedelja
20. in 21. september
Sobota, 27. september
•
•

Skupščina PZS
Licenčno izpopolnjevanje
OPP Posočja

Murska Sobota
Planinski dom na Jančah
PUS Bavščica
Prostori PD Križna goa
PUS Bavščica

Tečaj za markaciste PZS
Licenčno izpopolnjevanje
OPP Podravja
Licenčno izpopolnjevanje
OPP Ljubljana
Tečaj za markaciste PZS
Licenčno izpopolnjevanje
OPP Savinjske
Tečaj za markaciste PZS
Zaključek tečaja za markaciste
PZS – Dobrovlje 2006

Koča na Žavcarjevem vrhu
Slavkov dom na Golem brdu
Koča pri Jelenovem
studencu
Planinski dom na Golteh
Koča pri Jelenovem
studencu
Dom na Dobrovljah

ni pa še določen potek tečaja za inštruktorje
meseca julij in avgust sta rezervirana za akcije v visokogorju

Tone Tomše
___________________________________________________________________________________

DELOVNE AKCIJE NA ZAVAROVANIH POTEH V LETU 2008
IME POTI

Planinsko
društvo

Vodja / namestnik
akcije

Termin

Trajan
je

Ekipa

Helik
opter

1.

Pot čez Taško

Kranj

7

NE

Bohinj
Srednja vas

6 dni

10

DA

3.

Jezerca –
Studorski preval
– Vodnikova koča
Pot čez Prag

18.06.-25.
06.
05.07.-10.07.

8 dni

2.

Gorazd Hace,
Stanko Gašparič
Stanko Gašparič,
Florjan Nunčič

26.07.-30.07.

5 dni

8

DA

4.

Komarča

14.06.-16.06.

4 dni

8

DA

5.

Razor in Pihavec

Jože Rovan,
Franci Pukl
Jože Rovan,
Franci Pukl
Florjan Nunčič,
Jože Videc

02.08.-07.08.

6 dni

5

DA

Ljubljana –
Matica
Ljubljana –
Matica
Radovljica
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6.

Pot na Okrešelj

7.

Okrešelj –
Kamniško sedlo
Plemenice

8.
9.
10
11
12

Pot čez Sleme
pod Skuto
Jalovška škrbina
Pot na
Begunjščico
Rdeča škrbina
pod Dolkovo
špico *

Celje
Matica
Celje
Matica
Ptuj
Kamnik
Medvode
Radovljica
Dovje –
Mojstrana

Stanko Gašparič,
Florjan Nunčič
Lojze Pirnat,
Zdravko Bodlaj
Rudi Lanz,
Stane Rotar
Lojze Pirnat,
Zdravko Bodlaj
Boštjan Gortnar
Stanko Gašparič,
Florjan Nunčič
Rudi Lanz,
Lojze Pirnat

18.07.-24.07.

7 dni

7

NE

16.07.-19.07.

4 dni

7

NE

Predvidoma
maja
12.07.-15.07.

1 dan

3

DA

4 dni

7

DA

Določi vodja

2 dni

6

DA

11.08.-17.08.

7 dni

7

DA

Določi vodja

1 dan

5

DA

OPOMBE:
V Rdeči škrbini pod Dolkovo špico bo opravljen ogled na podlagi katerega bo izbran primeren
način sanacije.
Plan helikopterskih prevozov uskladi Rudi Lanz s posameznimi vodji akcij
Sprejeto na seji tehnične podkomisije KPP dne, 25. marca 2008

GOSPODARSKA KOMISIJA
OBVESTILO O JAVNEM RAZPISU
MINISTRSTVA ZA ŠOLSTVO IN
ŠPORT

M

inistrstvo za Šolstvo in šport je 25. 4
2008 objavilo »Javni razpis za zbiranje
predlogov za sofinanciranje investicij v
novogradnje in posodabljanje športne infrastrukture v letih 2009, 2010 in 2011« . Razpis
bo zaključen 23.05.2008.
Kontaktna oseba na ministrstvu je gospa Mojca
Plestenjak (mojca.plestenjak@gov.si )
Vsebina razpisa, ki je objavljen na spletni
strani Ministrstva za šolstvo vsebuje:
• Besedilo razpisa

•

•

Razpisna dokumentacija - Administrativni popravek razpisne dokumentacije,
5.5.2008.
Dokument identifikacije investicijskega
projekta (DIIP).

Glede na to, da so pogoji in merila objavljenega razpisa za planinska društva precej restriktivni, vam svetujemo, da razpis proučite in se
odločite, ali boste kandidirali. V kolikor se
boste tako odločili, vas prosimo, da nam preden oddate prijavo na MŠŠ to sporočite in pošljete kopijo prijave v pregled. Na osnovi tega,
vam bomo poslali potrdilo pristojne nacionalne panožne športne zveze (PZS), ki je zahtevano v točki 7.11 javnega razpisa.
Gospodarska komisija PZS

___________________________________________________________________________________

PRIJAVE INVESTICIJ V PLANINSKE KOČE V LETU 2008

N

a razpis za prijavo investicije v planinske koče za leto 2008, ki ga je v mesecu novembru
2007 v Obvestilih objavila Gospodarska komisija je izpolnjene obrazce za prijavo investicije v letu 2008 poslalo 14 planinskih društev, ki so izrazile pričakovanja po pomoči za 8
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planinskih koč. To seveda ne bodo vse investicije v planinske koče, saj jih je vsaj še 1x toliko, za
katere nam PD niso poslala vloge za pomoč, saj bodo breme investicije nosili sami.
Skupna vrednost vseh prijavljenih del znaša 432.962 €, planinska društva pa pričakujejo pomoč s
strani PZS v znesku 122.436 €. Finančni del prijav investicij je razviden iz priložene tabele, v
nadaljevanju pa so predstavljeni opisi del.
V letu 2008 so bila nekaterim planinskim društvom in komisijam že dodeljena sredstva FSO in
sicer:
Komisija za planinska pota: Namestitev smernih tabel na slov. planinski poti - 16.900 €
Mladinska komisija: Posodobitev športnega objekta PUS Bavšica*
48.700 € (za 3 leta)
PD Pošte in Telekoma: Ekološka sanacija Poštarskega doma na Vršiču –
27.900 €
PD Ljubljana matica: Menjava oken v Triglavskem domu na Kredarici –
7.400 €
PD Tržič: Planinski dom na Zelenici 21.900 €
PD Podbrdo: Adaptacija doma na Črni prsti 16.800 €
Opisi del iz prijav investicij za leto 2008:
PD Dovje Mojstrana - Aljažev dom v Vratih: obnova vodovoda
Planinsko društvo Dovje Mojstrana namerava postopoma obnoviti vodovodno napeljavo, s katero
se oskrbuje z vodo Aljažev dom v Vratih in še nekateri drugi objekti. Razlog za tako odločitev je
bojazen, da bo ob enem od naslednjih neurij prišlo do poškodovanja sedanje instalacije, ki je
položena preplitvo in zato bolj izpostavljena poškodbam. Društvo zato namerava vkopati nov
cevovod v globini od cca 1,5 m – 2,0 m globine. Zlasti pozorno bo potrebno prečiti strugo
hudourniškega potoka Bistrica. PD je obrazcu za prijavo investicije priložilo podroben opis del s
popisom materiala. PD Dovje Mojstrana praznuje v letu 2008 80-letnico PD.
PD Pošte in Telekoma Ljubljana - Poštarski dom na Vršiču: obnova koče
Planinsko društvo Pošte in Telekoma od leta 2005 dalje izvaja temeljito obnovo Poštarskega
doma na Vršiču. Tako so v letu 2005 zgradili malo čistilno napravo, v letih 2006 in 2007 pa
opravili popolno prenovo sanitarij in kuhinje in izboljšali požarno varnost doma, uredili
ogrevanje in obnovili električne instalacije. V letu 2008 bo radi dokončali obnovo z zamenjavo
lesenih podov in vratnih kril v nadstropju. Obnoviti želijo okna, oknice, prepleskati zunanji opaž
in pločevinasto streho. Skupna vrednost predvidenih del znaša po oceni 62000€. Za ta dela so se
prijavili tudi na razpis FSO in prejeli pomoč v znesku 27.900 €.
PD Celje matica – Dom planincev v Logarski dolini: obnova
Planinsko društvo ni k prijavi poslalo nobenega opisa predvidenih del in specifikacije stroškov. V
letu 2008 praznujejo več obletnic, pomembni sta 115. let Savinjske podružnice SPD in 100 let
izgradnje Frischaufovega doma na Okrešlju.
PD Celje matica – Frischaufov dom na Okrešlju: obnova in dokončanje začetih del
Planinsko društvo ni k prijavi poslalo nobenega opisa predvidenih del in specifikacije stroškov. V
letu 2008 praznujejo več obletnic, pomembni sta 115. let Savinjske podružnice SPD in 100 let
izgradnje Frischaufovega doma na Okrešlju.
PD Celje matica - Kocbekov dom na Korošici: dokončanje začete gradnje
se je v letu 2007 lotilo temeljite prenove doma, ki je bila delno zaključena v septembru.
Planinsko društvo ni k prijavi za leto 2008 poslalo nobenega opisa predvidenih del in
specifikacije stroškov. V letu 2008 praznujejo več obletnic, pomembni sta 115. let Savinjske
podružnice SPD in 100 let izgradnje Frischaufovega doma na Okrešlju.
PD Tržič - Dom na Zelenici:dokončanje začete gradnje
V letu 2007 je bil dom zgrajen do III. Gradbene faze. Za dokončanje objekta je zato v letu 2008
potrebno v celoti izvesti vsa notranja dela (izdelati vse strojne in elektro instalacije, estrihe,
25
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celotno termo izolacijo, obitje vseh prostorov s knauf ploščami in opažem, zgraditi sanitarije v
spalnem delu objekta, nabaviti vso kuhinjsko in gostinsko opremo). PD je poslalo k prijavi opise
del in dve ponudbi (za okna in mizarska dela). Za ta dela so se prijavili tudi na razpis FSO in prejeli pomoč v znesku 21.900 €.
PD Javornik Koroška Bela - Kovinarska koča v Krmi: obnova
PD je več let skrbno načrtovalo elektrifikacijo te koče, ki je bila izvedena v letu 2007. Za leto
2008 načrtujejo postopno obnovo notranjosti in sicer zamenjavo ležišč v celoti, ureditev
kopalnice, ki je doslej ni bilo, in zamenjavo starih oken z novimi. Predvidena vrednost del znaša
po oceni cca 26.000 €.
PD Javornik Koroška Bela – Staničev dom: obnova jedilnice
PD namerava zamenjati več kot 30 let staro pohištvo v jedilnici in v sobi poleg nje z novimi
mizami in klopmi, ki bi lahko služile tudi kot zasilna ležišče. Predvidena vrednost del znaša po
oceni cca 15.000 €.
PD Železničar Ljubljana - Kosijev dom: dela na ekološki sanaciji koče
Planinsko društvo ni k prijavi poslalo nobenega opisa predvidenih del in specifikacije stroškov. Iz
prijave niti ni razvidno, ali pričakujejo pomoč.
PD Tolmin – Koča na Planini Razor: izgradnja rezervoarja za kapnico
PD Tolmin je v letu 2006 zgradilo novo streho in uredilo izolacijo doma, sedaj pa načrtujejo
gradnjo rezervoarja za kapnico, ki ga morajo zgraditi glede na odločbo, ki jo je izdal zdravstveni
inšpektorat.
PD Škofja Loka – Dom na Lubniku: adaptacija kuhinje
V sklopu celovite obnove doma, za katero se potrebna dokumentacija še pripravlja, bo na
Lubniku najprej realizirana adaptacija kuhinje v vrednosti cca 30.000 €. PD bo projekt obnove
poslalo v pregled tudi Gpk GK PZS.
PD Novo Mesto – Dom pri Gospodični na Gorjancih: obnova
PD Novo Mesto namerava izvesti izolacijo stropa na skupnih ležiščih, urediti sobe na podstrešju
prizidka, zamenjati tlakovce in mize na terasi pred kočo, zamenjati točilni pult in pomivalni
stroj in položiti keramične ploščice v skladišču. Ocenjena vrednost del je 64000 €.
PD Bohinjska Bistrica – Orožnova koča
Iz poslane prijave ni razvidno, kaj PD namerava realizirati. V prijavi niti ni izražena želja po
pomoči s strani PZS.
PD Lisca Sevnica – Jurkova koča na Lisci: obnova
PD Lisca Sevnica namerava zamenjati obstoječa okna z novimi. Prijavi so priložili opis del s
specifikacijo. Vrednost del je ocenjena na cca 3000 €.
Ljubljana 22.04.2008
Pripravil:
Danilo Sbrizaj
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PREGLED PRISPELIH PRIJAV INVESTICIJ ZA LETO 2008
Zap.št.

Planinsko društvo - koča

Prispevek SofinanciPD
ranje

1 Dovje Mojstrana - Aljažev dom
PT Ljubljana - Poštarski dom na
2 Vršiču
Celje Matica - Dom planincev v
3 Logarski do.
4 Celje Matica - Frischaufov dom
Celje Matica - Kocbekov dom na
5 Korošici

FSO /
MŠŠ

Ostali

Skupaj

5000

0

0

5000

10000

25000

0

28000

9000

62000

14000

14000

0

0

28000

9350

9350

0

0

18700

2000

2400

0

0

4400

6 Tržič - Planinski dom na Zelenici
Javornik Koroška Bela - Kovinarska
7 koča
Javornik Koroška Bela - Staničev
8 dom

0

60000

24500

25000

109500

7000

0

0

19000

26000

5000

0

0

10000

15000

9 Železničar Ljubljana - Kosijev dom

2000

686

0

0

2686

10 Tolmin - Koča na Planini Razor

19610

19000

0

0

38610

11 Škofja Loka- Dom Na Lubniku

25000

5000

0

0

30000

12 Novo Mesto - Dom pri Gospodični

4000

12000

0

64000

80000

13 Bohinjska Bistrica - Orožnova koča

4000

0

0

1000

5000

14 Lisca Sevnica - Jurkova koča na Lisci

3066

0

0

0

3066

125026

122436

52500 133000

432962

SKUPAJ

ODBOR ZA ČLANSTVO
OCENA IN ANALIZA PRIJAVLJENIH
ŠKOD ČLANSTVA PZS
V LETU 2007

se vabilu niso odzvali in sedem zahtevkov je
bilo odklonjenih.
Zavarovanje odgovornosti:
Prijavljena, obravnavana in izplačana je bila
ena odškodninska prijava
Dodatno zavarovanje za stroške reševanja v
tujini.:
Zavarovanje je sklenila ena oseba
Zavarovanje za zdravstveno asistenco:
Zavarovalnica Tilia d.d. je za to zavarovanje
posrednik druge zavarovalnice. Iz tega razloga
zato nima podatkov o številu skleniteljev
zavarovanja.

O

dbora PZS za članstvo je obravnaval posredovane sezname škod, ki jih je PZS
prijavila in Zavarovalnica Tilia d.d.
obravnavala v preteklem letu.
Nezgodno zavarovanje za primer invalidnosti in
smrti:
Zavarovalnica je predložila
seznam 41
zavarovalnih primerov za člane 39 PD iz 12 MO
PD. Največ škodnih primerov je bilo pri PD iz
MDO Ljubljana, sledi MDO Podravja, MDO
Savinjska dolina, MDO Gorenjske, itd. Dve
društvi sta imeli tekom leta dva primera
poškodb svojih članov.
Obravnavano in izplačano je bilo 26 primerov
invalidnosti, 3 primeri smrti ter 2 primera
reševanja v tujih gorah. Pet zavarovancev je
zavarovalnica povabila na zdravniški pregled, a

Odbor ocenjuje, da so bili zavarovalni primeri
korektno obravnavani ter izplačani. Ker imajo
vsi poškodovanci pravico svoje poškodbe
prijaviti do konca zdravljenja oz. še tri leta po
poškodbi, je za takšne primere na razpolago
tudi primerna rezervacija sredstev.
Danilo Škerbinek
27

Letnik 34 / številka 5 - 2008

Obvestila Planinske zveze Slovenije
KOMISIJA ZA VARSTVO GORSKE NARAVE
DAN ZEMLJE –
POT KARLA IN ŽIGE ZOISA

P

laninska zveza Slovenije in njena Komisija za varstvo gorske narave sta 22. aprila
v Kulturnem domu v Preddvoru priredila
priložnostno slovesnost ob Dnevu Zemlje in
simboličnem odprtju Poti Karla in Žige Zoisa.
Slovesnosti se je udeležilo veliko planincev z
Gorenjske in drugih krajev Slovenije, trije
podpredsedniki
PZS,
predsednik
MDO
Gorenjske, številni varuhi gorske narave in
drugi povabljeni gosti. Slavnostni govornik je
bil gospod Mladen Berginc, sekretar z
Ministrstva za okolje in prostor, ki je poudaril
pomen varovanja narave in naravovarstvenega
osveščanja ljudi, posebej pa pohvalil
prizadevanja Planinske zveze Slovenije na tem
področju.
Samo Pot Karla in Žige Zoisa, projekt, ki ga je
Komisija za varstvo gorske narave pripravljala
dve leti, pri njem pa so sodelovali tudi
strokovnjaki iz Zavoda RS za varstvo narave območna enota Kranj in drugi vrhunski
strokovnjaki, je simbolično, z odkritjem prve
informativne table, odprl predsednik PZS,
mag. Franc Ekar, ki je navzoče tudi nagovoril
Dr. Milan Naprudnik – vodja projekta, je
spregovoril o Poti Karla in Žige Zoisa, o
življenju in naravoslovnem delu obeh bratov
Zois ter Zoisovi zvončici pa dr. Nada
V ozadju odrske scene so se ves čas nizali
Praprotnik.
čudoviti posnetki narave z območja, kjer bo
pot potekala, posnel pa jih je novinar Mirko
Kunšič. Udeleženci slovesnosti so prejeli
zloženko Pot Karla in Žige Zoisa, ki je
predhodnica posebnega vodnika te poti, ki ga
je uredila dr. Ana Barbič in bo izšel ob koncu
Predsednik PZS in načelnica KVGN sta
maja.
zaslužnim nosilcem projekta podelila posebne
zahvale PZS. Slovesnost naj bi se zaključila z
naravoslovnim pohodom od Bašlja do Sv.
Lovrenca in Gradišča, pod strokovnim
vodstvom Milana Sagadina iz Zavoda za
kulturno dediščino Kranj, a ga je preprečilo
zelo slabo vreme. Smo si pa zato ogledali
kratek film o Poti Karla in Žige Zoisa, ki ga je
komentiral sodelavec pri projektu, načelnik
KPP PZS, Tone
Prireditev
je Tomše.
s prispevkom o poslanstvu
Komisije za varstvo gorske narave zaključila
načelnica te komisije.
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V uvodu slovesnosti so s kulturnim programom
sodelovali učenci Osnovne šole Preddvor, ki so
s svojo prisrčnostjo popestrili prireditev. Prireditev je z izbranimi besedami povezala v
celoto Slavi Bučan.
Načelnica KVGN
Rozi Skobe

___________________________________________________________________________________

POSLANSTVO KOMISIJE ZA
VARSTVO GORSKE NARAVE

leta 1924 sledilo prvo pogodbeno zavarovanje
Doline Triglavskih jezer kot Alpskega varstvenega parka. Sklenjena je bila zakupna pogodba
med Gozdno direkcijo in Muzejskim društvom
ter Slovenskim planinskim društvom za dobo 20
let. Leta 1961 so zavarovali Dolino Triglavskih
jezer z delom Komarče in slapom Savica, vendar brez Triglava.
Sedaj veljavni Zakon o Triglavskem narodnem
parku je bil sprejet leta 1981. Takrat je imel
veliko zaslug zanj dr. Miha Potočnik, takratni
predsednik PZS in velik ljubitelj gorske narave.
Zadnjih nekaj let nastaja nov predlog Zakona o
TNP. Tudi pri tem novem predlogu zakona
planinci aktivno sodelujemo, saj se zavedamo,
da moramo ohraniti to divjo lepoto, ki smo jo
do sedaj Slovenci uspeli obvarovati.
V letu 1954 je nastala tudi t.i. gorska straža,
ki je postala posebna oblika vzgojnega dela na
področju varstva gorske narave. Znanja, ki so
jih na izobraževanju pridobili gorski stražarji,
v sedanjem času niso več zadoščala za reševanje večjih naravovarstvenih problemov v planinskih društvih. Komisija za varstvo gorske
narave pri PZS je zato v letu 2002 pripravila
nov program usposabljanja z naslovom varuh
gorske narave. V letu 2004 je bil potrjen tudi s
strani Strokovnega sveta RS za šport. Do sedaj
so strokovni naziv varuh gorske narave pridobili že 104 planinci. Letos smo že začeli s 6.
usposabljanjem. Varuhi gorske narave se usposobijo za aktivno vključevanje v reševanje
različnih problematik povezanih z ohranjanjem
gorske narave, vodijo odseke za varstvo narave
v planinskih društvih, se seznanijo z naravi
prijaznimi programi planinskih dejavnosti, s
predpisi na področju ohranjanja narave, zavarovanimi območji, z gorskim rastlinstvom in
živalstvom ter zaščitenimi in ogroženimi ras-

P

oslanstvo KVGN je varovanje gorske narave. Spremlja vse dejavnosti PZS, ki so
kakorkoli povezane z varovanjem gorskega okolja in narave nasploh, skrbi, da se vloga
in pomen naravovarstvenega dela v odborih za
varstvo gorske narave pri MDO-jih in posredno
tudi v odsekih za varstvo narave v PD še okrepi, da bodo članice PZS sproti obveščene o
strokovnih, organizacijskih in operativnih ukrepih komisije, predvsem pa, da se bosta z izobraževanjem in usposabljanjem članstva še
okrepila pomen in zavest o varovanju narave.
Nenazadnje smo varovanje gorske narave planinci zapisali tudi v sam uvod Statuta PZS in
Častni kodeks planincev. Kjer piše, da vsak
planinec z osebnim zgledom in ravnanjem skrbi za ohranjanje gorskega sveta in vedno misli
na to, da imajo tudi tisti, ki prihajajo za njim,
pravico do pristnega, čistega okolja.
PZS se varstvu gorske narave posveča že vse od
nastanka nekdanjega Slovenskega planinskega
društva (SPD). Že pred več kot 100 leti so tako
prišle pobude o zavarovanju nekaterih
ogroženih rastlinskih vrst v gorah prav od
strokovnjakov - po srcu planincev. Vsi otroci
poznajo pravljico o Zlatorogu, odrasli pa
pravimo, da nisi pravi Slovenec, če se vsaj
enkrat v življenju ne povzpneš na Triglav.
Torej so gore postale tudi simbol slovenstva.
Pomemben mejnik in nadaljevanje prizadevanj
varovanja gorske narave je bila ideja, da bi se
na območju Julijskih Alp ustanovil narodni
park, ki jo zasledimo že v Spomenici Odseka za
varstvo prirode in prirodnih spomenikov pri
Muzejskem društvu za Slovenijo, kateremu je
29
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narodni dan gora in z njimi osveščali in izobraževali planince in ostale obiskovalce gora.
Zadnje
čase
povzročajo
največje
onesnaževanje in škodo v gorah nekatere vrste
adrenalinskih športov; pozimi motorne sani,
poleti pa motorna enduro kolesa, štirikolesniki
in kolesarji t.i. »spustaši«, ki brezglavo podijo
po planinskih poteh, uničujejo rastlinstvo in
vznemirjajo živali. Postali so nevarni tudi za
planince. PZS se prizadeva, da bi bila čim prej
sprejeta nova uredba o vožnji v naravnem
okolju, ki jo pripravlja Ministrstvo za okolje in
prostor. Pri nastajanju osnutka spremembe
uredbe bo sodelovala tudi PZS.
Sprostitev v gorski naravi je najbolj naraven in
učinkovit način, da se duhovno in telesno
okrepimo, je najbolj koristna in aktivna izraba
prostega časa, ki je primerna za vsa človekova
obdobja.
Lepoto naših gora planinci dopolnjujemo s
pristnimi medsebojnimi odnosi, pristnim
planinskim vzdušjem in prijateljstvom.

tlinskimi in živalskimi vrstami. Varuhi gorske
narave opozarjajo na nepravilnosti, delujejo
predvsem vzgojno in preventivno, saj v Komisiji za varstvo gorske narave menimo, da je najboljši način za varovanje in ohranjanje gorskega okolja ozaveščanje, izobraževanje in informiranje planincev ter ostalih obiskovalcev
gora.
KVGN je pripravila že vrsto plakatov in
zloženk,
ki
opozarjajo
in
poučujejo
obiskovalce gora o ogroženih in zavarovanih
rastlinah in živalih, predvsem pa o pravilnem
obnašanju v naravi, o spoštovanju vseh
protokolov Alpske konvencije, predvsem pa o
varovanju in ohranjanju naših lepot, ki jih vse
pogosteje hodijo občudovat tudi tujci.
Največji uspeh na področju varstva narave in
potrditev naših usmeritev in prizadevanj je za
PZS pridobljen status društva, ki dela v javnem
interesu na področju ohranjanja narave.
Letošnje leto, ko je mednarodno leto planeta
Zemlja, bomo z raznimi naravovarstvenimi
akcijam še posebej svečano obeležili okoljske
dneve kot so Mednarodni dan Zemlje, Evropski
dan parkov, Dan biotske raznovrstnosti in Med-

Načelnica KVGN:
Rozalija Skobe

PLANINSKA DRUŠTVA IN KOMISIJE VABIJO
AKCIJE V APRILU 2008:
DATUM

AKCIJA

17.5.08 Skupščina PZS na Vrhniki
17.5.08 Na Golico
17.- 18. 05.
18. Rokovnjaški pohod
2008
29. tradicionalni pohod
18.5.08
Rastke – Bolnica- Travnik
32. tradicionalni pohod na
18.5.08
Sleme
27. tradicionalno srečanje
18.5.08
na Paškem Kozjaku
Slovenija planinari Srečanje planincev MDO
18.5.08
Notranjske na Polhograjski
Grmadi
Pohod po severnih obronkih
18.5.08
Planinskega polja

Več na www.pzs.si
ORGANIZATOR

INFORMACIJE

PZS, PD Vrhnika

Pisarna PZS 01 / 43 45 680

PD »Bohor«
Senovo
MDO KBO in PD
Kamnik

Marjan Poznič: 49 70 543
041 901 308 do 14.5.2008
PD 01/ 839 13 45

PD Ljubno

Brigita Vrčkovnik 051 320 013

PD Tolmin

PD 05/ 388 32 11
pdtolmin@email.si

PD Vitanje

Damjan Fijavž 041/ 918 197

PD Blagajana
Polhov Gradec

Stane Dvanajščak
01/ 364 52 86
041/ 514 397

18.5.08 Golica (1835 m)

PD Pošte in
Telekoma
Ljubljana
PD Brežice

040/ 202 064

18.5.08 Trubarjev pohod

PD Ribnica

PD Ribnica
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PD 01/ 431 61 14
031/ 284 265, 041/ 906 412
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Srečanje starejših planincev
MDO Zasavja
Zasavskega MDO
Čistilna akcija Velike,
24.5.08
PD Bajtar
Male in Gojške planine
20.5.08

24.5.08 Kostelski pohod

PD Kočevje

Pohod mladosti PodčetrtekPD Podčetrtek
Kumrovec
Srečanje Zasavske planinske
24.5.08
MDO Zasavja
mladine
24.5.08

Borut Vukovič 031/ 805 686
Helena Plahuta 041/ 981 141
Stanko Nikolič 01/ 854 21 75
Anton Selan 041/ 288 891
Sabina Ivačič 031/ 498 292
Borut Vukovič 031/ 805 686

24.5.08 11. srečanje s Tržačani

PD Ribnica

Janez Centa

OPD Koper – obsežen prikaz
delovanja društva
33. srečanje mladih
25.5.08
planincev na Vremščici
9. tradicionalni pohod na
25.5.08
Goli vrh
Pohod Peternel – Korada 25.5.08
Peternel

OPD Koper,
MO Koper

med 9.00 in 18.00 uro v Taverni v Kopru

PD Sežana

PD, četrtek od 15.30 - 16.30
05/ 730 01 14

PD Nazarje

Sandi Grudnik 031/ 674 441

24.5.08

25.5.08 Trupejevo Poldne
25.5.08 Risnjak – Snježnik - Platak
30.5.Kornati (Hrvaška)
1.6.08
17. pohod po Haloški
31.5.08 planinski poti, etapa BorlCirkulane
38. tabor ljubljanskih
31.5.08
planincev
31.5.08 Planinski pohod na Geoss
Pohod ob občinskem
prazniku
Trdinov pohod na Trdinov
31.5.08
vrh
31.5- Izpopolnjevanje vodnikov v
1.6.2008 kopnih razmerah - Krim
31.5.Vzpon na Ararat
15.6.08
31.5.08

PD Brda
PD Podpeč –
Preserje
PD Pošte in
Telekoma
Ljubljana
PD Velenje
PD Ptuj
PD Cirkulane
Občina Cirkulane
MDO Ljubljana in
PD Medvode
PD Litija
PD "Železar"
Štore
PD Janez Trdina
Mengeš

Boris Gašparin 05/ 30 45 360
pd.brda@siol.net
Marko Goršič 01/ 363 11 75
041/ 795 006
PD 01/ 431 61 14
041/ 756 352
Milan Domitrovič 041/ 753 754
PD 02/ 777 15 11
Tone Purg 031/ 331 042
Marinka Koželj Stepic
01/ 56 16 925
Franc Intihar 041/ 699 329
PD 03/ 577 16 29
Miro Šušteršič 041/ 809 862

MDO Notranjske

Marko Goršič 01/ 363 11 75
041/ 795 006

PD Viharnik

Boris Jesenšek 051/ 256 726

ORGANIZATOR

INFORMACIJE

PD Grmada Celje

Franc Šinko 031/ 383 591

AKCIJE V MAJU 2008:
DATUM
junij 2008
junij 2008
1.6.08
1.6.08
1.6.08

AKCIJA
Ekološki tabor pri
Pečovniški koči na Grmadi
Z mladimi planinci po
Pomurski poti
16. pohod po Velikolaški
poti
18. pohod družin na vrh
Boča
27. tradicionalni pohod na
Vrhtrebnje

PD Hakl
PD Velike Lašče

Dragutin Kuster 02/ 720 75 01
041/ 475 588
Peter Kokošinek 041/ 778 909
planinsko.drustvo@velike-lasce.si

PD Poljčane

Marinka Marovt 040/ 414 006

PD Trebnje

Franc Cvelbar 040/ 225 674
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3. Makov pohod Polule –
Pečovniška koča
Pohod po obronkih KS
1.6.08
Galicija
Letni tečaj gorništva5.6.08
začetni
1.6.08

PD Grmada Celje

Robi Koritnik 031/ 353 373

PD Galicija

Ivi Brežnik 03/ 492 78 20

PD Ljubljana
Matica
PD Podpeč –
Preserje
PD "Dobrovlje"
Braslovče

PD 01/ 231 26 45
www.planinskodrustvo-ljmatica.si
Marko Goršič 01/ 363 11 75
041/ 795 006

PD Bohor Senovo

Hinko Uršič 031/ 319 032

PD Metlika, MDO
Dol. in Bele
krajine in PZS

A. Krašovec 041/ 757 441
R. Skobe 041/ 673 464
PZS 01/ 43 45 682

PD Hrastnik

Marjan Pergar 03/ 564 51 07

7.6.08 Nočni pohod na Babo

PD Laško
PS Rečica

Franci Podkoritnik 041/ 695 217

7.6.08 Pomladanski pohod po RPP

PD Radeče

Irena Kampuš 041/ 626 136

PD Maribor
Matica

PD 02/ 251 29 62

PD Pohodnik

Mojca Verček Rems 041/ 745 849

8.6.08 Kolesarski trim

PD Drava Maribor

Franc Trstenjak 02/ 331 33 26

8.6.08 Pohod na Bukovico

PD Žalec

Vlado Rojnik 041/ 705 738

PD Brda

Boris Gašparin 05/ 304 53 60
Zvezdan Makulin 05/ 304 22 06
pd.brda@siol.net

PD Videm Krško

Irena Lekše 041/ 357 018

PD Ljubljana
Matica

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

PD Celje Matica

PD 03/ 492 48 50

PD Tržič

Erna Anderle 040/ 168 925

PD Kranj in
Sekcija Preddvor

PD 04/ 236 78 50

14.6.08 Nočni pohod na Slavnik

PD Slavnik

Vojko Dobrila 031/ 585 195

14.6.08 Po Lovrečičevi poti

OPD Koper

OPD Koper, torek, čet. 17-19h,
05/ 627 30 60, 031/ 292 565

14.6.08 Pohod po Aškerčevi poti

KD AA Rimske
Milena Suhodolčan 040/ 606 071
Toplice in
PD Rimske Toplice

14.6.08 Grossglockner (Avstrija)

PD Polzela

Zoran Štok 041/ 754 778

PD Celje Matica

PD 041/ 324 242

7.6.08 Dan planincev - Krašnji vrh
7.6.08

19. nočni pohod na
Dobrovlje

7.6.08 7. juriš na Bohor
Dan slovenskih planincev
na Krašnjem vrhu in 18.
7.6.08
srečanje planincev
Dolenjske in Bele krajine
Izlet v neznano s
7.6.08
PD Logatec

Tradicionalni Šumljakov
7.6.08 pohod na Pohorje,
Poštela- Mariborska koča
14. spomladanski pohod na
8.6.08
Gorjance

8.6.08
8.6.08
9.6.08
14.6.08
14.6.08
14.6.08

Pohod od češnje do češnje
(Dobrovo v Brdih)
Tradicionalni pohod na
Grmado
Letni tečaj gorništvanadaljevalni
6. Kocbekov pohod na
Korošico
Svečana akademija
ob 100-letnici PD
Naravovarstveni dan na
Kališču

14.-15.6. 7. memorial Jerneja
2008 Sinkoviča na Okrešlju
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Franci Kumer 041 771 134
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15.6.08 5. pohod Vojnik- Sv. Uršula
Dan kriških planincev na
Kriški gori
Kovinarska koča v Krmi15.6.08
zaključek elektrifikacije
Mlinarjev spominski pohod
15.6.08
na Krim
15.6.08

PD Vojnik

Mirko Blazinšek 041/ 685 635

PD Križe

Ivan Likar 041/ 784 175

PD Javornik
Koroška Bela
PD Podpeč –
Preserje

VABIMO NA
18. NOČNI
ROKOVNJAŠKI POHOD

Zvone Tičar 031/ 325 131
Marko Goršič 01/ 363 11 75
041/ 795 006

pdkamnik@siol.net, kjer sprejemajo tudi prijave za večje skupine ali Lado Kladnik: 041/
325 764 - lado.kladnik@gmail.com . Prijaviti
pa se bo moč tudi osebno, dve uri pred odhodom, na vpisnem mestu na Trojanah, kamor
naj bi vodje planinskih skupin, zaradi poenostavljenega postopka, prinesli s seboj sezname
udeležencev (ime in priimek, letnica rojstva,
društvo), če skupina ne bi bila že predhodno
prijavljena preko e-pošte.

L

jubitelje pohodništva in narave obsijane z
zvezdnatim nebom tudi letos vabimo na
18. nočni Rokovnjaški pohod. Meddruštveni odbor Kamniško Bistriškega območja,
Planinsko društvo Kamnik ter Organizacijski
odbor pohoda so s pripravami že v polnem
teku.

Prijavnina je 10 EUR; plača se ob prijavi na
dan pohoda (velja tudi za predhodne prijave).
Prijavnina vključuje avtobusno vozovnico iz
Črnivca do Trojan (za tiste, ki boste na
Trojanah pustili svoje jeklene konjičke),
vodenje, zavarovanje za čas pohoda, naglavni
trak, diplomo, izkaznico, krof, čaj, malico in
na cilju »rokovnjaški golaž«. Za mladino do
osemnajstega leta starosti prijavnine ni!
Ne pozabite izkaznice, če ste se pohoda že
kdaj udeležili!

Pohodniki se bodo odpravili na pot 17. maja
ob 20,30 uri izpred Gostinskega podjetja
Trojane na Trojanah. Iz Trojan bo pot vodila
preko Kozjaka do Okroga pri Motniku in na
Male stene ter čez Poljano do Črnivca, kjer
bo pohodnike v Gostišču GTC 902 pričakal
»rokovnjaški golaž«. Pot bo dolga dobrih 40
km. Hoje je za 10 ur.
Vsak udeleženec pohoda hodi na lastno odgovornost, vendar v skupini pod vodstvom vodnikov Planinske zveze Slovenije. Vsak pohodnik
mora biti dobro telesno in psihično pripravljen
za hojo v nočnem času ter ustrezno opremljen
za morebitne neugodne vremenske razmere. S
seboj morajo pohodniki imeti baterijsko svetilko z rezervnim baterijskim vložkom, pohodniške palice, vetrovko, pokrivalo, rezervno perilo
ter kar je najvažnejše - že uhojeno obutev z
narezanim podplatom. Pohodniki morajo upoštevati navodila vodnikov iz spremstva in splošna pravila pohoda. Prepovedano je pitje alkoholnih pijač!! Vodstvo pohoda si pridržuje pravico, da izloči vsakogar, ki bi oviral varno
hojo. Ponoči je orientacija slabša, zato naj
pohodniki ne zapuščajo skupine!
Kdor bi se želel udeležite te planinske nočne
preizkušnje, lahko podrobnosti izve na telefonski številki: 01/ 839 13 45 - PD Kamnik;

Prisrčno vabljeni in vzemite s seboj dobro
voljo – za potešitev žeje in lakote bo poskrbel
organizator. Noč ima svojo moč, pa tudi svoje
čare.

Nasvidenje na pohodu !
Jana Racman
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SLOVENIJA PLANINARI –
PLANINSKI POHODI ZASAVSKEGA
MDO 2008
V prejšnji številki
smo že predstavili
novo akcijo Zasavskega MDO „Slovenija planinari – planinski pohodi Zasavskega MDO“. Glede na
pravila akcije je še
vedno čas, da se vanjo vključijo tudi tisti,
ki tega doslej še niso
storili. V dnevniku, ki
smo ga izdali, so namesto klasičnih kontrolnih
točk navedeni pohodi oziroma druge prireditve, ki jih organizirajo planinska društva, ki se
združujejo v našem MDO. Tako je v dnevniku
navedenih 14 pohodov, sodelujoči v akciji pa
morajo odtisniti žige vsaj štirih pohodov, pri
čemer je obvezna udeležba na pohodu po
Radeški planinski poti, ki bo 11. 10. 2008, preostala okenca pa lahko žigosajo z alternativnimi žigi koč oziroma vrhov. Tri pohode vsakdo
izbere po svoji želji. Pohoda na Šmohor in Kal
sta bila že izvedena, zato bodo tisti, ki se bodo
šele sedaj vključili v akcijo, odtisnili alternativna žiga planinskih domov na Šmohorju oziroma Kalu. Enako velja tudi za vse preostale
pohode, ki bodo še sledili. Na koncu morajo
sodelujoči imeti odtisnjene vse žige, pri čemer
gre lahko tako za žige pohodov, ki so na voljo
samo na dan pohoda, ali pa za nadomestne
žige vrha oziroma planinskega doma.
Prvi naslednji pohod v okviru akcije bo 31. 5.
2008, ko nas na 19. planinski pohod na Geoss
vabi PD Litija. Start pohoda bo med 6. in 10.
uro z dvorišča upravne zgradbe Predilnice v
Litiji. Pot bo pohodnike čez Strešni vrh, Konja,
Vače, Klenik in Slemšek vodila do Spodnje Slivne, kjer bo ob 12. uri zaključek pohoda s
podelitvijo priznanj. Za udeležbo na 3., 5. in
7. pohodu udeleženci prejmejo spominske
značke, za udeležbo na 10. pohodu pa posebno
plaketo. Pot bo označena s smernimi tablami,
hoje pa je za 3 do 4 ure. Pot poteka večinoma
po gozdnih poteh, odpirajo se nam lepi pogledi
na največji ovinek Save v Sloveniji, pa na
Zasavsko sveto goro, Janče, Murovico in Kum.
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Pohodniki bodo hodili tudi mimo pomembnih
kulturnih spomenikov, tako si bodo med potjo
lahko ogledali starodavne Vače, kopijo vaške
situle na Kleniku, spominsko ploščo najditelju
situle, kraje, kjer so potekala arheološka izkopavanja in seveda samo geometrično središče
Slovenije, ki postaja pravi državni simbol. S
pohodom želimo uresničiti geslo: „Vsak Slovenec vsaj enkrat na Geoss“. V Litijo bodo vozili
posebni avtobusi.

Geoss: Pavel Smolej

Koča na Bohorju - Anton Rojc

34

Obvestila Planinske zveze Slovenije
Dne 7. 6. 2008 PD Bohor vabi na VI. Juriš na
Bohor. Pohod organizirajo v počastitev občinskega praznika. Start bo ob 8. uri na Jablancah, ki so tudi sicer najbolj znano izhodišče za
vzpon na Bohor, nanj pa se pripeljemo po cesti
iz Senovega. Pohod bo potekal deloma tudi po
nemarkiranih poteh, zato bodo udeleženci
hodili v skupini in pod vodstvom planinskih
vodnikov. V Ložicah si bodo ogledali obnovljeni
vodnjak in znameniti kostanj „piskrček“, katerega značilnost je poleg obsega tudi to, da je
tolikokrat zasukan, da je nemogoče ugotoviti,
kolikokrat se njegovo lubje do vrha zavrti
okrog osi. Sledi vzpon do Srebrnega parka, kjer
stoji samo še en od omorik, ki so parku dale
ime. Pohodniki bodo nato osvojili najvišji vrh
Bohorja Veliki Javornik (1023 m) in Veliki Koprivnik (984 m) ter sestopili do koče na Bohorju.
Hoje bo za tri do štiri ure.

V nedeljo, 8 . 6. 2008 pa PD v Krškem vabi na
tradicionalni pohod na Grmado. Start pohoda
bo ob 9. uri pri Ribniku. Čez Bučerco in Ponikvo se bodo po gozdnih stezah povzpeli na Slom
in nato do društvenega zavetišča na Grmadi.
Vzpon traja okrog 2 uri, po družabnem srečanju pa sledi še enourni sestop med vinogradi do
Krškega. Pohod organizirajo v počastitev krajevnega praznika.
Na vseh treh pohodih bodo udeležencem na
voljo dnevniki akcije, sicer pa dnevnike lahko
naročite tudi na naslov MDO Zasavja, Mire Pregljeve 1, 1270 Litija.
Namen akcije je spodbuditi udeležbo na pohodih, ki jih organizirajo naša društva ter s tem
prispevati, da čim širši krog planincev spozna
lepote Posavskega hribovja.
Predsednik Zasavskega MDO:
Borut Vukovič

Pavel Predanič: Planinski hram na Grmadi

___________________________________________________________________________________

USPEŠNI PROJEKTI
V POČASTITEV 100-LETNEGA
JUBILEJA PD TRŽIČ

akademija bo prav na ta dan, zato že danes
vabljeni vsi, ki se želite veseliti z nami!
Ker je le redkim generacijam dano, da lahko
obeležijo tako pomemben jubilej, se trudimo
že več kot leto dni in pripravljamo različne
projekte.
Uspešno smo izdali stenski koledar, ki nas na
vsaki strani s sliko ponese v zgodovino.
S 1. 1. 2008 se je začela akcija »100 X na
Kamnek«, ki je doživela izjemen odziv. Več
kot 2000 vpisov v knjigo na vrhu Kamneka do
konca februarja, zgovorno priča o tem. 9. aprila so prvi štirje (Luka Rožič, Jani Pavšek, Luis
Zupančič in Jožef Meglič), ki so si prav vsak
dan vzeli čas in se po različnih poteh vzpenjali
na vrh, že dosegli 100. obisk. Verjamem, da
bodo s tovrstnim nabiranjem kondicije tudi
nadaljevali.
Končujemo s pripravami na izid Zbornika, ki
nam bo pokazal najbolj zanimive in prelomne
dogodke v delovanju PD Tržič.

1

4. junija 2008 bo minilo natanko 100 let,
ko se je sestal ustanovni odbor in dogovoril o začetku delovanja slovenske podružnice planinskega društva v Tržiču. Svečana
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Vsak mesec se planinci odpravijo po eni izmed
starih in značilnih poti na okoliške vrhove.

leta imamo pripravljenih nekaj zanimivih
dejavnosti, vendar o tem kdaj drugič.

PD Tržič
V maju bomo izvedli »Planinski tek čez KamErna Anderle, predsednica
nek«, za katerega upamo, da bo privabil tudi
tekače iz drugih krajev. Tudi za drugo polovico
___________________________________________________________________________________
OBALNO PLANINSKO DRUŠTVO KOPER bo pripravilo obsežen in atraktiven prikaz svojega delovanja na prireditvi predstavitve društev in organizacij, ki se ukvarjajo s promocijo zdravja in
varstva okolja, v okviru projekta MO Koper Koper - zdravo mesto in v počastitev občinskega praznika, v soboto, dne 24. maja 2008 med 9.00 in 18.00 uro v Taverni v Kopru.
Predstavitev predvideva naslednji program:
 Ob dveh stojnicah, kjer bo za obiskovalce,
poleg aktualnega programa dejavnosti društva
in ostalega gradiva o planinstvu, mogoče
dobiti odgovore na vsa vprašanja o pripravah
na obisk gora, o varni hoji, nasvet o nakupu
ustrezne opreme, o prehrani …;
 Za otroke bo postavljen zabavni kolesarski
poligon, kjer jih bodo izkušeni kolesarji
poučili o varni vožnji s kolesom;
 Ob 11. in 17. uri bo voden ogled možnosti
kolesarjenja po mestu in znamenitosti starega
mesta;
 Poleg predstavitve dejavnosti mladinskega
odseka, pohodništva, skrbi za pota in
alpinistične dejavnost, s poudarkom na
plezalnih tečajih, bo najatraktivnejši del
premična plezalna stena v obliki sedem
metrskega stolpa, na katerem bo lahko
vsakdo preizkusil svoje plezalne sposobnosti,
za varnost bo poskrbljeno;
 Zanimiv in koristen bo sejem rabljenih koles.
Da kupcem, ki se jih ne manjka, ne bo
primanjkovalo koles, preglejte in počistite
kleti, podstrešja in drvarnice ter pripeljite
kolesa na sejem, kjer jih boste prodajali sami
ali pa jih prepustili organizatorjem!
Pridite, spoznajte pestro izbiro dejavnosti Obalnega planinskega društva Koper! Nedvomno boste
našli nekaj zase!
___________________________________________________________________________________
Planinsko društvo Ptuj, Planinsko društvo Cirkulane in Občina Cirkulane vabijo ljubitelje
narave in pohodništva na 17. POHOD PO HALOŠKI PLANINSKI POTI OD CIRKULAN DO BORLA,
v soboto, 31. maja 2008
POHOD JE POSVEČEN 25 - LETNICI HALOŠKE PLANINSKE POTI in 1. OBČINSKEMU PRAZNIKU OBČINE CIRKULANE
Start bo pred gostiščem Krona v Cirkulanah med 7. in 9. uro. Pohodnike bodo iz Ptuja vozili
posebni avtobusi ob 7.00, 7.30 in 8.00 uri.
Pohod bo potekal po markirani poti med vinogradi, kjer pridelujejo vrhunska haloška vina in po
grebenih s čudovitim razgledom. Pohod bo trajal cca. 4,5 ure s postanki na vmesnih kontrolah,
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kjer bo poskrbljeno za pestro gostinsko ponudbo. Start pohoda je v Cirkulanah pri gostišču Krona, cilj pa pred bifejem pri gradu Borl, kjer je tudi 4. kontrolna točka pohoda (KT4). Vmesne
kontrole so še: KT1 pri Černivčevih v Brezovcu, KT2 pri Vuzmu v Hrastovcu in KT3 pri cerkvi Sv.
Ane.
Na cilju, pred gradom Borl, bo ob 14.00 uri, slovesen zaključek pohoda s kulturnim programom,
posvečenim 25 - letnici Haloške planinske poti, podelitvijo bronaste, srebrne in zlate značke ter
plakete. Podelila se bodo tudi posebna priznanja. Po kulturnem programu sledi planinsko rajanje.
Na gradu Borl bo poskrbljeno tudi za hrano in pijačo.
Z Borla bodo vozili posebni avtobusi do Ptuja ob 16., 18. in 20. uri.
Pohod bo organiziran v vsakem vremenu. Za podrobnejše informacije in najave večjih skupin
pokličite na telefon: 02 777 15 11 (PD Ptuj) v torek med 14. in 16. uro, ter v petek med 17. in
19. uro.
Lep planinski pozdrav in nasvidenje na 17. Pohodu po Haloški planinski poti!
Vljudno vabljeni!
Planinsko društvo Ptuj
Planinsko društvo Cirkulane
Občina Cirkulane
___________________________________________________________________________________
PLANINSKO DRUŠTVO LISCA SEVNICA – PLANINSKA PEVSKA SKUPINA ENCIJAN
in TONČKOV DOM NA LISCI v sodelovanju z MEDRUŠTVENIM ODBOROM PLANINSKIH DRUŠTEV ZASAVJE, OBČINO SEVNICA, ZAVODOM KŠTM SEVNICA, ZVEZO KULTURNIH DRUŠTVEV SEVNICA in JAVNIM SKLADOM ZA KULTURNE DEJAVNOSTI, OBMOČNA IZPOSTAVA SEVNICA vabijo na prireditev: LISCA POJE, ki
bo v nedeljo, 14. septembra 2008, s pričetkom ob 11. uri na Lisci.
Namen: Območje Lisce je posebno v svoji legi, v svoji naravni danosti. Polno zanimivosti ima
skritih, polno zanimivosti nam daje. Lisca naj bo mesto druženja veselih ljudi ob pesmi, tradicionalno vsako leto.
Na prireditvi lahko sodelujejo pevski zbori in pevske skupine z dvema pesmima. Organizator si
dovoljuje ob primeru več enakih pesmi, predlagati pete pesmi, ali ob večjem številu pevskih
zborov določiti, da se poje le ena pesem. Rang pesmi zapišite v prijavnico po vrstnem redu.
Zapišete tri pesmi. Ob zaključku pa bi vsi nastopajoči skupaj zapeli pod vodstvom Jožeta Pfeiferja pesem: Lisca. Vsi nastopajoči bodo pogoščeni v Tončkovem domu na Lisci z golažem.
Prijavnica:
Ime pevskega zbora ali skupine
Zborovodja
Kratka predstavitev pevskega
zbora ali skupine

Naslov zbora in kontaktna oseba
Sodelovali bi s pesmimi

Poštni naslov:
Elektronski naslov:
Telefon:
1.
2.
3.

Opombe:
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Prijavnice zbiramo do 1. septembra 2008 na naslov: Planinsko društvo Lisca – Sevnica, Taborniška
14, 8290 Sevnica, el. naslov: pdlisca@siol.net.
Inf.: Tone Šeško, 041 640 160, tone.sesko@gmail.com ali Jože Prah, 041 657 560,
prah.joze@volja.net.
PRISRČNO VABLJENI !
___________________________________________________________________________________
Vabljeni vsi fotografi, amaterji in profesionalci, da se udeležite foto natečaja z naslovom
»OBRAZI POHODNIKOV«.
Poskušajte s svojim fotoaparatom ujeti in v večnost zapisati trenutke, motive, zanimivosti, značilnosti in IZRAZE ter mimiko obrazov pohodnikov.
POGOJI NATEČAJA:
• Na natečaj se lahko prijavijo avtorji/-ice vseh starosti
• Avtor/-ica lahko sodeluje s petimi deli (črno-bele ali barvne fotografije), ki jih bo komisija ocenjevala posamično.
• Sodelujoči na natečaju se z izpolnjeno prijavnico obveže, da je avtor/ica fotografije in
da fotografija še ni bila objavljena.
• Fotografijo bo komisija ocenjevala glede na tehnično dovršenost, izvirnost in vsebinsko
povezanost s temo natečaja.
• Izbrana poslana dela bodo razstavljena v Planinskem zavetišču pod sv. Rokom in na spletnih straneh PD Lisca.
• Fotografije naj bodo v formatu JPG. Velikost fotografije izdelajte v velikosti min. 2.500
točk po najdaljši stranici, da bodo lahko tudi izpisane na papir in najboljše tudi razstavljene, do največ 3.500 točk. Velikost datoteke (ene fotografije) v MB naj ne presega 2
MB.
• Fotografije, ki ne bodo ustrezale razpisu, in fotografije, ki so bile že objavljene, bodo
izločene iz natečaja.
• K vsaki fotografiji je potrebno pripisati kraj, kjer je bila posneta in kratek naslov fotografije.
• Ocenjevanje fotografij bo anonimno, kar pomeni da organizator prepreči vpogled komisije v podatke o avtorju/-ici. Podatki o avtorju bodo objavljeni šele po zaključku ocenjevanja.
• Na poslana dela ni dovoljeno dodajati podpisa ali kakršnegakoli znaka (logotipa) avtorja,
niti datuma posnetka fotografije.
• Obdelava fotografij z računalniškimi programi za delo s fotografijami ni dovoljena, razen
manjših korekcij barv, nivojev, osvetlitev in kontrastov. Obdelava nikakor ne sme vplivati
na vsebino fotografije. Vse fotografije, za katere bo žirija (po lastni presoji) mnenja, da
so obdelane na nedovoljen način bodo izločene iz natečaja.
• Vse prispele fotografije bo pregledala ter ocenjevala žirija, ki jo bo določil UO PD Lisca,
sklepi žirije so dokončni in pritožbe ni.
•
Strokovna komisija si pridržuje pravico, da ne podeli nobene nagrade ali katere od
nagrad.
• V kolikor na natečaj ne prispe vsaj 10 fotografij, si organizator pridržuje pravico do razveljavitve natečaja.
• Fotografije lahko pošljete na CD-ju (oz. DVD-ju) po pošti na naslov: Planinsko društvo Lisca Sevnica, Taborniška 14, 8290 Sevnica, s pripisom »Za foto natečaj«. Zgoščenk po razstavi ne bomo vračali.
• Vsaka prijava na foto natečaj mora vsebovati polne podatke o avtorju (ime, priimek, naslov in telefonsko številko oz. E-mail naslov).
• S prijavo na foto natečaj, avtoji-ice potrjujejo, da so seznanjeni in se strinjajo z vsemi
pogoji natečaja.
• Vsak avtor lahko dobi le eno nagrado.
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•
•

Vsi ki pošljejo fotografije na natečaj, pomeni, da se strinjajo z vsemi naštetimi pravili.
Organizatorji s podatki o udeležencih natečaja ravnajo v skladu z zakonom o zaščiti osebnih podatkov.

Roki:
•
•
•

oddaja fotk: od 1.4.2008 do vključno nedelje 26. oktobra 2008
razglasitev rezultatov, razstava naj - fotk in podelitev nagrad, bo predvidoma: 5.11.2008
ob 17:00 uri v Planinskem zavetišču pod sv. Rokom
objava fotografij na spletu PD Lisca predvidoma 5.11.2008

Nagrade:
1. nagrada: eno dnevni penzion na Lisci v Tončkovem domu za dve osebi
2. nagrada: kosilo in večerja za dve osebi v Tončkovem domu na Lisci
3. nagrada: kosilo za dve osebi v Tončkovem domu na Lisci
4. nagrada: udeležba na sobotnem planinskem izletu za eno osebo
5. nagrada: udeležba na sobotnem planinskem izletu za eno osebo

PLANINSKA DRUŠTVA IN KOMISIJE POROČAJO
32. TURNI SMUK RODICA

s starimi znanci turnega smuka, Rodiškimi
veterani, kerlci iz Baške grape,…

M

uhasto aprilsko vreme nam je v nedeljo,
20.4.2008, končno podarilo lepo jutro.
Na turo z Bareče doline se je proti
Rodici odpravilo 125 udeležencev. Vrh Rodice
so kmalu zagrnile megle vlažnega zraka, ki ga
je prinašal jugozahodnik. Prikrajšani za prelepe razglede pa smo lahko uživali dobro smuko
po širnih, bogato zasneženih poljanah.
Postanek na Suhi za okrepčilo, vpis v knjigo in
v spomin še lična kolajna, je že ustaljena praksa turnega smuka. Čeprav smo se letos poslovili od enega izmed pobudnikov turnega smuka, Franca Podlipnika – Anžlina, njegov stan ni
zaprl gostoljubnih vrat. Po zaslugi Alenke,
Matija in Joža Odarja, smo dobili okusen čaj in
šilce »ta kratkega«. Vse dobrote so prinesli v
soboto, med potjo jih je dvakrat pošteno napralo.

Popoldne smo še počakali zadnjega udeleženca
iz Varaždina, ki se je po napornem gaženju
snega srečno vrnil z vrha kraljice Bohinjsko –
Tolminskih gora. Pomagali smo pospraviti klopi
in mize pred stanom. Spustili smo se v bukov
gozd in prismučali korak do avtomobilov na
gozdni cesti. Rodica nam je ponovno napolnila
baterije.

Nebo nad Suho se je ob postanku skoraj otreslo
oblakov. Močno pomladansko sonce je neusmiljeno obračunavalo z dober meter debelo snežno odejo. Nekaterim duša ni dala miru in so se
ponovno povzpeli na greben in odvijugali po
nedotaknjenih strminah. Drugi smo poklepetali

Lojze Budkovič
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IN MEMORIMAM
(Miro Žolnir 1939 – 2008)
»Tudi jaz trava med travami, drevo med drevesi, bom spal z razprostrtimi rokami in objemal zvezde, oblake, ptice in se pogovarjal s
tabo zemlja, dolgo, dolgo, tako dolgo, da ne
presahnem, tako kot očnica tam visoko v
gorah, ko mrzli gorski veter pozno v jeseni
zaledeni vsa planinska prostranstva.« S temi
besedami se je ob poslednjem slovesu Mira
Žolnirja na starotrškem pokopališču poslovil
Drago Kolar v imenu kolektiva Premogovnika
Velenje.

T

e misli dejansko ponazarjajo življenjsko
pot našega planinskega prijatelja, kronista, prijetnega sogovornika in neutrudnega funkcionarja v planinski organizaciji. Kdo se
ne spominja Mirka, majhne, rahlo sključene
postave, ko planinskih poteh in brezpotjih obira svojo pot? Rad je sam zahajal v hribe, morda zato, da je lahko v neskončni tišini gora
razpredal svoje misli, ki jih je nato, oblikovane in izbrušene posredoval svojim planinskim
prijateljem. Samo nekateri smo bili deležni
številnih pisem, ki jih je naslavljal tistim, ki
jih je v življenju največ cenil. Iz njih smo lahko razbrali veliko skrbno izbranih misli s številnimi prispodobami in zapisanimi dogodki ob
datumih, ki nekaterim morda niso pomenili
nič, ali pa so na te dogodke že zdavnaj pozabili, za Mirka pa veliko, ob še tako skromnih
dogodkih iz zgodovine planinstva v domačem
okolju. Pa saj ni čudno, da je bilo Mirkovo življenje vseskozi posvečeno planinstvu. Že oče
Bogdan je bil znan planinski aktivist v Slovenj
Gradcu, bil je med pionirji postavitve začetnih
temeljev delovanja Mislinjske podružnice planinskega društva v Slovenj Gradcu, zato se je
Mirko tako rekoč že preko očeta »okužil« s
predanostjo goram in planinski organizaciji. Ko
se je po končani gimnaziji v Mariboru vpisal na
Ekonomsko fakulteto v Ljubljani in si pridobil
naziv diplomiranega ekonomista, si je kmalu
za tem našel zaposlitev v Rudniku lignita Velenje, kjer se je tudi upokojil leta 1998. Sodelavci so ga cenili kot odgovornega, poštenega in
delovnega človeka, kar so tudi vrednote, ki so
ga spremljale v planinski organizaciji. Njegova
prva vključitev v delovanje planinske organizacije je bila pri Planinskem društvu Velenje,
kjer so kaj kmalu opazili njegove organizacijske sposobnosti in ga leta 1966 vključili v delo
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upravnega odbora društva. Kmalu za tem je bil
izvoljen za tajnika tega društva, dokler se ni
preselil na svoj dom v Slovenj Gradec in v
domačem planinskem društvu nadaljeval svoje
planinsko delovanje. Dolga leta je bil član
upravnega odbora v domačem društvu, v zadnjih letih je prevzel funkcijo predsednika nadzornega odbora in jo opravljal vse do svoje
prezgodnje smrti. Ko je bil zaposlen še v rudniku, sta s prijateljem Frančkom Ojstrškom
leta 1986 ustanovila planinsko sekcijo v premogovniku in tako tudi organizirala številne
izlete in pohode za svoje sodelavce – planince,
v tem času pa je en mandat opravljal tudi tajniške posle v Savinjskem meddruštvenem
odboru. V času njegovega najbolj plodnega
delovanja je bil Miro poln idej in načrtov. Bil
je pobudnik številnih množičnih pohodov: Matjaževega pohoda na Peco, Arničevega pohoda
na Raduho, spominskega pohoda Jožeta Šisernika na Kremžarico itd. Vsi ti pohodi se dobro
prijeli in postajajo vse množičnejši v zadnjih
letih.

Miro Žolnir 1939 – 2008

Samo 10 let je bilo dano Mirku, da je lahko
užival svoj pokoj in se polno predajal planinstvu. Ko sva se redno srečevala ob nedeljah na
Kremžarici, mi je nekajkrat potožil, da se ne
počuti najbolje. Nič ni tožil, samo dal nam je
vedeti, da se morda tudi zanj končuje plodna
gorniška pot. Tako kot je bil včasih samosvoj
in sam prenašal svoje težave, se ob svojih
težavah tudi tokrat ni zatekel k svojemu zdravniku. Njegova bolezen je morala prerasti v
40
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naslednji dan na avtobusni postaji v Vinski
gori, ne da bi se mu izpolnilo koprnenje, da še
vsaj enkrat sreča svoje prijatelje planince in
obišče svojo najljubšo planinsko postojanko
Kočo pod Kremžarjevim vrhom.
Izgubili smo velikega prijatelja, humanista in
gornika Mirka Žolnirja. Vsakokrat, ko se vzpenjam po poti proti Kremžarici, se mi zdi, da
bom zdaj, zdaj zopet zagledal značilno Mirkovo postavo, čeprav vem, da ga ni več med
nami. Zdaj mi je žal, da ga pred zadnjim slovesom nisem večkrat obiskal, veliko mu dolgujem, tako kot tudi številni drugi planinski prijatelji. Bilo pa je lepo biti njegov prijatelj in
za to smo mu hvaležni številni planinci.

takšno stanje, da so morali drugi poskrbeti
zanj in ga spraviti v bolnišnico. Nihče pa takrat
še ni slutil, da bo ta bolezen zanj tudi usodna
in da bo kmalu za vedno zapustil vrste prijateljev planincev. Nazadnje sem ga obiskal na
božični dan koncem leta 2007, ko je bil na
okrevanju v zdravilišču Laško. Takrat je bil še
poln energije in načrtov. Zavzeto mi je razlagal, da se bomo na Šisernikovem pohodu gotovo še srečali, če drugače ne, pa bo vsaj vodil
evidenco pohodnikov, tako kot vrsto let prej.
Ta misel, da mora na Kremžarico ob Šisernikovem pohodu, je bila tako močno zasidrana v
njegovo podzavest, da se je iz oskrbnega doma
v Velenju sam odpravil z avtobusom, vendar do
Kremžarice ni prispel, saj mu zdravje tega ni
več omogočalo. Našli so ga vsega prezeblega

Mirko Tovšak

___________________________________________________________________________________

OBČNI ZBOR PD KRANJ

»kviz«« Mladina in gore« to je slovensko planinsko tekmovanju o znanju planinstva.
Mladinci, srednješolci, študentje pa so številčno zastopani, vključeni v skoraj 200 članski
alpinistični odsek kjer se beležijo vrhunski
plezalni vzponi; in enako se beležijo uspehi in
izjemne aktivnosti na področju športnega plezanja. Kranjski alpinistični odsek , PD Kranj pa
je izjemno ponosno na uspehe športne plezalke Natalije Gros, ki postala v kombinaciji svetovna prvakinja.

7.4.2008
Dragi prijatelji gora in še posebej pripadniki
PD, zvesti člani PD Kranj

T

ako, kot smo se dogovorili, da vsako leto
skličemo člane PD Kranj, povabimo članstvo PD na društveni občni zbor, tako je
tudi letos, da se ob tej priložnosti delovno
informativno izmenjamo mišljenja pridobimo
in ustvarimo ideje za v bodoče in da se skrbno
pripravimo za naslednje leto, leto 2009, ko bo
kranjsko planinstvo, naše društvo praznovalo
110-letnico ustanovitve Kranjske podružnice
»Slovenskega planinskega društva«. Planinsko
društvo Kranj je spoštljiv naslednik kranjske
planinske podružnice, ki zanesljivo in trdno
nadaljuje z ohranjanjem dela in vsebine kranjskega planinstva, kot aktivno nadaljuje s kakovostnim planinskem razvojem sodobnega planinstva in enako skrbno skrbi za planinska sporočila in dejanja. V lanskem letu smo po ne
preveč prijazni preteklosti in tudi soočanji s
takimi in drugačnimi stresi in pretresi, ki so
nas vetrovno ne prijazno ne planinsko dalj
časa presenečali in spremljali, smo se kljub
tem motnjam vendarle ponovno v Gorenjski
regiji uvrstili na prvo mesto po številu članstva
v slovenskem merilu pa na tretje mesto.
V veliko veselje nam je, da se ohranja in aktivno nadaljuje delo MO z najmlajšimi, to je z
osnovnošolci z izvedbo tradicionalne planinske
šole, z strokovno vodenimi planinskimi izleti v
gore. V lanskem letu pa so nas presenetili, ko
so se pripravili mladi kranjski planinci na t.i.

V lanskem letu se je zgodil nov zakon o planinskih poteh, ki jasno opredeljuje obveznosti
upravljavca poti, kot tudi odgovornosti in sankcije. PD Kranj je še vedno zadolženo za skoraj 200 km poti. Sofinanciranje vzdrževanja in
obnov le teh pa ostaja odprto in trenutno le še
samo v breme PD. Zatorej velja razmisliti,
kako še naprej vztrajati z upravljanjem planinskih poti pri tako velikem obsegu, ki so namenjene uporabi članom PD ali nečlanom. V lanskem letu se je samo za obnovo poti na Kokrsko sedlo, to je obnovo »Taške« moralo plačati
poldrugi tisoč EUR-ov. Menimo, da ostaja primarna ohranitev poti, ki so vezane na objekte
PD Kranj. Gre pa vse stranska zahvala markacistom za izjemna prizadevanja pri obnovah poti
v gorskem svetu.
Velike težave nam povzroča z pridobivanje t.i.
oskrbniškega kadra, kajti če še posebej izpostavimo dejstvo, da se upokojencev ne zaposlovati. Na tem področju so širša prizadevanja,
da bi zakonsko administrativni pogoji vsaj
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delno prilagodili težkim pogojem dela na gori
in s tem vsaj nekoliko znižali prispevne stopnje.
Glede lastniškega stanje premoženja PD Kranj
imamo v popolno urejenem lastništvu društvene prostore na koroški cesti v Kranju, Planinski
dom na Krvavcu – Gospincu; V postopku denacionalizacije je »zavetišče« t.i. GRS, ki sije
pravico pridobilo z tripartitno prodajno kompenzacijsko pogodbo Občina Kranj, PZS in PD
Kranj v kateri je zajet objekt t.i. »GRS«. Največji problem pa nastaja z urejevanjem pridobivanja lastnine za planinski dom na Kališču,
kot tudi funkcionalno zemljišče, ki je po denacionalizacijskem postopku ponovno lasti Agrarne skupnosti Bašelj.
Upamo, da se bo ta zemljiško knjižna zadeva,
kot nepredvidena tozadevna problematika z
odkupom , oziroma nakupom zemljišča v letošnjem letu pravično uredila.
DURS-ove zadeve in odločbe so se iz višjega
»sodišča« ponovno vrnile v obravnavo na t.i.
prvostopenjsko instanco. Ob tem vidimo nekoliko razumnejše razumevanje in ugotavljanja,
kajti vsaj nekaj prostovoljstva s je že priznalo,
kot nepridobitna dejavnost. Se pa pri tem
sprašujemo o prisotnostih dvojnih meril t.i.
revizij, ko to velja samo za nekatere za druge
pa žal ne.
Ob bilanci dela PD za preteklo leto lahko ugotavljamo, da je bilo to obdobje trdo in zahtevno in smo kljub temu uspeli nekako pokriti
stroške s prihodki. Veseli pa nas del in aktivnost planinske sekcije iz Preddvora, ki je vsestransko aktivna in uspešna in s preko 100 člani
tudi številčno močna. Vodniški odsek je dosti
dinamično aktiven saj poleg organiziranja
pohodov in planinskih izletov temeljito skrbi
tudi za nova , kot obnove usposabljanj . Novo
gorsko reševalno društvo se je leto dni po
ustanovitvi začelo pisati novo zgodovino gorsko
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reševalne dejavnosti tudi v okviru in sistemu
civilne zaščite. Pri tem bi bilo najbolj praktično, da se vsa oprema in ostali inventar z sredstvi prenese na društvo GRS. Glede objekta t.i.
GRS na Krvavcu pa je kakršno koli spreminjanje dokler poteka denacionalizacijski postopek
ne mogoč. Se pa ugotavlja, da je imela in ima
GRS popolno samostojno avtonomijo.
V lanskem letu je bilo kar nekaj pomembnih
vzdrževalnih del in obnov žičnic za Kališče in
Ledine; in z nabavo akumulatorjev za Kališče
velik finančni zalogaj.
V letošnjem letu bomo vsaj priložnostno počastili 60 in 115 letni jubilej slovenskega planinstva. Bomo pa se tudi ob 115. letnici odkar
Franc Kocbek z vodnikom Piskernikom preplezal severovzhodni greben Križa – Koroške Rinke
spomnili tega dogodka skupaj s celjskimi planinci. Tudi na prvi vzpon na Triglav pred 230
leti in 200 let odkar je Valentin Stanič izmeril
višino Triglava na samem vrhu se bomo tudi
spominjanjem tudi vsaj bežno posvetili. Da pa
je zdravo in veselja polno pa nam to potrjuje
in dokazuje naš Karel Bajt, ko smo mu v lanskem počastili njegovih sto let. Je še vedno
bister z množico spominov in še posebej planinskih spominjaj je bilo in je z njim prijetno
kramljati.
Drage planinke, planinci, načelniki, žičničarji,
oskrbniki, člani UO, NO, delovna skupnost in
vsem ostalim, ki so in ste kar največ delali in
pomagali, da so društvene obveze in da je njegovo delo potekalo brez večjih težav, se vam
vse prisrčno planinsko zahvaljujem. Vabim pa
vas da se bomo skupaj trudili, ko bomo v naslednjem letu 2009, praznovali 110 let kranjskega legendarnega planinstva z bogato sto
desetletnimi temelji in tradicijo. Tudi upam in
pričakujem, da se bo tokrat zgodil »almanah o
kranjskem planinstvu«
Franc Ekar
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OBČNI ZBOR PD TOLMIN

Posebno skrb pridobivanju novih
članov
namenjajo tudi tolminski alpinisti, ki so tudi v
preteklem letu našteli nekaj vidnejših uspehov
doma in v tujini.
Člani Soškega alpinističnega odseka so s pridom uporabljali učni center gorništva (GUC),
tako za druženje, plezanje na umetni steni
preko celega leta, kakor tudi za interna tekmovanja.

T

udi letošnji občni zbor društva 15. marca
2008 se po udeležbi ni razlikoval od prejšnjih, dvorana je bila spet premajhna za
vse, ki so želeli prisluhniti poročilom o opravljenem delu in načrtih za delo v bodoče, hkrati
pa se tudi srečati s planinskimi tovariši in z
njimi preživeti lep večer.

Postaja Tolmin GRS je v obojestransko zadovoljstvo ostala znotraj planinskega društva.
Število reševalnih akcij se iz leta v leto povečuje in tako so lani imeli že 56 intervencij oziroma so opravili kar 1492 ur reševanja. Med
tistimi, ki so potrebovali pomoč, je bilo lani
prvič več tujcev kot domačih. Največ reševalnih akcij je bilo spet na račun jadralnih padalcev, kar 25.

Za prijeten uvod so v kulturnem programu poskrbeli najmlajši planinci in fantje z ubranimi
glasovi.
V 111. letu organiziranega planinstva na Tolminskem se je število članov v primerjavi s
prejšnjim letom spet nekoliko povečalo, tako
da je štelo društvo ob koncu leta 708 članov.
Iz poročila vodniškega odseka smo izvedeli, da
je v lanskem letu na 51 realiziranih planinskih
turah in pohodih uživalo dobrih 1600 udeležencev, le nekoliko manj pa je bilo otrok, ki so
s svojimi mentoricami odkrivali lepote naših
gora, in sicer 1389.

Društvo si vedno bolj prizadeva tudi drugače
soustvarjati pri življenjskem utripu kraja. Zelo
dobro so obiskani planinski večeri s predavanji,
spremljani z videoposnetki, ki jih društvo
organizira v zimskem času za vse, ki jih zanimajo potovanja, predvsem na gorsko tematiko.

Brez prostovoljnega dela si v društvu seveda
ne moremo predstavljati uspešnega delovanja.
To še zlasti velja za gospodarski odsek, ki je v
lanskem letu opravil 2704 prostovoljnih delovnih ur. Lani je bilo glede obnovitvenih del
sicer malo zatišja, letos pa že ima odsek v
načrtu postavitev plinske postaje za potrebe
koče na planini Razor in predvsem izgradnjo
dodatnega rezervoarja za vodo, saj ima koča v
zadnjih letih v poletnem času velike probleme
z zadostno oskrbo vode.

Sicer pa lahko Tolminci spremljajo delovanje
planinskega društva na oglasni deski v centru
mesta, kjer društvo obvešča o turah in pohodih
in ob fotografskih zapisih objavlja tudi vtise
udeležencev. Vir informacij pomeni tudi društveno glasilo Krpelj, uporabnikom interneta pa
je
na
voljo
spletna
stran
društva
http://www.pdtolmin.si.

Veliko dela so opravili tudi markacisti, ki so v
984 urah prostovoljnega dela urejali poti v
upravljanju društva in skupaj s tehnično skupino Planinske zveze Slovenije sanirali in opremili tudi pot E-7 na Konjskem brdu.

Na koncu smo zaploskali še štirim našim članom, ki so v letu 2007 zaključili Slovensko planinsko pot, in so prejeli častne znake. Albin
Kragelj je to pot premagal že trikrat, Marko
Kranjc drugič, poleg tega pa je zaključil tudi
Razširjeno slovensko pot.

Jamarska sekcija, ki edina v Sloveniji deluje
znotraj planinskega društva, je v zadnjem času
posebno uspešna pri pridobivanju novih članov,
tako da šteje že 49 članov. Njihova odkritja v
Kaninskem pogorju in na Migovcu so presegla
vsa pričakovanja, jamarji pa so prepričani, da
presenečenj še ni konec.

Skupaj s predstavniki iz ostalih društev ter
ostalimi gosti se večer po uradnem delu še
dolgo ni zaključil. Za dokazovanje vzdržljivosti
je poskrbel tudi Duo Pregelj, ki je z živahnimi
skladbami dodobra ogrel dvorano.
Cvetka Jug
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ČISTILNA AKCIJA
»CVETKE BREZ SMETKE«

Z

TKE«. Akcije so se udeležili otroci in starši
planinskih skupin iz OŠ Sveti Anton, OŠ Dušana
Bordona, OŠ Lucija, OŠ Vojka Šmuc Izola, OŠ
Marezige, vrtec Markovec, vrtec Koper, vrtec
Škofije, vrtec Čežarji in mentorji ter vodniki
OPD Koper. Sodelovali so tudi nekateri mladi
člani iz PD Piran. Planinske skupine so iz različnih smereh pobirale smeti po planinskih
poteh, ki vodijo na vrh Lačne. Po opravljenem
delu so se udeleženci akcije na vrhu Lačne
vpisali v spominsko knjigo, se okrepčali in
odpočili, nato pa so se spustili v Gračišče, kjer
so se vse skupine zbrale. Na šolskem igrišču je
potekalo družabno srečanje s podelitvijo priznanj sodelujočim skupinam.

adnjo soboto je Mladinski odsek Obalnega
Adriana Vitez
planinskega društva Koper organiziral že
tradicionalno akcijo »CVETKE BREZ SME___________________________________________________________________________________

GORIČKO – OTOK NEDOTAKNJENE
NARAVE

P

laninci Obalnega planinskega društva
Koper se radi podamo tudi v bolj oddaljena in manj planinska področja, a zato
nič manj zanimiva. Pomladni čas je namenjen
prav takim izletom. Tako smo v začetku aprila
obiskali krajinski park GORIČKO, kjer nismo
samo hodili po zanimivih, predvsem gozdnih
poteh, ampak si, pod vodstvom dolgoletne
planinske prijateljice, zgodovinarke in Prekmurke dr. Slavice Tovšak, ogledali marsikatero zanimivost s področja naravne in kulturne
dediščine. Izjemno lepo urejena učna pot nam
je prikazala rastlinske in živalske vrste s tega
področja, med zgodovinskimi znamenitostmi
pa se nam je za večno vtisnil v spomin tromejnik, spomenik iz leta 1924, ki označuje nekdanjo mejo med Madžarsko, Avstrijo in Slovenijo,
obiskali smo tudi grad Grad, ki sodi med največje gradove na Slovenskem. Seveda smo se
povzpeli na Sotinški breg (418m, Kugel), kjer
je stolp z zvonikom in meteorološka postaja
Goričko ter na Središki breg (402m) ter obču-
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dovali prelep razgled na preostala dela trideželnega parka, kamor sodi Goričko. Ob umetnem Lendavskem jezeru, v kmečkem turizmu
Ferencovih v Kraščih, pa smo se za konec še
okrepčali s prekmurskimi dobrotami, bogračem, gibanico in kozarčkom vina.

Povezava na www.opd.si.
Vladka Stranščak
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OBVEŠČAJO
Planinsko društvo Tržič in Marko Markič obveščajo vse ljubitelje planin in gora, da je Planinski
dom pod Storžičem ponovno odprl svoja vrata.
Dom je v času poletne sezone stalno odprt, izven sezone pa le ob sobotah, nedeljah in praznikih.
V zimski sezoni bo ob ugodnih razmerah za sankanje odprt vse dni v tednu.
Ponudili vam bomo enolončnice, juhe, sladice in druge domače jedi. Pridite ne bo Vam bo žal.
Prijazno Vas pozdravljajo Marko, Karmen in Angelika.
informacije na telefon: 051 871 642 ali 041 204 194
telefon doma pod Storžičem: 04 594 50 50
___________________________________________________________________________________

NOVO PLANINSKO DRUŠTVO V
CELJU

letos poleti odpravlja na skoraj 14-dnevno
osvajanje makedonskih gora in vrhov, za
prvomajske raznike pa bodo spoznavali planinske poti na Kreti. Poskrbijo pa tudi za tiste, ki se na dolge poti ne odpravijo, saj na
pohode krenejo vsak konec tedna.
Tudi ustanovni sestanek so člani Planinskega
društva ZZV Celje začeli delovno, saj so se na
Celjsko kočo odpravili peš, tisti bolj pogumni
so se podali po poti skozi Hudičev graben,
drugi pa po običajni poti. Da uradni del občnega zbora ni bil preveč uradni, sta poskrbela
dramska igralca Miro Podjed in Drago Kastelic,
tudi sama člana društva, po nagovorih gostov
pa je za glasbo in dobro voljo poskrbel harmonikar Matej.

Celje je od letos bogatejše še za eno planinsko
društvo, konec marca se je namreč na Celjski
koči zgodil ustanovni sestanek Planinskega
društva Zavoda za zdravstveno varstvo Celje,
ki je doslej delovalo kot sekcija enega izmed
celjskih planinskih društev. Razlogi za ustanovitev novega društva so bili predvsem v velikem številu novih pohodnikov in ambicioznih
načrti, ki si jih je društvo zadalo.
V društvu, ki mu predseduje dr. Ivan Eržen,
direktor Zavoda za zdravstveno varstvo Celje,
podpredsednika pa sta mag. Andrej Planinšek
in Franjo Kunej, je trenutno okrog 130 članov,
društvo pa se lahko pohvali s tem, da se na
planinske poti odpravijo vsak konec tedna,
razen kadar jim načrte prekriža vreme. Trenutno imajo tri planinske vodnike, trije pa se še
usposabljajo. Gonilna sila društva je Franjo
Kunej, ki je tudi najbolj zaslužen za razmah
članstva in za skrbno načrtovane in dobro
izpeljane poti. Za letos so si v društvu zastavili zelo ambiciozne načrte, ki poleg obiskov
domačih gora predvidevajo tudi osvojitev
znanih vrhov v sosednjih državah, predvsem v
Avstriji. Dobro sodelujejo s številnimi planinskimi društvi v Sloveniji in v tujini, zato nekatere vzpone opravijo skupaj z njihovimi člani.
Po lanskoletnem zelo uspešnem planinarjenju
po bolgarskih gorah, se večja skupina članov

Jožica Hribar
Fotografija: Martin Škoberne

Skupinska fotografija z ustanovnega sestanka na Celjski koči.

45

Letnik 34 / številka 5 - 2008

Obvestila Planinske zveze Slovenije
OSTALO
PREDSTAVITEV KNJIGE
DR. JOŽETA ANDLOVICA –
SKOZI SOTESKO DRUGE
SVETOVNE VOJNE

človeška mravljišča. Tu bo nabiral moči in iskal
uteho. Zapisal se je goram.«

U

spelo nam je izdati Jožetovo knjigo.
Lepo bo, če jo preberete - še lepše, če
jo tudi kupite in nam tako pomagate
povrniti vložena sredstva.
Ker se je avtor odrekel honorarju in smo vse
naredili prostovoljno, je cena knjige simbolična - 10€.
Knjigo lahko naročite kar po e-pošti:
grs.tolmin@siol.net - število, naslov za račun
in davčna številka.
Načelnik postaje
Žarko Trušnovec
******
Življenje himalajske zdravniške legende dr.
Jožeta Andlovica bi lahko na kratko označili
vsebino njegove knjige »Skozi sotesko druge
svetovne vojne«, ki sta jo ob avtorju predstavila urednik Žarko Rovšček in starosta tolminskih gorskih reševalcev Janko Koren. Nadvse
slovesna in prisrčna predstavitev knjige je bila
v sredo 16. aprila zvečer v Knjižnici Cirila
Kosmača v Tolminu.

Izjemno odkrito napisana zgodba izjemnega
človeka o toku življenja od trde mladosti do
izliva v »normalno« življenje se konča z »v
visokih gorah bo iskal moči za nadaljnje bitke;
z višin je vse zlo manjše, kot so manjša tudi
Letnik 34 / številka 5 – 2008

Tako se sicer konča v tretji osebi (kot o »Tinetu«) pisana izpoved Jožeta, nič manj pomembna pa je zadnja četrtina 262 strani obsežne
knjige, ki jo je po njegovi pripovedi napisal
Žarko Rovšček. Ta se pretaka skozi zdravniško
in alpinistično življenje Jožeta Andlovica, skozi dogodke v Himalaji in življenju, končuje pa
s spomini njegovih himalajskih in alpinističnih
sopotnikov. Dva različna dela iste knjige, a sta
oba utemeljena in pogojena med seboj. Loči in
spaja hkrati ju druga svetovna vojna, »soteska«. Bistvo je zajeto v naslovu. »Soteska« je
druga svetovna vojna, divja reka, ki nosi s
seboj tudi Jožeta in ga treska v skale enkrat
levega in drugič desnega brega, uničuje človeška življenja, njega pa po čudežu, čeprav
komaj živega, izvrže v novo deželo, nov svet.
Zakaj je preživel? Predvsem zaradi dobrote,
čeprav vojaško skopo odmerjene, tudi zaradi
sreče, in predvsem zaradi poslanstva, s katerim je bil poslan v ta svet. Nikogar ni sovražil,
46
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Nasprotnika ni nikdar imel za sovražnika. To
izseva iz njegove lepe in trpke, s humorjem
- tudi obešenjaškim – in neuničljivim optimizmom pretkane pripovedi.
Knjiga je dragocena, a poceni obenem, saj je
napisana brez avtorskih honorarjev in izdana s
podporo tolminskih gorskih reševalcev, šempetrske in novogoriške občine, organizacije borcev in veteranov (1941-45), novogoriškega planinskega društva ter podjetij Krka, Pintarsped
in Gostol. Izdala in založila sta jo Postaja GRS
Tolmin in Planinsko društvo Tolmin; tam jo je
tudi mogoče kupiti ali naročiti po ceni 10 €.

zmeraj je enim nasprotnikom govoril, da so
tudi na onem drugem bregu ljudje, in vsem je
pomagal. V bistvu je to na osebno pripoved
zreducirana tragedija slovenskega naroda med
drugo svetovno vojno in po njej, korenine krutosti pa je mogoče iskati tudi v ranih zgodbah
njenih akterjev in žrtev, saj bi opis otroštva
zlahka spadal v knjigo Alenke Puhar Prvotno
besedilo življenja. Kdor prebere knjigo in
hkrati pozna Jožeta, se lahko le vpraša, kako
so se mu lahko rane na telesu in duši tako
zacelile, da jih je komaj mogoče slutiti. Jože
je svetel, dober človek, okrog sebe seje samo
pozitivno energijo, če uporabimo ta mod(er)ni
izraz. Morda je edino v lahkotni sproščenosti
celo v najbolj kritičnih trenutkih mogoče zaznati sled preživetega, češ, doleti te, kar ti je
namenjeno, zato z veseljem objemaj življenje
vse dokler ga imaš. Nekak svetel cinizem bi
lahko rekli temu.

Tako velike osebnosti, kot je Jože Andlovic,
nihče ne more v celoti zaobjeti in spoznati, jo
pa začutimo in uživamo njeno blagodat enako, kot svetlobo in toploto sonca. Odsev tega,
Jožetovo knjigo, lahko beremo kot napeto
kriminalko, a je ne bomo zaprli brez samospraševanja o nas samih.
Tone Škarja
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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
680 izvodov brezplačno, maj 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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Mladinska priloga Obvestil PZS
nič kaj zavidljivo: dva težkokategornika – jaz
in Čuk, ki imava zelo elegantno izpopolnjeni
postavi, ki ne dajeta vtisa pretiranih
športnih aktivnosti, Nejc, ki s svojim deškim
obrazom kaže vsaj 5 let manj, in edina
»odrasla oseba« Petra, ki zaradi poklicne
deformacije, dela namreč kot vzgojiteljica v
vrtcu, na trenutke pozabi, da je na
seminarju z odraslimi ljudmi. Na drugi strani
predavalnice pa... naši lanskoletni mladinski
voditelji, nekaj članov naših društev in v
veliki meri mentorice, nekoliko starejše od
nas. Verjetno so tu pa tam švignile misli:
»Kaj počnem tu? Tole je bolj podobno
cirkusu!« No, pa smo si skušali vsi skupaj
odgovoriti, smo tu zaradi taborov, iger,
skečov, razpisov ali mladinske komisije ali
pač preprosto zato, ker smo potrebovali
oddih v objemu gora. Čeprav nam tega v
nedeljo, ko smo se poslavljali, še vedno ni
uspelo ugotoviti, smo bili enotni, da je bilo
nepozabno in da je lahko vsem, ki jih ni bilo
z nami, zelo žal. Upajmo, da se srečamo,
poleti sta za to kar dve priložnosti mladinski voditelj in mednarodni pustolovski
tabor.

UVODNIK
Kako lepo je imeti svojo goro! Usedeš se k
njenemu vznožju in srkaš energijo, ki teče
od skalnatih pobočij proti morju. Odrežeš si
košček klobase in igraš na orglice.
Juh! Juh! Juh! Gora je preprost užitek, tako
kot vonj pomladi ali okus bonbonov 505 s
črto. Ne zahteva drugega, kot da jo
spoštujem in skrbim, da ostane čista. Ne
potrebuje
električnega
napajanja
in
brezžične povezave, nikoli ne vpraša: »Si
prepričan, da hočeš storiti to in to?«, in
sploh mi nikoli ne teži tako kot, … saj veste
kdo (bela sopihajoča škatla).
Nisem ortodoksen planinec, pravzaprav
sploh ne hodim mnogo v gore. Imam še
druge užitke; rad migam ob zvokih
elektronske glasbe na mračnih plesiščih, rad
se ljubim v gozdu po nevihti, rad se
sprehajam po vročih, praznih ulicah mesta.
V resnici sem navaden urbani satelit. Ampak
tu in tam se odpravim k svoji gori, kajti,
baje je »švic edina stvar, ki resnično
pomaga«. Biti avanturist, pravi »kerlc«,
dišati po črni planinski zemlji in železnih
klinih, to je dobro zdravilo za negotovo
misel.
Negotova misel sili človeka, da se smeši in
uporablja besede, kot so: »Ne vem,
verjetno, mogoče, kaj če bi, lahko bi,
razmišljam če bi…« Varujte se prosim te
strašne nadloge. Pojdite v gore, dodobra se
našvicajte in pošljite dvome k vragu.
Ostanite svobodni in samostojni, trdni in
hitri, in seveda, zvesti bralci mladinske
priloge.
Žiga Misjak

DRUŽABEN TABOR V BAVŠICI
Če bi kdo natančneje pospremil moje
prispevke, ki jih tu in tam objavim bodisi na
spletni strani bodisi v Mladinski prilogi, bi
sedaj lahko sestavil že kar obsežno novelo.
Najprej štrik od rulete, nato lansko leto član
vodstva
krstne
izvedbe
Mladinskega
voditelja, letos pa že kar vodja seminarja.
No, vseeno je šlo zgolj za vikend akcijo na
temo taborjenj in družabnosti, a je bilo to
vseeno lepo, vsaj dokler niso prišli
udeleženci. Priznam, vodstvo ni izgledalo
1
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FESTIVAL PROSTOVOLJSTVA
Sodelujoči na festivalu: Vesna Lenart, Žiga
Misjak, Uroš Kuzman.

V tednu od 14. do 20. aprila je po celi
Sloveniji potekal festival prostovoljstva.
17.aprila pa je na Prešernovem trgu potekal
osrednji dogodek, kjer se je predstavila tudi
Mladinska komisija PZS. Opoldan so se
začele postavljati stojnice, ki so bile v
manjših gručah razporejene po ulicah okoli
trga. Na Prešernovem trgu je stal glavni
oder, kjer so se pozneje predstavile
glasbene skupine in nekatere organizacije.
Na začetku Čopove ulice pa je bil prostor za
otroške delavnice.

Mladinska komisija je imela stojnico na
Trubarjevi ulici, kjer smo delali družbo
skavtom. Za razvedrilo smo mimoidočim
postavljali uganke, kjer so za pravilen
odgovor dobili sladko nagradico. Vprašanja
so bila dokaj lahka, največ problemov pa sta
predstavljali vprašanji: Kaj je bivak? in
Naštej pet planinskih rožic. Predstavili smo
se tudi na otroški delavnici, kjer smo se

Uroš Kuzman
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najprej poučili o tem, kaj je bivak. Nato pa
smo iz kartona in barvnega papirja izdelovali
svoje domišljijske bivake. Otroci so bili zelo
kreativni, malo nam je nagajal le veter, ki
je odnašal papirje, ki pa smo jih skupaj lovili
po tleh.
Predstavili bi se morali tudi na odru z našo
novo himno Pojdiva pod objem gora. Vendar
pa je zaradi hitre organizacije zmanjkalo
časa, imamo pa zato ideje za nastop
shranjene za naslednje leto.

prislužila sladko nagrado, ki jo je prijetno
razveselila.

Na festivalu je bilo zelo prijetno. Vem pa,
da bomo naslednje leto pripravljeni še bolje
kot letos. Zato vas že kar zdaj vabim, da se
drugo
leto
udeležite
festivala;
kot
obiskovalec,
pomočnik,
organizator,
udeleženec... možnosti je veliko.
Mimoidoči, ki so se ustavili na naši stojnici,
so bili z navdušenjem poslušali s čim vse se
ukvarjamo. Večina je že poznala Planinsko
zvezo Slovenije, nekateri so bili celo bivši
planinci. Zanimanje pa sploh ni bilo omejeno
na starejše, ki znajo prisluhniti. Ustavljali so
se starši z otroci, študentje, prijateljice
srednješolke, babice z vnučki... Najraje pa
so reševali uganke, saj so za nagrado dobili
Kiki bombončke.

Vesna Lenart

NOVICE MLADINSKIH ODSEKOV
 Zimski pohod po vrhovih

Soriške

planine
V nedeljo, 6. 4. 2008, se je 15 mladih
planincev kočevskega planinskega društva
pod budnimi očmi vodnika Mihe Brliča ter
mentoric planinskih krožkov kočevskih
osnovnih šol povzpelo na 1602 m visok Možic
na Soriški planini.

Najbolj zanimiva obiskovalka pa je bila
vsekakor Barbara Tuerk. Ker spodbuja
prostovoljstvo, je obiskala prav vse stojnice
na festivalu. Na naši se je ustavili in seveda
dobila uganko. Izbrala je vprašanje Kaj je
bivak? Z malo pomoči in razlage je hitro
razumela namen in uporabo bivaka in si tako
3
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Izhodišče pohoda je bilo pri Litostrojski koči.
Ob vlečnici smo se vzpenjali do vrha
smučišča in previdno nadaljevali s hojo po
zmrznjenem snegu. Po uri in pol naporne
hoje smo dosegli vrh Možica. Od zahoda so
se že valili črni oblaki, zato smo se
nemudoma vrnili proti dolini. V koči smo se
okrepčali in zapisali svojo pot v planinske
dnevnike.
Zadovoljni, da smo vsi dosegli cilj pohoda,
smo se polni lepih vtisov s kombijem srečno
vrnili domov.

PD Gornji Grad predavali o njihovi
lanskoletni odpravi na kirgizijske vršace. Po
res zanimivem predavanju ob fotografijah,
glasbi in videoposnetkih pa se je uradni del
srečanja prvega dne končal, sledile pa so
družabne igre in klepetanje s starimi in
novimi prijatelji.

Za Mladinski odsek PD Kočevje
Zapisala Jana Ambrožič

PO MO
 PO MO SAVINJSKEGA MDO
Naslednje jutro smo pričeli z vročim čajem
in pečenimi jajčkami za zajtrk. Slabo vreme
in bližajoča se nevihta sta nam onemogočila
kakšen pohod po okoliških poteh, tako da
smo se na hitro odpravili pogledat zelo stare
macesne, ki se nahajajo v neposredni bližini.
Potem pa smo se vsi skupaj odpravili v
dolino, kjer smo si v dežju zaželeli: »Do
naslednjega srečanja, če ne prej!«

7. srečanje dijakov in študentov PO MO
Savinjskega MDO
Leto je tako zelo hitro minilo, da je zopet
napočil čas za naše vsakoletno srečanje
mladih planincev. Tokrat smo se zbrali 15. in
16. marca na Klemenči jami, na prijetni
planini pod severno steno Ojstrice.
Večina se nas je zbrala že v Logarski dolini,
tako da smo se več ali manj na planinsko
postojanko odpravili skupaj. Nočni vzpon s
čelnimi svetilkami in tu in tam z malo snega
je med klepetanjem in obujanjem spominov
prav hitro minila. Zamudniki so se nam
pridružili malo kasneje – drugi pa – so nas že
čakali v prijetno topli planinski koči, kjer je
pečka oddajala toploto in ni bilo malo tistih,
ki so se vsaj za trenutek šli pogret ali malo
zadremat na peč.
Ko smo vsi prišli v kočo, zbralo se nas je
dvajset, prišli pa smo iz petih mladinskih
odsekov oz. planinskih društev: PD Gornji
Grad, PD Luče, PD Vitanje, PD Vransko in PD
Zabukovica. Oskrbnik Martin Slapnik in
njegova boljša polovica sta poskrbela za
našo žejo, kaj hitro pa tudi za naše prazne
želodčke. Vsak mladi planinec je dobil dve
veliki klobasi, tisti, ki pa so v letošnjem
predvelikonočnem času bili na mesnem
postu, pa domače ajdove žgance.
Po večerji smo pričeli s potopisnim
predavanjem. Tokrat so nam člani odprave
Letnik 12 / številka 5

 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
4
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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 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.

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 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 odšli 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 jo je zagodlo
ozvočenje, vendar nam to ni skalilo veselja,
pa tudi opravičila domačega župana ni bilo
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

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.
5
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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.

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

Jože Ružič

Na 16 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

NEKAJ MEDNARODNIH…
»Najboljše, kar lahko naredite drugim, ni to, da z njimi delite svoja bogastva, ampak da jim
razkrijete njihova.« (Benjamin Disraeli)
V tokratnih novicah z mednarodnega področja vas vabim na za nas oddaljeni, a tako zanimiv tabor
– na Ural in v Sibirijo! Le komu se ni kdaj po glavi že podila želja po raziskovanju daljnih krajev in
misel »Ali so tam tudi zanimivi vrhovi, do kod seže razgled, in ali so tudi tam 'fejst' ljudje?« ☺
So, so, pravijo naš prijatelji Rusi, ki nas tja vabijo na kar 3-tedenski tabor, v katerem boste
dodobra spoznali deželo in ljudi, naravo in mir noči. Potem pa vas vabim še na mitološki Olimp in
sicer ob zaključku OI se bodo na vrhu zbrali mladi z vsega sveta in simbolično ugasnili baklo,
počastili pa mir in prijateljstvo med vsemi narodi. Potem pa je tu še čudoviti Kavkaz, zanimiva 5tisočaka – Kazbek in Elbrus, najvišji vrh Evrope, ter Makedonija s čedalje bolj uspešnim plezalnim
taborom.
☺ PLEZANJE

BREZ

MEJA

»Festival

Evropa

–

Azija«

(GYS

camp):

Plezalna zveza Rusije vabi od 12. 7. –
3. 8. 2008 na mednarodni plezalni in gorniški tabor vse mlade med 18. – 25. letom starosti,
ki bi radi spoznali rusko deželo na Uralu blizu Ekaterinburga ter stene, vršace in jezera v
Sibiriji, pokrajini Zahodni Sayan. Organizatorji namreč organizirajo tabor kot povezavo med
Evropo in Azijo, spoznavanje Urala in daljnega azijskega dela Rusije. Tako se boste tekom
tabora prepeljali iz Ekaterinburga z vlakom v Abakan in od tam potem v hribovsko področje
Ergaki, kjer se boste povzpeli na kar nekaj čudovitih in različno zahtevnih vrhov (Shikhan,
Zmajevi zobje, Ptica, Zvezdnyi) . Pa tudi bližnja jezera so čudovita – odsev neskončnega
neba, tako jezera Hudozhnikov, Mountain spirits in Svetloye. Plezanje različnih zahtevnosti
na Uralu boste kombinirali s tečajem varnosti v skalnem plezanju ter individualnim
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treningom v smereh. Velik poudarek bo na varovanju okolja, ekološkem vidiku ter seveda na
družabnosti, glasbi, spoznavanju različnih narodnosti in raznih družabnih igrah. Možno pa se
bo udeležiti tudi raftinga. Tabor je torej za vse, ki imajo radi plezanje (dobrodošli tudi
začetniki), planinarjenje, dogodivščine in naravo. Nastanitev bo v kočah in šotorih, med
opremo pa bodo polega nahrbtnika, spalne vreče in manjšega šotora, sodila še topla in
zaščitna oblačila (proti vetru, dežju in mrazu), pohodniški čevlji, plezalniki, vponke, osmica
ali gri-gri, pomožne vrvice, vrv, čelada, plezalni pas, kopalke, čelna svetilka, veljavna
planinska izkaznica, zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini itd., pa tudi kakšen
inštrument in družabne igre so zaželene. Cena tabora na udeleženca znaša 300 EUR, vanjo
pa je vključen celotni 3-tedenski program, nastanitev s polnim penzionom in strokovno
vodstvo. V ceno niso vključeni prevozni stroški iz Slovenije v Ekaterinburg in od tam do
Abakana (ter seveda nazaj). Prijave sprejema MK PZS, Dvoržakova 9, 1000 Ljubljana oz.
mladinska.komisija@pzs.si do 1. 6. 2008. V prijavi navedite vse svoje podatke (ime, priimek,
naslov, telefon, e-mail, rojstni podatki, PD) ter gorniške in plezalne izkušnje. Vse dodatne
informacije (in tudi kompleten program s potrebno opremo): Zdenka Mihelič, 041/ 222 358
ali zdenka.mihelic@siol.net.

Ergaki, vrh “Parabola”

7
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(Yekaterinburg)
Екатеринбург
(MOSCOW)
МОСКВА

1500 км.
(l.Arakul)
оз. Аракуль

2200 км.
(Krasnoyarsk)
Красноярск

(Shikhan)
Шихан
(“Stolby”)
“Столбы”

(Abakan)

500 км.

Абакан

(Ergaki)
Ергаки
Западный Саян

☺ MT. OLIMP – vzpon na grško Goro ob zaključku Olimpijskih iger na Kitajskem, ko naj bi se
v nedeljo 24. avgusta mladi z vsega sveta povzpeli na Olimp z namenom počastitve miru,
složnosti, prijateljstva in spoštovanja ter dobrih medčloveških vezi in odnosov povsod na
svetu,
med
vsemi
narodi
(YC
UIAA
in
GYS
camp):

Organizatorja: Italijanska planinska zveza (CAI) in Grška planinska in plezalna zveza
(EOOA)
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Datum: 22. – 28. avgust 2008
Udeleženci: starosti 16 – 20 let (mlajši od 18 let le v spremstvu vodje ekipe ali mentorja,
vodnika), na planinsko zvezo trije do štirje mladi, skupaj vseh udeležencev maksimalno 40.
Zborno mesto: Terminal »Prihodi« na mednarodnem letališču v Atenah, v petek, 22. avgusta
2008.
Opis, nastanitev in oprema: Vzpon na vrh Olimpa ni tako zahteven, toda potrebne so
določene izkušnje vzpenjanja po zahtevnih poteh z žičnimi vrvmi in malo plezanja. Vrh je
visok 2917 m in blizu Egejskega morja, tako da sta megla in tudi kakšna nevihta kar pogosta
v popoldanskem času. Za nastanitev bo rezerviran hotel, tako pri vzponu na vrh kot tudi na
obali, zato naj udeleženci prinesejo s seboj poleg planinske opreme tudi kopalke.

Cena: Prevoz do Grčije (letalo, ladja ali drugo) ni vključen v ceno tabora.
• Opcija A: znaša 285 €, in sicer za krajši program od 22.– 26. avgusta 2008:
Vsebuje vzpon na Olimp in obisk Meteore. Cena vključuje prevoz z avtobusom iz
Aten do mesta Litochoro in od tam do Olimpa (in nazaj), ter do fascinantne Meteore;
2 nočitvi v hotelu s 3*** v Litochoru s pol-penzionom, ter vodenje po znamenitostih
samostanov, Meteora. Opcija A ne vključuje pijače ob obrokih v hotelu, vstopnine v
samostane in arheološka mesta, planinsko vodenje, nastanitev v koči.
• Opcija B: znaša 370 €, in sicer za polni program od 22.– 28. avgusta 2008:
Poleg vzpona na Olimp in obisk Meteore, obsega tudi kulturni potep po Atenah.
Cena vključuje prevoz z avtobusom iz Aten do mesta Litochoro in od tam do Olimpa
(in nazaj), ter do fascinantne Meteore, potem pa tudi iz Kalambake do Aten.
Vključuje tudi štiri nočitve v hotelu s 3*** (2 nočitvi v Litochoru + 1 nočitev v
Kalambaki in 1 nočitev v Atenah) s pol-penzionom; turistično vodenje po Atenah v
popoldnevu 27.8. in dopoldne 28.8. Cena ne vključuje pijače ob obrokih v hotelu,
vstopnine v samostane in arheološka mesta, prevoz do letališča ob odhodu.
Znesek ni mogoče poravnati na licu mesta, temveč le preko bančnega računa.
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Zavarovanje: Vse skupine morajo imeti urejeno svoje zavarovanje, tako planinsko kot
tudi za potovanje, zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini.
Prijave sprejema MK PZS, Dvoržakova 9, 1000 Ljubljana oz. mladinska.komisija@pzs.si do 22. 5.
2008. V prijavi navedite vse svoje podatke (ime, priimek, naslov, telefon, e-mail, rojstni
podatki, PD), napišite tudi o svojih planinskih izkušnjah. Vabljeni na ta enkraten dogodek!
Vse dodatne informacije in program: Zdenka Mihelič, 041/ 222 358 ali
zdenka.mihelic@siol.net.
☺ GORNIŠKI

TABOR

–

KAZBEK

(GYS

camp):

Planinska zveza Gruzije (MCAG, Mountaineering &
Climbing Association of Georgia) vas od 12. – 19. 7.
2008 vabi na gorniški tabor na Kavkaz, natančneje na
goro Kazbek (5033 m), enega najvišjih in najlepših
vrhov v vzhodnem delu centralnega Kavkaza v Gruziji.
Prvi pristop na vrh Kazbeka oz. na Mkinvartsveri, kot
se imenuje vrh v gruzijskem jeziku, je uspel leta 1868
D. Freshfieldu. S Kazbekom pa je povezana tudi
nesrečna legenda o Promoteju. Nastanitev bo v
šotorih in vremenski postaji na 3600 m. Pred samim
vzponom na Kazbek bo opravljen tudi aklimatizacijski
vzpon. V ceno 230 EUR je vključen polni penzion,
malica za na ture, celotni 8-dnevni program, prevoz
iz Tbilisija do Kavkaza, skupna oprema, in strokovno
vodstvo. Sicer pa naj bi se dobili v Tbilisiju (gl. mesto
Gruzije), nato pa krenili proti Kavkazu in doživetjem
naproti. Med obvezno opremo sodijo planinska
(višinska) oblačila za mrzlo in vetrovno vreme, dobra
obutev, spalna vreča, cepin, dereze, čelada, plezalni pas, rokavice, zaščitna krema in očala,
čelna svetilka, zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini, itd. Zborno mesto je: 12. julija
2008 ob 12. uri po lokalnem času, v Tbilisiju pred St. Philharmony na ulici Costava. Torej
vabljeni vsi mladi od 18. – 30. leta. Prijave sprejema MK PZS, Dvoržakova 9, 1000 Ljubljana
oz. mladinska.komisija@pzs.si do 20. 6. 2008. V prijavi navedite vse svoje podatke (ime,
priimek, naslov, telefon, e-mail, rojstni podatki, PD) ter tudi izkušnje v zimskem gorništvu
ter vašo dejavnost v hribih nasploh. Vse dodatne informacije: Zdenka Mihelič, 041/ 222 358
ali zdenka.mihelic@siol.net
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☺ MT.

ELBRUS

(5648

m),

NAJVIŠJI

VRH

EVROPE

(GYS

camp):

Planinska zveza Ukrajine (UMF) in
njena Mladinska komisija vas vse mlade med 18. in 30. letom vabi na Mednarodno odpravo
na Elbrus, ki bo potekala od 7. – 17. julija 2008. Le-ta naj bi potekal z ruske, centralne
strani Kavkaza, pokrajine Karbadino–Balkaria (dolina Baskan). Do tam se boste prvi dan
pripeljali z mednarodnega letališča Mineralnyje Vody. Pred vzponom na vrh je predvidenih
tudi več aklimatizacijskih vzponov. Lanskega mednarodnega tabora oz. odprave se je
udeležilo 57 planincev iz šestih držav Evropske Unije ter Rusije in Ukrajine, vsaka večja
skupina pa je na tabor prišla s svojim vodjem. In kar 50 udeležencev se je uspešno povzpelo
na vrh (7 se jih je vrhu odpovedalo), ki so ga doživeli v čudovitem jasnem, sončnem
vremenu. Nastanitev bo v šotorih, cena 11-dnevnega programa s polnim penzionom,
plačanim dovoljenjem za vstop v omejeno cono, pristojbino in strokovnim vodstvom znaša
samo 280 EUR. Cena ne vključuje prevoza od letališča do kraja tabora in nazaj, prevoze med
taborom (v skupnem znesku okoli 90 EUR), karte žičnice na pobočje Elbrusa (do višine 3900
metrov), takse v Nacionalni park Prielbrusye in lastnih stroškov (telefonski klici itd.).
Organizatorji pravijo tudi, da je zaželeno, da za vzpone prinesete s seboj svoje najljubše
planinske (energijske) priboljške. Med obvezno opremo sodijo poleg oblačil za čas v taboru
še planinska (višinska) oblačila za mrzlo in vetrovno vreme, dobra obutev ('plastikarji' ali
usnjeni čevlji), zložljive palice, cepin, dereze, čelada, plezalni pas, 2 vponki, vrv, rokavice,
zaščitna krema in očala, čelna svetilka, bivak oprema (šotor, dobra topla spalna vreča,
podloga) itd. Turni smučarji bodo lahko z Elbrusa tudi smučali. Prijave sprejema MK PZS,
Dvoržakova 9, 1000 Ljubljana oz. mladinska.komisija@pzs.si do 7. 6. 2008. V prijavi
navedite vse svoje podatke (ime, priimek, naslov, telefon, e-mail, rojstni podatki, PD) ter
tudi izkušnje v zimskem gorništvu ter vašo dejavnost v hribih nasploh! Vse dodatne
informacije: Zdenka Mihelič, 041/ 222 358 ali zdenka.mihelic@siol.net.
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☺ DEMIR KAPIJA – PLEZANJE IN NADELAVA ŠPORTNO PLEZALNIH SMERI V NARAVNI STENI,
PLEZALNI FESTIVAL, MAKEDONIJA (GYS camp):
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Demir Kapija je majhno mesto sredi Makedonije in hkrati zelo slavno. Pomen 'Demir Kapija'
je 'Železna vrata', kjer se klimatske razmere spreminjajo od severa proti jugu, od celinskega
do mediteranskega podnebja. Več o področju na www.climbing.org.mk.
Organizator: MMSF, SCA
Datum: 1. – 7. julij 2008
Udeleženci: starosti 16 – 29 let (mlajši od 18 let le v spremstvu vodje ekipe ali mentorja,
vodnika). S seboj prinesite kopijo zavarovanja in kopijo potnega lista.
Nastanitev: v Demir Kapiji – v plezalski koči »Kalabaster«(potrebna spalna vreča), koča je v
mestu zelo znana.
Cena: 200 EUR, plača se jo ob prihodu na tabor. Vključena je nastanitev, zajtrk in večerja,
prevoz iz letališča Skopje do Demir Kapije.
Potrebne plezalne izkušnje: plezanje (v vodstvu) minimum VI po UIAA lestvici (ali 6a po
francoski).
Oprema: plezalni pas, plezalniki, čelada, vrv (50 – 60 m), spalna vreča, itd.
Vodja tabora: Alexander TRPOVSKI (vodja že dveh mednarodnih GYD taborov) in Goran
KUZMANOVSKI – nacionalni postavljalec smeri in predsednik lokalnega odbora za plezanje v
Makedoniji
Program: je zanimiv in pester s poudarkom na nadelavi športno plezalnih smeri na teh
področjih. Organizatorji pa pripravljajo tudi družabne večere s plezalci in raznimi
predstavitvami, super festival in tekmovanje idr.
Prevoz do Demir Kapije: Demir Kapija se nahaja v centralnem delu Makedonije, 100 km
južno od glavnega mesta (Skopje). Do tam lahko pridete z avtomobilom, ali pa do Skopja z
vlakom ali letalom Organizator nudi prevoz s skopskega letališča do plezališča (prevoz
vključen v ceno tabora).
Prijave sprejema MK PZS, Dvoržakova 9, 1000 Ljubljana oz. mladinska.komisija@pzs.si do
15. 6. 2008. V prijavi navedite vse svoje podatke (ime, priimek, naslov, telefon, e-mail,
rojstni podatki, PD) ter tudi plezalne izkušnje.
Vse dodatne informacije: Zdenka Mihelič, 041/ 222 358 ali zdenka.mihelic@siol.net.
☺ REDNA SEJA YC UIAA: Redna seja Youth Commission UIAA bo tokrat od 13. – 15. junija 2008
v Benetkah (Italija, ustanova “San Marco Institute”), kamor predstavnike in člane matičnih
mladinskih komisij planinskih zvez vabi Italijanska planinska zveza CAI. Med obravnavanimi
točkami dnevnega reda bodo predvidoma predsednikovo poročilo o delu komisije od zadnje
seje do sedaj, poročilo s seje UIAA Council, finančni pregled, aktivnosti 2008, seminar
Izobraževanje mladinskih vodnikov, Global Youth Summit projekti 2008, YC UIAA –
Mednarodni mladinski tabori 2008, aktivnosti 2009 – 2010, publikacije in promocija dela YC
UIAA in njenih članic. Na sejo je vabljena predstavnica MK PZS v YC UIAA.
Srečno, kjerkoli se boste potepali ali uživali na sončku. Ne pozabite tudi na naš poletni
mednarodni tabor v Bavšici. Pazi nase, komu polepšajte dan ter.... 'mejte se radi! ☺
Zdenka Mihelič
13
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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

ODPOVED TEKMOVANJA

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.

ZAKLJUČEK TEKMOVANJA
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MOŽNOST PREHRANE

PRENOČIŠČA
(kategorije C, D in H)
OPREMA TEKMOVALCEV

POTREBNI TEHNIČNI in
DRUGI PRIPOMOČKI
PRAVILA
IDENTIFIKACIJA
TEKMOVALCEV

OPOZORILO
DODATNE INFORMACIJE

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!
Vodja tekmovanja
Matej Planko

Predsednica MK PZS
Vanja Kovač

10. MLADINSKI TABOR »PODPECA 2008«
16. – 23. avgust 2008
Mladinski odseki planinskih društev Savinjskega meddruštvenega odbora vabijo na 10. MLADINSKI
TABOR »PODPECA 2008«.
Letošnji tabor za dijake, študente in mlade po srcu bomo preživeli prav ob vznožju Pece na
Koroškem. V deželo kralja Matjaža se pozimi zgrinjajo množice graditeljev snežnih gradov,
avgusta pa jih bomo nadomestili planinci z vseh vetrov. Deseti rojstni dan mladinskega tabora
bomo praznovali v osrčju koroških vršacev: poleg Pece se nad Mežo dviga še ena karavanška
gora – Olševa, sosednja Raduha pa je že del Kamniško-Savinjskih Alp in se nadaljuje v
Smrekovško pogorje. Za naše osvajalske pohode je tako na voljo več kot dovolj vrhov, če nam
bo vreme naklonjeno, pa se nam obeta še bivakiranje pod koroškimi zvezdami.
V okolici Pikovega bomo izkoristili idealen teren za planinsko orientacijo, se prepotili v enem
izmed koroških plezališč, obiskali rudniškega škrata Bergmandeljca in biser alpskega kraškega
sveta – Snežno jamo na Raduhi ter prisluhnili predavanju alpinista. Preostalo energijo bomo
15
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porabili še za odbojko, viteške igre brez meja, izbor Alenčice in kralja Matjaža, učenje
planinskih vozlov, planinski krst, beleženje taborskih vtisov, družabne igre … Ne bomo pozabili
niti na skritega prijatelja, ki nas bo tudi letos razvajal z masažami, bonbončki in sporočilci.
Morda se bo pod Peco tudi zaiskrilo in bomo zadnji večer lahko kakšen par planinsko poročili.
Večeri na taboru so pa sploh razred zase, saj bo ob plamtenju tabornega ognja še daleč po
Koroški odmevalo brenkanje na kitaro in naše prepevanje.
Obeta se nam torej en teden brez računalnika, domače postelje in dolinske naglice, pa vendar
polno nepozabnih hribovskih doživetij, tkanja pristnih prijateljstev, spoznavanja novih kotičkov
Slovenije in radostnega smeha, da nas bodo bolele trebušne mišice. Tudi vedno lačni želodčki
bodo zadovoljno predli ob dobri hrani.
Cena oskrbe, prevozov in vstopnin znaša 110 EUR na udeleženko/-ca. Prijavite se lahko
najkasneje do 15. 6. 2008 ali do zasedbe prostih mest. Ob prijavi je treba plačati akontacijo 30
EUR, ostalo (80 EUR) pa najkasneje 10 dni pred odhodom v tabor (6. 8. 2008). Akontacija se ne
vrača. Vodstvo tabora se obvezuje, da bo poskrbljeno za varnost udeležencev po pravilih za
vodnike PZS.
Prijavite se lahko in dobite dodatne informacije pri predstavnicah posameznih planinskih
društev:
• PD Zagorje ob Savi: Lučka Kokole, Narof 31, 1411 Izlake,
lightwarm@gmail.com; telefon: 031 834 031;
• PD Slivnica pri Celju: Manca Čujež, Tratna 43b, 3231 Grobelno,
manca.cujez@gmail.com; telefon: 040 352 665;
• PD Vitanje: Metka Vivod, Stenica 39, 3205 Vitanje,
metka_vivod@yahoo.com; telefon: 051 334 744;
• PD Zabukovica: Barbara Grobelnik, Pongrac 9d, 3302 Griže,
grba_3@yahoo.com; telefon: 031 625 196.
Prijavnino in ostale denarne obveznosti poravnate izključno na transakcijski račun
PD Zagorje ob Savi 26338-0090667670 s sklicem 192008 in pripisom »Podpeca 2008«.
Varen hribovski korak in na snidenje na mladinskem taboru »Podpeca 2008«!
Vodstvo mladinskega tabora

Prijavljam se na 10. mladinski tabor »Podpeca 2008«
Ime in priimek: ___________________________________________________
Popoln naslov: ____________________________________________________
Datum rojstva: ______________________
GSM: ________________ Telefon doma: _________________
e-naslov: ____________________________
Velikost majice: S, M, L, XL, XXL (obkroži)
Prehrana: mesna, vegetarijanska (obkroži)
Podpis: __________________________________________________________
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Zakonodaja in uradne objave
PLANINSKAZVEZA SLOVENIJE
UPRAVNI ODBOR PZS
1001 LJUBLJANA, DVORŽAKOVA 9
ŠTEVILKA: UO/ 179 - 08
DATUM: 15.03.2008

zapisnik 9. seje UO PZS

ZAPISNIK

9. seje UO PZS, ki je bila 06. marca 2008 v prostorih Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, v Kranju, v sejni
sobi št. 16. Seja se je pričela ob 16.00 uri. Prisotnih je bilo 22 članov UO PZS z glasovalno pravico.
Prisotni so bili:
Predsedstvo UO PZS: mag. Franci Ekar, Gašparič Stanko, Goršič Marko, Rudolf Skobe, mag. Uroš Vidovič,
Voljeni člani UO PZS: Eržen Miro, Petkoš Janez, Rotovnik Bojan, Tomše Tone, Škerbinek Danilo,
Načelniki komisij in odborov: Kovač Vanja (MK), Boris Madon (VK), Skobe Rozalija (KVGN),
Predsedniki MDO: Benedik Franc (Gorenjske), Horjak Drago (Koroške), Kladnik Lado (KBO), Kodre Jožef
(Savinjske), Šere Zvone, namestnik (Ljubljane), Kuster Dragotin (Pomurja), Purg Anton (Podravja), Rupnik
Gregor (Posočja), 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 se je: Vukovič Borut (MDO Zasavja).
Za sejo je bil predlagan naslednji DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 8. seje UO PZS z dne, 22.11.2007 (Danilo M. Sbrizaj)
2. Poročilo o sklepih korespondenčne seje PZS (Franci Ekar)
3. Obravnava preložene 9. in 11. točke 8. seje UO PZS
4. Obravnava predloga finančnega poročila (ZR) PZS za leto 2007. (Vera Šmid)
5. Obravnava osnutkov gradiv za Skupščino PZS, ki bo 17. maja 2008:
- poročila o delu UO PZS, komisij/odborov, strokovne službe ter delovnih skupin UO PZS,
- poročilo o delu MDO,
- potrditev rokovnika nalog do zasedanja Skupščine PZS.
6. Analiza gibanja članstva za obdobje 2001 – 2007, za leto 2007 in predlogi članarine po letu 2008
(Danilo Škerbinek)
7. Zakon o TNP – informacija (Rozi Skobe, Tomaž Banovec)
8. Rokovnik pomembnih dogodkov v letu 2008 (Danilo Sbrizaj)
9. Vpis novih planinskih društev v članstvo PZS (Športno kulturno društvo Hypo in Športno društvo za
razvoj plezalne kulture). (Danilo Sbrizaj)
10. Vprašanja in pobude članov Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije
11. Tekoče zadeve in razno
Sejo je otovoril mag. Franci Ekar, ki je na začetku pozdravil vse prisotne še posebej nove načelnike Vodniške
komisije Borisa Madona, Komisije za gorsko reševanje Draga Horjaka in načelnika Gospodarske komisije
Franca Štibernika. V sprejem je bil podal sklep:
Sklep 1/06-03: UO PZS potrjuje predlagani dnevni red za 9. sejo UO PZS.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Franci Ekar je še predlagal, da se pri 3. točki dnevnega reda Obravnava preložene 9. In 11. točke 8. seje UO
PZS umakne z dnevnega reda 9., ker gradivo za ta del še ni pripravljeno.
Sklep 2/06-03: UO PZS potrjuje umik z dnevnega reda preloženo 9. točko 8. seje UO PZS.
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 1. TOČKI
PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 8. SEJE UO PZS Z DNE, 22.11.2007
Gradivo je bilo poslano skupaj z vabilom za sejo.
Pripombo na zapisnik 8. seje je poslal Tone Škarja, kjer prosi, da se spremeni besedilo sklepa številka 18/2211, in sicer iz estetskih in vsebinskih razlogov. Dikcija, da se iz uredništva PV »črta Tone Škarja« je preprosto
nespodobna in niti ni v običajni uporabi pri dokumentih PZS. Poleg tega sem uredniku sam predlagal izstop in
ga nekaj dni pozneje še dodatno potrdil in utemeljil, za kar ima urednik tudi pismeni dokaz (in, če se ne
motim, tudi predsednik PZS). Tako se uredništvo in UO s prenehanjem mojega članstva lahko le strinjata in v
tem smislu naj bo ugotovitveni sklep tudi napisan.

Zakonodaja in uradne objave

1

Letnik 34 / številka 2 - 2008

Obvestila Planinske zveze Slovenije
Zakonodaja in uradne objave

Sklep 3/06-03: UO PZS je potrdil zapisnik 8. seje UO PZS s podano pripombo.
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 2. TOČKI
POROČILO O SKLEPIH KORESPONDENČNE SEJE PZS
Franci Ekar je podal poročilo Korespondenčne seje (priloga arhivskemu izvodu). Člani UO so potrdili nove
načelnike komisij.
Sklep 4/06-03: UO PZS je potrdil nove načelnike: Vodniške komisije Borisa Madona, Komisije za gorsko
reševanje Draga Horjaka in Gospodarske komisije Franca Štibernika.
Sklep je bil sprejet.
K 3. TOČKI
OBRAVNAVA PRELOŽENE 11. TOČKE 8. SEJE UO PZS
Gradivo je bilo posredovano na samo sejo.
Poročilo o projektu Slovenskega planinskega muzeja je podal Miro Eržen, vodja tega projekta. Ob tem je
pozval, predsednike MDO, da se vključijo v ta projekt s svojimi idejami in predlogi.
V sprejem je bil podan sklep
Sklep 5/06-03: S 1. 1. 2008 se prenese na Ustanovo Avgusta Delavca Notesnik NB Notex nakup je bil
7.11.2002 in je že amortiziran in je brez neodpisane vrednosti ter videoprojektor Hitachi CPS225 W,nakup 7.11.2002, z še neodpisano vrednostjo 924,20€.
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 4. TOČKI
OBRAVNAVA PREDLOGA FINANČNEGA POROČILA
Vera Šmid je podala informacijo – pojasnilo k izkazu poslovnega izida za leto 2007.
Sklep 6/06-03: Člani UO PZS so se seznanili s predlogom finančnega poročila, ki se predlaga v obravnavo NO
PZS in reviziji in kot tak pripravi za naslednjo sejo UO in Skupščino PZS.«
K 5. TOČKI
OBRAVNAVA OSNUTKOV GRADIV ZA SKUPŠČINO PZS, 17. 05. 2008
Danilo Sbrizaj je podal rokovnik do Skupščine PZS 2008:
- 27. 03. 2008 je zadnji rok za oddajo gradiva za 10. seje UO PZS,
- 10. 04. 2008 je zadnja redna 10. seja UO PZS pred Skupščino PZS 2008
- 17. 04. 2008 je zadnji rok za odpošiljanje tiskanega gradiva za Skupščino PZS 2008
V sprejem sta bila podana naslednja sklepa:
Sklep 7/06-03: Člani UO so se seznanili z rokovnikom nalog do zasedanja Skupščine PZS 2008.
Sklep 8/06-03: Člani UO so se seznanili z datumi sestankov oz. posvetov po MDO-jih.
Sklepa sta bila sprejeta.
K 6. TOČKI
6. 1. ANALIZA GIBANJA ČLANSTVA ZA OBDOBJE 2001 – 2007
Danilo Škerbinek je podal informacijo o gibanja članstva.
France Benedik ja predlagal, da bi se za usposabljanje vodnikov po OŠ namenilo nekaj denarja, kjer
planinskih krožkov ni, da bi omočili delovanje teh krožkov.
Vanja Kovač je podala mnenje, da je upadanje članstva po OŠ zaradi večje konkurence. Večja usmeritev pa
naj bi bila v SŠ, kjer je ponudba spet manjša, ker v SŠ lahko najdemo že potenciale za bodoče vodnike PZS.
Podala je pobudo predsednikom PD in MDO, kjer naj se mladim zaupa odgovornost in se jih vzpodbuja za
opravljanje vodniških tečajev.
Podala je pobudo za interes na Pedagoško fakulteto za izobraževanje planinskih mentorjev. Prosila je za
hitro intervencijo (Planinska zveza Slovenije, predsednik mag. Franci Ekar – Univerza v Ljubljani Pedagoška
fakulteta, dr. Franjo Krpač Krpač).
Rudi Skobe je predlagal, da bi Odbor za članstvo pripravil kaj narediti s PD-ji, ki imajo prikrito članstvo.
Janez Petkoš je predlagal, da bi bilo potrebno z dobro dodelanimi programi agitirati po srednjih šolah.
Bojan Rotovnik je postavil vprašanje, če bomo kdaj tudi brisali kakšno društvo, kajti povedal je, da ja kar
nekaj društev in klubov, ki imajo manj kot 20 članov in taki ne morejo imeti kvalitetnega programa za
delovanje. Poleg tega pa ja postavil še vprašanje o internem članstvo in zamejskih Slovencih in je mnenja,
da smo vsi člani PZS in naj veljajo za vse enaka pravila.
V razpravi so sodelovali Zvone Šere, Dragotin Kuster, Uroš Vidovič, Drago Horjak, Gregor Rupnik
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Sklep 9/06-03: Člani UO so sprejeli prioritete planinske organizacije, ki jih je predlagal v svojem gradivu
Odbor PZS za članstvo na področju članstva v prihodnje. Rezultate analize članstva 20012007 in za l. 2007 obravnavati po PD in MDO in o ugotovitvah seznaniti PZS.
6. 2. PREDLOGI ČLANARINE PO LETU 2008
Gradivo je bilo posredovano članom UO po pošti.
Informacijo je podal Danilo Škerbinek.
Jože Kodre je predlagal, da bi morala biti za pogajalsko izhodišče napisna višina zavarovanja.
Marko Goršič je predlagal, da se opredeli višino članarine, osnovno zavarovanje vključno z reševanjem v
gorah, za vsa ostala zavarovanja pa se določi več opcij, ki bi si jih zavarovanci sami izbrali. Ne strinja se s
stališči, da bi S+Š bili le srednješolci ter da bi bila višina popustov v kočah samo 30% kar je popolnoma
nesprejemljivo (sklep MDO).
Lado Kladnik je predlagal da se naredijo 3 skupine: osnovna skupina, druga skupina zavarovanje v gorah
Evrope in Turčije, tretja skupina pa bila zavarovanje za po vsem svetu.
Rudi Skobe je predlagal, da bi bilo zavarovanje odgovornosti za strokovne člane veliko višje.
Bojan Rotovnik je predlgal, da ostane dikcija S+Š taka kot je bila doslej, prav tako je proti dvigu članarine in
naj ostane enka kot doslej ter da se 10% primanklaj, ki bi nastal dopolni iz drugih virov.
Zvone Šere je dodal, da njihov MDO ne podpira uvajanje centralnega registra članstva.
Danilo Škerbinek je dejal, da je Odbor za članstvo registriralo okoli 500 ljudi, ki so jim PD omogočila člansko
kategorijo, ki jim ne pripada (interno članstvo).V izogib takim pojavom v bodoče, bodo pripravili ukrepe.
Sklep 10/06-03:
Člani UO naročajo OČ, da na osnovi stališč MDO in razprav pripravi dopolnjeno
gradivo, ki ga uskladi z kadrovskimi komisijami PZS; MK se opredeli tudi do razmišljanja o
enotni članski kategoriji za mlade; tako nastalo gradivo se predstavi UO na naslednji seji,
zatem se pripravi razpis za zavarovalnice.«
Sklep 11/06-03:

»Odbor za članstvo mora pred oddajo razpisa seznaniti člane UO PZS.«

K 7. TOČKI
ZAKON O TNP – informacija
Informacijo o Zakonu o Triglavskem narodnem parku je podala načelnica Komisije za varstvo gorske narave
ga. Rozalija Skobe, podala je terminski potek dogodkov.
Miro Eržen je še dodal, da se vsa zadeva odvija zaradi pasu okoli Bohinjskega jezera in Vogla in dodal, da
veliko bistvenega za PZS v tem zakonu ni.
Rudi Skobe je opozoril Komisijo za planinske poti in Vodniško komisijo, da se vključita v ta projekt.
Bojan Rotovnik je še podal dve pobudi, prvo da se v tematiko o TNP vključi tudi Mladinsko komisijo ter
drugo, da se PZS mora vključevati v tematiko TNP, že zardi uporabe PUS Bavšica.
K 8. TOČKI
ROKOVNIK POMEMBNIH DOGODKOV V LETU 2008
Gradivo je bilo poslano skupaj z vabilom.
V shemo dogodkov se doda še 9. april 2008 izdaja poštne znamke s strani Pošte Slovenije.
Jože Kodre je podal pripombo, da se popravi 115 let Kocbekovega vzpona na Koroško Rinko 13. oz. 14.
September 2008.
Drago Horjak je še dodal, 06. september 2008 Dan na Peci.
Gregor Rupnik je predlagal, da bi se v sklopu 230 let prvega vzpona na Triglav dodalo še 200 let meritve
Triglava, ki jo je opravil Valentin Stanič.
Rozalija Skobe je tudi opozorila na nekatere aktualne dogodke v letu 2008. Leto 2008 je proglašeno za
mednarodno leto planeta Zemlja:
- 22. marec Svetovni dan voda
- 22. april Dan Zemlje – otvoritev Zoisove poti (Kamniško – Savinjske Alpe)
- 22. maj Dan biotske raznovrstnosti
- 24. maj Evropski dan parkov
- 11. december Mednarodni dan gora
Pozvala je vse predsednike MDO in PD-jev, ki nimajo niti enega Varuha gorske narave, da jih pošljejo na
tečaj.
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K 9. TOČKI
VPIS NOVIH PLANINSKIH DRUŠTEV
Na Planinsko zvezo Slovenije smo dobili prošnje za vpis 3 društev in 2 plezalnih klubov. Ker vsi ne
izpolnjujejo pogojem, ki jih zahteva Statut PZS in Zakon o društvih so po razpravi bili sprejeti naslednji
sklepi:
Sklep 12/06-03:
UO PZS sprejme v članstvo PZS PLANINSKO DRUŠTVO SPIN, Zabukovica 129/c, 3302
Griže.
PD Spin sprejet z večino glasov, 4 člani UO so se vzdržali.
Sklep 13/06-03:
UO PZS sprejme v članstvo PZS PLANINSKO DRUŠTVO »ŽUSEM« Javorje 32a, 3263
Gorica pri Slivnici, pod pogojem, da v roku 30 dni popravijo žig planinskega društva.
PD Žusem sprejet z večino glasov, 3 člani UO so se vzdržali.
Sklep 14/06-03:
UO PZS ne sprejme v članstvo PZS ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO HYPO, Dunajska
117, 1000 Ljubljana, ker ne ustreza pogojem pravil za včlanitev v Planinsko zvezo Slovenije.
Sklep 15/06-03:
UO PZS ne sprejme v članstvo PZS PLEZALNI KLUB KINEZIS, Podlubnik 260, 4220
Škofja Loka ker ne ustreza pogojem pravil za včlanitev v Planinsko zvezo Slovenije.
Sklep 16/06-03:
UO PZS sprejme v članstvo PZS DRUŠTVO ZA RAZVOJ PLEZALNE KULTURE, Obirje 5b,
1000 Ljubljana, da v roku 1 (enega) meseca (najkasneje do 10. 04. 2008) pridobijo
mnenje Komisije za športno plezanje.
Sklepi so bili sprejeti.
K 10. TOČKI
VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV UPRAVNEGA ODBORA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
Bojan Rotovnik je že pred časom podal pobudo, da bi se na eni izmed prihodnjih sej predstavili vsi naši
predstavniki, ki delujejo v zunanjih organizacijah (tujina in doma), podali kratko poročilo in svoje smernice,
po katerih imajo namen delovati. Drugo vprašanje pa je postavil zakaj se je spletni naslov info@pzs.si ukinil.
Odgovor mu je podal Rudi Skobe.
Albin Žnidarčič je predstavil pobudo o ponatisu –izdaji prenovljenega planinskega vodnika Slovenska Istra,
Čičarija, Brkini in Kras.
Predsednik je pojasnil, da bo zadevo obravnavalo Predsedstvo UO PZS in Založniški odbor PZS.
Drago Horjak je podal pobudo, da člani UO podajo pobudo na svoje MDO in PD o imenih kandidatov, ki bi
sodelovali v Komisiji za gorsko reševanje PZS.(rok izvedbe naslednja seja UO).
Bojan Rotovnik je postavil vprašanje, kdaj se bo obravnavalo gradivo na seji UO, ki ga je pripravil Borut
Peršolja o sodelovanju Združenja gorskih vodnikov s Planinsko zvezo Slovenije, ter postavil še vprašanje kako
se je v Koledarčku akcij pojavil kot član PZS tudi ZGVS. Odgovor mu je podal Rudi Skobe.
Zvone Šere je postavil vprašanje kako, da je cena za G tečaj Vodnikov skoraj 100% višja, kot je pisalo v
razpisu.
Danilo Škerbinek podal pobudo, da bi se nalepke »Podpornik« prodajale preko Planinske zveze Slovenije ter
da se poziv (ki bi ga pripravila GRZS) objavil v Obvestila PZS.
Predsednik PZS mag. Franci Ekar je podal informacijo o izdelavi praporja PZS, ki bi ga razvili na Dnevu
planincev, ter podal pobudo o donaciji »žebljička« v vrednosti 100€ in »traku«, ki bi bil na praporju PZS.
Pozval je vse predsednike MDO, da vestno in ažurno vodijo evidenco svojih članov za podeljevanje planinskih
častnih znakov.
Jožica Srpčič je razpravljala o pripombah na zapisnike P UO PZS zadnjih sej.
Seja je bila sklenjena ob 20. uri.
Zapisala: Mija Damjan-Stegu
Danilo Sbrizaj l.r
GS PZS
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