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IZ DEJAVNOSTI PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
NEPAL V LJUBLJANI
SKUPŠČINA PZS
KEKEC IN POHODNIŠTVO V MERCATORJU ŠIŠKA
DAN POVELJSTVA SLOVENSKE VOJSKE
TEDEN PLANINSTVA
VLOGA PZS PRI OHRANJANJU GORSKE NARAVE IN NJENI POGLEDI NA NASTAJANJE IN
PREDLOG NOVEGA ZAKONA O TNP
PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE PRAZNUJE 60 LET
DAN PLANINCEV NA KRAŠNJEM VRHU
OKUS PLANINSTVA NA SPLETU
BELEŽKA IZ SESTANKA KOMISIJE CAA
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proizvaja visoko dodano vrednost, vodi za
denar in podobno.
Znanec alpinist me vpraša za nasvet: »S punco
študirava, kam naj se ona usmeri potem, ko bo
končala pripravništvo in postala alpinistka: v
vodništvo ali GRS. Kaj meniš?«
»V tisto, kar jo bo pač veselilo, kaj pa!«
»Ne; mislim, kaj se po tvoje bolj splača?«
Na zboru poklicnega združenja gorskih vodnikov so kar naprej padale ideje, kako naj amaterska organizacija PZS posebej zavaruje vodniške obrtnike, da jim bo ja ves zaslužek neokrnjen in še neobdavčen povrhu ostal v žepu.
Pa je bila večina vodnikov vzgojena zastonj,
torej so alpinisti in himalajci postali tudi z
vloženim delom amaterjev »brezplačnikov«.
Prebiram – bolj listam – knjigo Poljubi ali ubij
»serijskega plezalca« Marka Twighta. Ko bereš
dogodivščine teh vitezov, se komaj zaveš, da
vsa junaštva v stenah, razen v teh pred domačim pragom, nekaj stanejo, saj je treba plačati letala, karte, nosače, hrano. Za razliko od
naših Twight lepo predstavi svojo dejavnost.
Poleg svetovanja firmi Patagonija in distribuciji Grivelove opreme po Severni Ameriki pomaga ameriškemu obrambnemu ministrstvu razvijati oblačila za mrzle podnebne razmere in v
posebnih vojaških oddelkih ZDA specialce uči
plezanja in prehranjevanja v težkih razmerah.
Ne reče »k… gleda Ameriko, plezam le zase«.
Naša amerikanizacija je le »daj!« in ne po
ameriško »daj - dam«. Postajamo podobni
»arabcem«, ki hkrati posnemajo Ameriko in jo
obenem iz skrajne nevoščljivosti skrajno sovražijo. Ker vidijo le eno stran medalje – sebe,
svoj ego. Vidijo le smetano, ne zanima pa jih,
kako se do nje pride.

P

ravkar sem končal nek daljši tekst, kjer
na koncu omenjam dva odstavka ali izjavi; vsak od njiju je odraz svoje dobe,
prikazujoč razvoj duha v zadnjih štiridesetih
letih. Najprej »Jugoslavija, Jugoslavija!«, ki si
je z njim daljnjega leta 1965 pomagal moj
prijatelj, da je zmogel nekaj zadnjih metrov v
redkem zraku še nedolžnega himalajskega
sedemtisočaka. Drugi je »Ne plezam za nobeno
Slovenijo, plezam zase«, prav tako od nekega
alpinističnega prijatelja, a desetletja mlajšega. Prvemu so trimesečni izredni dopust sodelavci desetkrat »pregriznili«, ob skromni plači
ga je doma še pričakal račun za »obrabo himalajske opreme«, drugega plačuje država in mu
daje na razpolago ves »delovni« čas, da le
dobro (le zase?) pleza. Prvi je porabil goro
svojega prostega časa, da je učil alpiniste in
ljudi vodil po gorah, drugi dela isto, a v od
države podarjenem času in za svoj žep. Prvi
zdaj lahko ugotavlja, kako je drugi »oplemenitil« njegovo, tudi vanj brezplačno vloženo delo
in čas. Lahko je nekoliko otožen, prav tako pa
tudi ponosen, saj je drugi pri sebi pokazal, da
ima zastonjsko delo prvega lahko še kako visoko dodano vrednost, a v novih časih.
Pred kratkim je potekala polemika o novicah iz
alpinističnega sveta, predvsem seveda o slovenskem. Novice so sprotno izhajale na Savenčevih medmrežnih straneh »Gore…ljudje«,
potem pa tudi v Planinskem vestniku in morda
še kje. Začelo se je z napovedjo o prenehanju,
ker pisec »ne more zastonj delati«. Pokazalo
se je, da čisto zastonj vseeno ni bilo. Nek
sponzor mu je zagotovil za evropskega tisočaka
alpinistične opreme na leto, res pa po »gorenjsko«, torej po maloprodajnih cenah. Od honorarja PV se tudi ravno ne da živeti, druge športne revije in mediji pa niso več stvar te obravnave, saj niso »planinski«. Taisti pisec novic je
prav tako kot vrhunski športnik v državni službi, torej solidno plačan za čas, ki naj bo
namenjen le njegovemu usposabljanju za
vrhunsko plezanje. Tudi on iz te pridobitve

Morda je zadnji čas, da začnemo razmišljati,
zakaj smo kot posamezniki dobri, a kot družba
neučinkoviti, pa naj bo kot država, nacija, kot
tudi v manjših organizacijskih oblikah. Delavec
mora delati za podjetje in podjetje zanj. To je
edina formula za razvoj in uspeh.
Tone Škarja
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tudi aktivne in sodobne sisteme za učinkovito
varovanje in ohranjanje gorskega sveta.
Brez upoštevanja preteklosti ni ustvarjalne
sedanjosti in tudi ne dobre, perspektivne,
zanesljive in prijazne prihodnosti. In nesporno drži trditev, da je preteklost najboljši
prerok prihodnosti. Te vrednote slovenskega
planinstva vse bolj ceni tako domača kot
mednarodna planinska javnost. Slovensko
planinstvo, združeno v Planinski zvezi Slovenije kot naslednici Slovenskega planinskega
društva, letos zaznamuje 60 let ustvarjalnega, pokončnega in naprednega delovanja. Še
vedno dosega in presega
planinskoalpinistične cilje, primerljive z mednarodnimi. Tako imamo dve svetovni prvakinji v
športnem plezanju, uveljavljati smo se začeli
na področju mednarodnega turnega tekmovalnega smučanja, alpinizem ohranja vrhunski status in raven. Delo z mladimi je prednostna naloga, kot tudi skrb za planinske poti in
postojanke, ki so še vedno v varnih in zanesljivih rokah prizadevnih in skrbnih planincev.
Po sto enem letu smo prvič prišli do cilja
začetka graditve Slovenskega planinskega
muzeja.

S

poštovani dragi planinski prijatelji, slovenski planinke in planinci, ki živite v
bližnjem in daljnem svetu, to je zunaj
matične države Slovenije; vsi tisti, ki ste in še
vedno domoljubno in trdno ohranjate ljubezen
v iskrenosti in spoštovanju do sončne gorate
Slovenije! Še posebej na tem prisrčnem planinskem srečanju »slovenskih planincev iz vsega
sveta« smo trdno prepričani, da imate enaka
hotenja, nagnjenja in pripadnost »alpskim«
vrednotam slovenskega planinskega gorskega
sveta.
V lanskem adventnem obdobju, pred božičem
22. decembra, se nam je uresničila želja po
sproščenem gibanju v gorskem svetu, saj se
je »zgodil« schengen. Ni več omejevanj,
iskanj dovoljenj, brez katerih ne bi mogli
prešerno stopiti na vrhove mejnih območij,
na kralja Karavank, »Matjaževo« Peco, Matajur in drugam.
Na planinskem srečanju v Sloveniji ste se
nam tudi vi pridružili, da skupaj počastimo
letošnje veličastne slovenske planinske spomine in mejnike. Praznovali bomo, praznujemo spomin na znamenite Bohinjce, ki so
pred 230 leti prvič osvojili Triglav, ki vse bolj
postaja neizbrisen simbol slovenstva. Pred
200 leti je legenda gorskega raziskovanja in
osvajanja še neznanega gorskega sveta
Valentin Stanič izmeril višino Triglava, kar še
danes velja za pomembno planinsko dejanje.
150. obletnico rojstva dr. Henrika Tume in
dr. Juliusa Kugyja zaznamujemo že vse leto,
saj nas njuna dediščina, planinski spisi in
filozofska razmišljanja, ki sta nam jih zapustila kot darilo slovenskemu planinstvu, še
posebej obvezujejo k ohranjanju spominov
na planinska velikana. Tudi na temelje Slovenskega planinskega društva, ustanovljenega pred 115 leti, nismo pozabili, kajti prav z
dreves teh korenin dobivamo najpopolnejše
sadeže sodobnega planinstva in alpinizma, pa
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Dragi prijatelji, spoštovani častilci slovenskega planinskega sveta in gora! Lahko vam
povemo in potrdimo, kar je zapisal že Ivan
Cankar: ko je Bog delil svet in ta košček
dodelil Slovencem, je dejal: »Tod bodo živeli
veseli ljudje, pesem bo njih jezik in njih
pesem bo vriskanje.« Kot je rekel, tako se je
zgodilo. Božja setev je pognala kal in je rodila – zrasla so nebesa pod Triglavom in nastala
je planinska gorska Slovenija od štajerskih
goric do strme tržaške obale ter od Triglava
do Gorjancev.
Dragi planinke in planinci iz bližnjih in daljnih krajev na tem modrem planetu, želim in
želimo vam kar najprijetnejše počutje med
bivanjem v naši sončni, gorati in prijazni Sloveniji.
mag. Franci Ekar
predsednik PZS
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Obvestila Planinske zveze Slovenije
IZ DEJAVNOSTI PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
NEPAL V LJUBLJANI
V ponedeljek, 5. maja so v novi stavbi Slovenskega Etnografskega muzeja na Metelkovi 2 v
Ljubljani, ob predaji akreditivnega pisma
Nepala predsedniku Slovenije odprli tudi priložnostno razstavo. Predstavljeni slikarski
cikel, podnaslovljen Impresije izpod Himalaje,
je nastal izpod čopiča Braneta Jazbarja,
ajdovskega slikarja, ki v zadnjem desetletju
svoj prosti čas namenja tudi gorništu.

N

a svečanem dogodku je Madan Kumar
Bhattarai, veleposlanik Nepala, v svojem
naslovitvenem govoru med drugim izrazil
prepričanje, da bo v prihodnosti prijateljstvo
med mlado in razvito državo Slovenijo ter njegovo domovino - tudi zaradi »gorate podobnosti« obeh - še bolj raslo. Obenem je navzoče
povabil k obisku te eksotične dežele, ob zaključku pa na prošnjo direktorice muzeja Bojane Rogelj Škafar, razstavo tudi slovesno odprl.
Spremljevalna razstava, ki je nastala na ponovno pobudo Aswina Shresthe, častnega konzula
Konzulata Nepala v Sloveniji, je bila že tretja
po vrsti, ki jo je gostila ta slovenska institucija. Leta 2005 se je kot plod prijateljstva med
Slovenijo in Nepalom že odvila razstava Nepalci – gospodarji gora, ki ji je v naslednjem letu
sledila še ena - Mejnik slovenskega alpinizma.

Razstavljalec Brane Jazbar (rojen leta 1947 v
Malih Žabljah na Vipavskem) se je likovno prebujal in uril na ljubljanski Srednji šoli za oblikovanje, študij pa dokončal na Pedagoški akademiji v Mariboru. Dolga leta je z zavzeto predanostjo deloval kot likovni pedagog ter se ob
delu posvečal slikarstvu, grafiki, oblikovanju,

kaligrafiji ter fotografiji. Od svoje prve samostojne razstave leta 1985 na Dvorcu Zemono pri
Ajdovščini je svoja dela predstavljal na več kot
desetih razstavah v Sloveniji in Italiji, od leta
1970 pa sodeluje tudi na skupinskih razstavah
ter na likovnih kolonijah. V letu 2007 se je
tako predstavil na osebni razstavi v Pilonovi
galeriji v Ajdovščini ter v Kosovelovem domu v
Sežani. Vzporedno s svojim delom in ustvarjanjem se je ukvarjal tudi s športom – z rokometom (od 1980 do 1988 je bil trener slovenske
mladinske rokometne reprezentance) in gorništvom. Leta 2003 je sledil Inkovskim potem
in osvojil najvišji vrh Peruja – Huascaran (6748
metrov) ter v perujskem mestu Nazci poslikal
steno kulturnega centra (Centro cultural Nazca
Village).

Tokratna razstava je bila v lanskem novembru
prvič na ogled v galeriji Doma krajanov v
Vipavskem Križu, v vasici nedaleč od Ajdovščine, kjer Jazbar danes živi in ustvarja.
Slikarski cikel Impresije izpod Himalaje, ki je
začel nastajati po avtorjevi vrnitvi iz Nepala
leta 2004, nekako določa že njegov naslov. To
5
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so avtorsko preoblikovane zaznave, presnov- komunikaciji z opazovalcem, hkrati pa že izreljene skozi videno in doživeto, občuteno in kel in opredelil zastavljeno in upodobljeno.
slišano. Vizualna izpoved, zrasla iz osebnih Prizori, ki jih je rekonstruiral spomin ter pozpogledov, iz gledišč, ki jih zaznamuje subjek- neje barvno in oblikovno sugestivno zabeležila
tivnost, je podana na zgovoren in razumljiv slikarjeva gesta, se tako združujejo v zapis in
način. Slikar je namreč z naslovi, ki upodob- dokument doživetega. In tako se v ambientu,
ljene motive umeščajo v dejanska okolja, s ki opisuje vsebinsko in pripoveduje vizualno,
simboli, z napisi ter s kaligrafsko potezo izpel- poraja nova dežela, ki gledalcu govori skozi
janimi znaki, pripoved dopolnil tako likovno razpoloženja in občutja …
Med povabljenimi gosti je bil tudi predsednik
kot vsebinsko.
Vendar se je kot izrazit individualist oddaljil in Planinske zveze Slovenije, Franci Ekar, kateodmaknil od dežele ter vanjo vnesel in zapisal remu je na sliki poklonil koledar za leto 2007 z
slog, potezo in črto svojega likovnega izražan- njegovimi značilnimi himalajskimi akvareli.
ja. Uporabljena barvna lestvica, abstrahirano Dotaknila sta se vprašanja o likovni prisotnosti
dojeta podoba krajin in vedut ter impulzivna v planinstvu, katera je bila že nekdaj, kot
poteza, ostajajo namreč povsem njemu lastne. danes, pomembno atraktivna. Na otvoritvi so
Ob tem tudi slikarjeva izvirna tehnika - skozi se znašla tudi druga znana imena slovenskega
proces nastajanja slike so pastozno nanešene alpinizma, Tone Škarja, Bojan Polak…. ki so že
barve spirane na papirju - omili stvarnost pre- dosegali najvišje vrhove Himalaje. V svečanem
dmetnega sveta ter mu odvzema strogost in in hkrati prijetnem vzdušju, čeprav le »na kratko« so pokukali v kulturo in življenje eksotičsuhoparnost zarisovanja vernega.
Te nanizane vtise, zajete iz pokrajine in živ- ne dežele in obudili spomine na himalajski
ljenja ljudi v njej, je avtor z opisnim pristopa- gorski prostor. Med slikami, ki so popeljale po
njem k podajanju vsebine postavil v neke vrste malce drugačnih poteh, pa so se obiskovalci
osebno predelani vodnik po eksotični deželi. Etnografskega muzeja lahko sprehajali do 18.
Nje različnosti bivanja in svojost značaja, ki jo maja.
narekujejo naravne danosti ter družbene, zgoTanja Cigoj
dovinske in kulturne značilnosti, je pripustil
___________________________________________________________________________________

SKUPŠČINA PZS 2008

Ker so bili tedaj izpolnjeni vsi pogoji za pričetek Skupščine, je bilo na predlog predsednika
PZS izvoljeno delovno predsedstvo, ki mu je
predsedoval Bruno Fras iz PD PT Maribor, v
njem pa so bili še Milena Brešan iz PD Tolmin,
Tone Tomše iz PD Radovljica, Mirko Tovšak in
PD Mislinja in Jože Ružič iz PD Matica Murska
Sobota.

V

soboto, 17. maja 2008 je bila v Cankarjevem domu na Vrhniki redna letna skupščina Planinske zveze Slovenije, ki se je
pričela ob 9. uri. Po uvodnem nagovoru predsednika PZS mag. Francija Ekarja je v kulturnem programu nastopil oktet Raskovec, ki je
zapel planinsko himno »Oj Triglav, moj dom«,
potem pa je predsednik PZS Franci Ekar slovesno podelil potrdila o sprejemu v PZS in zastave PZS dvanajstim novim članom PZS, ki so to
postali v zadnjem letu dni. Predsednik PD Vrhnika, ki je bilo tokratni gostitelj, Roman Novak
je pred začetkom skupščine zbranim pojasnil,
kako so zgradili nov razgledni stolp na Planini
nad Vrhniko, potem pa je predsedniku PZS
Franciju Ekarju slovesno izročil priznanje PD
Vrhnika »Zlati cepin«. Skupščino sta pozdravila
tudi direktor občinske uprave Vrhnika Marjan
Prijatelj in predsednik Gorske reševalne zveze
Slovenije Miro Pogačar.
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junija 2008, potem pa je predsednik PZS Franci Ekar v zaključni besedi povzel nekaj svojih
misli ob letošnji skupščini in se zahvalil vsem
delegatom za udeležbo. Po zaključku skupščine so se delegati in ostali prisotni ob klepetu
še okrepčali s pripravljeno malico in odšli
domov.

V nadaljevanju je predsednik PZS podal uvodno poročilo v katerem se je dotaknil vseh
tem, o katerih je pisal že v skupščinskem gradivu, ki je bilo objavljeno v posebni številki
Obvestil. Dotaknil se je tudi razprtij v organizaciji UIAA, ki se jim bo vodstvo PZS posvetilo
v prihodnje. Strinjal se je s kritiko UIAA ob
vzponu olimpijske bakle na Mt.Everest. Opozoril je tudi na prireditve, s katerimi bo PZS
letos obeležila več za njeno zgodovino
pomembnih dogodkov. V nadaljevanju so delegati sprejeli poročilo Verifikacijske komisije, ki
je ugotovila, da je skupščina sklepčna, saj je
bilo tedaj prisotnih 97 delegatov (kasneje 99)
od dvestodevetinštiridesetih z glasovalno pravico. Potrdili so Poslovnik o delu skupščine,
poročilo o delu Upravnega odbora PZS in njegovih organov v letu 2007, pregled realizacije
sklepov lanske skupščine, poročilo Častnega
sodišča, finančno poročilo (podrobno poročilo
je podala računovodkinja Vera Šmid) in poročilo Nadzornega odbora. Vsa poročila so bila
potrjena soglasno. Tudi razprava o poročilih ni
bila dolga, vseeno pa je odprla nekaj vprašanj.
Mirko Tovšak iz PD Mislinja je imel vprašanja
vezana na finančno poročilo in cene usposabljanj, na katere sta mu pojasnila podala Vera
Šmid računovodkinja PZS in Rudi Skobe, načelnik KUP. Obširno razpravo pa je povzročil predlog Jožeta Ružiča, naj UO na svoji naslednji
seji sprejme ukrepe proti PD Ljubljana-Matica,
ki članom PD v svojih kočah ne priznava 50%,
pač pa 30 % popust pri prenočevanju. Po daljši
razpravi, kjer so se delegati opredeljevali tako
za eno, kot za drugo stran, so izglasovali sklep
(52 glasov za), da UO PZS sproži ukrepe proti
kršitejem, predlog ukrepov pa pripravi GK PZS.
Sklenjeno je bilo še, da se prej skliče sestanek
s PD Ljubljana-Matica, ki ga mora organizirati
GK PZS. Skupščina je na predlog Mira Eržena
sprejela tudi sklepa glede gradnje Slovenskega
planinskega muzeja. Skupščina je seznanjena s
pobudo, sprejeto na sestankih MDO-jev, da v
treh letih vsak član prispeva po en evro letno
za izgradnjo muzeja. Skupščina poziva planinska društva, da ta sklep realizirajo. S tem je
bila razprava o poročilih končana. V nadaljevanju so delegati sprejeli program dela PZS in
finančni načrt za leto 2008. Rudi Skobe je pred
zaključkom vse prisotne povabil na letošnji
Dan planincev, ki bo na Krašnjem Vrhu, 7.

Danilo Sbrizaj
generalni sekretar PZS
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KEKEC IN POHODNIŠTVO V
MERCATORJU ŠIŠKA

»Kekcev« zrastejo v »Vitrance«, ki bodo znali
poskrbeti za naš alpski svet.

V

Mercatorju Šiška so v mesecu maju
potekali dnevi na temo Kekec in pohodništvo, kjer se je s svojo stojnico predstavil tudi Planinska zveza Slovenije. Z brezplačnim deljenjem propagandnega materiala,
Planinskega vestnika in plakatov; PZS je promovirala dejavnosti znotraj organizacije,
predvsem delo komisij, Planinske založbe in
Planinskega vestnika. Hkrati pa poteka prodaja
strokovne literature, zemljevidov in leposlovja
izdanih v Planinski založbi PZS.
Otroci pa so bili najbolj veseli balončkov, ki so
bili z znakom PZS tiskani ravno za njih. Za
vzpodbudo, da nekoč iz majhnih planincev

Matjaž Šerkezi

___________________________________________________________________________________

DAN POVELJSTVA SLOVENSKE
VOJSKE

V

soboto, 17. maja je v okviru dneva
poveljstva SV, v vojašnici Ivana Cankarja
na Vrhniki, potekala prireditev, v kateri
je sodelovala tudi Planinska zveza Slovenije.
Obiskovalce smo seznanili s sodobno plezalno
in alpinistično opremo, hkrati pa smo z zloženkami in prodajo literature promovirali še dejavnosti, ki se odvijajo v okviru PZS. Prireditev
je potekala od 8. do 16. ure in kot v vojaški
navadi je ni zmotil niti dež. Poleg klasične
predstavitve sodobnega orožja je za obiskovalce bil najbolj atraktiven polet s helikopterjem
Matjaž Šerkezi
do Ankarana. Številni, predvsem iz vrst SV so
pokazali veliko zanimanja za planinarjenje in
za revijo Planinski vestnik.
___________________________________________________________________________________

TEDEN PLANINSTVA

besedo predal organizatorjem dneva planincev, županji občine Metlika Renati Brunskole,
predsedniku MDO Dolenjske in Bele krajine
Rudiju Skobetu in predsedniku PD Metlika
Antonu Kraševcu. Županja je v nagovoru poudarila pomen planinstva za ljudi in kot dejavnost, ki jih združuje. Zato se tudi občina Metlika aktivno vključuje v soorganizacijo Dneva
planincev, tudi ona osebno kot članica PD.
Podrobno sta aktivnosti MDO in PD predstavila
še Rudi Skobe in Anton Kraševec.

P

laninska zveza Slovenije je v četrtek, 29.
maja 2008 organizirala novinarsko konferenco, na kateri je prisotnim predstavnikom sredstev javnega obveščanja predstavila
aktivnosti PZS v »tednu planinstva«, ki bo v
počastitev 60 letnice delovanja PZS v času od
2. – 7. junija 2008.
Uvod s predstavitvijo dejavnosti (priponka) je
imel predsednik PZS mag. Franci Ekar, ki je
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V nadaljevanju so aktivnosti komisij PZS v
poletni sezoni predstavili še mag. Franci Ekar,
predsednik PZS, predsednica Mladinske komisije Vanja Kovač je orisala dejavnost MK PZS in
predstavila pomembne akcije, načelnica Komisije za varstvo gorske narave Rozi Skobe je
spregovorila o dejavnosti te komisije, ki skrbi
za varovanje narave v gorskem svetu, Tone
Tomše načelnik Komisije za pota je spregovoril
o Zakonu o planinskih poteh in letošnjih akcijah obnove poti, Drago Horjak je orisal dejavnost Komisije za Gorsko reševanje PZS, Rudi
Skobe delo Komisije za usposabljanje in preventivo, Danilo Sbrizaj pa je informiral prisotne o obratovanju planinskih koč, cenah in
popustih v letu 2008 in o problemih financiranja planinskih koč.
Med in po končani novinarski konferenci pa so
se prisotni okrepčali z belokranjsko pogačo.

generalni sekretar PZS
Danilo Sbrizaj

___________________________________________________________________________________

VLOGA PZS PRI OHRANJANJU
GORSKE NARAVE IN NJENI
POGLEDI NA NASTAJANJE IN
PREDLOG NOVEGA ZAKONA O
TNP

zacije na področju varovanja narave. Izpostavil je problematiko sodelovanja z državnimi
organi. Pogrešamo javne razpise za ekološko
sanacijo planinskih postojank, ki so bili obljubljeni in žal do danes nerealizirani. Pomembna
je vključitev varuhov gorske narave in gorskih
stražarjev v nadzor na terenu. Imeli bi podoben status kot nadzorniki TNP. Problematiko
izvajanja nadzora, ki izhaja iz novega Zakona
o planinskih poteh, je označil kot primer črke
na papirju brez konkretnega izvajanja nadzora
v naravi. V tovrstne aktivnosti je nujna vključitev strokovnjakov iz vrst PZS. Enako velja za
ekspertne skupine. Te so v okviru PZS sestavljene z vrhunskimi strokovnjaki.
V nadaljevanju je dr. Milan Naprudnik predstavil vsebino in pomen Alpske konvencije. Čeprav je konvencijo državni zbor ratificiral, ni
zaslediti izvajanja v praksi. Predsednik PZS je
dodatno pojasnil, da je delegacija PZS predala
gradivo o problematiki neizvajanja Alpske konvencije predsedniku R Slovenije G. Danilu
Türku. Hkrati je bilo gradivo poslano na Vlado,
Ministrstvu za okolje in prostor ter Ministrstvu
za šolstvo in šport. Žal je bil odziv neustrezen.
Tudi v okviru predsedovanja Slovenije Evropski
uniji, je bilo veliko obljubljenega, a zelo malo
realiziranega.
Rudolf E. Skobe, podpredsednik PZS, je predstavil povezanost planinstva oziroma PZS s
predlogom zakona o TNP. Izpostavil je začudenje, da minister Podobnik v ekspertno skupino

V

sredo, 4. junija je v prostorih Planinske
zveze Slovenije v Ljubljani potekala
okrogla miza na temo ''Vloga PZS pri
ohranjanju gorske narave in njeni pogledi na
nastajanje in predlog novega zakona o TNP''.
Uvodoma je navzoče pozdravila Rozalija Skobe, načelnica Komisije za varstvo gorske narave PZS in poudarila, da je okrogla miza del
tedna planinstva, ki bo vrhunec dosegel v
soboto, 7. junija z dnevom slovenskih planincev na Krašnjem vrhu pri Metliki.
V nadaljevanju je spregovorila direktorica Triglavskega narodnega parka Marija Markež ter
se zahvalila za podporo KVGN oziroma PZS
predlogu novega zakona o Triglavskem narodnem parku. Do konca leta se bo predlog zakona ponovno pregledal in dopolnil. Poudarila je,
da je nov zakon nujno potreben, saj je sedanje
stanje nevzdržno.
Zbrane je nato pozdravil mag. Franci Ekar,
predsednik PZS, ki se je uvodoma zahvalil
KVGN za organizacijo okrogle mize kot
pomembne aktivnosti v tednu planinstva. Poudaril je vlogo PZS kot krovne planinske organi9
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za pripravo predloga zakona o TNP ni povabil državni sekretar na Ministrstvu za okolje in
PZS. Po posredovanju je PZS podala pripombe prostor Mladen Berginc, ki je pohvalil prizadein predloge. Iz obstoječe predloga je zaznati vanja PZS in njene komisije za varstvo gorske
,močno favoriziranje lokalnih skupnosti. PZS je narave za ohranitev neokrnjene gorske narave,
vključila veliko strokovnjakov in znanja v prip- zlasti vzgojno-izobraževalne akcije. Svetoval
je, kako preko projektov priti do finančnih
ravo pripomb na predlog zakona.
V imenu gospodarske komisije PZS je spregovo- sredstev.
ril Danilo Sbrizaj, generalni sekretar PZS. Vrnil
se je dvajset let nazaj, ko je takratna GK pričela z ekološko sanacijo planinskih postojank.
Leta 1991 je potekal posvet z delovnim naslovom: ''Kako narediti naše planinske postojanke
bolj prijazne okolju''. Delovna področja so bila:
- oskrba planinskih postojank z energijo, - pranje perila v dolini, - odvoz odpadkov v dolino,
- odprava kajenja v planinskih postojankah in –
osveščanje obiskovalcev o pomenu varovanja
gorske narave. Povedal je, da se tudi komisija
za planinske poti PZS pri svojem delu vključuje
v varovanje narave. Vgrajuje se veliko več
lesa, manj kovinskih varoval in naravovarstvene vsebine so sestavni del izobraževanj za V razpravi so sodelujoči soglašali, da je potrebno na področju reševanja naravovarstvene
markaciste.
Predstavnik mladinske komisije PZS Nejc Kose- problematike boljše sodelovanje ter predvsem
dnar je predstavil aktivnosti mladih na področ- aktivnejše vključevanje državnih institucij
ju varstva gorske narave. Te so vključene tako povezanih s to problematiko.
na področju izobraževanja kot ostalih akcijah
MK PZS.
mag. Uroš Vidovič
podpredsednik PZS
Zaradi neodložljivih službenih obveznosti se je
okrogle mize z nekoliko zamude udeležil tudi
___________________________________________________________________________________

PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE
PRAZNUJE 60 LET

V

nedeljo 06. 06. 1948 je bila v Ljubljani
v stekleni dvorani na Taboru ustanovna
skupščina " Planinske zveze Slovenije".
Osnovni sklep ustanovne skupščine je bil, da se
iz planinskih skupin, ki so delovale kot nekakšni odseki fiskulturnih društev oblikujejo
samostojna planinska društva, ki se združijo v
krovno planinsko organizacijo Planinsko zvezo
Slovenije.
V "novo" planinsko organizacijo PZS so bile
prenešene vse dejavnosti Slovenskega planinskega društva – SPD ustanovljenega v letu
1893: alpinizem, Planinski vestnik, propaganda,.. skupaj z premoženjem SPD in podružnic
SPD, planinskimi postojankami in "gorsko reševalno službo..;
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Planinska zveza Slovenije je štela v svojem
ustanovnem letu 12.498 članov planincev. Za
prvega predsednika PZS je bil izvoljen Fedor
Košir. V letu 1961 je prevzel predsednikovanje
dr. Miha Potočnik, ki je bil na čelu PZS do leta
1980, nasledil ga je Tomaž Banovec, za njim
za krajše obdobje Marjan Oblak, ki mu je sledil do leta 2001 Andrej Brvar. njemu pa od
leta 2001 dalje kot 6. predsednik PZS Franc
Ekar, predsednik s širokimi in celovitimi planinskimi izkušnjami, kot predsednik PD Kranja,
aktiven alpinist, gorski reševalec, gorski vodnik, učitelj smučanja, graditelj planinskih postojank, tovornih žičnic.. in aktiven in "viden"
uspešen gospodarstvenik v skoraj treh desetletjih. Njegovo sporočilo je bilo in je: kolikor bo
planinstvo PZS čimbolj vse slovensko toliko bo
vrednosti in vrednot PZS, kot krovne organizacije.
Danes ob 9. uri je bilo prijateljsko planinsko
srečanje planinskih delavcev, članov strokovne
10
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Dan planincev, ki je primarno namenjen pohodništvu, bo tudi prizorišče na katerem bo razvit nov prapor PZS. Slavnostni govornik pa bo
minister za okolje in prostor Janez Podobnik.

službe, načelnikov komisij, častnih članov, ko
so poleg spomina na prehojeno pot aktivno
ustvarjalnega delovanja PZS namenili tudi
nekaj misli, apelov o bodočnosti, tako imenovani viziji planinstva, "kako" naprej v času
novega tisočletja, kako obvladovati čas sprememb in čas gospodarskih in politični socialnih stresov ..;
07. junija pa bo ob 11. uri na Krašnjem vrhu
pri Metliki "Dan slovenskih planincev" kot zaključek delovnega "tedna planinstva" v katerem
so se vršile razprave, posveti, okrogle mize: o
planinskem naravovarstvu, planinstvu, kot
aktualenemu in pomembnemu segmentu v
turistični infrastrukturi; analiza zakona o planinskih poteh; diskusija o planinski informatiki, Planinskem vestniku, slovenskem planinskem muzeju..;

___________________________________________________________________________________

DAN PLANINCEV NA KRAŠNJEM
VRHU

nagovorih županje Občine Metlika Renate
Brunskole, predsednika PD Metlika Krašovca,
predsednika PZS mag. Francija Ekarja in slavnostnega govornika ministra za okolje in prostor dr. Janeza Podobnika, ki je opozoril tudi
na prispevek PZS pri varovanju in ohranjanju
okolja in ponudil pomoč MOP pri investicijah v
obnovljive vire energije in male čistilne naprave, katere planinske koče še kako potrebujejo.
Sledil je glavni dogodek dneva – razvitje novega prapora Planinske zveze Slovenije, ki ga je
iz rok predsednika MDO Dolenjske in Bele Krajine in podpredsednika PZS Rudija Skobeta
prevzel praporščak – podpredsednik PZS Stanko
Gašparič.

P

laninska zveza Slovenije je v soboto 7.
junija z Dnevom planincev na Krašnjem
vrhu nad Metliko zaključila Teden planinstva, ki je bil posvečen 60-letnici Planinske
zveze Slovenije.

Kljub deževni napovedi in spremenljivemu
vremenu se je v tem lepem kotičku Bele Krajine, nad Metliko tik ob hrvaški meji zbralo
nekaj tisoč planincev iz vse Slovenije, ki so
obisk Krašnjega Vrha izkoristili tudi za pohode,
saj so jih organizatorji – PD Metlika v sodelovanju s PD Črnomelj in Semič ter MDO Dolenjske in Bele Krajine – pripravili kar nekaj. V
prijetnem vzdušju so uživali v belokranjskih
dobrotah in v kulturnem programu, ki ga je
odlično povezovala Maja Kos. Po pozdravnih
11
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Po tem dogodku se je srečanje nadaljevalo v
sproščenem vzdušju, ob glasbi in plesu, za
katero je poskrbel tamburaški ansambel. Svoj
delež je prispevalo tudi vreme, saj med prireditvijo ni padla niti kaplja dežja, se je pa zato
vlila ploha potem, ko je večina že odšla.
Danilo Sbrizaj
generalni sekretar PZS
___________________________________________________________________________________

NOV OKUS PLANINSTVA NA
SPLETU
V juniju bo spletno mesto Planinske zveze Slovenije www.pzs.si doživelo preobrazbo, ki bo
zagotovo navdušila vse planince. Novo spletno
mesto bo ponudilo več interaktivnosti, njegovim uporabnikom pa nove možnosti sodelovanja. S tem sledimo razvoju interneta, ki posaLetnik 34 / številka 6 – 2008

meznikom s skupnimi interesi ponuja možnost
povezovanja v spletne skupnosti, kjer se lahko
spoznavajo, izmenjujejo mnenja in na različne
načine sodelujejo.
Glavna novost za vsakega uporabnika bo izdelava lastnega profila oz. osebne spletne strani,
ki smo jo poimenovali iPlaninec. Z brezplačno
registracijo na spletnem mestu www.pzs.si
boste lahko postali iPlaninec in si izoblikovali
lastno spletno identiteto, napisali nekaj o
12
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sebi, dodali fotografije, se predstavili drugim Posodobljena bo tudi spletna trgovina, ki bo
članom in se z njimi dopisovali. Obenem si omogočala nakup registriranim uporabnikom in
boste dogodke, ki se jih želite udeležiti, lahko v kratkem tudi elektronsko plačevanje.
dodali v opomnik na spletnem mestu. Dodajali V sodelovanju s planinskimi društvi bo PZS razsi boste lahko tudi povezave do raznih vsebin širila svoje poslovanje na splet in s tem omospletnega mesta, na primer posameznih koč, ki gočila lažje izmenjevanje informacij ter bolj
jih radi obiskujete. iPlaninec bo postala vaša ažurne podatke.
lastna, individualizirana oglasna deska infor- Da ne izdamo preveč, vas vabimo, da konec
macij in povezav, ki ste si jih zmeraj želeli meseca sami preverite, kaj je še novega na
www.pzs.si. Predvsem bi rad opozoril, da bosimeti prti roki.
Novo spletno mesto bo bolj pregledno razdel- te novo spletno mesto gradili tudi vi - planinci,
jeno na podlagi dejavnosti, ki se jih želite ude- katerim je vse skupaj tudi namenjeno. Regisleževati. Tako boste lažje dobili največ infor- trirajte se in napišite kaj o svojih planinskih
macij o tem, kar vas zanima. Poudarek bo podvigih in dosežkih, kje ste se potepali in
predvsem na najbolj aktualnih dogodkih, novi- kam se še nameravate povzpeti, saj nikoli ne
cah in drugih pomembnih informacijah. Ker veste, morda boste prav preko spleta dobili
poizkušamo čim bolje prisluhniti uporabnikom zanimivo družbo ;) .
in njihovim željam, boste lahko kljub temu še
naprej sodelovali na forumu, saj bomo marsikaj dobrega iz obstoječega spletnega mesta
zadržali. Določene stvari bodo sicer opuščene,
vendar bomo obenem dodali veliko novega.
Osrednja točka na novem spletnem mestu
www.pzs.si bo tudi posamezno planinsko društvo, ki bo poleg svoje predstavitve na svoji
podstrani postreglo še z lastnimi novicami in
dogodki. Vsak član bo tako lažje spremljal, kaj
se dogaja v njegovem društvu. Posamezno planinsko društvo bo samo skrbelo za objavo svojih informacij na spletnem mestu. Vsebina
novic, dogodkov in podatki o kočah bodo tako
za vsakega planinca bolj ažurni in uporabnejši.
V pripravi je tudi podaljševanje članstva preko
Jan Orlovič
spletnega mesta, ki bo uporabnikom omogočal
Agencija za spletne rešitve Sloway
enostavnejše podaljševanje in plačevanje letwww.sloway.si
ne članarine.
___________________________________________________________________________________

BELEŽKA

2. Gibanje po zahtevnih poteh
3. Primerjava strukture kadrov oz. usposabljanja
4. Plan dela za leto 2008
5. Informacija o delu komisije za varnost UIAA
6. Čas in kraj naslednje seje komisije
7. Razno

i

z sestanka Komisije CAA za planinstvo,
usposabljanje in varnost, ki je bila 25. aprila 2008 v Sargansu v Švici, v organizaciji
tamkajšnje planinske zveze, s pričetkom ob
08.30 uri.
Prisotni: Karl Schrag (DAV), Rino Zocchi (CAI),
Michael Larcher (OeAV), Brino Hasler (SAC),
Hubert Mayer (AVS), Patrick Lamarqu (FFCAM)
in Danilo Škerbinek kot predstavnik predsedstva CAA.
Opravičen: Ralph Wohlwend (LI) in Matjaž
Hafner (PZS)
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika zadnje seje

Ad 1)
Pravila gibanja za turne smučarje na urejenih
smučiščih, Ovrednotenje zahtevnosti izletov s
snežnimi krpljami in Gradivo o stojiščih so članice vključile v svoje programe usposabljanja.
Na željo prisotnih sem podal kratko informacije o trenutnem delu predsedstva CAA.
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Ad 2)
Varnost pri gibanju po zahtevnih poteh (via
feratah) je odvisna od materialov in gradiv, ki
so bila uporabljena za gradnjo zahtevnih poti,
od izvedbe teh poti, od geoloških značilnosti
terena in seveda od osebne opreme, ki jo znajo planinci različno dobro uporabljati.
Prisotni smo predstavil tozadevno prakso v
svoji planinski organizaciji. Iz povedanega in
predstavljenega povzemam naslednje zaključke:
V Alpah so zahtevne poti pretežno varovane po
vzhodnoalpskem ali po francoskem principu.
Pri prvem imenovanem principu planinec napreduje po stopah ali klinih in se varuje s vpenjanjem vponk samovarovalnega kompleta v
jekleno vrv, ki je napeta, pri drugem sistemu
pa je jeklena vrv ohlapna in tvori ob njeni
pritrditvi na klin zanko. Pri gibanju po zahtevni poti vponke samovarovalnega kompleta drse
po jeklenih vrveh. V primeru zdrsa ali padca
zagovorniki francoskega principa pritrditve
jeklene vrvi opozarjajo, da ne pride do nevarnih prečnih obremenitev vponk.
Težavnosti zahtevnih poti se žal v mednarodnem pogledu ne ocenjujejo enotno, v praksi
najdemo 5 do 6 težavnostnih stopenj ali oznake od A do E (E-ekstremno zahtevno). Pomeni, da je s vsako višjo številko ali črko teren
težji in temu odgovarjajoče raste zahtevnost,
potrebna moč, vzdržljivost ter tehnično znanje, potreben pogum in psiha.
Samovarovalni komplet v »Y« izvedbi je osrednji kos opreme za varno napredovanje po
zavarovanih poteh. Najpomembnejši del te
opreme je dinamični blažilec obremenitve
(skozi zaviralno ploščico ob padcu zdrsne del
zavorne vrvi ), kar zaradi trenja zmanjša silo
padca, kadar pride do njega. S kratko neskončno zanko dinamični blažilec in s tem samovarovalni komplet
povežemo s
plezalnim
pasom. »V« izvedba varovalnega kompleta
sicer zadošča CE.normam, vendar se njegova
uporaba ne priporoča. Mnogi so želeli tovarniško izdelani samovarovalni komplet nadomestiti s pomožnimi vrvicami enake debeline, kot jo
ima varovalni kompleti, vendar nesreče opozarjajo, da ima tako izdelani samovarovalni
komplet več šibkih mest. Namesto na vpletena
konca varovalne vrvi, ki jih izdela proizvajalec, so vponke pritrdili z vozli, namesto posebnih namenskih vponk za vpenjanje v jekleno
vrv ob varovanih poteh so uporabljali sicer
vponki s matico, vendar njihova uporaba
Letnik 34 / številka 6 – 2008

terja veliko več vaje in moči. Te vponke so
šibkejše in manjše, kot za te namene posebej
izdelane vponke z večjo odpiralno odprtino in
posebnim dodatnim varovanjem, kar je možno
odpreti in varovalo sprostiti z eno roko. Te
vponke, ki odgovarjajo večjim zahtevam kot
običajne, so označene s črko »K«. Vedeti je
treba, da deluje na blažilec samovarovalnega
kompleta v primeru padca osebe teže 80 kg 5
metrov globoko obremenitev 40 kN (4 tone).
Različno, v odvisnosti od modela samovarovalnega kompleta in izvedbe dinamičnega blažilca, ta s trenjem zmanjša direktno obremenitev
na človeka. Sodobni dobro delujoči samovarovalni kompleti z dinamičnim blažilcem obremenitve so za varnost ljudi na zahtevnih poteh
nujno potreben del opreme. V primeru, da se
varujemo na zahtevnih poteh brez blažilca
obremenitve, se obremenitev padca direktno
prenaša na opremo, ki jo oseba uporablja in
nanj, kar je zelo nevarno.

Planinci kot osebno opremo, ki jo imajo pritrjeno na sebi za gibanje po zahtevnih poteh
uporabljajo sedni pas, enodelni ali dvodelni
plezalni pas. Iz stališča varnosti je izredno
pomembno, kje s krajšo neskončno zanko
samovarovalni komplet povežemo s plezalnim
pasom. Točka povezave je odvisna od konstrukcije plezalnega pasu, v vsakem primeru pa
mora ta biti nekoliko nad našim težiščem.
POZOR - od mesta opisane točke povezave je
odvisno, v katerem položaju bo obviselo telo v
primeru padca. Iskanje informacij o tem in
odgovori na podobna vprašanja so tudi v tujini
najpogostejši vzroki za obiske pisarn planinskega društva.
Na zavarovanih poteh moramo računati tudi s
padajočim kamenjem. Nujen kos opreme je
tudi čelada z atestom. Njeni notranji pasovi se
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morajo lepo prilegati glavi, kar dosežemo z
nastavljivimi mehanizmi. Iz glave nam čelada
po pritrditvi ne sme drseti, biti mora tudi lahka, zračna in omogočati dobro gibljivost glave.
Ob nabavi čelade moramo biti pozorni na
datum njene izdelave in na oznako CE-norme
ali še bolje na UIAA kvalitetno oznako. Upoštevati je potrebno navodila za uporabo. Uporaba čelad, namenjenih drugim športnim zvrstem (n.pr. za kolesarjenju) za te potrebe ni
priporočljiva.
Težavnost izbrane zahtevne poti, dostop in
kasnejši sestop, letni čas itd narekujejo še
izbor ustrezne obleke, obutve, zaščito rok,
eno ali dve rezervni krajši brezkončni zanki,
vponke, s seboj moramo vzeti prvo pomoč,
prenosni telefon, vrečo za bivakiranje in čelno
svetilko.
Za turo po zahtevni poti se smemo odločiti, ko
zaupamo svojim močem, smo na to psihično
pripravljeni, ko zaupamo svoji opremi, jo
znamo uporabljati in se predhodno ob izdelavi
načrta za svojo turo z vsem, kar nas na njej
čaka, podrobno seznanimo.
Predstavniki prisotnih planinskih zvez so predstavili različne pristope pri usposabljanju svojega članstva za gibanje po zahtevnih poteh.
Ocenjujem, da je najkvalitetnejšo vsebino te
vzgoje pripravila avstrijska planinska zveza, ki
je v 140 strani obsegajočem učbeniku zbrala
vso snov na temo gibanja po zahtevnih poteh.
Poleg tega je pripravila z isto vsebino še CD.
Prijavljeni za ta tečaj prejmejo učbenik, pripravljeno učno vsebino predelajo na tečaju ob
projekciji vsebine CD in praktičnem delu
(učbenik je priloga poročila).
Po istem konceptu so pripravili še učno gradivo
za plazove, prvo pomoč ter gibanje po ledenikih.
Na tečaj iz tehnike gibanja po zahtevnih poteh
sprejemajo vodnike in tiste že usposobljene
člane, ki se žele izpopolniti še v tej tehniki.
Oseba, ki vodi druge po zahtevnih poteh, mora
obvladati tehniko varovanja, spust vodenega in
osnovno tehniko reševanja.
Vodnik v Franciji na zahtevnejših poteh uporablja vrv le za izčrpanega, za primer potrebe
po pomoči in za povratek, ne pa kot osnovno
pomagalo za napredovanje. Velja, da so tudi
zahtevne poti pripravljene v osnovi za to, da
lahko ljudje samostojno obiskujejo zahtevnejše gore.
V Nemčiji sme vodnik, sicer odvisno od zahtevnosti poti, peljati po zahtevni poti največ
dve osebi. Vsak od njih mora imeti svoj samo-

varovalni komplet. V primeru več planincev na
isti zahtevni poti, sme biti na odseku jeklene
vrvi med dvema klinoma le ena oseba.
Prišli smo do spoznanja, da bi bilo koristno, ko
bi zbrali izkušnje ter poglede o tem, kaj morajo vodniki planinskih zvez, članic CAA, za
vodenje po zahtevnih poteh obvladati.
Vsak delegat bo pripravil tozadevni predlog
(A4 list) in ga do 25.06.2008 poslal predsedniku komisije. Ta bo pripravil zbirnik (po potrebi
se stališča uskladijo v dopisni seji) in ga kot
priporočilo predložil jesenski skupščini CAA.
Predstavnik OeAV je predlagal v obravnavo
njihova zlata pravila za gibanje oz. obnašanje
planincev na zahtevnih poteh. Pravila smo
sprejeli kot delovni predlog. V teku enega leta
se naj nanje da dopolnitve ali popravke, nakar
se jih predloži skupščini (priloga).
Članice CAA so večinoma dolžne skrbeti za
vzdrževanje in obnovo planinskih poti. Za to
skrbe društva. Planinske zveze izdajajo potrebne zemljevide in vodiče. Planinske zveze Avstrije, Nemčije in Švice so izdale Vodila pri
obravnavi predlogov za gradnjo novih, zlasti
zahtevnih poti in Katalog kriterijev za gradnjo
in ureditev zahtevnih poti in se pri navedenih
nalogah ravnajo v skladu s temi gradivi.
Ad 3)
Predstavil sem gradivo o strukturi kadrov oz. o
usposabljanju, ki ga izvajamo v PZS in ga je
pripravil Matjaž Hafner. Gradivo je sprožilo
nekaj vprašanj (financiranje, število ur za
usposabljanje kadrov posamezne vodniške
kategorije, izpopolnjevanje kadrov, sodelovanje Fakultet za šport, …kar sem pojasnil) in je
bilo z zadovoljstvom sprejeto.
V nadaljevanju je strukturo usposabljanja
predstavil predstavnik Planinske zveze južne
Tirolske (AVS). Ta izhaja že iz organizacije te
planinske zveze, ki ima referate za planinstvo,
koče, pota in športno plezanje, za varstvo
narave ter okolje, mladino in družine, marketing z informatiko ter kulturo in knjižnico.
Referat za planinstvo usposablja mladinske
vodnike, vodnike izletov, spremljevalce izletov
ter koordinatorje planinske dejavnosti v društvih in sekcijah. Zanimivo je, da veliko pozornost posvečajo sleherno leto tečajem za amaterske društvene delavce, enako tudi za zaposlene v PD in Zvezi (gradivo je priloženo poročilu na PZS). Za poglobljena in nadaljevalna
usposabljanja se poslužujejo gorskih vodnikov.
Delegat SAC je poročal o pripravi učbenika za
planinsko dejavnost v letnih razmerah, ki bo
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izšel to poletje. Učbenik za planinsko dejavnost v zimskih razmerah je v delu. Učbenika
bosta natiskana v nemškem, francoskem in
italijanskem jeziku.
Ad 4)
Program dela za leto 2008 predstavlja dokončanje pregleda nad strukturami planinskega
usposabljanja pri članicah CAA in priprava
okvirnih smernic za inštruktorski kader, ki
usposabljajo planince, turne smučarje in alpiniste.
Pripravila se bodo tudi priporočila za gibanje
po zahtevnih planinskih poteh (varnostni standard, usposabljanje in oprema).

Zavzeli smo stališče, da si komisiji nista konkurenčni, nasprotno, dogovorili smo se za obojestransko informiranje ter sodelovanje. G.
Lamarque je v razmislek predlagal, da se predsedniku komisije UIAA za varnost ponudi sedež
opazovalca v naši komisiji. Vse informacije o
dejavnosti UIAA je mogoče najti na internetu/Google.
Ad 6)
V letošnjem letu ni predvidena naslednja seja.
Pripravljena gradiva in njihovo usklajevanje bo
potekalo preko interneta.
Ponudbo za organiziranje prihodnje seje komisije je dala PZ Južne Tirolske, ki bo dne 24.
aprila 2009 v Bolzanu.

Ad 5)
Komisija UIAA za varnost je ena od tistih, ki je Ad 7)
v svojem dolgoletnem delovanju prinašala Predstavnik DAV je poročal o statistični obdevedno zelo dragocene podatke. Pomembne lavi nesreč njihovih članov, ki jo izvedejo vsaki
rezultate iz ločenih raziskav ji je prispevala dve leti. Analiza temelji na podatkih, ki jih
Komisija DAV za varnost z Pitom Schubertom DAV prijavlja zavarovalnici ob uveljavljanju
na čelu. Z izstopom Planinskih zvez Avstrije, nezgodnega zavarovanja svojih članov. SpozNemčije in Švice iz UIAA, do česar je prišlo nanja iz analize vgrajujejo v programe usposazaradi vse redkejše obravnave zadev, ki se bljanja, preventive, najdejo mesto v učni litenanašajo na problematiko Alp in njihovega raturi in so kvalitetna osnova za nadaljnje
članstva, so prenehali z sodelovanjem v tej delo s članstvom.
komisiji tudi njeni predstavniki. Patrick DAV in OeAV sta pripravila na CD specialke
Lamarque, delegat CAF v tej komisiji je priso- svojega planinskega sveta v 3D tehniki z vrisatne seznanil z sedanjimi aktivnostmi in delom nimi potmi v letnih in zimskih razmerah,
opremljene so s podatki za podporo GPS. Cena
te komisije.
V zadnjih letih so pripravili standarde za hojo, CD je 70 €. Naročiti ga je možno po spletnem
plezanje, turno smučanje in plezanje v ledu. omrežju
Program usposabljanja za hojo s krpljami tis- Dne 11. in 12. 07. letos prireja DAV s PD strotih, ki so opravili tečaj za plezanje, je bil kovni posvet o bodoči socialni, športni, vrhunodmevno sprejet, saj so s tem dali možnost ski ter planinsko gospodarski viziji. Na posvetu
številnejšega plezanja v zaledenelih slapovih. predvidevajo tudi uskladitev ciljev, načrtov ter
Pripravljajo nove standarde za trening plezan- nalog. Zaključno strukturno poročilo bo vodilo
ja ter kriterije za ocenjevanje uspešnosti teh za nadaljnjih 10 let. Na posvetovanju pričakutreningov. Trenutno imajo težave z verificiran- jejo tudi udeležence iz drugih planinskih zvez.
jem programov usposabljanja iz držav članic, Sestanek je bil končan ob 16.45 uri.
ki nimajo planinske in alpinistične tradicije.
Zahtevno alpinistično opremo so pričeli v
Zapisal:
Evropi prodajati tudi proizvajalci iz Azije.
Danilo Škerbinek
Opozarjajo na potrebo po njenem certificiranju.
___________________________________________________________________________________

»Zlata pravila« za zahtevne planinske poti

G

ibanje po zahtevnih planinskih poteh je povezano s tveganjem. Pri nezadostni predpripravi, pomanjkljivi opremljenosti ali napačnem ravnanju obstaja nevarnost padca in s tem
življenjska nevarnost! Ob upoštevanju pravil gibanja po zahtevnih poteh se ne zmanjšuje
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le možnost nesreče, povečuje se tudi doživetje in užitek
1. Temeljito načrtovanje!
Kdo gre z vami? Težavnost in dolžina poti! Vremenske nevarnosti, možnost nevihte? Razmere –
je zahtevna pot odprta! Možnosti za umik? Dostop in sestop?
2. Cilj je potrebno uskladiti z osebnimi predpostavkami!
Prevelike težavnosti oz. samoprecenjevanje zmanjšujejo doživetje in lahko privedejo do nevarnih situacij (padec, zastoj na poti).
3. S seboj vzemite in uporabljajte popolno, v skladu s pravili predvideno opremo!
Samo dosledna in ustrezna uporaba opreme omogoča varno gibanje po zahtevnih poteh.
4. Posebno pozornost posvetite vremenu (strela)!
Pomislite. Vi se gibate ob predimenzioniranem »strelovodu«. Mokrota in mraz izjemno povečata
možnost za padec.
5. Varovalom na zahtevni poti ne zaupajte na slepo, brez preverjanja!
Rušilni vplivi kot padajoče kamenje, pritisk snega ali strela lahko povzroče škodo na varovalih.
Ne vstopajte na zaprte zahtevne poti.
6. Preizkus partnerja na začetku poti!
Obojestransko se preverita (princip štirih oči): Je čelada na glavi? Je plezalni pas pravilno nameščen in vrv v zaviralni ploščici pravilno vstavljena? Je samovarovalni komplet pravilno povezan s
plezalnim pasom? Je zavorna vrv pripravljena?
7. Vzdrževati zadostne razmake!
Planinec pred nami lahko pade in nas poškoduje, zato sme biti na odseku jeklenice med dvema
klinoma le ena oseba.
8. Jasni dogovori in ozir na druge!
Pogosto pride do nevarnih situacij zaradi nezadostnih dogovorov ali pomanjkljive obzirnosti pri
prehitevanju, pazljiv hodec preprečuje padanje kamenja.

KOMISIJE UO PZS POROČAJO
VODNIŠKI KOTIČEK

P

V času od 29.5. do 1.6.2008 se je 24 članov PD
iz vse Slovenije udeležilo tečaja za vodnike
PZS-kategorije B (zahtevne kopne ture), ki je
bil na Okrešlju. Udeleženci so bili nastanjeni v
Frischaufovem domu. Praktično in teoretično
znanje pa so tečajnikom podajali mentorji
Rudi Ambrož, Jože Kamenšek, Katja Kadiš in
Jože Rožič. Vodja tečaja je bil Janko Mihev.
Izpitna tura je določena za 21. junij, ki bo
prav tako na Okrešlju. Tečajniki morajo do
takrat izdelati seminarsko nalogo in uspešno
opraviti izpitno turo, da bodo s pridobljenim
znanjem registrirani vodniki B kategorije pri
PZS.

laninska zveza Slovenije, Vodniška komisija-Podkomisija za usposabljanje dobro
skrbi za izobraževanje članov PZS.
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IZ PLANINSKE ZALOŽBE
PLANINSKE OBHODNICE IN
POHODI
OPREDELITEV IN PREGLED
Avtor Nikóla Guid, 266 strani besedila in 24
strani fotografij, 2008, cena: 19 €.

F

enomen hoje po obhodnicah (veznih, krožnih in točkovnih poteh - transverzalah)
se je rodil v Sloveniji, in sicer leta 1953,
ko je bila na pobudo prof. Ivana Šumljaka
odprta Slovenska planinska transverzala št. 1
od Maribora do Kopra (danes jo poznamo kot
Slovensko planinsko pot). Bila je to prva vezna
planinska pot v Evropi. Po njenem vzoru je
urejenih na desetine planinskih, gozdnih
učnih, kulturnih, turističnih in drugih tematskih poti tako pri nas kot tudi v ostalih evropskih državah.
Pričujoče delo je rezultat skupinskega dela
poznavalcev tega področja, organiziranih v
Odboru za planinske obhodnice in akcije v
okviru Komisije za planinske poti PZS. Odbor je
planinske transverzale poimenoval planinske
Letnik 34 / številka 6 – 2008

obhodnice (pojem obhodnice je prevzel tudi
zakon o planinskih poteh). V tem delu so opisane samo take obhodnice, ki so odprte za
javnost, imajo dnevnike, so opremljene z žigi
in pri katerih skrbnik podeli posebno priznanje
kot spomin na opravljeno pot.
Nekateri skrbniki zahtevajo od pohodnikov
večkratni obisk obhodnic za podelitev priznanja ali postavijo kakšen drugi pogoj (npr. zbir
višin). Avtor take obhodnice imenuje trajne
akcije. Spet drugi skrbniki postavijo časovni
termin, do katerega je potrebno obiskati
obhodnice oziroma končati akcije, ki jih imenuje časovno omejene akcije. Pri obhodnicah
in trajnih akcijah je čas za dokončanje neomejen, pri časovno omejenih akcijah pa je priporočljiva spodnja meja trajanja akcije eno leto.
Druga vrsta akcij, ki jih avtor opisuje, so množični pohodi, ki se izvedejo praviloma na isti
termin enkrat v letu. Pohodi so se pojavili pri
nas sredi šestdesetih let in predstavljajo poleg
obhodnic drugi fenomen našega planinstva.
Zadnja leta opažamo vedno več pohodniških
akcij, tako da ima že skoraj vsako planinsko,
turistično ali športno-rekreativno društvo svoj
pohod. Seznam pohodov je še daljši od seznama obhodnic, trajnih in časovno omejenih
akcij, zato se je omejil samo na pohode, kjer
udeleženec prejme posebno priznanje oziroma
spominček.
Knjiga predstavlja v prvi vrsti opredelitev in
pregled obhodnic, akcij in pohodov v Sloveniji.
To ni vodnik v klasičnem smislu, saj v njej
manjkajo podrobni opisi poti obhodnic, akcij in
pohodov. Knjiga je namenjena predvsem planincem in ljubiteljem narave ter pohodništva,
vodnikom PZS kot vir idej za izlete in skrbnikom obhodnic ter pohodov zaradi zbranih priporočil.
Obhodnice, trajne in časovno omejene akcije
so razvrščene po starosti delovanja in so predstavljene samo z najosnovnejšimi podatki, kot
so datum odprtja, naziv in naslov skrbnika,
območje umeščenosti oziroma jedrnat opis
trase, komu ali kateremu dogodku je posvečena, vrsta poti, dolžina v km, čas obhoda v urah
ali dneh, število kontrolnih točk, označbe na
poti, vrsta priznanj, način pridobitve priznanj,
oblika dnevnika, ali obstaja vodnik in kje je
možno kupiti tako dnevnik kot vodnik. Pri
časovno omejenih akcijah je naveden tudi
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vino slovenskega planinstva. V poglavju 7 so
navedeni planinski pohodi in razvrščeni po
mesecih izvajanja. Na kraju poglavja so omenjeni ukinjeni planinski pohodi, ki so jih organizirali vsaj deset let. Poglavje 8 obravnava
pohode zunaj PZS, prav tako predstavljene po
mesecih izvajanja. V zadnjem razdelku tega
poglavja se dotakne pomembnejših ukinjenih
pohodov. Za slovenske planince so zanimivi
tudi pohodi slovenskih planinskih in drugih društev v zamejstvu. Le-te razvrsti v poglavje 9.
Na koncu so zapisani tudi najpomembnejši viri,
iz katerih je črpal svoja razmišljanja in podatke, ter stvarno kazalo za lažje iskanje, ki je
mogoče preko imena organizatorjev (društev)
oziroma preko naziva obhodnice ali akcije.
V knjigi so zbrani podatki o 73 obstoječih
planinskih obhodnicah, eni obhodnici SPD v
Italiji, 15 obhodnicah zunaj PZS, 6 planinskih
trajnih akcijah in o 11 planinskih časovno omejenih akcijah. Opiše še 20 ukinjenih obhodnic,
trajnih in časovno omejenih akcij. Predstavi
tudi 232 obstoječih pohodov, ki ustrezajo postavljenim kriterijem. Omeni še 13 ukinjenih
pohodov, ki so trajali vsaj deset let. Delu dajejo posebno vrednost v naravnem merilu posnete značke (broške ali medalje) tako obstoječih
kot ukinjenih obhodnic, trajnih in časovno
omejenih akcij. Preverjanje podatkov, ki se
dokaj hitro spreminjajo, je zaključil 20. feb.
2008.

predvideni datum ukinitve. Pohodi so urejeni
po mesecih izvedbe in so predstavljeni s podobnimi podatki kot obhodnice in akcije. Pri
pohodih je dodan še čas izvedbe in organiziranost prevoza. Obhodnice, trajne in časovno
omejene akcije razdeli v skupine, za katere
skrbijo planinska društva, in v skupine, ki so
pod skrbništvom društev izven PZS. Podobno
velja za pohode. Pri vsaki obhodnici in akciji
so citirane vse objave v Planinskem vestniku,
preko katerih je mogoče priti do podrobnejših
informacij
Avtor razdeli besedilo v devet poglavij. V
poglavju 1 se loti opisa vseh preglednih objav
o obhodnicah, trajnih in časovno omejenih
akcijah ter pohodih. Sledijo definicije planinske obhodnice, planinske trajne in časovno
omejene akcije ter planinskega pohoda v
poglavju 2. V poglavju 3 se dotakne drugih poti
in akcij tako planinskih društev kot športnih in
drugih organizacij. V poglavju 4 obravnava
priporočila za planinske obhodnice, planinske
trajne akcije, planinske časovno omejene akcije in planinske pohode. Poglavje 5 posveti
smernicam za postavitev informacijskega sistema za obhodnice, trajne, časovno omejene
akcije in pohode. V poglavju 6 predstavlja
obhodnice, trajne in časovno omejene akcije,
tako planinske kot tiste zunaj PZS. Končni razdelek v tem poglavju posveti vsem ukinjenim
obhodnicam, trajnim in časovno omejenim
akcijam, ki so pomembno zaznamovale zgodo-

_________________________________________________________________________

DR. JULIUS KUGY – IZ MOJEGA
ŽIVLJENJA V GORAH

P

laninska založba PZS obvešča, da je izšel
faksimile knjige Iz mojega življenja v
gorah (Aus dem Leben eines Bergsteigers)
dr. Juliusa Kugyja. Faksimilu je priložen poseben zveščič doslej še ne objavljene korespondence med dr. Kugyjem in M. M. Debelakovo
ob dogovorih za prevod Kugyjevega dela.

________________________________________________________________________
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Ponovno je možno pri planinski založbi PZS naročiti tudi pesmarico
Gorniška 1.

Informacije in naročila:
Planinska založba
Dvoržakova 9
1000 Ljubljana
tel. 01/43-45-684, fax: 01/43-45-691, el. naročila:
planinska.zalozba@pzs.si ali preko spletnih strani PZS: www.pzs.si

KOMISIJA ZA TURNO KOLESARSTVO
Komisija za turno kolesarstvo pri UO Planinske zveze Slovenije

Usposabljanje za turno kolesarske vodnike
Komisija za turno kolesarstvo (KTK) razpisuje v letu 2008 naslednji dve usposabljanji:
– usposabljanje za Turno kolesarskega vodnika I in
– usposabljanje za Turno kolesarskega vodnika II.
Usposabljanje je namenjeno predvsem kandidatom, ki bi želeli voditi kolesarske izlete v gorski
svet v okviru planinskih društev, pa tudi v okviru drugih organizacij.
Programa usposabljanja obsegata:
– teoretični sprejemni izpit in preizkusno turo
– štiridnevni osnovni tečaj
– seminarsko nalogo in izpit
– pripravništvo
Pogoj za udeležbo na usposabljanju je uspešno opravljen teoretični sprejemni izpit (glej Prilogo
1) iz programa Planinske šole in opravljena preizkusna tura zahtevnosti V5 in S4 (glej Prilogo 2).
Vodniki PZS in drugi strokovni kadri PZS, katerih program vključuje vsa znanja iz programa Planinske šole, so oproščeni teoretičnega sprejemnega izpita. Preizkusna tura bo izvedena 21. junija v Polhograjskem hribovju, tedaj se bomo tudi dogovorili o datumu sprejemnega izpita. Oba
osnovna tečaja pa bosta organizirana na Valvazorjevem domu pod Stolom od 3. do 6. julija.
Pogoj za udeležbo na usposabljanju je tudi popolna tehnična oprema turnega kolesarja (gorsko
kolo, kolesarske rokavice, čelada, zaščitna očala, nahrbtnik, rešilna folija, komplet prve pomoči,
kompas, geografska karta Stol in Begunjščica PZ, kolesarski komplet za popravila na terenu, GSM
telefon). Priporočamo tudi ročni GPS sprejemnik.
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.
Kandidat mora ob prijavi izpolnjevati naslednje pogoje:
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– splošni pogoji: starost najmanj 18 let, najmanj V. stopnja šolske izobrazbe, tečaj prve pomoči
v obsegu snovi, kot je opisana v učbeniku Planinska šola, članstvo v planinskem društvu, ki je
član PZS, ustrezno zdravstveno stanje
– posebni pogoji: uspešno opravljena teoretični sprejemni izpit in preizkusna tura, najmanj 20
samostojnih kolesarskih tur, med katerimi jih vsaj 5 dosega zahtevnost S4 (glej Prilogo 3). 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 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 veljavno licenco, ustrezno
zdravstveno stanje,
– posebni pogoji: uspešno opravljena preizkusna tura, najmanj 20 samostojnih kolesarskih tur,
med katerimi jih vsaj 5 dosega zahtevnost S5 (glej prilogo 3) 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 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 so objavljeni na domači strani Komisije za turno
kolesarstvo http://ktk.pzs.si/ v rubriki Programi in razpisi.
Vodstvo usposabljanja
Vodstva usposabljanja sestavljajo inštruktorji in predavatelji, dolgoletni turni kolesarji, vešči
pedagoškega dela, ki želijo svoje znanje in izkušnje posredovati drugim. Glede na to, da pride
en član vodstva na 5 udeležencev bo program izveden varno in kakovostno, zaradi stalnega stika
udeležencev z vodstvom pa je omogočeno tudi veliko individualnega dela.
Prijava na usposabljanje
Prijava mora vsebovati:
– fotokopijo osebnega dokumenta
– fotokopijo dokumenta najvišje dosežene stopnje izobrazbe oz. o potrdila o šolanju
– zdravniško potrdilo (glej Prilogo 4)
– prijavo na tečaj za turno kolesarskega vodnika I oz. II (glej Prilogo 5)
– lastnoročno podpisan pregled opravljenih kolesarskih tur (glej prilogo 3)
– potrdilo o opravljenem tečaju prve pomoči (oz. fotokopijo veljavnega vozniškega dovoljenja)
– fotokopijo planinske izkaznice s plačano članarino za tekoče leto
Prijavo pošljite na naslov:
Planinska zveza Slovenije, Komisija za turno kolesarstvo, p.p. 214, 1001 Ljubljana
Skrajni rok za prijave je 11.6.2008. KTK bo sproti pregledala prispele prijave in kandidatom, ki
ustrezajo razpisnim pogojem poslala po pošti račune in program preizkusne ture. Planinsko društvo oz. posameznik (samoplačnik) mora račun poravnati najkasneje do 19.6. Število udeležencev
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obeh tečajev skupaj je omejeno na 30, v primeru prevelikega števila kandidatov bodo imeli prednost tisti, ki bodo prej vplačali stroške tečaja.
Za dodatne informacije pišite na e-naslov turno.kolesarstvo@pzs.si
ali pokličite na tel. 01 434-56-89.
Cena usposabljanja in plačilni pogoji
Cena usposabljanja znaša 180€ in je sestavljena iz kotizacije in oskrbe. V kotizaciji so zajeti
organizacijski stroški usposabljanja in nezgodno zavarovanje udeležencev in vodstva. V oskrbo
sta všteta hrana in prenočišče udeležencev usposabljanja (3 polni penzioni in dve dodatni kosili).
Kandidatom, ki ne bodo uspešno opravili preizkusne ture ali teoretičnega sprejemnega izpita in
se zato ne bodo mogli udeležiti tečaja se zaračuna 40€, 140 € pa vrne v roku 30 dni. Teoretični
sprejemni izpit je mogoče enkrat ponavljati. Prijavljeni udeleženec ima pravico pisno odpovedati udeležbo, kar sporoči na zgoraj navedeni naslov KTK. V tem primeru ima KTK pravico zadržati del vplačanega zneska ali celotno vplačilo. Višina zadržanega zneska je odvisna od časa, v
katerem je udeleženec odpovedal svojo udeležbo na usposabljanju, in sicer:
– od 20 do 10 dni pred začetkom akcije - 30 % celotne predvidene cene;
– od 9 do 4 dni pred začetkom akcije - 50 % celotne predvidene cene;
– od 3 dni do dneva odhoda in po odhodu - 100 % celotne predvidene cene.
Celoten znesek se izjemoma povrne na podlagi zdravniškega potrdila, s katerim prijavljeni potrjuje, da se iz opravičljivih vzrokov ne more udeležiti vplačanega usposabljanja. Celoten znesek
vrnemo v roku 30 dni po prejetju zdravniškega potrdila in na podlagi odobritvenega sklepa KTK.
Odpoved usposabljanja s strani izvajalca usposabljanja
KTK si pridržuje pravico, da odpove izvedbo usposabljanja najpozneje pet dni pred odhodom, če
je potrebno število prijavljenih premajhno oziroma zaradi drugih objektivnih razlogov. V tem
primeru prijavljenim vrnemo celotni vplačani znesek. KTK lahko v primeru slabih vremenskih
razmer v dogovoru s prijavljenimi udeleženci spremeni tudi v razpisu navedeno lokacijo ali
datum usposabljanja.
Zdravniško potrdilo
Obrazec zdravniškega potrdila izpolni in izda osebni zdravnik na podlagi zdravstvenega stanja.
Potrdilo ne sme biti starejše od treh mesecev.
Ugoden nakup opreme za orientacijo
Za udeležence usposabljanja smo se z dobavitelji opreme za orientacijo dogovorili za ugodne
možnosti nakupa nekaterih njihovih izdelkov (glej Prilogo 6).
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KOMISIJA ZA PLANINSKE POTI
Komisija za planinske poti na podlagi sklepa seje z dne 13. maja 2008 objavlja

RAZPIS
za postavitev usmerjevalnih tabel na Slovenski planinski poti
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje postavitve usmerjevalnih tabel na križiščih
Slovenske planinske poti.
2. Višina sredstev, ki se namenja za postavitev usmerjevalnih tabel na Slovenski planinski
poti je 16.900 EVR. V primeru velikega števila prijav bo komisija določila največje število usmerjevalnih tabel, ki jih bo lahko sofinancirala posameznemu prijavitelju.
3. S prijavo na razpis se planinske društvo zavezuje, da bo na svoje stroške postavilo
usmerjevalne table na križišča in o tem naredilo poročilo.
Komisija bo zagotovila usmerjevalne table po ceni 12 € komad ( 1/3 uradne cene table) iz
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kvalitetnih materialov, katerih oblika in napisi bo v skladu z zakonom o planinskih poteh.
Poleg tega bo zagotovila tudi ustrezni material za pritrditev tabel.
4. Na razpis se lahko prijavijo planinske društva, ki vzdržujejo poti na Slovenski planinski
poti.
Prijava mora vsebovati:
¾ skico posamezne usmerjevalne table, ki je predmet razpisa,
¾ podatek o mestu pritrditve usmerjevalne table (na drevo, na lesen/kovinski drog),
¾ fotokopijo zemljevida iz katerega je razvidno, na katerem križišču stojijo posamezne usmerjevalne table.
Prijava mora biti poslana najkasneje do 20. junija 2008 na naslov Planinska zveza Slovenije,
Komisija za planinske poti, p.p.214, 1001 Ljubljana ali osebno vročena v tajništvu PZS, Dvoržakova 9, Ljubljana.
Prijava more biti poslana oziroma vročena v zaprti ovojnici z oznako »Prijava na javni razpis
KPP«.
5. 0 opravljeni postavitvi usmerjevalnih tabel mora biti narejeno poročilo. Vsebovati mora:
¾ kratko informacijo o postavitvi table,
¾ fotografijo križišča pred in po namestitvi usmerjevalnih tabel.
¾
V kolikor bo prijavitelj ugotovil, da ne more namestiti tabel mora o tem nemudoma obvestiti
KPP. Če bo komisija ugotovila, da table niso bile nameščene zaradi malomarnosti prijavite1ja, je
le-ta dolžan plačati polno cene usmerjevalnih tabel.
Komisija za planinske poti
___________________________________________________________________________________
Komisija za planinske poti

POZIV PLANINSKIM DRUŠTVOM

G

lede na 12. in 20.člen Zakona o planinskih poteh pozivamo vsa planinska društva, ki so
skrbniki planinskih poti, da nam do 15. avgusta 2008 pošljejo seznam vseh predvidenih
del na svojih planinskih poteh v letu 2009 (obnova varovalnih naprav, ekološka zaščita
poti, ureditev prestavitve poti, namestitev usmerjevalnih tabel). Komisija za planinske poti bo
na podlagi prispelih prijav pripravila skupen projekt predvidenih del na planinskih poteh v letu
2009 na podlagi katerega bomo kandidirali za sredstva iz državnega proračuna in sredstva iz javnih razpisov namenjenih vzdrževanju in urejanju javne in turistične infrastrukture.
Zaradi pravočasne priprave projekta prosimo planinska društva, da se držijo predpisanega datuma oddaje prijav. Prijave pošljite na naslov:
Planinska zveza Slovenije, Komisija za planinske poti, Dvoržakova 9, 1000 Ljubljana.
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ODBOR ZA PRIZNANJA
Na osnovi 15. člena Pravilnika o priznanjih Planinske zveze Slovenije (Obvestila PZS štev.3/2005)
objavljamo

RAZPIS
NAJVIŠJIH PRIZNANJ PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
ZA LETO 2008

I.

SPOMINSKA PLAKETA

Spominska plaketa se podeljuje posameznikom za njihovo uspešno delovanje in izjemne dosežke
ob njihovih visokih življenjskih jubilejih (najmanj 60, 65, 70, 75, 80, 85 in več let). Podeljuje se
le posameznikom, ki so za svoje dosežke in delo že prejeli zlati častni znak PZS.
Spominska plaketa se podeljuje tudi planinskim društvom ter organizacijam ob njihovih
jubilejih za najmanj 60 letno delovanje.
Spominska plaketa se lahko podeli posamezniku le enkrat.
Jubilej mora biti dosežen v koledarskem letu 2008.

II.

SVEČANA LISTINA

Svečana listina Planinske zveze Slovenije se podeljuje posameznikom ali planinskim organizacijam za izreden prispevek k razvoju planinske dejavnosti in za življenjsko delo.
Podeljeno je lahko največ 10 Svečanih listin letno.
Predlogi za obe priznanji morajo biti na obrazcu za planinsko priznanje poslani v šestih (6) izvodih pristojnemu Meddruštvenemu odboru najkasneje do 30. septembra 2008.
Meddruštveni odbori morajo oblikovati svoja mnenja k predlogom in jih poslati Odboru za priznanja PZS najkasneje do 20. 10. 2008.
Prepozno prispeli predlogi ne bodo obravnavani!
O dodelitvi razpisanih priznanj bo odločal Upravni odbor Planinske zveze Slovenije.
Priznanja bodo podeljena na posebni slovesnosti ob koncu leta 2008.
ODBOR ZA PRIZNANJA PZS
Predsednik
Jože MELANŠEK
OPOZORILO:
Čistopis Pravilnika o priznanjih PZS je objavljen skupaj z novim obrazcem v OBVESTILIH PZS
štev. 3/2005 in na spletni strani www.pzs.si
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KOMISIJA ZA VARSTVO GORSKE NARAVE
NAGOVOR NA PROSLAVI
PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE OB
DNEVU ZEMLJE
(Preddvor, 22. april, 2008)

M

ed stotnijo milijard našemu soncu
podobnih sonc (zvezd) smo doma na
majcenem planetku. Samo v našem
osončju je deset planetov, v celotni naši,
»domači« galaksiji pa nekaj stotin milijard.
Pogled iz globin vesolja na našo Zemljo je
edinstven in se zelo razlikuje od podob drugih
planetov. Odeta v črni žamet neskončnega in
hkrati končnega vesolja je kot dragulj. Prvi, ki
se mu je odkrila ta podoba, je bil Jurij Gagarin, sovjetski astronavt, ki je te dni pred 47
leti obletel naš planet. Več kot tri četrtine ga
pokriva voda. Od tod tudi njegova značilna
modra barva. Voda pa je tudi pogoj za življenje na njegovem obličju oziroma je življenje
samo.
Stara ljudstva so v svojih tradicionalnih družbenih kulturah častile vodo kot vir življenja in
temu primerno razvile sožitje z naravo. Sodobna civilizacija, sloneča na vzorcih zahodnega
antropocentrizma, nas vedno bolj ločuje od
narave. Nepremostljiv prepad, kakršnega gradimo v maniri gospodujoče vrste, nas peha v
strahovite težave in zapleta v svojevrsten sovražen konflikt do narave.
Sodobno, globalno vedno bolj unificiran način
življenja, povezan z neomejeno rastjo in nebrzdanim ekonomskim napredkom, povzroča
velike težave v okolju. Z njimi nepovratno
vplivamo na delovanje narave in posledično na
življenje drugih živih bitij, za katerih veliko
večino niti ne vemo, da obstajajo, in v svoji
neubežni povezanosti z okoljem in naravo,
škodujemo sami sebi.
Izredno nagla rast prebivalstva, militarizacija
sveta, nenehno rastoča poraba fosilnih goriv,
prekomerno izkoriščanje naravnih virov, onesnaževanje voda, uničevanje gozdov (samo v
Južni Ameriki izgine letno za eno Slovenijo in
pol gozdov), tanjšanje ozonske zaščitne plasti,
povečevanje izpustov toplogrednih plinov, ki
so vzrok za nepredvidljive in nenadne klimatske spremembe, so le nekatere od velikih

težav, ki so pravzaprav stranski produkt mehanizmov moderne industrijske družbe.
Soočeni smo z globalnim uničevanjem okolja in
biotske raznovrstnosti. Svet se upravlja neorganizirano, neracionalno in lahkomiselno, v
veliko škodo človeštva in vseh drugih živih
bitij, ki imajo tukaj svoj edini dom. Srž problema tiči nedvomno v poudarjeno materialističnem ekonomskem razvoju družbe, v katerem
se zelo malo ali nič upoštevajo neekonomske
vrednote in dolgoročne potrebe prihodnjih
generacij. Pohlep po »imeti, imeti več, imeti
vse naenkrat« nas vodi v IZGUBLJENO BITKO ZA
REŠITEV LASTNEGA DOMA.
Zaskrbljenost ob iskanju odgovorov, KAKO
NAPREJ? doslej še nikoli ni bila večja. Ali nas
čaka usoda izginulih civilizacij v globalnem
merilu? Odgovor je odvisen od razumevanja
številnih klicev stroke, ki nas opozarjajo na
neprijetno nujnost streznitve. Ob ugotovitvah
in streznjujočih opozorilih stroke, da so posledice naših preteklih in sedanjih ravnanj že tu
in se bodo v bodoče samo še slabšale, časa za
potrebne spremembe pa ni veliko, je nujno
spremeniti naš odnos do okolja in narave. V
bistvu bi morali doživeti nenaden preskok mišljenja, ki bi kot prevladujoča »forma mentis«
slonela na zavedanju, da moramo ohraniti planet v takem stanju, da bo na njem lahko
obstalo življenje, ki se je tod v vsej svoji medsebojni odvisnosti razvijalo že vsaj dve milijardi let.
Za korenito spremenjen odnos do vsega sveta
okoli nas potrebujemo predvsem zavedanje o
njem in naši vlogi v teh povezavah. Brez znanja in vedenja o najpomembnejših dejstvih in
okoliščinah ne moremo oblikovati zavesti o
vsem tem, niti drugačnega vsakdanjega pogleda na svet. Ostali bomo še naprej v svoji tragični brezbrižnosti, s katero spodkopavamo
pogoje lastnega bivanja. Zato je v tem oziru
izjemno pomemben vsak vpliv na posameznika,
kakor tudi na najširšo javnost, da v uresničevanju idealov o izboljšanju življenjskega standarda in večji svobodi posameznika ne prekoračimo meja, ki nam jih je zarisala narava.
Dovolite mi, da se ob današnjem Dnevu Zemlje, katerega namen je ravno opozarjanje na
to, da imamo eno samo domovanje, planet
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stvarnosti in dvigu tistih etičnih načel, ki še
kako zadevajo prihodnost in blaginjo naših
otrok oziroma naslednjih generacij.

Zemljo, zahvalim Planinski zvezi Slovenije,
njenim članom in članicam ter vodstvu za vsa
pomembna nenehna prizadevanja, ki jih uresničujete v skrbi za varovanje okolja in ohranjanje narave in s tem soustvarjate zavest o
nujnosti premika v drugačnem dojemanju

Mladen Berginc
SEKRETAR

KOMISIJA ZA GORSKO REŠEVANJE
POZIV KOMISIJE ZA GORSKO REŠEVANJE

P

laninska društva, ki delujejo v PZS imajo med svojimi dejavnostmi na humanitarnem področju tudi delo s skupinami oseb s posebnimi potrebami (narkomani, alkoholiki, nevrotiki,
diabetiki, osebe z okvarami kardiovaskularnega sistema… in drugi).
Ker predvidevamo, da nimamo natančnih podatkov o tem, katera PD se vse ukvarjajo s temi
dejavnostmi, vas prosimo, da izpolnite spodnji vprašalnik in nam ga pošljete najkasneje do 19.
06. 2008 na naslov: Planinska zveza Slovenije, Dvoržakova 9, p. p. 214, 10001 Ljubljana.
V okviru PD: _______________________________________________________________________
imamo organizirano dejavnost za: ____________________________________________________
ki vključuje __________________ oseb s katerimi smo v letu 2007 opravili: __________________
vodenih izletov z _________________ udeleženci.
Sporočite nam ali smatrate, da bi morala v okviru PZS delovati sekcije PD, ki se ukvarjajo s temi
oblikami organizacije.
Podatke potrebujemo za organizacijo izobraževanja za strokovne kadre PZS (vodniki, mentorji,…) in za pridobitev statusa humanitarnih organizacij.
načelnik KGRS
Drago Horjak

PLANINSKA DRUŠTVA IN KOMISIJE VABIJO
AKCIJE V JUNIJU 2008:
DATUM

AKCIJA

Več na www.pzs.si
ORGANIZATOR

INFORMACIJE

6. Kocbekov pohod na
Korošico
Svečana akademija ob
14.6.08
100-letnici PD
Naravovarstveni dan na
14.6.08
Kališču

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
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14.6.08 Pohod po Aškerčevi poti

KD AA Rimske
Toplice in PD
Rimske Toplice

Milena Suhodolčan 040/ 606 071

14.6.08 Koštunikov Turn (2133 m)

PD Ribnica

Marjan Intihar 031/ 560 664

14.6.08 Prvi, Srednji, Zadnji Vogel

PD Pošte in Telekoma Ljubljana

Janko Marn 031/314 107

14.6.08 Grossglockner (Avstrija)

PD Polzela

Zoran Štok 041/ 754 778

7. memorial Jerneja
Sinkoviča na Okrešlju

PD Celje Matica

PD 041/ 324 242

Družinski izlet na Golte

PD Litija

Aleš Pregel 041/ 229 758
Roman Ponebšek 041/ 351 469

Risnjak in Učka

PD Brežice

040/ 202 064

PD Vojnik

Mirko Blazinšek 041/ 685 635

PD Križe

Ivan Likar 041/ 784 175

14.-15.6.
2008
14.-15.6.
2008
14.-15.6.
2008

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
Tečaj gibanja v kopnih raz17.6.08
merah - Turnc
15.6.08

PD Javornik
Koroška Bela
PD Podpeč –
Preserje
PD Ljubljana
Matica
VO PD Ljubljana Matica

Marko Goršič 01/ 363 11 75
041/ 795 006
PD 01/ 231 26 45
www.planinskodrustvo-ljmatica.si
01/ 231 26 45
041/ 761 164

PD Rašica

Primož Župančič 041/ 612 778

21.6.08 Nazarij- kolesarski izlet

OPD Koper,
kolesarski odsek

Aldo Zubin 040/ 453 819

21.6.08 Nočni pohod na Gorjance

PD Novo mesto

Tone Progar 041/ 769 182

21.6.08 Pohod po Žerdonarjevi poti

PD Ojstrica Celje

Ciril Černec 031 654 627

21.6.08 Setiče (1922 m)

PD Litija

Borut Vukovič 031/ 805 686

21.6.08 Dobrač (2167 m)

PD Ribnica

PD Ribnica

21.6.08 Durmitor- Črna gora

PD Mislinja

Franc Bricman 031/ 637 528

18.6.08 Lepa Plevelnica (1957 m)
19.-29.6.08 Makedonija

21.-25.6.
2008
21.-22.6.
2008
21.-22.6.
2008
21.-22.6.
2008

Po Provansi, Avignon- Mont
Bayon- Malaucene- Vaison
Krn

Mednarodno srečanje planinskih društev Železničar
Spoznajmo rastlinski svet
(Okrešelj)
7. pohod od Gorice do
22.6.08
Planice
Kresovanje ob kresni noči
22.6.08
na Okrešlju
22.6.08 Olševa
22.6.08

Tolmin – Tolminska Korita –
Kozlov rob

PD Maks Meško
Ormož
PD Podpeč –
Preserje
PD Železničar
Ljubljana

Zvone Tičar 031/ 325 131

Marjan Kukovec 041/ 663 693
Marko Goršič 01/ 363 11 75
041/ 795 006
pisarna PD 01/ 29 12 297

PD Celje Matica

PD 03/ 492 48 50

PD Fram

Leon Vrhovšek 02/ 605 17 21

PD Celje Matica

PD 03/ 492 48 50

PS Sava
PD Litija
PD Pošte in Telekoma Ljubljana
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Irena Fekonja 040/ 245 607
Aleksander Oblak 031/ 284 265
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Slovesna otvoritev prenovljene Koželjeve poti
21. nočni pohod na goro
23.6.08
Oljko
22.6.08

PD Kamnik

PD Kamnik 01/ 83 91 345

PD Polzela

040/ 754 778

24.6.08 Kresna noč na Kori

PD Galicija

Viktor Furman 03/ 572 84 02

24.6.08 Kresna noč na Libni

PD Videm Krško

Irena Lekše 041/ 357 018

PD Slovenske
Konjice

Franc Vahter 041 571 966

PD Trbovlje

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

PD Grmada Celje

Franc Šinko 031/ 383 591

25.6.08 Pohod ob dnevu državnosti

PD Kočevje

Milan Mlakar 041/ 351 801

25.6.08 10. pohod na Vajnež

PD Javornik
Koroška Bela in
občina Jesenice

Vinko Alič 051/ 345 806

PD Ruše

Franček Hribernik 041/ 842 880

PD Vransko

Marjan Štrumbelj 041/ 734 042

VO PD Ljubljana Matica

01/ 231 26 45
041/ 761 164
Karmen Tramšek Lipej 07/ 49 63 563
041/ 590 256 (po 17. uri)

25.6.08

13. pohod družin na
Stolpnik

25.6.08 Družinski pohod na Mrzlico
25.6.08

Planinski piknik pri
Pečovniški koči

Pohod ob dnevu državnosti,
Ruše - Ruška koča
Tradicionalni pohod na
25.6.08
Čreto
25.6.08

25.6.08 Vrtaški vrh (1898 m)

27.6.-1.7.
Letni otroški planinski tabor PD Brežice
2008
28.6.08 3. gorski tek na Menino
Pohod na »Petrovo« v
Osilnico
Pohod po Rečiški planinski
28.6.08
poti
Kozlek (997 m) in Veliki
28.6.08
Snežnik (1796 m)
28.6.08

28.6.08 Na Lanževico (2003 m)
Mokrine (Nassfeld)- Monte
Cavallo (Italija)
Mokrine (Nassfeld) –
28.6.08
Gartnerkofel (Avstrija)
28.6.08

29.6.08 Klek in Velebit (Hrvaška)
30.6.Po gorah Romunije
12.7.08
30.6.Bolivija
20.7.08

PD Gornji Grad

Klemen Petek 031/ 501 250

PD Kočevje

Tone Ožbold 041/ 359 768

PD Laško
PS Rečica
PS DU
PD Litija

Franci Podkoritnik 041/ 695 217
Kristina Potočnik, PD Litija

PD Ribnica

Zdenka Mihelič 041/ 222 358

PD Velenje

Franc Maršnjak 031/ 586 382

PD Velenje

Jože Melanšek 041/ 578 557

PD Ravne na
Koroškem
PD Podpeč –
Preserje
PD Podpeč –
Preserje

Jožef Žunec 02/ 822 23 29
Marko Goršič 01/ 363 11 75
041/ 795 006
Marko Goršič 01/ 363 11 75
041/ 795 006

AKCIJE V JULIJU 2008:
DATUM

AKCIJA

ORGANIZATOR

INFORMACIJE

julij 2008 Planinski tabor

PD Podnanos

Martin Žvanut 040/ 187 929
pd.podnanos@gmail.com

julij 2008 Tabor mladih planincev

MO PD Polzela

Zoran Štrok 031/ 754 778
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5.7.08 25. tabor mladih planincev
5.7.08

Dan radovljiških planincev
pri Roblekovem domu

5.7.08 Kozara (BIH)
5.7.08 14. nočni pohod na Negovo
5.-6.7.08 Ledine – Rinke – Skuta

PD Zabukovica

Bogdan Polavcer 041/ 688 055

PD Radovljica

Tone Tomše 031/ 529 955

PD Železničar
Celje
PD Gornja
Radgona
PD Podpeč –
Preserje

5.-12.7. Letni planinski tabor mladih
PD Brežice
2008 planincev PD Brežice
5.-13.7.
PD Pošte in TeleMožnica 2008
2008
koma Ljubljana
5-20.7.08 Maroko- Jebel Toubkal
6.7.08 Pohod po obronkih Celja
6.7-2.8. 23. planinski mladinski
2008 tabor
Tečaj gibanja v kopnih raz7.7.08
merah - Turnc
4. gorski tek na Goro Oljko
12.7.08
iz Andraža
Pohod Ljubelj – Zelenica –
12.7.08
Vrtača (2180 m) - Ljubelj
Srečanje članov PD Kranj 12.7.08
Kališče
Trenta - Kugyjev spomenik 12.7.08 proslava v spomin na Kugyja
in Tumo
12.-19.7. Družinski planinski tabor in
2008 tabor odraslih planincev
Mali Tamar - Srečanje
gorenjskih planincev
Dan bistriških planincev na
13.7.08
Planini za Liscem
19.-26.7. Tabor mladih planincev
2008 PD Gornja Radgona
13.7.08

Ratej 041/ 792 734
PD 041/ 843 203
Marko Goršič 01/ 363 11 75
041/ 795 006
Karmen Lipej 041/ 590 256
Marko Gregorič 040/ 725 124
Miha Stražišar 041/ 338 441,
miha.strazisar@gmail.com

PD Viharnik

Boris Jesenšek 051/ 256 726

PD Grmada Celje

Robi Koritnik 031/ 353 373

PD Žalec

Matija Rojnik 041/ 939 619

PD Ljubljana
Matica

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

PD Polzela

Zoran Štok 031/ 754 778

PD Tržič

Erna Anderle 040/ 168 925

PD Kranj

PD 04/ 266 78 50

PD Podpeč –
Preserje

Marko Goršič 01/ 363 11 75
041/ 795 006

PD Brežice

Marija Veble 07/ 49 62 979
Tone Jesenko 07/ 49 61 060,
051/ 323 335

PD Kranjska Gora

Tanja Krevzel 041/ 857 763

PD Bohinjska
Bistrica
PD Gornja
Radgona

Lovro Vojvoda 04/ 572 17 28
PD 041/ 843 203

SLOVENSKO PLANINSTVO NA TUJEM
Konferenca slovenskih planincev iz sveta in Slovenije

S

lovenci smo planinski narod, (na evrski kovanec smo zapisali, da je Triglav naš dom) kot taki
smo gradili narodno samozavest, ki je pripomogla tudi k naši državnosti. Planinstvo kot
pomembno vez z domovino ohranjajo in razvijajo tudi številni rojaki na tujem, zato smo se
pri Svetovnem slovenskem kongresu odločili, da na strokovni konferenci širše predstavimo
pomembnost te domoljubne, kulturne in športne dejavnosti.
Konferenca bo potekala od 26. do 29. junija 2008 v prostorih Triglavskega narodnega parka na
Bledu, in v drugih krajih na Gorenjskem (Bohinj, Mojstrana..)
Osrednjo pozornost bomo namenili predstavitvi dela, življenja in dosežkov naših planinskih organizacij iz zamejstva in sveta, ki niso zgolj športne organizacije, so stičišče kulturnega, šolskega
in gospodarskega delovanja.
Uvodni predavatelj Peter Skvarča iz Argentine, eden največjih strokovnjakov za ledenike na svetu, bo spregovoril o gorništvu in slovenski identiteti, seznanili se bomo z zgodovino slovenskega
35

Letnik 34 / številka 6 - 2008

Obvestila Planinske zveze Slovenije
planinstva, tudi tistega na tujem, predstavili bomo smeri in gorske vrhove po svetu, ki nosijo
slovensko ime. Na okrogli mizi bomo opomnili na pomen varovanja vrednot gora. V okviru konference bomo pripravili tudi razstavo: Slovensko planinstvo na tujem in prikazali izbrane najdragocenejše filmske zapise slovenskih gorniških podvigov.
Udeležence bomo povabili na študijsko pot v Bohinj z ogledom alpinističnega oddelka Slovenske
vojske in predavanjem o Triglavskem ledeniku, srečanje pa bomo zaključili v nedeljo, 29. junija
v Vratih.
Prijave in dodatne informacije: Svetovni slovenski kongres, Cankarjeva 1/IV, 1000 Ljubljana
Tel: 01 242 85 50, 242 85 60, www.slokongres.com
___________________________________________________________________________________
KONFERENCA SLOVENSKIH PLANINCEV IZ SVETA IN SLOVENIJE
Slovensko planinstvo na tujem
Bled, od 26. do 29. junija 2008
PRELIMINARNI PROGRAM
ČETRTEK, 26. junij 2008
Dvorana Triglavskega narodnega parka, Bled
08.00 - 9.00 Prihod in registracija udeležencev
09.00 - 09.10 Uvodni kulturni program
09.10 - 09.30 Pozdravi in nagovori gostitelja, častnega pokrovitelja in gostov
09.30 - 10.15 Uvodno predavanje: Peter Skvarča, Argentina: Slovensko gorništvo, slovenska
narodna identiteta in zavest
10.15 - 10.30 odmor
10.30 - 11:00 dr. Stanko Klinar: Zgodovina slovenskega gorništva
11.00 - 12.00 Silvo Karo: Slovenci v svetovnem gorniškem vrhu
12.00 – 12.15 Miro Eržen: Slovenski planinski muzej – kratka predstavitev
12.15 - 15.00 odmor
15.00 – 16.00 Mojca Volkar: Slovenske smeri in slovenski vrhovi po svetu
16.00 – 18.00 Okrogla miza - ohranjanje vrednot gora
voditeljica: Marjeta Keršič Svetel
predlog sodelujočih: dr. Tanja Peterlin Neumeier
dr. Marija Markeš, direktorica TNP
predstavnik CIPRA – Društva za varstvo Alp
Anže Sajevic, dijak Gimnazije Kamnik
ing. Janez Bizjak, Inštitut Alpe
dr. France Sevšek, Slovenski gorniški klub Skala
mag. Franci Ekar, predsednik Planinske zveze Slovenije
dr. Viljem Černo
Luigia Negro
Dr. Rafko Dolhar
Roman Benet
Marija Bončina, predstavnica visokogorske vasi Čadrg
20.00 Filmski večer (iz zakladnice slovenskega planinskega in alpinističnega filma)
Uvod: neposredna internetna povezava z Dinkom Bertoncljem iz Argentine
PETEK, 27 junij 2008
09. 00 – 11. 00 Predstavitev slovenskih planinskih organizacij zunaj RS
Slovensko planinsko društvo Bariloche, Argentina
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Planinska družina Benečije
Slovensko planinsko društvo Gorica
Slovensko planinsko društvo Trst
Slovensko planinsko društvo Celovec
11.00 – 11.20 odmor
11:20 – 13. 00 Predstavitev slovenskih planinskih organizacij zunaj RS – nadaljevanje
Slovensko planinsko društvo Triglav, Zürich
Slovensko planinsko društvo na Predarlskem
Slovensko kulturno prosvetno društvo Bazovica, planinska sekcija, Reka
Slovensko društvo Vancouver – pohodna skupina, Mateja Varšek
13:15
Odhod avtobusa proti Radovni izpred upravne stavbe TNP na Bledu
14.00 – 17.00 Odmor za kosilo (gostilna Psnak v Zg. Radovni) in ogled Pocarjeve domačije v
Radovni
(možnost vzpona iz doline Radovne na Triglav)
17.00
Radovna, Pocarjev skedenj, odprtje razstave: Slovensko planinstvo po svetu
19:00
odhod avtobusa proti Bledu
SOBOTA, 28. junij 2008
študijska pot: Bled - Bohinjska Bela – Bohinj: Vogel, Stara Fužina - Bled:
- obisk vojašnice na Bohinjki Beli (predstavitev alpinističnega oddelka Slovenske vojske, centra
odličnosti… in kosilo)
- pot v Bohinj - Vogel,
- Stara Fužina, ob 20. uri: Borut Peršolja, predavanje o Triglavskem ledeniku: podnebne
spremembe in kraljestvo Zlatoroga.
V primeru dežja bomo obiskali jamo pod Babjim zobom nad Bohinjsko Belo.
NEDELJA, 29. junij 2008
1. skupina (peš hoja po dolini Vrat)
- jutranji odhod avtobusa z Bleda proti Mojstrani,
- ogled Triglavske muzejske zbirke v Mojstrani
- peš hoja do Aljaževega doma v Vratih (približno 5 ur)
- kosilo
2. skupina (avtobusni izlet z vzponom na Dovško Rožco- Babo)
- jutranji odhod avtobusa z Bleda
- vzpon na Dovško Rožco - Babo
- pot do Mojstrane - ogled Triglavske muzejske zbirke v Mojstrani
- odhod avtobusa proti Vratom,
- kosilo v Aljaževem domu,
V primeru dežja:
Dovje-Mojstrana, kulturni dom, ogled gorniških filmov
Zaključek konference s sv. mašo v kapelici v Vratih ob 16. uri.
- avtobusni prevoz iz Vrat do Bleda
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SLOVENIJA HODI IN PLANINARI 2008
Ideja in namen – hoja za vsakogar, hoja kot sodoben življenjski stil, spoznavanja zgodb na
temo pohodništva v izbranih destinacijah in predvsem promocija zdravega načina življenja s
hojo.
Namen organizacije vsakoletnih prireditev je privabitev ljubiteljev pohodništva- domačih in
tujih, ljubiteljev rekreativnih tekmovanj na temo pohodništva v Slovenijo, med, pred, po glavni
poletni turistični sezoni, z namenom predstavitve različnih zvrsti pohodništva,naravnih in kulturnih zanimivosti posameznih slovenskih regij, povečati število nočitev, dnevno porabo gostov in
sploh povečati 'dogajanje' v regiji predvsem izven glavnih sezon.
In kar je najvažnejše, rekreacija v izjemnem naravnem okolju in hkratno bivanje z domačini ter
dogodki v kraju obiska.
Pohodniški dnevi bodo organizirani vsako leto.
Ideja 2008:
v vseh destinacijah Julijskih Alp (Bled, Kranjska Gora, Bovec, Kobarid, Tolmin, Bohinj), zreškega
in mariborskega Pohorja, notranjske, dolenjske in Posavja bo pripravljen usklajen program
pohodniških izletov, kulturno zabavnih dogodkov in drugih zanimivosti.
Izdelan bo enoten koledar aktivnosti v dogovorjenem obdobju in poskrbljeno bo za čim večje
kroženje obiskovalcev.
Pobuda: Pohodništvo GIZ - združenje za pohodništvo
Organizacija: Olimpijski komite Slovenije, PZS, Pohodništvo GIZ
Soorganizacija: Skupnost Julijske Alpe, Unior d.d, LTO Zreče, Zavod za turizem Maribor, posamezne destinacijske turistične organizacije
Termini v letu 2008
23.8. – 6.9. Pohorje – Golte, Prekmurje
6.9. – 20.9. Kras, Notranjska, Dolenjska, Posavje, Laško
27.9. - 11.10 Julijske Alpe, Kozjansko-celjsko
Aktivnosti
Pohodniški dnevi bodo sestavljeni s treh glavnih sklopov:
A/ eno- več dnevni vodeni ali nevodeni pohodi po celotni regiji vključno z nordijsko hojo
Pohode se organizira tematsko in so lahko plačljivi ali brezplačni. Na primer:
- hoja po lahkih in srednje težkih označenih poteh z ali brez vodnika
- hoja po težjih poteh z ali brez vodnika
- strokovno vodenje (turistično, planinsko, arheološko…)
- doživetja na poteh okrog naravnih in kulturnih zanimivosti
- družinska potepanja
- hoja samo za otroke
- večdnevni treking
- nordijska hoja
- športno rekreativna treking tekmovanja
- hoja in spoznavanje lokalnega tradicionalne obrti
Pripravljeni bodo turistični pohodniški paketi (tridnevni, tedenski )
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C/ rekreativna tekmovanja – treking, orientacijska tekmovanja, pustolovska tekmovanja, tekmovanja prilagojena otrokom
B/ kulturno-zabavni dogodki, foto predavanja, strokovni seminarji, predstavitve domačih proizvodov in obrti v posameznih destinacijah
- seminarji, delavnice na temo:
- vrste, načini pohodništva
- novosti v opremi
- prehrana pred, med in po aktivnostih
- predstavitve raznih filmov, PP, video- o zanimivih temah iz sveta pohodništva
- kulturni dogodki: gledališče, pevski nastopi, recitali…, foto in likovne razstave
zabavni dogodki: koncerti, zabavne igre za otroke..
tržnice na prostem: domačih produktov prehrane, pijače in obrti
SPODNJE PRIJAVE POŠLJITE NA
PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE
Dvoržakova 09
1001 Ljubljana

*****************************************************************
PRIJAVA ZA SODELOVANJE – ROK PRIJAVE 20. JUNIJ 08

ORGANIZACIJA ------------------------------------------------------------------------------------------------NALOV

-------------------------------------------------------------------------------------------------

OBMOČJE

--------------------------------------------------------------------------------------------------

KONTAKT (oseba, telefon, elektonska pošta) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TERMIN

-------------------------------------------------------------------------------------------------

SKLOP A - POHODI
POHOD/PAKET ------------------------------------------------------------------------------------------------VODEN/ NEVODEN ---------------------------------------------------------------------------------------------KRATEK OPIS POHODA/PAKETA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BREZPLAČEN/PLAČLJIV (cena) -----------------------------------------------------------------------------TERMIN

------------------------------------------------------------------------------------------------

ZBIRALIŠČE/URA -----------------------------------------------------------------------------------------------

39

Letnik 34 / številka 6 - 2008

Obvestila Planinske zveze Slovenije
SKLOP B – REKERATIVNA POHODNIŠKA TEKMOVANJA
TEKMOVANJE --------------------------------------------------------------------------------------------------TERMIN

------------------------------------------------------------------------------------------------

KRATEK OPIS

--------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BREZPLAČNO/PLAČLJIVO---------------------------------------------------------------------------------------KONTAKT

-------------------------------------------------------------------------------------------------

SKLOP C - KULTURNO ZABAVNI DOGODKI
DOGODEK

-------------------------------------------------------------------------------------------------

TERMIN

-------------------------------------------------------------------------------------------------

KRATEK OPIS

---------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BREZPLAČNO/PLAČLJIVO --------------------------------------------------------------------------------------KONTAKT

--------------------------------------------------------------------------------------------------

___________________________________________________________________________________
Planinsko Društvo Kamnik ob svoji 115-letnici delovanja vabi v nedeljo, 22. junija 2008 ob
10.00 uri, na slovesno otvoritev prenovljene Koželjeve poti. Zbor in mesto prireditve bo na
Iverju, na začetku zgornjega dela poti na koncu kamnoloma kalcita v Stahovici pri Kamniku, kjer
bo potekal tudi kulturni program in manjša pogostitev. Nato se bomo v spremstvu planinskih
vodnikov PD Kamnik odpravili po nezahtevni, a slikoviti poti, ki poteka ob desnem bregu reke
Kamniške Bistrice do Jurja oziroma Doma v Kamniški Bistrici. Čas hoje je približno 2.5–3 ure.
Prireditev bo v vsakem vremenu.
Propagandni odsek PD Kamnik

PLANINSKA DRUŠTVA IN KOMISIJE POROČAJO
LETOŠNJI ŽE 18. NOČNI
ROKOVNJAŠKI POHOD

j

e bil v noči med 17. in 18. majem 2008 izveden v organizaciji Meddruštvenega odbora
kamniško-bistriškega območja in Planinskega društva Kamnik. Pri izvedbi pohoda so sodelovali vodniki PZS in Društvo gorske reševalne
službe iz Kamnika.
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urah naslednjega dne pričakala malica. Po
okrepčilu so pohodniki nadaljevali pot na Planino ravni, preko Tomanove planine in do zasluženega “rokovnaškega golaža” na Črnivcu v
Gostišču GTC 902.
Dobrega razpoloženja in pohodniškega vzdušja
ni zmotil niti dež, ki je pohodnike »spremljal«
skoraj polovico zadnjega dela poti.
Vsi pohodniki so na cilju prejeli diplomo.
Zahvala gre tudi GP Trojane za že tradicionalni
krof, ki ga pohodniki dobe pred pričetkom
pohoda in za startni prostor, trgovini Nakup za
čaj in malico, GTC Črnivec za golaž ob zaključku in Studiu Dataprint iz Kamnika za tisk
informativnega gradiva o pohodu in diplom.
Se vidimo na 19. pohodu!
Lado Kladnik

17. maja se je skoraj 140 pohodnikov ob 20.30
uri odpravilo izpred Gostinskega podjetja Trojane na nočni pohod po poti dolgi nekaj več
kakor 30 kilometrov, s skupno višinsko razliko
1850 metrov.
Pot je vodila preko pobočij do manjšega gostišča na Kekcu in prek Kozjaka pod Menino planino, kjer je pohodnike v zgodnjih jutranjih

___________________________________________________________________________________

ZA PRAZNIK DELA NA
16. ROMANOVEM POHODU

usmerjene na izvrstna okrepčila domačinov na
Selih in v Izirku. Po prijetnejšem delu pohoda –
počitku, je sledil vzpon na Obolno, kjer smo
pri Brčonovih dobili prvi kontrolni žig Romanovega pohoda, pot pa čez 776 metrov visoki
najvišji vrh v občini nadaljevali proti Pristavi.
Kolona pohodnikov se je kar precej razvlekla,
saj prvi niso želeli okusiti vseh dežnih kapelj,
zadnji pa so se raje prepustili sproščeni družabnosti, ki je na postankih ni manjkalo. Vzorno
v skupini in v spremstvu vodnikov, je hodila
skupina planincev iz Ljubljane.
Na drugi kontrolni točki pri Jefimovih na Pristavi, smo pohodniki poleg žiga dobili tudi značko pohoda, za kosilo pa se je bilo treba potruditi vse do Gradišča, kjer nas je čakala odlična jota s klobaso. Dobra polovica pohodnikov
je prispela še v suhem, tisti počasnejši pa so
doživeli pravo spomladansko nevihto z nalivom
in sodro, nekateri le nekaj metrov od strehe.
Pa nič zato, jota je zato še bolj teknila, le
suha oblačila je bilo treba poiskati v nahrbtnikih, ki je tudi niso odnesli brez mokrote. Ob
hrani in pijači smo si pohodniki izmenjali izkušnje s prehojene poti, merili utrujenost, nekateri pa tudi čas, ki ga je terjal pohod po 22
kilometrov dolgi poti, s precej vzponi in spusti.
Ravno vlaga v čevljih, da ne rečem kod še vse
in ohladitev po dežju, sta bili vzrok, da se
pohodniki, ob sicer prijetnem vzdušju, nismo
na Gradišču zadržali še dlje. Ljubljančane je
že priganjal avtobus na izhodišču v Stični,

Končno smo dočakali prvomajske praznike in
mini počitnice. Mnogi so odpotovali na dopust
na morje, nekateri so prosti čas namenili delu
doma, kar precej pa se jih je odločilo Praznik
dela, 1. maj 2008, preživeti rekreativno in
sicer z udeležbo na že 16. tradicionalnem
Romanovem pohodu nad Stično.

K

ljub slabi, nestanovitni vremenski napovedi, se nas je na štartu pohoda v Stični
zbralo okrog 150 pohodnikov iz različnih
krajev Slovenije. Za dobro voljo v relativno
zgodnji uri po kresni noči, je pred skupinskim
odhodom skrbela Stiška godba, ki je z melodijami vabila in pozdravljala udeležence pohoda. Tudi letos je kot organizator, sicer družinskega pohoda, nastopilo planinsko društvo Pošte in Telekoma Ljubljana, katerega dolgoletni
član je bil pokojni ustanovitelj Roman Tratar,
kot tudi njegova družina ter planinski prijatelji. Pohoda so se udeležili tudi člani in več planinskih vodnikov društva.
Na pot smo se podali po že znani, dobro označeni trasi na Nograd. Sončno ob odhodu je
kazalo, da se nas bo vreme usmililo, a je kmalu pričelo pršiti. Najmočneje je kapljalo ravno
na postankih, a vsega hudega vajenih pohodnikov to niti najmanj ni motilo, saj so bile misli
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domačini pa so pohiteli v objem toplih domov,
vsi seveda prijetno utrujeni a hkrati zadovoljni
in odločeni, da pridejo še kdaj.

Na pohodu sem bila prvič, spoznala sem nove
kraje in poti ter nove prijatelje. Še vedno pa
razmišljam o smislu in pomenu besed, s katerimi nas je zjutraj na startu pohoda pospremila Marija Tratar: »IMEJTE SE LEPO NA POHODU,
SMEJTE SE IN BODITE VESELI!« Premalokrat se
tega zavedamo. Uživati moramo v malih radostih, ki nam jih lahko daje tudi druženje s prijatelji v prelepi naravi. Irena
Ob tej priložnosti vabim vse na naslednji, že
17. Romanov pohod, ki bo prihodnje leto 1.
maja, zagotovo v lepšem vremenu!
Roman Tratar ml.
Foto: Stane Tomšič

Vtisi udeleženke pohoda:
___________________________________________________________________________________

Vikend v Kopru 24. maja 2008 –
Predstavitev Obalnega planinskega društva
Koper

V

okviru projekta »Koper zdravo mesto«
je Obalno planinsko društvo Koper (OPD),
ki je z 900 člani eno največjih društev v
Slovenski Istri, na atraktiven način predstavilo
svojo bogato vsestransko dejavnost.
Otroci so se zabavali na kolesarskem poligonu,
sproti pa so jih starejši člani učili kolesarskih
veščin, predvsem pa varne vožnje s kolesom.
Na premični plezalni steni v obliki sedem
metrskega stolpa je staro in mlado preizkušalo
svoje plezalne sposobnosti. Izkušeni člani alpinističnega odseka so jih varovali in jim predstavili osnove plezanja. Pri tem so se jim pridružili tudi člani Društva plezalcev Koper.
Društvo je pripravilo tudi sejem rabljenih
koles, kjer si je vsakdo lahko poiskal ustreznega konjička za svoje potrebe, hkrati pa so jim
izkušeni kolesarji tudi kaj malega popravili in
jim svetovali.

Obiskovalcem so prizadevni člani društva posredovali vse informacije o letnem društvenem
programu, dobili so odgovore na vsa vprašanja,
na razpolago pa je bilo tudi ustrezno gradivo.
Lahko so celo vplačali letno članarino in se
tako pridružili druščini tisočih planincev Planinske zveze Slovenije, ki že 105 let organizirano povezuje slovenske planince in goji vrednote planinstva.
Letnik 34 / številka 6 – 2008

Skratka, sejem bil je živ …
Kot že rečeno, obiskovalcev ni manjkalo. Člani
OPD so jih bili veseli z upanjem, da so si pridobili nove privržence, ki se jim bodo pridružili na njihovih mnogovrstnih prireditvah: od
različnih planinskih pohodov, taborov, čistilnih
akcij, plezalnih podvigov do kolesarskih tur in
vseh ostalih zanimivih akcij…
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čili, da maraton na Učko ohranijo in ga, njemu
v spomin, spremenijo v tradicionalni cestni
maraton pod imenom »Memorial Slavka Hoteža«.

UČKA – MEMORIAL SLAVKA
HOTEŽA

K

olesarski odsek Obalnega planinskega
društva Koper je v nedeljo, 25. maja
2008 priredil kolesarski maraton Koper –
Učka - Koper, ki so ga poimenovali po Slavku
Hotežu, nedavno umrlem, zaslužnem članu
odseka. Prav on je namreč, veliko let, konec
maja, v spomin na »Dan mladosti«, popeljal
najboljše kolesarje odseka na ta zahtevni cilj.
Slavko Hotež je bil strasten kolesar, gojil je
vse vrste tega športa. Slavko ni bil le odličen
kolesar, odlikovale so ga organizacijske sposobnosti najzahtevnejših akcij, predvsem pa
veselje ob razdajanju svojega znanja drugim
članom in udeležencem na raznovrstnih kole- Letošnji memorial je potekal v dveh skupinah.
Štirinajstim cestnim kolesarjem, ki so premasarskih akcijah.
gali 140 km poti in 2200 m vzpona, so se
Bil je pobudnik, organizator in udeležepridružili udeleženci običajnih izletov z
nec mnogih odmevnih kolesarskih akcij
bistveno lažjo, a zato še bolj slikovito
odseka: odprava v Koper – Pariz leta
potjo. Na vrh so se podali iz sedla Poklon
2000, 24 urna neprekinjena vožnja iz
in se nato okrog gore spustili vse do morja
Budimpešte v Koper (595 km) leta 2004 in
v Lovran ter prevozili 50 kilometrov. Bilo
odprava v počastitev vstopa Slovenije v
jih je kar 28. Žal so jim pogled na Kvarner
EU v Bruselj in Oostende na Severnem
zakrivali oblaki. Vsi so uspešno premagali
morju leta 2005.
pot in se skupaj srečali v Veli Učki.
V znak hvaležnosti in priznanja za vse kar je
storil za kolesarski odsek, so se v društvu odlo___________________________________________________________________________________

TRADICIONALNI POHOD
PLANINSKEGA DRUŠTVA VOJNIK
PO OBRONKIH OBČINE VOJNIK

jutro in pozdrav sonca sta dodala svoje. Na
kontrolnih točkah je bil čas za postanek. Prijaznost ljudi, ki živijo ob tej poti, nam daje
občutek, da vsako leto, tudi oni z vznemirjenjem pričakujejo ta dogodek. Na cilju je bila
darovana maša za planince, ki so bili nekoč z
nami, ki jo je vodil g. Matej Jakopič. Obred so
obogatili Štajerski rogisti.
Druženje, planiranje za naprej in izmenjava
planinskih izkušenj so nas na Gori zadržali do
poznega popoldneva. Bilo je lepo!
Dobra volja vseh prisotnih daje spodbude še za
naprej. Vsi, ki se redno udeležujemo pohoda, z
zadovoljstvom ugotavljamo, da je z nami vsako leto več mladih ter družin z otroki. V naravi, ki nam postreže z vso lepoto, najde vsak
nekaj zase: žuborenje potočka, šum vetra,
vonj smreke, ptičje žvrgolenje, sramežljive
poglede na drobno cvetje, radosten pozdrav,
prijazen nasmeh…. Naj tako ostane. Za nas –
za vas!
Za PD Vojnik uredila
Zvonka Grum

P

D Vojnik je letos organiziralo in izpeljalo
že 15. pohod, ki potrjuje kako dobro pripravljeni pohodi vsako leto privabijo
pohodnike od blizu in daleč.
Letos je šlo prek »gore« 1500 pohodnikov.
Veselili so se snidenja, ponovnega druženja in
stiski rok so povedali, kako smo veseli drug
drugega. In da se ponovno snidemo, nasmejemo, katero zapojemo in spomnimo tistih, ki jih
ni več z nami.
Letošnjemu pohodu je dodalo pridih še srečanje MDO Savinjske. V ta namen bo društvu prispevalo delček sredstev, vabili pa so tudi vsa
MDO in društva matičnega združenja.
Pohod so s pozdravom predsednika Mirka Blazinška pospremili godbeniki na pihala iz Nove
Cerkve. Nato se je kolona pohodnikov odpravila proti Konjskemu in Rožnemu vrhu. Sveže
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TRDINOV VRH NA GORJANCIH

JELKA IN TONE NA VRHU

GOSPODIČNA - IZVIR, KI POMLAJA

METLIKA – VINSKA VIGRED
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RUŠEVINE SV. JERE

IN TV STOLP

ŠOKČEV DVOR V ŽUNIČIH

POZDRAVIL NAS JE TUDI FRANCI KEK
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OBČNI ZBOR PLANINSKEGA
DRUŠTVA ŠENTJUR

cev, ki so izpeljali svojih 5 izletov s finančno in
vodstveno podporo društva. Organiziran je bil
tudi petdnevni planinski tabor predšolskih
otrok vrtca Osnovne šole Hruševec v Logarski
dolini. Društvo organizira tradicionalne tri prireditve: pohod v spomin padlim na Resevni,
prvomajsko praznovanje delovnih ljudi in kostanjev piknik ob občinskem prazniku. Predsednik je v poročilu navedel, da društvo skrbi in
namenja pretežen del svojih sredstev za lepšo
podobo planinskega doma na Resevni, katerega
lastnik je. V lanskem letu so bila zamenjana
vsa dotrajana okna in okenske police, lestence
v gostinskem delu je prispeval Anton Selič S.P.
Elektroinštalacije in trgovina. Sveže je prepleskana polovica prostorov v domu. Predsednik
se je zahvalil vsem donatorjem in prostovoljcem, ki so prispevali svoj prosti čas za urejanje te šentjurske priljubljene izletniške točke.
Poudaril je tudi, da je društvo v letu 2007
omogočilo izobraževanje in usposabljanje enega vodnika A kategorije. Markacisti so skrbeli
za dobro označene poti na našem območju in
pripravili opise ter vrise za 40 km planinskih
poti za potrebe in izdelavo novega katastra
planinskih poti v RS. Za to delo je bilo opravljenih preko 150 prostovoljnih delovnih ur.
Predstavil je tudi program dela za naslednje
leto. K temu programu pa so dodali želje za
nekatere dopolnitve pri urejanju planinskega
doma tudi ljubitelji Resevne.
Predsednik MDO Savinjska Jože Kodre je v
govoru poudaril, da je v Sloveniji 55.000 planincev, v MDO Savinjska 8.700, (51 društev,
med njimi tudi PD Šentjur). Poudaril je, da
smo dežela planincev, saj se uvrščamo v sam
vrh v Evropi po številu članov na prebivalca.
Občni zbor se je zaključil s prijetnim klepetom
ob večerji in spomini na prehojene poti.

O

bčni zbor Planinskega društva Šentjur je
bil 24. aprila 2008, na sam god farnega
zavetnika sv. Jurija v Gostišču Bohorč in
sicer na dan in v lokalu, kjer je bilo društvo
pred 57 leti tudi ustanovljeno.
Na občnem zboru je bilo prisotnih 40 planincev
in ljubiteljev planin ter 15 mladih planincev.
Na občni zbor so prišli tudi predsednik Meddruštvenega odbora Savinjska Jože Kodre,
predsednik PD Dramlje Zdravko Golež, predsednik PD Slivnica Matej Planko, predsednik pobratenega društva Zabukovica Jože Jančič,
predsednika lovske družine Šentjur in predsednik Območnega Združenja Borcev NOB Šentjur.

Za uvod so poskrbeli mladi planinci iz OŠ Šentjur pod vodstvom mentorice Alenke Žolgar. V
nastopu so na simpatičen način prikazali, kako
se planinci opremimo, oblečemo, obujemo in
prehranjujemo na planinskih izletih.
V poročilu je predsednik društva Ivan Straže
predstavil aktivnosti in navedel, da je društvo
v letu 2007 imelo 174 članov in organiziralo 17
izletov. Dopolnila ga je še mentorica iz OŠ
Šentjur, ki je navedla, da je bilo v osnovni šoli
Franja Malgaja aktivnih še 60 mladih planin-

PD Šentjur

___________________________________________________________________________________

PD GRMADA CELJE JE PRAZNOVALO DESETO OBLETNICO

V desetih letih obstoja smo dosegli ogromno.
Iz planinskega društva, ki je vzklilo iz peščice
prijateljev in je v začetku štelo sto članov,
smo postali močno društvo, ki sedaj šteje preko 250 članov. V naše vrste smo sprejeli tudi
otroke dveh celjskih osnovnih šol, kar nas še
posebej veseli. V času od ustanovitve smo svoje vrste obogatili s tremi varuhi gorske narave,

V

Celjskem domu je 28. 3. 2008 Planinsko
društvo Grmada Celje s kulturnim programom in razvitjem prapora obeležilo
deseto obletnico obstoja.
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desetimi planinskimi vodniki, petnajstimi mar- Vodniki vsako leto organizirajo planinsko šolo –
kacisti in še bi lahko naštevali. Postavili smo Varno v gore, alpinisti pa alpinistične tečaje.
lasten planinski dom, imenovan Pečovniška Naši mladi vodniki sodelujejo pri vodenju otrok
koča. Iz Svetine, vasice nekaj kilometrov odda- in mladih na njihovih pohodih, jih animirajo in
ljene od Grmade, smo preselili več kot 100 let navdušujejo nad življenjem v naravi in v hristar kozolec – toplar. Opremili smo ga s plezal- bih.
no steno, na kateri vadijo naši alpinisti, ob Ker smo v desetih letih dokazali, da znamo in
dogovorjenih terminih pa je dostopna tudi zmoremo, smo ob tej slovesni priliki najzasluostalim planincem in obiskovalcem koče. Koča žnejšim članom društva podelili planinska prije odprta vsako soboto in nedeljo ter med pra- znanja. Prav tako smo razvili prapor planinzniki. Pozimi se v prijetno topli koči planinci skega društva, na kar smo prav posebej ponosodpočijejo in okrepčajo, poleti pa posedijo v ni. Prapor je predsedniku društva Francu Šinku
predal starosta našega društva Ivan Kregar. Ta
prijetni senci na klopeh pred njo.
Poleg koče, ki smo jo zgradili z lastnimi roka- pa ga je po svečani zaobljubi predal prapormi, prostovoljnim delom in lastnimi sredstvi, ščaku Željku Lamutu. Po pozdravnih govorih
skrbimo tudi za bližnjo in malo bolj oddaljeno predsednika društva Franca Šinka in sekretarke
okolico. Pridobili smo več kot 75 kilometrov Davorke Lamut ter pozdravih in prijaznih
planinskih poti, katere redno urejamo in ozna- besedah mnogih gostov, se je slovesnost nadalčujemo. Vse vodijo po Celjskem hribovju in jevala ob kulturnem programu pevcev Moškega
povezujejo vrhove kot so: Srebotnik, Tovsti pevskega zbora Zagrad in recitalih članov naše
vrh, Grmada, Vipota. Za obiskovalce je pose- kulturne skupine. Za zabavni del prireditve pa
bej zanimiva Celjska planinska pot, ki vodi iz so poskrbeli člani Ansambla Braneta Klavžarja,
Celja preko Starega gradu, Osence, Srebotnika ki so z nami vztrajali do jutranjih ur.
in Tovstega vrha, do Pečovniške koče in preko Zavedamo se, da je društvo močno samo, če
Vipote nazaj v Celje. Vsako leto ob prazniku držimo skupaj, zato vsi upoštevamo načela
MO Celje organiziramo tradicionalni pohod Po prijateljstva in planinskega kodeksa. Ponosni
poteh celjskih grofov, v jeseni Kostanjev smo na to, kar smo v teh letih ustvarili in
pohod od Šentjurja do Pečovniške koče, v seveda naših ciljev še ni konec. Čaka nas novo
mesecu juniju pa tradicionalne Makove igre z desetletje, polno ustvarjanja in novih dogodivMakovim pohodom. Prav tako vsak mesec ščin.
organiziramo vsaj en pohod v slovenske ali
Davorka Lamut
tuje gore.
___________________________________________________________________________________

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 tromej-
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nik, 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 občudovali 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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TRADICIONALNO SREČANJE
STAREJŠIH PLANINCEV
ZASAVSKE MDO

V

sako leto se v eni od Zasavskih planinskih
postojank zberejo planinski veterani iz
društev, ki se združujejo v Zasavski MDO.
Letošnje srečanje je potekalo 22.5.2008 v planinskem domu v Gorah. Oskrbnica Branka se je
več kot izkazala, saj je vzorno poskrbela za
vse udeležence, kljub temu da so bili ravno
tistega dne brez elektrike in da je prišlo več
gostov, kot pa jih je bilo najavljeno.
Srečanja se je udeležilo 66 začetnikov povojnega planinstva v Zasavju in Posavju z vseh 13
planinskih društev od Litije do Brežic. Zbrane
sta pozdravila Tone Paulič, predsednik PD Dol,
v imenu Zasavskega MDO pa jaz, Borut Vukovič. Zahvalila sva se jim za velik prispevek, ki
so ga dali povojnemu planinstvu in jih seznanila s trenutnimi aktivnostmi v društvu in MDO. Z
minuto molka smo počastili spomin na vse planinske prijatelje, ki so preminuli v času od
zadnjega srečanja, ki je bilo lani na Kopitniku.
Še posebej smo se spomnili Marjana Oblaka, ki
je 8 let opravljal funkcijo predsednika MDO.
Fanči Moljk iz PD Dol je zbranim na zanimiv
način predstavila svojo knjigo, v kateri opisuje
planinska doživetja s potovalnih taborov PD
Lisca in Zasavskega MDO po Skandinaviji, Turčiji, Albaniji in Portugalski.
S takšnimi srečanji zasavski planinci še utrjujemo vezi iskrenega planinskega prijateljstva,
ki povezuje ne le naša društva, temveč tudi
naše člane in ki je največja dragocenost, ki
smo jo prejeli od generacije, ki je orala ledino
na pogoriščih, ki so ostala po II. svetovni vojni.
Na srečanju smo zato največ časa namenili
prav tovariškemu pogovoru in obujanju spominov.
Ravno na dan srečanja je Ivan Veble, ki je več
kot dvajset let vzorno opravljal funkcijo tajnika PD Brežice, praznoval 80. rojstni dan. Ob
tej priložnosti smo mu izročili darilo, umetniški kipec, delo Boštjana Štineta iz Javorja pri
Bogenšperku.
Ob slovesu smo si obljubili, da se ponovno snidemo že 6.9.2008 na dnevu zasavskih planincev, ki bo tokrat na Kalu, združen s slovesnostjo ob 60. letnici PD Hrastnik.

Iz PD Lisca so prišli Marjanca Strgar, dolgoletna vzorna
oskrbnica Planinskega doma na Lisci; Elka Grilc, izredno prizadevna tajnica društva, in legendarni Lojze
Anzelc, ki je bil štirinajst let nadvse uspešen predsednik MDO Zasavje, še prej pa dvanajst let predsednik PD
Lisca.

Živi enciklopediji ne le planinstva temveč tudi siceršnje zgodovine Trbovelj sta Tine Lenarčič in Milan
Cerinšek iz PD Trbovlje. Tine je napisal več knjig, med
njimi tudi o Mrzlici in zgodovini planinstva, Milan pa je
ustvaril društveno fototeko z več kot 4 000 fotografijami.

France Klemen iz PD Dol je dolga leta vzorno vodil
društveno kroniko in izdelal osnutke za prapore skoraj
vseh zasavskih planinskih društev, z njim je soproga
Mara.

Predsednik MDO:
Borut Vukovič
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Najstarejšima udeležencema srečanja Lojzetu Kovaču
in Petru Bastiču, oba prihajata iz PD Hrastnik, je oskrbnica Doma v Gorah Branka podarila majici in bone za
kosilo.

Na srečanju so proslavili 80 let Ivana Vebleta iz PD
Brežice.

USPOSABLJANJE GORSKIH
STRAŽARJEV

motijo ostalih pohodnikov, deloma pa prehodi
predvideno turo peš, tako kot ostali pohodniki.
Zelo moteči pa so motoristi, vozniki motornih
sani in vozniki štirikolesnikov, saj ti ne samo,
da s svojim hrupom motijo naravni mir v gorskem svetu, pač pa z grobimi pnevmatikami
motornih koles močno poškodujejo planinske
poti. Na Pohorju je takšnih nekulturnih voznikov kar veliko, v zadnjem času pa srečujemo
na planinskih poteh tudi veliko motoristov iz
sosednje Avstrije. Čeprav takšna vožnja na
planinskih poteh ni dovoljena, pa očitno pri
nas represivni organi na tem področju naredijo
premalo, zato tudi prihajajo k nam avstrijski
motoristi, saj pri njih zaradi visokih kazni takšnih prekrškov skorajda ni več.

___________________________________________________________________________________

V

arnostniki narave, ki so si na Koroškem še
vedno zadržali naziv »Gorska straža«, so
se tudi letos srečali v planinski koči na
Grohatu pod Raduho, kjer opravijo svoje vsakoletno izpopolnjevanje.
Letos je ponovno vodil izpopolnjevalni tečaj
Areh Primož, ki je sicer poleg problematike
varovanja gozdov, dobro seznanjen tudi s
problemi varstva okolja v gorskem svetu. Udeležencem tečaja je na privlačen način prikazal
probleme rušenja ravnotežja v ekosistemih,
tako v gozdu kot tudi v ostalih goratih predelih
naše pokrajine. Svojo predstavitev je popestril
s številnimi fotografijami iz naravnega okolja
Pohorja, Uršlje gore, Raduhe in Pece. Problem
varovanja okolja je poizkušal prikazati na
polemičen način, tako da bi tečajniki sami
prišli do zaključkov, kako reševati sedanje
probleme varovanja narave.. Takšen način
podajanja se vsekakor udeležencem veliko bolj
»zasidra« v podzavest in s tem tudi pripravi
gorske stražarje, da tudi sami opozarjajo na
probleme in posledice rušenja naravnega ravnovesja.
Ob koncu se je razvila živahna razprava o tem,
ali so tudi gorski kolesarji moteč dejavnik na
planinskih poteh. Prevladalo je mnenje, da
sami kolesarji ne motijo toliko ostalih pohodnikov, saj marsikateri planinec kombinira svoje
pohode tako, da deloma uporablja gorsko kolo
na predelih, kjer so dovolj široke poti, da ne
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Tečajniki so pozorno prisluhnili predavatelju

Ob zaključku usposabljanja je vodja varnostnikov narave pri Meddruštvenem odboru PZS za
Koroško Janez Juvančič seznanil udeležence z
nekaterimi novostmi na področju urejanja pla48
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ninskih poti, saj je zakon o planinskih poteh
končno stopil v veljavo. Tako bo področje urejanja in koriščenja planinskih poti tudi zakon-

sko urejeno in bo tako pri uporabnikih tega
prostora manj nejasnosti.
Mirko Tovšak

OBVEŠČAJO
Planinsko društvo Idrija išče oskrbniški par za kočo na Hlevišah, ki je odprta ob kocu tedna in
sicer od petka od 16. ure,
do nedelje do 19. ure in ob praznikih. Za podrobnejše informacije lahko pokličete na mobitel
041 415 001.
___________________________________________________________________________________
Planinsko društvo Javornik-Črni vrh nad Idrijo bo od 24. 05. do predvidoma 30. 06. 2008
zamenjalo leseni pod in stenske obloge v dnevnem prostoru Pirnatove koče. V tem obdobju bo
strežba gostov motena in bo potekala v kletnem prostoru ali pred kočo (odvisno od vremena).
Cenjene planince in ostale obiskovalce naprošamo za razumevanje nastalih razmer.

OSTALO
sicer od osebnih zgodb do alpinističnih pustolovščin in medijskih dogodkov. Pisateljica je
sicer zelo naklonjena Humarju, vendar v nasprotju s kakimi slovenskimi avtorji daje prostor
tudi drugačnim mnenjem, pa tudi sama opozori na kaka neskladja. Humar pač vse dogodke
presoja predvsem po tem, ali so bili zanj ugodni ali ne, kar je za vrhunskega športnika
seveda logično. Vse himalajske in druge zgodbe uokvirja poskus vzpona in reševanje
v rupalski steni Nanga Parbata, rdečo nit opisanega dogajanja pa še najbolje ponazarja
naslov zadnjega poglavja (ki z različnih kotov
osvetljuje vzpon na Anapurno leta 2007): "The
Show Must Go On". Ob Humarju in njegovih
družinskih članih, Nepalcih in Pakistancih z
izjavami, mnenji ali omembo nastopajo še
Cene Berčič, Stipe Božić, Carlos Carsolio,
Tomo Česen, Viki Grošelj, Elizabeth Hawley,
Steve House, Davo Karničar, Aleš Koželj, Simone Moro, Janko Oprešnik, Bojan Pollak, Marko
Prezelj, Tone Škarja, Marija in Andrej Štremfelj ter še mnogi drugi. obširen predgovor je
pa napisal sam Reinhold Messner. - Knjiga je
napisana v angleščini in zaradi naklade je tudi
cena (knjigarna Konzorcij) razmeroma nizka EUR 17,53. Vsekakor zanimivo branje in za
popularizacijo slovenskega alpinizma v svetu
pomembna knjiga.
Kakih 250 strani obsegajoča in mehko vezana
knjiga nekdanje direktorice festivala v Banffu
B. McDonald je v bistvu življenjepis Tomaža
Humarja skozi njegovo pripovedovanje, in

Tone Škarja
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MARIJA IN ANDREJ

pomembna stebra zgodovinske zgradbe slovenskega alpinizma in daleč presegata vsake
populistične sprotnosti. Film bo predvajan na
1. programu TVS v sredo, 25. junija 2008 ob
17,30 (in verjetno ponovljen pozno zvečer).
Alpinisti, oglejte si ga vsaj iz naslanjača!
Tone Škarja

Marija in Andrej Štremfelj: skupaj na vrvi – skupaj na
vrhu

V

sredo 4. junija zvečer je bila v Kranju
krstna predstava TV filma Marija in
Andrej.
Predstavil je alpinistično in življenjsko pot
našega alpinistično najuspešnejšega para –
Marije in Andreja Štremflja. Tudi za poznavalce je bil seznam njunih najpomembnejših
vzponov v zaključni špici filma presenetljivo
dolg, veličasten po številu in kakovosti. Retrospektive so pomembne prav zato, da se nam –
sužnjem sprotnosti – prikaže celota. Manjkal ni
niti plaz, ki bi lahko zahteval veliko večjo ceno
za prikaz njune zgodovine. Tudi svojevrsten
opomin, ob mnogih drugih v filmu in zgodbi.
Scenarij je napisala Nuša Ekar, režiral pa Božo
Grlj, vse v produkciji RTV Slovenije.
Ob lepem in prijetnem večeru ne morem brez
pripombe, da je med sicer številnimi gosti
manjkala prav alpinistična srenja, kar kaže na
svojevrstno stanje duha. Očitno vsak najraje
gleda le sebe, kar mu sedaj digitalna tehnika
omogoča: posnameš se in že čez nekaj sekund
se lahko občuduješ. Andrej in Marija sta
___________________________________________________________________________________

PODNEBJE V ALPAH IMA SVOJO CENO
Natečaj CIPRE: nagrade tudi do 20.000 evrov
Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA) je pred kratkim v okviru
svojega novega projekta cc.alps razpisala natečaj za izbor najučinkovitejših ukrepov, ki prispevajo k trajnostnemu ravnanju s posledicami
podnebnih sprememb v alpskem prostoru. Izvajalci tovrstnih ukrepov se sedaj lahko potegujejo
za nagrade v skupni vrednosti 100.000 evrov!

P

rojekt cc.alps si z razpisom glavnih nagrad v višini 20.000 evrov in stranskih nagrad v višini
10.000 evrov prizadeva pritegniti vse zainteresirane k sodelovanju na natečaju, katerega
namen je spodbujati izvajanje ukrepov varovanja podnebja ali prilagajanja na posledice
podnebnih sprememb ter javnost na celotnem alpskem območju seznaniti s temi ukrepi. Ukrepi
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morajo med seboj usklajevati okoljske, družbene in gospodarske interese. Wolfgang Pfefferkorn,
vodja projekta cc.alps, ob tem pojasnjuje: „Zaželeni so projekti, pobude ali dejavnosti tehnične
(npr. varstvo pred visokimi vodami) ali strateške narave (npr. v varstvo podnebja usmerjena zasnova turističnega razvoja), sicer pa je na natečaju mogoče kandidirati tudi z ukrepi z zakonodajnega, finančnega in izobraževalnega področja.“
Za CIPRO je najpomembnejši cilj projekta zmanjševanje podnebnih sprememb: »Ukrepov zmanjševanja posledic oz. varovanja podnebja se ne lotevamo dovolj odločno, kar velja zlasti za javni
sektor. CIPRA se kot nevladna organizacija želi temu upreti, zato bomo podelili več nagrad za
ukrepe zmanjševanja kot za ukrepe prilagajanja posledicam podnebnih sprememb,« je dejal
Andreas Götz, direktor CIPRE.
Natečaja se lahko udeležijo fizične osebe, podjetja, društva, upravni organi, ustanove in druge
organizacije, ki izvajajo ukrepe na področju varovanja podnebja. CIPRA pričakuje prispevke z
različnih področij, kot so kmetijstvo in gozdarstvo, varstvo narave, oskrba z energijo, promet ali
turizem. Rok za oddajo prispevkov je 31. julij 2008. Poslani prispevki bodo na ogled na domačih
spletnih straneh od 7. avgusta 2008 dalje. Za podrobnejše informacije in obrazec za udeležbo
kliknite na www.cipra.org/cc.alps.
Natečaj je del široko zasnovanega projekta CIPRE »cc.alps – Podnebne spremembe: Mislimo
korak vnaprej!«, ki ga financira Sklad za naravo MAVA.
Mapo z dokumenti o natečaju, fotografije visoke kakovosti za tisk in sporočilo za medije si
lahko presnamete na spletnem naslovu: www.cipra.org/sl/cc.alps/za-medije.

Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA)
Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA) je nevladna krovna organizacija z nacionalnimi
odbori v vseh alpskih državah in predstavlja več kot sto društev in organizacij iz sedmih alpskih
držav. Zavzema se za trajnostni razvoj na območju Alp, ohranjanje naravne in kulturne dediščine ter regionalne raznovrstnosti kot tudi za reševanje skupnih problemov v alpskem prostoru.

___________________________________________________________________________________

OBVESTILO O PONUDBI
Hostel pod Voglom, Ribčev laz 60 v Bohinju nas je obvestil, da nudijo vsem članom PD z veljavno
planinsko izkaznico 10% popust pri prenočevanju v tem letu. Za morebitne rezervacije pokličite
na tel.: 04/ 572 34 61, e-pošta: podvoglom@siol.net

51

Letnik 34 / številka 6 - 2008

Obvestila Planinske zveze Slovenije
STROKOVNA SLUŽBA PZS:
Danilo M. SBRIZAJ
01/43-45-682
01/43-45-691
generalni.sekretar@pzs.si
planinska-zveza@pzs.si
http://www.pzs.si

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

TELEFONSKE ŠTEVILKE STROKOVNE SLUŽBE PZS:
Tajništvo
GK, KPP
Planinska založba
MK, VK, KUP
Koledar, Obvestila PZS

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

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

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

URADNE URE:
STROKOVNA SLUŽBA PZS:

ponedeljek
sreda
petek

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

PLANINSKA ZALOŽBA:

ponedeljek
sreda
petek

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

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

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

PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, Dvoržakova 9, p. p. 214, 1001 Ljubljana
Tone ŠKARJA (odgovorni urednik), Hedvika PETKOVŠEK (tehnična urednica)
ter člani: Jože MELANŠEK, Emil PEVEC in Vesna LENART
TISKARNA RAVNIKAR, Marko Ravnikar, s.p., Kajuhova 2 A, 1230 Domžale
660 izvodov brezplačno, junij 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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organizirala Rogaška orientacijska liga, ki
vključuje planinska društva Slivnica pri
Celju, Sloga Rogatec, Vitanje, Podčetrtek,
Boč Kostrivnica in Šmarje pri Jelšah. Vodja
letošnjega tekmovanja je bil Matej Planko,
predsednik PD Slivnica pri Celju, za uspešno
izvedbo
vseslovenske
orientacijske
preizkušnje pa se je trudilo okrog 70
prostovoljcev iz vseh naštetih društev.

SPOT 2008
Novi državni prvaki v planinski orientaciji
Kozjansko in Voglajnsko-Sotelska regija sta
se 24. in 25. maja 2008 spremenila v
mravljišče orientacistov iz vse Slovenije,
ki so se na Slovenskem planinskem
orientacijskem tekmovanju »SPOT Rogaška
2008« borili za naslov državnega prvaka v
planinski
orientaciji.
To
je
bil
organizacijski
prvenec
za
Rogaško
področno orientacijsko ligo, katere gonilna
sila je bilo tokrat planinsko društvo (PD)
Slivnica pri Celju, ki je letošnji SPOT
zasnovalo na iskanju znanja.

Zbranost ob reševanju teoretičnih nalog

Dobršen del
Rogaška 2008

organizacijske

ekipe

SPOT

Vznemirjenje na štartu
V boj za naslov državnega prvaka
V dveh dneh se je na orientacijskih progah,
speljanih na področju občin Podčetrtek,
Šmarje pri Jelšah in Šentjur, zvrstilo 72
ekip, oziroma okrog 350 tekmovalcev iz vse
Slovenije, ki so se borili za naslov državnega
prvaka v planinski orientaciji. Sobotne
dnevne in nočne tekme so se udeležili le
tekmovalci
v
treh
najzahtevnejših
kategorijah C (mladi od 1. letnika srednje
šole do vključno 26. leta starosti), D (mlajši
člani od 27. do vključno 39. leta starosti) in
H (težja odprta kategorija, po težavnosti
enaka kategorijam C in D), na nedeljskem
orientacijskem vrhuncu pa so se na
Slivniškem zbrali tudi tekmovalci v vseh
ostalih kategorijah, torej A (učenci do 6.
razreda osnovne šole), B (učenci 7., 8., in 9.
razreda osnovne šole), E (starejši člani nad

Zaslužena malica
Vseslovenska orientacijska preizkušnja
SPOT Rogaška 2008 je državna orientacijska
preizkušnja,
nekakšen
zaključek
orientacijske sezone v osmih področnih
ligah:
Savinjski,
Rogaški,
Podravski,
Zasavski, Gorenjski, Koroški in Primorski
področni planinski orientacijski ligi ter
Področni
planinski
orientacijski
ligi
Smrekovec. Državno tekmovanje je ob
pomoči Odbora za orientacijo pri Mladinski
komisiji Planinske zveze Slovenije, ki ga je
letos zastopal delegat Jože Dajnko,
1
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Največjega orientacijskega zalogaja so bile
deležne ekipe v kategorijah C, D in H. V
soboto, 24. maja 2008, se je tako 20 ekip
uspešno spopadlo z orientacijsko progo, ki se
je začela v Podčetrtku in se čez hribovito in
gozdnato Rudnico raztegnila do slabih 20
kilometrov oddaljene Loke pri Žusmu. Tam
jih je čakala še nočna tekma po okolici Loke
pri Žusmu, v nedeljo pa so se tekmovalci
podali na orientacijsko progo čez drn in strn
do Gorice pri Slivnici.

40 let), F (družine: najmanj eden od staršev
in otroci do 18. leta) in G (lažja odprta
kategorija, po težavnosti enaka kategoriji
B).

V pričakovanju rezultatov
Vrhunec dogajanja drugega dne tekmovanja
se je odvijal ravno v okolici Gorice pri
Slivnici. Ekipe v kategorijah A in F so se
orientirale okrog slivniške kotline in se
povzpele na Gaj, kategoriji B in G je poleg
osnovne trase čakal dodatni vzpon na
razgledno Slivnico, veteranom E pa so
organizatorji orientacijsko progo začinili še s
Selami in pobočjem Prednje gore.

Le kam naprej?

Kot v mravljišču
Na prireditvenem prostoru za kulturnim
domom v Gorici je v nedeljo popoldne vrelo
kot v mravljišču, saj so se utrujeni in
večinoma zadovoljni tekmovalci vračali
nazaj na cilj, kjer jih je čakalo planinsko
okrepčilo. Z animacijo je bilo še posebej
poskrbljeno za mlajše tekmovalce, tako da
so lažje dočakali slavnostno razglasitev
rezultatov. Čast podeliti priznanja vsem
tekmovalnim ekipam in pokale z nagradami
najboljšim orientacistom je doletela vodjo
tekmovanja Mateja Planka, podpredsednika
Planinske zveze Slovenije Stanka Gašperiča,
načelnico Mladinske komisije Planinske
zveze Slovenije Vanjo Kovač in predstavnika
občine Šentjur Edija Peperka. Novi državni
prvaki v planinski orientaciji so v kategoriji
A postali člani ekipe PD Slivnica pri Celju, v
kategoriji B je zmagala ekipa PD Dobrovlje

Tekmovalce so na progi čakale praktične
naloge
Čez drn in strn od Podčetrtka do Gorice pri
Slivnici
Vse ekipe so na startu reševale teoretične
naloge iz planinskega in orientacijskega
znanja ter dodatnega gradiva o geografskoturističnih značilnostih Kozjanskega in
Voglajnsko-Sotelske Slovenije ter legendah o
kozjanskem razbojniku Guzaju in Žusemski
grofiji. Na progi so vse tekmovalce čakale še
praktične naloge iz orientacije, planinskih
vozlov, prve pomoči, varstva narave in
poznavanja gorstev. Vse naloge so bile
prilagojene zahtevnostni stopnji posamezne
kategorije.
Letnik 12 / številka 6
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Braslovče, v kategoriji C ekipa PD Ljubljana
Matica, v kategoriji D ekipa PD Domžale, v
kategoriji E ekipa PD Ruše, v kategoriji F
ekipa PD Žalec, v kategoriji G ekipa PD
Šempeter in v kategoriji H ekipa PD Žalec.

Podrobnejše rezultate in več fotografskih
utrinkov s tekmovanja najdete na uradni
spletni
strani
letošnjega
SPOT-a:
http://www.pdsloga.com/spot2008/SPOT_2008.html.
Manca Čujež, PD Slivnica pri Celju

NOVICE MLADINSKIH ODSEKOV
 Planinski izlet po Pohorju
V soboto, 10. maja 2008, je 27 mladih
planincev OŠ Stranje, članov Planinskega
društva Kamnik začelo potep po prekrasnem
Pohorju. Spremljali so jih vodnika Miro
Križman in Marjan Kobav in mentorica
planinskega krožka na OŠ Stranje. Pridružili
so se tudi starši.

Najmlajši državni prvaki prihajajo iz PD
Slivnica pri Celju

Družinska zmaga se je orientirala po Žalcu

Pohod smo začeli na Osankarici, od koder
nas je pot vodila najprej do Črnega jezera.
Poslušali smo zgodbo o nastanku in pomenu
jezera, nato pa napolnili naše lačne
želodčke.
V kategoriji D je slavila ekipa PD Domžale

Ta del Pohorja je zelo močviren, zato smo
šli nazaj do koče na Osankarici in nato po
gozdni poti proti slapu Šumik. Nahrbtnike

PD Ljubljana Matica si je »priorientirala«
zmago v kategoriji C

3
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naredili še eno gasilsko in se odpravili v
dolino.
Šli smo do razglednega stolpa, s katerega
smo občudovali Maribor in okolico. Vodnik
nam je predstavil dele Slovenije, ki jih s
stolpa lahko vidimo.
Po celem dopoldnevu hoje smo pot zaključili
v hotelu Tisa, kjer so nas prijazno postregli s
kosilom. Čeprav so nekateri celo pot
spraševali, kdaj pridemo na cilj, in so
delovali utrujeno, pa so ob pogledu na
igrišče ob hotelu čudežno dobili moč in
zahtevali žoge.
V objemu Pohorja sta minila dva čudovita
dneva, ki se jih bomo še dolgo spominjali.
Na koncu smo si zaželeli še več podobnih
izletov.

smo pustili ob poti, saj je pot zelo zahtevna,
na nekaterih delih varovana z jeklenico in
klini. Brez nahrbtnikov smo bili veliko bolj
okretni in hitrejši. Pod budnim očesom obeh
vodnikov smo pot brez večjih težav vsi
premagali in bili poplačani s pogledom na
prekrasen Veliki Šumik.
Mali Šumik nam je ostal za kakšno novo
potepanje. Po isti poti smo se vrnili do
urejenega počivališča, kjer smo počakali na
kosilo. V naravi še posebej tekne, sploh pa,
če ga skuhajo drugi.
Mladi planinci so vsako prosto minuto
izkoristili za igranje in lovljenje po gozdu.

Zapisala Stanka Kočar,
mentorica planinskega krožka na OŠ Stranje

 Po poti zdravja
Najmlajši planinci PD Kočevje smo s svojim
vodnikom in mentorji iz vseh treh osnovnih
šol na Kočevskem izkoristili edino sončno
nedeljo v mesecu aprilu za nadvse prijeten
sprehod po POTI ZDRAVJA in še kje.

Nato smo se povzpeli na 1346 m visoki
Žigartov vrh in pot nadaljevali do Ruške koče
na Arehu, kjer smo tudi prespali. Po
celodnevni hoji pa mladina ni bila prav nič
utrujena, Nasprotno, igrali so nogomet in
pripravljali taborni ogenj, ki je zrasel na
velikost kresa, ki ga je bilo prav težko
zakuriti. Ob pomoči vodnika Marjana in
staršev nam je to le uspelo.
Ob kresu je bilo veselo in razigrano in le s
težavo smo se že v popolni temi odpravili
spat. Direndaj v planinski koči pa še dolgo ni
ponehal.

V nedeljo smo se že zgodaj prebudili v
čudovito jasno jutro. Po zajtrku smo
pospravili sobe, pripravili nahrbtnike,
Letnik 12 / številka 6
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kratkim sprehodom po plaži naužili lepot
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ustavili pri naravnem oknu. Opazili smo še
mnogo zanimivih stvari, najlepše pa so bile
orlice. V Račjem potoku smo si ohladili roke
in obraz v Kolpi. Od tu nas je avtobus
odpeljal do Fare, starejša skupina pa je celo
pot prehodila.
Po šestih oziroma sedmih urah hoje se nam
je zelo prilegla topla malica in sok.
Predsednik PD Kočevje Franc Janež je
pohvalil našo vztrajnost in številčnost. Za
zahvalo in v slovo smo skupaj zapeli našo
planinsko himno.

tako težko pričakovanega morja. Nato nas je
pot vodila mimo Avditorija. Ker je bil odprt,
smo si ga ogledali in skušali prešteti sedeže.
Ohladili smo se med hojo skozi 550 m dolg
tunel, ki je bil zgrajen leta 1902. Skozenj je
potekala železniška proga iz Trsta do
Poreča. Danes pa je ta proga urejena v
kolesarsko in pešpot zdravja. Po njej smo
hodili do Strunjana. Sprehodili smo se čez
soline, kjer so že začeli s pripravljalnimi deli
na bazenih za pridobivanje soli. Navdušila
nas je tudi strunjanska plaža in hotelski
kompleks. Pot smo nadaljevali nad
Strunjanskimi klifi mimo velikega belega
križa, od kjer je prelep razgled na cel zaliv s
Piranom, Fieso, Pacugom, Salinero…
Razen krajev smo občudovali in spoznavali
obmorsko rastlinje in martinčke. Na
Belvederu smo se po ozki strmi stezici
spustili do morja pod Belimi stenami.
Najpogumnejši so si hitro zavihali hlačnice in
si osvežili utrujene noge v mrzlem morju.
Tekmovali smo v metanju kamenčkov in
nabirali školjke. Opazovali smo zgradbo
klifov in ob morju prispeli čez Simonov zaliv,
skozi marino v Izolo na zasluženi sladoled.
Čeprav utrujeni od hoje, morskega zraka in
sonca smo si ogledali še lokomotivo, ki je
vozila po prej omenjeni progi. Avtobus nas
je iz Izole odpeljal naravnost domov, saj
smo se tako dolgo potepali, da so nas
domači že močno pogrešali.

Za Mladinski odsek PD Kočevje
Majda Terbuc

20. TEKMOVANJE MLADINA IN GORE
Šolsko leto se počasi izteka. Vsak izmed nas
se bo odpravil na zaslužene počitnice.
Pred nami pa v jeseni že 20. državno
tekmovanje Mladina in gore.

Za Mladinski odsek PD Kočevje
Majda Terbuc

 Mladi
planinci
pohodu

na

Regijska tekmovanja bodo potekala 8.
novembra 2008 in sicer na naslednjih
področjih:
1. regija – Podravje, Pomurje, Koroška,
Savinjska dolina
Izvajalec: OŠ Puconci, PD Matica Murska
Sobota
2. regija - Primorska; Notranjska, Posočje
Izvajalec: OŠ Dušana Bordona Semedela Koper, OPD Koper
3. regija – Ljubljansko območje, Gorenjska,
Dolenjska in Bela Krajina, Kamniško –
bistriško območje, Zasavje
Izvajalec: OŠ prof. dr. Josipa Plemlja
Bled, PD Bled

Kostelskem

Planinci mlajše in starejše skupine iz obeh
Kočevskih OŠ in OŠ Stara Cerkev smo se z
mentoricami Marico, Melito in Majdo ter
vodnikoma Branko in Mihom v soboto, 24.
maja, udeležili 15. Kostelskega pohoda. Do
izhodiščnega mesta v Fari nas je pripeljal
avtobus. Tu smo za vspodbudo najprej vsi
dobili majice, suhe krhlje in navodila za pot.
Veseli daril smo polni dobre volje krenili čez
vasi Potok, Jakšiči, Planino in Stružnico do
kontrolne točke na vrhu Kuželjske stene. Ves
trud ob premagovanju strme poti je bil
poplačan s prelepim razgledom na oba
Kužlja, Laze in Kolpo. V dolino smo se
spustili po ozki stezici. Za kratek čas smo se

Državno tekmovanje bo
januarja 2009 v Podnanosu.
5
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Prijave:
Štiričlansko ekipo sestavljajo učenci in
učenke od šestega do devetega razreda
osnovne šole. Prijave pošljite do 19.
septembra 2008 po pošti na naslov:
Planinska zveza Slovenije
Mladinska komisija
Dvoržakova 9
1000 Ljubljana
» za 20. državno tekmovanje MIG »

Ko se peljete po dolgi dolini med Cerknim ali
Idrijo in Tolminom, ste mogoče že ugledali
cerkvico Sv. Ivana, ki se mogočno razprostira
nad strmimi skalami nad dolino reke Idrijce.
Ob pogledu nanjo in na strma skalnata
pobočja in strme grape, ki jo oblegajo z
vseh strani, si verjetno ne predstavljamo, da
se za njo začenja neznan sončen gričevnat
svet Šebreljske planote.
Od Sv. Ivana na Šebreljski planoti je izlet
vsekakor smiselno nadaljevati s krajšim
sprehodom po gričevnati sončni planoti.
Kolovozna pot vodi od cerkve sv. Ivana do
Dolenje vasi - Šebrelje, kjer se spremeni v
ozko asfaltno cesto, le - ta pa po krajšem
vzponu mimo Kovka, ki se dviguje na levi
strani, popelje do cvetočih travnikov in polj
okoli lepo urejene Gorenje vasi - Šebrelje.
Pred križiščem, kjer pripelje v vas glavna
cesta iz zaselka Stopnika, tu se zavije levo
navzgor med tesno stisnjenimi starimi hišami
proti cerkvi sv. Jurija, nato pa se nadaljuje
pot levo ob cerkvi in se začnete počasi
vračati proti Srednji vasi.

Za dodatne informacije se obrnite na vodjo
tekmovanja Brigito Čeh ( 041-977-469 ).
Veliko lepih gorniških užitkov in naj bo vaš
korak varen, kjer koli boste hodili po naših
in tujih gorstvih.
Brigita Čeh

MENTORJI PLANINSKIH SKUPIN
Obvestilo mentorjem planinskih skupin
Mentorje planinskih skupin želimo opomniti,
da je, kot vsako leto, tudi letos rok za
oddajo poročil o delu v preteklem šolskem
letu za registracijo (za potrditev licence) 15.
julij. Poročilo naj vsebuje izpolnjen in
potrjen obrazec (najdete ga na 11. strani
Mladinske priloge), ki mu obvezno priložite
podrobno obrazložitev o delu s planinsko
skupino. Pošljite tudi izkaznico v potrditev.
Odbor za mentorje planinskih skupin

PO MO
Šebreljska planota z vasjo Šebrelje in
cerkvico Sv. Jurij.

 PO MO POSOČJA

Ravno v vasi Šebrelje se je v soboto
10.05.2008 pričelo odvijati spomladansko
srečanje POMO Posočja. Srečanja se je
udeležilo blizu 240 udeležencev in sicer s
sedmih mladinskih odsekov iz Posočja.
Udeleženci so prihajali iz Bovca, Cerknega,
Cola – Križna gora, Kanala, Tolmina, Nove
Gorice in Podbrda.
Zbrali smo se ob 9.00 pred Gasilskim domom
v Šebreljah. Na planinsko pot smo krenili ob
09.30. Zakorakali smo po asfaltni cesti proti
gornji vasi v Šebreljah in potem smo se
vključili na gozdno stezo, ki nas je vodila
čez Ravni vrh. Pot je bila zelo raznolika in

SPOMLADANSKO
SREČANJE
POKRAJINSKEGA ODBORA MLADINSKIH
ODSEKOV POSOČJA NA ŠEBRELJSKI
PLANOTI IN OKOLICI – 10.05.2008
ORGANIZATOR SREČANJA: Mladinski odsek
PD CERKNO
Pred
pričetkom
pisanja
o
poteku
spomladanskega srečanja bi rad bralcem
tega članka predstavil vasico Šebrelje in
njeno okolico, ki tvorita skupaj zelo
razgiban predalpski svet na dolino reke
Idrijce.
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zanimiva. Hodilo smo čez travnike in
spoznavali gorsko cvetje. Predvsem tukaj
uspevajo travniške orhideje, ki pa so
zaščitene. Gorsko cvetje smo opazovali le z
očmi.
Iz Ravnega vrha nas je pot vodila naprej
proti Lovski koči na Lascah, kjer so nas
pričakali lovci in predsednica PD Cerkno.
Udeleženci srečanja so bili postreženi s
toplim čajem in potico. Pred odhodom
naprej sta lovca Marjan in Štefan
spregovorila o življenju živali na tem
območju, ter nam pokazala trofeje živali v
lovski koči.
Pot nas je vodila naprej po gozdu proti
sedlu, ki se imenuje Lansko Brdo. Tu je
razpotje, kjer poti vodijo v Šebrelje, Idrijske
krnice, Oblakov vrh. Mi smo se z našo četico
odpravili naprej po senožetih in travnikih do
vrha našega najvišjega vrha – Vrhovec 1076
m. (po domače: Lokvarski grič). Na vrhu smo
si vzeli dolg počitek za malico in
ogledovanja okoliških krajev in hribov. Videli
smo Kanomljo, okoliške vasi nad Cerknim,
Vojsko, Bohinjske vrhove, črno prst in
Rodico. Pokazala se nam je celo špica
Triglava. Razgled je bil čudovit. Na vrhu smo
se tudi fotografirali in potem vrh zapustili.

Planinsko pot smo nadaljevali po travnikih in
se strmo spuščali do kmetije »V Dolini«.
Kmetija je že nekaj let zaprta. Po gozdni
cesti, ki vodi do kmetije smo se odpravili
naprej do Pustote in nadaljevali po glavni
makadamski cesti, ki povezuje kmetije v
Šebreljskem vrhu, nazaj do lovske koče na
Lascah. Spet smo bili postreženi s toplim
čajem in potico. Naredili smo počitek in se
naužili sončnih žarkov.
Za konec našega srečanja smo naredili
analizo srečanja in razdelili udeležencem
manjše spominke, ki bodo ostali v spominu
na Spomladansko srečanje POMO Posočja v
Šebreljah. Ni pa še konec naše planinske
poti. Po stari cesti, ki je včasih vodila oz.
povezovala Šebrelje – Šebreljski Vrh smo se
odpravili mimo Pšenka do vasi Šebrelje.V
Šebreljah smo se vkrcali na vsak svoj
avtobus in se odpravili na vsak svoj konec
Severne Primorske.
Za konec se moram zahvaliti MDO Posočja za
finančno podporo, mladinskim odsekom PDjev v Posočju in njihovim mentorjem ter
vodnikom. Mentorici Ivani Rupnik in
učiteljici Andreji Rijavec za pomoč pri
izpeljavi srečanja in pripravi simboličnih
spominkov. Predsednici PD Cerkno Damjani
Čadež za pripravo hrane. Zahvaljujem se
tudi OŠ Cerkno, ki so pripravili in izdelali
simbolične spominke.
Gorazd Lapanja

NEKAJ MEDNARODNIH…
»Gore imajo ostra pravila in če se jih držiš,
si varen. Gora ni kot človek, gora je iskrena.
Orožje, ki ji kljubuje, obstaja v tebi, v tvoji
duši.« (Walter Bonnatti)
V tokratnih novicah z mednarodnega področja
vas vabim na zanimiv plezalno-hribovski tabor
v Romunijo. Ker pa so še prosta mesta na
mednarodnem plezalnem taboru v Nemčiji in
na mednarodnem vzponu na Olimp, vas
povabim tudi tja še enkrat. Programa sta
zares zanimiva, atraktivna in obeta se
nepozabna izkušnja, pohitite!

Skupinska slika na vrhu Vrhovca
Vrh smo zapuščali po drugi strani, podali
smo se na prelaz Stan, kjer je razpotje poti
za Šebrelje, Idrijske Krnice in Oblakov Vrh.
Iz Stana smo našo planinsko pot nadaljevali
proti drugemu vrhu, to so Skutnice (1030 m),
kjer je med drugo svetovno vojno potekala
ofenziva med Nemci in Partizani. Ta
ofenziva se je dogajala 22. julija 1944. V
bitki so se predali Nemci, ker so se morali
predati zaradi slabe opreme, k temu pa je
pripomogla tudi močna toča.
7

Letnik 12 / številka 6

Mladinska priloga Obvestil PZS
☺ PLEZANJE IN PLANINARJENJE (GYS
camp):
Romunska planinska zveza (FRAE) vabi vse
mlade med 17. in 25. letom na mednarodni
mladinski tabor v Narodni park soteske Bizac
v Vzhodnih Karpatih, in sicer od 16. – 23. 8.
2008. Vabijo tako vse plezalce (od
začetnikov do izkušenih) in planince, ki bi se
radi
naužili
pravega
plezalnega
in
pohodniškega paradiža v prelepem naravnem
okolju in tradicionalnem podeželskem
vzdušju. Prav tako pa je nekaj posebnega tu
pohodništvo oz. planinarjenje po zanimivih
poteh in vrhovih tam naokoli. Program
tabora obsega štiri dneve plezanja in
planinarjenja, en dan za vzpon na Mt.
Ceahlau (1907 m) in enodnevni izlet do
zanimivih kulturnih in naravnih znamenitosti
(mesto
Piatra
Neamt,
srednjeveški
samostani, dolina Bistrita, 40 km dolgo
jezero Bizac...). Pravijo, da je še veliko
'prostora' za nove smeri in vas vabijo, da se
prvi vi! Na tem taboru se res trudijo, saj
poleg vsega tega ponujajo še dodatni
program za tiste, ki niso plezalci: možnost
kolesarskih potepov, ogledov jam, pa
jahanje, ribarjenje s čolna in plavanje.
Zvečer seveda sledijo družabni večeri ob
tabornem ognju, petjem in plesom, in tudi s
predstavitvijo raznih ekspedicij, videi,
predavanji ob diapozitivih itd. Lahko
prinesete (zaželeno je) tudi svoje posnetke,
slike. Cena tabora na udeleženca znaša 200
EUR, vanjo pa je vključen celotni 7-dnevni
program z vsemi lokalnimi prevozi,
nastanitev v koči »Ecolog« na 700 m
nadmorske
višine,
oskrba
s
polnim
penzionom in strokovno vodstvo. Koča je od
Romunske planinske zveze, ima pa tudi
internetni dostop in možnost klicev v tujino.
Prijave (največ 4 mladi) sprejema MK PZS,
Dvoržakova
9,
1000
Ljubljana
oz.
mladinska.komisija@pzs.si do 15. 7. 2008
(lahko pa si svoje mesto seveda zagotovite
že prej). Udeleženci, mlajši od 18 let, se
tabora udeležijo lahko le v spremstvu
odrasle osebe – vodnika, mentorja itd. V
prijavi navedite vse svoje podatke (ime,
priimek, naslov, telefon, e-mail, rojstni
podatki, PD) ter tudi plezalske izkušnje in v
hribih nasploh. Vse dodatne informacije:
Zdenka Mihelič, 041/ 222 358 ali
zdenka.mihelic@siol.net.
Letnik 12 / številka 6

☺ PLEZALNI TABOR »VROČE STENE, DIVJE
VODE« (GYS camp):
Mladinska
komisija
Nemške
planinske
zveze (JDAV) vas od
27. 7. – 2. 8. 2008
vabi na tabor, na katerem se bo veliko
plezalo v različno zahtevnih smereh,
raziskovalo velike,
malo manjše in
najmanjše razpoke, se preizkusilo na
'feratah', v dolgih alpskih smereh različnih
zahtevnosti..., spoznavali pa boste tudi čare
vodnih aktivnosti (rafting, kanjoning), lahko
se boste udeležili mini tečaja vrvne tehnike,
ter se seveda na veliko spoznavali s
8

Mladinska priloga Obvestil PZS
odrasle osebe – vodnika, mentorja itd. V
prijavi navedite vse svoje podatke (ime,
priimek, naslov, telefon, mobi, e-mail,
rojstni podatki, PD) ter tudi izkušnje ter
vašo dejavnost v hribih (plezanje ali
planinarjenje). Vse dodatne informacije:
Zdenka Mihelič, 041/ 222 358 ali
zdenka.mihelic@siol.net.

kulturami dežel drugih udeležencev in ob
skupnih aktivnostih navezovali stike ter
pletli prijateljstva. Ta tabor je namenjen
mladim od 16. – 22. leta starosti, ki plezajo
(od začetnikov do plezalcev zahtevnejših
smeri) ali so planinci in bi radi želeli
preživeti poletje 2008 malo drugače.
Nastanitev bo v koči oz. mladinskem
izobraževalnem centru 'Haus Alpenhof' v Bad
Hindelangu (več najdete na spletni strani
www.jubi-hindelang.de), ki se nahaja v
planinah Allgäu na nadmorski višini 850
metrov, obkrožen pa je z do 2600 visokimi
vršaci. Na voljo bodo skupna ležišča in
seveda polni oskrbni dnevi (zajtrk in večerja
v centru, kosilo za seboj). Organizatorji vse
udeležence že sedaj opozarjajo, da naj
poskrbijo tudi za svoje zdravstveno
zavarovanje v tujini. Med opremo, ki jo
boste potrebovali, so prijatelji iz Nemčije
zapisali: veljavna planinska izkaznica,
oblačila za hladno in toplo vreme, dovolj
perila za preobleči, anorak, zaščita proti
dežju, topel pulover oz. flis, kapa, rokavice,
planinski čevlji, dobre-trpežne hlače,
kopalke, copati za po centru, športni copati
za zunaj, nahrbtnik za enodnevne ture,
čutara, škatla za malico, zaščita proti soncu
(sončna krema z visokim zaščitnim
faktorjem, sončna očala, čepica...), brisače
in seveda plezalna oprema (če je možno, jo
vso prinesite seboj). Cena nastanitve in
polnega penziona je 220 EUR. Organizatorji
si želijo tudi spoznati deželo, gore, kulturo
itd. svojih udeležencev, zato vabijo, da
udeleženci prinesejo s seboj čim več
fotografij,
razglednic,
prospektov,
diapozitivov, CD s predstavitvijo in drugo, s
čemer bi ostalim udeležencem in vodstvu
lahko pričarali lepote in čare domovine.
O temu taboru iz leta 2006 si lahko
preberete in pogledate na spletni strani
UIAA:
(http://www.theuiaa.org/upload_area/files
/1/UIAA_International_Youth_Camp_hot_roc
k,_wild_water.pdf).
Prijave (največ 4 mladi) sprejema MK PZS,
Dvoržakova
9,
1000
Ljubljana
oz.
mladinska.komisija@pzs.si do 1. 7. 2008
(lahko pa si svoje mesto seveda zagotovite
že prej, kajti mesta na taboru se vztrajno
polnijo). Udeleženci, mlajši od 18 let, se
tabora udeležijo lahko le v spremstvu

ž

☺ 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)
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
9
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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.
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 15. 6. 2008. V
prijavi navedite vse svoje podatke (ime,
priimek, naslov, telefon, e-mail, rojstni

Letnik 12 / številka 6

podatki, PD), napišite tudi o svojih
planinskih izkušnjah. Vabljeni na ta

enkraten dogodek!
Vse dodatne informacije in
Zdenka Mihelič, 041/ 222
zdenka.mihelic@siol.net.

program:
358 ali

Srečno, kjerkoli se boste potepali ali uživali
na sončku, uspešno pri zaključku leta, pazite
nase in... 'mejte se radi! ☺
Zdenka Mihelič

Mladinsko prilogo izdaja:
Mladinska komisija PZS
Za vas so se v tokratni številki trudili:
Vesna Lenart,
Zdenka Mihelič,
Andrej Rožič,
Nina Ozimic,
Boris Ban,
Aleš Pregel
Na 12 strani papirja je prispevke spravil:
Aleš Pregel
Kratke prispevke, pohvale, ideje in pobude,
pošljite
po
e-pošti:
Mladinska.komisija@pzs.si ali pa po »navadni
pošti« na naslov MK PZS, Dvoržakova 9, 1000
Ljubljana
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PRIJAVNICA: REGIJSKO TEKMOVANJE MLADINA IN GORE 2008/09
OSNOVNA ŠOLA:
____________________________________________________________________________
ULICA:
____________________________________________________________________________
POŠTA: _________________________________
TELEFON ALI MOBITEL:
______________________________________________________________
ELEKTRONSKI NASLOV:
______________________________________________________________
IME EKIPE:
__________________________________________________________________________
KONTAKTNA OSEBA – MENTOR
( POPOLN NASLOV ) :
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
MOBITEL:
___________________________________________________________________________
ELEKTRONSKI NASLOV MENTORJA:
__________________________________________________
PLANINSKO DRUŠTVO ( POPOLN NASLOV ):
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
VRNITI NA NASLOV DO 19. SEPTEMBRA 2008:
PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE
MLADINSKA KOMISIJA
DVORŽAKOVA 9
1000 LJUBLJANA
» ZA 20. DRŽAVNO TEKMOVANJE MIG »
Žig šole ali PD
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Podpis:
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Pregledal:
Datum:
Podpis:

PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE
MLADINSKA KOMISIJA, OMPS
p. p. 214, 1001 Ljubljana

POROČILO ZA REGISTRACIJO MENTORJA PS za leto ______
A: OSNOVNI PODATKI
Ime in priimek:

Št. izkaznice.:

Mentor planinske skupine od leta:

Datum in kraj rojstva:

Naslov stalnega bivališča:
Naslov začasnega bivališča:
Telefon doma:

Telefon služba:

E - pošta:

GSM:

Št. kartice zdravstvenega zavarovanja:
Poklic:

MDO:

PD:
Doseženi strokovni nazivi v PZS:

B: IZPOPOLNJEVANJE
Z. št.

Datum

Organizator:
Aktivnost:

Kraj izpopolnjevanja

Organizator

Akt.

OPLV, OVIZ - MK, MDO (verificiran), Fakulteta za šport
P – predavatelj, inštruktor, demonstrator, organizator
U - udeleženec akcije, slušatelj

C: OSTALA AKTIVNOST, KI NI ZAJETA V MENTORSTVU (tečaji, markiranje, varstvo narave,
urejanje glasila, …)

D: OBVEZNA PRILOGA: POROČILO O DELU PLANINSKE SKUPINE V TEKOČEM ŠOLSKEM
LETU.
Datum:

žig

Potrjuje PD/vzg.-izob. org.:

Dovoljujem zbiranje, hranjenje, uporabo in javno objavo podatkov za potrebe PZS v skladu z Zakonom o varovanju
osebnih podatkov.

Izjavljam, da sem član/-ica PD __________________________ s plačano članarino.
Podpis MPS: __________________
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žig

Potrjuje PD:
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_________________________

