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Verjamem, da ne bodo samo vodili klientov,
pač pa tudi opozarjali vse tiste mimoidoče, ki
ne bodo dobro opremljeni, ki po videzu ne
bodo dobro pripravljeni in ki bodo rinili v
nevarne razmere. Kajti zadnja desetletja prevladujoča kultura v Sloveniji, da se ne sme
nikomur nič reči, je pogubna. Odgovorni smo
tudi drug za drugega, ne le vsak za sebe. Ne
morejo vsega rešiti gorski policisti in občasne
okrogle mize enako mislečih.

N

eki Američan po ogledu Slovenije – še
pred leti: »Veste kaj? Samo skrijte se,
tiho bodite in pazite, da vas kapital ne
odkrije. Pokupili in pozidali vas bodo in tega
bisera bo konec.«
Pred kratkim neka krajevna veličina iz Baške
Grape: »Veseli nas, da se je našla neka angleška agencija in za svoje oporišče kupila veliko
hišo v vasi. Zdaj bodo poživili turizem.« Seveda – za koga in za koliko?

Celotna tura je odvisna od najbolj tveganega
koraka, vsa skupina od najšibkejšega udeleženca. Čelada v nahrbtniku obvaruje malico,
glave pa ne. Pazite nase in oko imejte tudi za
druge. Soodvisni smo!

Kanadski Slovenec, po desetletjih spet v slovenskih gorah, sledeč Slovenski planinski poti –
transverzali: »Rajska dežela, a kako slabo
pazite nanjo. Motorji in štirikolesniki po planinskih poteh (v ozki urezani kolesnici si je
skoraj zlomil nogo), poleg markacij papirnati
robčki na tleh, po pohorskih kočah pa alkohol
in alkohol.« Oskrbnica na Korošici: »Razen
tabora Pipa miru, ki je res vzoren, so tudi
alpinisti vse bolj nemarni. Zadnjič so mi preprosto podtaknili dve vreči odpadkov s taborjenja.«
Pri Ruški koči: »Že drugi žig so mi ukradli z
omarice pred vrati (kadar je koča zaprta).«
Nek junijski sobotni večer na Okrešlju. Kaka
dva ducata preučevalcev slovenskih ljudskih
običajev: od slapu do koče so si pomagali z
desetimi litri žgane pijače, skozi večer v pozno
noč pa s pol hektolitra s seboj prinešenega
vina (ker jim ga v koči najbrž ne bi hoteli toliko prodati) – vse ob prisotnosti lastnih otrok.
Da navadni planinci zato niso mogli spati, jim
seveda še na misel ni moglo priti.
Od Okrešlja se lepo vidi pobočje Brane. Vsa
pot od Kotličev do Kamniškega sedla je kopna,
le v vpadnici vrha v skritem kotu grape čepi
majhno snežišče. Pred kratkim je z njega
dekletu pred očmi zdrsnil mlad fant. Dovolj je
bila ena sama napačna stopinja.

»Srečno prehodite poletje –
čaka vas lepa jesen.«
Tone Škarja

Na vrhu Ojstrice se je vpisal cvet slovenskih
alpinistov – ob koncu tečaja za gorske vodnike.
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IZ DEJAVNOSTI PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
KONFERENCA SLOVENSKIH
PLANINCEV IZ SVETA IN
SLOVENIJE

In uradni začetki so vendarle tisti, ki so uradno
zapisani.
Srečanje je bilo prisrčno srečanje prijateljev
med prijatelji. Tudi PZS so namenili veliko
pozornosti, saj so v aktivnosti in edicijo vključili člana UO PZS Mira Eržena in predsednika
PZS Franca Ekarja. Bilo pa je tudi presenečenje, ko se je ta priložnost izkoristila, da so dali
potrdilo o članstvu SPD Trst in novo zastavo
PZS predsednici SPD Trst. Društvo SPD Trst je
bilo prvič po 75 letih ponovno vključeno v
matično nacionalno PZS.
Bilo pa je opisanih največ dogodkov o dosežkih
in delu slovenskega planinstva v okviru PZS,
kot naslednici SPD.

Bled, 26. - 29. junij 2008

S

vetovni slovenski kongres je pripravil planinsko srečanje z vedno aktualnimi tematikami. V odličnem katalogu ediciji so
predstavili slovenske planinske aktivnosti in
organiziranosti Slovencev po svetu.
Poleg pozdravnih nagovorov še posebej predsednika državnega zbora, Franceta Cukjatija,
direktorice TNP dr. Marije Markeš, predsednika
PZS mag. Franca Ekarja, državnega sekretarje
MZZ Zorka Pelikana za Slovence po svetu in
zamejstvu, je bilo kar precej predavanj o gorskih tematikah: Petra Svarče, Silva Kara, Mira
Eržena, Mojce Volkar, Stanka Klinarja,... Ob
vsakih takih srečanjih se vedno najde kar
nekaj novih odkritij in hotenj, saj leta in starost odkrivajo povsem drugačne poglede od
sedanjosti. Seveda je bilo vprašanje ali ne bi
bilo "ustanovno" leto slovenskega planinstva l.
1872, ko so se hoteli "Triglavski prijatelji"
organizirati kot društvo. Vendar je žal tako, da
je bilo tudi pri ustavljanju nekaj primerov, ko Na sliki od desne proti levi: Franc Ekar - PZS; Sevšek so bile dane pobude, napisana pravila in vloge GK Skala, Peter Skvarča - svetovni raziskovalec Antaroddane za ustanovitev in registracijo podruž- ktike, Lojze Peterle - EU Poslanec, Trpin iz Gorice,
Simona Drenk predsednica SSK.
nic SPD. A oblast jih žal ni potrdila in odobrila.
___________________________________________________________________________________

POČASTITEV 150-OBLETNICE
ROJSTVA DR. JULIUSA KUGYJA V
TRSTU

knjige iz nemščine Kugyja »Im gottlichen
Lachbeln des Monta Rosa« / V božanskem
nasmehu Monte Rose/ iz leta 1940; Spiro Della
Porta – Xydias, predsednik skupine "gorskih" pisateljev; Giancarlo Stavro založnik, ter
Teresio Valsesia novinar in predsednik sekcija
CAI iz Macugnaga.
S posebnim pozdravom so izkazali pozornost na
prireditvi prisotnemu predsedniku Planinske
zveze Slovenije mag. Franciju Ekarju.
Poleg vsebine in pomena knjige so predstavili
v predavanju področje in samo goro Monte
Roso, kjer se je dr. Julius Kugy velikokrat
zadrževal.
Tega planinskega dogodka in svečane predstavitve knjige v čast 150. letnega jubileja rojstva Juliusa Kugyja sta se udeležila tudi predsednica Slovenskega planinskega društva iz
Trsta, gospa Marinka Pertot in gospod Igor

24. 6. 2008 zvečer je v Galeriji umetnostne
zgodovine v Trstu potekala počastitev obeleževanja 150-obletnice rojstva dr. Juliusa
Kugyja, svečana promocija ponatisa knjige
"Monte Rosa": Nel Divino Sorrisa Del Monte
Rosa. To je obsežno delo, reprezentančna edicija na 350 straneh, z dodatki in komentarji.
V popolnoma zasedenem avditorju so poleg
predsednika CAI sekcije Trsta, Giorgija Godine
o zaslugah in pomenu alpinista, glasbenika in
botanika dr. Juliusa Kugyja govorili še: novinar
Luciano Santin, ki aktivno vodi projekt jubilejnih prireditev, namenjenih 150-letnici rojstva
Kugyja; Marina Bressan, prevajalka originalne
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Škamperle, zgodovinar in nekdanji aktivni
tržaški alpinist, član SPD Trst. Letos mineva 75
let, odkar je bila ukinjena podružnica "Slovenskega planinskega društva" v Trstu, leta 1923.
Nato se je osnovalo samostojno Slovensko planinsko društvo Trst, ki pa se ni včlanilo niti v
Slovensko planinsko društvo, niti kasneje v
Planinsko zvezo Slovenije. 17. maja letos se je
na osnovi uskladitve obojestranskih strani na
skupščini PZS na Vrhniki sprejelo SPD Trst v
članstvo PZS. V času predsedovanja Slovenije
svetu EU je to pomembno za slovensko planinsko organizacijo, pa tudi za planinsko naravnane Slovence po svetu.

Na sliki: Franci Ekar, predsednik Planinske zveze Slovenije, Marinka Pertot, predsednica SPD Trst, Luciano
Santin, oboževalec Kugyja in organizator prireditev v
spomin 150-letnice rojstva Kugyja, član SPD, Igor
Škamperle, alpinist in zgodovinar.

___________________________________________________________________________________

ALOJZIJ KNAFELC

življenje. V planine je hodil predvsem sam.
Prve poti je začel označevati v Zajzeri.
Ko
je leta 1906 prišel v Trst se je pridružil
3. junija leta 1859 se je rodil slovenski
tamkajšnji
podružnici SPD. Načrtno je obiskoplaninec in kartograf Alojzij Knafelc, oče
val
Zahodne
Julijce in markiral marsikatero
slovenske planinske markacije.
Njegova označba planinskih poti, ki jo je izna- pot. Leta 1923 je na novo prepleskal Aljažev
šel - rdeč kolobar okoli belega polja (Knafel- stolp. Takrat je bil na vrhu šestdesetič. Dobro
čeva markacija) - je bila uvedena leta 1922. je poznal tudi Fruško goro in bolgarske planiIzdelal je tudi več planinskih kart (med njimi ne.
leta 1910 enega naših prvih planinskih zemlje- Na občnem zboru, 4. marca 1922 je bil izvolvidov Julijske Alpe) in pisal članke o planins- jen v Osrednji odbor SPD in v njem ostal vse do
svoje smrti. Posebno se je udejstvoval kot
tvu.
načelnik markacijskega odseka. Od leta 1928
pa je bil tudi gospodar koče pri Triglavskih
ALOJZ KNAFELC ( Novo mesto, Šmihel,
jezerih, za katero je očetovsko skrbel. Nanj še
23.6.1859 - Ljubljana,26.4.1937)
danes spominja plošča na skali ob jezeru.
Alojz Knafelc je bil planinec in kartograf, ki je Risarska spretnost mu je pomagala pri risanju
večino svojega prostega časa namenil označe- grebenskih zemljevidov (Julijske Alpe (leta
vanju planinskih poti. Končal je dva razreda 1910), Tržaška okolica in Blejsko jezero z okotakratne gimnazije. Vojsko je služil v Ljubljani lico (leta 1911). Narisal je tudi železniško karto Jugoslavije (leta 1925). Pisal je razv letih 1880 – 1883. Leta 1884 je dobil
ne članke v Planinski vestnik. V njem je
pri železnici službo risarja pri gradnji
objavil
veliko planinskih spominov.
železnice Hrpelje – Kozina. Leta 1906
Zanimal
se
je tudi za fotografijo. Razen
je bil premeščen v Beljak od tam pa v
objektiva
je
celoten fotoaparat izdelal
Trst, kjer je bil do leta 1915. Leta
sam.
Svojo
voljo
in spretnost v vseh
1916 je zopet prišel v Ljubljano. Leta
stvareh je pokazal 11.09.1900, ko se je
1917 in 1918 je preživel na Češkem v Krkonopri
triglavski
kapelici poročil prvi par in sicer
ših. Upokojen je bil leta 1922 v Zagrebu. Leta
pipar
Korenčan
in Jelica. Knafelc je bil cerko1918 je v Ljubljani na Orlovi ulici kupil hišo in
vnik,
ministrant
in fotograf.
se v njej po upokojitvi stalno naselil do svoje
Da
bi
se
ustvaril
v markacijski dejavnosti enosmrti.
Takoj po ustanovitvi se je včlanil v Slovensko ten sistem označevanja, je SPD koncem leta
planinsko društvo. Pomagal je pri ustanovitvi 1921 organiziral tečaj za markiranje. Vodil ga
Ziljske podružnice SPD s sedežem v Beljaku. je Alojz Knafelc. Na sestanku v zadnji sobi
Od ustanovitve do odhoda iz Beljaka je bil nekdanje Narodne kavarne v bivši Gosposki
njen tajnik in blagajnik. Planinarjenja se je ulici je bilo sporazumno z skalaši in Knafelcem
lotil načrtno in ostal temu načrtu zvest vse sklenjeno, da bo bodoča enotna oznaka na
planinskih poteh - rdeč kolobar z belo piko in
5
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smerna tabla, kakršno je predlagal Knafelc.
Knafelc je pripravil tudi enotna navodila za
markiranje potov, ki jih je objavil v julijski
številki PV leta 1922 in leta 1924 še v samostojni publikaciji.
Že spomladi leta 1922 je začela potekati akcija za označitev vseh naših gorskih poti z novo
markacijo in smernimi tablami. Bilo je to pred
Sokolskim zletom v Ljubljani. Ob sokolskem
zletu je bil namreč pri Zvezi za tujski promet
osnovan odsek za vodstvo Sokolov po zletu v
naše gore. Pod Knafelčevim vodstvom so skalaši prevzeli nalogo markiranja potov z novimi
znaki. V pomoč so jim bili tudi številni člani
SPD, ki so z vso zavzetostjo opremljali planinske poti. V dobrih 2 mesecih so bile vse glavne
poti opremljene z novo markacijo in tablicami.
Poleg markacij je skrbel tudi za kažipotne table. Te je naročil pri mizarju, slikarski posel pa
je opravil sam. Sam je tablice tudi zanesel na
predvideno mesto in jih tam tudi pritrdil. Vodil
je točen seznam takih tablic z zaporednimi
številkami. Seznam se končuje leta 1936 s številko 466.
Knafelčeva markacija je likovno izčiščen in
popoln znak, ki je obenem izviren, udomačen,
funkcionalen, enostaven, opazen in razpoznaven. Tekom desetletij je postala Knafelčeva
markacija nekak simbol slovenskega alpskega
prostora. Z Zakonom o planinskih poteh, ki ga
je sprejel Državni zbor Republike Slovenije
leta 2007 je njena oblika in uporaba tudi
zakonsko urejena.
Za svoje delo markacisti prejmejo priznanja,
ki so ravno tako poimenovana po njem. In sicer
za večletno delo na planinskih poteh Knafelčevo priznanje, za življenjsko delo pa Knafelčevo
diplomo.
Tone Tomše
Malo pod vrhom Belih sten (1122 m) v Veliki gori
(Foto: Marjana Rozman)

___________________________________________________________________________________

DELOVNO SREČANJE V VRATIH

letos organizirala Planinska zveza Slovenije.
Sestanka so se udeležili predstavniki vseh planinskih zvez, ki so v združenju, poleg PZS še
predstavniki OeAV, CAI, AVS, SAC, FFCAM in
DAV, manjkali so le predstavniki iz Liechtensteina. Udeleženci srečanja, so prvi dan v petek popoldan, kot glavno temo obravnavali
Načine upravljanja planinskih koč in izobraževanje oskrbnikov in upravljavcev planinskih
koč, za katero sta referata, ki sta služila kot

D

elovno srečanje Komisije za planinska
pota in planinske postojanke v okviru
alpskega združenja planinskih zvez
"CAA".
V Vratih, točneje v Šlajmarjevem domu, je od
20. do 22. junija 2008 potekal sestanek Komisije za koče in pota združenja planinskih zvez
Alpskega loka – Club Arc Alpin - CAA, ki ga le
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osnova za razpravo pripravila predstavnika PZS
Janez Duhovnik in Danilo Sbrizaj. Drugi dan v
soboto, pa so dopoldan obravnavali teme, ki so
jih predstavili in pripravili predstavniki SAC in
DAV »O namenu, smislu in ciljih komisije za
koče«, kar je predstavil podpredsednik CAA in
predsednik SAC Michael Calfish, predstavnica
DAV Sabine Brunner pa je predstavila v temi
»Izmenjava izkušenj pri skupnih projektih«
metode s katerimi DAV ureja s svojimi društvi
in najemniki odnose. Predstavila je zlasti marketinške aktivnosti s katerimi privabljajo v
gore različne skupine obiskovalcev in pa koncept planinskih poti (tematske). Ideje in izkušnje, ki jih je predstavila so vsekakor zelo
zanimive in bi bile zelo primerne, da bi jih z
ustrezno prilagoditvijo uporabili tudi pri nas. V
soboto popoldan je na pobudo CAI potekala
razprava o temi »Državno sofinanciranje okoljskih posegov na kočah čiščenje odpadnih
voda, možne oblike pomoči s strani EU, držav,
dežel, občin…«, kar je s svojim pismom udeležencem v aprilu sprožila PZS. V zanimivi razpravi so udeleženci predstavili svoje poglede,
probleme in ideje. Srečanje se je zaključilo v
nedeljo z izletom na Luknjo, kar je bilo za vse
udeležence v čudovitem dnevu posebno doživetje.

Srečanja se je udeležilo 15 predstavnikov iz
tujine, med njimi tudi podpredsednik CAA
zadolžen za Komisijo za koče in pota CAA Michael Calfish, z njimi sta bila kot gostitelja vseskozi predstavnika PZS Danilo Sbrizaj in Janez
Duhovnik. Udeležence srečanja so pozdravili
tudi predsednik PZS mag. Franci Ekar, podpredsednik PZS mag. Uroš Vidovič, župan občine Kranjska Gora Jure Žerjav in gostitelj predsednik PD Dovje Mojstrana Miro Eržen in direktorica LTO Kranjska Gora Mirjam Žerjav, ki sta
predstavila delo PD Dovje Mojstrana in pa
Kranjsko Goro kot turistično destinacijo.
Vsi udeleženci so pohvalili izjemno dobro
organizacijo s strani PZS in gostoljubje oskrbniške ekipe v Aljaževem domu.
___________________________________________________________________________________

UTRINKI S POTI, POHODA

je zbral preko 5000 rastlin v herbarijih, ki so
shranjeni v Prirodoslovnem muzeju v Ljubljani.
radicionalni planinski naravovarstveni Trasa poteka proti Preddvoru mimo kulturnedan, ki ga je pred 19. leti pričelo orga- ga spomenika v vasi, cerkvi Breg in v Preddvor,
nizirati PD Kranj in nato skupaj z PS dalje do Gradišča nad Bašljem in do KališPreddvor je bil v letošnjem letu nadgrajen z ča, Zaplate, Hudičevega Boršta, v dolino Kokre
otvoritvijo "Planinske botanične poti baronov in proti Kokrskemu sedlu, dalje na Greben,
Zois". Začetek poti bo na Brdu, kjer so baroni Zvoh, Krvavec in v dolino Kokre.
Zois domovali in od tod tudi izvajali aktivna Pot je poleg flore in favne izjemno bogata z
botanična in geološka raziskovanja. Karel Zois naravnimi posebnostmi, ne manjka tudi izjemnih vrednot kulturne dediščine. Vse je opisano
7
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v strokovno dovršenem vodniku, ki so ga pripravili v sodelovanju z Zavodom za naravno
dediščino v Kranju in ostalimi: dr. Nado Praprotnik; Tonetom Tomšetom načelnikom Komisije za pota PZS, s sodelavci markacisti. Urednica vodnika je dr. Ana Barbič skupaj z dr. Milanom Naprudnikom, vodnik pa je založila Založba PZS. Na celotni trasi bo nameščenih šest
tabel s strokovnim tekstom o poti, in opisom
naravnih značilnosti na določenih področjih. Pobudnik za to planinsko in botanično pot
je bil predsednik PZS Franci Ekar.

Na otvoritvenem pohodu po Poti baronov Zois
je bilo prvo predavanje izjemnega strokovnjaka Milana Sagadina iz Zavoda za kulturno dediščino iz Kranja o Gradišču. Orisal je arheološke
znamenitosti tega področja, praktično ene
prvih slovanskih "kneževin", kar predstavlja za
Slovenijo in Evropo izjemno vrednoto kulturne
dediščine. Drugo predavanje je imela v planinskem domu na Kališču dr. Nada Praprotnik o
delu in poslanstvu baronov Žige in Karla Zois.
Posebej je omenila, da je "rojstno mesto in
kraj" Zoisove zvončice prav Storžič, kajti ob
prvi objavi o odkritju pred skoraj 200 leti je bil
zapis v latinščini, da je bila ta roža v herbariju
prinešena s Storžiča. Seveda je še posebno
zanimiva ugotovitev, da so rastišča teh modrih
cvetic med planikami, ki so po poreklu azijskega izvora, medtem ko je Zoisova zvončica povsem slovenska roža, ki se je ohranila
skozi ledene dobe vse do danes in raste v
Alpah na slovenskem etničnem področju.
Zoisi so bili tudi zaslužni, da se je pred 230 leti
osvojil vrh Triglava, saj so vzpon gmotno in z
vzpodbudami podprli.

Kljub slabemu vremenu se je v Preddvoru
zbralo skoraj trideset pohodnikov, planincev in
varuhov gorske narave. Načelnica Komisije za
Varstvo gorske narave PZS Rozi Skobe je v
Preddvoru podelila posebno priznanje Osnovni
šoli Matija Valjavca, saj v šolskih programih
namenjajo veliko pozornosti varovanju in
ohranjanju gorske narave in tudi aktivno izvajajo program ob dnevu zemlje.

KOMISIJE UO PZS POROČAJO
IZ PLANINSKE ZALOŽBE
PLEZALNI VODNIK BOHINJSKE
STENE

sko stran. Čeprav danes v nekaterih stenah ni
prav nič več smeri kot takrat, so drugod preplezali veliko novih smeri in variant. V tem
času se je razvijalo športno plezanje, ki je
pustilo izdatne sledove v sedmih plezališčih, ki
so danes pogosto obiskovani in zaželeni cilji
plezalcev.

etrt stoletja je minilo, odkar je bil prvič
izdan skromen vodniček, ki je popisoval
smeri v gorah in stenah nad Bohinjem,
pogledal pa je tudi preko grebena na Primor-

Č
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Ta knjiga je vabilo plezalcem naj obiščejo
bohinjske stene, naj poiščejo, odkrijejo in
spoznajo eno najmanjših sobic razkošne zakladnice bohinjskega bogastva, katera se sicer v
največji meri ali skoraj v celoti imenuje lepota. »Majhen« del njihove, sicer daleč naokoli
znane zakladnice samo zaradi tega, ker Bohinj
nima velikih sten. Resnično jih nima, zato pa
se je z njimi obdal vse naokoli, kakor trdnjava.
Danes je na opisanem območju preplezanih
več kot 200 alpinističnih smeri, 23 zaledenelih
slapov in več kot 240 športnoplezalskih smeri.
Cena plezalnega vodnika je 22,95 €.
__________________________________________________________________________________

VODNIK
POT KARLA IN ŽIGE ZOISA

V

odnik po Poti Karla in Žige Zoisa zasleduje dva cilja. Na eni strani je zamišljen
pomnik slavnemu botaniku Karlu Zoisu in
njegovemu bratu Žigi kot glavnemu sponzorju
Karlovih botaničnih raziskav, na drugi strani pa
kot prikaz bogate dediščine območja zahodnih
Kamniško-Savinjskih Alp.
Po prvotni zamisli naj bi se pot imenovala
Botanična pot Karla in Žige Zoisa, vendar se je
takšno poimenovanje kmalu izkazalo kot preozko, saj gre poleg botanične tudi za zoološko
dediščino, za naravne vrednote kot tudi za
kulturno dediščino na območju Poti.
In komu je Vodnik namenjen? Seveda je v prvi
vrsti namenjen vsem občudovalcem in ljubiteljem narave ter planincem, ki spoštujejo tudi
kulturno dediščino ter s svojim ravnanjem prispevajo k ohranjanju obeh, to je, kulturne in
naravne dediščine gorskega sveta. Pričakujemo, da bo Vodnik nepogrešljiv priročnik tako
posameznim planincem kot gorskim vodnikom
in varuhom gorske narave kot številnim nevladnim naravovarstvenim organizacijam in društvom. Planinska zveza Slovenije pa z Vodnikom
želi spodbuditi tudi osnovne in srednje šole, da
bodo opisane vsebine vključile v svoje predmetnike, hkrati pa učence in dijake z Vodnikom v
roki popeljale na prizorišča prikazanih vsebin
in jim na planinskih izletih doživljajsko predstavile drobec vrednot naravne in kulturne
dediščine Slovenije.
Cena vodnika je 11,00 €.

Informacije in naročila:
Planinska založba PZS
Dvoržakova 9, p.p. 214,
1001 Ljubljana
tel. 01/43-45-684, fax: 01/43-45-691,
el. naročila: planinska.zalozba@pzs.si ali preko
spletnih strani PZS: www.pzs.si

9

Letnik 34 / številka 7/8 - 2008

Obvestila Planinske zveze Slovenije
KOMISIJA ZA PLANINSKE POTI
POT NA RAZOR (2601 m) ODPRTA
Komisija za planinske poti pri Planinski zvezi Slovenije in Planinsko društvo Radovljica obveščata, da je pot iz Pogačnikovega doma na vrh Razorja
(2601 m) očiščena zapadnega kamenja, ki je bilo na poti kot posledica močnega podora v vršnem delu Razorja konec lanskega leta. Pot je urejena in
ODPRTA za planince.
Zaradi občasnega spontanega proženja kamenja pa vse obiskovalce poti opozarjamo, da je hoja
brez čelade lahko smrtno nevarna.

GOSPODARSKA KOMISIJA
NAJVIŠJE CENE NOČITEV, OSNOVNE PREHRANE IN NAPITKOV V
PLANINSKIH KOČAH I. IN II. KATEGORIJE V LETU 2008
Upravni odbor Planinske zveze Slovenije je v skladu z 51. členom Statuta Planinske zveze
Slovenije sprejel sklep o najvišjih cenah nočitev, osnovne prehrane in napitkov v kočah I. in
II. kategorije, ki ga je v skladu s 15. členom »Pravilnika o upravljanju poslovanju in opremi
planinskih koč« pripravila Gospodarska komisija UO PZS.
Najvišje dovoljene cene nočitev, osnovne prehrane in napitkov v kočah I. in II. kategorije, v
letu 2008 so naslednje:
Storitev

kategorije koče:
I.

1. NOČNINE
a) soba 1 – 4 postelje
b) soba 5 in več postelj
c) skupna ležišča

II.

člani

nečlani

27,00 €
20,00 €
18,00 €

13,50 €
10,00 €
9,00 €

člani

nečlani

10,00 €
8,00 €
6,00 €

20,00 €
16,00 €
12,00 €

Pravico do 50 % znižane cene prenočevanja, ki velja za nečlane imajo v sobah in na skupnih
ležiščih vsi člani PZS z veljavno izkaznico, člani slovenskih zamejskih planinskih društev in
slovenskih planinskih društev v tujini, člani Planinske zveze Hrvaške, na osnovi bilateralnega
sporazuma iz leta 1992 in člani planinskih organizacij včlanjenih v UIAA, s katerimi ima PZS
sklenjen sporazum o reciprociteti.
Storitev
2. HRANA

kategorije koče:

Kategorija koče
a) enolončnica brez mesa
b) enolončnica z mesom
c) golaž, segedin

I.
4,70 €
6,00 €
6,20 €

II.
3,5 €
4,5 €
5,0 €

3. PIJAČA
a) čaj 0,25 litra
b) voda 1,5 litra

1,8 €
3,5 €

1,3 €
2,0 €

Vse ostale cene prehrane in pijač, razen priporočenih, se oblikujejo prosto.
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Popustov pri hrani in pijači ni!
Upravljavci planinskih koč 3. kategorije oblikujejo cene prenočišč, hrane in pijače sami, spoštovati pa so dolžni znižano ceno za prenočevanje, ki velja za člane PZS.

PRENOČEVANJE V PLANINSKIH KOČAH V LETU 2008
Upravni odbor Planinske zveze Slovenije je v skladu z 51. členom Statuta Planinske zveze Slovenije sprejel sklep o cenah za prenočevanje v planinskih kočah, ki ga je v skladu s 16. členom
»Pravilnika o upravljanju poslovanju in opremi planinskih koč« pripravila Gospodarska komisija
UO PZS. Sklep o znižanih cenah prenočišč se ne spreminja in ostane tudi v letu 2008 v višini 50%
na polno ceno.
Polno ceno prenočevanja (100 % ) plačajo vsi nečlani.
Pravico 50% znižanja na polno ceno prenočevanja imajo v sobah in na skupnih ležiščih vsi člani
PZS z veljavno izkaznico, člani slovenskih zamejskih planinskih društev in slovenskih planinskih
društev v tujini, člani Planinske zveze Hrvaške, na osnovi bilateralnega sporazuma iz leta 1992
in člani planinskih organizacij včlanjenih v UIAA, s katerimi ima PZS sklenjen sporazum o reciprociteti. Podpisnice sporazuma o reciprociteti so:
Nemčija
Avstrija
Belgija

Španija
Velika
Britanija
Italija
Francija

DAV - Deutscher Alpenverein
OeAV - Österreichister Alpenverein
BAC - Belgische Alpen Club

Liechtenstein
Luxembourg
Nizozemska

CAB - Club Alpin Belge
FEDME - Federacion Espańola de
Deportes de Montańa
AC Alpine Club

Švica

CAI AVS CAF -

Club Apino Italiano
Alpenverein Südtirol
Club Alpin Français

LAV GAL NKBV -

Liechtensteiner Alpenverein
Groupe Alpin Luxembourgeois
Niederlandse Klim – en
Bergsport Vereniging
CAS –
Club Alpin Suisse
AACBa - Akademischer Alpenclub Basel
AACB -

Slovenija

Akademischer Alpenclub Bern

CAAG - Club Alpin Académique Genčve
AACZ - Akademischer Alpenclub Zürich
PZS – Planinska zveza Slovenije

Enaka ugodnost velja tudi za pripadnike SV, ko opravljajo službene dolžnosti.
60 % znižanja, na polno ceno, ki velja le na skupnih ležiščih, imajo
- mladi člani P+O kategorije do dopolnjenega 15. leta starosti,
- registrirani alpinisti, registrirani vodniki PZS, mentorji planinskih skupin, varuhi gorske
narave, člani Gorske reševalne službe Slovenije in registrirani markacisti
Do brezplačnega prenočišča so upravičeni:
- gorski reševalci in markacisti na akciji
Za tiste obiskovalce, ki imajo lastno posteljnino (lastne rjuhe) velja dodaten popust v fiksnem
znesku 1,6 € na ceno prenočišča za planince. Vsi ti se morajo pri prijavi izkazati z lastno posteljnino, sicer plačajo normalno ceno prenočišča. Društva - oskrbniki imajo tudi pravico do
občasnih kontrol ležišč. Zlorabe se kaznujejo s plačilom 3 kratne polne cene ležišča.
Družine z najmanj 3 člani imajo 10% popust pri prenočevanju .
Planinskim društvom priporočamo, da omogočijo brezplačno prenočevanje na skupnih ležiščih
vsem registriranim vodnikom PZS in gorskim vodnikom, ki vodijo organizirane planinske skupine
(s potrdilom PD). Za gorske vodnike, ki jih plačajo posamični klienti, to priporočilo ne velja.
11
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Pravico do popusta za prenočevanje imajo samo tisti obiskovalci, ki se izkažejo z veljavno planinsko izkaznico.
Ljubljana, 19. junija 2008
Načelnik GK PZS:
Predsednik PZS:
Franc Štibernik
Franc Ekar
___________________________________________________________________________________
Informacije Gospodarske komisije
Za primerjavo s cenami v naših kočah objavljamo prevod cenika za koče v Italiji iz glasila Club
Alpino Italiano »Lo Scarpone«, kjer je bil objavljen cenik prenočišč, hrane in napitkov v kočah
CAI za leto 2008in bo prev gotovo koristna informacija za naše člane, ki obiskujejo gore v Italiji.
V nadaljevanju pa boste našli tudi kako urejajo cene in popuste v planinskih kočah OeAV in DAV
ter cenik prenočevanja v planinskih kočah Club Alpin Français (CAF).
Planinske koče so po klasifikaciji CAI razdeljene v 3 skupine:
1. skupina - koče
Kategorija A: koče dostopne po cesti ali take, ki so v njeni neposredni bližini. Kategorija se lahko spremeni pozimi, zaradi drugačne dostopnosti.
Kategorija B: dostopne z
2. skupina – koče v alpskem svetu
Kategorije C-D-E: višje ležeče koče v gorah, ki so dostopne le peš, niso v bližini cest ali žičnic
za prevoz oseb. Kategorijo določa višina, dolžina in težavnost dostopa, ter pogoji oskrbe.
3. skupina – bivaki in zavetišča
Kategorija
Storitev

A/B
člani /nečlani

Prenočevanje

Kategorija C
člani
/nečlani

€

Kategorija D
člani/nečlani

€

Postelja z jogijem in odejami

8,50

17,00

Zasilno ležišče

==

==

Kategorija E
Člani/nečlani

€

Koča Regina
Margerita
Člani/nečlani

€

€

8,50
17,00
3,00
6,00

8,50

17,00

10,50

21,00

3,00

6,00

4,00

8,00

1,50
2,00
4,50
6,00
1,30
1,60
2,00
2,50
9,50
10,50
+ 8,50
4,25

1,50

2,00

1,50

2,50

4,50

6,00

5,00

7,00

1,30

1,60

1,60

1,90

2,00

2,50

2,50

3,00

10,00

11,00

10,50

11,00

13,00
26,00
==

==

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

Dnevni menu
Doplačilo za pol penzion
Prenočevanje za mlade člane

1,50
2,00
4,50
6,00
1,00
1,20
1,50
2,00
9,50
10,50
+ 8,50
4,25
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+ 8,50
4,25

+ 8,50
5,25

1,80
2,80
5,50
7,50
2,10
2,40
3,00
3,50
+ 13,00
6,50
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Uredba o cenah v planinskih kočah DAV in OeAV
Planinski zvezi Avstrije (OeAV) in Nemčije (DAV) sta objavili za svoje planinske koče skupno uredbo o cenah prenočevanja in drugih storitev za obiskovalce v planinskih kočah DAV in OeAV. V
nadaljevanju objavljamo prevod te uredbe.
Člani planinskih zvez / društev in njim enaki plačajo ceno nočitve s popustom. Cene nočitev
vključujejo prispevek za reševanje (0,07 €) in zavarovanje prtljage (DAV 0,05 € / OeAV 0,01 €).
Zgornja meja cene prenočišča za člane planinskih zvez / društev in njim enake
Koče I. Kategorije
Ležišče v sobi do
Skupna spalnica do
Zasilno ležišče do

Odrasli
13,00 €
10,00 €

mladi 19-25 let učenci 7-18 let otroci do 6 let
13,00 €
8,00 €
5,00 €
6,00 €
5,00 €
0,00 €
5,00 €
3,00 €
2,00 €
0,00 €

Koče II. Kategorije
Ležišče v sobi do
Skupna spalnica do

Odrasli
18,00 €
13,00 €

mladi 19-25 let
18,00 €
6,00 €

učenci 7-18 let
10,00 €
5,00 €

otroci do 6 let
5,00 €
0,00 €

Koče III. Kategorije
Ležišče v sobi do
Skupna spalnica do

Odrasli
22,00 €
16,00 €

mladi 19-25 let
22,00 €
6,00 €

učenci 7-18 let
12,00 €
5,00 €

otroci do 6 let
5,00 €
0,00 €

Popusti za člane planinskih zvez / društev
¾ zgornja meja v kočah I. kategorije je najmanj 50 % popusta na ceno prenočevanja za nečlane
¾ zgornja meja v kočah II. Kategorije je najmanj 30 % popusta na cene prenočevanja za nečlane
¾ zgornja meja v kočah III. kategorije je najmanj 10 % popusta na cene prenočevanja za
nečlane.
Dodatno je k cenam prenočevanja treba plačati prispevek 2,50 €/dan za uporabo prostora za
samooskrbo ter 2,50 €/dan za uporabo kuriva v zimskem času.
Brezplačno prenočišče
Brezplačno prenočujejo v kočah člani gorske reševalne službe ob reševalni akciji, vodiči, inštruktorji, vodje strokovnih vaj, vodje mladinskih sekcij in vodje družinskih skupin OeAV, DAV in AVS
(Južna Tirolska), če se lahko ustrezno identificirajo ter so v svoji funkciji na poti s skupino najmanj 5 oseb (5 + 1).
Člani in njim enaki, ki se oskrbujejo sami in v koči ničesar ne konzumirajo, plačajo prispevek v
višini 2,50 € na dan za koriščenje infrastrukture koče. Samooskrbovalci plačajo za pogrinjek
1,00 € na obrok. Plačila teh prispevkov so oproščeni otroci in mladostniki do 18. leta starosti.
Nečlani v kočah nimajo pravice samooskrbovanja (konzumiranja s seboj prinešene hrane)!
Okoljsko pristojbino se lahko zaračuna vsem obiskovalcem, tako članom kot tudi nečlanom, ki ne
prenočijo v koči. Lahko se vračuna v ceno in znaša 0,50 €. Okoljska pristojbina se porabi namensko za okoljske ukrepe na območju koče, za kritje visokih stroškov, ki nastanejo z vzdrževanjem
in delovanjem čistilne naprave za odpadne vode in druge okoljske tehnike.
Za najmanj en "planinski obrok" plačajo člani in njim enaki za najmanj 20 % znižano ceno, ki pa
ne sme biti višja od 7,00 €. Planinski obrok mora biti napisan na ceniku. Ponujena mora biti tudi
brezalkoholna pijača, ki mora biti najmanj 40 % cenejša kot enaka količina piva.
Pripravil:
Danilo Sbrizaj
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CENE PRENOČEVANJA IN POPUSTI V KOČAH
CLUB ALPIN FRANÇAIS (CAF)

K
A
T
E
G
O
R
I
J
A

P
O
L
N
A
C
E
N
A

Skupine
več kot 9
oseb pod
dogovorjenimi
pogoji
Člani
turističnega
združenja
Dauphineje
Nečlani
mlajši od
25 let

POPUSTI V KOČAH
Oskrbovane
koče

Koča
Goûter
Visokogorje
Sredogorje

Kategorija A
Kategorija B
Kategorija A
Kategorija B

Člani CAF in
planinskih
zvez, podpisnic sporazuma o
reciprociteti (PZS)
Vodniki in
vodniški
pripravniki

Vodniki in
vodniški pripravniki,
spremljevalci
v sredogorju,
ki so člani
CAF
Člani CAF
mlajši od
25 let

Častni člani
CAF
Otroci do 8
let

27,00 €

- 20%
21,60€

- 50%
13,50€

-75%
6,75€

BREZPLAČNO
0,00€

25,80€

20,64€

12,90€

6,45€

0,00€

22,00€

17,60€

11,00€

5,50€

0,00€

19,80€

15,84€

9,90€

4,95€

0,00€

16,00€

12,80€

8,00€

4,00€

0,00€

Opomba:
V kategoriji A so koče, ki nudijo obiskovalcem večje udobje in boljše pogoje za delo oskrbnikov
V kategoriji B so koče, ki nudijo obiskovalcem tradicionalno planinsko udobje
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Obvestila Planinske zveze Slovenije
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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PLANINSKI KOLEDAR
PLANINSKI KOLEDARJI 2009
Za leto 2009 smo vam pripravili dve izvedbi slovenskega planinskega koledarja:
GORSKI RAZGLEDI
Vodilni motivi so posnetki najlepših vrhov in dolin slovenskih
gora, pomožni pa prinašajo človeka in živo naravo v sožitju. Koledarski listi označujejo še lunine mene in praznike, vsakemu
mesecu pa so pripisane misli v sozvočju z naravo.
Naslovnica z novim znakom Planinske zveze Slovenije in prvim
znakom Slovenskega planinskega društva spominja na tradicijo in
razvoj našega planinstva, hrbtna stran pa je posvečena besedam,
kot jih je znani pisec Janko Mlakar z značilnim humorjem nanizal
okrog Triglava. Drugi del pa razgrinja ali razčiščuje, kdo je bil
prvi Slovenec, ki je res preplezal Triglavsko severno steno. Dodani sta kopija lista iz vodniške knjižice Janeza Koširja in slavilna
pesem Triglavu Otona Župančiča. Koledarju je dodan še poseben
list s prazniki in dela prostimi dnevi v Republiki Sloveniji ter s
prazniki naših sosedov: Hrvaške, Avstrije, Madžarske in Italije.
Koledar je pokončen, 33 x 48 + 5 cm (za dotisk) in vložen v papirnato vrečko. Maloprodajna cena je 4,60 €*, posebej dotisk in za posameznike poštnina, pri večji
količini popust.
___________________________________________________________________
POZDRAV Z GORA
Avtorski koledar priznanega planinskega fotografa Petra
Janežiča odlikujejo široki panoramski posnetki naših gora.
Koledarski del s prazniki in luninimi menami je poslovno
oblikovan in v treh jezikih – ob slovenskem še v angleškem
in nemškem. Na zaključnem listu je natisnjen seznam planinskih koč z nadmorsko višino in telefonsko številko, razporejen v skupine na Julijske in Kamniško-Savinjske Alpe,
Karavanke, Posavsko hribovje, Pohorje, Dolenjsko, Notranjsko in Primorsko.
Format je dvojen, 42 x 30 cm, v visečem položaju 42 x 60
+ 5 cm za dotisk. Maloprodajna cena za izvod je 4,70 €*,
posebej dotisk in poštnina za posameznike ter popust na
večje količine.
Vabimo vas, da se za nakup obrnete na nas, saj že vrsto let
pripravljamo značilne, vedno lepe ter z informacijami in
kulturo obogatene koledarje. Koledarje si lahko ogledate
in jih naročite pri ga. Hedviki Petkovšek, oziroma Planinski
založbi na sedežu Planinske zveze Slovenije, Dvoržakova 9,
1000 Ljubljana (tel.: 01/ 43 45 690, fax: 01/ 43 45 691, e-pošta: hedvika@pzs.si) ali na spletni
strani pzs.si.
* v ceni je upoštevan 20% DDV.
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NAROČNIK (naziv): _____________________________________________________________________
Naslov: _______________________________________________________________________________
ID št.kupca za DDV: ___________________________

Zavezanec za DDV:

TRR: ______________________________________________

DA

NE

telefon: _________________________

NAROČILNICA
za planinski koledar 2009

Naročamo Planinski zvezi Slovenije, Dvoržakova 9, 1000 Ljubljana,
TRR 05100-8010489572, ID št. za DDV SI62316133
_________ izvodov koledarja GORSKI RAZGLEDI po ceni 4,60 €*
_________ izvodov koledarja POZDRAV Z GORA po ceni 4,70 €*
* v ceni je upoštevan 20% DDV.

Želim dotisk po priloženem vzorcu oz. načrtu ter ceni iz ponudbe (obkroži):

DA

NE

Rok dostave in plačila ________________________.
Posebne želje in dogovor
___________________________________________________________________________________
Odgovorna oseba, na katero se bomo obračali glede dotiska, prevzema in nejasnosti:
Ime in priimek ______________________________________________________________________
telefon __________________________ e-naslov_________________________________________

Izvedba naročila in informacije:
Hedvika Petkovšek, tel.: 01/43-45-690, fax: 01/43-45-691, e-pošta: hedvika@pzs.si.
PRILOGA:
- film ali vzorec za dotisk firme (v primeru, da je dotisk nespremenjen od zadnjega naročanja,
priloga ni potrebna)
MP naročnika
NAROČNIK:
_________________________
Datum: __________________________
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PLANINSKA DRUŠTVA IN KOMISIJE VABIJO
AKCIJE V JULIJU 2008:
DATUM

AKCIJA

4. gorski tek na Goro Oljko
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
12.7.08

12.7.08 Vrh nad Peski (2178 m)
12.7.08

Na Prisojnik ali Prisank
(2547 m)

12.7.08 Avstrijska Golica - Koralpe
Mali Tamar - Srečanje
gorenjskih planincev
Dan bistriških planincev na
13.7.08
Planini za Liscem
Planina Stador – Kobilja
13.7.08
glava (1475 m)
14. –
Po gorah Romunije
26.7.08
Planinnsko – plezalni –
14.7.08 kopalni tabor Paklenica
(Hrvaška)
17.-21.7.
Odprava na Mont Blanc
2008
13.7.08

18.-21.7.08 Matterhorn
19.7.08
19.7.08
19.7.08
20.7.08
20.7.08

10. spominski pohod Draga
Bregarja
Varno v Gore- Šaleški
vodniki
Piz Boe (3125 m) – Dolomiti
Italija
8. šahovski turnir za memorial Tomaža Kavarja v
Gozdu
Tradicionalno srečanje
planincev na planini Razor
- Slovenija planinari
Dan Kamniških planin na
Kamniškem sedlu

Več na www.pzs.si
ORGANIZATOR

INFORMACIJE

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 Pošte in Telekoma Ljubljana
PD »Bohor«
Senovo

Matjaž Pogačnik 041/ 382 768
PD 01/ 43 16 114

PD Integral

Nevenka Pejčič 041 901 999

PD Kranjska Gora

Tanja Krevzel 041/ 857 763

Marjan Poznič 041/ 901 308

PD Bohinjska
Bistrica
PD Pošte in Telekoma Ljubljana
PD Podpeč –
Preserje

Milan Gugleta 031/ 379 568
PD 01/ 431 61 14
Marko Goršič 01/ 363 11 75
041/ 795 006

PD Grmada Celje

Franc Šinko 031/ 383 591

PD Podnanos

Boštjan Nabergoj 031/ 612 202

PD Maks Meško
Ormož

Marjan Kukovec 041/ 698 741

PD Drago Bregar

Zvone Šere 041/ 355 589

PD Velenje

Tone Žižmond 041/ 458 729

PD »Bohor«
Senovo

Marjan Poznič 041/ 901 308

PD Križe

Ivan Likar 041/ 784 175

PD Tolmin

PD 05/ 38 83 211
pdtolmin@email.si

Lovro Vojvoda 04/ 572 17 28

20.7.08 Ogradi (2087 m)

PD Pošte in Telekoma Ljubljana

PD 01/ 839 13 45
pdkamnik@siol.net
Borut Paškulin 041/ 611 089
PD 01/ 431 61 14

20.7.08 Grossglockner (3798 m)

PD Brežice

040/ 202 064

MDO PD Ljubljane

Marinka Koželj Stepic
01/ 561 69 25

20.7.08

21.-27.7.
Odprta planinska šola
2008

Letnik 34 / številka 7/8 – 2008

PD Kamnik

18

Obvestila Planinske zveze Slovenije
15. pohod čez Dravo na
Vurberk
26.7.- Planinski tabor MO
5.8.08 PD Postojna

26.7.08

26.7.08 Iz Avstrije na Peco
Pohod po Igorjevi poti- v
27.7.08 počastitev občinskega
praznika
Proslava ob 10. letnici PD
27.7.08 za Selško dolino Železniki
na Ratitovcu

PD Fram

Stanka Vobič 02/ 686 40 13

MO PD Postojna

PD Postojna 041/ 688 696

PD Mežica
PD Vrelec

040/ 612 966

PD za Selško dolino Železniki

Alojz Lotrič 031/ 613 426

28.7.08 Bolgarija

PD Velenje

Andrej Kuzman 041/ 448 002

31.7.08 Nočni pohod na Rajhovko

PD Ljubno

Brigita Vrčkovnik 051/ 320 013

ORGANIZATOR

INFORMACIJE

PD Ravne na
Koroškem

Jožef Žunec 02/ 822 23 29

MDO Notranjske

Marko Goršič 01/ 363 11 75
041/ 795 006

AKCIJE V AVGUSTU 2008:
DATUM

AKCIJA

1.8.08 Tatre- Poljska in Slovaška
1.-15.8.08 Po vulkanih Kamčatke

PD Rimske
Toplice
PD Podpeč –
2.-3.8.08 Kanin - Rombon
Preserje
Dan Alpske Možine - Planina PD Bohinjska
3.8.08
za Liscem- rastišče Lisec
Bistrica
2.8.08

Popoldne ob citrah na
Kopitniku

3.8.08 Pohod po obronkih Celja

Milena Suhadolčan 040/ 606 071
Marko Goršič 01/ 363 11 75
041/ 795 006
Lovro Vojvoda 04/ 572 17 28

PD Grmada Celje

Robi Koritnik 031/ 353 373

Pohod pod Storžič iz
različnih smeri
13. obletnica spomina žrt9.8.08
vam v gorah na Vogarju

PD Tržič

Erna Anderle 040/ 168 925

PD Železničar
Ljubljana

pisarna PD 01/ 29 12 297

9.8.08 Rutarski Vršič

PD Velenje

Husein Djuherič 040/ 465 224

MO PD Domžale

Luka Skočir 031/ 254 597
luka.skocir@gmail.com

PD Grmada Celje

Franc Šinko 031/ 383 591

PD Podpeč –
Preserje

Marko Goršič 01/ 363 11 75
041/ 795 006

PD Novo mesto

Jože Perše 041/ 693 195

PD Celje Matica

PD 03/ 492 48 50

PD Podnanos

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

PD Zabukovica

Jože Jančič 041/200 196

PD Celje Matica

PD 03/ 492 48 50

PD Cerkno

Damjana Čadež
031/ 687 256 ali 05/ 374 52 18

3.8.08

Tabor mladih gornikov in
gornic
Družinski planinski tabor
11.-17.8.08
Trenta
10.-20.8.08

11.-23.8.08 Črna Gora - Durmitor - Tara
12. spomladanski pohod
Vanje Furlana
Maša za žrtve gora na
15.8.08
Okrešlju (14h)
15.8.08

15.-17.8.08 Izlet v tujino
16.8.08 3. pohod ob obeležjih NOB
Turnir malega nogometa na
Korošici
Srečanje planincev na
17.8.08
Poreznu
16.8.08
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www.planinsko-drustvo-cerkno.si
17.8.08

Pot prijateljstva Poldnašnja PD Podpeč –
špica / Jof Di Miezegnot
Preserje

18-28..8.08 Otok Krf, Grčija
19.8.Kirgizistan in Uzbekistan
6.9.08
22. tradicionalno srečanje
23.8.08 planincev in borcev na
Graški gori
23.8.08

PD Ruše

Franček Hribernik 041/ 842 880

PD Rašica

Primož Zupančič 041/ 612 778

PD Velenje

Jože Melanšek 041/ 578 557

230- letnica prvega vzpona PD Bohinjska
na Triglav
Bistrica

Miholov pohod na Kokrško
sedlo
Pohod Dom pod StoržičemMala Polana Psica- Storžič23.8.08
Škarjev rob – Dom pod
Storžičem
Gremo peš na Kokoš 24.8.08
Akcija Slovenija planinari
Srečanje planincev Češke in
28-30.8.08
Slovenije
23.8.08

Marko Goršič 01/ 363 11 75
041/ 795 006

Alojz Butkovič 041/ 657 110
Janez Korošec 04/ 572 17 28
PD 04/ 572 10 70

PD Bajtar

Helena Plahuta 041/ 981 141

PD Tržič

Erna Anderle 040/ 168 925

PD Sežana

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

PD Železničar
Celje

Ratej 041/ 792 734

PD Bohor Senovo

Toni Petrovič 031/ 866 831

PD Dovje
Mojstrana

Miro Eržen 041/ 717 016

29.8.08 Dolomiti (Italija)

PD Velenje

Milan Domitrovič 041/ 753 754

30.8.08 15. let PD Blagovica

PD Blagovica

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

30.8.08 Huljev pohod na Krn

PD Kobarid

Marko Matajurc 041/ 781 251

Tradicionalni pohod po
30.8.08 poteh prenosa ranjencev
Želin - Vojsko

PD Idrija

Marica Brezavšček 05/ 374 42 43

30.8.08 Zibbitzkogel (Avstrija)

PD Polzela

Zoran Štok 041/ 754 778

31.8.08 15. letni pohod na Čaven

PD Ajdovščina

Vladimir Lemut 041/ 275 542

16. tradicionalno srečanje
članov PD Domžale,
31.8.08
Domžalski dom
na Mali planini

PD Domžale

Borut Peršolja 01/ 721 57 14
borut.persolja@guest.arnes.si

31.8.08 Kumska nedelja

PD Kum

Milan Žnidaršič 041/ 668 472

Pohod po obronkih
KS Ponikva
Srečanje gornikov- planin31.8.08 cev pod Blejsko kočo v
Lipanci
Pot prijateljstva - Salzkofel
31.8.08
- Avstrija

PD Žalec,
PS Ponikva

Danijel Jelen 041/ 829 936

PD Bled

Janez Petkoš 031/ 834 128

PD Podpeč –
Preserje

Marko Goršič 01/ 363 11 75
041/ 795 006

29.8.08 3. večer na Bohorju
Aljaževi dnevi 2008- Tradi29.-30.8.
cionalni Gustlnov pohod na
2008
Dovško Babo

31.8.08
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AKCIJE V SEPTEMBRU 2008:
DATUM

AKCIJA

sept. 2008junij 2009
septembernovem. 08
septembernovem. 08
september
2008
september
2008

Športno plezanje na umetni
PD Celje - Matica
steni
Zimski planinski krožek
PD Grmada Celje
"Varno v gore"
Alpinistična šola

8. jesenski planinski pohod
na Kotečnik
Srečanje planincev z vseh
strani Pece
12. Gašparičev pohod na
6.9.08
Krim
15. gorski tek Ivana
6.9.08
Anderleta na Črno prst
60 let PD Hrastnik in sreča6.9.08
nje Zasavskih planincev
6.9.08

Bodi aktivna: 2. pohod na
Ciprnik (1746 m)

6.9.08

Koncert pihalnega orkestra
Lesce pri Roblekovem dom

6.9.08 Tek na Črno prst
32. rekreacijski pohod na
Ratitovec
41. srečanje PD Pošte in
7.9.08 Telekoma Ljubljana na
Vršiču
7.9.08

ORGANIZATOR

INFORMACIJE
03/ 492 48 50
Elč Prezelj 041/ 772 134

PD Grmada Celje

Iztok Ivakič 041/ 772 129

PD Liboje

PD 03/ 714 03 56

PD Mežica in MDO
Viljem Blatnik 031/ 638 349
Koroške
PD Delo

Dušan Resnik 031/ 683 780

PD Podbrdo

Tomaž Štenkler 041/ 468 469

PD Hrastnik in
MDO Zasavja
Športna zveza
Ljubljana, Adria
media d.o.o.
PD Radovljica in
Pih. ork. Lesce
Postaja GRS
Tolmin
PD za Selško dolino Železniki

Marjan Pergar 03/ 564 51 07
Borut Vukovič 031/ 805 686
Žiga Černe 041/ 537 097
info@adriamedia.si
www.aktivna.si
Janez Pretnar 031/ 429 970
Žarko Trušnovec 041/ 352 581
Alojz Lotrič 031/ 613 426

PD Pošte in Telekoma Ljubljana

Stane Tomšič 041/ 830 366

7.9.08 Pohod na Nebeško goro

PD Radeče

Irena Kampuš 041/ 626 136

7.9.08 Pohod po obronkih Celja

PD Grmada Celje

Robi Koritnik 031/ 353 373

7.9.08

Pohod posvečen Bazoviškim
junakom

8.9.08

Tečaj gibanja v kopnih
razmerah - Turnc

PD Sežana z
zamejskim
društvom Sloga
PD Ljubljana
Matica
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PD, četrtek od 15.30- 16.30,
05/ 730 01 14
PD 01/ 231 26 45
www.planinskodrustvo-ljmatica.si
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ŠE DVA POHODA V OKVIRU
AKCIJE SLOVENIJA PLANINARI –
PLANINSKI POHODI ZASAVSKEGA
MDO

T

udi čez poletje se bo nadaljevala akcija
Slovenija planinari – planinski pohodi Zasavskega MDO.
Kot smo v Obvestilih PZS že
poročali, je namen akcije doseči, da se planinskih pohodov, ki
jih organizirajo naša društva, ne
bi udeleževali le domači planinci, ampak da bi prišli tudi planinci od drugod. Izdali smo
poseben dnevnik, v katerem je
namesto klasičnih kontrolnih toč,
predviden prostor za žige pohodov. Vsako društvo iz MDO sodeluje z enim
pohodom ali podobno akcijo.
V avgustu in septembru sta na vrsti PD Rimske
Toplice in PD Lisca, ki pa ne sodelujeta s klasičnim pohodom, ki ima časovno opredeljen
start, kontrolne točke, vnaprej predvideno
traso pohoda ipd.. Vsako od obeh društev v
akciji sodeluje s svojo tradicionalno kulturno
prireditvijo. Sicer pa, ali ni planinstvo tudi
kultura?
PD Rimske Toplice vabi v soboto, 2. 8. 2008
na tradicionalno popoldne ob citrah na Kopitniku. V idiličnem okolju planinske koče na
Kopitniku se srečajo citrarji iz vse Slovenije.
Tukaj imajo možnost nastopiti vsi, od že uveljavljenih mojstrov do debitantov. Na dan
pohoda bo v planinskem domu v uporabi poseben žig, ki ga bodo pohodniki odtisnili v dnevnik „Slovenije planinari – planinski pohodi
Zasavskega MDO“. Glede na kulturni značaj
prireditve tudi ni obvezne smeri pohoda,
ampak se planinci sami odločijo, katero od
številnih poti, ki vodijo na Kopitnik, bodo
ubrali. Iz Rimskih Toplic je hoje za uro in pol,
prav tako iz Šmarjete, iz Zidanega mosta čez
Širje 2 uri, čez Veliko Širje pa pol ure manj.
Od planinskega doma v Gorah do Kopitnika je
eno uro, prav tako iz Turja. Več informacij o
prireditvi lahko izveste pri predsedniku društva
Miranu Suhodolčanu (031 831 913).
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PD Lisca vabi v nedeljo, 14. 9. 2008 na prireditev Lisca poje. Tokrat se bodo na Lisci drugič srečali planinski pevski zbori. Vsem, ki smo
se udeležili lanskoletnega prvega srečanja, je
to ostalo v nepozabnem spominu. Poseben žig
bo v planinskem domu v uporabi ves dan. Tudi
za to prireditev velja, da se na Lisco lahko
povzpnete po katerikoli od številnih
poti. Z Brega čez Razbor je hoje za
2 uri in pol, iz Loke preko Lovrenca
3 ure, prav tako iz Sevnice preko
Zajčje gore. Za dodatna obvestila
se lahko obrnete na predsednika
društva Jožeta Praha (041 657 560).
Seveda pa tudi za obe navedeni
prireditvi velja enako kot za ostale
pohode v akciji. Kdor 2. 8. 2008 ne
bo mogel na Kopitnik oziroma kdo
14. 9. 2008 ne utegne na Lisco, bo lahko katerikoli drug dan dnevnik žigosal z žigom koče.
Še vedno ni prepozno, da se v akcijo vključijo
tudi tisti, ki do sedaj v njej še niso sodelovali.
Obvezna je namreč le udeležba na oktobrskem
pohodu po Radeški planinski poti, s katerim
naš MDO sodeluje v akciji Slovenija planinari in
na še treh pohodih po lastni izbiri. Do konca
leta se bo v okviru akcije Slovenija planinari –
planinski pohodi Zasavskega MDO zvrstilo še
devet pohodov, zato vas vabim, da se nam
pridružite.
Predsednik MDO:
Borut Vukovič

Popoldne ob citrah bo potekalo v idiličnem okolju koče
na Kopitniku
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PLANINSKA DRUŠTVA IN KOMISIJE POROČAJO
SAVINJSKI MEDDRUŠTVENI
ODBOR PLANINSKIH DRUŠTEV
Odbor za VGN

(za preostale kandidate se prouči možnost zaključka tečaja v okviru drugih
MDO ali pa na drugačen način)
• Udeležili smo se okrogle mize »Ohranimo Menino« v Gornjem gradu
• Priprave o enotnih simbolih GS S MDO
so v teku.
V bodoče je možno potrjevanje izkaznic v planinskih društvih.
V razpravi, ki je sledila, so prisotni predlagali,
da se pristopi k pripravi enotnih majic ali pa
podobne opreme s simbolom GS S MDO, ki bi jo
člani prejeli proti simboličnemu plačilu.

j

e imel v nedeljo, 8. junija 2008 v Planinskem domu na Gori Oljki Zbor gorskih stražarjev in varuhov gorske narave.
Skupno je bilo prisotnih 21 udeležencev, iz 13
Planinskih društev.
Zbor je potekal po naslednjem dnevnem red:
1. Osnovne informacije in namen sklica –
načelnik Drago ŠUSTER je seznanil udeležence z opravljenim delom.
2. Problematika turno kolesarske dejavnosti znotraj PZS – tečaj za turno kolesarskega vodnika in ustanovitev turno
kolesarske komisije PZS.

Prisotni smo bili mnenja, da je Drago Šuster
svojo nalogo uspešno opravljal in smo mu
izrekli zahvalo.
Podan je bil tudi predlog o direktnem komuniciranju med S MDO, odborom in člani GS ter
VGN ob kar največji možni meri uporabe elektronske pošte.
Dogovorili smo:
1. da dosedanji načelnik odbora Drago
Šuster uradno preda »posle« novi
načelnici Ireni Brložnik na sedežu S
MDO ob sodelovanju predsednika S MDO
v naslednjem tedenu. Odbor pripravi
program dela za obdobje 2008/2009 in
ob tem upošteva pobude, dogovore in
sklepe današnjega zbora.
2. Pri terminu sklicov naslednjih zborov
GS se upošteva sklep zbora izpred
nekaj let, da ta poteka vsako prvo
nedeljo v juniju. Junijski zbor GS in
VGN se objavi tudi v koledarju akcij
PZS, potrebno pa je tudi pravočasno
obveščanje PD in članov.

AD 1)
Načelnik odbora Drago Šuster je prisotne seznanil s kadrovsko spremembo v odboru. Ker je
na nalogo načelnika odbora na seji odbora v
dec. 2006 pristal samo za 1 leto, je v skladu z
dogovorom na omenjeni seji nalogo Načelnice
Odbora za VGN S MDO prevzela Irena Brložnik, varuhinja gorske narave iz PD Velenje.
V nadaljevanju smo bili seznanjeni s kratkim
poročilom o opravljenem delu v obdobju
december 2006 – junij 2008. Odbor se ni sestajal, sam pa je s pomočjo predsednika S MDO
opravil naslednje:
•
•

AD2) Pod to točko dnevnega reda se je razvila
zavzeta razprava med katero smo prisotni enotno oblikovali naslednja stališča:
1. Čeprav je bila ustanovitev turno kolesarske komisije sprejeta na lanski
Skupščini PZS, bi PZS morala v bodoče,
kot zveza društev dati v javno obravnavo ustanovitev nove komisije, seznaniti društva z nameni in cilji ter na
podlagi mnenj terena oblikovati predloge za Pravilnik Komisije za turno
kolesarstvo PZS.

Organizacija Zbora GS in varuhov GN S
MDO, 24.6.2007 na Gori Oljki
Organizacija tečaja za GS, ki ga je
uspešno zaključilo 12 od 17 kandidatov
23
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2. Poleg gorskih kolesarjev planince in
pohodnike na planinskih poteh ogrožajo tudi motokrosisti, vozniki štiri kolesnikov in motornih sani. Le ti povzročajo tudi poškodbe poti ter povzročajo
trajno škodo rastlinstvu in živalstvu.
3. Komisija za VGN pri PZS in sama PZS
premalo agresivno in premalo enotno
opozarja vlado RS in pristojna ministrstva na navedeno problematiko. Rezultat aktivnosti, ki so jih doslej vodila
posamezna PD in naravovarstvene zveze, je bilo spoznanje o pomanjkljivosti
zakonskih predpisov, ki urejujejo vožnje z motornimi vozili v naravnem okolju ter o pomanjkljivi usposobljenosti,
kadrovski zasedbi ter potrebni tehnični
opremi inšpekcijskih služb in policije
za nadzor in pregon opisanih pojavov.
4. V pripravi so spremembe Uredbe o prepovedi voženj v naravnem okolju oziroma celo sprememba njenega statusa
v zakon. Pričakujemo, da se bo preko
Komisije za VGN PZS aktivno vključila v
njeno javno obravnavo in ustrezno prispevala k sprejeti vsebini predpisa.
5. Za različne turnokolesarske discpline,
motokrosiste, voznike štirikolesnikov in

motornih sani bi morali po zgledu
sosednjih alpskih dežel zgraditi namenske poligone.
6. Čeprav smo mnenja, da bomo na vožnjo z gorskimi kolesi imeli večji vpliv,
če bo zato delovala komisija znotraj
PZS, naj gre pravilnik pred dokončnim
sprejetjem v razpravo v društva. Upošteva pa naj tudi diferenciacijo in
ustrezno označevanje poti, ki naj bi jih
uporabljali gorski kolesarji.
7. Ob navedenih aktivnostih pa je prednostna naloga posameznih GS in VGN,
odborov in odsekov, društev ter organov PZS ozaveščanje planinske in preostale javnosti.
Zbor je sprejel še naslednje sklepe:
1. Zbor GS in VGN pri S MDO zadolžuje
predsednika S MDO Jožeta Kodreta, da
sprejeta stališča posreduje Upravnemu
odboru PZS že na prvi naslednji seji, ki
bo v četrtek 19. 6. 2008. S stališči bo
seznanjen preko zapisnika in ustno preko podpredsednice S MDO Manje Rajh.
2. Stališča objavijo posamezna planinska
društva v lokalnih medijih npr.: Naš
čas, Celjski tednik,.. za objavo v Obvestilih PZS pa poskrbi Jože Melanšek.

___________________________________________________________________________________

PLANINSKO DRUŠTVO VELENJE
IMA NOVO VODSTVO

nih šolah mestne občine Velenje. Njihova zelo
odmevna akcija je bila »Lepi čeveljc« in uspešni planinski tabori.

V

četrtek, dne 5. junija 2008 so se sestali
člani PD Velenje na rednem letnem občnem zboru.
Iz poročil predsednika, blagajnika, načelnikov
odsekov in predsednikov sekcij je zaznati
povečano aktivnost društva, doseženi rezultati
pa so bili nagrajeni s pohvalami župana Mestne
občine Velenje g. Srečka MEHA, predsednika
S.MDO Jožeta KODRETA in podpredsednika PZS
Stanka GAŠPARIČA, ki so vsak na svoj način
izrekli zahvalo društvu in tudi dosedanjemu
predsedniku. Temu sta se pridružila tudi njegova dolgoletna planinska prijatelja Martin
AUBREHT in Adi VIDMAJER, ki mu je podaril
sliko.
Društvo je štelo konec leta 2007 skupaj 953
članov, od tega je tretjina mladih, ki delujejo
v okviru mladinskega odseka, na šestih osnov-
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Stari in novi predsednik z markacistom Marjanom

Društvo se je pohvalilo z delovnim izletniškovodniškim odsekom, katerega vodniki PZS so
pomagali izvajati izlete in akcije: centralno
preko društva in v 8 sekcijah v krajevnih skupnostih, gospodarskih družbah in zavodih.
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Pri delu društva so zelo aktivni, poleg vodnikov nalogo povsem prostovoljno, tako kot delajo
PZS, še mentorji na šolah, markacisti, gospo- vsi ostali društveni delavci!
Poleg rednih točk dnevnega reda, smo izvolili
darji, gorski stražarji in varuhi gorske narave.
Posebnost društva je tudi večletna odprta pla- novo vodstvo, sprejeli nova Pravila društva in
ninska šola za odrasle, katere se udeležuje program dela za leto 2008 ter za mandat od
precej članov tudi iz drugih planinskih društev. 2008 do 2012.
Letošnja planinska šola, katere program je bil Po 12 letih predsednikovanja je Jože MELANobjavljen v Obvestilih štev. 2/2008 je bila ŠEK predal dolžnost novemu predsedniku Toniju ŽIŽMONDU. Podpredsedniki PD so: Iztok
posebnost zase.
Na željo članstva smo se pri praktičnem delu HRASTEL, Irena BRLOŽNIK in Andrej KUZMAN.
razdelili na udeležence za lahke ture in z vad- Vodenje mladinskega odseka je prevzel Jan
bo v plezalnem vrtcu za zelo zahtevne ture. SKOK, izletniško-vodniškega pa Husein DJUHEUdeležili so se je člani iz 13 sosednjih PD. Ude- RIČ. Na ostalih dolžnostih so ostali stari načelleženci plačajo samo prevoz z avtobusom, niki odsekov.
ostale stroške pa krije društvo. Vsi sodelujoči
jm
vodniki PZS kot izvajalci smo opravili svojo
___________________________________________________________________________________

LITIJSKI PLANINCI SO USPEŠNO
IZVEDLI 19. POHOD NA GEOSS

dobro gristi kolena. Sledila je prijetna hoja po
gozdnem grebenu do vasi Konj in nato vzpon
do Vač. Na Vačah je smerna tablica pohodnike
usmerila proti Kleniku, kjer stoji kopija vaške
situle, ki so jo našli v bližini. Po vzponu na
Slemšek je sledil sestop na Klanec in nato le še
kratek odsek do Spodnje Slivne, kjer je bil cilj
pohoda.

1

9. planinskega pohoda na Geoss se je
31.5.2008 udeležilo 120 planincev, ki so
plačali startnino, vseh udeležencev pa je
bilo precej več. Planinsko društvo Litija je
tokrat drugič nastopilo kot organizator pohoda
in prizadevna ekipa litijskih alpinistov pod
vodstvom Francija Intiharja, na kateri je bilo
največje breme izvedbe pohoda, je svoje delo
odlično opravila.

Pohod vedno bolj za svojega jemljejo tudi domačini.
Tako sta litijske planince pred svojim domom na Vačah
pogostila Beti in Lojze Indof.

Največ pohodnikov je bilo iz Litije in Šmartna,
prišli pa so tudi iz drugih krajev Slovenije od
Ljubljane, Celja, Kočevja, pa seveda iz bližnjih zasavskih in posavskih planinskih društev
od Zagorja do Krškega. Številni med njimi so
prišli tudi zato, da bi sodelovali v novi akciji
Zasavskega MDO Slovenija planinari – planinski
pohodi Zasavskega MDO, v katero je vključen
tudi ta pohod. Pravi junak tokratnega pohoda
je bil Srečo Obolnar iz Litije, ki je zahtevno in
zlasti pod Strešnim vrhom zelo strmo pot zmogel na berglah.
Na cilju v Spodnji Slivni so prisrčen kulturni
program, ki ga je povezoval Gašper Repina

Na dan pohoda so največ dela imeli litijski alpinisti,
saj so zagotovili vse potrebno osebje za start, za obe
kontrolni točki na Strešnem vrhu in Slemšku in za cilj.
Za uspešno izvedbo pohoda je bil najbolj zaslužen
vodja pohoda Franci Intihar (prvi z leve)

Pohod le deloma poteka po markiranih poteh,
zato so litijski markacisti pot od Litije do Vač
označili s smernimi tablami. Start pohoda je
bil pri upravni zgradbi litijske Predilnice, nato
pa so so pohodniki povzpeli na Strešni vrh (523
m), ki je od Litije oddaljen le dobre pol ure
hoje, višinske razlike pa je kar 285 m, kar
pomeni, da je bilo potrebno že na začetku kar
25
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pripravili učenci podružnične osnovne šole na
Vačah. Pohodnike pa sva pozdravila podpisani
v imenu Zasavskega MDO in Roman Ponebšek v
imenu litijskega planinskega društva. Viktor
Čebela je podelil priznanja osmim planincem,
ki so v preteklem letu poslali izpolnjene dnevnike „Iz Geossa na 100 slovenskih vrhov“. Priznanja so prejeli Lojze Hauptman iz PD Litija,
Srečko Erjavec in Milka Rovšek iz PD Iskra
Ljubljana, Vida Ofak iz PD Kočevje, Ronald
Schreiner iz Zagreba, Dragica Zorko ter Milena
in Franjo Kunej iz PD ZZV Celje.
Geoss postaja eden od simbolov Slovenije, k
njegovi prepoznavnosti pa s pohodom skušamo
prispevati tudi litijski planinci. Že sedaj vas
vabimo, da se v prihodnjem letu, zadnjo soboto v maju, udeležite jubilejnega, 20. pohoda
na Geoss.

Plakete za udeležbo na desetih pohodih so prejeli
litijski planinci Sead Kisič, Tatjana Bizjak in Andrej
Cirar (od leve proti desni)

Borut Vukovič

___________________________________________________________________________________

V SPOMIN VINKU LOVREČIČU –
dolgoletnemu predsedniku
OPD Koper
tevilni člani Obalnega planinskega društva
Koper in sorodniki so se zbrali ob grobu
Vinka Lovrečiča, predsednika društva v
obdobju med 1970. in 1981. in se ga ob 20letnici njegove tragične smrti spomnili s krajšo
spominsko slovesnostjo. Nato pa so se udeležili
že 18. spominskega pohoda in kolesarjenja na
Pomjan. Vinko Lovrečič je bil z dušo in srcem
predan planinskemu delu in planinskemu društvu v Kopru in je zapustil neizbrisen pečat v
njegovem delovanju. Društveno delo je posodobil, zagnano pridobival nove člane, poudarjal planinski pomladek, vzpodbujal široko planinsko dejavnost in jo temeljito razširil.
Planincem je odkrival njemu najdražjo slovensko Istro in si prizadeval, da bi označili najzna-

Š
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čilnejše poti po njenih vrhovih, ki jih je prvi
tudi opisal. Tudi pot od Kampela do Pomjana
je njegovo delo. Vsakoletni pohod po njej je
postal tradicionalen z namenom ohranjanja
njegove zapuščine in prenašanja ljubezni do
Istre na nove rodove planincev.
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OJSTERNIK – 2052 M, AVSTRIJA

14.6.2008

START PRED KOČO, KI JE NI - NARDIO

NA BISTRIŠKI PLANINI

PROTI OJSTERNIKU

»LEDENE« ROŽE

NA VRHU – KAJ NISMO SREDI JUNIJA

ZASEBNA KAPELICA MARIJE SNEŽNE
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SREČANJE V SPOMIN
DR. HENRIKA TUME OB NJEGOVI
150 LETNICI ROJSTVA V TUMOVI
KOČI NA SLAVNIKU

O

balno planinsko društvo Koper je v počastitev 150-letnice rojstva dr. Henrika
Tume pripravilo zanimivo prireditev v
svoji koči na Slavniku, ki so jo pred 51. leti
poimenovali po njem, »v spomin in priznanje
znanemu in nadvse zaslužnemu slovenskemu
planincu, alpinistu, pisatelju in političnemu
delavcu«, kot je dejal predlagatelj, takratni
predsednik koprskega planinskega društva dr.
Viktor Vovk.
V prelepem poletnem
večeru s čarobnim pogledom na Tržaški zaliv se je
v koči zbralo lepo število
predstavnikov primorskih
društev
in
domačega
društva ter sorodnikov dr.
Tume. PZS je zastopal
njegov predsednik Franc
Ekar.
Namen prirediteljev, da s srečanjem dodajo
kamenček v mozaik ohranjanja dediščine planinstva na Slovenskem in na Primorskem, ki
ostaja prav v času vsesplošne globalizacije
pomembna dejavnost, je bil dosežen.
Prisotni so z zanimanjem prisluhnili zgodovinarju dr. Branku Marušiču, izjemnemu poznavalcu dr. Henrika Tume. Tumo je predstavil z
znanstveno natančnostjo in argumentirano
opisal njegovo obsežno delo na mnogih področjih, od politike, publicistike do botanike in ga
predstavil kot slovensko zavednega politika in
izjemnega naprednega domoljuba.
Koprski alpinist Fulvij Živec je predstavil dr.
Tumo kot planinca in alpinista ter njegovo
publicistično dejavnost na tem področju.
Vnuk dr. Henrika Tume Dušan Tuma pa je pripovedoval o tem, kako se ohranja v družini
spomin na deda in ga poslušalcem na zanimiv
način, skozi drobne življenjske zgodbe, približal po vsakdanji človeški plati.
Hkrati so se prireditelji spomnili dr. Viktorja
Vovka, pobudnika organiziranega planinstva v
Slovenski Istri, prvega in dolgoletnega predse-
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dnika koprskega planinskega društva ob 40letnici njegove smrti (več o njem v jesenski
številki) ter Vinka Lovrečiča.
S tem so zaokrožili obeleženje spomina na
pomembne može, ki so prispevali velik delež k
slovenski planinski zgodovini, na može brez
katerih planinstvo v Slovenski Istri ne bi bilo
to, kar danes je, ter tako izpolnili vsaj delček
svojega dolga do njih. Ali kot je dejal predsednik PZS Franc Ekar: Brez preteklosti ni ne
zanesljive sedanjost, kot tudi ne inovativne in
trdne prihodnosti. Znati moramo ceniti, spoštovati in upoštevati bogata in plemenita dejanja naših planinskih prednikov, kajti to so bili
temelji in osnove slovenskega planinstva in
PZS, ki sta dohitela in tudi prehitela mednarodno razviti planinsko alpinistični svet.
Program so popestrili zvoki kitare Jana Gombarja in branje odlomkov iz Tumovih in Vovkovih del.
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OTVORITEV PRENOVLJENE
KOŽELJEVE POTI

Jurja. Ta del je bil v letu 2007 in v začetku
2008 popolnoma obnovljen. Kamniški markacisti so veliko ur prostovoljnega dela namenili
popravilu poti v obliki raznih zemeljskih del,
čez potok Korošico je bil postavljen nov most
ter 16 novih mostov na celi poti. Narejene so
bile stopnice iz kostanjevega lesa v
dolini Korošica, obnovljena in postavljena so bila razna ostala varovala. Pot je na novo markirana, postavljene pa so tudi smerne table. Dolga
je 8 km, za njo pa potrebujemo 2.5–
3 ure hoje. Če pot začnemo v Kamniku, si bomo čas hoje podaljšali za
1.5–2 uri. Ob tej priložnosti je PD
Kamnik izdalo lično zloženko z opisom zgodovine in potekom poti. Lepa
in slikovita pot ob Kamniški Bistrici si
vsekakor zasluži našega obiska.

V

nedeljo, 22. junija 2008, je Planinsko
društvo Kamnik ob svoji 115-letnici slovesno odprlo prenovljeno
Koželjevo pot ob Kamniški
Bistrici. V sončnem vremenu
se je na Iverju, na koncu kamnoloma kalcita v Stahovici pri
Kamniku, zbralo približno 100
udeležencev. Kulturni program
so oblikovali učenci OŠ Stranje, moški pevski zbor Lira iz
Kamnika, Janez Majcenovič in
nepogrešljivi Božo Matičič. S
svojimi nagovori so udeležence pozdravili predsednik PZS
Franci Ekar, župan Občine
Kamnik Tone Smolnikar in predsednik PD Kamnik Ivan Resnik. Po uradnem delu prireditve so
se udeleženci v spremstvu planinskih vodnikov
PD Kamnik odpravili po »zgornji« Koželjevi
poti v Kamniško Bistrico. Koželjeva pot, poimenovana po znanem kamniškem planincu,
predsedniku PD Kamnik, vodji GRS Kamnik in
slikarju gora Maksu Koželju (1883-1956), povezuje Kamnik s Kamniško Bistrico. Peš pot je že
po I. svetovni vojni nadelala Kamniška podružnica SPD, slovesna otvoritev je bila 27. junija
1927. Vodila je od Smodnišnice po levem bregu
Kamniške Bistrice do mostu v Stranjah, nato po
desnem bregu reke do Iverja in naprej do soteske Predoselj. Od Iverja pa do Jurja v Kamniški
Bistrici lahko pot opišemo takole: pot vodi po
zgornji gozdni vlaki čez Kamniti in Široki žleb
(Kregarjevo frato), čez Jerin skok mimo Kotlov
na Brsnike in mimo Predoslja in Studencev do

Irena Mušič

Na sliki častni predsednik PD Kamnika Dušan Štefula,
predsednik PZS mag. Franc Ekar, župan občine Kamnik
Tone Smolnikar, predsednik PD Kamnik Ivan Resnik in
Stane Simšič vedno aktivni in vsestransko delovni in
zvesti član PD Kamnik.

___________________________________________________________________________________
leti. Temeljni kamen sta namreč župan Tomaž
Drolec in predsednik Planinske zveze Slovenije
Franc Ekar položila 16. maja 2004.
Svečanosti so se ob domačinih in članih
komendskega društva udeležili planinci iz
sosednjih društev, med gosti pa predsednik
Planinske zveze Slovenije Franci Ekar in prijatelj komendskih planincev in Milana Šinkovca,
nekdanji predsednik države Slovenije Milan
Kučan.
»Planinci v Komendi smo danes dosanjali, kar
je pestoval naš prvi predsednik Milan Šinkovec,« je predsednik Planinskega društva

Planinski dom na Podborštu

DOSANJALI, KAR JE PESTOVAL
MILAN

P

laninci so odprli dom, predsednik Planinske zveze Slovenije pa je zgubil stavo.
Po lanskem praznovanju 10-letnice dela v
samostojnem društvu, so komendski planinci v
soboto, 24. maja 2008, obeležili in proslavili še
eno zmago. Na Podborštu so slovesno odprli
planinski dom Milana Šinkovca, katerega gradnja se je začela domala natanko pred štirimi
29
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Komenda Zoran Sodnik začel nagovor ob odprtju planinskega doma, po tem, ko so komendski pevci zapeli planinsko himno Triglav moj
dom. Kako zelo so želeli svoj dom, pa pove
kronologija gradnje. Kraj in izgled ter notranjost si je zamislil že nekdanji, prekmalu preminuli prvi predsednik Milan Šinkovec. Njegova, takrat izbrana zamisel je vsekakor omogočila potem tudi hitrejši in lažji začetek gradnje. In tako je že prvo leto gradnja kazala, da
bo predsednik Planinske zveze Slovenije Franci
Ekar izgubil stavo, ko je med polaganjem
temeljnega kamna rekel županu Tomažu Drolcu, da bo dom zgrajen v petih letih, župan pa
je tej napovedi oporekal in napovedal, da bo
dom odprt prej.
Veliko prostovoljnih delovnih ur je bilo in dom
je bil pod streho že prvo zimo. Planincem pa
ob podpori občine oziroma župana s sodelavci
ni manjkalo volje, da so gradnjo uspešno nadaljevali. Zadnje leto so celo kar nekajkrat že
omenjali otvoritev, dokler niso v soboto z njo
slovesno obeležili tudi letošnje praznovanje
občinskega praznika.
Zato se jim je na slovesnosti tudi zahvalil podžupan Mirko Kepic, ki je poudaril, da poudarek predsednika društva, da je sodelovala pri
tem projektu, in da je zaslužna zanj, tudi
občina, pomeni, da so za izgradnjo zaslužni vsi
krajani oziroma občani. Iskreno jim je čestital
tudi predsednik Planinske zveze
Slovenije
Franci Ekar in veselo priznal, da je zgubil stavo z županom izpred štirih let. Hkrati je poudaril, da je to potrditev uspehov in dosežkov
ob letošnji 230-letnici prvega vzpona na Triglav, ki ga bomo proslavili 26. 8. avgusta.
Napovedal pa je tudi letošnji že težko pričakovani začetek gradnje planinskega muzeja v
Mojstrani. Planincem pa je čestital tudi Milan
Kučan in jim zaželel, »naj dom ostane tistim,
ki so ga zgradili, ne pa komu, ki bi si zaželel to
podržaviti.«
Čestitkam pa so se potem pridružili še kamniški planinci in člani Gorske reševalne službe
Kamnik pa planinci iz Moravške doline, Mengša
in člani Društva upokojencev Komende.
Zahvalili pa so se s podelitvijo priznanj za
podporo in sodelovanje pri gradnji doma tudi
planinci. Spominske plakete sta izročila predsednik Zoran Sodnik in podpredsednik Peter
Zmrzlikar PD Komenda občini Komenda, Igorju
Štebetu, Žurbi teamu, Hidrotehniku, kamniškemu Graditelju, Ivan Malešu in Stanislavu
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Vodlanu. Peter Zmrzlikar pa je izročil spominsko plaketo tudi predsedniku Zoranu Sodniku.
Pred veselim druženjem, za kar je potem skrbel ansamble Trgovci, pa so prerezali trk in
odprli dom Ivanka Šinkovec, žena pokojnega
Milana Šinkovca, predsednik PD Komenda
Zoran Sodnik, Milan Kučan in predsednik PZ
Slovenije Franci Ekar.
Andrej Žalar

Zoran Sodnik, predsednik PD Komenda

Mirko Kepic, podžupan

Franc Ekar, predsednik PZ Slovenije

Milan Kučan

30

Obvestila Planinske zveze Slovenije

Dom so odprli Ivanka Šinkovec, predsednik PD Zorna
Sodnik, Milan Kučan in predsednik PZ Slovenije Franc
Ekar

Planinski dom Milana Šinkovca so zgradili v štirih letih.

___________________________________________________________________________________
Planinsko društvo Ljubno ob Savinji

TURA Z ČUDOVITIM RAZGLEDOM

L

jubenski planinci so se tokrat podali visoko nad Bohinjsko dolino. Svojo pot so pričeli na Javorju (1060 m), nadaljevali skozi
bukov gozd do prevala Čez Suho. Tu so se
priključili na slovenski planinski pot in navzgor
po širokem travnatem hrbtu proti vrhu Rodice,
ki so ga imeli ves čas pred seboj. Na vrhu so si
le na kratko odahnili in jo mahnili naprej proti
Črni prsti. Na poti obidejo številne vrhove:
Veliki Raskovec (1967 m), Poljanski vrh (1897
m), Konjski vrh (1879 m) in Četrt (1832 m).
Med potjo so lahko občudovali tudi bogato alpsko floro (poleg sleča, planik, murk, košutnika,
tod raste srebrna krvomočnica v Sloveniji le še
v Krnskem pogorju).
Prečijo travnati greben in prispejo na vrh Črne
prsti. Tu počijejo ter se naužijejo čudovitega
razgleda vse od Spodnjih Bohinjskih gora,
vrhov Karavank in Kamniško-Savinjskih Alp do
veličastnih skupini vrhov osrednjega dela Julijce s Triglavom v sredini. Po postanku se spustijo po poti na severno, bohinjsko stran v sprva
ruševant svet, ki ga kmalu nato zamenja gozd
proti Planini za Liscem (1338 m) ter proti Orožnovi koči, ki je prva koči Slovenskega planinskega društva. S planine se po gozdu strmo
spustijo do makadamske ceste do Ravenskih
Rovtov (800 m) nad Bohinjsko Bistrico, kjer so
zaključili turo.

Planinci so vse skozi občudovali krasen razgled

Na vrhu Črne prsti

Štefan Matjaž – Stepa
Foto: Stepa

OBVEŠČAJO
PD Bohor Senovo sporoča, da bo koča na Bohorju od 21. do vključno 25. julija 2008 ZAPRTA.
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STROKOVNA SLUŽBA PZS:
Danilo M. SBRIZAJ
01/43-45-682
01/43-45-691
generalni.sekretar@pzs.si
planinska-zveza@pzs.si
http://www.pzs.si

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

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

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

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

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

URADNE URE:
STROKOVNA SLUŽBA PZS:

ponedeljek
sreda
petek

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

PLANINSKA ZALOŽBA:

ponedeljek
sreda
petek

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

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

OBVESTILA PZS izhajajo enkrat mesečno.
IZDAJATELJ:
UREDNIŠKI ODBOR:
LEKTORIRANJE:
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
Sonja ZALAR BIZJAK
TISKARNA RAVNIKAR, Marko Ravnikar, s.p., Kajuhova 2 A, 1230 Domžale
660 izvodov brezplačno, julij 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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ter drugo. Seje se je udeležila
predstavnica MK PZS v YC UIAA Zdenka
Mihelič. Gostitelji so se zopet zelo
izkazali in lahko rečem, da uspešnosti
seje botruje tudi njihova dobra
organizacija. Več o seji pa v eni izmed
naslednjih številk Mladinske priloge
Obvestil PZS.

UVODNIK
Uvodnik bo danes malo krajši, saj imam
dober razlog za to. Zunaj je že navsezgodaj
sončno in toplo, jasno je, da si vsi najbolj
želimo hitro v gore, kjer bi se naužili
svežega zraka. Zato vas ne bom zadrževala,
hitro pojdite ven v gore. Seveda ne pozabite
s sabo vzeti Mladinske priloge, ki je pred
vami.
Ponovno se bomo brali ob koncu poletja, ko
bomo brali o vaših dogodivščinah čez
poletje.
Vesna Lenart

NEKAJ MEDNARODNIH
»Moje hribovstvo korenini
v ljubezni do prirode. …
Kmalu nisem mogel več premagovati
hrepenenja po višavah
in pravljičnih lepotah gora.
Gori je zrak tako oster in čist,
sonce tako svetlo,
trava je kratka in gosta,
cvetje veliko in pisano,
in povsod izdihavajo tla opojen vonj.«
(dr. Julius Kugy, Iz mojega življenja v
gorah)
☺ REDNA SEJA YC UIAA: Redna seja Youth
Commission UIAA je bila tokrat od 13. –
15. junija 2008 v Mestrah pri Benetkah,
kamor nas je predstavnike in člane
matičnih mladinskih komisij planinskih
zvez vabi Italijanska planinska zveza CAI.
V soboto smo prisostvovali tudi vseitalijanskemu kongresu o delu z mladimi
v CAI, ko so se vse pokrajinske mladinske
zveze zbrale in zasedale. Med točkami
dnevnega
reda
smo
obravnavali
predsednikovo poročilo o delu komisije
od zadnje seje do sedaj, poročilo s seje
UIAA
Council,
finančni
pregled,
aktivnosti 2008, seminar Izobraževanje
mladinskih vodnikov, Global Youth
Summit projekti 2008, YC UIAA –
Mednarodni mladinski tabori 2008,
aktivnosti 2009 – 2010, publikacije in
promocija dela YC UIAA in njenih članic

☺ Mednarodni pustolovski tabor v Bavšici
2008 (GYS camp), 27. julij – 3. avgust
2008:

Zaenkrat imamo prijavljenih pestro
druščino s celega sveta: 1 iz Velike
Britanije, 3 iz Rusije, 8 Italijanov, 2
Belgijca, 4 iz Bosne iz Hercegovine,
Slovenije in 12 iz daljne Nigerije.
Program
temelji
predvsem
na
družabnosti in zabava v športnem duhu.
Pripravljene so planinske ture na
1
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Skozi
igro,
pogovor,
raziskovanje,
opazovanje so se marsikaj naučili in bili
neizčrpen vir mnogih vprašanj.

nekatere najlepše vrhove te skrite
doline,
dan
vodnih
aktivnosti,
pustolovska tekma, iskanje skritega
zaklada, bivakiranje, plezanje, doživetje
narave na pristen način… in tudi še
mnoge druge zabavne aktivnosti. Glede
natančnega programa se bomo prilagodili
tudi fizičnim zmožnostim udeležencev in
vremenskim razmeram. Eden izmed
programskih dni pa bo namenjen
predstavitvi držav in kultur, v kateri bo
vsaka skupina predstavila delček svoje
tradicionalne kuhinje in svoje kulture.
Kako se že veselimo tabora in morda tudi
kakšnih nenavadnih tradicionalnih jedi
☺.

Na izletih smo želele, da se otroci lahko
sprostijo, saj tako še bolj pride do izraza
njihova vedoželjnost.
Žal se je letos na treh izletih zgodilo, da so
bili na označenih planinskih poteh (ne
kolovozih) ogroženi in sicer dvakrat od
gorskih kolesarjev in enkrat od motoristov.
Le prisebnosti mentoric gre zahvala, da ni
prišlo do nezgode.
Ob tem si zastavljamo vprašanje, kje naj
vodimo naše najmlajše, da bodo varni in da
bodo sproščeno uživali v naravi.
Manja Rajh,
mentorica PS
PD Celje-Matica

Srečno, kjerkoli se boste potepali ali uživali
na sončku, javite se nam tudi s kakšno
kartolino s čudovitimi pozdravi z bližnjih in
daljnih vrhov ter.... 'mejte se radi! ☺

MLADI PLANINCI PD RIBNICA NA
DVATISOČAKU

Zdenka Mihelič

V soboto, 21. junija, je bil prvi poletni dan
in hkrati dan, ko so se mladi planinci PD
Ribnica iz planinskega krožka OŠ dr.
Franceta Prešerna podali na svoj zaključni
izlet. Da bi zapolnili prostor v avtobusu, so
medse povabili tudi odrasle ribniške
planince. Skupaj se jih je na dvatisočak,
Dobrač v Avstriji (2167 m), podalo kar 50.

ZARJINI PLANINCI

Na
prvi
dan
začetka
letošnjega
meteorološkega poletja so mladi planinci
vrtca Zarja Celje zaključili uspešno
planinsko sezono. V programu »Zarjini
planinci« je 24 otrok starih 5-6 let pod
strokovnim vodstvom mentoric od novembra
do junija opravilo sedem izletov na manj
zahtevne okoliške hribe: Hom, Bukovico,
Brnico, Svetino, Goro Oljko, Kal in Boskovec
na Mozirski planini.
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Čudoviti dan se je obetal že zjutraj, ko smo
krenili iz Ribnice in se preko Gorenjske in
Korenskega sedla v objemu jasnih gora in
modrine neba podali do Beljaka ter po
Beljaški alpski cesti do našega izhodišča na
višini 1732 metrov, kjer smo na parkirišču
2
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pustili avtobus. Tudi tam razgled ni nič kaj
zaostajal za bolj znanimi pogledi s slovenske
strani. V prvi vrsti sta se raztezala Jalovec in
Mangart ter nas tudi ves dan nato
spremljala. Na parkirišču smo se razdelili v
dve skupini, starši z otroki v eno ter odrasli
planinci v drugo. Drugo skupino je vodil
vodnik PZS Roman Petelin, pomagala sta mu
še Marjan Intihar in Martin Žuk (oba VPZS),
podali pa so se po stezici južnih pobočij in
na vrh prišli malo nad kočo Ludwig-Walter
Haus na Dobraču. Prva skupina pa se je
podala po severovzhodni strani, vodila jo je
vodnica PZS Zdenka Mihelič, pomočnik vodje
je bil VPZS Stane Babič, pomagali pa sta tudi
učiteljici z ribniške osnovne šole Anica
Tanko in Damijana Arko, ki planinski krožek
na šoli tudi vodi. Otroci, najmlajši je bil
dveletni Miha, so se skupaj s starši prvič
podali na tako visok vrh, 2167 metrov ni
mačji kašelj. Toda čudovita široka pot z
razgledi na vse strani, in neskončnimi
širjavami alpskega cvetja, kjer smo
občudovali razne svišče, pogačico, slečnik,
zlatico,
alpsko
veleso,
kamnokreče,
gostostebelno mračico, vetrnice…, je v
takem prijetnem vzdušju kar naenkrat
minila in že smo se krepčali pri koči s slastno
malico iz nahrbtnikov. Podali smo se tudi do
obeh cerkva na vrhu, do najvišje ležeče
cerkve v Evrope (nemške cerkvice) in do
slovenske malo pod vrhom in križem.
Zadovoljni nad prehojeno potjo in varnim
sestopom smo se poigrali še v malem
adrenalinskem parku ob parkirišču, kjer smo
imeli avtobus, ter si ogledali še številno
dišeče cvetje v Alpskem vrtu (na višini 1500
m) ob Beljaški alpski cesti. Nasmehi,
razigranost, smeh in zadovoljni obrazi vseh,
tako otrok kot odraslih, so povedali vse.
Strinjali smo se – še pojdemo!

Foto: Zdenka Mihelič

23. SREČANJE CICIBAN PLANINCEV

Zdenka Mihelič

Letošnje srečanje cicibanov planincev vrtcev
Tolmin in Most na Soči je 28. maja 2008
organiziral vrtec Most na Soči v sodelovanju
s PD Tolmin. Udeležilo se ga je 56 otrok, 9
mentoric planinskih skupin ter vzgojiteljic.
Zbrali smo se na igrišču vrtca Most na Soči.
Za začetek nam je ravnatelj Branko Loncner
3
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predstavil film Živeti z naravo - živeti
zdravo. Spoznali smo gorske in gozdne živali.
Nato smo se odpravili na pohod. Pot nas je
vodila čez Idrijco na Laze, kjer so nam
gorski reševalci Janko, Davorin in Milko
prikazali reševanje v gorah. Tudi otroci so
jim pomagali. Bili so zelo navdušeni. V
grmovju ob poti proti Postaji so se nam
skrivali junaki iz pravljic ter nam zastavljali
zanke in uganke. Poučili so nas o lepem
odnosu do narave, varnosti in zdravju. Še
malo hoje. Opazovali smo železniško
postajo,
vlake…Ustavili
smo
se
na
pokošenem travniku, kjer smo se odpočili,
potešili lakoto in žejo ter poklepetali. Z
zanimanjem so otroci opazovali staro
vojaško utrdbo, ki se je mogočno dvigala
pred nami. Tu sta nas pričakala alpinista
Peter in Marko, ki sta predstavila opremo in
plezanje. Z vrha sta nam prinesla culice s
spominskimi klobučki in bonboni ter nas z
njimi razveselila. Sonce je že zašlo, ko smo
se polni novih vtisov vrnili na železniško
postajo. Tam so nas pričakali starši.
Preživeli smo lepo, prijetno, ne preveč toplo
popoldne, se družili, spoznavali novo
okolico, doživljali naravo z vsemi čutili,
spoznali gorske reševalce in alpiniste ter
njihovo delo.
Drugo leto bo srečanje potekalo v Tolminu.
Mentorice planinskih skupin iz
vrtca Most na Soči

Mladinsko prilogo izdaja:
Mladinska komisija PZS
Za vas so se v tokratni številki trudili:
Vesna Lenart, Zdenka Mihelič,
Aleš Pregel
Na 4 strani papirja je prispevke spravil:
Aleš Pregel
Kratke prispevke, pohvale, ideje in pobude,
pošljite
po
e-pošti:
Mladinska.komisija@pzs.si ali pa po »navadni
pošti« na naslov MK PZS, Dvoržakova 9, 1000
Ljubljana
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PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE
SKUPŠČINA PZS
DVORŽAKOVA ul. 9, 1001 LJUBLJANA

Skupščina 2008

ŠTEVILKA: S-316-2008
DATUM: 17.05.2008

ZAPISNIK

zasedanja Skupščine Planinske zveze Slovenije, ki je bila 17. maja 2008 v Cankarjevem domu na
Vrhniki, Tržaška c. 25.
Lista prisotnosti delegatov in Poročilo Verifikacijske komisije o prisotnosti delegatov na zasedanju
Skupščine PZS dne 17.05.2008 (PRILOGA I in II) ter magnetogramski zapis so priloge arhivskemu
delu zapisnika.
Zasedanje se je pričelo ob 09,00 s planinsko himno Oj, Triglav moj dom. Po uvodnem nagovoru
predsednika PZS mag. Francija Ekarja je v kulturnem programu nastopil oktet Raskovec, potem pa
je predsednik PZS podelil potrdila o sprejemu v PZS in zastave PZS dvanajstim novim članom, ki so
se v PZS vključili v zadnjem letu. Po pozdravnem nagovoru je predsednik Planinske zveze Slovenije
mag. Franci Ekar prisotnim delegatom predlagal izvolitev Delovnega predsedstva v sestavi:
PREDSEDNIK:
Bruno Fras
in
ČLANI:
Mirko Tovšak
Milena Brešan
Jože Ružič
Tone Tomše

delegat PD PT Maribor
delegat PD Mislinja
delegatka PD Tolmin
delegat PD Matica Murska Sobota
delegat PD Radovljica

Prisotni delegati PD so soglasno potrdili predlagani predlog sestave delovnega predsedstva.
Zbrane so pozdravili tudi predsednik PD Vrhnika Roman Novak, ki je pred začetkom pojasnil, kako
so zgradili novi razgledni stolp na Planini nad Vrhniko, potem pa je 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.
Bruno Fras, predsednik delovnega predsedstva (v nadaljevanju: DP), se je v svojem imenu in
imenu članov DP zahvalil za zaupanje in predlagal, da se zasedanje nadaljuje po predlaganem
dnevnem redu.
DNEVNI RED zasedanja:
1. Začetek Skupščine Planinske zveze Slovenije, izvolitev delovnega predsedstva in organov
Skupščine PZS
2. Uvodno poročilo mag. Francija Ekarja, predsednika PZS
3. Poročilo Verifikacijske komisije
4. Sprejem Poslovnika o delu Skupščine Planinske zveze Slovenije
5. Pregled realizacije sklepov zasedanja Skupščine PZS v letu 2007
6. Poročilo o delu Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije in njegovih organov v letu 2007
s pregledom članstva v letu 2007
7. Poročilo Častnega sodišča Planinske zveze Slovenije v letu 2007
8. Potrditev finančnega poročila za leto 2007
Zakonodaja in uradne objave
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9. Poročilo Nadzornega odbora Planinske zveze Slovenije za leto 2007
10. RAZPRAVA O POROČILIH
11. Potrditev programa dela PZS za leto 2008
12. Potrditev finančnega načrta Planinske zveze Slovenije za leto 2008
Delegati so dnevni red soglasno sprejeli.
Bruno Fras je razpravljavce opozoril na prijavo k razpravi in na čas trajanja posamezne razprave
skladno s 23. in 24. členom Poslovnika o delu Skupščine Planinske zveze Slovenije. Posebej je na
čas razpravljanja opozoril goste, ki bi se morebiti vključili v razpravo, ter poudaril, da naj
predlagatelji pobud oz. sklepov k posameznim točkam dnevnega reda, v skladu z 8. členom
Poslovnika Skupščine PZS, le-te posredujejo tudi v pisni obliki.
Zasedanje Skupščine se je nadaljevalo z IZVOLITVIJO ORGANOV SKUPŠČINE PZS
SPREJETA STA BILA SKLEPA:
Predlagani in soglasno izvoljeni so bili:
SKLEP 1.
za zapisnikarja se imenuje:
Mija Stegu, vodja pisarne Planinske zveze Slovenije
za overovatelja zapisnika se predlagata:
Rudolf E. Skobe, delegat PD Novo mesto in
Bogdan Seliger, delegat PD Horjul
SKLEP 2.
Imenuje se verifikacijska komisija v sestavi:
predsednica:
Breda Jurič, delegatka PD Slovenska Bistrica,
in
člana:
Roman Novak, delegat PD Vrhnika, in
Drago Horjak, delegat PD Dolga pot Dravograd
Sklepa sta bila sprejeta soglasno.
K 2. točki
UVODNO POROČILO MAG. FRANCIJA EKARJA, PREDSEDNIKA PZS
Mag. Franci Ekar je povedal, da se daje velik poudarek dejavnostim in poslanstvom, ki se odvijajo
v okviru PZS. Povedal je, da smo vedno bolj zaskrbljeni nad ugotovitvami, da se prostovoljstvu,
brezplačnemu društvenemu delu, delu v javnem interesu za splošno javno dobro, namenja vse
manj družbene pozornosti, vpliva pa tudi simboličnega nagrajevanja. Vse bolj očiten je kadrovski
deficit na področju društvenega dela. Zaskrbljeni smo nad vse bolj agresivnimi posegi izrabe
naravnih danosti v gozdu, ker sodobna brezobzirna tehnologija posega že v varovano gozdno in
gorsko – planinsko območje. Poudaril je, da živimo v trdnem upanju, da se bo planinstvo ohranilo v
tistih vrednotah, ki so bile Slovencem dane in zaupane pred 115 leti, in da bomo s poštenim
sodelovanjem premagali vse ovire in nasprotja, ki se nesluteno vrivajo v prostovoljne društvene
aktivnosti.
Bruno Fras se je predsedniku PZS zahvalil za izčrpno poročilo ter predlagal obravnavo poročila
verifikacijske komisije.
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3. točka
POROČILO VERIFIKACIJSKE KOMISIJE
Poročilo Verifikacijske komisije je podala Breda Jurič, predsednica komisije. Verifikacijska
komisija je ugotovila, da je bilo ob 09,30 na zasedanju Skupščine PZS navzočih 99 glasov delegatov
(od skupno 249 glasov delegatov) oz. 39,76 %. Poročilo Verifikacijske komisije je priloženo
zapisniku (PRILOGA II). Glede na poročilo Verifikacijske komisije in ob ugotovitvi, da je na
zasedanju Skupščine PZS prisotno zadostno število glasov za odločanje, se je zasedanje nadaljevalo
s:
4. točko
SPREJEM POSLOVNIKA O DELU SKUPŠČINE PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
Poslovnik o delu Skupščine je bil objavljen v posebni številki Obvestil PZS (17. april 2008).
Bruno Fras, predsednik DP, je predlagal, da delegati glasujejo o sprejemu Poslovnika o delu
Skupščine PZS.
SKLEP 3:
Poslovnik o delu Skupščine Planinske zveze Slovenije je bil sprejet soglasno.
5. točka
PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV ZASEDANJA SKUPŠČINE PZS V LETU 2007
Informacija o realizaciji sklepov zasedanja Skupščine PZS v letu 2007 je bila objavljena v posebni
številki Obvestil PZS (17. april 2008). V skladu z 21. členom Poslovnika o delu Skupščine PZS je
Bruno Fras, predsednik DP, predlagal, da dodatno podajanje obrazložitve ni potrebno.
6. točka
POROČILO O DELU UPRAVNEGA ODBORA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE IN NJEGOVIH ORGANOV V
LETU 2007 S PREGLEDOM ČLANSTVA V LETU 2007
Gradivo je bilo objavljeno v posebni številki Obvestil PZS/ 17. april 2008. Ker se poročevalci k
razpravi niso prijavili je Bruno Fras, predsednik DP, predlagal, da skladno z 21. členom Poslovnika
o delu Skupščine PZS, Skupščina PZS odloči, da podajanje poročila ni potrebno, ker je bilo gradivo
že v celoti posredovano delegatom. Delegati so s predlogom soglašali.
7. točka
POROČILO ČASTNEGA SODIŠČA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE V LETU 2007
ČS se v preteklem letu ni sestalo, je pa predsednik ČS Bruno Fras povedal, da je na PZS prispelo
nekaj pisnih prijav oz. dopisov, vendar niso bile v pristojnosti ČS PZS.
8. točka
POTRDITEV FINANČNEGA POROČILA ZA LETO 2007
Gradivo je bilo objavljeno v posebni številki Obvestil PZS / 19. april 2008.
Dodatno kratko obrazložitev o finančnem poročilu PZS za leto 2008 je podala Vera Šmid,
računovodja PZS.
9. točka
POROČILO NADZORNEGA ODBORA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE ZA LETO 2007
Gradivo je bilo objavljeno v posebni številki Obvestil PZS / 19. aprila 2008.
10. točka
RAZPRAVA O POROČILIH IN SPREJEM SKLEPOV
Mirko Tovšak, PD Mislinja, je postavil vprašanje, ki se nanaša na delitev članarine (60 % PZS – 40 %
PD). Menil je, da bi moralo biti razmerje ravno obratno, to pobudo je posredoval že na vodstvo
PZS.
Zakonodaja in uradne objave
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Drugo vprašanje se je nanašalo na prikazovanje t.i. internih stroškov in prihodkov v bilanci
zaključnega računa, kjer meni, da niso napisani realno. Postavil je vprašanje, za kakšne namene se
bo porabil presežek, ki je prikazan v gradivu.
Tretji sklop vprašanj pa je bil o stroških usposabljanj planinskih kadrov na terenu, kajti stroški
postajajo zelo visoki in veliko društev teh stroškov ne more več pokrivati.
Na koncu svoje razprave je podal pobudo, da se na prvo naslednjo sejo UO PZS uvrsti točka, ki bo
zajemala to problematiko.
Jože Ružič, PD Matica Murska Sobota, se je ponovno (prvič že na lanski Skupščini) dotaknil
ignorance PD Ljubljana – Matica, ki ne spoštuje sklepov UO PZS glede popustov pri prenočevanju v
planinskih kočah. Predlagal je sklep, da Skupščina PZS naloži UO in GK pri UO PZS, da ukrepa zoper
PD Ljubljana – Matica zaradi nespoštovanja sklepov UO. UO in GK pri UO PZS pa naj poročata na
naslednji Skupščini o sprejetih ukrepih.
Razpravljal je tudi o (ne)prisotnostih nekaterih članov UO na sejah. Menil je, da bi se nekateri
morali zavedati, da izvolitev za člana UO pomeni tudi, da so se dolžni udeleževati sej UO in na njih
sodelovati, kolikor je to v njegovi moči, ali pa naj ne bi sprejeli funkcije. Predlagal je, naj se tiste
člane UO PZS, ki se ne udeležujejo sej UO razreši in nadomesti z naslednjimi z liste.
Miro Eržen, član UO PZS, je razpravljal o Slovenskem planinskem muzeju in podal informacijo o
stanju projekta in predlagal v sprejem sklepa o financiranju (v nadaljevanju pod točko sklepi).
Na koncu je še podal informacijo o posvetu Planinstvo in turizem, ki bo potekal v Kranjski Gori 2.
junija 2008, in ob tem povabil delegate, da se posveta udeležijo.
Vera Šmid, računovodja PZS, je podala odgovor Mirku Tovšaku.
Povedala je, da je prišlo do tiskarske napake na strani 72, kjer mora pisati Presežek prihodkov od
pridobitne dejavnosti in ne odhodkov, kot piše.
Razložila je, kako je z razdelitvijo sredstev med komisijami in internimi prihodki. Podala je tudi
obrazložitev porazdelitve sredstev od članarine.
Marko Goršič, delegat PD Podpeč – Preserje, je pojasnil, da je bilo na sestankih z MDO-ji
dogovorjeno, da je moralna odgovornost vsakega posameznega člana, da prispeva vsako leto (v
obdobju treh let) 1 € za SPM (Slovenski planinski muzej), v zameno pa dobi vstopnico za obisk
muzeja. Odločitev pa je stvar vsakega člana posebej.
Borut Vukovič, delegat PD Litija, je menil, da drugi sklep, ki ga je predlagal Jože Ružič ni
sprejemljiv zato je Jože Ružič umaknil predlog tega sklepa.
Rudi Skobe, delegat PD Novo mesto, je podal pojasnila v zvezi z usposabljanjem. Pojasnil je, da
glede na to, da v lanskem letu ni bilo sredstev iz FŠO, zato tečaji niso bili sofinancirani. Glede na
to je bila cena takšna, kot je bila. Ravno tako je s sredstvi za letošnje leto.
Tomaž Willenpart, delegat PD Ljubljana – Matica, je podal mnenje glede predloga sklepov.
Pojasnil je, da še vedno ni prišlo do sestanka z vodstvom PZS, ki je bil dogovorjen že v sredini
lanskega septembra. Zaključil je z željo, da bi problem konstruktivno reševali in ne, da ga še
zaostrujemo.
V razpravo so se vključili tudi Miro Eržen, član UO PZS, Marko Goršič, Franc Štibernik, načelnik GK
PZS, Uroš Vidovič, PD Ptuj, Bojan Gorjup, PD Trbovlje, Stropnik, PD Medvode.
Bruno Fras je v glasovanje podal naslednje SKLEPE

SKUPŠČINE 2008:

SKLEP 4:
Skupščina PZS sprejema pisno informacijo o realizaciji sklepov, sprejetih na zasedanju
Skupščine PZS, dne 19. 05. 2007.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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SKLEP 5:
Skupščina PZS sprejema poročilo o delu Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije in
njegovih organov v letu 2007 s pregledom članstva v letu 2007.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 6:
Skupščina PZS sprejema poročilo o delu Častnega sodišča Planinske zveze Slovenije v letu
2007.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 7:
Skupščina PZS potrjuje Finančno poročilo Planinske zveze Slovenije za leto 2007, ki ga je
predhodno sprejel UO PZS.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 8:
Skupščina PZS potrjuje prenos opreme GRS iz registra opreme Planinske zveze Slovenije na
GRZS po spisku in vrednosti po nahajališčih GRS na dan 31.12.2007 in opravljeni inventuri.
Vloga je bila naslovljena od Gorske reševalne zveze Slovenije za prenos sredstev. V skladu s
40. členom Statuta PZS je predlog posredovan na redno letno skupščino PZS. Spisek in vloga
sta bili objavljeno v posebni številki Obvestil PZS/ 17. april 2008 (stran 85 in 86).
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 9:
Skupščina PZS sprejema poročilo Nadzornega odbora Planinske zveze Slovenije v letu 2007.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 12:
Skupščina PZS sprejema sklep, naj UO PZS ukrepa proti PD Ljubljana – Matica in ostalim
kršiteljem sklepov UO. Za predlog ukrepov je zadolžena GK PZS, z vsemi kršitelji se opravi
temeljit razgovor.
Sklep je sprejet z 52 glasovi ZA in 26 glasovi PROTI.
SKLEP 13:
Skupščina PZS nalaga UO PZS, da na prvo naslednjo sejo UO PZS uvrsti točko, ki bo zajemala
problematiko usposabljanja (višina tečajev).
UGOTOVITVENI SKLEP 10:
Skupščina PZS ugotavlja, da so MDO-ji pozitivno sprejeli pobudo Ustanove Avgusta Delavca o
prispevku članstva PD oziroma PZS (po 1 € v 3 letih) za financiranje izgradnje Slovenskega
planinskega muzeja.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 11:
Z ozirom na zgoraj navedeni sklep Skupščina PZS poziva vodstva PD in MDO, da sprejete
obveze realizirajo in s tem pomembno prispevajo k realizaciji projekta.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Predsednik PD Ljubljana Matica Tomaž Willenpart je za prejšnjo točko povedal, da sprejeti sklep
razume kot obvezo PZS, da se je potrebno pogovoriti in dogovoriti sestanek izrecno na zahtevo s
strani PZS.
Zakonodaja in uradne objave
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11. točka
POTRDITEV PROGRAMA DELA PZS ZA LETO 2008
Gradivo je bilo objavljeno v posebni številki Obvestil PZS / 17. april 2008. Bruno Fras je predlagal,
da skladno z 21. členom Poslovnika o delu Skupščine PZS, Skupščina odloči, da podajanje poročila
ni potrebno, ker je bilo gradivo že v celoti posredovano delegatom. Bruno Fras je v sprejem
predlagal
SKLEP 14.
Skupščina PZS potrjuje program dela PZS za leto 2008 v objavljenem besedilu.
Sklep je bil soglasno sprejet.
12. točka
POTRDITEV FINANČNEGA NAČRTA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE ZA LETO 2008
Gradivo je bilo objavljeno v posebni številki Obvestil PZS / 17. april 2008. Bruno Fras je v sprejem
predlagal
SKLEP 15.
Skupščina Planinske zveze Slovenije sprejme finančni načrt za leto 2008 v predlaganem
besedilu.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 16.
Skupščina sprejme dodaten sklep s katerim pooblašča UO PZS, da finančni načrt za leto 2008
spremlja in usklajuje porabo z dejanskimi prihodki in odhodki.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Zaključni govor je podal predsednik mag. Franci Ekar, ki se je vsem prisotnim zahvalil za
konstruktivnost in mirno zasedanje Skupščine.
Zaključni nagovor predsednika DP so delegati pospremili z aplavzom.
Ob zaključku je podpredsednik PZS Rudolf Skobe vse skupaj povabil na Dan planincev, ki bo 7.
junija na Krašnjem Vrhu nad Metliko.

Zasedanje je bilo sklenjeno ob 13,30.
Zapisala:
Mija Damjan – Stegu

Predsednik delovnega predsedstva:
Bruno Fras

Overitelja:
Rudolf E. Skobe
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ZAP.
ŠT.

ŠTEVILO
GLASOV

PLANINSKO DRUŠTVO

1 Plezalni klub 6 b

1

2 Planinsko društvo A-banka

1

3 Planinsko društvo Ajdovščina
Planinsko društvo Akademsko planinsko
4 društvo

1
1

5 Posavski alpinistični klub

1

6 Športno plezalni klub Andreja Kokalja
Planinsko društvo Atomske toplice 7 Podčetrtek

1

8 Planinsko društvo Avtomontaža

1

9 Planinsko društvo Avtotehna

1

IME IN PRIIMEK DELEGATA

1

10 Planinsko društvo Bajtar Velika planina
Planinsko društvo Blagajana - Polhov
11 Gradec

1
1

HERMAN REDNAK

12 Planinsko društvo Blagovica

1

VIKTOR US

13 Planinsko društvo Bled

1

JANEZ PETKOŠ

14 Planinsko društvo Boč - Kostrivnica

1

15 Planinsko društvo Bohinjska Bistrica

1

16 Planinsko društvo Bohor Senovo

1

17 Planinsko društvo Borovnica

1

18 Planinsko društvo Bovec

1

19 Planinsko društvo Brda

1

20 Planinsko društvo Brezje

1

21 Planinsko društvo Brežice

1

22 Planinsko društvo Bricnik Muta

1

23 Športno društvo BTC - planinska sekcija

1

24 Planinsko društvo Celje-Matica

1

EMIL HEDŽET

25 Planinsko društvo Cerknica

1

DRAGICA JURCA

26 Planinsko društvo Cerkno

1

27 Planinsko društvo Cirkulane

1

28 Planinsko društvo Črna na Koroškem

1

29 Planinsko društvo Črnomelj

1

30 Planinsko društvo Črnuče

1

31 Planinsko društvo Delo

1

32 Plezalni klub Divača

1

33 Planinsko društvo Dobrepolje

1

34 Planinsko društvo Dobrna

1

35 Planinsko društvo Dobrovlje - Braslovče

1

36 Planinsko društvo Dol pri Hrastniku

1

37 Planinsko društvo Dolga pot

1

Letnik 34 / številka 3 - 2008

8

GREGOR RUPNIK

ANDREJ SRPČIČ

SREČKO VALENTAN

Zakonodaja in uradne objave

Obvestila Planinske zveze Slovenije
Zakonodaja in uradne objave
ZAP.
ŠT.

ŠTEVILO
GLASOV

PLANINSKO DRUŠTVO

IME IN PRIIMEK DELEGATA

39 Planinsko društvo Domžale

1

40 Planinsko društvo Donačka gora

1

41 Planinsko društvo Dovje - Mojstrana

1

GREGOR BERCE

42 Planinsko društvo Drago Bregar

1

ZVONE ŠERE

43 Planinsko društvo Dramlje

1

44 Planinsko društvo Drava Maribor

1

45 Planinsko društvo Dravograd

1

46 Plezalni klub Ekstrem

1

47 Planinsko društvo Fram

1

48 Planinsko društvo Galicija

1

49 Športno planinsko društvo Gams

1

50 Planinsko društvo Gorenja vas

1

FRANCI FORTUNA

51 Planinsko društvo Gorje

1

DRAGICA OKRŠLAR

52 Planinsko društvo Gornik

1

53 Planinsko društvo Gornja Radgona

1

54 Planinsko društvo Gornji Grad

1

***55 Društvo gorske reševalne službe Bohinj

0

***56 Postaja Gorske reševalne službe Bovec

0

***57 Društvo Gorske reševalne službe Celje

0

***58 Postaja Gorske reševalne službe Kamnik

0

***59 Društvo Gorske reševalne službe Kranj

0

***60 Gorska reševalna služba Društvo Ljubljana

0

***61 Društvo GRS Maribor

0

***62 Društvo Gorske reševalne službe Prevalje

0

***63 Društvo gorske reševalne službe Radovljica

0

LEON VRHOVŠEK

KLEMEN PETEK

ANTON KEJŽAR

64 Planinsko društvo Gozd Martuljk

1

65 Planinsko društvo Grmada

1

FRANC ŠINKO

66 Planinsko društvo Grosuplje

1

FRANC ŠTIBERNIK

67 Planinsko društvo Hakl Sv. Trojica

1

DRAGOTIN KUSTER

68 Planinsko društvo Haloze

1

IVAN BOŽIČKO

69 Planinsko društvo Horjul

1

BOGDAN SELIGER

70 Planinsko društvo Hrastnik

1

MARJAN PURGAR

71 Planinsko društvo Idrija

1

72 Planinsko društvo IMP

1

73 Planinsko društvo Integral

1

74 Planinsko društvo Iskra

1

DANILO SBRIZAJ

*** = planinska društva, ki ne izkazujejo lastnega članstva (NIMAJO GLASOVALNE PRAVICE)
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ZAP.
ŠT.

ŠTEVILO
GLASOV

PLANINSKO DRUŠTVO

75 Planinsko društvo Iskra Kranj

1

76 Planinsko društvo Jakoba Aljaža

1

77 Planinsko društvo Janez Trdina

1

78 Planinsko društvo Janko Mlakar
Planinsko društvo Javornik - Črni vrh nad
79 Idrijo

1

80 Planinsko društvo Javornik - Koroška Bela

1

81 Planinsko društvo Jeglič

1

82 Planinsko društvo Jesenice

1

83 Planinsko društvo Jezersko

1

IME IN PRIIMEK DELEGATA
NIKO UGRICA

1
DARKO OBLAK

ZDRAVKO ŠTEFULA, ZDRAVKO
BODLAJ

84 Planinsko društvo Kamnik

2

85 Planinsko društvo Kobarid

1

86 Planinsko društvo Kočevje

1

87 Planinsko društvo Komenda

1

88 Društvo plezalcev Koper

1

89 Obalno planinsko društvo Koper

1

90 Športno plezalno društvo KORENJAK

1

91 Akademsko planinsko društvo Kozjak

1

92 Planinsko društvo Kranj

2

93 Planinsko društvo Kranjska gora

1

94 Planinsko društvo Kres

1

95 Planinsko društvo Križe

1

JOŽE STEGNAR

96 Planinsko društvo Križna gora

1

DUŠAN PLESNIČAR

97 Planinsko društvo Kum

1

98 Planinsko društvo Laško

1

99 Plezalni klub LAŠKO

1

MIHA BERLIČ

FRANC GORIŠEK

FRANCI GSELMAN

100 Planinsko društvo Lenart

1

101 Planinsko društvo Lendava

1

102 Planinsko društvo Liboje

1

103 Planinsko društvo Lisca Sevnica

1

GORAZD ŠANTEJ

104 Planinsko društvo Litija

1

BORUT VUKOVIČ

105 Planinsko društvo Ljubljana - Matica

4

TOMAŽ WILLENPART

106 Planinsko društvo Ljubno ob Savinji

1

BRIGITA VRČKOVNIK

107 Planinsko društvo Ljutomer

1

ALEKSANDER MLAKAR

108 Planinsko društvo Loče

1

109 Planinsko društvo Logatec

1

110 Planinsko društvo Loški Potok

1

111 Planinsko društvo Lovrenc na Pohorju

1

112 Planinsko društvo Ložno Sv. Florijan

1
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FRANC MEKE

JANEZ SLABE
LOVRENC PARADIŽ
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ZAP.
ŠT.

ŠTEVILO
GLASOV

PLANINSKO DRUŠTVO

IME IN PRIIMEK DELEGATA

113 Planinsko društvo Luče

1

114 Planinsko društvo Majšperk

1

115 Planinsko društvo Maks Meško Ormož

1

116 Planinsko društvo Maribor Matica

1

117 Planinsko društvo Mariborski tisk

1

118 Planinsko društvo Matica Murska Sobota

1

JOŽE RUŽIČ

119 Planinsko društvo Medvode

1

FRANC BRANKO STROPNIK

120 Planinsko društvo Mercator

1

ANDREJ GAZVODA

121 Planinsko društvo Metlika

1

122 Planinsko društvo Mežica

1

123 Planinsko društvo Miklavž na Dravsk. polju

1

FRANC KOCBEK

124 Planinsko društvo Mislinja

1

MIRKO TOVŠAK

125 Planinsko društvo Moravče

1

126 Planinsko društvo Mozirje

1

127 Planinsko društvo Mura

1

128 Planinsko društvo Nazarje

1

129 Planinsko društvo Nova Gorica

1

MATIJA PERKO

130 Planinsko društvo Novo mesto

1

RUDOLF SKOBE

131 Plezalni klub Novo mesto

1

132 Planinsko društvo občine Kidričevo

1

133 Planinsko društvo Obrtnik

1

134 Planinsko društvo Očnica

1

135 Planinsko društvo Ojstrica

1

136 Planinsko društvo Onger

1

137 Planinsko društvo Oplotnica

1

138 Planinsko društvo Ožbalt - Kapla

1

139 Planinsko društvo Paloma Sladki vrh

1

140 Planinsko društvo Panorama

1

141 Planinski klub Peca - Olševa

1

142 Planinsko društvo Piran

1

143 Planinsko društvo Planika Maribor

1

144 Planinsko društvo Podbrdo

1

145 Planinsko društvo Podnanos

1

146 Planinsko društvo Podpeč - Preserje

1

147 Planinsko društvo Pohodnik

1

148 Planinsko društvo Pohorje

1

149 Planinsko društvo Polet

1
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FRANC KOSMAČ
TONE ŽNIDARIČ

FRANC DONŠA

MITJA ZEGA

ZMAGOSLAVA STIPER

MARKO GORŠIČ

DAMJAN ZUPANČIČ
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PLANINSKO DRUŠTVO
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150 Planinsko društvo Poljčane

1

JANKO KOVAČIČ

151 Planinsko društvo Polje

1

MARJETA ČERNE

152 Planinsko društvo Polom

1

153 Planinsko društvo Polzela

1

154 Planinsko društvo Polž

1

155 Planinsko društvo Postojna

1

156 Planinsko društvo Pošte in Telekoma Celje
Planinsko društvo Pošte in Telekoma
157 Ljubljana
Planinsko društvo Pošte in Telekoma
158 Maribor

1

MARTIN KRULC

2

ANTONIJA POGAČNIK

1

BRUNO FRAS

159 Planinsko društvo Prebold

1

160 Planinsko društvo Prevalje

2

161 Planinsko društvo Prevorje

1

162 Planinsko društvo Pristava

1

163 Društvo Prosti čas Šmartno

1

164 Planinsko društvo Ptuj

1

165 Planinsko društvo Radeče

1

166 Planinsko društvo Radlje ob Dravi

1

167 Planinsko društvo Radovljica

2

168 Planinsko društvo Rašica

1

169 Planinsko društvo Rateče Planica

1

170 Planinsko društvo Ravne na Koroškem

1

171 Planinsko društvo Rečica ob Savinji

1

172 Planinsko društvo Rega Log

1

173 Plezalni klub Ribnica

1

174 Planinsko društvo Ribnica na Dolenjskem

1

175 Planinsko društvo Ribnica na Pohorju

1

176 Plezalni klub RIFNIK

1

177 Planinsko društvo Rimske Toplice

1

178 Plezalni klub ROGAŠKA SLATINA

1

179 Planinsko društvo Rovte

1

180 Planinsko društvo RTV

1

IVAN DLESU

181 Planinsko društvo Ruše

1

BENJAMIN JUG

182 Planinsko društvo Saturnus

1

SREČKO JUGOVIC

183 Planinsko društvo Semič

1

184 Planinsko društvo Sežana

1

185 Planinsko društvo Skalca Hoče - Slivnica

1

186 Planinsko društvo Slavnik

1

187 Planinsko društvo Slivnica pri Celju

1
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OTO ZAGORIČNIK

JOŽEF MERC

JANEZ VERTIČ

TONE TOMŠE

STANE GOLOB

STANE BABIČ

ALBIN ŽNIDARČIČ
ZMAGOSLAV DUJC
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188 Planinsko društvo Sloga Rogatec

1

189 Planinsko društvo Slovenj Gradec

1

190 Alpinistični klub SLOVENSKA BISTRICA

1

191 Planinsko društvo Slovenska Bistrica

1

BREDA JURIČ

192 Planinsko društvo Slovenske Konjice

1

ČRTOMIR KOREN

193 Planinsko društvo Snežnik Ilirska Bistrica

1

DARINKA DEKLEVA

194 Planinsko društvo Snežnik v Loški dolini

1

195 Planinsko društvo Solčava

1

196 Planinsko društvo Sovodenj

1

197 Planinsko društvo Srednja vas v Bohinju

1

198 Planinsko društvo Sveti Vid

1

199 Planinsko društvo Šempeter

1

200 Planinsko društvo Šentjernej

1

201 Planinsko društvo Šentjošt

1

202 Planinsko društvo Šentjur

1

203 Planinsko društvo Šentvid pri Stični

1

204 Planinsko društvo Škale – Hrastovec

1

205 Planinsko društvo Škofja Loka

2

206 Plezalni klub ŠKOFJA LOKA

1

207 Planinsko društvo Šmarje pri Jelšah

1

208 Planinsko društvo Šmarna gora

1

209 Planinsko društvo Šmartno ob Paki

1

210 Planinsko društvo Šoštanj

1

211 Planinsko društvo Špik

1

212 Planinsko društvo Tabor

1

213 Planinsko društvo TAM Maribor

1

214 Planinsko društvo TISA MARIBOR

1

215 Planinsko društvo Tolmin

1

MILENA BREŠAN

216 Planinsko društvo Trbovlje

1

BOJAN GORJUP

217 Planinsko društvo Trebnje

1

218 Športno društvo Triumf

1

219 Planinsko društvo Trnavski medved MB

1

220 Planinsko društvo Tržič

1

221 Planinsko društvo Valentin Stanič Kanal

1

222 Planinsko društvo Večer

1

223 Planinsko društvo Velenje

1

224 Planinsko društvo Velike Lašče

1
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LOVRO TELBAN

IVAN STRAŽE

RUDI ZADNIK

JOŽE MURKO

VIKTOR PUST

VIKTOR ŽIŽMOND
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225 Alpinistični klub VERTIKALA

1

226 Planinsko društvo Vevče

1

227 Planinsko društvo Videm

1

228 Planinsko društvo Viharnik

1

229 Planinsko društvo Vinska Gora

1

230 Planinsko društvo Vipava

1

231 Planinsko društvo Vitanje

1

232 Planinsko društvo Vojnik

1

233 Planinsko društvo Vransko

1

234 Planinsko društvo Vrelec

1

235 Planinsko društvo Vrhnika

1

236 Planinsko društvo Vuzenica

1

237 Planinsko društvo za Selško dolino Železniki

1

238 Planinsko društvo Zabukovica

1

239 Planinsko društvo Zagorje
Planinsko društvo Zavod za zdravstveno
240 varstvo Celje

1

SLAVKO GROŠELJ

1

SLAVKO ŠKRUBEJ

241 Planinsko društvo Zavrnik Gorazd, dr.

1

242 Planinsko društvo Zreče

1

243 Planinsko društvo Žalec

1

244 Planinsko društvo Železar Štore

1

245 Planinsko društvo Železničar Celje

1

246 Planinsko društvo Železničar Ljubljana

1

JURE BORUTA

247 Planinsko društvo Železničar Maribor

1

MARIJA PILKO

248 Planinsko društvo Žetale

1

249 Planinsko društvo Žiri

1

250 Planinsko društvo Žirovnica

1

ERNEST GRADIŠAR

DAMJAN FIJAVŽ
ANTON SITAR
ROMAN NOVAK
ALOJZ LOTRIČ

DRAGO ČREŠNAR

BORIS MADON

OSTALI:
1 MIJA DAMJAN-STEGU

SŠ

2 VERA ŠMID

SŠ

3 DANILO SBRIZAJ

SŠ

4 ANICA BRANCELJ

SŠ

5 URŠA MALI

SŠ

6 HEDVIKA PETKOVŠEK

SŠ

7 VERONIKA SUSMAN ŠEGATIN

SŠ

8 KATARINA MAČEK

SŠ

FRANCI EKAR

PREDSEDNIK PZS

MIRO POGAČAR

PREDSEDNIK GRZS

STANKO GAŠPARIČ

PODPREDSEDNIK PZS

TONE PURG
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UROŠ VIDOVIČ

PODPREDSEDNIK PZS

GOJKO ŠMID

PD PT CELJE

JERNEJ HUDOHMET

MORS, URZS

MARIJA LESJAK

PD VINSKA GORA

MARJAN PRIJATELJ

OBČINA VRHNIKA

MARJETKA DLESU

PD RTV

JOŽE MELANŠEK

PREDSEDNIK ODBORA ZA PRIZNANJA

MIRO ERŽEN

VODJA PROJEKTA spm

FRANCE BENEDIK

MDO GORENJSKE

IRENA MUŠUČ

PV

VLADO HABJAN

PV

JOŽICA SRPČIČ

PREDSEDNICA NO

DANILO ŠKERBINEK

ČLAN UO

VANJA KOVAČ

PREDSEDNICA MK

JOŽE ROVAN

KPP, KGK

PETRA TRČEK

STA
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PLANINSKA DRUŠTVA AKTIVNA NA SPLETNEM MESTU PZS
S prehodom na novo spletno mesto www.pzs.si, ni posodobljena samo podoba in vsebina. Prenova
prinaša vsem Planinskim društvom možnost aktivne soudeležbe v grajenju vsebine in vodenja svojih
članov.
Planinska društva bodo izmed svojih sodelavcev sama izbrala eno ali več oseb, katerim bo PZS
dodelila poseben status pri urejanju spletnega mesta www.pzs.si. Te osebe bomo imenovali spletni
uredniki PD. Na spletnem mestu www.pzs.si bodo lahko spletni uredniki PD urejali naslednje
vsebine:
1. Izkaznica, kjer so navedeni vsi kontaktni podatki in osnovne informacije o društvu. Društvo
bo lahko dodalo tudi svoj logotip in opis društva.
2. Novice bodo lahko spletni uredniki PD objavili neposredno na spletnem mestu www.pzs.si in
s tem zagotovili ažurnost podatkov o tekočem dogajanju v društvu. Novica bo lahko
vsebovala datum objave, naslov, vsebino, pripete datoteke in slike. Novica bo prikazana pri
predstavitvi posameznega društva in na skupnem seznamu vseh društvenih novic. Obenem
bo spletni urednik PD lahko zaprosil za objavo na domači strani spletnega mesta
www.pzs.si, kar pa bo glede na pomembnost novice moral odobriti glavni spletni urednik
PZS.
3. Dogodki, spletni urednik PD bo sedaj lahko društvene dogodke objavljal sam. Na spletnem
mestu www.pzs.si bodo prikazani vsi dogodki, izmed katerih pa se bo izbralo tiste dogodke,
ki bodo natisnjeni tudi v Planinskem koledarčku. Dogodek bo prikazan pri predstavitvi
posameznega društva, na skupnem seznamu vseh društvenih dogodkov in na domači strani
spletnega mesta www.pzs.si. Na dogodke se bodo lahko uporabniki spletnega mesta
prijavljali, tako bodo PD imela informativen vpogled v udeležbo prihajajočega dogodka.
Dogodek bo lahko vseboval podatke o organizatorju, datum in uro začetka in konca
dogodka, naslov, vsebino, tip dogodka, stopnjo težavnosti, dolžina poti v urah hoje, kraj
dogodka, gorski predel in primernost za družine z majhnimi otroci.
4. Koče, v primeru, da je PD lastnik koče bo lahko spletni urednik PD urejal tudi te podatke.
Koča bo lahko vsebovala podatke o imenu, višini, gorskem predelu, telefonu, oskrbniku, enaslovu, stanju, kategoriji, ležiščih, sedežih, opisu in sliko.
5. Člani, vsako PD bo imelo stalen vpogled v evidenco članov, ki so na spletnem mestu
prijavljeni v njihovo društvo.
Natančna navodila za uporabo vmesnika za urejanje bo vsako PD prejelo v prihodnjem mesecu. Za
vsa vprašanja, pomoč, želje in nove ideje lahko pišete na pzs@sloway.si.

Jan Orlovič
Agencija za spletne rešitve Sloway
www.sloway.com
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