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Obvestila Planinske zveze Slovenije
AKTUALNO
MARKACIJE – TAKŠNE IN
DRUGAČNE

Torej nismo toliko boljši kot včasih, le bolj se
znamo prikriti. Planinski kodeks je predolg in
ga nihče ne bere. Zakaj ne preprosto: »Vse,
kar neseš v hribe, tudi odnesi.« »Ne z vpitjem
in ne drugače ne moti ljudi in živali.« »Vpij
samo, če potrebuješ pomoč.« In podobno. Vse
pomembne deklaracije imajo po deset točk,
začenši z Mojzesom (ki jih je tudi prinesel z
gore).

»Nobenega, še tako nedostopnega, tako skritega raja ni, ki se ga ne bi takoj kot dobrodošlega plena polastilo človeštvo, ki vse oblazi in
ponesnaži.«
Friedrich von Gagern

Pot iz Belske Kočne na Savinjsko sedlo. Niti
papirčka na tleh. Pa vendar – v kotanji tik pred
sedlom plastika. Žal slovenska kokta. Od kod?
Seveda, s prečne poti med Savinjskim in Jezerskim sedlom – s tistega kratkega dela slovenske
poti po avstrijskem ozemlju. Svojevrstna označba slovenskega narodnega ozemlja! Na sedlu
rumeni kažipoti – vzorno dvojezični – za Okrešelj, Logarsko dolino, Križ, Kranjsko in Češko
kočo, ter seveda nazaj za Belsko Kočno. Nekaj
metrov stran naši napisi nakracani po skalah,
komaj berljivi. Ne vračamo vljudnosti. Našega
napisa za Belsko Kočno
ni. Le tista prazna koktina plastenka kaže smer.
Na Savinjskem sedlu avstrijska tabla za nekdanji
mejni prehod in dve slovenski o državni meji. Na
Jezerskem sedlu nič
takega, le na avstrijsko
stran odvrženo železno
ogrodje nekdanjega opozorila. Verjetno ni šlo v
helikopter.
Nočni sestop z Jenkove
planine (na planini do
pasu visoka trava, nepopasena in nepokošena) v
Belsko Kočno. Skromna
steza,
malo
hojena,
komaj vidna. A na vsakih 50 metrov velike
markacije na drevesu. Če v eni minuti ne prideš do nove, se obrni, ker si zašel. Kajti markacije so napleskane v enakomernih presledkih, nobene ne manjka: velike, široke, vse v
višini človeške glave.

P

ritožba »transverzalca« pri Koči na Pesku
(Pohorje): »Malo sem se izgubil od Areha
sem. Kako uro mi je vzel odvečni ovinek,
ko ni bilo markacij.« »Ja, domačini pot poznamo, pa nas to ne moti.« Malo pozneje oskrbnik: »Veste, kdo je bil ta? Načelnik markacijskega odseka za to področje.«
Nočna pot od Triglavskih jezer do Prehodavcev. Najprej z mesečino, ko se je pooblačilo,
pa z baterijo. Nočna pokrajina ima poseben
čar, težje je pa loviti pot. Stožec svetilke išče

markacijo. Skrivnostno svetlikanje v skali.
Mačja očesa za nočne pohodnike? Ne; skrbno
zatlačene pivske pločevinke in plastenke v
razpoke in škraplje, včasih tudi kaj belega,
damskega (izvor pridevnika je v samostalniku
dama). Res jih je pa podnevi manj videti, kot
pred leti, ko so jih odmetavali še kar tako.
Zelene laške so se bolj ujemale z okoljem,
rdeče unionske so pa požrtvovalni čistilci laže
našli.

Svoj notranji red zrcalimo navzven.
Tone Škarja
3
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Obvestila Planinske zveze Slovenije
IZ DEJAVNOSTI PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
PRAZNOVANJE OB 230 LETNICI
PRVEGA VZPONA NA TRIGLAV V
BOHINJU

Planinska zveza Slovenije in katere zastava
odslej plapola ob njem, opisal slavnostni
govornik, predsednik Planinske zveze Slovenije
mag. Franci Ekar.

P

laninska zveza Slovenije je letos, ko je
minilo 230 let od prve »osvojitve« Triglava v sodelovanju s planinskimi društvi iz
Bohinja in Gorij na posebno svečan način obeležila spomin na ta dogodek.
Tako je bila že v petek 22. avgusta ob spomeniku štirim srčnim možem slovesnost, s katero
se v Bohinju vsako leto spomnijo srčnih mož iz
Bohinja, ki se jim je kot prvim uspelo povzpeti
na vrh Triglava. Ta podvig, s katerim so se
povzpeli na vrh 2864 metrov visokega očaka,
je uspel zdravniku iz Stare Fužine Lovrencu
Willomitzerju, lovcu s Savice Štefanu Rožiču in
rudarjema Matevžu Kosu iz Jereke in Luki
Korošcu s Koprivnika.

Ne prireditvi, ki se jo je udeležilo veliko ljudi,
tako vabljenih gostov kot obiskovalcev Bohinja
je prisotne najprej pozdravil predsednik Planinskega društva Srednja vas iz Bohinja Janez
Korošec, ki je povedal, da je ponosen, da so
Triglav osvojili prav Bohinjci. Župan občine
Bohinj, ki ima na ta dan občinski praznik,
Franc Kramar pa je opozoril, da bi morala biti
srčnost, ki so jo izkazali prvopristopniki, tudi v
našem času vodilo za doseganje zastavljenih
ciljev, ki se večkrat na začetku zdijo previsoki
in nedosegljivi, vendar sčasoma postanejo
realnost.
Posebej podrobno je pomen dogodka, zaradi
katerega so se ta dan zbrali ob spomeniku, ki
ga je dala ob 200 letnici vzpona postaviti prav
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Poudaril je, da so triglavske strmine in vertikale obiskovali in jih obiskujejo ter se jih spomi4

Obvestila Planinske zveze Slovenije
njajo preprosti ljudje, delavci, kmetje, pa tudi
državniki, politiki, verski dostojanstveniki,
športniki, tudi olimpijski zmagovalci,... Triglav, postaja in ostaja križišče slovanskih,
germanskih in romanskih vetrov pa tudi križišče mednarodnih prijateljev in druženj. Sedaj
tudi v sproščeni sodobno liberalizirani Evropi
postaja simbol razpoznavnosti, trdnosti, tovarištva in prijateljevanja. Ob zaključku svojega
govora, v katerem je pozdravil tudi to, da se
je končno pričela gradnja Slovenskega planinskega muzeja, je povabil k besedi tudi predsednika vlade Janeza Janšo, ki se je odzval vabilu na ta dogodek. Janez Janša je poudaril, da
spomenik štirim srčnim možem spominja na
dejstvo, da so bili Slovenci s tem podvigom že
včasih med prvimi v Evropi in da v zgodovini
večinoma niso bili zamudniki, zaradi česar se
lahko tudi danes s ponosom uvrščamo v razvojno jedro Evropske unije in lahko v prihodnosti računamo še na višja mesta. Zahvalil se
je tudi vsem tistim, ki slovenske planinske poti
vzdržujejo in jih markirajo, skrbijo za planinske prenočitvene zmogljivosti in i skrbijo za
varnost in reševanje v gorah. Ob tem je tudi
potrdil, da bo država pomagala za zagotovitev
sredstev za vzdrževanje in obnovo planinskih
koč in poti in se zahvalil za povabilo.

Zahvale za vabilo in opravičila zaradi zadržanosti pa so poslali tudi Predsednik republike
Slovenije dr. Danilo Türk, minister za šolstvo in
šport dr. Milan Zver, minister za okolje in prostor dr. Janez Podobnik, minister za obrambo
Karl Erjavec, Predsednik OKS Janez Kocjančič
in predsednik CAA Joseph Klenner.
Za zaključek so župan Občine Bohinj Franc
Kramar ter Planinski društvi Srednja vas in
Bohinjska Bistrica podelili diplome in znake
tistim, ki so prehodili lani spet odprto Bohinjsko planinsko pot. Robert Klančar, Janez Pikon
in Jakob Medja, ki so prehodili tudi plezalni
del poti, so dobili zlati znak, Marinka Koželj
Stepic in Mirko Konec pa sta dobila srebrni
znak. Janezu Janši pa so podarili knjižico
Bohinjske planinske poti, v upanju, da mu
bodo lahko prihodnje leto podelili tudi diplomo
in ustrezen znak.
V spremljajočem kulturnem programu, ki ga je
odlično povezoval radijski novinar, planinec in
pevec Marko Škrlj so nastopili Bohinjski lovski
rogisti, Godba Bohinj, Obrtniški mešani pevski
zbor Notranjska, ki ga je vodil pevovodja
Janez Gostiša, tenorist Janez Lotrič in recitator Janez Petkoš.
Danilo Sbrizaj
generalni sekretar PZS
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delo akademskega kiparja Stojana Batiča, je
bil slovesno odkrit 27. avgusta 1978 in predan
v varovanje Planinskima društvoma Srednja
vas in Bohinjska Bistrica.
Ob tem se je dobro še posebej spomniti, da je
bil deviški vzpon na Triglav kljub gorskim
težavnostim lahko opravljen tako kmalu predvsem po zaslugi barona Žige Zoisa, ki je bil
mecen in pobudnik tega raziskovalnega vzpona. Z Valentinom Vodnikom sta skupaj ustvarila hotenje in željo, da bi bil vrh Triglava čimprej osvojen. To se je zgodilo 26 . avgusta
1778, ko so na vrhu Triglava, prvopristopniki
vklesali začetnice cesarja Jožefa 2., Žige Zoisa in drugih takratnih veljakov: Baltezarja
Hacqueta, Jožefa Stefančiča in Kristjana
Novaka ter na koncu še začetnice prvopristopnikov: Lovrenca Willonitzerja, Štefana Rožiča,
Matije Kosa in Luke Korošca. Ohranilo se je
tudi sporočilo, da so prišli na vrh po t. i. severovzhodnem razu. Večni sneg, podaljšek triglavskega ledenika, je takrat segal skoraj do
višine Malega Triglava. Za uspešen vzpon so
prejeli nagrado barona Žige Zoisa v vrednosti
šest goldinarjev. Tako se je zgodil prvi registrian pa tud »nagrajen« vzpon na vrh Triglava
V različnih časovnih obdobjih so se pri posameznih strokovnjakih pojavljala vprašanja, ali
so bili na vrhu res vsi »štirje« omenjeni. Jakob
Aljaž je na to v svojem aktivnem »triglavskem« obdobju odgovarjal (citiram): » ... da v
kroniki nimamo pozitivnih podatkov za nasprotno trditev; in da to lahko ovržemo z zdravo
logiko.« Zelo malo verjetno je, da bi se na vrh
Triglava povzpel kdo od pastirjev ali lovcev v
tajnosti in pred 26. avgustom 1778. Tedaj se
je namreč težko kaj prikrilo na gori, saj so že
po poku lovske puške zanesljivo ugotovili celo
to, čigava je počila in kje se je to zgodilo. Da
pa bi se ta »dogodek nad dogodki« zatajil in
prikril s strani lovcev ali pastirjev, to je tistih
, ki bi bili sposobni priti tudi na zahtevne
vrhove pa ni verjeti, kajti pastirji, kot lovci
so se tudi preživljali in živeli od pogumnosti in
drznosti v gorkem svetu. In voljni so bili biti
»slavni« in poznani.
Triglav je bil skozi čas, v takih in drugačnih
vremenskih razmerah, vedno priča vsem tem
dogodkom, predvsem lepim doživetjem in
veselju. Brez njegove vednosti se na Slovenskem ni zgodilo, zaznamovalo ali proslavljalo
skoraj nič pomembnega. Kot so zapisali planinci: »Luč, ki nam je svetila v temnih časih
našega življenja, si ti, Gora naših gora - Tri-

Slavnostni nagovor predsednika PZS pri spomeniku štirim srčnim možem v Bohinju

V veliko veselje nam je, da smo v novem, tretjem tisočletju v sreči, miru in zadovoljstvu
dočakali mogočen jubilej, 230 let, odkar je bil
»očak slovenstva« Triglav prvič osvojen, ko so
slavni in pogumni takratni Bohinjci prišli kot
svatje dobre, srčne volje na njegov tempelj
vladarske mogočnosti.
Leta 1778, ko se je zgodil ta visokogorski alpinistični podvig, kot bi ga poimenovali danes,
je to pomenilo pomemben pomnik na področju
gorskega raziskovanja in osvajanja še neosvojenih gora oziroma vrhov. V mednarodnem
merilu se je to zmagovito bohinjsko gorsko
dejanje zgodilo 8 let pred osvojitvijo evropske
bele gore Mont Blanc; 22 let pred zmagoslavjem na Velikem Kleku Grossglocknerju; 87 let
se je po Triglavu čakalo na osvojitev švicarskoitalijanskega Matterhorna. Tudi mitološki grški Olimp je bil osvojen po 135 letih. Everest Čomolunga je bil dokončno zavzet 175 let po
osvojitvi Triglava, slovenska zmaga Everesta
je bila po 201 letu, 29 let pozneje kot
Hillaryjeva in Tensingova, zato bomo prihodnje leto zaznamovali 30 let od zmagoslavja na
Everestu, mejnika slovenskega alpinizma, kajti slovenska smer po jugozahodnem grebenu še
vedno velja za najtežji alpinistični plezalni
pristop na vrh sveta. Ob tej obletnici in čaščenju Triglava se moramo spomniti, da je pred
30. leti Planinska zveza Slovenije tu postavila
mogočno znamenje prvopristopnikom na Triglav. Ti možje najbolj neposredno sporočajo
nam in svetu o mogočnosti, trdnosti in
pomembnosti gorskih dejanj v preteklosti in
sedanjosti slovenskega planinstva, alpinizma,
gorništva. Ta spomenik štirim srčnim možem,
Letnik 34 / številka 9 – 2008
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Slovensko planinsko društvo je lani s položitvijo temeljnega kamna za Slovenski planinski
muzej v Mojstrani vendarle začelo uresničevati pobudo, izrečeno pred 101 letom, da je
poleg drugih dejavnosti planinstva treba zgraditi planinski muzej, hram slovenske planinske
nekdanjosti. Letos smo objekt planinske kulture z izjemnim elanom in zavzetostjo začeli
graditi. Pomemben bo tudi za hrambo doživetij in spominov, povezanih s Triglavom 230 let
po osvojitvi te mogočne najvišje gore Julijskih
Alp. Ta se je zgodila, ko so se srečali pravi
ljudje z enakimi hotenji in voljo ob pravem
času na pravem mestu. Izpolnjena je tudi
obljuba predsedniku vlade, ki je vzidal temeljni kamen. Verjel je planincem, organizatorjem izgradnje, da se bo to zanesljivo zgodilo.
In se je; planinci smo znani po trdnosti in
zanesljivosti. Tudi lokalna skupnost, Občina
Kranjska Gora, ki je prevzela investitorstvo in
velik delež financiranja, je dokazala izjemno
pozornost do vseslovenskega planinstva. In
Slovenski planinski muzej bo postal izjemno
mogočen spomenik goram, planinstvu, alpinizmu, gorništvu, ... kar bo v prvem desetletju
novega, tretjega tisočletja mogočno dejanje
in vrhunski spomenik planinstva.

glav.« Linhart je boga severnih Slovanov postavil v Julijske Alpe. Tako je povečal in požlahtnil domoljubno mišljenje z božansko personifikacijo takrat spoznanih in občutenih planinskih vrednot. Zois vabi Vodnika v triglavsko
pogorje in piše (citiram) » ... in ne dvomim,
da ste še vedno pripravljeni udeležiti se alpskega potovanja in poljubiti brado staremu,
častitljivemu Triglavu.« Prešeren se ni nikoli
povsem izdal ne izpovedal o doživetjih ob
pogledih na Triglav ali ob doživljanju strme
šumeče Savice; tudi ob obiskovanju doline
Vrat je ostajal zaprt in molčeč. Po Trstenjaku
je bil Triglav sončno božanstvo; »krepilo in
poživek« h krepitvi domoljubja, kajti pridobil
si je status nacionalnega simbola slovenstva.
Ugotovitev, da so prav Slovenci prvi poimenovali triglavske Julijce: vrhove, gore, doline..,
je vrednota izjemnega narodovega bogastva.
Ko Aljaž podari kupljeni svet vrh Triglava in
»turn« Slovenskemu planinskemu društvu , se
znamenitemu raziskovalcu Johanesu Frischaufu , izjemnemu ljubitelju slovenstva in gora še
posebej zapiše: » Sedaj Slovenci smejo biti
ponosni na svoje slovenske planinske uspehe,
ki so jih Slovenci sami dosegli: Slovensko planinsko društvo ima v svoji posesti Triglav ,
da celo Savinjske Alpe :Slovenci naj krepko
napredujejo, kakor so začeli in naj vedno težijo po najvišjem smotru«.
Triglav pa v vsej mogočnosti še vedno bolj
ostaja gospodar zemlje, zraka in morja, torej
tudi življenja in upanja. Predvsem pa nam je
Triglav vedno bolj kot svetinja in v največji
popolnosti simbol slovenstva.
Tudi v planinstvu, ali pa tu še posebej, velja,
da je preteklost podlaga in temelj za ustvarjanje sedanjosti in prihodnosti. Brez trdnih in
zdravih tradicionalnih temeljev ni zanesljive
prihodnosti. Zato je še kako pomembno, da z
vsem srcem, skrbnostjo in spoštovanjem negujemo spomin na to.

Ob današnjem slovesnem in prisrčnem planinskem trenutku smo doživeli tudi popolnoma
neomejeno gibanje v gorah Alp. Te so postale
popolna pravica vsakega obiskovalca po doživljanju in dojemanju gorskih vrednot in lepot.
Gore nam najbolj zanesljivo obnavljajo duha,
nam dajejo moč, energijo in voljo za obvladovanje takih in drugačnih tveganj sodobne vsakdanjosti. V gore se vse bolj vrača kultura,
dajejo nam veselje do življenja in želimo si
lahko le to, da bi bilo še naprej tako.
mag. Franci Ekar
predsednik PZS
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SVEČANA OBELEŽITEV
230 LETNICE PRVEGA VZPONA
NA TRIGLAV

delavce, politike… Mitologija o Triglavu se
nadaljuje z nezadržnostjo tudi v tretjem
tisočletju. Krona Triglava ima mesto povsod: v
državnem grbu slovensko samostojnosti, nekdanjem republiškem grbu iz jugoslovanske
skupnosti, tudi slovenski narodno osvobodilni
boj si je izbral pokrivala triglavke in tudi v
znaku OF je bil upodobljen Triglav. Triglavske
strmine in vertikale so obiskovali in jih obiskujejo preprosti slovenski ljudje, delavci,
kmetje in vedno zvesti goram, srčni planinci
ter državniki, politiki, kardinali, škofi in župniki, športniki, olimpijski zmagovalci.

P

laninska zveza Slovenije je v počastitev
230 letnice prvega vzpona na Triglav v
ponedeljek organizirala v sodelovanju s
PD Gorje vzpon na vrh Triglava in kulturni
večer v Domu Planika.
Dogodka so se udeležili nekateri člani vodstva
Planinske zveze Slovenije, UO PZS in predsedniki MDO in vabljeni predstavniki iz tujine Marco Onida – generalni sekretar Alpske konvencije, Vladimir Novak in DubrovkoButale – predsednik in član IO PS Hrvatske, Karl Pallesmann
in Walter Lackner – predsednik in član Beljaške
podružnice (sekcije) OeAV.
Pozdrave in opravičila zaradi udeležbe pa so
poslali predsednik CAA Joseph Klenner in predsedniki CAS, OeAV, AVS in DAV. Vsi, ki so se
zbrali na Planiki, so v ponedeljek, 25. avgusta
2008 odpravili vzpon na vrh Triglava, kjer so
na Aljažev stolp položili cvetje in privezali
zastavice PZS. Vse je v priložnostnem nagovoru pozdravil predsednik PZS mag. Franci Ekar,
ki je poudaril pomembnost podviga štirih srčnih mož izpred 230 let. Za posebno vzdušje pa
so poskrbeli pevci (del) Obrtniškega pevskega
zbora Notranjske, ki so zapeli nekaj pesmi z
uvodno »Oj Triglav moj dom«, pihalna godba iz
Gorij pa je zaigrala slovensko himno in nekaj
»udarnih« Avsenikovih skladb. Vsi prisotni so se
potem po zasneženi poti varno spustili v Planiko, kjer so dan in večer zaključili z kulturnim
programom in priložnostnimi govori, v katerih
sta zlasti Karl Pallasmann in Vladimir Novak
poudarila pomen Triglava za planince Koroške
in Hrvaške in njegovo povezovalno vlogo.

Triglav, kot križišče slovanskih, germanskih in
slovenskih vetrov, postaja križišče mednarodnih prijateljevanj in druženj. In tako Triglav v
sproščeni, sodobno liberalizirani Evropi postaja simbol razpoznavnosti, trdnosti, tovarištva
in prijateljevanja. In tako Triglav krepi in
pooseblja korenine slovenstva. Prav bi bilo, da
tako, kot je dr. Julius Kugy zapisal, da bi Slovenci utemeljeno potrebovali popolno zgodovino Triglava od prvih slovanskih triglavskih
božanstev do zgodovinskih dogodkov, ki Triglava niso nikdar obšli. Z znanstveno raziskovalnim delom bi v današnjem času to uspeli
uresničiti in s tem bi naredili prepotrebno
zadoščenje očaku Triglava in poplačali dolg do
slovenskega simbola.

Danilo Sbrizaj
generalni sekretar PZS
****
Slovenski planinci in ostali prijatelji gora se
vsako leto, ne le ob okroglih obletnicah, v
spomin na prvi obisk človeka pri očaku Triglava povzpnemo na »Vrh«. Tako s srčnostjo
počastimo spomin na ta dogodek. To je v čast
kralju Julijskih Alp, ki nikdar ne ostari, kateri
nas vedno bodri in budi. »Vrh« slovenstva postaja vse bolj trden, pa tudi sodoben arhetip in
vse popolnejši simbol naroda, ki prodira v vsako slovensko ognjišče, dom, družbo, med
Letnik 34 / številka 9 – 2008
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nastalo je mogočno križišče za prijateljevanje
planinskih narodov.

Letos, ko spomin na prvi vzpon na vrh slovenstva pred 230 leti praznujemo in častimo, lahko na ves glas povemo, da je to prvo leto, ko
po državah evropske skupnosti in gorah Evrope
potujemo neovirano, sproščeno, brez potnih
listov, kot bi bili doma. Zanesljivo je to izjemno velika vrednota, katero smo si dolgo želeli. Na današnji dan smo povabili prijatelje
sosednjih planinskih društev iz Avstrije in Italije, s katerimi aktivno in tradicionalno sodelujemo na delovno planinskih srečanjih v
območju »Treh dežel« - Furlanije, Julijske
krajine, Avstrijske Koroške in Slovenije. Sem
smo povabili tudi prijatelje iz združenja CAA,
to je iz planinskih zvez osmih Alpskih držav
EU. Tudi na institucijo Alpsko konvencijo in
CIPRO nismo pozabili. Prav tako so nam dragi
alpski župani iz katastrskih občin, katero stičišče je na vrha Triglava: Dovje, Studor, Zg.
Gorje, Trenta. Tako smo ob tem trenutku prijatelji med prijatelji in s prijatelji in tudi tisti
so med nami, ki so nam poslali prisrčne planinske pozdrave, žal pa so jih obveze zadržale, da se povabilu niso mogli odzvati.

Tako smo zbrani na predvečer, ko se je na
jutrišnji dan zgodil vzpon pred 230 leti. Dne
24. avgusta so prišli slavni in pogumni Bohinjci
do Velega polja in raziskovali vse okrog vrha in
poiskali prehode in poti, kjer je mogoče priti
varno na vrh. Naslednji dan, 25. avgusta 1778
leta so se odločili za smer prvenstvenega
vzpona po »zelenih plazeh« in v svitu naslednjega dne, 26. avgusta so odšli v brezvetrju, v
jasnini in po petin urah so uspeli in prišli na
vrh od koder so se razgledali po dolinah, predgorju in Ljubljanski kotlini. Veselje prvopristopnikov je bilo neizmerno in pričakovanje
Žiga Zoisa se je v vsej popolnosti uresničilo.
Zgodila in odkrila se je tajna slovenskega najvišjega vrha, ustvaril se je simbol slovenstva,

Na današnji dan pa imamo pravico povedati in sporočiti planinske želje, da bi se
končno uresničila ureditev in pravno formalni prenos lastnine vrh Triglava na PZS, ki
je naslednica SPD, kateri je Jakob Aljaž,
častni član SPD oboje poklonil. Želeli bi, da se
zakonodaja o Triglavskem narodnem parku
dokončno napiše tako, da bo v dobro tri9
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glavskega pogorja in očaka Triglava samega.
In da bo tudi spoštljivi obiskovalec, planinec,
gornik, alpinist imel svobodo gibanja in neoviranega plezanja, smučanja in prejemanja ostalih vrednot, ki nam jih gore namenjajo. Tudi za vrhunske alpinistične stvaritve in dosežke želimo, da se jih obravnava vsaj tako kot arenske in ostale športe. Kajti povsem jasno je, da so zvrsti
športa, pri katerih se tekmuje v naravi
najbolj plemeniti. In presegajo v vsej
veličini vrednote športa, človeka in
olimpijske medalje, ki so le trenutek
osebne sreče. Upamo, da se bo tudi zakon
o planinskih poteh dovršil tako, da bo stimulativen za skrbnike in da bo zagotavljal
varnost za pohodnike, planince, pa tudi športnike.
Ob tem prazniku ohranjanja spomina na
pogumne bohinjske može in Žigo Zoisa se
spominjamo s hvaležnostjo vseh ostalih, ki
so skrbeli za očaka Triglava in krepitev
triglavskega spomina.

intenziven odnos med ljudmi na eni strani in goro
oziroma naravo na drugi je izjemno dragocen. Zato
sem posebno hvaležen Planinski zvezi Slovenije, g.
Ekar Francu, predsedniku Planinske zveze Slvenije ,
ker so me 25. avgusta 2008, kot predstavnika Alpske konvencije, povabili, da sodelujem na prireditvi ob 230. letnici prvega vzpona.
Alpska konvencija je mednarodna pogodba, v celoti
zavezana trajnostnemu razvoju Alp. Z drugimi
besedami pomeni Alpska konvencija sodelovanje
osmih alpskih držav, ki so si zadale cilj najti odgovore na podobna vprašanja. Nekatera vprašanja, ki
zadevajo Alpsko konvencijo, so klasična vprašanja
trajnostnega razvoja v Alpah: varstvo narave, promet, energija, raba tal in načrtovanje. V zadnjih
letih so se pojavila nekatera nova vprašanja, kot so
podnebne spremembe. Med najpomembnejšimi
prednostnimi nalogami je tudi potreba po ohranjanju prebivalstva in kulture. Težko bi govorili o
trajnostni alpski politiki, če se pri tem ne spoštuje
in ceni prebivalstva in njegove kulture, tradicije
ter povezanosti z naravo in krajino. Alpe so gosto
poseljeno območje in nesmiselno je spodbujati
politiko Alp, ne da bi pri tem upoštevali tam živečo kulturo in tradicijo.
Alpinizem in planinska društva najbolje odražajo
to dimenzijo. Od leta 1862 naprej v Avstriji, od
leta 1863 v Italiji in od leta 1893 v Sloveniji
združujejo planinska društva na tisoče ljudi, katerim sta narava in varstvo gora vključno s kulturo,
tradicijo in bratstvom, glavni cilj. Dejavnosti planinskih društev so zato najboljša podlaga za to, da
Alpska konvencija na tem območju postaja realnost, da prehaja od teorije k praksi.

mag. Franc Ekar,
25. in 26. avgusta 2008 na Triglavu
****
Mislim, da je le malokje, če sploh kje, prebivalstvo
neke države tako tesno povezano z najvišjo goro v
državi, kot je v Sloveniji povezano s Triglavom. Ta
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Od leta 1991 je Alpska konvencija preživela intenzivno obdobje nastajanja formiranja zakonodaje.
Zdaj smo v zelo pomembnem obdobju izvajanja teh
določb. Izvajanje poteka v pravni obliki, na primer
s primerno oceno učinka projektov, predpisi s področja rabe tal in dovoljevanja dejavnosti in infrastrukture. Izvajanje poteka tudi v obliki projektov
sodelovanja, še posebno z zemeljskimi enotami,
kot so regije, občine in druge organizacije, vključno z nevladnimi. Dejavnosti, povezane z alpinizmom v celotnem pomenu besede, od preproste
hoje do ekstremnega plezanja, so zelo dober način
za izvajanje protokola turizem Alpske konvencije,
ki je bil sklenjen leta 1998, pred natanko destimi
leti na Bledu. V skladu s tem protokolom morajo
vse strani stremeti k okolju prijaznemu in konkurenčnemu turizmu v Alpah ter spodbujajo tudi
družbeno-gospodarski razvoj. Alpinizem je tudi
sredstvo za praktično izvajanje te Deklaracije o
prebivalstvu in kulturi Alpske konvencije, ki izrecno poudarja potrebo po spodbujanju športni in
kulturni dejavnosti v Alpah. Močno sem prepričan,
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da se bo Slovenija sposobna uspešno spoprijeti s
tem izzivom. Med pomembnimi temami v prihodnosti bodo ob ohranjanju narave prebivalstvo in
kultura, podnebne spremembe, turizem, gozdarstvo in mnoge druge. Izkušnje, ki si jih je pridobila
z nedavnim predsedovanjem EU, bodo prav tako
pomagale prispevati k večjemu evropskemu pomenu Konvencije. In prepričan sem, da bo Planinska
zveza Slovenije še naprej temeljni partner v procesu izvajanja Konvencije, tako na nacionalni kot na
čezmejni ravni.

bodo v zaščiti Rojenic še dolgo hodili po kraljestvu
Zlatoroga.
V spomin na ta jubilej naj bodo izrečene besede
Rudolfa Baumbacha iz »Epa o Zlatorogu«:
»Tebi mogočni Triglav velja moja pesem, moji pozdravi!«
Dr. Karl Pallasmann
Erster Vorsitzender

****
Poštovani g. Ekar,
Zahvaljujem se u ime gosp.Butale i svoje ime na
pozivu koji ste uputili Hrvatskom planinarskom
savezu u povodu obilježavanja 230 godina od prvog
uspona na Triglav.

Marco Onida
generali sekretar Alpske konvencije

****
Prijatelji iz Slovenije, Furlanije, dragi planinski
prijatelji,

Zahvaljujemo se na prijemu,toplim pozdravnim
riječima, prigodi da zajedno odamo zahvalu "srčnim možem" i njihovom djelu,te samom događaju
koji je protekao u takvoj planinarskoj atmosferi,
kakva se samo može poželjeti.

»Sporočilo mi je bilo poslano. Od Julijcev. O njhovem gospodarju in kralju, o goreče ljubljeni gori
moje mladosti, o starem častitljivem Triglavu.
Napisal naj bi njegovo petstoletno zgodovino.«

Svakako se nadam nastavku dobre suradnje i veselim se zajedničkom druženju predstavnika naša dva
Saveza, za koje smo se načelno dogovorili na ovoj
proslavi.

S temi besedami se začne l. 1938 izdana knjiga dr.
Juliusa Kugyja »Pet stoletij Triglava«. Med drugim
opisuje tudi zgodovino vzponov na Triglav, prvi
vzpon ranocelnika iz Stare Fužine Lorenza
Willomitzerja in sopohodnikov 25.8.1778.

Uz pozdrav,
Vladimir Novak
predsjednik IO HPS

V poglavju »Bajeslovni svet Triglava« opisuje Kugy
ep o Zlatorogu, ki ga je l. 1868 prevedel Dežman z
Gorenjskega in ga. Baumbach priredil in izdal.
Našim slovenskim planinskim prijateljem želim, da
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OB STOTI OBLETNICI ROJSTVA
KARLA KUHARJA

2

7 . marca letos smo se spomnili stote
obletnice rojstva Karla Kuharja – planinca, alpinista, gorskega reševalca, botanika iz Beljaka, človeka, ki je vse življenje
namenil goram, planinstvu in gorskemu reševanju. Gore in planinstvo v vsej mogočnosti so
povsem zaznamovali njegovo srčnost in duhovnost. Njegova majhna trgovina v Beljaku je
bila najboljša posredovalnica in informacijska
točka o planinstvu in dogajanju v gorah. Tam
je vsak planinec vedno našel prijazno besedo
ter dobil izčrpne podatke in navodila o gorah
in vsem, kar je treba vedeti o dejavnostih v
njih. Skozi stoletje je postal prava legenda,
njegova trgovinica pa skoraj popoln evropski
planinski center za planinsko informiranje, še
posebej za slovenske planince, saj smo se vedno tudi k njemu zatekali po pomoč, posredovanje, nasvete in izpolnjevanje vseh mogočih
prošenj. To je bilo aktualno zlasti v tistih
časih, ko so meje omejevale uvoz alpinistične
gorskoreševalne opreme in so bile tudi omejevalni element za mednarodne alpinistične in
planinske dejavnosti in odprave.
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Posebno pozornost je Karel Kuhar namenjal
planinstvu in ljudem z območja treh dežel:
Furlanije, Slovenije in Koroške. Ne smemo
pozabiti, da je bil prav on leta 1965 pobudnik
za začetek srečevanja planincev iz Slovenije,
Koroške in Furlanije. Nastala so prijazna strokovno-aktualna delovna planinska srečanja, ki
so odpirala meje tudi z reševanjem administrativnih ovir. Zato nas še posebej obvezuje
spomin nanj, na njegovo iskreno planinsko
srčnost in odprtost ter pomoč, ki nam jo je
namenjal. Prav te odlike ter njegovo človeško
skromnost in ponižnost je treba gojiti, biti
nam morajo vzor in obveza za ohranjanje res
spoštljivega spomina na cenjenega in spoštovanega Karla Kuharja.
Bil je tudi »večni« inovator, saj si je nenehno
prizadeval za izboljšave planinske in gorskoreševalne opreme.
Znane so njegove t. i.
»toplotne vreče« za ogrevanje podhlajenih
ponesrečencev. Enako pomembna je njegova
pobuda o napravi za saniranje oz. izboljšanje
stanja poškodovane hrbtenice. Stalno pa je
skrbel za pomoč ponesrečenim v gorah ne glede na njihov socialni in gmotni položaj. Bil je
vzor delavnosti, skromnosti, človečnosti,
pokončnosti in zanesljivosti. Tako so ob stoti
obletnici rojstva Karla Kuharja zapisali beljaški
planinci, alpinisti in gorski reševalci. Slovenci
pa se ga spominjamo, ko nas je s prijatelji
vabil v Visoke Ture, kjer smo presmučali dobršen del koroško-tirolski turnih spustov. Seznanjal nas je z varovanjem gorskega sveta, še
posebej flore. Alpski arboretum na Dobraču je
njegova zasluga. Tudi pot prijateljstva treh
dežel so vzpostavili na njegovo pobudo. Prijateljeval in sodeloval je s številnimi ne le
gorenjskimi alpinisti in reševalci. V trdni navezi je bil tudi z dr. Mihom Potočnikom, dr. Ivom
Valičem in veliko drugimi. Tudi sam sem imel
srečo da sem sodeloval in se planinsko družil z
njim. V obdobju odprtosti, kakršno je zdaj v
Evropi, bi lahko rekli, da je bil odličen primer
pravega pokončnega planinskega Evropejca, ki
se je dokazoval in potrjeval z dobrimi deli.
Franci Ekar
predsednik PZS
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SREČANJE POHODNIKOV NA
PRELAZU WEINEBEN

poti ter postojank vedno več, prostovoljnih
društvenih delavcev pa vedno manj. Hkrati je
tudi starost teh društvenih delavcev vedno
višja.

V

petek, 15. avgusta, na praznični dan, je
na prelazu Weinebene potekalo že 26.
srečanje planincev in pohodnikov po
evropskih pešpoteh iz Avstrijske Štajerske in
Koroške ter Slovenije. Več sto ljubiteljev gora
je uživalo v prelepi gorski pokrajini, ki se je
bohotila v lepem sončnem vremenu. Iz Slovenije je prišlo tudi letos veliko planincev. Največjo skupino je tudi tokrat pripeljala G. Jožica
Potokar iz PD Ljubljana Matica in to že šestindvajsetič zapored. Tovrstna srečanja krepijo
prijateljstvo med Slovenci in Avstrijci, hkrati
pa omogočajo neobremenjeno in sproščeno
izmenjavo mnenj in pobud z obeh strani nekdanje meje.

Čez prelaz Weinebene poteka tudi Via Alpina

Pri kapelici posvečeni vsem pohodnikom in planincem
je potekala svečana maša

Predstavniki OAV in PZS med slovenskimi planinci

Srečanje smo zaključili z željo po ponovnem
Zbrane so pozdravili Fritz Käfer iz ÖAV Sektion
snidenju na že 27. srečanju prihodnje leto.
Weitwanderer, Franz Jesse iz ÖAV Koroška,
Fritz Brandner iz ÖAV Štajerska in mag. Uroš
mag. Uroš Vidovič
Vidovič iz Planinske zveze Slovenije. Glavno
podpredsednik PZS
sporočilo letošnjega srečanja je bila skrb za
mlade kadre v društevnih vrstah. Udeleženci
srečanja iz obeh držav smo skupno ugotavljali,
da je obiskovalcev gora in s tem planinskih
___________________________________________________________________________________

OB 150 LETNICI ROJSTVA
DR. JULIUSA KUGYJA

in zapisoval, govoril in sporočal o vrednotah
gorskih danosti, kar je cenil in spoštoval.
V Trenti, 3. septembra 1953, ko so planinci
PZS zgradili in odkrili veličasten spomenik planinsko zaslužnemu in spoštovanemu dr. Juliusu
Kugyju so se zahvalili dr. Juliusu za vso tisto
plemenitost, po kateri je bil prepoznan. Še
posebej smo se zahvalili za ambasadorstvo
slovenskih Julijskih Alp, katere so v mednarodnih gorstvih in svetu postale prepoznavne in
znane po njegovi zaslugi. To simbolno posvetno planinsko dejanje dokazuje in potrjuje

Trenta, 20. julija 2008

P

laninska zveza Slovenije, planinska društva, planinci in ostali ljubitelji gora smo
se prvič javno in slavnostno zahvalili dr.
Juliusu Kugyju za dela, dejanja in planinsko
zapuščino, ki jo je zapustil tako Slovencem,
kot tudi bližnji in daljni kulturno planinsko
gorski soseščini. Tisto kar je Julius Kugy pisal
13
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Kugyjevo nerazdružno povezanost gorsko pionirsko raziskovalnega in življenjskega dela v
našem planinsko gorskem svetu med skalnimi
vertikalmi, grebeni in ostenji.

Planinstvo se tudi v današnjem času vse bolj
potrjuje v razpoznavnosti in dejanjih, v umetnosti, kulturi in morali... Človek , ki se je zapisal danostim in vrednotam gora, njihovemu
spoštovanju in gorskemu partnerstvu, je človek, ki izraža trdnost, dokazuje zanesljivost in
moč. In prav te vrednote so razpoznavne za
človeka planinca, alpinista, plezalca, hribovca.
In tako popolna gorska osebnost, obdarovana s
temi darovi gora je sposobna obvladovanj
kakršnih koli nevarnih in nepredvidenih situacij
tako na gori, kot tudi uspešno in varno na ostalih področjih življenja in življenjskih poti. In s
temi in takimi vrednotami planinstva se je dr.
Julius Kugy v vsej popolnost in predanosti
zapisal goram, skupaj s poezijo, glasbo, humanostjo in z ljubeznijo, kjer je našel v vsej
popolnosti pot in cilje v gorski naravi.
Za Kugyja so zapisali, da je bil vedno pokončen
mož, tudi v revščini, še posebej v zadnjih trenutkih življenja, da je bil posebnost običajnih
»narav«, ki se lahko in hitro znajdejo v življenju, da je imel izjemno dovršen in urejen spomin, da je napisal ves svoj planinski sen v
sedmih knjigah v šestdesetih letih. Vse to zmore lahko le tisti človek, ki je za svojo stvar
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žarel, garal, ne le živel. In to je Kugy resnično
bil. In moči za vse to je prejemal s pogledi na
gore, vrhove, od koder so prišle nove moči in
pomoči. In tu se pojavi tudi vrednotenje »idealizma«, s katerim je Kugy še kako živel, kakor
pravi, da je človek le toliko vreden, kolikor je
idealist. In znameniti planinski pisec Evgen
Lovšin zapiše: »Čim več sem bral Kugyjeve
spise, tem bolj sem spoznaval, da jih je po
notranjosti pisal naš človek. Ljubezen do gora
je sicer splošni človeški pojav, tako globoka
ljubezen do Julijskih Alp pa je pristno domače
občutje«. In odgovor od kje taka literarna pesniška nagnjenja, filozofija Kugyju, seveda najdemo, da je to »črpal« tudi od Goetheja, Heineja, Hesseja,…

Jubilejne prireditve se je udeležila tudi Kugyjeva pravnukinja Ursula Pitzner v družbi s predsednikom mag.
Francem Ekarjem in dr. Karlom Pallasmannom, načelnikom avstrijskega planinskega društva iz Beljaka.

Kugyjeva alpinistična dejavnost in aktivnost se
je poleg izvajanj v Vzhodnih, Osrednjih in
Zahodnih Julijcih pa tudi Karavankah dogajala
tudi z velikimi planinsko alpinističnimi dosežki
in podvigi v gorstvih in vzponih: Mont Blanc s
preplezanjem Brenve, Matterhorn, Ortler, Castor ... in še posebej na področju Monte Rose,
kjer je nastalo izjemno knjižno delo »Božanski
nasmeh Monte Rose. To je bil praktično njegov
opus, poleg seveda njegovega prvenca »Iz življenja hribovca«; V knjigi »Delo, glasba gore«
je upal in zaupal nekaj več povedati o sebi, o
nagnjenju z najtesnejšim stikom z naravo in ob
veliki navezanosti na glasbo. Prav pri teh izpovedih pa se v vsej popolnosti začuti, da so mu
te izpovedi narekovale gore. Z največjo popol14
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nostjo pa je v njegovo življenje posegalo in čistočo in plemenitostjo utrjujejo in grade
vladalo nad njim Kraljestvo Triglava. Z govo- mostove sožitja narodov in različnosti. In enarico »srca« je prišel do svoje ljubljene gore ko umirjajo strasti nekdanjih, kot sedanjih
in napisal veličastno knjižno stvaritev o Julij- modernih nacionalizmov.
Povsem lahko bi zapisali in sporočili, da so
skih Alpah:»Pet stoletij Triglava«.
Kugy se je tako znašel med planinskimi veliči- gore namenjene človeku, da so last vseh, ki
nami slovenskega planinstva, ki so opisovali gore častijo in varujejo. Da v gorah veljajo le
slovenske gore, slovenski planinski svet in še zakoni gore, katerih človek ne bo nikdar mogel
posebej tudi Trento z »okoliščino«: Abram, in smel sebi prikrojevati in spreminjati. To so
Aljaž, Tuma, Mlakar, Tominšek..; Kugy se je še zakoni narave od katerih je in mora biti človek
posebej opiral, dopolnjeval in prijateljeval s v podrejenosti, upoštevanju in spoštovanju. In
prijateljem dr. Henrikom Tumo, ki sta si bila tudi tako je in mora tudi ostati, da in bo svet
izjemno podobna v odnosu do gora iz z podob- Julijcev resnično namenjen ljudem dobre in
no enakimi cilji in hotenji. Oba sta tako Kugy, spoštljive volje do gora, za doživljanje in opakot Tuma spoštovala in uporabljala »domača zovanje gorske narave s čim manjšimi zakonnarodova izrazoslovja« in jih zapisovala v svo- skimi vplivi in omejevanji človeka , ki želi priti
jih knjižnih delih. In jih tako tudi ohranjala do do kar najpolnejšega sožitja z gorsko planinskem svetom.
današnjih dni.
Za Kugyja danes, ko smo sklenili praznovanja Dr. Julyjus Kugy, ki je goram naklonil toliko
ob 150. letnici rojstva in se ob tem tudi vse spoštljivosti, pozornosti, radosti, čustev in
skozi spominjali tudi Tume lahko povemo, da plemenitosti; jih z največjo intimnostjo opisoje bil Kugyjev odnos v popolni iskrenosti in val in zapisal za večno, bo med narodi in ljudpoštenju do ljudi in človeka pod goro; In mi Julijskih Alp živel in ostal za večno trden
popolnoma enako do prizadevanj, da bi bilo tako, kot mu je bil in je namenjen spomenik v
tudi sožitje treh narodov, Slovencev, Italija- svečani in edinstveni Trenti.
nov,Furlanov, Avstrijcev, ki jih vežejo in povemag. Franci Ekar
zujejo Julijske Alpe v kar naj popolnejši iskrenosti in spoštovanju. In gore tako z največjo
___________________________________________________________________________________

Alpinist dr. JULIUS KUGY
(1858 – 1944)

manj pomembna in vsako »lastninjenje« njegove osebe po nacionalnosti žaljivo za njegovo
veličino in tudi osebno zavest; ni vredno njegovega spomina. Vsemu področju Julijcev je
a prvi pogled je dr. Julius Kugy hvaležna vtisnil svoj pečat, stičišče treh kultur ga je
osebnost za obravnavo in še posebej za zaznamovalo po svoje. Dobra štiri desetletja
slavilne govore. Tržačan, oboževalec se je predajal alpinizmu. S trinajstimi leti je
Julijskih Alp, Avstrijec v širšem smislu, ne bil prvič na Triglavu, potem pa je sistematično
strogo Nemec, je, če prej ne, letos spet postal raziskoval Julijce in iskal še neodkrite, a vse
»last« treh narodov. To je dobro za širjenje težje pristope na vrhove, škrbine in grebene.
njegove slave, nekoliko krivično pa do njegove Gibčni gorjani, njegovi vodniki, so ga imeli za
osebe, zanj kot človeka. Trst njegove mladosti nekoliko nerodnega in počasnega, a z njim so
je bil cvetoče glavno pristanišče Avstroogrske, uresničevali njegove ideje in zamisli. Vsaj petJulijske Alpe so bile največja ljubezen njego- deset prvenstvenih smeri in prvih pristopov se
vega življenja, za plezanje po njihovih stenah je nabralo v teh štirih desetletjih. Severna
in na vrhove je najemal slovenske vodnike, stena Razorja, severovzhodna Škrlatice, Triobojim – Julijcem in vodnikom – pa je širil sla- glav z zahoda, Prisojnik in Kanin s severa,
vo s knjigami, ki jih je pisal v nemškem jeziku, direktna smer na Poliški Špik, prvi vzpon na
izdajal pa še v mnogih drugih. Sočustvoval je s Mali Mangart, Kugyjeva polica pod glavo Tritrpljenjem Slovencev med vojno. Če so se mu glava, Kotova špica, severna stena Viša in še
fašistični zločini zdeli po poreklu bolj naravni, mnoge druge ture ga izdajajo za sistematičnejih Nemcem ni oprostil, saj so bili po njegovem ga klasičnega alpinista. Na takratnih dolgih
mnenju zanje same ponižujoči. Bil je svetov- pristopih – saj ni bilo ne cest ne dobrih promeljan, nadnacionalen, nagnjen pa k duhovnemu tnih sredstev – je moral velikokrat bivakirati.
obzorju nemške kulture. Ob tem je genetika Res je imel vse možno udobje s seboj, a s tem
15
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so tudi njegovi vodniki in nosači kar dobro zaslužili. Prav oni so tudi glavni junaki njegovih
knjig; nič ne povzdiguje sebe in odkrito govori
o njihovi spretnosti, pogumu, požrtvovalnosti
in razsodnosti. Postavil jim je trajen spomenik.

Za obuditev njegovega opusa le nekaj najznačilnejših gora: Mont Blanc večkrat (tudi prečenje in čez Brenvo), Aig. du Midi, Mont Dolent,
Triolet, Aig. Du Moine, Les Droites, Les Courtes, Aig. Noire de Peterey, vse v področju najvišje evropske gore. V Bernskih Alpah ga najdemo na Finsterarhornu, Jungfrauu, Schreckhornu, v Valiških Alpah poleg Monte Rose na
Lyskammu, Weisshornu, Dent Blanche in podobnih vrhovih, v Dauphineji na Pelvouxu, Barre
des Ecrins, La Meije, Ailefroide,, Les Bans. To
je le majhen izbor bolj znanih imen, celotno
število je nekajkrat večje.
Kugyjevih sedem knjig je trajen spomenik
njemu samemu, njegovim vodnikom, Julijcem
in Alpam sploh, za nas pa veličastna vpetost
našega sveta v širši svet in predstavitev naših
gora v njem. Ob Kugyju se spomnimo Henrika
Tume, neumornega raziskovalca Julijcev in
plezalca tudi v športnem smislu, imenoslovca
našega gorskega sveta. Delal je v bistveno
težjih pogojih, brez bogatega zaledja. Še prej
pa Valentina Staniča, prvega samostojnega
alpinista Vzhodnih Alp. Zanimivo je primerjati
te tri stebre naše alpinistične zgodovine med
seboj, pa tudi naš odnos do njih. Raziskava v
to smer bi dala tudi našo lastno podobo bolj na
svetlo. Kakšne razlike in hkrati kakšna podobnost! Samo hvaležni smo jim lahko, da so bili
in da nam še danes svetijo kot trije zanesljivi
svetilniki.

Če že kar dobro poznamo njegove vzpone v
Julijcih, tudi nekaj zimskih, pa smo manj
pozorni nanj, ko zastavi korak proti zahodu,
ven iz ožje zamejenosti. Tam ga je uročila
Monte Rosa, njena silna vzhodna sten, najvišja
v vseh Alpah. Spremljala ga je vseh dvajset
alpskih let. Začel jih je z vzponom na Monte
Rosin glavni vrh Dufour, končal z njenim najponosnejšim vrhom Nordendom, na oba po
vzhodni steni, vmes pa ju je obiskal še z normalnejše, švicarske strani. Bera njegovih
vzponov v Zahodnih Alpah, tudi prvenstvenih,
je še po današnjih merilih izjemno velika, za
tiste čase pa kaže, da Kugy sploh ni počel nič
Trenta 20. julija 2008
drugega, kot načrtoval in »izvajal« vzpone, vse
Tone Škarja
to pa potrpežljivo, tudi previdno in odločno.
___________________________________________________________________________________

SVEČANOST OB 150 LETNICI
ROJSTVA DR. JULIUSA KUGYA V
TRENTI

V

nedeljo, 20. julija je potekala na Logu v
Trenti osrednja svečanost v počastitev
150. obletnice rojstva Slovenca, Tržačana in velikana Julijskih Alp dr. Juliusa Kugya.
Najprej so se predstavniki Planinske zveze Slovenije na čelu s predsednikom mag. Francijem
Ekarjem, Triglavskega narodnega parka, Slovenskega planinskega društva iz Trsta in Gorice, CAI za Furlanijo Julijsko krajino iz sosednje
Italije, OAV iz Avstrijske Koroške ter številni
ljubitelji in častilci Juliusa Kugya zbrali pri
njegovem spomeniku ob vršiški cesti v Trenti.
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V krajši svečanosti sta zbranim o življenju in
delu Kugya spregovorila Tone Škarja iz PZS in
Jože Mihelič iz TNP. Obiskovalce so pozdravljali posamezni sončni žarki, ki so občasno pregnali oblake in odprl se je pogled na Kugyu ljubljeno goro Jalovec.
Ob 18. uri je sledila v informacijskem središču
Triglavskega narodnega parka na Logu v Trenti
osrednja slovenska slovesnost ob 150. obletnici
rojstva dr. Juliusa Kugya. Prireditev so pripravili domačini iz Trente ob pomoči in podpori
MDO PD za Posočje, Občine Bovec, KS Trenta,
TNP in PZS. Zbranim so spregovorili Danijel
Krivec župan občine Bovec, predsednik Planinske zveze Slovenije mag. Franc Ekar, predsednik OAV dr. Karel Palasmann, CaI Furlanija
Lombardini ter predstavnica slovenske gimna16
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zije iz Celovca. Govorniki so z različnih vidikov naj nikoli ne pozabimo na delo in evropski duh
orisali življenje in delo dr. Juliusa Kugya ter dr. Juliusa Kugya.
poudarili njegovo veliko ljubezen do Trente in
Julijskih Alp. Sam se je namreč pogosto identificiral kot prebivalca Trente in ni naključje, da
mu je Planinska zveza Slovenije prav v njegovi
ljubljeni dolini postavila tako mogočen bronast
spomenik. Svečanost so s kulturnim programom obogatili člani pevskega zbora Triglav iz
Trente ter recitatorji Kugyjevih del. Ob koncu
prireditve so zbrane z nastopom presenetili še
člani planinske skupine iz Turingije v Nemčiji
od koder je izhajal Kugyjev sodobnik Rudolf
Baumbach. Predsednik PZS pa je podelil priznanja zaslužnim za pripravo in izvedbo svečanosti. Udeleženci svečanosti smo se razšli ob
mag. Uroš Vidovič
kulinaričnih dobrotah Trente in besedah predpodpredsednik PZS
sednika MDO PD za Posočje Gregorja Rupnika,
___________________________________________________________________________________

POMEMBNA STOLETNICA
FRISCHAUFOVEGA PLANINSKEGA
DOMA NA OKREŠLJU

ski svet velikega pomena. Prav tako je
pomemben tudi alpinistični dogodek, ki se je
zgodil pred 115 leti, to je 13. oktobra 1893, ko
sta se Franc Kocbek in vodnik Johan Piskernik
po severovzhodnem grebenu z Jezerskega
Okrešelj je mogočna gorska trdnjava, ki je ves sedla povzpela na Koroško Rinko ali Križ, kjer
čas kljubovala vsem naravnim in drugačnim je mogočno križišče nekdanjih treh dežel:
vihram. Mogočno in trdno slovensko, še pose- Koroške, Štajerske in Kranjske. Ta vzpon, ki je
bej savinjsko in celjsko planinstvo ga je ohra- bil opravljen brez plezalnih pomagal in varonilo, ubranilo in zgradilo, tako da z vso vnemo vanj, je v tistem času veljal za najtežavnejšo
opravlja prijazno poslanstvo planinsko alpinis- turo v Savinjskih Alpah.
tičnega sožitja. In v letošnjem letu, ki je leto Na mestu, kjer danes stoji sodoben, okolju
sproščenega in neoviranega gibanja v državno prijazen in arhitekturno dovršen planinski
mejnih gorstvih, postaja Okrešelj simbol in dom, je stala nekdanja koča DAV - celjske sekmost spoštljivega planinskega zbliževanja in cije, ki jo je leta 1907 uničil snežni plaz. Na
obiskovanja narodov v najpopolnejši planinski tem mestu so se zavedni in podjetni planinci
savinjske podružnice odločili zgraditi novo,
srčni iskrenosti.
slovensko planinsko kočo. To se je uresničilo in
rischaufov planinski dom na Okrešlju, ki že naslednje leto, torej pred stotimi leti, je
je bil slovesno in svečano odprt 2. avgus- bila koča slovesno odprta. Vzcvetela je nova,
ta 1908, stoji v mogočnem planinskem čudovita planinska postojanka, ki se je ves čas
visokogorskem okolju med ostenji, grebeni in borila s krutostjo gorskega preživetja. Planinvertikalami Ojstrice, Rinke, Mrzle gore, pod sko kočo na Okrešlju so sklenili poimenovati
Savinjskim sedlom in nad naravnim spomeni- po profesorju matematike, dr. Johannesu Friskom, izvirom in slapom Savinje. Stoletni jubi- chaufu ob njegovi 70. letnici. Johannes Frislej te planinske koče, sovpada tudi s 115 let- chauf je bil izjemno zaslužen za razvoj slovennim jubilejem Savinjske podružnice Slovenske- skega planinstva, še posebej za temeljito,
ga planinskega društva, ki je bila ustanovljena strokovno in verodostojno raziskovanje Savinj28. avgusta 1893 v Mozirju, kot druga podruž- skih Alp. S tem poimenovanjem so odpravili
nica Slovenskega planinskega društva. Zgornja tudi krivico, storjeno Frischaufu, ko je DAV
Savinjska dolina letos obeležuje tudi 115. letni odstranil napis »Frischaufova koča« na koči,
jubilej cestne povezave s svetom, ker so se v ki je stala na pomembnem planinskem križišču
letu 1893 odločili zgraditi zahtevno cesto od za vzpone na Grintavec, Kočne in Greben, nad
Luč do Solčave in jo tudi v letu dni zgradili. To sedanjo Taško v Suhem Dolu pod Kokrskim sedje bilo za planinstvo in lažjo dostopnost v gor- lom. Ta odstranitev Frischaufovega imena z
17
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nemške postojanke, prej imenovane Suhadolnikove, je bila storjena, ker se je Frischauf
odločil za sodelovanje in pomoč ne nemškemu,
pač pa slovenskemu planinstvu. Skratka stopil
je na za Slovence pravično narodovo slovensko
stran, česar pa takrat Nemci niso sprejeli.

V obdobju, ko se je zgradila slovenska koča na
Okrešelju, so se s podobnimi nagnjenji gradile
slovenske planinske koče tudi v drugih slovensko govorečih planinskih okoljih. To obdobje in
čas je bilo obdobje boja za ohranitev in utrditev slovenstva. Tedaj je nastalo sporočilo, da
je gorsko planinskemu svetu potrebno dati
»slovensko lice in podobo«, torej slovenske
napise na planinskih smerokazih, planinskih
kočah in planinskih poteh. Slovenci, in še
posebej savinjski planinci, so v dr. Frischaufu
dobili izjemnega zaveznika in dobrotnika za
dobro slovenstva.
Med pomembno zapuščino dr. Johannesa Frischaufa zanesljivo sodi njegova edicija, izdana
v letu 1894 v Gradcu, v kateri so podrobno
dokumentirani dogodki pri odkrivanju Karavank in Savinjskih Alp. Veliko pozornosti je
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namenjal slovenskemu izrazoslovju pri imenovanju vrhov in ostalih krajev v predelih Savinjskih Alp.
V teh spisih so podrobno zapisana dela in opravila pri prvih vzponih in nadelavah poti v
Savinjsko - Jezerskih Alpah, Grintovcih. Prav
Franc Kocbek je bil tisti, ki je razumel vrednote profesorja Frischaufa, cenil je njegova dela
in podporo z delom in sredstvi, ki jih je Frischauf namenjal tem področjem. Izpostavil je
dejstvo in princip nacionalne svobode, da gore
pripadajo le narodu, ki biva pod njimi. Nikdar
ne bi smeli pozabiti poti, ki so bile zgrajene po
njegovi zamisli, trasirane, deloma tudi financirane. Frischaufove planinske poti vodijo skozi
Turski Žleb, v Robanov kot, na Moličko planino, Zgornje Ravni, Mlinarsko sedlo, Kokrsko
sedlo, Dolce. Izkazal se je kot pionir turizma
in alpinizma v Savinjskih Alpah. Leta 1893, ki
je rojstno leto Slovenskega planinstva, se je
legenda savinjskega planinstva, Franc Kocbek,
načelnik druge na novo ustanovljene savinjske
podružnice Slovenskega planinskega društva,
prvič srečal z dr. Frischaufom. Razvilo se je
pravo hribovsko prijateljstvo, s trajnim druženjem. Skupaj sta obhodila vsa še neraziskana
področja Savinjskih Alp. S pridobitvijo soglasja
takratnih oblastnikov sta pospešila tudi ustanovitev Kranjske podružnice. Zgradila se je
Češka koča, katere koordinator in skrbnik
izgradnje je bil prav Franc Kocbek, ki so ga z
zaupanjem angažirali češki planinci slovenske
podružnice Slovenskega planinskega društva.
Savinjska podružnica Slovenskega planinskega
društva je tako opravila izjemno delo in postavila vrednote za vse slovensko planinsko delovanje in njegov razvoj. Zato so v tistih časih
velikokrat poudarjali, da si slovenskega planinstva brez Frischaufa ne moremo predstavljati.
Bil je dobrotnik z usodo in zgodovino Slovenskega planinskega društva. Ob priložnostni
slovesnosti ob njegovi 60 letnici so bile izrečene Johannesove besede: »Sedaj Slovenci smejo
biti ponosni na svoje slovenske planinske uspehe, ki so jih sami dosegli. Slovensko planinsko
društvo ima v svoji posesti Triglav, da celo
Savinjske Alpe...; Slovenci naj krepko napredujejo, kakor so začeli in naj vedno težijo po
najvišjem smotru«. Morda je to tudi priložnost, da bi ob letošnjih »Okrešeljsko planinsko
celjskih jubilejih« predlagali, da bi oblikovali
spominsko planinsko pot po vrhovih in gorah,
kjer sta tako srčno goram predano delovala
slavni načelnik Savinjske podružnice Slovensko
18
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letu 1945 našli elan in moč, da so v vojni porušeno, uničeno in požgano planinsko premoženje sanirali in obnovili, kajti v vojni povzročena
škoda je bila prav v savinjskemu področju ocenjena kot druga največja v Sloveniji.
Ob tem pomembnem jubileju izrekamo v imenu članstva Planinske zveze Slovenije Planinskemu društvu Celje iskrene čestitke, pohvale
in zahvale za vse, kar se naredili v splošnem
javnem interesu: za delo z mladimi, za uspehe
na področju planinskega gospodarstva, vrhunskega alpinizma, dela na planinskih poteh... In
trdno smo prepričani, da bodo vizije in delo
celjskih planincev še naprej planinsko napredne, sodobne in pomembne za Savinjsko dolino
in ves slovenski planinski prostor, kot bližnje in
daljne zamejstvo.

planinskega društva Franc Kocbek in Johannes
Frischauf. Slednji je bil zaslužno odlikovan s
častnim članstvom »Slovenskega planinskega
društva« za delavnost, ustvarjalnost in predanost slovenskim goram.

Ob jubilejih, ki jih praznuje savinjsko planinstvo, ki je napredno, sodobno in vsestransko
predsednik Planinske zveze Slovenije
delovno, smo lahko presrečni in veseli. Celjsko
mag. Franci Ekar
planinsko društvo se je skozi čas utrjevalo in
potrjevalo z novimi vizijami in deli. Tako so v
___________________________________________________________________________________

SKLEPNA PRIREDITEV –
PREDSTAVITEV VODNIKA
POT KARLA IN ŽIGE ZOISA

ohranjene tudi nekatere ogrožene in zavarovane rastlinske in živalske vrste in številne naravne vrednote.

V

sredo, 20. avgusta je bila v Stekleni dvorani Kongresnega centra JGZ Brdo predstavitev vodnika Pot Karla in Žige Zoisa,
ki ga je Komisija za varstvo gorske narave pri
UO PZS pripravljala kar dve leti.
Pobudo za pot je dal predsednik PZS mag.
Franc Ekar. Pot je posvečena obema bratoma
Zois, ki sta pred več kot 200 leti živela na gradu Brdo in imata velik pomen za slovensko
planinstvo. Karel je kot eden prvih slovenskih
botanikov proučeval rastline na območju Kamniško-Savinjskih Alp, Žiga pa je deloval kot
znanstvenik, ornitolog in mineralog. Pot je bila
odprta že ob Dnevu Zemlje, posvečena pa je
bila tudi predsedovanju naše države Evropski
uniji.
Pot poteka po že obstoječih markiranih planinskih poteh. Na njih so nameščene informativne
table, ki obiskovalce poučijo in opozorijo na
naravne vrednote ob poti, o rastlinskih in
živalskih vrstah, predvsem pa na pomen obeh
bratov baronov za slovenstvo in naravo v
gorah, saj je celotno območje Kamniško Savinjskih Alp opredeljeno kot pomembno
območje izjemne narave in vključeno v evropsko omrežje Natura 2000. Na tem območju so

Predstavitve planinsko-izletniškega vodnika so
se udeležili avtorji vodnika in ostali sodelavci,
ki so pripomogli, da je vodnik izšel, vodstvo
PZS, člani Komisije za varstvo gorske narave,
planinske založbe, ljubitelji gorske narave in
predstavniki medijev. Načelnica KVGN je spregovorila o pomenu poti, dr. Nada Praprotnik o
življenju in delu obeh bratov in o botaničnih
zanimivostih ob poti, mag. Franc Ekar o pomenu naravovarstvenih poti in še drugih načrtovanih projektih, dr. Ana Barbič o namenu poti
in dr. Milan Naprudnik o odnosu države oz.
MOP-a do tega projekta, ki ni zgolj planinski.
Ta projekt Komisije za varstvo gorske narave
UO PZS je vodil dr, Milan Naprudnik, pri njem
je sodelovala še Komisija za planinske poti z
19
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njenim načelnikom Tonetom Tomšetom, velika VARUJTE NARAVNE ZAKLADE NA OBMOČJU
poznavalka življenja in dela obeh bratov Zois, POTI KARLA IN ŽIGE ZOISA!
kustosinja Prirodoslovnega muzeja Slovenije,
dr. Nada Praprotnik, strokovnjaki z Zavoda za
varstvo narave iz Kranja: ga. Tadeja Šubic, ga.
Sonja Rozman in g. Dair Arimaspu. Urednica
vodnika je bila dr. Ana Barbič, tehnični urednik pa Avgust Stušek iz planinske založbe.
Vsem se v imenu Komisije za varstvo gorske
narave UO PZS najlepše zahvaljujemo za strokovno opravljeno delo, še posebej pa se zahvaljujemo tudi JGZ Brdo oz. Protokolu RS, ki nam
je omogočil to predstavitev.
Na zaključku so bile predstavljene tudi obvestilne table, ki bodo nameščene na planinskih
kočah in bodo obiskovalce seznanjale z naravnimi vrednotami, poleg njih pa tudi kontrolni
žigi, ki si jih bodo pohodniki poti odtisnili za
spomin na prehojeno pot v vodniček (cena je
11€) ali dodaten kartonček. Izpolnjen kartonček pošljete na Planinsko zvezo Slovenije,
Komisija za varstvo gorske narave, Dvoržakova
9, p.p.214, 1001 Ljubljana. Nagrada za v celoti prehojeno pot je prelepa značka z logom
poti.
Ker je naravovarstvena pot poučna in zanimiva, jo priporočamo predvsem šolski mladini.
Moto poti je: SPOZNAJTE, OBČUDUJTE IN
___________________________________________________________________________________

PODPIS POGODBE ZA IZGRADNJO
SLOVENSKEGA PLANINSKEGA
MUZEJA

V

četrtek, 7. avgusta 2008 je bila slavnostno podpisana pogodba z izvajalcem gradnje objekta in izvajalcem strokovnega
nadzora prve faze projekta »Slovenski planinski muzej«.

Podpisniki pogodbe so: župan Jure Žerjav v
imenu investitorja, Občine Kranjska gora,
Franc Stegnar - direktor podjetja »Kovinar«
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gradnje ST. d.o.o., ki je izvajalec gradnje
objekta in Ljubo Žnidar - glavni direktor podjetja DDC svetovanje inženiring d.o.o.
Gradnja muzeja se je pričela 22. julija 2008.
Prva faza je po projektu ocenjena na
3.200.000 eurov. Viri sredstev so: 1.650.000
eurov iz evropskih strukturnih skladov, 650.000
eurov prispeva Občina Kranjska gora, 500.000
eurov Ministrstvo za kulturo, preostanek pa se
je obvezala pridobiti Fundacija Avgusta Delavca.
Planinska društva so se na srečanjih v aprilu in
maju 2008 obvezala, da bo vsak član PZS prispeval 3 eure in s tem prejel vstopnico za Slovenski planinski muzej. Pričakovana vrednost
in sredstva so ocenjena na približno 160.000
EUR.
Na slovesnem podpisu pogodbe za izgradnjo
Slovenskega planinskega muzeja je vodja projekta Miro Eržen orisal potek priprav in izvedbo gradnje muzeja. Opisal je vzporedni potek
priprav na vsebinske zasnove. V nagovoru ob
podpisu je predsednik PZS mag. Franc Ekar
posebej poudaril:
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»Od pobud, želja in idej o izgradnji Slovenske- V tem izjemnem zgodovinskem trenutku in
ga planinskega muzeja smo prešli h konkretnim dogodku za planinstvo mi je v veliko veselje,
dejanjem izgradnje in dejanski zagotovitvi da lahko najbolj neposredno in planinsko
sredstev za prepotrebno investicijo izgradnjo iskreno čestitam županu, svetnikom in obča»hrama« slovenskega domoljubja, v katerem nom Občine Kranjske gore ob prazniku Občine,
ima slovensko planinstvo od vsega začetka ki ga tudi obeležuje planinsko v spomin na
izjemno vlogo in zasluge za ohranitev in razvoj Triglav in Aljažev stolp. Občina Kranjska gora
slovenstva. Še posebej je muzej pomemben za se je ponovno izkazala z izjemnim darilom
hrambo in ohranitev dosežkov, trajnih vrednot slovenskemu planinstvu, ko se je tako aktivno
slovenskega planinstva, ki so dosegle in prese- in prepričljivo vključila v izgradnjo Slovenskegle mednarodno primerljivost svetovno razvi- ga planinskega muzeja. To je tudi trenutek, da
tega planinstva. To se vrednote izjemnega in se v imenu vsega slovenskega planinstva, članvečnega pomena za narod in državo. To je stva PZS iskreno zahvalim za delo in vsa dejantudi osnova za promocije Slovenije v najbolj ja, ki so od idej, naporov, dokazovanj pripeljala do starta in dejanja resničnosti.«
razvitih predelih sveta.
___________________________________________________________________________________

SREČA, VESELJE IN PLANINSKO
PRIJATELJEVANJE NA VRHU
PECE

nagovor je bil zaprošen predsednik PZS. Župnika iz Mežice in Pliberka pa sta blagoslovila
novo smerno ploščo na vrhu Pece in maševala
pod Peco v kapeli sv. Metoda in Cirila. Sodelovanje in srečevanja s sosedi onstran meje so se
pričela aktivno izvajati in uresničevati že
začete pobude, da se npr. nekdanje mejne
poti spremenijo v planinske, da nekdanja okolja v mejnih področjih, ki so bila za za javno
aktivnost omejevana in da se uredijo nove planinsko turistične destinacije.

V

soboto, 6.9.08 je na Peci potekalo 28.
srečanje planincev Koroške. Moto srečanja je bilo "Srečanje koroških planincev v
luči šengena". V sklopu tega tradicionalnega
planinskega srečanja so na vrhu Pece odkrili
panoramsko smerno ploščo, katere pobudnik in
realizator je bil Mirko Mlakar. Obeležili so tudi
jubilej planinske koče pod Peco, saj se je letos
izteklo 80 let odkar je bila postavljena in 50
let, ko so jo po požigu v drugi svetovni vojni
ponovno postavili. Podelili so priznanja MDO in
priznanja častne znake Planinske zveze Slovenije. Francu Oderlapu vrhunskemu alpinistu in
delavnemu članu na področju planinstva, gorskega reševanja pa je predsednik PZS Ekar
Franci podelil "izjemno" za izjemne dosežke in
delo "Svečano listino". To je bila tudi posebna
želja in pobuda MDO Koroške. Za "slavnostni"

Otvoritveni nagovor Mirka Mlakarja na vrhu Pece.

Kadar koli pridemo do vrha, gore se nam
odpro nova obzorja, nova upanja, hotenja in
želje, kako priti do novih ciljev. Gore postajajo za človeka v novem času, novem svetu,
vedno večja nuja in potreba, kajti prav v
gorah, kjer je še ohranjeno naravno okolje v
prvobitni podobi in vrednotah, dobi človek
novih moči, novih pozitivnih upanj do življenja in poti, napotkov do cilja, pravega veselja
do življenja. V današnjem času je človek, še
21
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posebej planinec, poklican da izvaja kar najpopolnejše varovanje in ohranjanje gorskega
sveta. To je prostor, kjer gore, planinski svet
ozdravlja človeka in kjer so naj bolj močni in
aktivni viri za življenje in preživetje človeštva.
Ko so se je v »adventu« leta 2007 tudi v slovenskih Alpah odprle meje, da so Alpe postale
gore svobodnega gibanja in vzpenjanja na
vrhove v območjih državnih in deželnih meja,
so se tudi vzpodbudile potrebe in zahteve, da
s skupnim čezmejnim sodelovanjem uspešno,
kakovostno in kulturno izvajamo gorsko naravovarstvene aktivnosti. Zato je primer in
pobuda koroških planincev - njihovega meddruštvenega odbora še kako aktualna in
pomembna da priredijo in organizirajo planinski praznik na znamenitem mejnem karavanškem vrhu Pece. Gore so tako postale gore
brez meja, področje in področja, kjer se ceni
in spoštuje različnost. To so različnosti po
letih, razmišljanjih, izobrazbi, politiki, veri..
naravnani v »cilj«, delati in si prizadevati za
dobro gora in spoštovano partnerstvo s planinsko gorskim svetom.

Franc Oderlap, uspešen osvajalec najvišjih vrhov in
načelnik GRS Prevalje MDO Koroške s svečano listino.

Slovenski gorski svet je stičišče kontinentalnega in sredozemskega klimatskega območja.
Prepleta se troje mogočnih kultur: slovenske,
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germanske in romanske. Planinska zveza Slovenije, ki združuje 56.000 registriranih članov, vključenih v skoraj 280 planinskih društvih z 8240 km planinskih poti in 171 planinskimi postojankami je v svetovni primerljivosti po številčnosti članstva na šestem mestu. Po
številu planinskega članstva na število prebivalstva pa smo močno na prvem mestu v svetu. Planinsko zvezo Slovenije so že v devetdesetih letih povabili, še posebej avstrijski
planinci v pripravo na ustanavljanje združenja
alpskega loka /Club Arc Alpin/ CAA. V tem
združenju je Slovenija že vse skozi aktivno
prisotna in tudi s podpredsedniškim mestom.
Tudi planinske aktivnosti, t.i. sodelovanje in
srečanja treh dežel: Slovenije, Italije in Avstrije so postala trdna tradicija. Planinska zveza se tudi druži in sodeluje tako kot tudi avstrijske planinske institucije z delom in poslanstvom »Alpske konvencije«, v katero so vključena vse države v Alpah. Operativni sedež pa
je v Inssbrucku in prav v tem času so aktivna
delovna sodelovanja, kako vplivati na države
podpisnice Alpske konvencije, da bi spoštovali
in uresničevali podpisane protokole, iz katerih
izhajajo obveze varovanja alpskega sveta,
kateremu smo priča po prevelikem pa tudi
brezobzirem izkoriščanju le tega, kot usklajevanje gospodarskih interesov z ekološkimi zahtevami, narediti projekte in realizacije le teh,
kako preprečevati škode in oškodovanja onesnaževanja narave in prostora in ozračja na
sploh. V osnovi je tu skrb za pravične in prijazne medsebojne povezanosti in soodovisnosti gospodarstva, kulture in narave. S 1. januarjem Slovenija od Francije že drugič prevzema za dve leti predsedovanje aktualni
pomembni instituciji za gorski svet, »Alpski
konvenciji«. Sodelovanje z Avstrijo poteka že
kar precej časa, ko je Planinska zveza Slovenije v navezi z Avstrijo izvajala PHARE programe pri nameščanju čistilnih naprav, še
posebej pri planinskih postojankah v karavanškem gorskem svetu. Od skoraj 45 čistilnih
naprav je iz tega čez mejnega programa in
sredstev Evropske skupnosti bilo nameščenih
12 čistilnih naprav v gorskem svetu. In tako,
kot danes štejejo le rezultati in dosežki, tako
je tudi pri naravovarstvenih projektih. Samo
sodelovanje tudi pri »olimpijskem sporočilu«
ne šteje več tako kot nekoč. Potrebno je zmagati in izpolniti predpisane norme.
Planinski praznik na slovenski Koroški ima
danes veliko poslanstvo in sporočilo, ko s pri22

Obvestila Planinske zveze Slovenije
Zbornik je še posebej aktualen, ker je preveden tudi v nemščino, česar so se še posebno
razveselili avstrijski udeleženci tega srečanja.

jaznostjo in realnostjo sporoča, vabi k sodelovanju, da je čas in potreba po resničnem in
prijaznem, tudi čez mejnem sodelovanju in
dopolnjevanju. Prišel je čas, da tako kot vetrovi, divjad, gams v Karavankah, ne pozna
meja, ki jih je človek umetno ustvaril, ampak
vse bolj postaja dolžnost človeka, da se s skupnimi dogovori ustvarjajo kar najboljši pogoji
za varstvo in ohranjanja gora in z enako skrbnostjo skrbi tudi za prijazne življenjske pogoje v planinsko gorskem svetu. In s tem bomo
dosegli pravo planinsko iskreno veselje na
vrhovih gora, katerega si bomo s srečo in prijaznostjo delili, pa tudi, da bomo v nesreči
poskrbeli za pomoč in prijateljstvo.
Predsednik Planinske zveze Slovenije
mag. Franci Ekar
****
V sklopu 28. srečanja koroških planincev v luči
"šengena" je MDO Koroške in PD Mežica izdalo
izjemno kakovosten "zbornik" - kronologijo o
delu in dosežkih koroškega planinstva. Zapisane misli so aktualne za sedanji čas in vizije za
v prihodnje ter nujnost planinske prihodnosti.
Zapisi župana Globasnice Paula Robniga, predsednika PZS Francija Ekarja, predsednika MDO
Koroške Draga Horjaka, Mirka Tovšaka, Viljema
Blatnika in zgodoviski pregled Mirka Mlakarja.

Franci Ekar, predsednik PZS, najmlajša predsednica PD
Radlje ob Dravi, Katja Rac in predsednik MDO Koroške,
Drago Horjak

___________________________________________________________________________________

VRH NA VRHU 2008

zamenjavo oken na Kredarici, bon v vrednosti
24.000 EUR. Med vabljenimi je že vsa leta tudi
sedanji predsednik PZS, mag. Franci Ekar.
Predsednik uprave Zavarovalnice Triglav,
Andrej Kocič, je tudi predsednik Nadzornega
odbora Fundacije za izgradnjo "Slovenskega
planinskega muzeja" v Mojstrani. In tudi tu se
izkazal
z
velikim
finančnim
vložkom
za izgradnjo muzeja. Ob tem lahko le rečemo,
da pri konkretni izgradnji v tem primeru štejejo le dejanja.

Z

avarovalnica Triglav prireja in organizira
tradicionalno srečanje "Vrh na vrhu" že
precej preko 10 let, tako da je bil ta
dogodek, kjer se srečuje predvsem gospodarsko uspešna elita direktorjev in predsednikov.
V preteklosti so bili aktivno prisotni tudi politiki, predsednik države, vlade,... To je seveda
priložnost, da gospodarstvenikom v popolni
planinski prijetnosti približamo gore, da se
soočijo tudi z dejstvom, da brez pomoči in
donacij dobrotnikov ni mogoče kakovostno
vzdrževati in upravljati planinskih postojank in
poti. Med poslovneži iz vseh krajev Slovenije
je bilo veliko takih, ki planincem priskočijo na
pomoč. Vsako leto se namenja donacija za
humanitarne namene, lansko leto so sredstva
namenili za pomoč odpravi posledic poplav v
Železnikih, letos pa so namenili sredstva za
23
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Pred planinskim domom na Kredarici so se srečali:
Tomaž Vilenpart - predsednik PD Matice, ki je bil
deležen donacije zavarovalnice Triglav; predsednik
PZS - Franci Ekar in član Fundacije za šport - Dušan
Šešok, član IO OKS, ter predsednik Košarkarske zveze
Slovenije. Gore tudi na tak način na vrhu Triglava oz.
na Kredarici v prijetni družbi odpirajo srca za pomoč
k planinskim dejavnostim, pa tudi za namene odprav,
ekoloških sanacij in varovanja in ohranjanja gorskega
sveta.

KOMISIJE UO PZS POROČAJO
VODNIŠKI KOTIČEK
TEČAJ VPZS KATEGORIJE D
Grohot, 28. 02. – 02. 03. 2008 in 29. – 30. 03. 2008
Vodstvo: Ivan Eder, Franc Gričar, Pavel Jerebic, Franc Kocbek, Jože Bobovnik, Mitja Plohl, Ljubo
Hansel, Miha Zajec, Primož Trop, Miran Tarkuš
Absolventi:
1. CAJZEK JOŽE
2. COTIČ BORUT
3. ČADEŽ MARJAN
4. DAKSKOBLER JOŽEF
5. EDER MIHA
6. FARASIN BOŠTJAN
7. GOLEŽ VALENTIN
8. JAKOMINI STANISLAV
9. KIRBIŠ MILAN
10. KOCBEK DARINKA
11. KORITNIK ROBERT
12. KUMER MARTIN
13. LAČEN MITJA
14. LADINEK IVAN
15. LORGER MARKO
16. NEDOG FRANC
17. PARADIŽ LOVRENC
18. PETAUER BRANKO
19. POTOČNIK BOGDAN
20. RAVNIK BOŠTJAN
21. REMIC JANA
22. TAVČER ALENKA
23. TOMŠIČ EDVARD
24. VADNAL IZABEL
25. VEHAR OBLAK MIHAELA
26. VODUŠEK VINKO
27. VRAČKO PRIMOŽ
28. ZEBIČ ZLATKO
29. ZUPANČIČ DAMJAN
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ŽELEZNIČAR CELJE
LOVRENC NA POHORJU
KRANJ
PODBRDO
MARIBOR - MATICA
DRAVA MARIBOR
DRAMLJE
SKALCA HOČE-SLIVNICA
MIKLAVŽ
MIKLAVŽ
GRMADA
POLET ŠENTRUPERT
POŠTE IN TELEKOMA MA
PTUJ
DRAMLJE
MARIBOR - MATICA
LOVRENC NA POHORJU
ŠENTJUR
MARIBOR - MATICA
VRHNIKA
RADOVLJICA
ZABUKOVICA
VRHNIKA
POSTOJNA
ŽIRI
DRAMLJE
LOVRENC NA POHORJU
LISCA
POLET ŠENTRUPERT
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TEČAJ VPZS kategorij D+G in VPZS kategorije G
Komna, 21. do 27. februar in Okrešelj, 15. do 16. marec 2008
Tečaj za vodnike PZS kategorij D+G je bil izveden v Domu na Komni. Trajal je od četrtka, 21.
februarja do srede, 27. februarja 2008.
Tečaj za vodnike PZS kategorije G je bil prav tako izveden v Domu na Komni in je trajal od nedelje, 24. februarja do srede, 27. februarja 2008.
Vodstvo:
Kotnik Jaka
Katja Kadiš
Sandi Kelnerič
Klemen Volontar
Nina Ozimic
Tone Golnar

IPV
IPV
IPV
AI, IGRS, IPV
VPZS
IPV, AI

vodja tečaja
tehnični vodja
član vodstva
član vodstva
predavateljica
član vodstva

PD Dravograd
PD IMP
PD Ptuj
PD Jesenice
PD Dravograd
PD Kozjak Maribor

G kategorija

D+G kategorija

Seznam absolventov kategorij D+G in G:
Priimek in ime
PD
1 GRABNAR Duško
Vrhnika
2 LELEK Vlasta
Kamnik
3 ZUPAN Domen
Radovljica
4 PITAMIC Bojana
Kobarid
5 LUKŠA Jernej
Ljubljana-Matica
6 BARAGA Irena
Ljubljana-Matica
1
2
3
4
5
6
7
8

BOKŠAN Gorazd
KOPRIVŠEK Maja
HABJAN Marko
MOLE Nikolaj
SLAK Andrej
DOLENŠEK Stanko
PRAŠNIKAR Dušan
GAČNIK Boštjan

Celje-Matica
Ljubljana-Matica
Akademski PD
Horjul
Kamnik
Iskra Kranj
Domžale
Drago Bregar

TEČAJ VPZS KATEGORIJE B
Češka koča, 15. - 18. 5. 2008 in 07. – 08. 06. 2008
Vodstvo:
Dragi Baloh, Franc Gričar, Stanka Čoh, Miran Čoh, Borut Vidovič, Aleksander Kelnerič, Zdravko
Zajc, Lili Jazbec
Seznam absolventov
1.
BOŽNIK STANISLAV
2.
BUČAR JOSIP
3.
FARTEK BORIS
4.
GOLEŽ VALENTIN
5.
GRABNAR DUŠKO
6.
KRŽIČ SLAVKO
7.
LEVART TOMAŽ

DOBRNA
POLET
GORNJA RADGONA
DRAMLJE
VRHNIKA
CERKNICA
SLOVENSKE KONJICE
25
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

LIKEB MARTIN
LORGER MARKO
MARJETIČ BOŠTJAN
NOVINŠEK MARKO
PLANOVŠEK PRIMOŽ
RIBIČ TEREZIJA
ŠEBALJ-MIKŠE ŠTEFANIJA
ŠKOFLEK JANEZ
TAVČER ALENKA
TAVČER MITJA
ULAGA DARKO
VERZELAK DANILO
VODUŠEK VINKO
VRATANAR MIRAN
ZEBIČ ZLATKO
ŽIBRET DRAGICA
PREDOLNIK ZORAN
BREZOVAR BOJAN

MERCATOR
DRAMLJE
BOHOR SENOVO
ŠMARTNO OB PAKI
REČICA OB SAVINJI
VELENJE
CERKNICA
DOBRNA
ZABUKOVICA
ŠEMPETER V SAV. DOL.
ŠEMPETER V SAV. DOL.
ŠMARTNO OB PAKI
DRAMLJE
REČICA OB SAVINJI
LISCA
ŠMARTNO OB PAKI
ŠMARTNO OB PAKI
POLET ŠENTRUPERT

TEČAJ VPZS KATEGORIJE B
Okrešelj, 29. 05. - 01. 06. 2008 in 21. 06. - 22. 06. 2008
Vodstvo tečaja:
Mihev Janko
Ambrož Rudi
Kadiš Katja
Rožič Jože
Kamenšek Jože
Tarkuš Miran
Šturm Ivan

IPV
IPV
IPV
IPV
IPV
IPV
IGRS

vodja tečaja
tehnični vodja
član vodstva
član vodstva
član vodstva
član vodstva
član vodstva

Absolventi:
1. CVITKOVIČ Robert
2. ČERNEC CIRIL
3. DRAŠLER Janez
4. DVANAJŠČAK Stanislav
5. ILOTIČ Branko
6. KASTELIC Marjan
7. KAVČIČ Anton
8. KUMER Maja
9. KUMER Petra
10. LELEK Vlasta
11. LESKOVAR Ivana
12. OMAN Janez- Bruno
13. PROŠIČ Zlatko
14. REZMAN Igor
15. RIHAR Gregor
16. STROPNIK Vlado
17. ŠALAMON Magda
18. ŠKETA Katarina
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PD Radlje ob Dravi
PD Radlje ob Dravi
PD Dravograd
PD Tržič
PD Slov. Konjice
PD Maribor Matica
PD Slov. Bistrica

Črnomelj
Ojstrica Celje
Podpeč-Preserje
Blagajana
Polž
Črnomelj
Blagajana
Dobrovlje-Braslovče
Dobrovlje-Braslovče
Kamnik
Slov. Bistrica
Ojstrica Celje
Podpeč-Preserje
Šoštanj
Viharnik
Šoštanj
Šempeter v SD
Dobrovlje-Braslovče
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

ŠKRLJ Rajko
TRBOVC Stanislav
VODOPIVEC Tina
ZUPAN Aljaž
ZUPANC Miro
TOMŠIČ Edvard
HRNČIČ Darko

Blagajana
Ojstrica Celje
Nova Gorica
Litija
Zabukovica
Vrhnika
Novo mesto

TEČAJ VPZS KATEGORIJE B
Bavšica, 11. - 15. 06. 2008 in Okrešelj, 04. in 05. 07. 2008
Vodja tečaja:
Tehnični vodja:
Člani vodstva:

Bojan Rotovnik, IPV
Pavle Lesjak, IPV
Jože Rožič, IPV
Franci Kumer, IPV
Aleš Glavnik, IPV

Izpitna komisija:

Bojan Rotovnik, IPV
Pavle Lesjak, IPV
Franci Kumer, IPV
Sandi Kelnerič, IPV
Iztok Rojc, IPV

Absolventi:
1. BUKOVINSKI
2. GAŠPERLIN
3. GREGORIČ
4. GRUDNIK
5. HABJAN
6. HRNČIČ
7. JAKOMINI
8. JANČIČ
9. JENSTERLE
10. JOVANOVIČ
11. KAPLJA
12. KODELJA
13. KOVAČ
14. KREŠEVEC
15. MEDVEDŠEK
16. MOHAR
17. MOŠKRIČ
18. OGOREVC
19. OMAHEN
20. PETAUER
21. PODLESNIK
22. POTOČNIK
23. SKOČIR
24. ŠOLAR
25. ŠTIBERNIK
26. TURNA

DARKO
METOD
MARKO
LUCIJA
ALEŠ
DARKO
STANKO
POLONA
FRANČIŠKA
SAŠO
MATJAŽ
BLAŽ
VANJA
ANTON
MATJAŽ
MIHA
MAJA
MATEJ
JANEZ
BRANKO
NINA
BOGDAN
LUKA
JERCA
FRANC
ŠPELA

BREŽICE
KRANJ
BREŽICE
NAZARJE
BOHINJSKA BISTRICA
NOVO MESTO
SKALCA HOČE SLIVNICA
ZABUKOVICA
GORJE
LITIJA
LITIJA
AJDOVŠČINA
AJDOVŠČINA
AJDOVŠČINA
RTV LJUBLJANA
LITIJA
LJUBLJANA-MATICA
DOMŽALE
GROSUPLJE
ŠENTJUR
VIHARNIK
MARIBOR MATICA
DOMŽALE
BLED
GROSUPLJE
POLŽ
27
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DELJENI TEČAJ VPZS KATEGORIJE A
08. - 09. 03. 2008 Poštarski dom pod Plešivcem, 05. - 06. 04. 2008 CSOD Planica, 19. - 20. 04.
2008 Valvasorjev dom pod Stolom, 10. - 11. 05. 2008 Domžalski dom na Mali planini, 23. - 24. 05.
2008 Češka koča na Spodnjih Ravneh, 14. – 15. 05. 2008 Koča na Loki pod Raduho.
Vodstvo tečaja:
Ivan Eder, Dragi Baloh, Franc Gričar, Stanka Čoh, Miran Čoh, Aleksander Kelnerič, Zdravko Zajc,
Lili Jazbec, Milan Jazbec, Primož Trop, Borut Vukovič, Andrej Kunstelj, Bojan Pollak, Rudi
Ambrož, Janko Breznik, Ivan Cigale.
Absolventi:
1 Jurgec
2 Forjan
3 Cvetko
4 Vihar
5 Šega
6 Žužek
7 Berkovič
8 Irgolic
9 Vodenik
10 Korenjak
11 Jegrišnik
12 Oplotnik
13 Janše
14 Črešnjevec
15 Črešnjevec
16 Casar
17 Čuček
18 Rožič
19 Smogavec
20 Šmid
21 Pasar
22 Kajtner
23 Ribič
24 Čmer
25 Trobiš
26 Skaza
27 Užmah
28 Rosenstein
29 Pepelnak
30 Pepelnak
31 Praprotnik
32 Brečko

Vili
Jožef
Jože
Boštjan
Viktorija
Pavel
Barbara
Metka
Marko
Zvone
Jožica
Danijel
Mirko
Jožef
Janko
Borut
David
Jožica
Martina
Gojko
Peter
Ljudmila
Renato
Mitja
Mojca
Gašper
Silvester
Boštjan
Martin Davorin
Nataša
Tomi
Primož

Cirkulane
Matica Murska Sobota
Drava Maribor
Drava Maribor
Skalca Hoče Slivnica
Dobrna
Grmada Celje
Grmada Celje
Železničar Celje
Polzela
Polzela
Zreče
Črna na Koroškem
Ljutomer
Ljutomer
Ljutomer
Planika Maribor
Paloma Sladki vrh
Oplotnica
Pošta in Telekom Celje
Pošta in Telekom Celje
ZZV Celje
ZZV Celje
ZZV Celje
Vojnik
Vojnik
Slivnica pri Celju
Slivnica pri Celju
Radeče
Radeče
Velenje
Oplotnica

DELJENI TEČAJ VPZS KATEGORIJE A
08. 03. in 09. 03. 2008 na Valvasorjevem domu pod Stolom, 29. 03. – 30. 03. 2008 Valvasorjev
dom, 05. 04. – 06. 04. 2008 Valvasorjev dom, 26. 04. – 27. 04. 2008 Ribčev Laz (Bohinj) in Valvasorjev dom, 17. 06. – 18. 05. 2008 Valvasorjev dom in Dom na Pristavi (Javorniški rovt), 06. 06. –
07. 06. 2008 Valvasorjev dom in Dom na Kofcah.
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Vodstvo:
Boris Madon, Jože Rožič, Matjaž Hafner, Jože Varl, Andrej Kunstelj, Jože Mihelič, Milan Jazbec,
Klemen Volontar, Miran Trontelj, Peter Bohinc, Toni Smolej, Lili Jazbec, Martin Šolar, Tone
Tomše, Janez Pretnar
Absolventi:
1. Bagar Nina
Blagajana Polhov Gradec
2. Čampa Boštjan
Rašica
3. Čebular Ivan
Polž, Višnja Gora
4. Erjavec Aleš
Polž, Višnja Gora
5. Hrovat Franci
Križe
6. Jesih Boštjan
Medvode
7. Košir Dominik Medvode
8. Lesica Hedvika
Nova Gorica
9. Ličen Metod
Nova Gorica
10. Mohar Aleš
Vrhnika
11. Novak Iztok
Rovte
12. Ozebek barbara
Radovljica
13. Pikon Andrej
Srednja vas
14. Pirjevec Valter
Ajdovščina
15. Sedej Boris
Idrija
16. Sirk Milan
Železničar, Ljubljana
17. Soršak Jaka
Črnuče
18. Soršak Miha
Črnuče
19. Školc Jože
Vrhnika
20. Tomšič Andreja
Ljubljana Matica
21. Urevc Janja
Radovljica
22. Vidic Karin
Radovljica

SKLENJENI TEČAJ VPZS KATEGORIJE A
Bavšica, 28.06.2008 do 09.07.2008
Vodstvo:
Mihev Janko
Ambrož Rudi
Kadiš Katja
Nina Ozimic
Rožič Jože
Jaka Kotnik
Jure Cencelj

IPV
IPV
IPV
VPZS
IPV
IPV
IPV-p

Absolventi:
1. AMBROŽIČ Bojan
2. ANTOLIČ Vladimir
3. BURGER Marko
4. FAGANEL Nina
5. GRAD Darja
6. GRAPULIN Teja
7. HERIČKO Boris
8. JUVAN Vesna
9. KAMENŠEK Vida
10. KOCBEK Matej

vodja tečaja
tehnični vodja
član vodstva
članica vodstva, zdravnica
član vodstva
član vodstva
član vodstva

PD Radlje
PD Radlje
PD Dravograd
PD Dravograd
PD Tržič
PD Dravograd
PD Žalec

Radovljica
Brezje
Iskra Kanj
Iskra Kranj
Šmarna gora
Drago Bregar
Večer Maribor
Podpeč-Preserje
Slovenske Konjice
Miklavž
29
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

KOLENKO Domn
KOŠIR Matic
KORITNIK Maja
KOVAČEVIČ Mijo
KRAPEŽ Dejan
MALI Jožica
MARTINČIČ Tone
MLINAR Miro
PEČLIN Primož
PLEŠNIK Teja
PUČNIK Lidija
RITONJA Miran
ROZMAN Barbara
SONJAK Katja
ŠTERN Janez
TOPOLČNIK Alojz
TROŠT Uroš
ŽVEGLIČ J. Zdenka
FURJAN Izidor

Rašica
Jesenice
Podnanos
Velenje
Rašica
Večer Maribor
Videm Krško
Cerknica
Borovnica
Vinska Gora
Slovenske Konjice
Ptuj
Bohinjska Bistrica
Ravne na Koroškem
Ravne na Koroškem
Slovenska Bistrica
Podnanos
Videm Krško
Ptuj

SKLENJENI TEČAJ VPZS KATEGORIJE A
Bavšica, 09.07.2008 do 20. 07. 2008
Vodstvo:
Ambrož Rudi
Mihev Janko
Kadiš Katja
Nina Ozimic
Rožič Jože
Jaka Kotnik
Urška Del Fabro

IPV
IPV
IPV
VPZS
IPV
IPV
VPZS

vodja tečaja
tehnični vodja
članica vodstva
članica vodstva, zdravnica
član vodstva
član vodstva
članica vodstva

Absolventi:
1.

Arnuš Karmen

Ptuj

2.

Bertoncelj Niko

Podpeč-Preserje

3.

Bončina Katarina

Idrija

4.

Brežnik Miran

Celje-Matica

5.

Cerkovnik Renata

Srednja vas v Bohinju

6.

Colnerič Jožef

Ložno

7.

Dolšak Špela

Donačka gora

8.

Frece Manja

Laško

9.

Grabeljšek Jasna

Domžale
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PD Radlje
PD Radlje
PD Dravograd
PD Dravograd
PD Tržič
PD Dravograd
PD Rogaška Slatina
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10. Grm Matej

Srednja vas v Bohinju

11. Levstik Terezija

Kočevje

12. Papež Dejan

Ljubljana-Matica

13. Pavec Barbara

Kamnik

14. Petelinc Franc

Brežice

15. Podrzavnik Ludvik

Radlje

16. Potočnik Sebastjan Iskra Kranj
17. Pretnar Martin

Jesenice

18. Pulko Radovan

Kidričevo

19. Rauš Laura

Slovenska Bistrica

20. Rebernak Branka

Slovenska Bistrica

21. Rimahazi Ana

Gorje

22. Sojč Urška

Laško

23. Škorja Marjetka

Vojnik

24. Šmarčan Gregor

Celje-Matica

25. Vitez Adriana

OPD Koper

26. Žerak Franc

Ložno

TEČAJ ZA INŠTRUKTORJE PLANINSKE VZGOJE PZS
29. 02. 2008 - 22. 06. 2008, PUS Bavšica, Pokljuka, Logarska dolina, SPOT 2008 – Rogaška
Organizator tečaja:
Tečaj za Inštruktorje planinske vzgoje je razpisala Komisija za usposabljanje in preventivo (KUP)
pri Planinski zvezi Slovenije (PZS) v sodelovanju z Vodniško komisijo.
Vodstvo tečaja:
Kadiš Franc
vodja, inštruktor, predavatelj
Katja Kadiš
tehnični vodja, inštruktorica, predavateljica
Peršolja Borut
predavatelj; Vloga in pomen gorniške vzgoje, Sistem gorniške vzgoje, Didaktika
gorniške vzgoje
Mateja Peršol- predavateljica; metode in načini ocenjevanja tečajnikov
ja
Lili Jazbec
predavateljica; Psihologija pri delu inštruktorjev planinske vzgoje
Aleksander
inštruktor
Kelnerič
Absolventi:
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1 Vrhovšek

Leon

PD Fram

2 Ivančič

Boštjan

PD Fram

3 Odar

Mojca

PD Srednja vas v Bohinju

4 Bokšan

Gorazd

PD Celje-Matica

5 Barl

Andreja PD Slovenj Gradec

6 Marovt

Natalija PD Dobrovlje Braslovče

7 Mohar

Maja

PD Litija

8 Cencelj

Jure

PD Žalec

9 Bokavšek

Iztok

PD Ptuj

KOMISIJA ZA ALPINIZEM
ZAČETNI ALPINISTIČNI TEČAJ V
KOPNI SKALI – KAMNIŠKO SEDLO
2008

K

omaj sem lani »pojamral«, da čas hitro
teče in da nam je uspelo izpeljati deveti
začetni alpinistični tečaj, me je znova
»prebudil« Klemnov klic: »Ej stari, ka počneš?
Kdaj bo tečaj na sedlu? Bom prnesu harmonko,
ejga, bo to sekau!«
Včasih mrzlične priprave in razmišljanje na kaj
sem še pozabil so postale rutina. Samo, da bo
vreme in bomo lahko plezali. Veselil sem se
srečanja s starimi znanci. Kaj vse smo že doživeli skupaj. Dva, ki sta cel večer »študirala«
karte Enko sta se nekaj tednov nazaj poročila –
inštruktor in tečajnica seveda, da ne bo pomote. Na vrhu Planjave so se kresale iskre Elijevega ognja in nam hotele ukrasti duše. Z nami
je plezal Da Gombu, nepalski prijatelj in glavni
akter alpinistične vzgoje v Nepalu. Bojč je
postal boter kozorogovima dvojčkoma. Nepozabni trenutki Prletovega Tanga na harmoniki
in neskončno čakanje Boštjana iz Svetelove
smeri. Da o kranjski klobasi v mlečnem rižu
niti ne pomislim.
Tisoč obrazov, tisoč misli, kapljica neprespanih noči, rdeče nebo nad Planjavo in čarobna
svetloba Kamnika v temni noči.
Občutek domačnosti v koči, prasketanje ognja
v krušni peči in oskrbniki so nam dali elan, da
smo naslednje dni plezali, plezali…
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Moja vera je svoboda in te dni sem jo resnično
občutil in z mano še vseh 22 tečajnikov in 10
alpinističnih inštruktorjev. Pretaknili smo vsak
kotiček Brane in Planjave in se učili varnega
gibanja v steni. Znova so nas na kratko obiskali
Oniji, vendar brez hujših posledic.
Inštruktorji so odkrili nove »resnice«, tečajniki
pa pridobili novo znanje in če ne drugega, vsak
izmed njih je znal narediti dobro sidrišče.
Tečaj je potekal na Kamniškem sedlu od srede, 9. julija do nedelje, 13. julija 2008. Udeležilo se ga je 22 tečajnikov in 11 inštruktorjev. Namen tečaja je bil nadgraditi znanje
pridobljeno skozi alpinistično šolo, predvsem
pa »dvigniti glavo iz svoje vasi in pokukati v
svet«.
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Vzponi po navezah:
1. Aljoša Brlogar – Janja Kos in Timotej Globačnik
a. Smer Svetelove v Planjavi, III+, 170 m
b. Zgornji steber v Brani, IV/III, 160 m
c. Spodnji steber s Šijo Brane, IV/III, 510 m
d. Poševna zajeda v Planjavi, IV/III, 110 m
e. Smer Y v Planjavi, II-III, 155 m
2. Anton Gregorčič – Matevž Vida in Bernard Miha
a. Zgornji steber s Šijo v Brani, IV/III, 370 m
b. Smer Y v Planjavi, II-III, 155 m
c. SZ greben Planjave, III-IV, 440 m
d. Kratkohlača v Planjavi, III-IV (V), 310 m
e. Smer X v Planjavi, IV, 220 m
3. Mišo Dačič – Tanja Šumnik in Blaž Volčanjk
a. Zgornji steber v Brani, IV/III, 160 m
b. Smer Y v Planjavi, II-III, 155 m
c. Poševna zajeda v Planjavi, IV/III, 110 m
d. Smer Svetelove v Planjavi, III+, 170 m
4. Peter Jeromel – Iztok Blažun in Magda Prelovšek
a. Spodnji steber v Brani, IV/III, 300 m
b. Poševna zajeda v Planjavi, IV/III, 110 m
c. Kratkohlača v Planjavi, III-IV (V), 310 m
d. Zgornji steber v Brani, IV/III, 160 m
e. Smer Y v Planjavi, II-III, 155 m
f. Smer X v Planjavi, IV, 220 m
5. Matej Kladnik – Andreja Mulec* in Veronika Kotar
a. Spodnji steber v Brani, IV/III, 300 m
b. Vzhodna smer v Mali Rinki, IV/III, 350 m
c. Zgornji steber v Brani, IV/III, 160 m
d. Poševna zajeda v Planjavi, IV/III, 110 m
*se je poškodovala prvi dan tečaja
6. Alen Marinovič – Maja Duh in Anže Sajevic
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a. Kratkohlača v Planjavi, III-IV (V), 310 m
b. Greben Sukalnika, II, 240 m
c. Smer Y v Planjavi, II-III, 155 m
d. Poševna zajeda v Planjavi, IV/III, 110 m
e. Zgornji steber v Brani, IV/III, 160 m
f. Smer Svetelove v Planjavi, III+, 170 m
7. Marko Petek – Katja Škrubej in Anže Jerše
a. Zgornji steber v Brani, IV/III, 160 m
b. Poševna zajeda v Planjavi, IV/III, 110 m
c. Kratkohlača v Planjavi, III-IV (V), 310 m
d. Smer Svetelove v Planjavi, III+, 170 m
e. Zgornji steber s Šijo v Brani, IV/III, 370 m
8. Bojan Pollak – Staša Blatnik in Matej Ogorevc
a. Wisiakova smer z grebenom Sukalnika, I (III), 360 m + 240 m
b. SZ greben Planjave, III-IV, 440 m
c. Smer X v Planjavi, IV, 220 m
d. Zgornji steber v Brani, IV/III, 160 m
e. Spodnji steber v Brani, IV/III, 300 m
9. Boštjan Zupan – Rok Godec in Živko Tadej
a. Zgornji steber v Brani, IV/III, 160 m
b. Kratkohlača v Planjavi, III-IV (V), 310 m
c. Smer X v Planjavi, IV, 220 m
d. Poševna zajeda v Planjavi, IV/III, 110 m
e. Spodnji steber v Brani, IV/III, 300 m
10. Klemen Zupanc – Marko Gačnik in Meta Kogoj
a. Smer Svetelove v Planjavi, III+, 170 m
b. Zgornji steber v Brani, IV/III, 160 m
c. Spodnji steber s Šijo Brane, IV/III, 510 m
d. Smer Y v Planjavi, II-III, 155 m
11. Matjaž Šerkezi – Vojka Močnik in Jan Špiler
a. SZ greben Planjave, III-IV, 440 m
b. Zgornji steber v Brani, IV/III, 160 m
c. Smer X v Planjavi, IV, 220 m
d. Poševna zajeda v Planjavi, IV/III, 110 m
e. Spodnji steber v Brani, IV/III, 300 m
f. Zgornji steber v Brani, IV/III, 160 m
Matjaž Šerkezi

KOMISIJA ZA PLANINSKE POTI
OBVESTILO OBISKOVALCEM TRIGLAVA

O

bveščamo vas, da je pot Rudno polje – Vodnikov dom – Konjsko sedlo, ki vodi proti Triglavu
ponovno ODPRTA. Skalni podor je saniran, obstaja pa velika nevarnost padajočega kamenja. Zato priporočamo uporabo zaščitne čelade. Kritično mesto prečkajte kar se da hitro,
brez zaustavljanja.
Komisija za planinske poti pri Planinski zvezi Slovenije
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ODBOR ZA PRIZNANJA
Na osnovi 15. člena Pravilnika o priznanjih Planinske zveze Slovenije (Obvestila PZS štev.3/2005)
objavljamo

RAZPIS
NAJVIŠJIH PRIZNANJ PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
ZA LETO 2008

I.

SPOMINSKA PLAKETA

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

II.

SVEČANA LISTINA

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

Več na www.pzs.si

AKCIJA

ORGANIZATOR

INFORMACIJE

10. pohod po poteh občine
Polzela

PD Polzela

Zoran Štok 041/ 754 778

PD Kočevje

Franc Janež 041/ 507 853

PD Podbrdo

Tomaž Štenkler 041/ 468 469

PD Železničar
Celje

Ratej 041/ 792 734

PD Trbovlje

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

PD Brežice

040/ 202 064

PD Ribnica

Zdenka Mihelič 041/ 222 358

PD Gozd
Martuljk

Majda Papler 051/ 336 635

PD Loče

Vili Kovačič 031/ 672 680

PD Podpeč –
Preserje

Marko Goršič 01/ 363 11 75
041/ 795 006

21.9.08 Rjavica

PD Brežice

040/ 202 064

26. – Tečaj »Planinec na skupni
28.9.08 turi po zahtevnih poteh«

PD Pošte in Telekoma Ljubljana

031/ 314 107
PD 01/ 431 61 14

27.9.08 Debela peč

PD Velenje

Miran Jančič 031/ 602 417

27.9.08 Pohod na Breški Jalovec

PD Kobarid

Srečko Rosič 041/ 473 632

PD Pošte in Telekoma Ljubljana

041/ 382 768
PD 01/ 431 61 14

20.9.08

20.9.08 Pohod na Goteniški Snežnik
Srečanje planincev na Črni
Prsti
Srečanje planincev železni20.9.08
čarjev Slovenije
Srečanje Zasavčanov,
20.9.08 Savinjčanov in Laščanov na
Mrzlici
20.9.08

20.-21.9.08 Risnjak in Učka
Prisojnik (2547 m), Razor
(2601 m), jubilejna pot
12. pohod v okviru akcije
21.9.08 "Živi zdravo za zabavo"Črna gora + E32
9. pohod po "Loško –
21.9.08
zbelovski" planinski poti
Tradicionalni družinski
21.9.08
pohod na Krim

20.-21.9.08

27.9.08

Skala (2133 m),
Male špice (2167 m)

27.9.08 Kozjak
27.9.08

Trubarjev pohod Sv. Ana Grmada

PD Saturnus
PD Ribnica

051/ 415 429

28.9.08 Pohod na Jugovo domačijo

PD Fram

Stanka Vobič 02/ 686 40 13

28.9.08 Pot dveh slapov

PD Polž

Rok Kastelic 041/ 751 238

ORGANIZATOR

INFORMACIJE

PD Lendava

Laszlo Ligeti 040/ 205 778

AO PD Domžale

Silvo Karo 041/ 575 570
silvo.karo@siol.net

AKCIJE V OKTOBRU 2008:
DATUM

AKCIJA

oktober
Po Miškovi poti
2008
11. memorial Janeza
4.10.08
Jegliča - Johana
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16. Lukčev pohod KopeRogla
9. kostanjev piknik- Pečov4.10.08
niška koča

PD Slovenska
Bistrica

PD 02/ 805 14 24
02/ 229 29 33

PD Grmada Celje

Franc Šinko 031/ 383 591

4.10.08 Bajtarski golaž

PD Bajtar

Helena Plahuta 041/ 981 141

PD Poljčane

Jože Težak 031/ 623 901

4.10.08

4.10.08

Po vinskih goricah na Boč,
II. del (Hošnica- Makole- Boč)

4.10.08 Pohod po Vorančevi poti
4.10.08 Sovretov pohod
Tradicionalni pohod po
vrhovih okrog Idrije
30. spominski pohod na
5.10.08
Slavnik
Kostanjev piknik na
5.10.08
Bukovici
4.10.08

MO PD Ravne na
Koroškem
PD Hrastnik in
Dol pri Hrastniku,
TD Hrastnik

Veronika Kotnik 02/ 822 28 83
Toni Paulič 051/ 303 463

PD Idrija

Silvij Močnik 041/ 215 729

OPD Koper

PD, torek in četrtek od 17.00 do 19.00,
05/ 627 30 60, 031/ 292 565

PD Žalec

Janko Tamše 051/ 641 363

5.10.08 Kostanjev piknik na Resevni PD Šentjur

Ivan Straže 031/ 883 319

5.10.08 Po Pomurski poti

PD Matica
Murska Sobota

Jože Ružič 02/ 542 10 53
041/ 614 672

5.10.08 Pohod po obronkih Celja

PD Grmada Celje

Robi Koritnik 031/ 353 373

5.10.08 Spominski pohod na Golake

PD Ajdovščina

Vladimir Lemut 041/ 275 542

8.10.08
11.10.08
11.10.08
11.10.08
11.10.08
11.10.08
11.10.08
11.10.08

22. popotovanje po
Levstikovi poti
21. tradicionalni kostanjev
piknik na Kalu
8. pohod po Stoperški
planinski poti
9. tradicionalni pohod po
Steklasovi poti
Jesenski pohod po RPPSlovenija planinari
Kostanjev piknik na
Gorjancih
Pohod iz Čiginja na Ježo in
do Planinskega doma pod
Ježo
Pohod: Matizovec – Kofce Veliki vrh (2088 m) – Kladivo – Šija – Kofce – Matizovec

11.10.08 Spominski pohod GRS Bohinj
11.10.08

Narava Bregar k.d.
041/ 649 351
RS MŠŠ - Direktowww.levstik.si
rat za šport
PD Hrastnik

Marjan Pergar 03/ 564 51 07

PD Donačka gora

Lorber 031/ 320 325
pd.donackagora@email.si

PD Polet
Šentrupert
MDO Zasavskih PD
in PD Radeče
MO PD Novo
mesto

PD 05/ 389 63 43

PD Tržič

Erna Anderle 040/ 168 925

Društvo GRS
Bohinj

Janez Rozman 041/ 865 083

Tekmovalni pohod v spomin
PD Ruše
Benu Dolinšku

Gorski tek na Nanos v spomin Furlan Fabjana

12.10.08 Pohod po Banjšicah

Borut Vukovič 031/ 805 686
Irena Kampuš 041/ 626 136
Majda Markovič 041/ 577 822
041/ 693 195

PD Valentin
Stanič Kanal

Iztok Urlaub 040/ 706 032

12.10.08 21. pohod po poteh Andraža PS Andraž
12.10.08

Bojan Brezovar 041/ 541 077

PD Podnanos
PD Nova Gorica in
TD Banjšice
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Vili Pižorn 041/ 783 734
Martin Žvanut 040/ 187 929 ali
pd.podnanos@gmail.com
PD 05/ 302 30 30
Jože Sedevčič 041/ 345 411
planinskod.novagorica@siol.net
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PLANINSKA DRUŠTVA IN KOMISIJE POROČAJO
POSTAVITEV RAZGLEDNE PLOŠČE
NA KORDEŽEVI GLAVI NA PECI
(2126m)

P

eca, ki leži na meji med Slovenijo in Avstrijo, je ena izmed najbolj obiskanih gora
na Koroškem. Na Kordeževi glavi, ki šteje
tudi za vrh te gore, so pohodniki ob lepem
vremenu deležni čudovitih razgledov daleč na
slovensko in avstrijsko območje. Vidni so tudi
številni gorski masivi in osamela pogorja, vendar se marsikdo brez pomoči zemljevida ne
more orientirati, njegov pogled odtava v prazno, ne da bi vedel, na katero goro ali pogorje
se je usmerilo njegovo oko.
Zaradi tega se je Planinsko društvo Mežica ob
pomoči gorskih reševalcev iz Prevalj, Meddruštvenega odbora PZS za Koroško in ostalih sosednjih planinskih društev odločilo, da na vrhu
Pece postavi razgledno ploščo, na kateri bodo
označene vse pomembnejše razgledne točke.
Takšna plošča je sicer že postavljena na Mali
Peci, vendar ta ne nudi dovolj atraktiven razgled, deloma pa pogled zakrivajo tudi zaraščeni predeli z macesni in drugim gozdnim drevjem.

žja itd. Tako so se pripravljalna dela za to postavitev pričela že v lanskem letu. Glavni organizator in aktivist je bil dolgoletni član PD
Mežica Mirko Mlakar, ki je leta 1999 dobil s
strani Planinske zveze Slovenije najvišje priznanje, ki ga ta organizacija podeljuje najbolj
zaslužnim planincem - spominsko listino PZS.
Načrt za to ploščo je njegovo delo, zasnovo je
računalniško obdelal Jože Dobnik, vsa potrebna dela izdelave in graviranja plošče pa je
prevzel Egidij Završnik, orodjar v Gorenju,
sicer član Planinskega društva Mislinja. Postavitev podnožja in vgraditev plošče so izvedli
planinci domačega planinskega društva pred
nedavnim, tako da z vrha Pece že lahko občudujemo okolico s pomočjo orientacije, ki jo
omogoča ta plošča.
Svečana otvoritev tega razgledišča na Peci bo
prvo soboto v mesecu septembru, ko bo tudi
velika prireditev »Srečanje koroških planincev«. Na tej slovesnosti bodo sodelovale vse
občine z vznožja Pece iz Slovenije in Avstrije,
Meddruštevni odbor PZS za Koroško, ki bo
organizator te prireditve, pa tokrat pričakuje
rekordno udeležbo planincev.
Mirko Tovšak

Po končanem delu

Čeprav na prvi pogled postavitev takšne plošče
ni kaj posebnega, pa temu le ni tako. Od organizatorjev in aktivistov zahteva veliko koordiniranega dela, od prvih priprav, pridobitve
ustreznih dovoljenj, izdelave prvega načrta, ki
mora do potankosti označevati smeri posameznih vidnih točk, izdelave in graviranja plošče,
da ne govorimo o prenosu vsega potrebnega
materiala na mesto postavitve, gradnje podnoLetnik 34 / številka 9 – 2008

Prvi nosač plošče, ki tehta 25 kg
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PD TRŽIČ

prejeli: Jože Rožič, Luka Rožič, Filip Bence,
Janko Meglič, Društvo GRS Tržič in Občina
Tržič. Imenovani so bili tudi častni člani PD
Tržič in sicer: Ivanka Kurnik, Draga Koren,
Janko Lončar, Marjan Japelj, Janez Perko in
Mirko Majer.
Čeprav je, zagledal luč dneva, naš Zbornik že
nekaj dni pred slavnostno akademijo, smo se
17. junija ob 20. uri zbrali v Paviljonu NOB.
Zvonka in Marija sta polno zasedenemu avditoriju predstavili nastajanje in vsebino Zbornika.
Ponovno nas je spremljala planinska pesem in
nič koliko lepih želja za delo v naprej ter lepi
spomini na dogodek pred natančno 100 leti, ko
so se sestali ustanovitelji podružnice SPD.
Sedaj so naše moči usmerjene naprej, v
dograditev koče na Zelenici (če bi nam kdo
lahko pri tem pomagal, ga čakamo z odprtimi
rokami), srečanje na obnovljenem bivaku v
Storžiču ob 60-letnici in medgeneracijsko srečanje alpinistov ter srečanje planincev 13.
septembra pod Storžičem, ko se bomo spoznali
tudi vsi, ki smo opravili, 100 vrhov za 100 let
PD Tržič, za akcijo, ki se je začela pred 10
leti.
Z veseljem vas bomo sprejeli, če se nam boste
uspeli pridružiti, kajti osebna druženja največ
veljajo in za vedno ostanejo v spominu.

S

koledarjem za leto 2008, ki smo ga izdali
v PD Tržič, smo začeli z akcijami in praznovanji ob častitljivi 100-letnici delovanja. Slavnostna akademija je bila 14. junija v
Dvorani tržiških olimpijcev. Zahvala velja tistim, ki ste se je udeležili in s tem dali priznanje vsem, ki so za društvo karkoli dobrega storili.

Z izbrano besedo, sliko, igranjem pihalnega
orkestra, petjem moškega kvinteta in prisrčnim nastopom otrok in odraslih iz Podljubelja,
so svoje praznične trenutke na poseben način
doživeli vsi tisti, ki so prejeli priznanja PZS iz
rok predsednika mag. Francija Ekarja in priznanja PD Tržič iz rok predsednice Erne AnderPlaninsko društvo Tržič
le. Naj omenim le tri najvišja, zlata priznanja
Erna Anderle
PZS, ki so jih dobili: Marija Klofutar, Rezka
Švab in Janez Primožič. Plakete PD Tržič so
___________________________________________________________________________________

DVODNEVNI TABOR MLADIH
PLANINCEV PD CIRKULANE NA
STOLU

V ponedeljek zjutraj, 30. junija 2008, smo se
mladi planinci PD Cirkulane s petimi vodniki
odpravili na dvodnevni izlet na Stol. Z avtobusom smo se pripeljali do Valvasorjevega doma
pod Stolom, kjer smo najprej malicali po
naporni vožnji in pred velikim vzponom.
Naša pot je bila malce naporna, ampak tudi
poučna in zanimiva. Na poti smo obnovili znanje iz planinske orientacije, videli smo zaščitene rastline, katere smo prej spoznavali le s
pomočjo slik. Videli smo kranjsko lilijo, črno
murko, planiko in kochov svišč. Vzpenjali smo
se zelo hitro, kajti potka je bila strma. Ob
vzponu smo občudovali prelep razgled. Pogled
je segal vse od Save Dolinke in Bleda, do Triglava. Na poti pa smo izvedeli tudi nekaj
zanimivih podatkov o gori Stol. Stol je najvišji
vrh Karavank, ki sega v višino 2236 m. Vrh meji
s sosednjo Avstrijo. Z vrha vidimo tudi Celovec, Vrbsko jezero, Triglav, Golico, Bled in

Pred vzponom. Foto: Danilo Milošič, 30.6.2008.
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dosti drugih vrhov in krajev. Ko smo prišli na
nadmorsko višino 2193 m, smo zagledali Prešernovo kočo na Stolu, kjer smo pustili našo
opremo in se odpravili na vrh.

Na Stolu. Foto: Albin Milošič, 30.6.2008.

dobil toliko udarcev, kolikor si jih je zaslužil.
Večer je hitro minil tudi brez televizije in
računalnika. Nekateri smo si privoščili prečudovit nočni pogled na Bled in okolico, ki je
žarela v tisočih lučkah. Večer se je prevesil v
čas za umivanje in za spanje. Umivanje je bilo
brez pitne in tople vode, ampak pravi planinec
tudi to vzdrži in se šele tedaj zave, kako dragocena je voda.
Naslednji dan smo se zbudili v oblačno jutro.
Najprej smo se po zajtrku odpravili po melišču
v dolino proti koči na Zelenici. Pot navzdol je
bila zelo hitra. Na začetku poti smo videli
gamsa. Ko smo prispeli na Zelenico, smo imeli
kratek počitek, kasneje pa smo obnovili znanje
vezanja vozlov in varovanja v planinah. Od
Zelenice v dolino nismo imeli več daleč. Hodili
smo kakšno uro in prispeli na cilj. Tam nas je
že čakal avtobus. Avtobus, s katerim smo se
zapeljali proti domu, nam je ustavil še pred
pizzerijo, kjer smo se okrepčali z okusno pizzo. Čakal nas je še samo prihod domov. Starši
so nas že nestrpno čakali ali pred domovi ali
pred šolo. Poslovili smo se še od vodnikov in
odhiteli domov. Bilo nam je zelo lepo.

Z vrha Stola smo se vrnili v kočo, kjer smo
imeli nekaj časa zase. Ko se je začelo mračiti,
smo odšli na večerjo. Sledil je najzanimivejši
del dneva, in sicer zabavni kviz ter planinski
krst. Kviz je bil sestavljen iz različnih vprašanj
in nalog, tekmovalci smo bili razdeljeni v tri
skupine, zmagovalce pa so čakale sladke
nagrade. Sledil je planinski krst. Dobili smo
Andreja Glavica, 8. a (2007/2008)
planinska imena, rablje in botre, katere smo
OŠ Cirkulane-Zavrč
zbrali sami. Krst je bil sestavljen iz vprašanj in
PD Cirkulane
iz udarcev po ta zadnji plati krščenca. Vsak je
___________________________________________________________________________________

PLANINCI PD LENDAVA NA
BOGRAČIJADI 2008

V

soboto, 30. avgusta je v središču Lendave, najvzhodnejšem slovenskem mestu,
potekala tradicionalna prireditev poimenovana Bogračijada 2008. Že samo ime pove,
da so se številne skupine pomerile v kuhanju
pravega prekmurskega bograča. In teh skupin
je bilo letos kar 79. Barve slovenskih in seveda
pomurskih planincev so zastopali člani PD Lendava, ki jih je vodil predsednik Laszlo Ligety.
Glavni kuhar planinske ekipe je bil tokrat Aleksander Marič – Šanji, pomagala pa sta mu Žalik
Stanislav in Alojz Pahor, ki je skrbel, da je
ogenj dobro gorel ves čas kuhe. Prireditve se
je udeležil tudi podpredsednik PZS mag. Uroš
Vidovič in s tem poudaril, da vodstvo PZS deluje vseslovensko, saj podpiramo kvalitetno delo
PD tudi v najoddaljenih krajih Slovenije. Gre
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za veliko prireditev kar pove podatek, da se je
zbralo več kot 4000 obiskovalcev.
V planinski organizaciji je letos potekalo kar
nekaj razprav na temo naših planinskih postojank in njihove ponudbe. Kot lahko vidimo v
planinskih kočah širom po Evropi, predstavlja
ponudba, tudi prehrane, pomemben del delovanja postojank. Zato so lendavski planinci na
letošnji Bogračijadi dokazali, da znamo planinski delavci tudi zelo dobro kuhati. To je namreč dokazal odličen planinski prekmurski
bograč, kot so ga poimenovali, ki je pošel v
nekaj minutah, čeprav so ga skuhali za več kot
100 obrokov. Ob uživanju ob pristni prekmursko-slovenski kulinariki se je porodila ideja, da
bi lahko v bodoče tudi v kakšni od naših planinskih koč ponudili kot jed prekmurski
bograč. Člani PD Lendava so se strinjali, da bi
to zelo popestrilo ponudbo hrane v naših
kočah, planinskim kuharicam pa so pripravljeni
izdati ta pravi recept za to prekmursko specialiteto. Seveda pa že sedaj vabijo vse ljubitelje
40
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pohodništva in dobre prekmurske hrane, da se
udeležite Bogračijade prihodnje leto ter ob
tem prehodite kakšno od etap Pomurske planinske poti, ki poteka tudi skozi Lendavo.
Uroš Vidovič

Planinski bograč so si z velikim zanimanjem ogledovali tudi
predstavniki Lovske zveze Slovenije

Glavni kuhar Aleksander Marič je dovolil, da se kotličku s planinskim prekmurskim bogračem približajo tudi
predsednik PD Lendava Laszlo Ligety, predsednica HPD
Bundek iz Murskega Središča v sosednji Hrvaški Sonja
Vršić ter podpredsednik PZS mag. Uroš Vidovič
Ekipa PD Lendava s podpredsednikom PZS

___________________________________________________________________________________

80 LET ORGANIZIRANEGA
PLANINSTVA NA DOVJEM IN
MOJSTRANI

Žerjavu, ki mu je tudi s pomočjo PZS, matičnega PD in občine uspelo elektrificirati kočo v
Vratih, zgraditi čistilne naprave ter uresničitev
zgodovinskega dogodka to je začetek izgradnje
"Slovenskega planinskega muzeja".

P

D Dovje - Mojstrana je s slavnostjo sejo
počastili 80 let slovenskega planinstva v
Mojstrani. Ob tej priložnosti so izdali
izjemno kakovosten in vsebinsko bogat zbornik
dejavnosti skozi čas 80-ih let. Na slovesnosti so
podelili društvena priznanja, zahvale in častne
znake PD Dovje Mojstrana. PZS pa je odlikovala člane PD Dovje Mojstrana z bronastimi, srebrnimi in zlatimi častnimi znaki PZS. Zlato
odličje PZS je prejel tudi prizadevni in zaslužni
predsednik PD Dovje - Mojstrana Miro Eržen.
PZS pa se je tudi oddolžila kranjskogorskima
županoma s srebrnima častnima znakoma g.
Kotniku , ki je za časa njegovega županovanja
bila na novo zgrajena t.i. "Šlajmarjeva koča" v
Vratih" in pridobljeno zemljišče za "Slovenski
planinski muzej" ter tedanjemu županu Juretu

Nagovor predsednika PZS:
80 let organiziranega planinstva na Dovjem
in Mojstrani. Ob tem veličastnem in pomembnem jubileju za slovensko planinstvo se
nehote postavlja vprašanje zakaj se je zgodila
na Dovjem in Mojstrani podružnica Slovenskega planinskega društva »šele« pred osemdesetimi leti, torej po Aljaževi smrti.
Kajti ob tem se ugotavlja, da je bilo prav na
tem področju pod Triglavom, ki je bil kot gorski »most« med Julijci in Karavankami, je
bilo »slovensko planinsko društvo« že od vsega
začetka najbolj skoncentrirano in aktivno
delujoče. In prav na Slovensko planinsko društvo je bil legendarni, planinsko zaslužni triglavski župnik Jakob Aljaž še kako navezan pa
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tudi spoštovan, saj mu je Slovensko planinsko
društvo, kot tretjemu tovrstnemu odlikovancu
dodelilo najvišje planinsko, slovensko priznanje »častno članstvo SPD«.
Iz planinskih idealov zanosa in ponosa in slovenske narodne zavednosti se je pred osemdesetimi leti tudi v tem gornje savsko gorenjskem »raju« pod Triglavom zanesljivo in trdno
ustanovila sto članska »Triglavska podružnica«
Slovenskega planinskega društva. Že samo
imenovanje podružnice po »očaku« Triglavu je
nato opozorilo, da so in bodo dosledni in dobri
gospodarji in varuhi slovenskih gora pa tudi
skrbniki dediščine nesmrtnega planinca Jakoba
Aljaža. In to se je z delovno ustvarjalnostjo,
trdno planinsko voljo uresničevalo in dokazovalo skozi desetletja, do jubilejnega leta
2008 Planinskega društva Dovje Mojstrana,
ko se slovensko planinstvo s ponosom sooča z
rezultati dela pomembnega za vse slovensko
planinstvo. Planinsko društvo Dovje Mojstrana
je skozi čas izstopalo in izstopa z znamenitimi
alpinisti plezalci: »Mojstranške veverice«;
svetovno prvakinjo v športnem plezanju Martino Čufar. V Vratih so posodobili Aljažev dom
in izgradili nov učni center za planinska alpinistična usposabljanja in planinske šole. Gorsko
reševanje temelji na mogočnih temeljih in
dokazovanjih, saj je bilo prav na tem, teh
področjih največ najtežjih reševanj. Tudi skrb
za mlade planince je bilo aktivno prisotno
skozi vsa obdobja delovanja društva. Tudi
sodelovanja z zamejskimi planinci, organiziranje kulturno likovno planinskih dogodkov so
velike vrednote za planinstvo. Lahko zanesljivo in trdno ugotavljamo, da so planinska nasledstva dobro usposobljena in planinsko oblikovana za tradicionalno, kot inovativno planinsko prihodnost. Planinsko društvo Mojstrana Dovje po lastni vesti tudi že vse skozi čas
skrbi za urejanje grobov ponesrečenih alpinistov iz bližnjih pa tudi oddaljenih krajev,
pokopanih na Dovškem pokopališču. To skrbno
dostojanstveno delo in pozornost opravljajo
mojstranški planinci v »imenu« vseh slovenskih
planincev. In ob tej priliki je priložnost, da se
jim prisrčno zahvalimo.
Leto 1984 je nehote postalo v Mojstrani z
ustanovitvijo »Triglavske muzejske zbirke«
temeljno leto za izgradnjo Slovenskega planinskega muzeja. V veliko veselje in radost planink in planincev je bilo lansko leto, ko se je
postavil temeljni kamen za izgradnjo novega
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lastnega vse slovenskega planinskega muzeja v
Mojstrani. Tudi ustanovitev fundacije za
pomoč pri izgradnji in delovanju planinskega
muzeja »Avgusta Delavca« je vsaj simbolna
oddolžitev žal že pokojnemu Avgustu Delavcu,
ki je največ naredil in postoril, da bi se delo
in dosežki, kot planinske vrednote pričele sistemsko in zanesljivo ohranjevati in varovati.
To je tudi dolg slovenskemu planinstvu, kajti v
svetovnih primerljivosti smo slovenski planinci
vse dosegli, celo presegli, žal pa smo tako
hiteli, da za izgradnjo planinskega muzeja ni
bilo nikoli časa ne prave volje. In tako v prvem
desetletju tretjega tisočletja ta dolg prav PD
Dovje Mojstrana z izjemno podporo Občine
Kranjske gora popravlja seveda z veliko voljo
in podporo vsega članstva Planinske zveze Slovenije, kot Planinske zveze Slovenije same. Ob
tem trenutku se moramo ne samo društvu,
Občini ,ampak še posebej Miru Erženu predsedniku PD in projektnemu vodji za izgradnjo
Slovensko planinskega muzeja zahvaliti za tak
elan, voljo, da se končno uresniči želja Avgusta Delavca in seveda tudi uredi dolg do slovenskega planinstva.

Ob tem jubileju, osemdeset let Planinskega
društva Dovje Mojstrana, se v imenu članstva
Planinske zveze Slovenije zahvaljujem dovško
mojstranškim planincem za odlično delo in vse
ostalo, kar je bilo storjenega za ohranitev in
razvoj slovenskega planinstva. Ob tem tudi
želim, da bo prijaznost do planinstva, planincev še naprej tako prisrčna iskrena pripadna,
kot se je to do sedaj potrjevalo. Iskrene planinske čestitke in mnogo planinskih uspehov.
Predsednik PZS
mag. Franci Ekar
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VRŠIČ - KRANJSKA GORA

očmi in čutom za naravo, pa boste imeli lep razgled tudi v megli…« Tako je pisal Robanov. In
tako pišejo vsi, ki ljubijo planinski svet.

V

planinskem domu "Na gozdu" na Vršiču je
PD Kranjska gora 05.07.08 praznovalo sto
letnico slovenskega planinstva v Kranjski
gori. Člani PD so se zbrali na svečani jubilejni
seji UO, kateri je prisostvoval predsednik PZS
Ekar, ki se jim je zahvalil za zasluge in delovanje v javnem interesu, jim ob jubileju čestital
in izročil planinsko jubilejno listino. V upravljanju imajo znamenito jubilejno pot v Prisanku, pot čez Kriško steno, skrbijo za planinske
domove v Krnici, Na gozdu in Mihov dom. Članstvo se povečuje in tudi delo z mladimi je vse
aktivnejše. Predsednica PD Franja Krevzel je
orisala pot kranjskogorskih planincev skozi
stoletje, župan Jure Žerjav pa se jim je zahvalil za dobro delo in zaželel, da bi bilo tako tudi
v naprej. Za kranjskogorsko planinstvo, nekdanjo podružnico SPD in sedanje PD je tudi
pomembno, da se spomnimo, da je SPD v letu
1912 prav v Kranjski gori ustanovilo prvo gorsko reševalno dejavnost in postavilo temelje slovenskega planinskega društvenega civilnega gorskega reševanja. Sosednji PD Gozd
Martuljek
in
Mojstrana
sta
stoletnemu jubilantu poklonila umetniška dela z gorsko
motiviko.

DRAGE PLANINKE IN PLANINCI!
Vsi ne pišemo, vendar vsi, ki smo planinci tako
čutimo. Gore nas oplemenitijo. Česa pa je človeška družba bolj potrebna kakor plemenitega
mišljenja. V tem našem prostoru sta bila slovenstvo in planinstvo vedno nerazdružna. Vedno
kadar prebiram zgodovino planinstva občutim,
da je bilo prežeto s čutom narodnosti. To se je
zelo odražalo tudi v vseh obdobjih delovanja
Planinskega društva Kranjska Gora. Res je, da so
vzponi in padci lomili tudi pot našega društva
skozi vso njegovo zgodovino. Srčnost in kultura
sobivanja pa so ostajali vedno prisotni. Kot na
poti tja, proti vrhovom…Skupaj smo se odpravili,
skupaj hodimo, skupaj pridemo na vrh. Ovire na
poti, opojnost na osvojenem vrhu, pogum, da se
obrnemo in gremo nazaj, ko ne gre več naprejskupaj. To je smisel in pomen našega delovanja
v društvu in na planinskih poteh. Včasih si zaželim, da bi poznala te srčne, robustne in načelne
može, ki so krojili začetke našega slovenskega
planinstva. Kolikokrat so se morali izpostaviti
tako in drugače, da so ubranili naše poti slovenske. Občudujem jih. Pa tudi nasmejem se jim, ko
preberem kakšno njihovo hudomušno dogodivščino. Ob tem razmišljanju se včasih vprašam kam
pa nas peljejo naše poti v tem času? Mar v tekmovalnost kdo bo osvojil več vrhov, težjih plezalnih smeri? Epiktet, osvobojen suženj in grški
filozof pravi:«Vse, kar počenjaš, dobro premisli,
šele potem se loti dela. Če se lotiš naloge, ki ji
nisi kos, ne boš dokončal niti te, niti tiste, ki bi
jo zmogel.« Ali:«Ne spuščaj se v boj, v katerem
zmaga ni odvisna od tebe.« Ta stoična filozofija
velja za vse večne čase. Še zelo pomembna pa je
za alpiniste in planince.
In če bomo tudi v takem duhu vzgajali naše mlade planince in bodoče alpiniste potem GRS
mogoče le ne bi imela toliko reševalnih akcij.
V preteklih letih je Planinsko društvo dobro gospodarilo in trudili se bomo tako še naprej. Vizija
našega delovanja v prihodnje pa je delo na mladih. Približati jim poti, ki sicer zahtevajo trud,
vlaganje naporov a doživeti neizmerno srečo po
prehojeni poti. Le tako spoznavamo sebe, svoje
moči in seveda tisto najbolj bistveno kar druži
planince, TOVARIŠTVO!

Na sliki: vodstvo PD Kranjska gora, člani UO, NO in
gosti

****
100 LET- Slovenci se upravičeno lahko ponašamo
s staro planinsko zgodovino. Naše planinstvo
izhaja iz preprostih ljudi. Pastirji, lovci, gozdarji, oglarji so pisali prve strani naše planinske
zgodovine…«Precej sem hodil po naših gorah
službeno kot pastir k ovčji čredi. Vsakokrat sem
doživel kaj lepega in zanimivega. Velikokrat sem
se vračal domov utrujen in premočen, slabe volje pa nikoli… Razgled ni samo to, da v sončnem
dnevu vidite velike daljave. Potujte z odprtimi

Predsednica PD Kranjska Gora
Franja Krevzel
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PLANINSKI IZLET PO GREBENU
JAVORNIKOV

V

nedeljo 15. junija 2008 smo si cerkniški
planinci ogledali zanimivosti na Javornikih nad Cerkniškim jezerom. Z avtobusom smo se odpeljali do izhodišča nad Kaličem
oziroma približno do višine 1000 mNv. Od tu
smo šli najprej na Mali Javornik (1220 mNv),
ogledali smo si rastišče potonik, perunik, ter
še drugih rastlin, ki so v tem času cvetele na
Malem Javorniku. Z vrha Malega Javornika smo
nato nadaljevali pot do ostankov vojaške utrdbe Fortin in nato na vrh Velikega Javornika
(1269 mNv). Po grebenu Javornikov smo šli do
Lovske koče LD Cerknica po markirani cerkniški
planinski poti, kjer smo si ogledali ostanke
vojaških utrdb ob nekdanji Rapalski meji. Od
tu smo se podali do ostankov vodnjaka na Čeli
gori, ki je bil verjetno povezan z gozdarjenjem
za potrebe steklarne oziroma Jezerske glažute. Nato smo hodili po nekdanji Rapalski meji,
mimo sektorskega kamna številka 53 ( sektorski kamen številka 51 smo si marca letos ogledali na Stražniku, številka 52 pa se nahaja na
pobočju Javornikov nad dolino Kamojstrnik),
vmes pa smo si ogledali še mejne kamne iz
leta 1920. Pot se je kmalu spet priključila cerkniški planinski poti do Jezerske glažute, kjer
smo si ogledali ostanke steklarne, katero je
leta 1815 ustanovil Sigismund pl. Pagliaruzzi,
tedanji lastnik Cekinovega gradu v Ljubljani.
Kraj steklarne se je tedaj imenoval »vrh Sta-

je«, obsegala pa je 14 poslopij. Steklarna je
pričela obratovati 1816. leta, prenehala pa je
1845. leta, ker lastnik ni pridobil podaljšanja
koncesije. Iz tega obdobja smo si ogledali
steklenico. Malo nižje na križišču poti nas je
čakal avtobus in nas odpeljal do Dolenjega
Jezera, kjer smo si ogledali podružnično cerkev sv. Petra, v kateri je lestenec, izdelan v
Dolenjski glažuti oziroma steklarni, nedaleč od
Karlovice, ki je delovala od 1774. do 1794.
leta, ostanke steklarne pa smo si ogledali lani.
Cerkev sv. Petra je bila postavljena 1633. leta,
krasi pa jo bogato poslikan leseni strop.
Pripravila: Šebalj-Mikše Štefka

OBVEŠČAJO
RAZPIS ZA OSKRBNIKA VALVASORJEVEGA DOMA
Planinsko društvo Radovljica išče:
- oskrbniški par za dežuranje na Valvasorjevem domu pod Stolom za čas zimske sezone od 1. oktobra 2008 do 15. maja 2009. Dežurstvo traja od petka
popoldne do nedelje popoldne vse vikende in praznike ne glede na vreme.
- Možnost dogovora o nadaljnjem sodelovanju med poletno planinsko sezono.
Pisne prijave pošljite na Planinsko društvo Radovljica, Gorenjska cesta 26,
4240 Radovljica do 20. septembra 2008.
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OSTALO
PAVLE KOZJEK
(15. januar 1959 – 25. avgust 2008)
V Karakorumu na
gori
Mustag
Tower se je pri
poskusu prvenstvene smeri smrtno
ponesrečil
eden najboljših
slovenskih alpinistov Pavle Kozjek.
Tričlansko
odpravo PD Ljubljana – Matica je
že teden dni prej
zapustil Gregor Kresal, Kozjek in Dejan Miškovič pa sta na grebenu nad steno zaradi premočnega vetra sklenila obrniti. Med pripravljanjem sestopa se je Kozjeku odlomila snežna
opast in padel je čez rob stene. Miškovič je
nato na drugo stran sestopal sam, hkrati pa je
v nasprotno smer potekala reševalna akcija
članov odprave na K-7, helikopterja ter Tomaža Humarja. Ko je Miškovič sestopil do višine
okrog 5000 m, ga je lahko pobral helikopter.

Nekaj podatkov:
Pavle Kozjek
Rojen 15. januarja 1959 na Setnici pri Polhovem Gradcu.
Žena Nada Rotovnik – Kozjek, hčerka Ana Karin
(1994)
Leta 2001 je postal magister informatike; od
1988 je bil zaposlen na Statističnem uradu
Republike Slovenije.
Od leta 1978 član AO in PD Ljubljana – Matica,
alpinist od 1979, alpinistični inštruktor od
1984, od 1997 član kluba Novice Extreme. Leta
1978 je začel v plezalni šoli AO Matica. Že
kmalu je ponovil nekatere zahtevne klasične
smeri v naših Alpah (Čopov steber, Zajeda Travnika, Raz Dedca itd). Splezal je številne
prvenstvene smeri, opravil prve zimske ponovitve (Čihulova itd) …

S Pavletom Kozjekom je največ izgubila njegova družina, veliko pa tudi slovenski alpinizem.

Vzponom v domačih gorah je 1983 sledila prva
himalajska odprava. Plezal je po stenah in se
povzpel na vrhove mnogih znanih gorstev, od
Patagonije do Himalaje. Skupno je doslej
opravil preko 1000 vzponov, od tega nad 100
prvenstvenih v naših in tujih gorah. Opravil je
tudi vrsto zahtevnih vzponov, predvsem v
perujskih Andih, pa tudi v Himalaji.
1983 – Gangapurma, prvi vzpon s severa
1985 – Jalung Kang, do 8100 m
1986 – Broad Peak in Gašerbrum II.
1988 – K2, do 8100 m
1989 – Šiša Pangma, prvenstveni Slovenski steber
1997 – Everest, prvi slovenski vzpon brez dodatnega kisika
2006 – Čo Oju, solo prvenstvena smer
45
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Nič manj kot v Himalaji je bil doma v Andih
(Cerro Torre, Huascaran, Huandoy, Chacraraju, Siula Grande, Jirishanca itd)
Po zanesljivosti in razsodnosti je bil med tistimi, za katere bi si težko mislili, da bodo umrli
v gorah. A človek je dovolj nepopolno bitje, da
bi imel vsak trenutek svoje življenje popolnoma v rokah.
Tone Škarja
Slava Pavletu in iskreno sožalje njegovim
domačim.
___________________________________________________________________________________

ODPRAVA K7
Pomemben del reševanja na Mustangh Towerju so
prispevali člani odprave K7. dejan Miškovič se jim
je nameraval pridružiti ob koncu svoje odprave,
tako pa je zaradi nesreče odprava K7 predčasno
nehala z vzponi in šla njemu na pomoč. Sicer pa bi
bila ta odprava (Aleš Česen) zelo uspešna. Med
drugim so Rok Šisernik, Miha Hrastelj in Nejc
Česen preplezali 1400 metrov visoko prvenstveno
smer v stolpih K7. Smer, poimenovana Luna, nosi
oceno VII+/A2, za vzpon pa so potrebovali tri dni,
dodaten dan jim je vzel še povratek nazaj v dolino.

Marko Prezelj
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ŠOLA NEPAL
Nepalska planinska zveza (NMA) še ni uspela sklicati skupščine in izvesti volitev novega vodstva.
Zato staro vodstvo opravlja le dolžnosti »odpravnika poslov«, ne more pa organizirati nobene
akcije. Tako letos tudi ne bo tečaja za vodnike NMA, ki ob pomoči naših inštruktorjev potekajo
že od leta 1979. Verjetno na organizacijo vplivajo tudi politične spremembe v nekdanji kraljevini
in sedaj republiki Nepal.

ODPRAVA TIEN ŠAN 2008
Odprava AO Kamnik, ki jo je vodil Aleš Holc, je poleg nekaj nižjih vrhov kljub slabemu vremenu
in težavam s podorom serakov uspele z vzponi na glavni vrh – Khan Tengri (7010 m). Matej Smrkolj, Tadej Krišelj in Aleš Holc so vrh dosegli 8. avgusta, Marko Petek, Vital Vek in Lado Kladnik
pa 9. avgusta 2008. Nekaj članov odprave je zaradi zdravstvenih težav obrnilo tik pred vrhom.

MEDNARODNI TABOR ZA PERSPEKTIVNE HIMALAJCE V NEPALU
Planinska zveza Slovenije (PZS) v imenu mednarodne planinske organizacije (UIAA) prireja tabor
v Himalaji z namenom, da se mladi alpinisti spoznavajo med seboj in predvsem izmenjujejo
izkušnje, da se privadijo skupnega bivanja v himalajskem okolju in da seveda spoznajo zanimivo
pogorje in opravijo kak dober vzpon.
Naši mladi alpinisti so se doslej udeležili taborov v Tibetu, Karakorumu in Indiji in vedno se je
udeležba bogato obrestovala. Zato smo tudi za tabor v nepalski Himalaji prijavili 12 alpinistov.
Tabor bo trajal mesec dni od 01. oktobra do 03. novembra 2008.
Udeleženci: Matjaž Šerkezi – vodja odprave, Miha Habjan – tehnični vodja, Andrej Pahovnik,
Davor Rozman, Igor Kremser, Jan Pinter, Jernej Knop, Karel Završnik, Luka Ajnik, Marsel Šnepf,
Matevž Jerman in Matjaž Dušič.
Gore na področju Tukuče (6920 m) nudijo možnost prvenstvenih dosežkov in je tabor torej tudi v
športnem smislu pomembna predstavitev Slovenije. Sam vrh poleg normalnega pristopa nudi
možnosti prvenstvenih smeri. Baza bo na višini okrog 5000 m, takoj nad njo je za aklimatizacijo
izredno primeren vrh Tapa ali Dampus Peak, 6012 m. V neposredni bližini je pogorje Daulagirija,
ki je z izjemo glavnega vrha zelo slabo raziskano, saj so njegovi sedemtisočaki razporejeni
severno od njega, na področju proti Tibetu. Raziskovanje dostopa in možnosti vzponov je druga
naloga tega tabora.
Tone Škarja
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STROKOVNA SLUŽBA PZS:
Danilo M. SBRIZAJ
01/43-45-682
01/43-45-691
generalni.sekretar@pzs.si
planinska-zveza@pzs.si
http://www.pzs.si

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

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

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

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

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

URADNE URE:
STROKOVNA SLUŽBA PZS:

ponedeljek
sreda
petek

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

PLANINSKA ZALOŽBA:

ponedeljek
sreda
petek

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

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

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

PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, Dvoržakova 9, p. p. 214, 1001 Ljubljana
Tone ŠKARJA (odgovorni urednik), Hedvika PETKOVŠEK (tehnična urednica)
ter člani: Jože MELANŠEK, Emil PEVEC in Vesna LENART
TISKARNA RAVNIKAR, Marko Ravnikar, s.p., Kajuhova 2 A, 1230 Domžale
660 izvodov brezplačno, september 2008

Za dodatne informacije smo dosegljivi na telefonski številki: 01/ 4345 690. Pišete nam lahko na naslov Planinska
zveza Slovenije, Dvoržakova 9, p. p. 214, 1001 Ljubljana (fax: 01/ 4345 691); e-pošta: planinska-zveza@pzs.si ali
hedvika@pzs.si. Zaželeno je, da prispevke napisane z računalnikom, pošljete na naslov elektronske pošte ali na naslov PZS na CD ali disketi. Uredništvo si pridržuje pravico do krajšanja, povzemanja ali delnega objavljanja prispevkov. Prispevki niso honorirani. Uredništvo sprejema prispevke do zadnjega dne v mesecu za naslednji mesec.
Program informiranja o planinski dejavnosti sofinancirata Ministrstvo za šolstvo in šport in Fundacija za
financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji.
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Mladinska priloga Obvestil PZS
Planinska zveza Slovenije, Mladinska
komisija, p.p. 214, 1001 Ljubljana, do
15. oktobra 2008. Vabljeni vsi, ki vas
zanima delo v Mladinski komisiji, da se
nam pridružite!
Vanja Kovač
Predsednica MK PZS

UVODNIK
Vsi, ki berete Mladinsko prilogo v
Obvestilih PZS, ste zgrizeni planinci. Pa
ste kdaj pomislili, da planinstvo ni samo
hoja navkreber, uživanje v razgledu,
ampak tudi skrb za dobro prehrano. To
je še posebno pomembno, če preživljate
v gorah več dni.
Videla sem že ljudi, ki s seboj vzamejo
kar se da malo hrane. Saj je to čisto v
redu, ampak pretiravati pa tudi ni treba.
Nekateri prisegajo na domače sendviče s
pršutom, sirom in papriko, drugi
obožujejo domače klobase s kruhom,
spet tretji pa s sabo nosijo suho sadje,
saj je zelo zdravo. Seveda nekateri poleg
bolj zdrave hrane vzamejo tudi različne
čokoladice in bombončke. Ko sem bila
majhna, sem sladkarijam rekla bencin.
Vsi imamo radi hrano, ki sem jo naštela,
pa vendar se mi zdi, da kar prevečkrat
posežemo po že pripravljenih jedeh.
Pripravljeni sendviči iz trgovine, kupljeni
in lepo pakirani krhlji... Del planinstva
je tudi slasten sendvič, ob katerem
uživamo na vrhu gora. Večkrat bi morali
zjutraj prej vstati in si ga sami
pripraviti. Cenite hrano tako kot cenite
gore in vso naravo.
Vesna Lenart

OBVESTILO
Obveščamo vas, da sta na spletni strani
mk.pzs.si dostopna obrazca za poročilo o
programih prijavljenih na razpis MK PZS
2008 ter poročilo o izvedeni planinski
šoli.
Prijavitelji morajo poročilo do 30.
septembra 2008 s priporočeno pošto
poslati na naslov: Planinska zveza
Slovenije, Mladinska komisija, p. p. 214,
1001 Ljubljana , oziroma jih do 30.
septembra 2008 do 14. ure osebno
vročiti v tajništvu na sedežu PZS,
Dvoržakova 9 v Ljubljani.
Za poročilo, poslano s priporočeno pošto,
se šteje, da je pravočasna, če je oddano
na pošti zadnji dan roka. Poročila morajo
biti poslana oziroma vročena v zaprtih
ovojnicah z oznako »NE ODPIRAJ –
Poročilo za javni razpis«. V kolikor ima
prijavitelj
na
razpisu
uspešno
prijavljenih več programov, morajo biti
poročila za le-te v ločenih pisemskih
ovojnicah. Programi, katerih poročila ne
bodo podana na ustreznem obrazcu, ki
ne bodo ustrezali razpisnim pogojem in
katerih poročila ne bodo oddana
pravočasno, bodo izločeni iz nadaljnjega
postopka.

ZBOR MLADINSKIH ODSEKOV 2008
Počasi se približuje november, ko se
vsako leto srečamo na Zboru mladinskih
odsekov. Tudi letos bo izveden na Igu v
Izobraževalnem centru za zaščito in
reševanje in sicer 15. novembra 2008.
Vabilo z dnevnim redom, zapisnik
lanskega zbora in prijavnica bodo
objavljeni v oktobrski Mladinski prilogi
Obvestil PZS in na internetni strani
www.mk.pzs.si. Letos bodo potekale
tudi volitve in sicer za predsednika MK
PZS in za voljene člane Upravnega
odbora MK PZS. Zato v tej številki
objavljamo evidenčni list, ki naj ga
kandidati izpolnijo in pošljejo na naslov

MLADINSKI VODITELJI NAPADAJO
Evo nas. Če bi bili Rebelde, bi bila to
druga sezona, oziroma drugo leto
izobraževanj za Mladinske voditelje, ki
smo lani na novo zasnovali in dodobra
prežvečili člani Mladinski komisiji PZS. In
če se za drugo sezono spodobi, da so tu
1
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novi zapleti, nove in stare ljubezni, novi
igralci, a ista ideja, smo tudi na tem
področju dobro posnemali špansko
limonado.
Če
je
lanskoletno
izobraževanje spominjalo na nekoliko
skrajšan
vodniški
tečaj,
seminar
družabnosti in vodenja taborov, ter še
planinsko šolo v paketu, pa smo se letos
podali v nove trende. Kakšen zgovorni
ekonomist bi verjetno s prenekaterimi
besedami
znal
opisati
to
novo,
senzacionalno,
alternativno
in
neformalno, doživljajsko in izkustveno,
ter
predvsem
praktično
obliko
izobraževalnega programa… No, jaz pa
bom rekel le, da smo končno uspeli
prebrati misli povprečnega adolescenta
in se nehali truditi v njihovo glavo vbiti
čim več podatkov, temveč jih predvsem
navdušiti za delo z otroci in druženje z
vrstniki. Vse to, seveda, v objemu gora.
Kdor je že izkusil Bavšico, ve, da je
težko najti boljše mesto, za takšne vrste
akcij, čeprav je Mobitelov signal že
dodobra načel milino te doline. Pa
vseeno, tukaj smo se skupaj z
osemnajsterico
bojevnikov,
sedmih
različnih društev, in petimi člani vodstva
podali na novo avanturo. Tako smo v
prvem tednu avgusta prečesali to dolino,
jo na novo oživeli in pustili še svoj pečat
v hiši, ki že sama diši po družabnosti.
Naš delavnik je bil sicer poln, noči pa,
vsaj za udeležence prekratke in
verjamem, da je bila vsota prespanih ur
petih članov vodstva približno enaka
tisti, ki jih je zbralo ducat in pol
udeležencev. Prav tako pa verjamem
tudi, da bi udeleženci ob vsem
predelanem le težko rekli, da niso našli
vsebine, ki bi zanimala ali celo
navdušila. Tu je bila družabnost,
orientacija, vsebine planinske šole,
vodništvo, bivakiranje, pa lov na skriti
zaklad in planinski tabori… Res, vsebine
je bilo z celo sezono nadaljevanke. Kdo
ve, morda izobraževanje drugo leto
spremenimo v dober resničnostni šov.
Pohitite, prijave že pobiramo!!!
Letnik 12 / številka 8

PO MO
 PO MO PODRAVJA IN POMURJA
SREČANJE DIJAKOV IN ŠTUDENTOV
PODRAVJA IN POMURJA V TAMARJU
23. – 24. 2. 2008
Pokrajinski odbor Mladinskih odsekov
Podravja in Pomurja, je v soboto 23. in
nedeljo 24. februarja izvedel srečanje
dijakov in študentov v Tamarju.

V sončnem sobotnem jutru smo se
odpeljali na Gorenjsko, skozi Rateče v
dolino Belopeških jezer. Tam smo si
ogledali Belopeška jezera in se sprehodili
pod mogočna ostenja Vevnice in
Mangrta. Po daljšem postanku in
uživanju v mogočni gorski naravi, smo se
odpeljali nazaj, skozi Rateče v dolino
Planice, od tam pa peš do doma v
Tamarju. Po namestitvi in večerji, je
sledil prijeten družabni večer, v eni
izmed najlepših gorskih dolin pri nas.
2
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Ob sončnem vzhodu naslednjega dne,
smo se odpravili proti Jalovcu, ki je žarel
v svoji najlepši podobi. Po kar dodobra
utrjenem snegu, smo se povzpeli do
vznožja Jalovčevega ozebnika, od tam
pa do Bivaka pod Kotovim sedlom. Po
naužitju vsega lepega, kar nas je
obdajalo, smo polni nepozabnih vtisov
sestopili v Tamar, se prijetno okrepčali
in zaključili uspešno izvedeno turo.
Vsem skupaj ter vsakemu posebej velja
velika planinska zahvala za prijetne
trenutke in prisrčno druženje v naših
prekrasnih gorah!

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

Mateja Horvat
 MO PD Kočevje
NOVICE MLADINSKIH ODSEKOV

Tajnik Mladinskega odseka Planinskega
društva Kočevje MIHA BERLIČ, ki je tudi
vodnik mladih planincev,je že pred
pričetkom novega šolskega leta sklical
mentorice mlajših in starejših skupin
planinskih krožkov iz vseh treh osnovih
šol na Kočevskem. Skupaj smo oblikovali
program dela in vnesli vanj kar nekaj
novosti. Nekatere ture bomo prehodili
skupaj, nekatere tudi s starejšimi člani
društva. Na pohodih se bomo učili o
varnosti v gorah, o planinski opremi,
prehrani, vedenju, rastlinah, živalih, o
varovanju narave in še o marsičem. Na
vsakem pohodu bo tudi dovolj časa za
druženje, petje, pripovedovanje šal in
različne igre. Lepo bo!

 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.
Skozi igro, pogovor, raziskovanje,
opazovanje so se marsikaj naučili in bili
neizčrpen vir mnogih vprašanj.

Majda Terbuc
3
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trenutke in prisrčno druženje v naših
prekrasnih gorah!

PO MO
 PO MO PODRAVJA IN POMURJA

Mateja Horvat

SREČANJE DIJAKOV IN ŠTUDENTOV
PODRAVJA IN POMURJA V TAMARJU
23. – 24. 2. 2008

MEDNARODNI PUSTOLOVSKI TABOR

Pokrajinski odbor Mladinskih odsekov
Podravja in Pomurja, je v soboto 23. in
nedeljo 24. februarja izvedel srečanje
dijakov in študentov v Tamarju.
V sončnem sobotnem jutru smo se
odpeljali na Gorenjsko, skozi Rateče v
dolino Belopeških jezer. Tam smo si
ogledali Belopeška jezera in se sprehodili
pod mogočna ostenja Vevnice in
Mangrta. Po daljšem postanku in
uživanju v mogočni gorski naravi, smo se
odpeljali nazaj, skozi Rateče v dolino
Planice, od tam pa peš do doma v
Tamarju. Po namestitvi in večerji, je
sledil prijeten družabni večer, v eni
izmed najlepših gorskih dolin pri nas.
Ob sončnem vzhodu naslednjega dne,
smo se odpravili proti Jalovcu, ki je žarel
v svoji najlepši podobi. Po kar dodobra
utrjenem snegu, smo se povzpeli do
vznožja Jalovčevega ozebnika, od tam
pa do Bivaka pod Kotovim sedlom. Po
naužitju vsega lepega, kar nas je
obdajalo, smo polni nepozabnih vtisov
sestopili v Tamar, se prijetno okrepčali
in zaključili uspešno izvedeno turo.

Kaj imajo skupnega Rusija, Anglija,
Italija, Bosna in Slovenija? Če drugega
ne, je vsaka izmed teh držav sodelovala
na mednarodnem taboru, ki je potekal v
Bavšici od 27. julija do 3. avgusta. Mladi
pustolovci so pod skrbnim vodstvom
slovenskih vodiljev na poseben način
začutili
Slovenijo.
Po
zahtevni
zavarovani poti so se povzpeli na Malo
Mojstovko, si ogledali informacijsko
središče Triglavskega narodnega parka,
se med jarki iz prve svetovne vojne
pomerili v paintball-u, iskali skriti zaklad
v Hermanovi trdnjavi in še in še.
Posebno mesto v tem tednu je imela
reka Soča, saj smo po njej raftali, imeli
ob njej piknik, si ogledali njen izvir,
bredli po njej med iskanjem kontrolne
točke v orientacijski tekmi in se z mosta
v njo abzajlali. V spominu nam bodo
ostale tudi kulinarične specialitete, ki so
jih udeleženci pripravili kot predstavitev
svoje države. Kot bi dejali naši
udeleženci
v
nekoliko
polomljeni
slovenščini: »Ful kul dobr, ne?«

Vsem skupaj ter vsakemu posebej velja
velika planinska zahvala za prijetne
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Izobraževanje mladinskih vodnikov
2009, Global Youth Summit projekti
2008 (poročila) in 2009, YC UIAA –
Mednarodni mladinski tabori 2008
(poročila) in 2009, proračun (predlog)
2008 in 2009 – 2010, aktivnosti in
strategija, cilji za obdobje 2009 –
2012, publikacije in promocija dela
YC UIAA in njenih članic. Na sejo je
vabljena predstavnica MK PZS v YC
UIAA.
Srečno, varno in predvsem polno
energije zagnano v novo šolsko leto
ter.... 'mejte se radi! ☺

Bojan Blažica
NEKAJ MEDNARODNIH…

Zdenka Mihelič

V tokratni rubriki Nekaj mednarodnih
bomo bolj napovedali, kaj še vse sledi v
Mladinski prilogi Obvestil PZS – najprej
članek mentorice Andreje Semenič,
zmagovalne
ekipe
z
letošnjega
Državnega tekmovanja Mladina in gore,
ki so bili na nagradnem GYS
mednarodnem treking taboru Via
Alpina v Italiji (organizatorji: CAI). Drugi
prispevek pa govori o akciji Bakla miru
in prijateljstva na vrhovih ob zaključku
29. Olimpijskih iger moderne dobe v
nedeljo, 24. avgusta 2008, ko so se na
številnih vrhovih sveta, vključno z grškim
Olimpom prižgale bakle v podporo miru
in prijateljstva.


BAKLA MIRU IN PRIJATELJSTVA
ZAGORELA TUDI NA SLOVENSKIH
VRHOVIH
V nedeljo, 24. avgusta, so se končale
letošnje Olimpijske igre, ki so se
začele v petek, 8. avgusta. Čas med OI
je posebni čas, kar so v antičnih časih
poimenovali Ekecheiria – je čas
premirja, miru, sprave, prijateljstva,
ko skupaj zremo naprej, je čas veselja,
radosti
in
teh
istih
sanj.
Geslo letošnjih OI, ki so 29. OI
moderne dobe, je: "En svet, ene
sanje."
Prav v ta namen – miru, prijateljstva in
enih sanj, je osrednji projekt Youth
Commission UIAA (Mladinske komisije
Mednarodne
zveze
planinskih
in
plezalnih
organizacij,
http://www.theuiaa.org/index.php)
mednarodni tabor v Grčiji , ki je potekal
od 21. – 28. 8. 2008; 24. avgusta, ob
zaključku OI 2008 pa se bodo mladi (16
- 20 let) z vsega sveta z vodniki povzpeli
na Mt. Olimp (2917 m). Istočasno so se
mladi in malo manj mladi povzpeli na
205 vrhov po Italiji, na 10 vrhov
Makedonije, pa tudi na kar nekaj vrhov
Južnoafriške
republike
in
Velike
Britanije.
Na
vrhovih
je
takrat

☺ REDNA SEJA YC UIAA: Jesenska
redna seja Youth Commission UIAA bo
od 3. – 6. oktobra 2008 v
Ekaterinburgu
(Rusija),
kamor
predstavnike in člane matičnih
mladinskih komisij planinskih zvez
vabi Ruska plezalna zveza, CFR, in
zanjo
Alex
Klenov.
Med
obravnavanimi točkami dnevnega
reda bodo predsednikovo poročilo o
delu komisije od zadnje seje do
sedaj, poročilo s seje UIAA Council,
poročilo iz pisarne UIAA, finančni
pregled, aktivnosti 2008, analiza dela
komisije od 2002 – 2008, seminar
5
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PD Mercator se je, skupaj 25
udeležencev, pod vodstvom predsednika
Martina Slemenška podal na Mahavšček
(2008 m). Prižgali so baklo in vsak še
svojo kresnička (prskalico). Martin je
sporočil, da so se čutili povezani skupaj
z ostalimi po svetu in: »Bilo nas je 25
mladih in manj mladih, toda vsi smo se
počutili kot mladi po srcu.«

simbolično zagorela bakla v upanju
prenašanja sporočila naprej, da se z
koncem OI ideja ne konča. Prižgali so jo
ob 12. uri po atenskem času, to je ob 11.
uri po slovenskem času.
Sporočilo in ideja tega oz. teh dogodkov
je: ponesti in počastiti mir, veselje,
složnost, medsebojno spoštovanje in
prijateljstvo, ki naj preplavijo ves svet,
vse narode in vsakega izmed nas.
Pridružili smo se jim tudi v Sloveniji.
Nameravali smo se, celo v več skupinah,
povzpeti na naš najvišji vrh Triglav, a
zaradi neugodnih razmer (sneg) smo si
izbrali druge vrhove, nekateri pa so se
povzpeli na že prej nameravane vrhove
naše domovine.
PD Novo mesto in njihov mladinski odsek
se je pod vodstvom Majde Markovič in
Martina Luzarja v dvodnevnem pohodu
povzpel na Vrh Hribaric (2498 m). Po
slabem sobotnem vremenu na poti do
Vodnikove koče jih je v nedeljo
spremljajo sonce in čudoviti razgledi. Na
vrhu so prižgali baklo, razvili slovensko
zastavo, njihov mladi udeleženec pa je
prebral sporočilo dogodka ter zaključil:
»Prižgimo baklo tudi mi in razširimo
mir, veselje in prijateljstvo med vse,
ponesimo ga tudi v dolino. Sezimo si v
roke in sklenimo verigo prijateljstva in
miru. Ponesimo, razširimo mir in
prijateljstvo v svojem okolju. Potrudimo
se, da se bo geslo letošnjih OI ' En svet,
ene sanje.' uresničil.« Udeleženci so
strnili svoja mnenja in občutke v par
misli:
- Več planincev, več prijateljstva.
- Kdor hodi v hribe, je tudi v dolini
prijazen.
- Kadar grem za vikend v hribe, sem cel
teden bolje razpoložen.
- Super, da ste se spomnili in se vključili
v to mednarodno akcijo.
- OI so velika sila, ki širi mir na svetu.
- Več sodelujočih, več seznanjenih z
akcijo, večji uspeh v prizadevanjih za
mir in prijateljstvo.
- Vesel sem, da sem sodeloval.
Letnik 12 / številka 8

……
PD Vuzenica se je pod vodstvom Branka
Bricmana v dvodnevnem pohodu KomnaKrn podala na primorskega kralja, na Krn
(2245 m). Z 12 udeleženci so se kljub
slabši napovedi podali od Savice na
Komno, kjer je že pričelo deževati.
Močilo jih je vse do Doma pri Krnskih
jezerih. Drugi dan so se v soncu dobre
volje povzpeli na Krn, kjer so prižgali
baklo miru in prijateljstva – oziroma,
prižgali so kar dve. »Veseli smo, da smo
lahko z majhno pozornostjo, prižigom
bakle, sodelovali v tako obširni 'akciji',
da lahko prenesemo sporočilo naprej. Če
smo tudi mi doprinesli k temu sporočilu
ohranjanja miru, smo v upanju
razmišljali o velikem miru, ki bi moral
zavladati po celem svetu. Mnenje
udeležencev pa je bilo: 'Da bi to le
pomagalo'. Upajmo da bo! Po slikanju in
požirku penine, ki smo jo imeli s sabo,
smo se odpravili do koče in naprej na
Planino Kuhinja, kjer nas je čakal
prevoz. Zadovoljni in utrujeni po lepem
izletu smo se še nekaj ur vozili domov,
saj smo doma skoraj na drugem koncu
Slovenije,« je zapisal vodja pohoda.
6
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kjer roka roko drugače stisne, kjer se
srečujejo le topli in prijateljski pogledi,
kjer vojn in pritiskov ni, kjer roka seže
roki v pozdrav. Naj vse to ponesemo tudi
v doline!

………
Mala Mojstrovka (2332 m) pa je s
pogledom na Očaka ravno tako
sodelovala v akciji. Nanjo se je povzpela
predstavnica MK PZS v YC UIAA s
prijatelji (skupaj 6) ter so razvili
transparent 'Global Youth Summit',
slovensko zastavo ter prižgali baklo.
Občutek, da smo bili povezani istočasno,
istega dne ob isti uri, z različnimi vrhovi
in prijatelji po svetu, je bil poseben!
Hvala Giampaolu Covelliju in CAI za
idejo, da smo združili gore in prijatelje.

Že 11. maja letos pa je bakla zagorela
tudi na Triglavu, v podporo miru in
Tibetu, nam je sporočil Klemen Gričar,
ki je bil tam s skupino. Prav tako so 8.
avgusta prižgali baklo na Centralnem
vrhu Breithorna v Švici.
Gore ločujejo pokrajine, a hkrati tako
čudovito povezujejo – to so kraji, kjer se
ljudje, misli in mir srečujejo. Vemo,
kako čudovit je občutek biti v gorah kjer je vsak vsakemu prijatelj in brat,

O akciji so pisali na spletni strani PZS in
Gore…ljudje, pa sodelovali smo v
oddajah in prispevkih na radiu Kranj,
radiu Koper, radiu Ognjišče in radiu
Univox, prav tako so slike in zapisi na
prvi
strani
UIAA
(http://www.theuiaa.org/index.php).
Pomagajmo razširiti mir, bratstvo vseh
in vsega sveta tudi naprej do vseh vaših
planincev, prijateljev. Bodimo glasniki
7
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miru, složnosti in prijateljstva vsak dan,
ne samo po gorah, temveč tudi v
dolinah, v družinah, kraju in svetu.

gorništvo…) je bila pestra in na začetku
je kazalo, da se bomo odpravili v Grčijo.
Ko pa smo začeli usklajevati termine
družinskih počitnic, društveni planinski
tabor ter naš skupni proračun je padla
drugačna
odločitev.
Izbrali
smo
atraktiven pohodni tabor v Dolomitih. Če
povem po pravici, je meni kar malo
odleglo. Zaradi bližine izhodišča je bila
tako organizacija prevoza enostavna.

Zdenka Mihelič,
predstavnica MK PZS v YC UIAA


POHODNI TABOR PO POTI VIA
ALPINA
~ Global Youth Summit tabor v
organizaciji
CAI
(Italija)
~
Raziskovanje v osrčju mogočnih
Dolomitov
Po zmagi na tekmovanju Mladina in gore
2008 je ekipo Markacija team iz
Podnanosa čakala še zaslužena nagrada.
Nagrada (kot smo nekateri zmotno
pričakovali) pa ni pomenila ležernega
razvajanja ob bazenu s toplo vodo,
morju ali kaj temu podobnega. Nagrada
je bila čisto »po planinsko«. Gojzarji,
nahrbtnik, nekaj pijače ter vsak dan 6 –
7 ur hoje. Kljub začetnemu zmrdovanju
in vihanju obrvi so si bili člani ekipe:
Miha Božič, Anita Trošt, Tina Žvanut in
Matej Fabčič zadnji dan tabora enotni,
da smo doživeli SUPER teden, poln
enkratnih
dogodivščin
in
novih
prijateljskih vezi.

Priprave so se nadaljevale s pisanjem
krajših seminarskih nalog o krajih in
gorah, ki jih bomo obiskali ter
prebiranjem literature. Ob koncih tedna
smo nabirali kondicijo na bližnjih
vrhovih; odpravili smo se raziskovati tudi
manj poznane predele Nanosa. Otroci so
pridobivali izkušnje v gibanju po
zahtevnejšem terenu in uporabi opreme
pri samovarovanju na domači »Gradiški«.
Da pa ne bi ostali samo v domačih krajih,
smo se eno od junijskih sobot odpeljali
na Jezersko, kjer smo osvojili Babo.
Priprave so obsegale tudi izbiranje in
pomerjanje enotnih skupnih oblačil,
nakup potrebne tehnične in osebne
opreme, urejanje potrebnih potrdil in
zavarovanj. Zadnji teden pa so priprave
imele naslov: Kako vso potrebno opremo
zložiti v en nahrbtnik? Ter podnaslov:
Kaj iz pretežkega nahrbtnika lahko
ostane doma?
Največ skrbi, nam je namreč povzročalo
dejstvo, da bomo morali nositi potrebno
opremo cel teden s seboj.

Priprave
….so se začele v mesecu marcu, ko smo
izbirali na kateri konec Evrope bi se
podali. Izbira taborov z različnimi
vsebinami (plezanje, raziskovanje jam,
Letnik 12 / številka 8
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najlažje. Udeležencev pohodnega tabora
je bilo 28; od tega 5 Slovencev, 4 Španci,
3 Katalonci ter 16 Italijanov iz različnih
koncev države.

Na vlak
Končno je prišel dan odhoda. V zgodnjih
jutranjih urah smo se počasi zbrali na v
Podnanosu, sledilo je slovo od staršev
ter skupinska fotografija. Pa smo šli;
proti Gorici in tam na vlak. Med vožnjo
so se pojavili razni dvomi o tem kaj vse
smo pozabili, pa če bomo zmogli toliko
hoje, pa kaj bomo jedli, pa prerekanja o
tem, kdo ima težji nahrbtnik. S
približevanjem zbornemu mestu so
dvomi počasi izginjali, na obrazih otrok
pa se je kazalo posebno, veselo
pričakovanje.

Pohodni tabor
Pohodni tabor nas je za teden dni
popeljal po rumenem kraku poti Via
Alpina1. Prvi dan smo prespali v
planinskem izobraževalnem centru CAI
na prelazu Passo Pordoi. Po večerji smo
imeli
uradno
predstavitev
vseh
udeležencev ter tudi predstavitev
celotne poti in dejavnosti, ki so nas
čakale
v
prihajajočem
tednu.
Organizatorji in vodje skupin smo za
dobrodošlico nazdravili.
Glavni namen tabora je navajanje
mladih na aktivno preživljanje prostega
časa v naravi, obenem pa preko
aktivnosti v gorah promovirati mir,
spoštovanje in varovanje okolja, živeti v
miru in medsebojnem razumevanju.
Veliko pozornosti je bilo namenjeno
vzpostavljanju prijateljskih vezi med
udeleženci tabora.

Na železniški postaji Ponte nelle Alpi v
Bellunu udeležencev tabora ni bilo težko
prepoznati: nabasan nahrbtnik (pri večini
nekaj decimetrov čez glavo) ter nasmeh
na obrazu. Predstavili smo se in za teden
dni je postala angleščina naš uradni
jezik. Če po angleško ni šlo, smo si
pomagali s kakšno italijansko ali špansko
besedo; največkrat pa smo uporabili kar
kombinacijo rok, obraznih mišic ter
podnanoškega narečja. Tako je šlo še

1

Via Alpina je mednarodna mreža pešpoti,
ki med seboj združuje osem alpskih dežel.
To so: Slovenija, Avstrija, Nemčija, Italija,
Švica, Liechtenstein, Francija in Monako.
Rdeča, modra, zelena, rumena in vijolična
so simbolne barve pohodniških poti. Na teh
petih poteh je skupaj 341 odsekov, od
katerih jih 22 poteka tudi po Sloveniji.
Rumena pot vodi od Trsta do Monaka. Mi
smo prehodili 5 odsekov te poti: od Passa
Pordoi do Calalzo di Cadore.
9
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Kljub temu, da so se letos vsi štirje
poslovili od tekmovanja Mladina in gore,
septembra bodo namreč sedli v
srednješolske klopi, pa verjamem, da jih
na njihovi planinski poti čaka še veliko
izzivov.
Za konec pa samo še zahvala Mladinski
komisiji pri PZS, ki nam je omogočila
udeležbo na taboru. Posebna zahvala gre
Zdenki Mihelič za vso pomoč. Najlepša
hvala pa tudi staršem otrok ter
matičnemu PD PODNANOS za vso
podporo.

Od ponedeljka do petka je sledila
zanimiva pot preko lepo urejenih koč ter
različnih planin in vrhov s prekrasnimi
razgledi. Potili smo se pod najvišjimi
vrhovi Dolomitov; spogledovali smo se z
Marmolado, Monte Pelomom, znamenito
skupino Tofan in drugimi. Za četrtkov in
petkov dan smo imeli v programu bivanje
v koči Galassi na nadmorski višini 2010 m
pod vrhom Kralja Dolomitov – Monte
Antelao. Dva sončna dneva smo izkoristili
za osvojitev dveh lažjih zavarovanih poti
na pobočju te gore. Tako smo lahko
preizkusili naše znanje ter opremo za
samovarovanje. Izkazalo se je, da smo
bili med bolje pripravljenimi udeleženci
tabora. Pohodni tabor smo zaključili v
petek v vasici Calalzo di Cadore.
Zadnji dan smo imeli v programu
udeležbo na slovesnosti v mestu
Auronzo.
Italijanska
planinska
organizacija je organizirala že 11.
podelitev
»alpinističnih
oskarjev«
najboljšim
alpinistom.
Udeleženci
mednarodnega tabora smo bili na
prireditvi posebni gostje in smo bili tako
deležni posebne medijske pozornosti.

mentorica ekipe Andreja Semenič
Mladinsko prilogo izdaja:
Mladinska komisija PZS
Za vas so se v tokratni številki trudili:
Vesna Lenart,
Zdenka Mihelič,
Andrej Rožič,
Nina Ozimic,
Boris Ban,
Aleš Pregel
Na 12 strani papirja je prispevke spravil:
Aleš Pregel
Kratke prispevke, pohvale, ideje in pobude,
pošljite
po
e-pošti:
Mladinska.komisija@pzs.si ali pa po »navadni
pošti« na naslov MK PZS, Dvoržakova 9, 1000
Ljubljana

Čas hitro teče
…..in teden je bil res hitro okrog. Ob
slovesu je bilo vsem težko. Veliko smo
doživeli in poslavljali smo se s solzami v
očeh. Obljubili smo si, da se še vidimo
ter da se še vrnemo v Dolomite. Tudi
organizacija pohodnega tabora je bila
izvrstna. Anita, Miha, Matej in Tina so že
spraševali, če gremo drugo leto spet.
Letnik 12 / številka 8
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Mladinska komisija Planinske zveze Slovenije
Dvoržakova 9, 1000 Ljubljana
www.mk.pzs.si
tel.: 01/434-56-89
fax: 01/43-45-691 (za MK)
elektronska pošta: mladinska.komisija@pzs.si

E V I D E N Č N I
L I S T
za kandidiranje v organe
Mladinske komisije pri
Planinski zvezi Slovenije
predsednik
MK PZS
Ime in priimek:

voljen član
Upravnega odbora MK PZS

______________________________________________________________

Datum in kraj rojstva: ______________________________________________________________
Stalni naslov:

______________________________________________________________
__________________________________ Tel. št.: _____________________

Začasni naslov:

______________________________________________________________
_________________________________ GSM: _______________________

Poklic oz. študent fakultete: _________________________________________________________
Elektronska pošta:

______________________________________________________________

Znanje tujih jezikov: aktivno: _______________________________________________________
pasivno: _______________________________________________________
Član Mladinskega odseka Planinskega društva _________________________ od leta __________
Opravljeni tečaji in seminarji z gorniškega področja: _____________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Prejeta priznanja v planinski organizaciji (naziv priznanja in leto podelitve): __________________
________________________________________________________________________________
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V okviru MK PZS želim sodelovati na naslednjem področju (obkrožijo kandidati za voljene člane UO MK
PZS – največ dve področji):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Odbor za vzgojo in izobraževanje (Mladinski voditelj, Seminar družabnosti in vodenja taborov
Odbor za mentorje planinskih skupin (tekmovanje Mladina in gore, mentorji planinskih skupin,
Ciciban in Mladi planinec)
Odbor za orientacijo (planinska orientacijska tekmovanja in seminarji)
Vodniški servis Izidor (Tedni turne smuke, izlet za zlati znak Mladega planinca)
mednarodno sodelovanje in sodelovanje s sorodnimi organizacijami
sodelovanje z mladinskimi odseki in pokrajinskimi odbori mladinskih odsekov
založništvo, propaganda, Mladinska priloga Obvestil PZS in urejanje internetne strani
skrb za Planinsko učno središče Bavšica
pravne in organizacijske zadeve
drugo: ______________________________________________________________________

Kratek gorniški življenjepis dodajte kot prilogo.

IZJAVA KANDIDATA
S svojim podpisom zagotavljam:
• da se strinjam s kandidaturo;
• da sem član Planinskega društva __________________ s plačano članarino za tekoče leto;
• da so navedeni podatki resnični in dovoljujem njihovo uporabo in objavo skladno z Zakonom o
varovanju osebnih podatkov;
• da bom v primeru izvolitve vestno in marljivo opravljal zaupane naloge ter da bom pri svojem
delu spoštoval Častni kodeks slovenskih planincev, Statut PZS, Pravilnik MK PZS in druga
določila, ki veljajo v planinski organizaciji.
Lastnoročni podpis kandidata:
V (na) _______________, dne _______________ .

____________________________

IZJAVA PREDLAGATELJA
Mladinski odsek Planinskega društva _____________________________________________
kandidira svojega člana ________________________________________________________ za
___________________________________________________________ (naziv funkcije).
Žig
V (na)______________, dne ____________ .

Letnik 12 / številka 8
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Planinska zveza Slovenije bo tudi za leto 2009 izdala

PLANINSKI KOLEDARČEK 2009
Vse Meddruštvene odbore planinskih društev zato prosimo, da

najkasneje do 20. oktobra 2008
pismeno na priloženem obrazcu sporočijo
na sejah Meddruštvenih odborov planinskih društev usklajene prireditve, pohode in druge akcije,
ki so širšega pomena, namenjene tudi planincem drugih društev.
Osrednja akcija planinske organizacije za leto 2009 bo dogovorjena na sestanku s predsedniki
MDO!
Pri načrtovanju akcij upoštevajte, da bo:
•
23. maja 2009 zasedanje Skupščine PZS,
•
6. junija 2009 pa Dan slovenskih planincev
in zato na ta dva dneva ne načrtujte večjih planinskih prireditev, izobraževanj,
izpopolnjevanj in tečajev!

Planinska društva še posebej naprošamo, da upoštevajo rok 30. september 2008 do
katerega naj Meddruštvenim odborom planinskih društev posredujejo načrtovane akcije v
letu 2009 in akcije za mesec januar 2010.
Prosimo – ne prezrite razpisa – in upoštevajte postavljene roke, saj drugače težko ustrežemo
skupni želji, da bo koledaček natisnjen do konca meseca novembra, pregled prireditev pa
posredovan športnim ustanovam in pravočasno dosegljiv na spletnih straneh Planinske zveze
Slovenije. Akcije, ki so namenjene društvom, zlasti vzgojne in izobraževalne, naj sporočijo tudi
komisije/odbori Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije.

PRIJAV, PRISPELIH PO ROKU NE BOMO UPOŠTEVALI
Vsi obrazci (v prilogi) morajo biti podpisani in žigosani s strani predsednika MDO PD ali
njegovega namestnika!
Akcije za tujino in vzgojno-izobraževalne akcije napišite posebej!
Obrazec naj izpolnijo tudi komisije/odbori UO PZS !

Zakonodaja in uradne objave
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MEDDRUŠTVENI ODBOR: ______________________________________________________________
ORGANIZATOR
AKCIJE

DATUM
NAZIV, NAMEN IN KRAJ
PRIREDITVE PRIREDITVE, POHODA IN
DRUGE AKCIJE

DATUM: ______________________
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INFORMACIJE,
NATANČNEJŠI
PODATKI

_____________________________
(podpis)
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PODATKI O OBRATOVANJU PLANINSKE KOČE V LETU 2009
ZA PLANINSKI KOLEDARČEK 2009
Za koledarček planinskih akcij potrebujemo podatke o obratovanju planinskih koč, imena
oskrbnikov in telefonske številke koč in društev tudi letos, tako kot vsako leto. Obrazec je na
spletni strani PZS (www.pzs.si), poslali vam ga bomo tudi v elektronski obliki, saj je obojim lažje
takšno pošiljanje, kot pa po pošti.
Prosimo vas, da obrazec natančno izpolnite in ne mešate (velikokrat se to zgodi) termina Stalno
odprto (SO) in odprto za weekende (OSNP). Orientirajte se le na najbolj pomembne podatke
zlasti pri informatorjih, saj smo omejeni s prostorom, zato vpišite le ime ene osebe in eno
telefonsko številko.
Opozarjamo pa vas tudi, da nas ne glede na datum, ki ste ga navedli v tem obrazcu kot pričetek
stalnega ali občasnega (OSNP) obratovanja koče, prej po telefonu ali e-pošti obvestite o
spremembi režima obratovanja. V praksi se namreč velikokrat primeri, da termini za pričetek
obratovanja koče spomladi, ki ste jih določili v jeseni potem ne držijo.
Podatke pričakujemo do 20. oktobra 2008.
Hvala za pomoč in lep pozdrav.
Danilo Sbrizaj l.r.

PODATKI O OBRATOVANJU PLANINSKE KOČE V LETU 2009
ZA PLANINSKI KOLEDARČEK 2009

PLANINSKA KOČA
Koča bo odprta stalno (SO) od:
(vpišite obdobje v katerem bo koča odprta vsak dan)

do

Koča bo odprta za weekende (OSNP) od:
do:
(vpišite obdobje v katerem bo koča odprta v sobotah in nedeljah ali za praznike)
Telefon v koči:
(vpišite številko stacionarnega ali mobilnega telefona koče)
Ime in priimek oskrbnika koče _______________________________________tel:
Ime in priimek najemnika koče _______________________________________tel:
Ime in priimek informatorja:
tel:
(informator je oseba, zadolžena s strani PD, da posreduje informacije obiskovalcem koče in PZS
– vpišite le eno ime!)
Če ima PD ali koča elektronsko pošto napišite naslov:
Zakonodaja in uradne objave
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SPOŠTOVANI PREDSEDNIKI PLANINSKIH DRUŠTEV
Ponovno se obračamo na vaš cenjeni in spoštovani naslov s prošnjo, da bi vendarle čim prej, vsaj
v roku enega meseca dostavili na PZS program sanacijskih del obnov, vzdrževanja ekoloških
sanacij, investicij na planinskih postojankah, katere upravljate in imajo status »Planinske
postojanke«. To preglednico z opisi del, oceno vrednosti del in termini izvedb, bi potrebovali pri
pripravah na kandidiranju za pridobivanje razpisnih sredstev. Ob tej priložnosti pa tudi
opozarjamo, če še nimate uporabnega dovoljenja za planinsko postojanko vas prosimo, da to čim
prej uredite.
Ob tem pa vas tudi prosimo, da skrbite, da so na planinskih postojankah s planinskim statusom
nameščena za to razpoznavnost določene table. Tudi v notranjosti postojanke morajo biti vidno
nameščeni, pravilniki o »hišnem redu« in ceniki. Upravljalec, skrbnik planinske postojanke pa
mora tudi skrbeti za t.i. »hišni komplet planinske prve pomoči..«
Ponovno vas naprošamo, za izdelavo preglednice stanja na planinskih poteh, katere so v
upravljanju planinskega društva. Poleg tega pa potrebujemo še opise potrebnih del na planinskih
poteh: obnove, vzdrževanja, kot tudi lokacijo del in vrednostno oceno.
Odgovorna oseba PD ali zveze pa mora tudi upoštevati in vzeti na znanje izvajanje »Zakona o
dokumentarnem in arhivskem gradivu Ur. List: 86/2006. Neizvajanje le tega je kaznivo.
Obveščamo vas tudi, da bo tako kot vsako letu na voljo nekaj čez 15.000 EUR iz t.i. kvote
»reprocitete« EU - CAA. Prosimo, da resnično upravičene prošnje pošljete na PZS GK, ki bo
proučila in sestavila predlog razdelilnika teh sredstev za dokončno potrditev na UO PZS.
V prepričanju, da nam boste čim prej odgovorili, zanesljivo pa v zaprošenem času, se vam
vnaprej zahvaljujemo in vas lepo planinsko pozdravljamo.
predsednik PZS
mag. Franci Ekar

NAVODILO O ARHIVIRANJU DOKUMENTARNEGA GRADIVA V DRUŠTVIH IN V
PLANINSKI ZVEZI SLOVENIJE
REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA KULTURO, ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE, 1127 Ljubljana,
Zvezdarska 1, Slovenija, p. p. 21, pod št.: 62511-4/2008/1 (Daniela Juričić - Čargo, višja
svetovalka arhivistka), nam je na našo prošnjo poslalo spodaj navedeno navodilo o odbiranju
arhivskega gradiva iz dokumentarnega (za gradivo društev), ki ga je pripravil ARS. V njem so
navedene glavne skupine gradiva, ki imajo značaj arhivskega gradiva in ga je torej treba hraniti
trajno. Ostalo dokumentarno gradivo lahko društva odbirajo na osnovi zakonskih predpisov, ki
določajo roke hrambe (npr. za račune Zakon o računovodstvu, za delovna razmerja in
zaposlovanje Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti...). Ni pa treba sprejemati
nobenih notranjih pravil glede arhiviranja gradiva pač pa je na osnovi navodila treba paziti, da
se arhivsko gradivo ne uničuje ter ga hraniti v primernih prostorih, primerno opremljeno (v
arhivskih škatlah) ter tudi popisano. Vedno je treba ohraniti en izvod dokumenta pri tistem
organu, ki ga je ustvaril. Tako npr. zapisnik seje nadzornega odbora ohranite pri tem telesu,
medtem ko isti zapisnik, ki so ga dobili na vpogled predsednik, generalni sekretar ali kdo drug se
lahko izloči. Ker so PZS in PD od leta 1995 pravne osebe zasebnega prava, veljajo zanjo zakonska
določila Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur.l. RS, št.
30/2006), ki se nanašajo na zasebno arhivsko gradivo (členi 44. do 50. omenjenega Zakona).
Na podlagi 38. člena Zakona o dokumentarnem in arhivskem gradivu ter arhivih /ZVDAGA/
(Uradni list RS, št. 30/06) in na podlagi 9. poglavja Uredbe o varstvu dokumentarnega in
arhivskega gradiva (Uradni list RS, št. 86/2006) ter na podlagi tipskega navodila za odbiranje
arhivskega gradiva iz dokumentarnega gradiva društev izdaja Arhiv RS
Letnik 34 / številka 4 - 2008
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TIPSKO NAVODILO
Za odbiranje arhivskega gradiva iz dokumentarnega gradiva (za arhivsko gradivo društev)
Naslednje dokumentarno gradivo ima lastnosti arhivskega gradiva;
1. gradivo, ki dokazuje pravni status društva: registracijo, statusne spremembe,
prenehanje delovanja
2. gradivo, ki ureja delovanje društva: pravila, pravilniki, statuti, poslovniki, samoupravni
sporazumi in drugi splošni akti
3. gradivo, ki dokazuje premoženjsko stanje društva: lastništvo nepremičnin (stavbe,
zemljišča)
4. tehnična dokumentacija: načrti objektov (tudi neizvedeni), opreme, osnutki plakatov,
diplom, priznanj, odlikovanj, spričeval, značk ali drugih vizualnih znakov društva
5. gradivo, ki dokumentira delovanje društva: zapisniki vseh začasnih ali stalnih
društvenih teles (skupščine, občnih zborov, predsedstva), odborov, komisij, sekcij,
delovnih skupin, odsekov, načelstev, nadzorstev, zapisniki vseh javnih organiziranih
manifestacij, srečanj, posvetovanj, seminarjev, finančni programi, zaključni računi, letna
delovna poročila, letna finančna poročila
6. gradivo, ki dokazuje članstvo društva: evidence članov (imeniki, seznami članov,
kartoteke članov), statistične obdelave članstva (vprašalniki)
7. gradivo, ki na poseben način dokumentira društveno življenje in ni zavedeno v ostalih
kategorijah zaradi specifične oblike in vsebine: društvene kronike, spomini, intervjuji,
slavnostni govori, drobno tiskano gradivo (katalogi, sporedi prireditev, vabila), fotografski
posnetki (s točno navedbo časa, kraja, posameznika ali dogodka na posnetku), plakati in
druge oblike večjega formata (npr. priznanja, odlikovanja, plakete), časopisni članki,
poročila, ocene, kritike o društvu in vidnih posameznikih
8. gradivo, ki dokumentira korespondiranje društva z ostalimi društvi ali družbeno
pravnimi osebami: spisi hranjeni po izboru (ki dokumentirajo posamezne akcije ali
dejavnost), spisovne evidence (delovodniki, kartice)
9. publikacije društva, tudi priložnostne publikacije, časopisi, revije
10. filmsko gradivo (lastna produkcija) z navedbo snemalca, avtorja, leta nastanka in
morebitnega naslova
11. posebni tipi zapisov: ankete, vprašalniki (če niso obdelani, jih je treba hraniti v celoti,
sicer vzorčno po dogovoru)
12. vzorčni primeri gradiva: članske izkaznice, vstopnice, potrdila

PORAVNAVA ČLANSKIH OBVEZNOSTI ZA 2008
PREDLOŽITEV OBRAČUNA ČLANSKIH ZNAMKIC 2008
V skladu z določili 8. člena Pravilnika o izkaznici in vrstah članarine za leto 2008 in sklepi UO
Planinske zveze Slovenije obveščamo vsa tista planinska društva, ki še niso posredovala
obračuna članarine na obrazcu (obračun članskih znamkic za leto 2008 – podatki o svojem
članstvu) in tista, ki še niso poravnala vseh obveznosti iz članarine 2008 do PZS, da to store v
mesecu septembru. Nespoštovanje sprejetih odločitev povzroča PZS finančne težave in otežuje
izvajanje redne dejavnosti; onemogoča pa tudi pravočasno izdelavo zbira podatkov o članstvu
2008.
Prevzem novih članskih znamkic za leto 2009 bo možen le v primeru, da bodo s strani društva
poravnane vse obveznosti do PZS.
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POVABIMO NAJMLAJŠE V ČLANSTVO PLANINSKE ORGANIZACIJE
Pričelo se je novo šolsko leto in možnost pridobitve novih mladih članov v planinsko organizacijo, saj
imajo v osnovnih šolah in vrtcih organizirano delo z najmlajšimi.
Planinskim društvom priporočamo, da nove člane vključijo v svoje vrste tako, da jim nudijo popust
pri članarini za vključevanje P+O od septembra dalje. Predlagamo do 50% popust.

KOMISIJA ZA PLANINSKE POTI
POZIV PLANINSKIM DRUŠTVOM ZA PRIJAVO PREDVIDENIH DEL NA PLANINSKIH
POTEH V LETU 2009
V Obvestilih PZS št. 6 smo vsa planinska društva, ki so skrbniki planinskih poti pozvali, da nam v
skladu z 12. in 20. členom Zakona o planinskih poteh, do 15. avgusta 2008 pošljejo seznam vseh
predvidenih del na svojih planinskih poteh v letu 2009 (obnova varovalnih naprav, ekološka zaščita
poti, ureditev prestavitve poti, namestitev usmerjevalnih tabel).
Po pregledu prispelih vlog ugotavljamo, da poziv očitno ni bil objavljen na dovolj vidnem mestu, zato
ga ponavljamo, in vas prosimo, da nam do 30. septembra 2008 pošljete seznam vseh predvidenih
del na svojih planinskih poteh v letu 2009 (obnova varovalnih naprav, ekološka zaščita poti, ureditev
prestavitve poti, namestitev usmerjevalnih tabel).
Komisija za planinske poti bo na podlagi prispelih prijav pripravila skupen projekt predvidenih del na
planinskih poteh v letu 2009 na podlagi katerega bomo kandidirali za sredstva iz državnega proračuna
in sredstva iz javnih razpisov namenjenih vzdrževanju in urejanju javne in turistične infrastrukture.
Zaradi pravočasne priprave projekta prosimo planinska društva, da se držijo predpisanega datuma
oddaje prijav. Prijave pošljite na naslov:
Planinska zveza Slovenije, Komisija za planinske poti, Dvoržakova 9, 1000 Ljubljana.
Načelnik KPP: Tone Tomše l.r.

GOSPODARSKA KOMISIJA
PRIJAVA INVESTICIJE V PLANINSKO KOČO ZA LETO 2009
Spoštovani predsedniki Planinskih društev!
Ponovno – kot vsako leto vendar malo prej kot običajno, se obračamo na vas da bi nam čim prej,
najkasneje do konca tega meseca (do 30. septembra) poslali na PZS izpolnjen obrazec (priložen v
nadaljevanju) »Prijava investicije v planinsko kočo za leto 2009« (program vzdrževalnih del, obnov in
posodobitev, ekoloških sanacij, in drugih investicij na planinskih kočah), ki jo/jih upravlja vaše
planinsko društvo in ima(jo) status »Planinske postojanke«.
V letošnjem letu podrobno izpolnjen obrazec z opisi del, oceno vrednosti del in termini izvedb,
potrebujemo pri pripravah za sodelovanje na razpisu za pridobivanje evropskih sredstev na
predvidenem razpisu Ministrstva za gospodarstvo – direktorata za turizem. Zaenkrat podrobne
dokumentacije (če je še nimate ) ni potrebno pošiljati – jo pa vsekakor pričnite pripravljati, bolj
potrebujemo podatke o nameravani investiciji (opis, kaj se bo delalo) in podatke o vrednosti del
(finančna konstrukcija). Ob tej priložnosti vas tudi opozarjamo, da poskrbite, da bodo vaši objekti
imeli vsa potrebna dovoljenja, zlasti pa pridobljeno uporabno dovoljenje za planinsko kočo. Če ga še
nimate, vas prosimo, da to čim prej uredite.
V prepričanju, da nam boste čim prej odgovorili, zanesljivo pa v zaprošenem času, se vam
zahvaljujemo in vas lepo planinsko pozdravljamo.
Načelnik GK PZS:
Franc Štibernik l.r.
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PRIJAVA ZA SOFINANCIRANJE INVESTICIJE V PLANINSKO KOČO ZA LETO
2009
A. PODATKI O INVESTITORJU:
1.Planinsko društvo
B. PODATKI O PLANINSKI KOČI:
1. Ime koče: _______________________________________________________________
2. Nadmorska višina:____________ m
3. Leto gradnje : _______________
4. Leto zadnje temeljite obnove koče: _________________
C. PODATKI O VRSTI NALOŽBE ( * ):
¾ Obnova in posodobitev (podrobno opišite kaj nameravate obnoviti oziroma posodobiti)
¾ Ekološka sanacija (podrobno opišite kaj nameravate urediti na tem področju > gradnja
male ČN, suha stranišča, lovilci maščob, uporaba alternativnih virov energije, drugo…)
¾ Druge investicije na planinskih kočah (dokončanje že začete gradnje, nadomestna
gradnja)
Č. PODATKI O NOVIH ZMOGLJIVOSTIH, RAZMERAH V KOČI IN O PREDVIDENEM ČASU GRADNJE:
1. Zmogljivost:
a. Število sedežev v novih gostinskih prostorih:
b. Število sedežev v obnovljenih gostinskih prostorih:
c. Število ležišč v novih sobah: _______ in število novih sob:
č. Število ležišč v obnovljenih sobah _______ in število obnovljenih sob

__________
__________
__________
__________

2. Razmere v koči po končani investiciji.
Izboljšali se bodo ( ** ) :
a. pogoji za bivanje zaposlenega osebja v koči
b. pogoji za delo zaposlenih delavcev v koči
c. transportni pogoji za material
č. sanitarni pogoji za obiskovalce
d. zmanjšali se bodo škodljivi vplivi koče na okolje
3. Čas gradnje:

a -> začetek del:
b -> zaključek del:
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ne
ne
ne
ne
ne
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D. PODATKI O DOKUMENTACIJI:
1. izdelana zasnova (tudi za drugo opremo)
2. izdelano zasnovo je pregledala gradbena podkomisija pri GK PZS
4. gradbena podkomisija pri GK PZS soglaša z izdelano zasnovo
5. izdelan PGD
6. PGD pregledan pri gradbeni podkomisiji GK PZS
7. gradbena podkomisija pri GK PZS soglaša s PGD
8. gradbeno dovoljenje je že izdano
(če je zahtevano)

da
da
da
da
da
da
da

ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne

OPOMBA: Na razpisu MG bodo upoštevane le tiste prijave , kjer bodo PD že predložila vsa
potrebna upravna dovoljenja in drugo potrebno dokumentacijo, če bo to potrebno!
E. FINANČNI PODATKI:
1. Vrednost investicije po cenah v letu 2008
a. predvidena udeležba sredstev MG ( 60%?)
b. udeležba planinskega društva v investiciji
c. udeležba ostalih (nevedite vire)

____________________ EVR
____________________ EVR
____________________ EVR
____________________ EVR
SKUPAJ: ____________________ EVR

F. PODROBEN OPIS DEL S PREDRAČUNOM (POŠLJITE OBVEZNO V POSEBNI PRILOGI )
G. NAČIN UPRAVLJANJA KOČE ( ** ):
1. kočo upravlja planinsko društvo
2. koča je v delnem najemu ( kuhinja in šank)
3. koča je v polnem najemu

da
da
da

ne
ne
ne

Točnost podatkov v prijavi potrjujeta (ime in priimek tudi natipkajte) s podpisom:
Predsednik PD: ________________________________________
Gospodar PD: ________________________________________
V ________________________________ dne ____________________________
Navodilo za izpolnjevanje prijave:
*
podčrtajte ustrezno
**
obkrožite ustrezno
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