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Obvestila Planinske zveze Slovenije
AKTUALNO
Iz starega ameriškega filma »Potemneli angeli« o akrobatskih letalcih: »Po žilah se ti mora pretakati čisti bencin. Če mu primešaš le nekaj kapelj krvi, je katastrofa neizbežna.«

SMRT V HIMALAJI

P

red kratkim Pavle Kozjek, zdaj Miha
Valič. Oba vrhunska alpinista, eden z več
izkušnjami v Himalaji, drugi z manj. Kozjek se je po Himalaji – z vmesnim vzponom
brez dodatnega kisika na Everest – osredotočil
predvsem na Ande, na Mustagh Tower pa si je
organiziral svojo odpravo, najprej tričlansko, a
po odpovedi tretjega mu je ostal vrhunski, a
himalajsko manj izkušeni partner. Značilnost
njegove smrti je v odpovedi vzpona na manj
zahtevnem terenu le malo pod vrhom ter zanj
nenavadnem vedenju, zaradi katerega je omahnil čez steno. To kaže na višinsko bolezen, ki
v resnici ni nič posebnega, le zaradi pomanjkanja kisika na višinah usodnejša. Težko pa je
bolezen zaznati partnerju z manj izkušnjami,
sam »bolnik« se je pa preprosto ne zaveda.

Leta 1996, ko smo šli na prvi Karničarjev poskus smučanja z Everesta, smo na nepalsko
tibetanski meji srečali truplo Fritza Zintla,
znanega nemškega osemtisočakarja, sicer pa
mojega znanca še iz Chamonixa. Bil je vodja
komercialne odprave na Čo Oju, prehladil se je
že v Katmanduju, previdnega nasveta zdravnika, tudi klienta, ni hotel poslušati (bil je bolj
Šraufovega temperamenta), in ta se ga je lahko lotil šele, ko je bil Zintl že v nezavesti. Mirno je umrl v baznem taboru na 5600 m ob prisotnosti svojih zbeganih klientov.

Miha Valič se je po izjemni seriji vzponov na
vse alpske štiritisočake v predlanski zimi udeležil odprave Kangbačen 2007. Lahko mirno
zatrdim, da so vse tri naveze opravile svoje
vzpone skoraj po predpisih: najprej aklimatizacija, potem ogledna tura na 6000-6500 m,
nato pa končni naskok na vrhove 6800-7140 m
(Miha Valič in Boris Lorenčič). Po tem se je
vrgel bolj na poklicno gorsko vodništvo in tura
z dvema klientoma na Čo Oju bi bila lahko
povsem rutinska. Pri vodniških turah ob veliki
višini svoje igra še vreme, pa morda tudi čas.
Pri njem se je slabo počutje očitno sprevrglo v
višinsko bolezen, ta pa je toliko oslabila njegovo sicer res veliko psihično in fizično moč,
da se ni mogel izmotati iz provizoričnega spusta čez ledeni prag. Prvo priložnost je zamudil,
ker je poslal enega klienta s slabim počutjem
dol, pa bi mu tudi sam upravičeno lahko sledil,
a je z drugim nadaljeval vzpon na vrh. Drugo
možnost pa je izpustil, ko je tega odslovil, naj
gre naprej, potem pa tam počasi sam sestopal.
Zakaj? Morda iz poklicnega ponosa. Tako so ga
našli drugi mimoidoči alpinisti, a ga niso mogli
več oživeti.

Dileme vodnikov so literarno in filmsko še najbolje obdelali Francozi, ki znajo reči bobu bob
na lahkotnejši način. Vse odločitve so v rokah
vodnika, v navezi z mlajšimi partnerji tudi
najbolj izkušenega alpinista.
Za konec tega »memento mori« nam je lahko
tolažilna le misel, da so vsi ti umrli lahke smrti
in v svojem najljubšem okolju. Ob tem je res,
da se alpinisti pri uresničevanju svojih sanj
prav malo menijo za to, kaj njihova dejavnost
povzroča njihovim najbližjim in kaj bodo pustili za sabo. Tako Pavle kot Miha sta živela svoje
sanje in jih izživela do konca. Slava jima!
Tone Škarja
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IZ DEJAVNOSTI PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
POROČILO

i

z redne letne skupščine CAA – Zveze planinskih organizacij alpskega loka, ki je bila v
soboto 13. septembra 2008 v planinskem
gostišču v Steg/Malbun v Lichtensteinu s pričetkom ob 09.00 uri.
Tokratna skupščina CAA je bila sklicana v gorskem naselju Steg na višini ca 1.400 m. Delegate in udeležence iz osmih vključenih planinskih zvez je pozdravil predsednik CAA g. Josef
Klenner in organizator zasedanja, predsednik
Lichtensteinske planinske zveze.

-

-

1. Potrditev dnevnega reda
Na pravočasno posredovani predlog dnevnega
reda ni bilo pripomb, zaradi česar je bil dnevni
red potrjen.
Z vabilom za skupščino so bila razposlana gradiva za točke dnevnega reda št. 3, 4, 5, 6, 7,
8, 10, 11 a,b,c 12 a,b,c, 13, 14 in 15

-

4. Zaključni račun
Finančno poslovanje v preteklem letu je potekalo skladno z planom in predstavlja izdatek v
višini 38,955,41 €., kar je za ca 3.000,00 €
manj, kot je predvideval plan.. Manjši izdatki
so bili pri stroških za delo komisij in predsedstva, za stike z javnostjo in za spletno stran.
Podroben pregled računskih postavk je pokazal, da se finančno poročilo in dokumentirani
izdatki razhajajo v vrednosti 16,43 €, kar je
treba v najkrajšem času razčistiti. Delegat DAV
je predlagal, da se v bodoče predloži tudi
bilanca, kar so prisotni potrdili.

2. Potrditev zapisnika redne letne skupščine
z dne 8. septembra 2007 v Innervillgratenu na
južnem Tirolskem. Zapisnik je bil brez pripomb
potrjen. V bodoče bo zapisnik posredovan članom najkasneje 4 tedne po zasedanju skupščine.
3. Poročilo predsedstva
- V začetku leta je CAA uredila tudi vse
zadnje upravne zadeve v zvezi s svojo
registracijo,
- Delo z strokovnimi komisijami se je
intenziviralo,
- Image brošura je natiskana in bo v naslednjih dneh posredovana članicam,
- Naslednji »Alpski teden« bo organiziran
l. 2012. Ne letošnjem v La Besee v
Franciji, ki je bil dobro obiskan, predstavniki CAA zaradi prepoznega dogovora z organizatorjem prireditve o naši
vsebini in deležu prispevkov ni bil
optimalen, kar je treba v prihodnje
urediti,
- Stalni sekretariat AK vabi CAA, da v
sodelovanju z članicami predstavi v
zgibanki po eno svojo planinsko postojanko, urejeno v smislu, kot to narekuje »Alpska konvencija« (AK); trenutno
se razčiščuje sofinanciranje Stalnega
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sekretariata; razprava je opozorila, da
bi morala biti predvidena vsebina širša,
saj članice še na številne druge načine
prispevajo k uveljavljanju usmeritev
AK,
V času po zadnji skupščini je bila CAA
povabljena k sodelovanju na več kot 20
prireditev, namenjenih pospešitvi ali
izboljšanju realizacije vsebine AK; kjer
je bilo možno, je CAA sodelovala s svojimi predstavniki,
Julija letos je bil opravljen razgovor
med predsedstvom CAI in CAA z namenom razjasniti nejasnosti, ki so nastopile v sodelovanju in poglede na delo CAA
v prihodnje (članicam bo posredovan
zapisnik o razgovoru),
Zaradi odhoda vodje pisarne na porodniški dopust je bil začasno zaposlen
Michael Robert, ki delo dobro opravlja.

5. Sprejem poročila revizorja
Revizorja sta pregledala finančno dokumentacijo, nekatere bančne izpiske, nakazila ter
prejemke. V poslovanju nista ugotovilo nikakršnih nepravilnosti, zaradi česar predlagata
delegatom sprejem poročil in potrditev dela
predsedstva. Prisotni so predlog potrdili.
6. Poročilo o delu komisije za planinski
šport, usposabljanje in varnost
Delo je potekalo po sprejetem programu in
predstavlja izmenjavo aktualne prakse ter
izkušenj. Visoko strokovnost dela zagotavlja
tudi sestava komisije, saj je od sedmih delegatov kar šest gorskih vodnikov.
4
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Predsednik komisije je podrobneje predstavil
delo komisije na letošnjem sestanku kot tudi
tekom vsega leta. Glavna pozornost je bila
namenjena obravnavi osebne opreme planinca
za gibanje na zahtevnih poteh (feratah), obravnavi priporočil za gibanje po zahtevnih poteh
in o tozadevnih »zlatih pravilih«, ki jih je v
obravnavo predložila OeAV. V teku je izdelave
priporočil za vodenje po zahtevnih poteh kot
tudi usposabljanje vodnikov za vodenje po
zahtevnih poteh. Predstavljena in obravnavana
je bila tudi struktura usposabljanja v AVS in
PZS, na osnovi vseh teh predstav bo izdelana
primerjalna preglednica.
7. Komisija za varstvo narave in urejanje
prostora
Komisija je letos že uspešno zasedala v času
»Alpskega tedna«. Kljub temu, da so manjkali
delegati iz OeAV, LAV in PZS, je bila seja zelo
plodna. Obravnavali in pripravili so gradiva, ki
predstavljajo usmeritve pri izgradnji novih
zahtevnih planinskih poti (ferat) in glede vožnje z motornimi vozili po brezpotjih Alp. Gradivi morajo pred obravnavo na skupščini obravnavati še članice. Odločili so se pripraviti
program usposabljanja za osebe, ki v planinskih organizacijah skrbe za varovanje gorske
narave, pri tem bodo koristili obstoječe izkušnje članic. Obnavljajo pozicijski papir o varstvu narave in urejanju prostora. Obravnavali
so tudi številna gradiva v zvezi z AK, se do njih
opredeljevali in jih osebno zagovarjali ali prispevke posredovali organizatorjem.
8. Komisija za koče, pota in plezalne stene
Komisija je letos že zasedala in sicer v Sloveniji. Za dobro organizacijo in gostoljubnost je
PZS bilo dano priznanje. Poročilo o delu komisije ni bilo pripravljeno. Dan pred skupščino
je njen predsednik g. Marco A. Tieghi iz CAI
pisno sporočil svoj odstop Čeprav ima kot ostali dve komisiji tudi ta ključno nalogo v izmenjavi izkušenj, stališč in medsebojnem informiranju, žal delo ni potekalo v tem smislu. CAA
potrebuje tudi dolgoročno projekcijo za obstoječe koče, njihovem umeščanju v prostor,
okoljskih zahtevah in drugih specialnih temah,
ki bodo služile za potrebe CAA navzven (usmeritve za EU) in tudi njenim članicam. O problematiki te komisije je predvidena razprava
pri današnji 10. tč. dnevnega reda.

9. Potrditev dela Predsedstva in komisij
Delo komisij in predsedstva so delegati brez
pripomb sprejeli, s čemer so navedenim organom dali tudi usmeritve za nadaljnje delo.
10. Problematika komisije za koče, pota in
plezalne stene
V razpravi o delu te komisije so se delegati na
njeni zadnji seji izrekli, da nimajo časa za
delo in da niso pripravljene delati za potrebe
te komisije. Menijo, da je dovolj, če na sejah
pride do izmenjave informacij. Za obravnavo
plezalnih sten so izjavili, da se ne čutijo usposobljene. Kako naprej s to komisijo? Se bodo
delegati sestajali brez v naprej dogovorjenih
delovnih nalog, se pogovarjali brez da bi zapisali svoja spoznanja? Ali CAA zadoščajo le neke
vrste družabna srečanja teh delegatov in ali bo
strošek teh srečanj ustrezal tako dobljenim
rezultatom?
O nalogah komisij CAA obstoja dokument,
sprejet na skupščini CAA pred nekaj leti.. Ali
je prišlo do potrebe, da se ta dokument spremeni, je kot vprašanje delegatom postavil
predsednik CAA? Kot doslej sem zagovarjal
stališče, da je ključna vsebina dela komisij
načrtno strokovno delo ter izmenjava gradiv,
znanja, izkušenj ter prenos informacij. To stališče so v celoti zagovarjali tudi predstavniki
ostalih članic, zlasti pa predstavniki Nemčije,
Švice, Avstrije ter Italije, ki v sodelovanju
fakultet za šport, ustreznih raziskovalnih inštitucij, profesionalnih in amaterskih strokovnih
kadrov, izkušenj iz svoje dnevne problematike
iz dejavnosti komisij CAA nudijo na voljo članicam največ kvalitetnega gradiva in izkušenj..
Sklepna misel te razprave je bila, da sedanje
komisije za koče, pota in plezalne stene ne
sestavljajo ustrezni delegati.
Skupščina je enoglasno sklenila, da pisarna
CAA povabi vse članice, da te ob upoštevanju
dokumenta o nalogah komisij do 31. 12. letos
imenujejo svojega ustreznega delegata. Do
01.04. 2009 je treba na osnovi predlogov za
sestavo komisije izbrati ustreznega predsednika komisije.
V okviru te razprave so delegati OeAV, DAV in
SAC izpostavili tudi enotno stališče, da se vse
več raznih vladnih ter nevladnih organizacij
vpleta v planinske koče, določa standarde ter
smernice zanje in pota, turistične in druge
organizacije koristijo našo infrastrukturo, pri
realizaciji vseh napotkov pa ostajajo planinske
5
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no ne dopušča, da bi se lahko kdo spopadal s
tem delom poleg svojega rednega dela. Uresničevanje vsebine AK bo v bodoče od planinskih zvez (AK priznava kot sogovornike me le
stališča mednarodnih inštitucij, v tem primeru
CAA) zahtevalo tvornejše sodelovanje, pripravljena stališča in tudi strokovna gradiva, analize, predvsem kar se tiče koč in potov. S tem v
zvezi bo CAA morala imeti tudi redne konzultacije s svojimi člani. Z predvidenim novim
delavcem se bo CAA lažje vključevala v delo,
ki ga skoraj dnevno pričakujejo od nje. Izvajalec nalog AK v gorskem prostoru so planinske
organizacije z svojimi društvi, zato se bo potrebno o pričakovanjih, ki izhajajo iz AK odločneje in strokovno pogovarjati s pripravljalci
gradiv, ki nam postavljajo smernice za naše
delo v gorah. V nasprotnem slučaju planinske
organizacije izgubljajo svoje kompetence.
Skupščina je odobrila dodatno zaposlitev .
Vsebina in usmeritve dela dodatnega delavca,
iz katerega bo izhajal njegov strokovni profil,
je Predsedstvo dolžno pripraviti do 31. 12. t.l.

zveze same brez pomembnejšega sofinanciranja. Tudi s CIPRA se mora CAA redno letno sestajati ter obravnavati potrebna vprašanja in ne
dovoliti, da nam določajo koncepte in način
našega dela. Zgoraj obravnavana komisija je
pomembna za CAA in še posebej za članice,
saj obravnava pretežni del premoženja planinske organizacije.
11. Predlog Predsedstva za spremembe Statuta
Predloge so članice posredovale na podlagi
sklepa zadnje skupščine.
11 a
Sprememba zadeva prvi odstavek 5. člena in
sedmi odstavek 7. člen Statuta, ki bi se po
predlogu črtala, predlaga pa se novo besedilo:
Sklepanje o finančnem planu mora biti potrjeno z dvo tretinsko večine članov. S tem odpade pravica veta, kar bi bilo možno pri soglasnem sklepu, kar je veljalo do sedaj.
11 b
Sprememba zadeva drugi odstavek 7. člen Statuta. Sedanja vsebina predvideva, da na skupščini, kjer se sprejemajo najvažnejši dokumenti CAA, sodelujejo predsedniki članic.
Dopolnitev predvideva, da lahko predsednika
na podlagi pisnega pooblastila v slučaju njegove zadržanosti nadomešča pooblaščenec.

12 b – vodila planinske dejavnosti
Na predložen predlog je bilo danih v razpravi
več pripomb. Čistopis bo članicam posredovan
v mnenje.
12. c - dogovor o alpski klimi
Osnutek tega dogovora je pripravila CIPRA in
je bil predstavljen in obravnavan na »Alpskem
tednu« letos v Franciji. Organizacije, inštitucije in sredstva javnega obveščanja so povabljene, da dajo temu dogovoru vso možno podporo. Gre za vrsto predlogov, kako lahko države na področju Alp prispevajo svoj delež pri
uresničevanju AK z ukrepi n.pr. na področju
energetike, gradbeništva, prometa, gospodarjenja z gorskim prostorom, ekološkimi zaščitnimi ukrepi za alpski prostor, varovanjem vodnih virov, itd
Menil sem, da je nekatere ponujene alineje iz
tega gradiva nemogoče podpreti ali so izven
pristojnosti planinskih organizacij. Planinske
organizacije bodo na osnovi predloga pripravile akcijske načrte, ki naj obravnavajo le tisto,
kjer lahko zveze z lastno iniciativo pripomorejo k uresničevanju sicer hvale vredne pobude.
Skupščina se je odločila, da to ni njen »pozicijski dokument«.

11 c
Sprememba predvideva dopolnitev peti odstavek 7. člena Statuta, po kateri bi imeli na
skupščini poleg predsednika članice glasovalno
pravico tudi člani predsedstva.
Glasovalo se je za vsako predlagano spremembo posebej. Sprejeta in potrjena sta bila predloga 11 a in b, zavrnjen pa predlog 11 c.
12. Predlogi Predsedstva
12 a – novo delovno mesto v CAA
Že na lanski skupščini je Predsedstvo predlagalo, da se v okviru njene pisarne odpre delovno
mesto za potrebe dela in obsežne problematike, ki zadeva CAA iz naslova dejavnosti organov Alpske konvencije (AK). CAA ima v AK status opazovalca. Sestanki v zvezi z AK, kamor je
CAA vabljena, so ponavadi večdnevni, udeleženci se morajo predhodno seznaniti z obsežnim gradivom, do katerega se je na seji potrebno tudi opredeliti in v obravnavi gradiva konstruktivno sodelovati. Seveda že samo navedeLetnik 34 / številka 10 – 2008
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16. Razno
• Nekatere članice niso zadovoljne z
delom mladinske komisije UIAA, saj je
vsebinskega dela (izmenjava programov
usposabljanja, primerjave programskih
vsebin, vsebine dela s različnimi starostnimi skupinami,…) premalo, zato so
dale pobudo za ustanovitev MK pri
CAA. Opozoril sem na dogovor, da si
CAA in UIAA ne bosta konkurirali ali
podvajali dela. Pobudnikom je bil dan
poziv, da pripravijo predlog dolgoročne
usmeritve za delo z mladimi.

13. Predlog FFCAM
Planinska zveza Francije je pripravila anketo,
na osnovi katere želi zbrati podatke o vsebini,
obsegu ter stroških za zavarovanje članstva
članic CAA..
Vprašalnik je zanimivo sestavljen, saj bo v
primeru, da bo izpolnjen, dal zanimive podatke. Pridružil sem se mnenju, da terja vprašalnik preveč konkretne podatke, ki so lahko v
prihodnje tudi predmet ne željenih komercialnih nastopov. Članice bodo navedle tiste podatke, ki jih po svoji presoji lahko posredujejo.
Izpolnjene anketne liste se pošlje direktno na
FFCAM, kopijo pa pisarni CAA, kjer bodo vsi
odgovori na voljo vsem članicam.
14. Potrditev letnega plana dela Predsedstva
in strokovnih komisij
Predlog plana Predsedstva je bil potrjen s
poudarkom, da je potrebno do 30. 04. 09
zagotoviti začetek dela Komisije za koče in
pota. Poleg tega so pred CAA naslednji dve do
tri leta prioritetne še naslednje naloge:
• Zastopanje interesov članic in jih predstavljati v EU
• Bruselj seznaniti z dejavnostjo planinstva
• Sodelovati pri pripravi zakonodaje, ki
se tiče planinske dejavnosti
• Kandidiranje za razvojna sredstva.
Komisija za planinstvo, usposabljanje in varnost mora pri pripravi svojih gradiv za naslednjo sejo upoštevati tudi predloženo gradivo
CAI.
Za komisijo za varstvo narave in urejanje prostora bo g. Meier v sodelovanju z DAV do konca
decembra 2008 pripravil predlog, ki bo dan v
obravnavo.
15. Potrditev finančnega plana za leto 2009
Predstavljen in obrazložen je bil finančni plan,
ki zaradi dodatnega delovnega mesta in nekaj
utemeljenih podražitev dosedanjih postavk
znaša 74.000 €.. Plan je bil soglasno potrjen.

•

V Avstriji sej je pojavila politična
pobuda za organiziranje in združitev
vse mladine (tudi tiste, ki so sedaj
vključeni v zvezo tabornikov, planincev, jamarjev,…) v enotno mladinsko
organizacijo. Športne zveze so se pobudi uprle in bile deležne najširše podpore.

•

Vodja pisarne CAA je razdelil za članice gradivi «pohodniški dnevnik«, pripravljen za najmlajše in zloženko «Alpska konvencija, trajnostni razvoj v
Alpah«.

•

PZS je bila od CAA pooblaščena, da se
od 8. do 10. 10. udeleži mednarodnega
seminarja združenja Evropskih narodnih
parkov, ki bo potekal na Bledu.

•

Predsednik Planinske zveze južne Tirolske se je ob zaključku zasedanja skupščine zahvalil Predsedstvu in še posebej
predsedniku CAA za prizadevno ter
uspešno delo v preteklem letu.

Predsednik je zaključil zasedanje ob 16.40 uri.
Zapisal:
Danilo Škerbinek
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PODPIS NOVE POGODBE O
ZAVAROVANJU ČLANOV
PLANINSKIH DRUŠTEV

2

5. septembra 2008 je bila v prostorih Planinske
zveze
Slovenije
podpisana
nova, triletna pogodba o zavarovanju članov planinskih društev, ki so včlanjeni v PZS
med zavarovalnico TILIA d.d. in Planinsko zvezo Slovenije.
Pogodbo, ki prinaša kar nekaj novosti, med
njimi kritje stroškov reševanja po celem svetu
za A člane in njihove družinske člane (zakonec
in otroci do 18. let starosti), če so člani PD.
Zavarovalnica TILIA pa bo tudi sicer v pogodbenih okvirih podpirala planinsko dejavnost.
Pogodbo so podpisali s strani PZS predsednik
PZS mag. Franci Ekar, s strani zavarovalnice
TILIA d.d. pa predsednik uprave Andrej Kavšek
in član uprave dr. Janez Balkovec.
Pri podpisu so bili prisotni še vodja odbora za
članstvo PZS Danilo Škerbinek, generalni
sekretar PZS Danilo Sbrizaj, vodja računovodstva PZS Vera Šmid in direktor zavarovalne
agencije Koprima Mihael Bešter.

___________________________________________________________________________________

100 LETNICA AVSTRIJSKEGA
TURISTOVSKEGA DRUŠTVA

Dragi prijatelji, člani avstrijskega planinskega turističnega društva.

4.10.2008

Spoštovani g. predsednik OTV g. Otto Rinder.
V veliko veselje nam je, da ste si ob vašem 100
letnem planinskem praznovanju OTV izbrali tudi
planinski obisk dela Julijskih Alp; Julijske Alpe so
zanesljivo fenomen posebne vrste, kjer je stičišče
mediteranskih in severnih vetrov, križišče slovanstva, germanstva, romanstva..; Sončne Alpe v Julicih so bile vedno cilj in želja obiska številnih Evropejcev različnih narodnosti. In to je v današnji
liberizirani Evropi vse bolj aktivno.
Dragi planinski prijatelji OTV:
Naša Planinska zveza, ki je naslednica Slovenskega
planinskega društva iz leta 1893, nadaljuje napredno tradicijo in razvoj planinstva. Smo mednarodno aktivni in tudi prepoznavni po alpinistih svetovne primerljivosti, svetovnih prvakih v športnem
plezanju in seveda tudi po osnovnih temeljnih
dejavnosti na področju dela z mladimi, gorskega
naravovarstva, upravljanju s 8240 km planinskih
poti; skoraj 180 planinskimi postojankami in zavetišči.
Registriranega in zavarovanega članstva imamo v
250 planinskih društvih skoraj 60.000 in smo člani
UIAA, CAA, IKAR..; Podpisanih imamo več dogovo-

O

b praznovanju njihovega stoletnega jubileja so se odločili, da bodo del praznovanja obeležili tudi v Sloveniji na področju Triglavskega narodnega parka. Tako so se
na njihovo željo in povabilo na vmesni točki v
Vratih srečali s predstavniki PZS. Povabilu so
se odzvali predsednik PZS Franc Ekar, Danilo
Škerbinek, član UO PZS in podpredsednik
CAA ter Miro Eržen predsednik PD Mojstrana in
član UO PZS. OTV združuje preko 8000 članov
v sedmih sekcijah s sedežem na Dunaju. Slovenske gore so jim že tradicionalno zelo pri
srcu. Pozdravili si jih vsi trije predstavniki;
Miro Eržen je predstavil tudi izgradnjo Slovensko planinskega muzeja, kar bo mikavna točka
za obiske tudi tujih obiskovalcev gora. Predsednik PZS pa je na kratko prestavil PZS in jim
ob stoletnem jubileju iskreno čestital.
*****
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rov o sodelovanjih z nacionalnimi planinskimi zvezami v Evropi, pa tudi s NMA /Nepal/.
Dragi prijatelji. Tukaj pod najvišjim vrhom Julijskih Alp, Triglavom, vam ob vašem 100 letnem
jubileju iskreno čestitam v imenu slovenskega planinstva za dobro delo, kot tudi za aktiven planinski
razvoj in še posebej za izkazovano veliko skrb pri
varovanju in ohranjanju planinskega sveta.
Ob tem vam želim, da vam bo potovanje in obiskovanje Triglavskega narodnega parka še v naprej
dopadljivo in da se bo tudi vreme poboljšalo in
obsijalo vrhove Julijskih Alp.
Planinski pozdrav in srečno.
Franci Ekar

Miro Eržen, predsednik OTV Otto Rinder, Ekar Franc in
Danilo Škerbinek

___________________________________________________________________________________

PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE NA
SEJMU NARAVA – ZDRAVJE

kih, kjer se aktualno obravnavajo določeni
posegi in gorskemu okolju neprijazni dogodki v
planinsko gorskem svetu. Strokovna sejemska
prireditev je naravnana na množični obisk, še
posebej šolske mladine. Brezplačni ogled sejma pa je še dodatno motiviral človeka, da si
dogodke in darove narave ogleda skrbno in
popolno.

N

a Gospodarskem razstavišču v Ljubljani
se je 2.10.08 odprl sejem "Narava zdravje", kjer se je letos ponovno predstavila Planinska zveza Slovenije. Sejem je bil
naravnan v "Skrb za naravo in ohranjanje stika
z njo", ki se prizadeva za kar najboljše približevanje skrbi za "Sobivanje človeka in narave", v spoštljivosti, ohranjanju in varovanju.
Komisija za varstvo gorske narave je v sodelovanju z Mladinsko komisijo in delovno strokovno službo Planinske zveze Slovenije
pripravila informativno vsebino dela, še posebej iz področja varovanja gorskega okolja in
narave, s splošno informatiko o planinstvu in
napotkih za varno hojo v gorski svet. Skrb sta
prevzeli Vanja Kovač načelnica MK in Rozi Skobe načelnica KVGN. Moramo pa omeniti, da je
PZS s programi in aktivnostjo pridobila odločbo
Ministrstva za okolje in prostor za status druš- Danilo Sbrizaj, generalni sekretar PZS, načelnica MK,
tva, ki deluje v javnem interesu na področju Vanja Kovač in predsednik PZS, Franci Ekar na razstaohranjanja narave za nedoločen čas. Torej je vnem prostoru PZS
PZS tudi lahko udeleženka v določenih postop___________________________________________________________________________________

SLOVENSKI PLANINSKI MUZEJ V
MOJSTRANI DOBIVA PODOBO

nekoliko težje pri oblikovanju vsebinskih zasnov, saj bo potrebno resno oblikovati objektivne in nepristranske strokovne pristope.
Na sliki Miro Eržen aktivno in skrbno sledi mrežnim planom izgradnje; predsednik PZS pa tudi
vsestransko podpira aktivnosti, da bo muzej v
predvidenem roku, v prvi fazi zaključen. Investitor, občina Kranjska gora, pa ima tudi že
sklenjene pogodbe o sofinanciranju, oziroma o
koriščenju evropskih sredstev.

S

lovenski planinski muzej v Mojstrani dobiva podobo, tako kot se je promovirala.
Dela potekajo dosledno v določenih terminih, sredstva in dogovori se prav tako realizirajo. Upamo, da bodo tudi planinska društva in člani držali obljubo, da bo vsak planinec
PD - PZS prispeval po tri evre. Verjetno bo
9
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KOMISIJE UO PZS POROČAJO
VODNIŠKI KOTIČEK
RAZPIS AKCIJ VK ZA LETO 2009
ZAP.
ŠT.

USPOSABLJANJE

IZVAJALEC

LOKACIJA

DATUM

DATUM IZPITA

naknadno

14. 2. -15. 2.

14. 2. -15. 2.

različno po
Sloveniji

marec – junij
šest vikendov
(12 dni)

13. 6. – 14.
6.

ROK PRIJAV

1.

Sprejemni izpit in preizkusna tura za pridobiPU VK PZS
tev kategorije A na
deljenem tečaju

2.

Tečaj za kategorijo A

3.

Tečaj za kategorijo D,
PU VK PZS
1. skupina

Valvasorjev dom

12. 2. – 15. 2.

7. 3. – 8. 3.

4.

Tečaj za kategorijo D,
PU VK PZS
2. skupina

Grohot

12. 3. – 15. 3.

4. 4. – 5. 4.

5.

Tečaj za kategorijo G

PU VK PZS

Planina na Kraju

25. 2. – 27. 2.

14. 3. – 15.
3.

25. 12. 2008

6.

Tečaj za kategorijo E

PU VK PZS

Planina na Kraju

28. 2. – 1. 3.

21. 3.

28. 12. 2008

7.

Tečaj za IPV

PU VK PZS

različno po
Sloveniji

januar - junij

junij

PU VK PZS

14. 12. 2008

12. 12. 2008
12. 01. 2009

01. 12. 2008

ZAP.
ŠT.

USPOSABLJANJE

IZVAJALEC

LOKACIJA

DATUM USPOSABLJANJA

1.

Izpopolnjevanje v snežnih razmerah

PU VK PZS

Grohot

21. 2. – 22. 2.

2.

Izpopolnjevanje v snežnih razmerah

PU VK PZS

Erjavčeva koča

14. 3. – 15. 3.

3.

Izpopolnjevanje v snežnih razmerah

PU VK PZS

Valvasorjev dom

28. 3. – 29. 3.

Rok prijav za snežna izpopolnjevanja je 1 mesec pred izpopolnjevanjem.
Razpis ostalih tečajev in kopnih izpopolnjevanj bo objavljen v naslednji številki Obvestil PZS v Vodniškem
kotičku. Prijavnica bo objavljena na spletni strani PZS.
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PRIJAVNICA IN NAVODILA ZA PRIJAVO
NAVODILA
1. Podatki v prijavnici se izpolnjujejo elektronsko.
2. V primeru ročnega vpisovanja podatkov naj bodo ti čitljivi (obvezno velike tiskane črke).
V nasprotnem primeru se prijavnica smatra kot neveljavna.
3. Tečajnik vpiše vse podatke pod rubriko PRIJAVNICA IN OSEBNI LIST, Podatki o tečajniku.
4. Obvezno je potrebno vpisati vse podatke.
5. Prijavnica z manjkajočimi podatki se smatra kot neveljavna.
6. V primeru, da prijavnica ni podpisana s strani tečajnika, se smatra kot neveljavna.
7. Številka zdravstvene izkaznice je odebeljena devetmestna koda, ki se zaključi z 01. Vpišete številko brez 01. Številka KZZ se potrebuje za vstop v aplikacijo Strokovnega sveta
RS za šport, imenovano ŠPAK.

8. V rubriki PODATKI O ŠOLANJU ime vodje tečaja izpolni panožna zveza – nosilka programa.
V razdelku šolanje za naziv vpišete ime tečaja oz. izpopolnjevanja.
9. Rubriko ZAPISNIK O ŠOLANJU izpolni vodja tečaja.
10. Obveščanje v zvezi s tečajem bo potekalo samo in izključno preko elektronske pošte. V
primeru, da e–naslova nimate, si ga odprite (gmail, yahoo, volja) oz. navedite naslov
nekoga drugega, ki Vas bo obveščal o poteku tečaja.
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PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE
Komisija za usposabljanje in preventivo
Dvoržakova 9, 1001 Ljubljana
Tel: 01/43-45-680
www.pzs.si
planinska-zveza@pzs.si

USPOSABLJANJE JE OMOGOČILO SOFINANCIRANJE EVROPSKEGA SOCIALNEGA SKLADA
EVROPSKE UNIJE IN MINISTRSTVA ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT

PODATK I
ŠPORTNA PANOGA:

O

ŠO LA NJU

PLANINSTVO

USPOSABLJANJE ZA NAZIV:
DATUM TEČAJA:

KRAJ TEČAJA:

VODJA TEČAJA:

PRI JAV NI CA

I N

OSE BNI

LI ST

Podatki o tečajniku:
IME IN PRIIMEK:

SPOL:

M

Ž

NASLOV STALNEGA BIVALIŠČA:
POŠTA S POŠTNO ŠTEVILKO:
TELEFON ali GSM:

E – POŠTA:

ŠT. KZZ (zdrav. zav.):
DATUM ROJSTVA:
STOPNJA IZOBRAZBE:

KRAJ ROJSTVA:
I.

II.

III.

IV.

V.

PLANINSKO DRUŠTVO:

VI.

VII.

VIII.

IX.

MDO:

Planinsko društvo ________________________se obvezuje poravnati vse materialne in finančne obveznosti, ki bodo nastale z udeležbo kandidata(ke) na tečaju, izpitu oz. izpopolnjevanju za vodnika PZS.
Datum:

m.p.

Potrjuje PD:

Tečajnik, s svojim podpisom dovoljuje uporabo podatkov s tega obrazca za potrebe kadrovskega informacijskega sistema na področju športa v Sloveniji, ki ga s pomočjo spletne aplikacije ŠPAK upravlja Ministrstvo za šolstvo in šport.
Datum: ________________

Podpis: ________________

___ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ __
ZA PI SNI K O ŠO LA NJU
(IZPOLNI NOSILEC TEČAJA)
OCENA:

Opravljene vse obveznosti dne:
Nosilec tečaja:
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KOPNO IZPOPOLNJEVANJE ZA VODNIKE PZS, MDO DOLENJSKE IN BELE KRAJINE
Gorjanci, 19. – 20. 04. 2008
Vodstvo:
1.
Martin Luzar
2.
Franc Kadiš

vodnik
IPV

3.
4.

Katja Kadiš
Janko Mihev

IPV
IPV

5.

Rudi Ambrož

IPV

6.

Jože Kamenšek

IPV

7.

Franci Kokalj

zdravnik

organizacijski vodja tečaja
tehnični vodja, inštruktor (gibanje in orientacija –
praktično)
inštruktor (gibanje in orientacija – praktično)
inštruktor (gibanje in orientacija, teoretično in
praktično)
inštruktor (gibanje in orientacija, teoretično in
praktično)
inštruktor (gibanje in orientacija, teoretično in
praktično)
predavatelj, tema Prva pomoč

Seznam udeležencev izpopolnjevanja:
Z.š.
Planinsko društvo
Priimek in ime
1.
Bergant Marjeta
Črepinšek
2.
Maksimiljan
PD Novo mesto /
3.
Dolinar Branko
MDO Dolenjske in Bele
4.
Markovič Anton
krajine
5.
Markovič Majda
6.
Progar Anton
Serini Diana
7.
8.
Jakofčič Franc
PD Semič /
Milosavljevič
9.
MDO Dolenjske in Bele
Sašo
10. krajine
Pavlin Jože
11.
Plut Dušan
12. PD Črnomelj /
Dragoš Milena
MDO Dolenjske in Bele
13.
Jerman Sonja
krajine
14.
Cvelbar Franc
PD Trebnje /
15.
Kovačič Jože
MDO Dolenjske in Bele
16.
Kovačič Miran
krajine
Pajk Marjan
17.
PD Pohodnik / MDO Dol.
18.
Rems Marko
In Bele
19.
Lončar Matej
PD Horjul /
20.
Seliger Bogdan
MDO Ljubljana
21.
Slovaša Peter
22.
Česnik Gregor
PD RTV / MDO Ljubljana
23.
Marilt Slavko
PD Vrhnika / MDO
24.
Pečlin Tatjana
Ljubljana
OPD Koper / MDO
25.
Cergol Boris
Primorske
PD Vinska gora / MDO
26.
Kumer Tomaž
Savinjski
13
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KOPNO IZPOPOLNJEVANJE ZA VODNIKE PZS, MDO GORENJSKE
Valvasorjev dom pod Stolom, 09. – 10. 05. 2008
Vodstvo:
Predavatelji:
ANDREJ KUNSTELJ
MATJAŽ HAFNER
MARJAN RUČIGAJ

ZDRAVNIK GRS
IPV - VPZS
IPV - VPZS

MATJAŽ HAFNER
JOŽE VARL

IPV – VPZS
VPZS

Prva pomoč in reševanje
Razvedanje, profil poti
Bivanje v naravi,
spuščanje po vrvi
Kulturne, sociološke in
pravne osnove vodništva

Inštruktorji:
ŠOLAR MARTIN
MATJAŽ HAFNER
MARJAN RUČIGAJ
ALEŠ BAGARI
JOŽE ROŽIČ
JOŽA VARL

IPV - VPZS
IPV - VPZS
IPV - VPZS
IPV - VPZS
IPV - VPZS
VPZS

Razvedanje, Bivanje v naravi
Razvedanje, Bivanje v naravi
Razvedanje, Bivanje v naravi
Razvedanje, Bivanje v naravi
Razvedanje, Bivanje v naravi
Razvedanje, Bivanje v naravi

Udeleženci:
1
JUREJEVČIČ
2
TRILER
3
MIS
4
UREVC
5
ČUK
6
ČUK
7
BOŽIČ
8
GORJUP
9
RAJGELJ
10 ZAVRŠNIK
11 BERGELJ
12 KOS
13 KAJDIŽ
14 NAGLIČ
15 KASTELIC
16 POLJAK
17 STAREŠINIČ
18 NOVAK
19 HABJAN
20 JUŽNA
21 VIDALI
22 SOBOČAN
23 ZUPANČIČ
24 GABERŠČIK

SANDI
KLEMEN
TOMAŽ
RADO
JURIJ
HERMINA
DARKO
SIMON
DUŠAN
BOJAN
RUDI
NEŽA
DRAGO
TOMAŽ
NENAD
STANE
STANISLAV
ALOJZ
PAVLE
JERNEJ
MIHA
BOJAN
PRIMOŽ
DARINKA
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POŠTE IN TELEKOMA LJUBLJANA
POŠTE IN TELEKOMA LJUBLJANA
MEDVODE
BLED
KRIŽNA GORA
KRIŽNA GORA
NOVA GORICA
NOVA GORICA
ŽIROVNICA
ŽIROVNICA
ŽIROVNICA
ŽIROVNICA
ŽIROVNICA
LOGATEC
KRANJ
ČRNOMELJ
ČRNOMELJ
JESENICE
ŽELEZNIKI
DOMŽALE
DOMŽALE
RAŠICA
RAŠICA
POŠTE IN TELEKOMA LJUBLJANA
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KOPNO IZPOPOLNJEVANJE ZA VODNIKE PZS, MDO KOROŠKE
Naravske Ledine, 09. – 10. 05. 2008
Vodstvo:
CIGALE
ČEGOVNIK
KUMER
KADIŠ
MIHEV
PUŠNIK

IVAN
OTO
FRANCI
FRANC
STANKO
JANETA

Udeleženci:
1.
CEPEC
2.
TEKAVEC
3.
VEČKO
4.
KRIVEC
5.
ROSC
6.
GROŠELJ
7.
MIHEV
8.
ŽUNEC
9.
SENICA
10. APAT
11. TRETJAK
12. KOTNIK
13. LESJAK
14. KOTNIK
15. KRAJNIK
16. ROŽIČ
17. HEBER
18. MOČILNIK
19. MIRKAC
20. OGRAJENŠEK
21. OGRAJENŠEK
22. PIKO
23. AREH
24. GUGLETA
25. NOVAK
26. PIPAN
27. KUZMAN
28. BENIGAR

TONE
RUŽA
RAJKO
STOJAN
STANISLAV
ALOJZ
SONJA
JOŽEF
JOŽEF
JOŽE
ANKA
BOŽO
BOŠTJAN
IVANA
ZDENKA
ZORAN
ANDREJ
IZIDOR
MATEJ
IZIDOR
SIMON
BLAŽ
PRIMOŽ
MILAN
ANDREJ
DAMJAN
ANDREJ
ELIZABETA

OŽBALT-KAPLA
POŠTE IN TELEKOMA LJUBLJANA
SLOVENJ GRADEC
MEŽICA
MEŽICA
ZAGORJE OB SAVI
RAVNE NA KOROŠKEM
RAVNE NA KOROŠKEM
SLOVENJ GRADEC
RAVNE NA KOROŠKEM
RAVNE NA KOROŠKEM
RIBNICA NA POHORJU
MEŽICA
DRAVOGRAD
DRAVOGRAD
DRAVOGRAD
DRAVOGRAD
PREVALJE
PREVALJE
POLZELA
POLZELA
ČRNA NA KOROŠKEM
SLOVENJ GRADEC
POŠTE IN TELEKOMA LJUBLJANA
SNEŽNIK IL. BISTRICA
SNEŽNIK IL. BISTRICA
VELENJE
SNEŽNIK IL. BISTRICA

KOPNO IZPOPOLNJEVANJE ZA VODNIKE PZS, MDO LJUBLJANE
Kamniška Bistrica, 16. – 17. 05. 2008
Vodstvo:
Predavatelji:
1. Mira AŽMAN
2. Marinka KOŽELJ STEPIC
3. Drago METLJAK
4. Bojan POLLAK

zdravnik GRS
IPV
AI
GV
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Prva pomoč
Organiziranost
Gibanje
Orientacija
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Inštruktorji:
1. Janez AŽMAN
2. Lojze JERMAN
3. Marinka KOŽELJ STEPIC
4. Drago METLJAK
5. Bojan POLLAK
Udeleženci:
1. Irena CUNJA
2. Tadeja ČEŠKA
3. Jernej GRAD
4. Boštjan KAPLAN
5. Ana KEŠNAR
6. Marjan KOBAV
7. Matevž KOŠIR
8. Marjan KOVAČIČ
9. Marija MAGAJNE
10. Katarina MARIN
11. Franci MEDVED
12. Miran MUHIČ
13. Borut PAŠKULIN
14. Gašper PINTARIČ
15. Vinko PINTARIČ
16. Sonja PODBORŠEK
17. Janez POGAČAR
18. Marko PRIMAR
19. Ines RUTAR
20. Stane SIMŠIČ
21. Zoran SODNIK
22. Tomaž STRAŽAR
23. Andrej STUCHLY
24. Janez URŠIČ
25. Jožica URŠIČ
26. Aleš ŽIGON

GV
AI
IPV
AI
GV

Gibanje, Orientacija
Gibanje, Orientacija
Gibanje, Orientacija
Gibanje, Orientacija
Gibanje, Orientacija

Slavnik
Domžale
Domžale
Drago Bregar
J. Trdina Mengeš
Kamnik
Kamnik
Šmarna gora
Ljubljana-Matica
J. Trdina Mengeš
Šmarna gora
RTV
Pošte in Telekoma Ljubljana
BTC
BTC
Komenda
Komenda
Polje
IMP
Kamnik
Komenda
Polje
IMP
Komenda
Komenda
Slavnik

KOPNO IZPOPOLNJEVANJE ZA VODNIKE PZS, MDO SAVINJSKE
Golte, 16. – 17. 05. 2008 in 17. – 18. 05. 2008
Vodstvo: Jurij Drev – organizacijski vodja izpopolnjevanja, Milan Domitrovič – tehnični vodja,
Mateja Grat, Jože Kamenšek, Silvester Jošt, Jože Kodre, Elč Prezelj in Tone Golnar.
Udeleženci: izpopolnjevanja se je v prvi skupini udeležilo 27 vodnikov PZS, v drugi skupini pa 24
vodnikov PZS, skupno 51 vodnikov PZS, iz 20 planinskih društev, večina iz Savinjskega MDO ter 2
iz MDO Podravja:
KUKOVEC MARJAN, PODPEČAN IVAN, LINDIČ IVAN, FURMAN VIKTOR, VOGRINC MILAN, SENIČ IGOR,
GRUDNIK SANDI, UZAR SREČKO, SLOKAN VERA, ERJAVEC MARIJA, MIKLAVC LUDVIK, LUKANC
BORIS-LUKA, KUHAR NEDELKO, ČULK SILVA, ČULK SREČKO, LIPOVŠEK IGOR, TRBOVC JAKOB, SAMPRIMOŽNK BOŠTJAN, LEŠNIK UROŠ, GLAVNIK FERDINAND, DAUGUL ROMANA, GORENJAK VLADO,
ŠILD FRANC, VAHTER UROŠ, VIDMAJER ADI, ŠIP DUŠAN, VRČKOVNIK PETER, BERTL KAPUN,
CEGLAR BORUT, VIDOVIČ UROŠ, DOKL BRANKO, GROSMAN MARJAN, KOLŠEK VASJA, KOŠIR BOŽIDAR, KRIVOKAPIĆ NEBOJŠA, KRIŽNIK SANDI, LESKOVŠEK MAJA, MAČEK NINA, MARUŠIČ ANTON,
POTOČNIK IRENA, POTOČNIK JOŽE, RETKO IRENA, ŠTEFAN MATJAŽ, ŠVAJGEL JOŽE, TURNŠEK
ALEKSANDER, VIHER ALOJZ, ZABUKOVNIK JERIČ BRINA, ŽOHAR MATJAŽ, ŽOHAR MAGDA, ŽUŽA
LUKA, GLUK LOJZE.
Letnik 34 / številka 10 – 2008
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KOPNO IZPOPOLNJEVANJE ZA VODNIKE PZS, MDO PODRAVJA
Ruška koča na Pohorju, 09. – 10. 05. 2008
Vodstvo:
1. Jože Bobovnik
2. Pavel Jerebic
3. Franc Kocbek
4. Stanka Čoh
5. Miran Tarkuš
6. Janez Vertič
7. Damjan Vidovič
8. Miran Čoh
Udeleženci:
1 BIBIČ
2 BOJANOVIČ
3 BREZOČNIK
4 ČOP SENEKOVIČ
5 DABIČ
6 DAJNKO
7 DOGŠA
8 FARASIN
9 FRIDL
10 GOLOB
11 HAZNADAR
12 HEDL
13 HEINSCHKO
14 HLADEN
15 HORVAT
16 KOKOL
17 KOLAR
18 KOROŠEC
19 KOROŠEVIČ
20 LESKOVAR
21 LORBER
22 MIHALIČ
23 MIKOLIČ
24 PARADIŽ
25 PAVLIN
26 PETROVIČ
27 PILKO
28 PREGRAD
29 PURG
30 RESNIK
31 SKLEDAR
32 STUPAN
33 ŠEGA
34 TOVŠAK
35 TOVŠAK
36 VALCL
37 ZORKO
38 MEGLIČ
39 BREZNIK
40 MEGLIČ
41 AUGUSTINOVIČ

BREDA
SIMONA
ALEŠ
BREDA
VIKTORIJA
JOŽE
DRAGO
BOŠTJAN
VLADO
ALOJZ
URŠKA
BOŠTJAN
VIKTORIJA
KSENJA
MATEJ
MARJAN
EDVARD
BOGDAN
ELICA
IVANA
ZORAN
VERA
RENALDO
LOVRENC
ANDREA
FRANC
MARIJA
JOŽE
ANTON
MARJETA
RAFAEL
DANIJELA
JOŽE
CIRIL
SLAVICA
ANDREJA BARBARA
ALENKA
VLADKO
JOŽE
VLADKO
FRANC

KOZJAK MARIBOR
DRAVA MARIBOR
FRAM
GORJE
PTUJ
PTUJ
KOZJAK MARIBOR
DRAVA MARIBOR
PTUJ
PTUJ
LOVRENC NA POHORJU
PTUJ
LOVRENC NA POHORJU
LJUTOMER
SLOVENSKA BISTRICA
GORNJA RADGONA
POLJČANE
SLOVENSKA BISTRICA
GORNJA RADGONA
SLOVENSKA BISTRICA
MARIBOR MATICA
GORNJA RADGONA
FRAM
LOVRENC NA POHORJU
KOZJAK MARIBOR
CIRKULANE
ŽELEZNIČAR MARIBOR
MARIBOR MATICA
PTUJ
SLOVENSKA BISTRICA
KOZJAK MARIBOR
DRAVA MARIBOR
SLOVENSKA BISTRICA
JAKOBA ALJAŽA MARIBOR
JAKOBA ALJAŽA MARIBOR
JAKOBA ALJAŽA MARIBOR
PTUJ
SKALCA HOČE-SLIVNICA
SKALCA HOČE-SLIVNICA
SKALCA HOČE-SLIVNICA
TAM MARIBOR
17
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42 ČREPNJAK
43 ČREPNJAK
44 DOBRILA
45 GUID
46 LAZNIK
47 MURKO
48 ŠTABUC
49 ŽNIDARŠIČ

MOJCA
VINKO
VINKO
NIKOLA
SREČKO
JOŽE
IGOR
SAMO

TAM MARIBOR
TAM MARIBOR
TAM MARIBOR
TAM MARIBOR
TAM MARIBOR
TAM MARIBOR
TAM MARIBOR
TAM MARIBOR

KOPNO IZPOPOLNJEVANJE ZA VODNIKE PZS, MDO NOTRANJSKE
Krim, 31. 05. – 01. 06. 2008
Vodstvo:
Predavatelji:
1. Mira AŽMAN
2. Drago METLJAK
3. Bojan POLLAK

zdravnica
AI
GV

Prva pomoč
Organizacija VPZS, Gibanje
Orientacija

Inštruktorji:
1. Lojze JERMAN
2. Danilo ŠKERBINEK
3. Drago METLJAK
4. Bojan POLLAK
5. Janez AŽMAN

AI
IPV
AI
GV
AI

Gibanje, Orientacija
Gibanje, Orientacija
Gibanje, Orientacija
Gibanje, Orientacija
Gibanje, Orientacija

Udeleženci:
1. KAVČIČ ANA
2. ŠKRLJ JERCA
3. SEČNIK VILJEM
4. SMRTNIK SIMONA
5. GORŠIČ MATEJ
6. MARINČIČ BARBARA
7. PERKO GREGOR
8. BURJAK MATEJ
9. MALNERŠIČ MIRO
10. HRUŠOVAR BORIS
11. KRAMAR DRAGO
12. PAPEŽ ZDRAVKO
13. PIRNAT ŠPELA
14. PRAŠNIKAR DUŠAN
15. LESJAK MARIJA
16. PONIŽ ALEKSANDRA
17. NABERGOJ JURIJ
18. JEŽ MITJA
19. NAGLOST OTON
20. GORJANC BOJAN
21. ŠČUKA TINE
22. BIŠČAK MARKO
23. SEVER SEBASTJAN

Blagajana
Blagajana
Šentjošt
Horjul
Podpeč-Preserje
Podpeč-Preserje
Podpeč-Preserje
Horjul
Vrhnika
Videm
Videm
Sežana
Domžale
Domžale
Vinska Gora
Vipava
Vipava
Vipava
Vipava
Postojna
Postojna
Postojna
Postojna
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Na podlagi 15. člena Pravilnika o organiziranosti vodnikov PZS (Obvestila PZS, številka 4, 9. april
2004) Vas vabim na

ZBOR VODNIKOV PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE,
ki bo v soboto, 22. novembra 2008, ob 09. uri v Izobraževalnem centru za
zaščito in reševanje na Igu (Zabrv 12, Ig).
DNEVNI RED:
1. Izvolitev delovnega predsedstva in organov Zbora vodnikov 2008
2. Poročilo verifikacijske komisije
3. Sprejem Poslovnika o delu Zbora vodnikov
4. Poročilo o delu VK PZS in podkomisij za leto 2008
5. Razprava o poročilih
6. Potrditev programa dela VK in finančnega načrta VK za 2009
7. Razno
Vabljeni ste vsi vodniki PZS, pravico glasovanja pa imajo delegati in načelniki odborov vodniških
odsekov MDO.
Načelnik VK PZS:
Boris Madon

IZ PLANINSKE ZALOŽBE
PLANINSKO-IZLETNIŠKI VODNIK
BOHINJ

V

knjižici so na 104 straneh opisani izleti
in planinske ture na območju Bohinja.
Kot izhodišča so na začetku vsakega opisa
navedeni kraji, do katerih se lahko pripelješ z
avtom; izjeme so Rjava skala, kamor te pripelje gondola smučišča Vogel, ter vzpona na Veliko Špičje in Vrh nad Škrbino, ki sta opisana kot
samostojni turi z izhodiščem v Koči pri Triglavskih jezerih oz. v Domu na Komni.
Paleta izbranih izletov in tur je silno pisana,
kot je pisan Bohinj. Zatorej si bo lahko vsakdo
z lahkoto izbral primeren cilj, ki je pravzaprav
samo pika na »i« prehojeni poti, polni doživetij, navdihov, srečanj, razgledov.
Cena vodnika je 11 €.
Informacije in naročila:
Planinska založba PZS
Dvoržakova 9, p.p. 214
1001 Ljubljana

Tel. 01/43 45 684, fax: 01/43 45 691
el. naročila: planinska.zalozba@pzs.si ali preko
spletnih strani PZS: www.pzs.si
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KOMISIJA ZA ALPINIZEM
TRADICIONALNO SREČANJE
ALPINISTOV VETERANOV
PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE V
ERJAVČEVI KOČI NA VRŠIČU

Predsedniku veteranov PZS, pa se je predsednik PZS zahvalil s knjižnim delom.

K

ljub slabemu vremenu se je 3. oktobra
2008 zbralo skoraj 50 alpinistov veteranov na tradicionalnem srečanju. Ob tej
priložnosti je bila izdana knjiga, ponatis izjemnega alpinističnega dela Ivana Bučarja "Koča
na robu" izdana leta 1941. Posvečena pa je
bila "Vam vsem, ki ste v tovarištvu doživljali
človeka in tebi Klement Jug, ki si nam od 11.
avgusta 1924 mrtev živ vodnik". Knjigo, katera
je izjemna vrednota za alpinista, hribovca je v
samozaložbi natisnil in založil Vojko Bučar. Ob
tej priložnosti pa je predsednik združenja alpinističnih veteranov PZS France Zupan
podelil spominska priznanja ob življenjskih
jubilejih za: 70, 75 in 80 let. Predsednik PZS
Franc Ekar, ki je tudi njihov veteran, pa se je
zahvalil vsem za pripadnost in zvestobo slovenskemu planinstvu "njihova dejanja in zapuščina bo večna vrednota slovenskega alpinizma". Ob tem je predsednik PZS seznanil veterane, da je PZS ponovno dobila status humanitarne dejavnosti na področju prostovoljstva v
javnem interesu za dela in pomoč z bolnimi in
oslabelimi, za preventivo, vzgojo in izobraževanja iz področja preventive in reševanja.

GOSPODARSKA KOMISIJA

G

ospodarska komisija je v zadnji številki Obvestil PZS objavila poziv planinskim društvom da
naj na priloženem obrazcu sporočijo na PZS podatke o obratovanju planinske koče v letu
2009. Do danes (7.10.2008) smo prejeli te podatke le za 19 planinskih koč, zato vas ponovno prosimo, da nam podatke čim prej posredujete, saj se dogovorjeni rok za oddaj, ki je 20.
oktober 2008 hitro bliža.
V tej številki Obvestil smo objavili tudi poziv PD za oddajo prijav investicij v planinske koče.
Čeprav je rok za oddajajo prijav investicij v planinske koče za leto 2009, ki je bil 30. september
2008, že potekel, vas pozivamo, da nas z nameravanimi deli seznanite, saj bomo le tako lahko
skupaj z Ministrstvom za gospodarstvo pripravili ustrezen razpis.
generalni sekretar PZS
Danilo Sbrizaj
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KOMISIJA ZA PLANINSKE POTI
Komisija za planinske poti bo v letu 2009 izvedla več različnih usposabljanj za markaciste in 9.
delovnih akcij na visokogorskih planinskih poteh. Seznam usposabljanj in predlog akcij sta objavljena v tabelah, kot priloga.

Za leto 2009 razpisuje Komisija za planinske poti UO PZS
¾

DVA TEČAJA ZA MARKACISTE PZS

Kandidat za markacista Planinske zveze Slovenije mora ob prijavi izpolnjevati naslednje splošne
pogoje:
• Starost najmanj 18 let
• Dosežena III. stopnja šolske izobrazbe
• Enoletna predhodna aktivnost v planinstvu.
• Članstvo v planinskem društvu, ki je član Planinske zveze Slovenije
Planinska društva naj prijave za svoje kandidate pošljejo na uradnem obrazcu: »Prijavnica za
tečaj markacistov PZS« (priloga)

najkasneje do 30. novembra 2008 na naslov:
Planinska zveza Slovenije, Komisija za planinske poti, p.p. 214, 1001 Ljubljana

¾

PET LICENČNIH IZPOPOLNJEVANJ

1. Na licenčno izpopolnjevanje naj se prijavijo markacisti PZS, ki so postali markacisti pred
letom 2004.
2. Stroške usposabljanja je potrebno poravnati pred začetkom usposabljanja po računu, ki ga
PD oziroma posameznik (samoplačnik) prejme po pošti.
3. KPP PZS si pridržuje pravico odpovedati izvedbo usposabljanja najpozneje pet dni pred začetkom usposabljanja, če je število prijavljenih premajhno oziroma zaradi drugih objektivnih
razlogov. V tem primeru prijavljenim vrnemo celoten vplačani znesek. KPP PZS lahko v primeru slabih vremenskih razmer spremeni v razpisu navedeno lokacijo ali datum licenčnega
usposabljanja.
Planinska društva naj prijave za svoje kandidate pošljejo na uradnem obrazcu: »Prijavnica za
licenčno izpopolnjevanje markacist PZS« (priloga)

najkasneje do 30. novembra 2008 na naslov:

Planinska zveza Slovenije, Komisija za planinske poti, p.p. 214, 1001 Ljubljana
Obrazec je priloga temu razpisu – najdete ga tudi na spletni strani Komisije za planinske poti:
www.kpp-pzs.si – pod rubriko OBRAZCI
Dodatne informacije daje strokovni sodelavec Danilo Sbrizaj, na telefon 01/43-45-682, ali enaslov: danilo.sbrizaj@pzs.si

Opozarjamo, da bo komisija upoštevala samo tiste prijave, ki
bodo poslane na predpisanem obrazcu.
Načelnik Komisije za planinske poti
Tone Tomše
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PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE
KOMISIJA ZA PLANINSKE POTI
Dvoržakova 9, 1000 Ljubljana
Tel: 01/ 43 45 682 faks: 01/ 43 45 691
email: koce.pota@pzs.si

P R I J A V N I C A
ZA TEČAJ MARKACIST PZS
Podatki o kandidatu
IME IN PRIIMEK: _____________________________________________________ SPOL: M

Ž

NASLOV STALNEGA BIVALIŠČA: __________________________________________________________
POŠTA S POŠTNO ŠTEVILKO: I__I__I__I__I __________________________________________________
DATUM ROJSTVA

___________________ KRAJ ROJSTVA____________________________________

EMŠO: I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Športna panoga:

PLANINSTVO / MARKACIST PZS

TELEFON ali GSM: I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
ŠT. KZZ (kartice zdrav. zavarovanja): I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
STOPNJA IZOBRAZBE:

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

POKLIC: __________________________________________________________________________________
ČLAN PLANINSKEGA DRUŠTVA:____________________________________________________________

Prijavljam se na strokovno usposabljanje za pridobitev naziva MARKACIST PZS
Podatki o plačniku stroškov usposabljanja:
NAZIV / IME: ______________________________________________________________________
SEDEŽ / NASLOV: _____________________________________________________________________
KRAJ IN POŠTNA ŠTEVILKA: I__I__I__I__I ____________________________________________
DAVČNA ŠTEVILKA: I__I__I__I__I__I__I__I__I

DAVČNI ZAVEZANEC

DA

NE

TELEFON:________________TELEFAKS:______________ E-POŠTA________________________
Datum prijave: ______________________________
Kandidat s svojim podpisom dovoljuje uporabo, hrambo in posredovanje podatkov s tega obrazca za potrebe nosilca usposabljanja,
Strokovnega sveta Republike Slovenije za šport ter Ministrstva za šolstvo, znanost in šport. Podatke s tega obrazca s pomočjo spletne
aplikacije ŠPAK upravlja Zavod za šport Slovenije – Športno informacijski center.

Podpis kandidata:

Podpis (in žig) plačnika:

_____________________________

_____________________________
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PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE
KOMISIJA ZA PLANINSKE POTI
Dvoržakova 9, 1000 Ljubljana
Tel: 01/ 43 45 682 faks: 01/ 43 45 691
email: koce.pota@pzs.si

PRIJAVNICA ZA LICENČNO IZPOPOLNJEVANJE
MARKACIST PZS
PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE
KOMISIJA ZA PLANINSKE POTI
Dvoržakova 9, 1000 Ljubljana

Prejeto:

Prijavljam se za licenčno izpopolnjevanje za markacista PZS, ki bo:
v organizaciji:

Komisije za planinske poti – OPP:

Ime in priimek:

Evidenčna št.:

Naslov bivališča:
Leto in kraj rojstva:
Telefon doma:
GSM:
e - pošta:

Planinsko društvo:
MDO / OPP:
Sem samoplačnik:

Datum:

DA

NE

m.p.

Potrjuje
PD:
(ni potrebno za samoplačnike)
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RAZPIS ZA PRIJAVO NOVIH ČLANOV TEHNIČNE EKIPE KOMISIJE ZA POTA
Komisija za planinske poti v okviru svojih dejavnosti vsako leto glede na prijave posameznih planinskih društev, ki skrbijo za zavarovane poti in zbranih pripomb ter ogledov na terenu, pripravi
plan akcij za popravilo zavarovanih poti v visokogorju. Teh akcij je v letu 2009 predvidenih
devet (9) v trajanju 45 delovnih dni. Akcije se planirajo tudi glede prioritete popravila oziroma
obiskanosti poti, razpoložljivih finančnih sredstev in glede na število kadra, ki je na razpolago za
izvedbo teh akcij. Na vseh teh akcijah v enem letu sodeluje od 30 - 40 usposobljenih markacistov.
Ker imamo iz leta v leto večje težave pri formiranju ustreznih delovnih ekip vabimo vse zainteresirane markaciste, da se prijavijo na ta razpis. Pogoji za sodelovanje v ekipi so:
• da imajo opravljen tečaj za markacista
• da imajo vsaj nekaj izkušenj o gibanju v visokogorskem svetu
• da nimajo težav z vrtoglavico
• da jih veseli tako delo
Vsi prijavljeni markacisti bodo opravili še dodatno usposabljanje (priprava na akcijo, poznavanje
vozlov in osnov navezovanja in varovanje sebe in opreme). Usposabljanje bo trajalo en dan.
Prijave pošljite

najkasneje do 30. novembra 2008 na naslov:
Planinska zveza Slovenije, Komisija za planinske poti, p.p. 214, 1001 Ljubljana

POROČILO O DELU NA PLANINSKIH POTEH V LETU 2008
Planinska društva oziroma markacisti vsako leto opravimo veliko število prostovoljnih ur pri urejanju, vzdrževanju in označevanju planinskih poti. Žal, vemo za to naše delo največkrat le mi
sami ali kvečjemu posamezni člani domačega društva. Zato je prav, da ob koncu leta pripravimo
poročilo o našem delu z ovrednotenjem finančnega dela, ki ga za to dejavnost nameni planinsko
društvo iz gospodarske dejavnosti, če jo seveda ima, ali pa iz za ta namen pridobljenih sredstev.
Na podlagi poslanih poročil bomo lahko sestavili skupno poročilo iz katerega bo razviden naš prispevek za prijetno in predvsem varno hojo po našem hribovitem in gorskem svetu. Zato pozivam
vse načelnike odsekov za planinske poti oz markacijskih odsekov v planinskih društvih, da poročila, ki jih pripravijo za upravne odbore in občne zbore društev pošljejo tudi na Komisijo za planinske poti.
Poročila o opravljenih delih na planinskih poteh v letu 2008 pošljite na obrazcu »Poročilo o delu
na planinskih poteh« (priloga)

najkasneje do 15. novembra 2008 na naslov:
Planinska zveza Slovenije, Komisija za planinske poti, p.p. 214, 1001 Ljubljana
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Obvestila Planinske zveze Slovenije
PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE
KOMISIJA ZA PLANINSKE POTI
Dvoržakova 9, 1000 Ljubljana

Tel: 01/ 43 45 682 faks: 01/ 43 45 691
email: koce.pota@pzs.si

PLANINSKO DRUŠTVO ____________________________________________________
Datum:

POROČILO

o delu na planinskih poteh

Redno vzdrževanje na planinskih poteh v letu 2008
Ime poti:

št. poti:

Delo so opravili:

Opravljeno število ur dela:
Prispevek planinskega društva v €:
Načelnik odseka za planinske poti:
Žig PD

Predsednik

Vse podrobnejše opise del in pripombe vpišite na hrbtni strani!
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SEZNAM USPOSABLJANJ
Komisije za planinske poti v letu 2009
Datum
Sobota, 07. marec
Sobota, 28. marec
Sobota, 18. april

Vrsta usposabljanja
Seminar za operaterje za vnos poti
v geografski informacijski sistem
Licenčno izpopolnjevanje
Usposabljanje za nove člane tehničnih ekip

Kraj usposabljanja
»P'r Hlipč« na Samotorici
Gašperjeva koča pod
Velikim Kozjem

Sobota, 09. maj
Sobota in nedelja,
16. in 17. maj

Licenčno izpopolnjevanje

Dom v Kamniški Bistrici
Pečovnikova koča na
Grmadi

Tečaj za markaciste PZS

Koča na Blegošu

Sobota, 23. maj
Sobota in nedelja,
30. in 31. maj

Skupščina PZS
Tečaj za markaciste PZS

Koča na Blegošu

Sobota, 06. junij
Sobota, 13. junij

Dan slovenskih planincev
Zaključek tečaja za markaciste
PZS - Peca 2007

Krim
Poštarski dom pod
Plešivcem

Sobota, 20. junij

Licenčno izpopolnjevanje

Planinski dom na Mirni gori

Sobota,11. julij

Licenčno izpopolnjevanje

Koča na Grohotu

Sobota, 12. september
Sobota in nedelja,
05. in 06. september
Sobota in nedelja,
19. in 20. september
Sobota, 26. september

Licenčno izpopolnjevanje

Dom na Slivnici

Tečaj za markaciste PZS

Planinski dom na Okrešlju

Tečaj za markaciste PZS
Zaključek tečaja za markaciste
PZS – Valvasor 2007

Planinski dom na Okrešlju
Valvasorjev dom

•
•

termin usposabljanja za inštruktorje markaciste še ni določen
meseca julij in avgust sta rezervirana za akcije v visokogorju

Načelnik KPP:
Tone Tomše l.r.
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Predlog

PREDVIDENE DELOVNE AKCIJE NA OBNOVI PLANINSKIH POTI V LETU 2009
IME POTI

1.

PLANINSKO DRUŠTVO

Trajanje
akcije

Predvideni datum

Križe

5 dni

20.06 - 24.06.

Lanz Rudi – opravi ogled

DA

Boštjan Rigler
Jože Rovan
Florjan Nunčič

DA

Zdravko Bodlaj
Lojze Pirnat
Stanko Gašparič
Anton Žagar
Gorazd Hace
Jože Benedik
Jože Rovan
Franci Pukl
Jože Videc
Jože Krašek
Dušan Klinar
Franci Pukl

DA

Ljubljana Matica

5 dni

25.07.- 01.08.

3.

Zavetišče v Gozdu – Ježa –
Štajnarica – Mala Poljana
Konjsko sedlo – Triglavski dom na
Kredarici
Grohot – Raduha / čez Durce

Mežica

4 dni

18.07.- 21.07

4.

Škarje – Planjava – Kamniško sedlo

Celje Matica / Kamnik

5 dni

14.08.- 18.08

5.

Pot skozi Turski žleb

Celje Matica

7 dni

24.08.- 30.08

6.

Pot čez Taško

Kranj

5 dni

13.06 - 17.06.

7.

Pot čez Komarčo

Ljubljana Matica

4 dni

26.06.- 29.06

8.

Razor, Pihavec, Bovški Gamsovec

Radovljica

5 dni

17.07.- 21.07

9.

Pot skozi Kot in pot na Rjavino

Javornik-Koroška Bela

5 dni

24.07.- 28.07

2.

SKUPAJ

Vodja akcije

Helikopter

NE

DA
NE
DA
DA
DA

45 dni

Opombi:
• Datumi posameznih akcij so okvirni in se lahko še spremenijo
• V primeru večje poškodbe na katerikoli poti se plan akcij prilagodi

Komisija za planinske poti PZS
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KOMISIJA ZA VARSTVO GORSKE NARAVE
OBVESTILO KVGN

O

bveščamo vse varuhe gorske narave, usposobljene v letih 2002, 2003 in 2004, ki se lansko
leto niso udeležili licenčnega usposabljanja in jim je licenca letos zapadla, da bo letošnje
licenčno usposabljanje v soboto, 25. 10. 2008 v Planinskem domu pri Gospodični na Gorjancih. Vse podrobnosti bodo sporočene še s posebnim obvestilom po pošti.
Načelnica KVGN UO PZS
Rozalija Skobe
___________________________________________________________________________________

PODELITEV DIPLOM VARUHOM
GORSKE NARAVE 2008
V Kazinski dvorani SNG Maribor

P

odelitev diplom VI. generaciji tečajnikom
VARUH GORSKE NARAVE v Mariboru 13. 9.
2008 je bila posebej svečana, saj je
potekala v prelepi Kazinski dvorani SNG Maribor. Podelitve so se udeležili številni visoki
gostje: dr. Darij Krajčič, direktor RS za varstvo
narave, podpredsednik PZS Rudolf Skobe, mag.
Matjaž Jež iz Zavoda RS za varstvo narave –
območna enota Maribor, nekdanja podpredsednica PZS, direktorica pokrajinskega arhiva
Maribor dr. Slavica Tovšak, predavatelji na
tečajih za varuhe gorske narave, številni predstavniki kulture, organizacij in podjetij, varuhi
gorske narave in drugi obiskovalci, ki jim varstvo narave veliko pomeni.

Kulturni program je povezovala Mihaela Margan, solistka Maja Lutar je ob spremljavi mag.
Roberta Kampleta doživeto zapela nekaj pesmi, program pa je zaključil mednarodno priznani Godalni kvartet bratov Feguš.
Letnik 34 / številka 10 – 2008

Vsi prisotni so prejeli posebej za to priložnost
izdan zbornik pod naslovom Varuhi gorske
narave, ekologija- umetnost - narava, kjer je
program »varuh gorske narave« predstavljen,
vsebuje pa tudi več člankov uglednih strokovnjakov in podjetij, ki skrbijo za varovanje
narave. Zbornik vsebuje tudi slike priznanega
fotografa Janka Andreja Jelnikarja.
Da je bil večer res svečan, so poskrbeli tudi
govorniki; podpredsednik PZS Rudolf Skobe,
dr. Darij Krajčič, mag. Matjaž Jež, Borut
Ambrožič v imenu novih varuhov gorske narave
in Rozalija Skobe načelnica KVGN. Na velikem
panoju so se ves čas programa vrstili čudoviti
posnetki iz narave, ki so jih pripravili na Zavodu RS za varstvo narave - Območna enota
Maribor, prav tako pa tudi razstavo Narava
Pohorja, ki je bila postavljena v preddverju
dvorane.

Vsi govorniki so poudarili pomen varovanja
narave na sploh, ne samo gorske. V tem večeru
sta se združili, povezali in zlili narava in kultura. Pomembno se je povezovati in osveščati
ljudi o pomenu varovanja narave.
Zahvaljujemo se SNG Maribor, vsem predavateljem, ki so izvedli kvalitetna in zanimiva
28
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ške družine Črnkovih in slastnih slaščicah Slaščičarne Ilich iz Maribora.

predavanja, sponzorjem, nastopajočim, obiskovalcem in vsem, ki so kakorkoli pripomogli,
da je podelitev diplom uspela.

Usposabljanje 2008 je uspešno zaključilo 20
udeležencev iz 18 planinskih društev iz vse
Slovenije. Udeleženci so obiskovali tečaj od
aprila do junija v planinskih kočah Gospodična
na Gorjancih, Koči na Blegošu in Erjavčevi koči
na Vršiču, nato pa še izdelali kvalitetne seminarske naloge pod vodstvom mentorjevpredavateljev.

Posebej pa se zahvaljujemo varuhu gorske
narave g. Borutu Ambrožiču, ki je veliko truda
vložil v pripravo in izvedbo tega dogodka in
poskrbel, da je bilo vse na visokem strokovnem
in svečanem nivoju.
Svečano podelitev diplom smo končali ob prijetnem druženju in izvrstnem vinu vinogradniLetošnji diplomanti so:
Priimek in ime

Planinsko društvo

Naslov seminarske naloge

AMBROŽIČ Borut

PD Brezje Maribor

ATELŠEK Franc

PD Ljubno ob Savinji

BIZILJ Erika

PD RTV Ljubljana

BOHINC Matjaž

PD Polom Kostanjevica na Krki

Koncept za mladinsko oddajo o spoznavanju in varstvu gorske narave
Ohranitev Krakovskega gozda

ČANDEK Branko

PD Sežana

Nanos 1242 m

DREMELJ Tone

PD Javornik Koroška Bela

Ohranimo narcise na Golici

HABJAN Anja

PD RTV Ljubljana

Varovanje gorske narave…začnimo z otroci

Regijski park Pohorje utopija ali realna
prihodnost
Naravni rezervat Smrekovec - Komen

HOČEVAR ŽAGER Lidija PD Celje Matica

Narava ni samo za okras

HUČ Jelka

PD Novo mesto

Naravovarstvena problematika Gorjancev

JAVORNIK Jernej

PD Lovrenc na Pohorju

KLOFUTAR Marija

PD Tržič

Varstvo divjega petelina na območju delovanja PD Lovrenc na Pohorju
Kako ohraniti Zelenico

KODRIČ Drago

PD Donačka gora

Pohod po Stoperški planinski poti

MERTELJ Sara

PD Gozd Martuljek

Rastlinstvo v TNP – značilnosti visokogorja

PINOSA Suzana

PD Radeče

RAUŠ Lavra

PD Slov. Bistrica

RECER Špela

PD Maribor Matica

ŠUŠTAR Martina

PD Pošta in Telekom Ljubljana

RAMBAHER Bojan

PD Fram

RAMBAHER Vesna

PD Fram

PRAPROTNIK Vida

PD Vrhnika

Mlade planince želim naučiti varovati gorsko naravo
Zakaj je pomemben projekt regijskega
parka Pohorje in kakšno vlogo bi igral Bistriški Vintgar v njem
Prevera izbora variante daljnovodne trase
po Kozjaku
Ukrepi ekološke sanacije Poštarskega doma
na Vršiču in ureditev bližnje okolice
Narava na Pohorju – (negativni) vplivi športnih in rekreacijskih dejavnosti na okolje
Zavarovane rastline v botaničnem vrtu Tal
2000
Obnova planinske poti od »Štirne« do
Zavetišča na Planini nad Vrhniko

Načelnica KVGN UO PZS
Rozalija Skobe
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KOMISIJA ZA ODPRAVE V TUJA GORSTVA

2

himalajskem okolju in da seveda spoznajo
zanimivo pogorje in opravijo kak dober vzpon.
Na taboru je poskrbljeno za strokovno vodstvo,
prvo pomoč in preskrbo v baznem taboru.

. oktobra 2008 ob 06. 25 uri je z letališča
Jožeta Pučnika odšla na pot alpinistična
odprava pod okriljem Komisije za odprave
v tuja gorstva Planinske zveze Slovenije.
Odprava je namenjena v pogorje Daulagirija
z glavnim ciljem, vzponom na Tukuče.
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.
Glavni namen odprave je, da se mladi alpinisti
spoznavajo med seboj in predvsem izmenjujejo izkušnje, da se privadijo skupnega bivanja v

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.

PLANINSKA DRUŠTVA IN KOMISIJE VABIJO
AKCIJE V OKTOBRU 2008:
DATUM

AKCIJA

Več na www.pzs.si
ORGANIZATOR

INFORMACIJE

Predavanje »Metulji
slovenskih gora«
22. kostanjeva sobota na
18.10.08
Gori Oljki
28. pohod planincev in
18.10.08
krajanov na Hom

PD Pošte in Telekoma Ljubljana

01/ 43 16 114

PD Polzela

Zoran Štok
041/ 754 778

PD Zabukovica

Jože Jančič 041/ 200 196

18.10.08 6. pohod Silva Mravljeta

PD Obrtnik

Mitja Zega 041/ 879 172

PD Celje Matica

PD 03/ 492 48 50

18.10.08 12. pohod po Miškovi poti

PD Lendava

László Ligeti 040/ 205 778

18.10.08 Pliskina pot

PD Viharnik

Breda Jančar 041/ 292 910
01/519 58 12

8. tradicionalni pohod po
obronkih Gorjancev
Kostanjeva nedelja na
19.10.08
Bohorju

PD Polom Kostanjevica na Krki

Franc Štokar 041/ 773 545

PD Bohor Senovo

Toni Petrovič 031/ 866 831

PD Podpeč –
Preserje

Marko Goršič 01/ 363 11 75
041/ 795 006

PD Videm Krško

Irena Lekše 041/ 357 018

16.10.08

18.10.08

Kostanjev piknik na
Okrešlju

19.10.08

19.10.08 Olševa - Potočka Zijalka
19.10.08

Pohod na Grmado –
Kostanjeva nedelja

Letnik 34 / številka 10 – 2008

30

Obvestila Planinske zveze Slovenije
19.10.08 Blegoš (1562 m)
19.10.08 Lipnik (1950 m)
Pohod na Kremžarico ob
dnevu OZN
32. pohod po poteh
25.10.08
Brežiške čete
23.10.08

PD Brežice

040/ 202 064

PD Pošte in Telekoma Ljubljana
PD Slovenj
Gradec

Mateja Kalič 041/ 961 715
01/ 43 16 114
Stane Plevnik 041/ 832 035

PD Brežice

Tone Jesenko 051/ 323 335
tone.jesenko@siol.net

25.10.08 Ciprnik

PD Saturnus

PD Saturnus

25.10.08 Bašeljski vrh (1744 m)

PD Viharnik

Štefan Rojina 041 478 421

ORGANIZATOR

INFORMACIJE

1.11.08 Dvodnevni pohod na Nanos

PD Podnanos

Martin Žvanut, tel: 040 187 929 ali
pd.podnanos@gmail.com

2.11.08 Pohod po obronkih Celja

PD Grmada Celje

Robi Koritnik 031/ 353 373

AKCIJE V NOVEMBRU 2008:
DATUM

AKCIJA

8.11.08 Martinov pohod
8.11.08

Martinov pohod po
Virštajskih goricah

8.11.08 Pohod po Martinovi poti

PD Maks Meško
Ormož
PD Atomske toplice – Podčetrtek
PD Šmartno
ob Paki

Marko Juršič 051/ 378 910
Anica Kajba 031/ 749 066
041/ 616 466

8.11.08 Od Litije do Čateža

PD Saturnus

8.11.08 Bukovec (1506 m)

PD Viharnik

Nina Podlesnik 040/ 585 313

8.11.08 Po hribih okrog Idrije

PD Bohor Senovo

Marjan 041/ 901 308

9. pohod po južnih obronkih
Šmartnega
Martinov pohod po
9.11.08
radgonskih goricah
Martinova nedelja - pohod
9.11.08
in Martinovanje

PD Celje Matica

PD 03/ 492 48 50

PD Gornja
Radgona

PD 041/ 843 203

9.11.08 Pohod spomina- Krn

PD Nova Gorica

9.11.08

9.11.08

Racna Gora - Fara - Nova
vas

PD Brežice

PD Podpeč –
Preserje

Tone jesenko 051/ 323 335
tone.jesenko@siol.net
PD 05/ 302 30 30
planinskod.novagorica@siol.net
Marko Goršič 01/ 363 11 75
041/ 795 006
PD 05/ 302 30 30
planinskod.novagorica@siol.net,
Slavka Murovec 041/ 774 249

9.11.08 Vitovska krožna pot

PD Nova Gorica

9.11.08 Kucelj nad Vipavsko dolino

PD Viharnik

Andrej Justinek 031/ 766 121

PD Laško

Cveto Brod 031/ 376 389

PD Viharnik

Aljoša Dornik 040/ 523 394

PD Domžale

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

PD Vrelec

040/ 612 966

15.11.08

10. pohod po Trških mejah
Laškega

15.11.08 Dobrča (1634 m)
Slovesnost ob 60. letnici
PD Domžale
Tradicionalni Martinov
16.11.08
pohod
16.11.08
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PLANINSKA DRUŠTVA POROČAJO
IZLET PD BLED PO SPP OD ROGLE
DO GRMOVŠKOVEGA DOMA POD
VELIKO KOPO
13.9.08

K

ljub zelo slabi napovedi smo se vseeno
odpravili na Pohorje in bili primerno
nagrajeni - cel dan brez dežja, prijetna
hoja po pohorskih gozdovih, do zadnjega "kotička" smo spoznali Lovrenška jezera, jedli
borovnice, brusnice in tudi nabirali jurčke ... Z
izvrstno ješprenjevo enolončnico smo se okrepčali v Ribniški koči in se s 1543 metri najvišjega vrha Pohorja - Črnega vrha, spustili do
cilja.
Z veseljem čakamo nadaljevanje poti preko
Velike Kope, Kremžarjevega vrha do Slovenja
Gradca.

Proti Grmovškovemu domu, v ozadju Velika Kopa...

Se vidimo 4. oktobra na Golakih.
Rado

___________________________________________________________________________________

USPEŠNO ZAKLJUČENA AKCIJA
PD TRŽIČ
»100 VRHOV ZA 100 LET«
Erna Anderle, foto: Stane Koblar

podelitev priznanja Planinskega društva Križe slavljencu, Planinskemu društvu Tržič

V

okviru praznovanj, ki se vrstijo v letu
2008, ko društvo praznuje častitljiv jubilej, smo 13. septembra pod Storžičem
zaključili 10-letni akcijo. Idejni vodja akcije,
Jože Rožič – Drvač, je ob druženju gornikov
podelil zadnjih 46 nagrad: pisno priznanje,
posebno značko z zaporedno številko dokončane akcije in materialno nagrado. Slednje je

Letnik 34 / številka 10 – 2008

prispeval gospod Srečo Rehberger, direktor
Promontane. Celih 10 let je skrbel za to, da so
gorniki lahko dodali kak del opreme v nahrbtnik. Zahvaljujemo se mu v imenu vseh udeležencev akcije!
Si lahko predstavljate, koliko čudovitih doživetij so bili deležni vsi, ki so se podpisali na vseh
vrhovih Tržiške planinske poti, na Montažu,
Snežniku, Triglavu in vseh vrhovih, ki so si jih
sami izbrali za cilj.
Kar 174 udeležencev je uspešno zaključilo
akcijo. Med njimi so bili gorniki iz cele Slovenije, kar številčna pa je bila tudi udeležba iz
Hrvaške. Nekateri so se v akcijo vključili tudi
večkrat: dvakrat, trikrat, celo štirikrat so jo
uspešno opravili.
Tržičani, ki so uspešno opravili 100 vrhov za
100 let PD Tržič smo bili (v oklepaju je naveden zaključek akcije):
1. Erna Anderle (29.8.1999)
2. Franc Erlah (30.10.1999)
3. Marija Rožič (7.7.2000)
4. Slavko Rožič (7.7.2000)
5. Joži Meglič (18.2.2001)
6. Miroslav Grum (18.10.2001)
7. Marija Krsnik (3.8.2002)
8. Anka Štamcar (15.5.2003)
9. Silva Mali (11.10.2003)
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21. Danica Krevs (2008)
10. Sonja Ficko (26.9.2004)
22. Marta Špehar (26.8.2008)
11. Stanislav Ficko (26.9.2004)
23. Marjan Špehar (26.8.2008)
12. Damjana Zaplotnik (8.10.2006)
24. Janez Štefe (28.8.2008)
13. Lado Sedej (10.10.2006)
25. Marinka Stanonik (30.8.2008)
14. Danilo Seliškar (29.10.2006)
15. Marija Seliškar (29.10.2006)
Iskrene čestitke in uspešno pot pod noge v
16. Ferdo Meglič (13.4.2007)
novo akcijo, ki jo je na prireditvi predstavil
17. Stane Sova (22.9.2007)
Jože Rožič-Drvač. Kaj več o novi akciji pa kdaj
18. Irena Meglič (14.10.2007)
drugič.
19. Ivanka Valjavec (13.5.2008)
20. Marija Vodnik (4.8.2008)
___________________________________________________________________________________

PLANINSKO DRUŠTVO MERCATOR
TUDI V SRBIJI

Seveda smo si s ponosom ogledali tudi Mercator center Čačak, kjer dela naš, sedaj že lahko rečemo planinski prijatelj, vodja Intersportove prodajalne Dragan Mitrović, pobudnik
ustanovitve planinske sekcije PD Mercator v
Srbiji. Ta je postal tudi predsednik sekcije in
član UO PD Mercator.
Domov smo se vrnili polni lepih vtisov o čudoviti, še nedotaknjeni naravi ter bogatejši za
znanstvo s prijaznimi sodelavci iz Srbije. Z
veseljem pričakujemo nove skupne planinske
podvige.

Z

veseljem poročamo, da se ideja planinstva širi na druga tržišča Mercatorja na
območju nekdanje skupne države.
Dne 26. septembra je bila v Čačku v Srbiji
ustanovljena planinska sekcija PD Mercator
Srbija. Ustanovnega sestanka se je pod vodstvom predsednika Martina Slemenška udeležilo 7 članov PD Mercator iz Slovenije. V vrste
PD Mercator smo ta večer sprejeli 12 novih
članov, pravih občudovalcev planin in pohodniških navdušencev. Ti so nas že naslednje jutro,
kljub rahlemu dežju in megli, ki sta nas prikrajšala za prečudovite razglede, popeljali na
planino Kablar (889 m). Ta leži nad Ovčar Banjo, krajem, 18 km oddaljenim od Čačka, s
termalnim kopališčem, v katerem smo nekateri
po pohodu prav prijetno uživali, medtem ko so
se najbolj vztrajni popoldne povzpeli še na
planino na drugi strani soteske reke Morave –
Ovčaro (985m). Celotno področje okoli Ovčar
Banje je bogato tudi s kulturno-zgodovinskimi
spomeniki, saj se na razmeroma majhnem
področju nahaja kar 10 samostanov iz 14. in
15. stoletja, od katerih smo si jih nekaj tudi
ogledali, še posebej pa nas je ob vzponu na
planino Kablar navdušila v skalo vzidana cerkvica.

Magda Hrastnik

________________________________________________________________________________________________

OPD KOPER: TRIDESETI
SPOMINSKI POHOD NA SLAVNIK

Prišlo jih je več kot 600, pohodnikov in
kolesarjev. Uživali so v prelepem sončnem
dnevu z razsežnim razgledom. Planinke in
planinci Obalnega planinskega društva iz Kopra
so jih z veseljem pričakali z njihovim znano
dobrim planinskim čajem. Skupaj so obudili
spomine na pretekle pohode, beseda je
nanesla tudi na pohode, ko jim vreme ni bilo
naklonjeno in ni bilo možnosti za klepet. Z

V

nedeljo so se planinci in ljubitelji narave
iz Istre, Trsta, Krasa, Brkinov in ostalih
krajev,
že
tridesetič
udeležili
spominskega pohoda in se zbrali na vrhu
Slavnika.
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veseljem pa so medse sprejeli tudi okrog sto planinsko delo, saj brez njih planinstvo v
prvopristopnikov. Prisluhnili so Hrušiškim fan- slovenski Istri ne bi bilo to, kar danes je.
tom izpod Slavnika, ki so zapeli na svečanosti
ob Tumovi koči, kjer so obudili spomin na
pobudnika pohoda in takratnega predsednika
društva, pokojnega Vinka Lovrečiča in na vse
tiste, ki so vsa ta leta pomagali pri prireditvi.
Obeležili so tudi 150-letnico rojstva dr.Henrika
Tume, po katerem se imenuje koča na vrhu
Slavnika. O njegovi osebnosti, delu in pomenu
je spregovoril zgodovinar dr. Branko Marušič.
Dr. Viktorja Vovka, domoljuba, pobudnika
organiziranega planinstva v slovenski Istri,
ustanovitelja planinskega duštva v Kopru in
njegovega dolgoletnega predsednika, pa je, ob
letošnji 40-letnici njegove smrti, predstavil dr.
Tone Wraber, ki je še kot mladenič z njim
prijateljeval. S tem so se koprski planinci Povezava www.opd.si.
oddolžili možem, ki so jim hvaležni za njihovo
___________________________________________________________________________________

41. SREČANJE ČLANOV
PLANINSKIH DRUŠTEV POŠTE IN
TELEKOMA SLOVENIJE PRI
POŠTARSKEM DOMU NA VRŠIČU

V

nedeljo, 7. septembra 2008 smo se pri
Poštarskem domu na Vršiču zbrali člani
Planinskih društev Pošte in Telekoma
Slovenije Celje, Maribor in Ljubljana že na
41. tradicionalnem srečanju. Še v večjem
številu smo se na Vršiču zbrali na isti datum
leta 2003, ko je PD Pošte in Telekoma Ljubljana praznovalo 50-letnico uspešnega delovanja. Enako starost je dočakal tudi
Poštarski dom na Vršiču.

Ni naključje, da smo planinske prijatelje po
petih letih znova povabili v naš dom, ki se
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kot najvišja koča na Vršiču ponaša s prelepimi razgledi na julijske vršace. Najmogočnejši
je bližnji Prisojnik, na katerem naši markacisti skrbijo za zahtevne planinske poti. Njegovo ime nosi naše društveno glasilo „Pod
Prisojnikom“, okameneli obraz Ajdovske deklice v njegovem ostenju pa je postal
zaščitni znak Poštarskega doma.

V preteklih letih smo postorili v našem domu
veliko del, ki smo jih s ponosom razkazali
gostom. Od biološke čistilne naprave do sodobne kuhinje, od novih sanitarij in centralnega ogrevanja do obnovljenih macesnovih
podov in novih vzmetnic. Obenem pa smo se
javno zahvalili vsem, ki so nam pomagali pri
zahtevni obnovi. Tako velikodušnim donatorjem, kot tudi vestnim izvajalcem in mnogim
marljivim članom društva. Predsednik
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društva se je javno zahvalil vsem, ki so kakor
koli pomagali pri obnovi, predvsem pa: Telekomu Slovenije, Pošti Slovenije, Fundaciji za
šport, Avtenti.SI, Poštni banki Slovenije,
Turističnima agencijama Relax in Oskar, Pirnatu Janezu s.p., Laniki d.o.o., podjetju
Janez d.o.o. in članom društva.
Dopoldne se je okrog 300 planincev nahodilo
na različnih izletih v območju Vršiča, saj so
vodniki PZS društva pripravili kar šest
različnih izletov. Precej se jih je podalo na
pohod kar od jezera Jasna in so v slabih
štirih urah prispeli na Vršič. Druga skupina se
je od Koče na Gozdu odpravila na Visoki
Mavrinc, tretja pa po stari vršiški cesti.
Ostale je avtobus odpeljal na prelaz Vršič,
od koder je šla ena skupina na Sleme, druga
pa na Malo Mojstrovko. Precejšnje število
planincev pa se je odpeljalo do izvira Soče.
Vsem pa jo je zagodlo vreme, ki se je že
ponoči začelo kisati.

Okrog trinajste ure je končno pokukalo sonce
izza oblakov in pregnalo dež vse do
popoldanskih ur. Tako da so navzoči lahko
uživali v kratkem programu, ki so ga
pripravile članice društva. Posebno prisrčno
je bil sprejet nastop šolske folklorne skupine
v starodavnih gorenjskih nošah. Po končanem
uradnem delu se je nadaljevalo prijetno
planinsko druženje ob veselih zvokih. Za vse
smo pripravili okusen golaž in krof.

Predstavniki planinskih društev so se sestali
na meddruštveni seji, na kateri so se dogovorili o prihodnjih skupnih akcijah. Naše 42.
srečanje bo prvo septembrsko nedeljo 2009
na Polževem, ki ga bo organiziralo PD Pošte
in Telekoma Ljubljana skupaj z Društvom
prijateljev poti KV NOV, v počastitev 40letnice ustanovitve Poti KV NOV Slovenije.
Stane Tomšič
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GOLAKI
pričeli v sneženju,
zaključili v lepem jesenskem dnevu ...

Rado
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OBVEŠČAJO
OBVESTILO
Od nedelje 28. septembra 2008 dalje so ZAPRTE vse tri postojanke
PD Radovljica (Pogačnikov dom na Kriških podih, Roblekov dom na
Begunjščici in Valvasorjev dom pod Stolom)
•

Roblekov dom na Begunjščici
bo odprt le še ob sobotah, nedeljah in praznikih,
če bo lepo vreme

•

Valvasorjev dom pod Stolom
bo odprt vse sobote, nedelje in praznike
ne glede na vreme

Gorenjska cesta 26

4240 RADOVLJICA
tel./ fax: 04 531 55 44
GSM: 031/ 345-209

e-mail: info@pdradovljica.si

OSTALO
FILMSKI ZAPIS O DELOVANJU
KUGYJA V GORSKEM SVETU

Kugyja v gorskem svetu od Mont Blanca, Monte
Rose do Julijskih Alp in še posebej Trente.
29.9.08 so snemali po poti iz Planike na Triglav. Na zaključek te triglavske poti, na Pokljuko, so povabili tudi predsednika PZS Franca
Ekarja. Planinsko zvezo Slovenje, predsednika
PZS, pa tudi SPD Trst, CAI in ostale institucije so z vsem spoštovanjem in pozornostjo vabili na vse jubilejne dogodke v čast in spomin na
Kugyja.

L

uciano Santin, novinar Messaggero Veneto, izjemen raziskovalec življenja, dela in
zaslug dr. Juliusa Kugyja, se je še posebej
izkazal v letošnjem jubilejnem letu, ko smo
obeleževali 150 letnico rojstva alpinista, poeta, pisatelja, botanika, dr. Juliusa Kugyja.
Pripravil je vrsto srečanj in prireditev na to
tematiko. Bil je pobudnik prevoda v italijanščino Kugyjeve knjige Mote Rosa. Že celo leto
pa pripravlja tudi filmski zapis o delovanju
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IZ PLANINSKE LITERATURE

vilo ga je pa nekaj deset avtorjev s svojimi
prispevki.

Obvestila so prejela tri publikacije,
izišle konec poletja, ki jih zdaj predstavljamo.

80 let organiziranega planinstva
na Dovjem in v Mojstrani
V jubilejnem zborniku je predvsem
prikazana zgodovina planinstva in njegovih organizacij na tem pomembnem
izhodišču za ture v Triglavskem pogorju. Ob tem so za širši krog bralcev še
posebej zanimive zgodbe alpinističnih
vzponov in doživetij gorskih reševalcev.
Oboji, alpinisti in reševalci so dali
bogat prispevek slovenskemu planinstvu. Tudi zato, ne le zaradi bližine poti
na Triglav in Triglavske muzejske zbirke, je prav, da se v Mojstrani gradi Slovenski planinski muzej. Tudi to je zasluga predvsem domačih ljudi. Zbornik
je izdalo PD Dovje – Mojstrana, uredil
ga je Dušan Polajnar s sodelavci, sesta-

Ciril Velkovrh:
Gore in spomini ostajajo
Neumorni fotograf, razstavljalec, predavatelj in pisec se v tej fotografsko bogati
knjigi predstavi z bolj osebnimi spomini,
sicer naslonjenimi pretežno na prej navedeno dejavnost, vendar pa vezano na srečanja, pogovore, prigode in življenje sploh.
Z zadovoljstvom bodo knjigo vzeli v roke
tako ljubitelji lepe besede kot občudovalci
fotografske umetnosti. Izdala in založila sta
jo skupaj avtor in PD Ljubljana-Matica,
uredil in oblikoval pa avtor sam.
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Dr. Tone Strojin:
Dr. Henrik Tuma

Tuma. Morda za obzorje povprečnega Slovenca,
pa tudi planinca, prevelika. Tone Strojin je po
treh desetletjih, ob 150 letnici rojstva, napisal
Že podnaslov »Slovenski alpinist, narodni pro- dopolnjeno drugo izdajo orisa njegovega življesvetitelj, politik, publicist in odvetnik« zgovor- nja, dela, rodoljubja, filozofije, imenoslovja.
no pove, kako velika osebnost je bil Henrik Za planince je najpomembnejše njegovo delo
Imenoslovje Julijskih Alp, za
alpiniste Pomen in razvoj
alpinizma, za splošen vpogled pa Iz mojega življenja.
Iz knjige Pomen in razvoj
alpinizma je Strojin objavil
izvlečke in jih opremil s
komentarji. Tako je 40 strani
od skupnih 106 nekakšen
koncentrat pomena in razvoja alpinizma, mogoče prav
zato bolj berljiv za današnji
alpinistični krog kot pa sama
knjiga.
Sicer se pa Tumi dogaja
podobno,
kot
drugim
pomembnim
Slovencem:
precej njegovih dragocenih
besedil je še vedno le v
rokopisih. Knjižno počastitev
tega velikega Slovenca je
Tonetu Strojinu izdal Slovenski gorniški klub Skala, izšla
pa je v knjižni zbirki Oprimki.
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, oktober 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
S tem je bil tabor v duhu olimpijskih iger prizadevali smo si za mir, igre so potekale v
športnem duhu, brez kakšnih ne fer potez.
Vodilo pa je bilo: Važno je sodelovati, ne
zmagati.
Stari rek pravi da se dan po jutru pozna in
mi smo se tega držali. Tako smo zgodaj
zjutraj odhajali na ture, da smo lahko brez
skrbi pred popoldanskimi nevihtami v Alpah
premagovali strmine in doline, ravnice in
gozdne stezice. Ob enem je telo vedno
oddalo veliko vode (beri: švicalo). Trud pa je
bil na vrhu vsekakor poplačan. Čudovit
razgled na Bohinjsko jezero, Vogel, Komno,
Triglav, Črno prst, Južne Bohinjske gore…
Med hojo pa veliko smeha in dobre volje. Če
pa je kdo izgubil voljo do hoje, smo mu jo s
skupnimi močmi pomagali poiskati. Včasih
nam je nekoliko zagodlo oblačno vreme,
vendar tudi to spada k planinarjenju.
Popoldne smo vroče podplate hladili v
jezeru. Čofotanje, plavanje, skakanje,
tunkanje in vriskanje je popolnoma
prestrašilo jezerske ribe. Tako, da se ribiči
sigurno sprašujejo kod so, ali jih je kdo
polovil, ali so za vedno odplavale. Vendar
brez panike, čez kakšen teden ko smo odšli
iz Bohinja se je stanje v jezeru sigurno
normaliziralo. Ob večerih smo zakurili
taborni ogenj in preganjali temo. Iskre so
švigale kot da bi bruhal vulkan in plamen nas
je grel kot da smo v toplih krajih. Okoli
ognja pa so se prepevali znani napevi iz
Planinske pesmarice. Fantje so s svojim
močnim basom vedno preglasili nežen ženski
sopran. Vse skupaj pa se je zlilo v petje, ki
ni bilo tehnično dovršeno, bilo pa je polno
čustev in iskrenosti. Na ustvarjalnih
delavnicah so mlade »umetnice« izdelovale
zapestnice iz kroglic vseh mogočih oblik in
barv. Tako, da skoraj ni bilo človeka, ki ne
bi imel ob koncu tabora zapestnice. Barva
zapestnice je bila vedno izbrana iz strani
umetnice, ker je le ona vedela katera barva
pritiče »naročniku«. Glavna kvartopirska igra
med fanti je bila tako imenovana »vojna«,
kjer zmaga tisti, kateri ima močnejši avto na
sami karti. Med množične igre s kartami se
je tudi letos uvrstila »enka«. Hitrost,
iznajdljivost in poštenost so vrline ki te
ponavadi pripeljejo do zmage. Pri nas v
taboru pa je vse predvsem odvisno od tega,
kdo vse igra in ne kakšne karte imaš. Stari
mački poznamo pravila, ki so mladincem

UVODNIK
Vsakič ko vidim, da se je začela jesen, se
spomnim na pisane liste in obmetavanje z
odpadlimi listi. Ampak jesen ni le to; so tudi
vetrovni in deževni dnevi, meglena jutra ter
zanimive živali, ki pridejo ven z vlažnimi in
hladnimi meseci.
Ste kdaj pomislili, da so tudi polži lahko
zanimivi. Vsakič ko dežuje ali je dovolj
mokro, pridejo na plano. Počasi se
premikajo, nikamor se jim ne mudi. Svojo
hišico nosijo sem in tja, brez pritoževanja.
In zakaj jih opazujejo samo otroci? Kaj pa
odrasli, se jim ne zdijo več zabavni? Kdaj ste
jih pa vi nazadnje občudovali?
Zdi se mi, da so polži vredni posnemanja.
Kot sem že omenila, se jim nikamor ne
mudi. Ljudje vse prevečkrat nekam hitijo.
Tudi v hribih prevečkrat srečam gorske
tekače ali ljudi, ki so ob 11 dopoldan že
doma. Ali ne hodimo v gore, da se
naužijemo svežega zraka, nagledamo
narave? Zdi se mi, da med tekom ali še
preden sonce dodobra vzide, težko vidiš vse
te lepote. Ravno v gorah si lahko vzameš čas
za majhne stvari, za uživanje brez ure in
sestankov. Imaš čas, da si dobro ogledaš
polža. Ali pa metulja. Ali pa katerokoli
majceno živalco, ki te je navduševala v
otroštvu. Znati je treba uživati tudi v
majhnih lepotah in doživetjih.

Vesna Lenart
NOVICE MLADINSKIH ODSEKOV
 Planinski tabor v Bohinju
Mladinski odsek Planinskega društva Vrhnika
je letos že 44. organiziral planinski tabor za
mlade, ki je potekal od 1. do 10. avgusta
2008. Na taboru je bilo 30 udeležencev, ki
so miren travnik 10 minut stran od
Bohinjskega jezera spremenili v naselje
šotorov. Iz njih so vsako jutro pokukale
zaspane ter skuštrane glave in se odpravile
osvajat okoliške vrhove in spoznavat ter
občudovat okolico Bohinja. Popoldne pa je
del travnika, kjer smo postavili badminton
igrišče, postal središče dogajanja. Tu so se
vrstile tekme in neusmiljeni boji. Organiziral
se je tudi pravi taborni turnir v badmintonu.
1
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popolna neznanka vendar se jih da tik tak
osvojiti. V tabor je ponovno prišla Planinska
krstna komisija v sestavi: župnik Fosil,
mežnar Češark ter rabelj Krokar. Vsi trije so
opravili obred planinskaga krsta ter dobili
krstna imena: Sara Fabijanič je dobila krstno
ime Španga, Jernej Jarc - Petel'n, Simon
Bizjan pa Kozliček. Vrhovi, ki smo jih osvojili
pa so sledeči: Peč (719 m), Rudnica (946 m),
Rodica (1966 m), Pršivec (1761 m), Vogar
(1054 m), planina Voje (690 m) ter korita
Mostnice, Komna (1520 m) ter koča pod
Bogatinom (1513 m), dolina Triglavskih jezer
do Prehodalcev (2071 m), Uskovnica (1154
m), Črna prst (1844 m) in korita Ribnice. Z
gurmanskimi užitki nas je razvajala naša
odlična kuharica Vesna, za kar se ji tudi
najlepše zahvaljujemo. Vse skupaj je vodil
in imel pod budnim očesom vodja tabora –
Primož Lašič.

Vsem štiriindvajsetim mladim kočevskim
planincem, njihovim mentoricam in vodniku
Mihi je PD Kočevje podarilo spominske
majice. Med vzponom po osrčju goteniških
gozdov na 1289 m visoki vrh so nas slovenski
vojaki pričakali s toplim čajem. Pohod smo
zaključili v pravem prazničnem vzdušju v
Parku Manevrske strukture narodne zaščite
v Kočevski Reki, kjer smo se okrepčali z
golažem.
Vsem, ki ste se trudili, da smo se na našem
letošnjem prvem izletu počutili prijetno in
nam omogočili tudi brezplačen prevoz, se
lepo zahvaljujemo.

za MO PD Kočevje
Jana Ambrožič
Mladinsko prilogo izdaja:
Mladinska komisija PZS
Tomaž Stržinar
Načelnik MOPD Vrhnika

Za vas so se v tokratni številki trudili:
Vesna Lenart,
Zdenka Mihelič,
Andrej Rožič,
Nina Ozimic,
Boris Ban,
Aleš Pregel

 Na Goteniški Snežnik z veterani
vojne za Slovenijo
20. 9. 2008 je potekal že 18. tradicionalni
spominski pohod na Goteniški Snežnik, ki ga
organizira Območno združenje veteranov
vojne za Slovenijo Kočevje in PD Kočevje.
Vabilu so se odzvali pohodniki iz raznih
krajev Slovenije. Pridružili smo se jim tudi
planinci starejše skupine z OŠ Ob Rinži, OŠ
Zbora odposlancev in OŠ Stara Cerkev.
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Na 16 strani papirja je prispevke spravil:
Aleš Pregel
Kratke prispevke, pohvale, ideje in pobude,
pošljite
po
e-pošti:
Mladinska.komisija@pzs.si ali pa po »navadni
pošti« na naslov MK PZS, Dvoržakova 9, 1000
Ljubljana

2
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Upravni odbor Mladinske komisije Planinske zveze Slovenije je na 17. seji dne 25. avgusta 1998 na
predlog Odbora za orientacijo MK PZS in s soglasjem Komisije za vzgojo in izobraževanje
Planinske zveze Slovenije, ki je bilo podano na 1. seji dne 29. septembra 1998, sprejel

PRAVILA ZA PLANINSKA ORIENTACIJSKA TEKMOVANJA
(čistopis s sprejetimi dopolnili – 19. seja Upravnega odbora MK PZS)
I. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
Planinsko orientacijsko tekmovanje (v nadaljnjem besedilu tekmovanje) predstavlja pregled:
• znanja iz orientacije,
• teoretičnega in praktičnega poznavanja snovi Planinske šole,
• splošnega planinskega znanja in
• telesne pripravljenosti.
Cilj tekmovanja je tudi razvijanje tovarištva, medsebojnega poznavanja, spoznavanje pokrajine in upoštevanje načel
Častnega kodeksa slovenskih planincev.
2. člen
Tekmovanje poteka v ekipni konkurenci. Na tekmovanju lahko sodelujejo ekipe planinskih društev in ekipe drugih
organizacij.
3. člen
Vsi tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost.

II. ORGANIZACIJSKI PRAVILNIK
4. člen
Planinsko orientacijsko tekmovanje vodi organizacijski odbor, ki tekmovanje pripravlja in organizira. Organizacijski
odbor tekmovanja je dolžan poskrbeti za varnost udeležencev in nujno medicinsko pomoč.
5. člen
Progo lahko pripravlja inštruktor orientacije PZS, vaditelj orientacije PZS, pripravnik za vaditelja orientacije PZS,
inštruktor planinske vzgoje in vodnik PZS.
6. člen
Razpis tekmovanja se pošlje zainteresiranim društvom vsaj 14 dni pred tekmovanjem in se lahko objavi v Obvestilih
PZS ter v ostalih javnih medijih.
Razpis tekmovanja vsebuje:
• podatke o organizatorju,
• kraj tekmovanja, zbirno mesto, datum in uro začetka tekmovanja,
• kategorije, za katere bo organizirano tekmovanje,
• koliko članov šteje ekipa in koliko ekip v posamezni kategoriji lahko prijavi društvo,
• potrebni tehnični in drugi pripomočki,
• potrebna specialna znanja,
• podatki o karti (merilo, leto izdaje, vrsta karte),
• način sprejemanja prijav, zadnji rok za prijave in startnina,
• možnost odpovedi tekmovanja,
• predviden zaključek tekmovanja,
• možnost prehrane,
• dodatna določila.
Vzorec razpisa iz Slovenskega planinskega orientacijskega tekmovanja 2001 je sestavni del tega pravilnika (Obvestila
PZS, 4/2001).

3

Letnik 12 / številka 9

Mladinska priloga Obvestil PZS
7. člen
Posamezno tekmovanje vodi vodja organizacijskega odbora.
8. člen
Vodja organizacijskega odbora tekmovanja je dolžan posredovati pisno poročilo o tekmovanju vsem sodelujočim
društvom oz. organizacijam in Odboru za orientacijo MK PZS v roku 14 dni po tekmovanju.
Poročilo se lahko pošlje tudi javnim medijem za objavo.
9. člen
Organizacijske stroške tekmovanja krije organizator. Pravico ima razpisati štartnino, ki mora biti za vse ekipe v isti
kategoriji enaka.
10. člen
Tekmovalci se delijo v kategorije:
• A učenci do vključno 6. razreda osnovne šole,
• B učenci 7., 8. in 9. razreda osnovne šole,
• C mladina (od 1. letnika srednje šole do vključno 26. leta starosti),
• D mlajši člani (starost 27 let in več),
• E starejši člani (starost 40 let in več),
• F družine (najmanj eden od staršev in otroci do vključno zadnjega razreda osnovne šole).
Za ekipo v kategoriji F se šteje vsaka družina, ki izpolnjuje pogoje in organizatorjem izjavi, da je družina.
Starejši ne morejo tekmovati v ekipi mlajših in mlajši ne v ekipi starejših, edino le:
• v kategoriji C je lahko v najmanj štiričlanski ekipi največ en tekmovalec, ki je lahko starejši ali mlajši od predpisane
starosti,
• v kategoriji B in D je lahko v najmanj štiričlanski ekipi največ en tekmovalec, ki je mlajši od predpisane starosti.
Organizator lahko razpiše odprte kategorije.
11. člen
Ekipe sestavlja od tri do pet tekmovalcev in niso ločene po spolu. Izjemoma in z dovoljenjem organizacijskega odbora
lahko tekmuje ekipa le z dvema članoma, za kar prejme ekipa 10 kazenskih točk.
Ekipa prejme za vsako članico 2 dodatni točki.
Če ekipo sestavlja maksimalno število članov (pet), prejme ekipa 10 dodatnih točk.
Če je tekmovanje sestavljeno iz več prog za posamezno kategorijo, prejme ekipa kazenske ali dodatne točke za vsako
progo posebej.
12. člen
Vsak udeleženec mora imeti s sabo člansko izkaznico organizacije, ki ji pripada, veljavno v tekočem letu. V nasprotnem
primeru prejme ekipa 10 kazenskih točk - ne glede na število članov ekipe brez izkaznice. Če je tekmovanje sestavljeno
iz več prog za posamezno kategorijo, prejme ekipa kazenske točke za vsako progo posebej.

III. TEKMOVALNI PRAVILNIK
13. člen
Starter spušča ekipe zaporedoma, tako da ne sledita ekipi istega planinskega društva oz. organizacije. Starta se v
razmaku od tri do deset minut, kar določi organizacijski odbor pred začetkom tekmovanja glede na število prijavljenih
ekip. Start in cilj sta lahko na istem kraju ali ločena.
14. člen
Za tekmovanje se uporablja Državna topografska karta merila 1:25.000 (DTK 25), planinska karta merila 1:25.000 ali
izjemoma Državna topografska karta merila 1:50.000 (DTK 50). Na karti mora biti navedeno številčno in prikazano
grafično merilo, navedena mora biti ekvidistanca in leto izdaje karte oz. leto zadnje reambulacije karte. Če karte za
ekipe pripravi organizator tekmovanja in pri tem uporabi kateri koli način kopiranja listov kart, mora biti na karti
navedena tudi številka dovoljenja pristojnega državnega organa.
15. člen
Označevanje na karti je sledeče:
• start: enakokrak trikotnik s stranico 6 mm,
• kontrolna točka (v nadaljnjem besedilu KT): krog premera 4 mm (KT je v približni sredini in je lahko
opisana),
• cilj: kvadrat s stranico 6 mm.
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Tekmovalci v kategorijah A, B, F in E dobijo KT vrisane na karto.
Tekmovalci v kategorijah C in D dobijo nekaj KT vrisanih na karto in naloge, po katerih vrišejo preostale KT (presek
azimutov ali nasprotnih azimutov, presečišče koordinat, azimut in razdalja, presek azimuta ali nasprotnega azimuta z
osjo X ali Y, s koordinatama ipd.).
16. člen
Kontrolnih točk je lahko od 5 do 10 in so na terenu poljubno razporejene, vendar smiselno. KT so ustrezno označene
(zastavice, prizme ipd.) in vzorec označbe mora organizator pred tekmovanjem pokazati udeležencem. Vidljivost KT
naj znaša vsaj 25 m iz smeri teoretičnega prihoda.
17. člen
Na KT je kontrolor, ki kontrolira pravilnost prihoda tekmovalcev. KT so lahko tudi "mrtve" (KT brez kontrolorja) in
ekipa opravi kontrolo sama.
Na KT, pri kateri se rešujejo praktične naloge, mora biti prisotna strokovno izobražena oseba za določeno nalogo, ki
tudi ocenjuje rezultate in ki ji organizacijski odbor da pisna navodila.
18. člen
Na startu dobi ekipa podatek, kako dolgo se lahko zadržuje na progi, da ni diskvalificirana. Omejitev časa določi
organizacijski odbor in naj bi znašal dvakratni idealni čas za prehojeno progo.
Čas se meri le v minutah. Ekipa lahko prejme potrdilo (podpis kontrolorja, žig ipd.) o najdeni KT, ko vsi člani ekipe
prispejo na KT. Ekipa zaključi tekmovanje, ko prispe na cilj zadnji član ekipe.
19. člen
Na tekmovanju lahko ekipe rešujejo sledeče naloge :
1
Vrste nalog
Predlagani viri

Točkovanje
vsake naloge

Praktične naloge iz orientacije
Pisne naloge iz Planinske šole
Praktično poznavanje vozlov 3
(samo kategorije B,C,D,E,F)
Praktične naloge iz prve pomoči

8

[a,b,c]

število
nalog iste
vrste

Orientacija in topografija,
ZTS

20, -20, -20

5 do 10

Predlagano
št. maks.
doseženih
točk za vse
naloge
100 do 200

Orientacija in topografija,
ZTS
Orientacija in topografija,
ZTS
Planinska šola, PZS
Alpinistična šola, PZS in
Proti vrhovom, PZS
Prva pomoč – gradivo in

5, -5, 0

5 do 10

25 do 50

20, -5, 0

1 do 3

20 do 60

5, -5, 0
20, -5, 0

5 do 10
1 do 5

25 do 50
20

20, -5, 0

1 do 3

20

20, -5, 0

1 do 3

20

20, -5, 0

1 do 3

20

5, -5, 0

5 do 10

25 do 50

5, -5, 0

5 do 10

25 do 50

20, -5, 0

1 do 5

20 do 100

2

Vrisovanje KT na različne možne
načine
(samo kategorije C, D, E)
Pisne naloge iz orientacije

Predlagano
8

4

Praktične naloge iz varstva narave

vprašanja
Zavarovane rastline, PZS

Poznavanje gorstev

---

5

Naloge iz splošnega planinskega
znanja
6

5

--5

Druge pisne naloge

--6

Druge praktične naloge

5

---

7

maks: 620
Obrazložitev tabele 19. člena :
1

V primeru, da organizator pri sestavi nalog ne uporablja predlaganega vira, mora vir za vsako vrsto nalog navesti v
razpisu. Vir mora biti lahko dostopen vsem potencialnim udeležencem tekmovanja. Pri navedbi vira se vedno uporablja
zadnja izdaja vira.
2

Točke v napisanem vrstnem redu [a,b,c] pomenijo :
a pravilno odgovorjena/rešena naloga,

5
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b nepravilno odgovorjena/rešena naloga,
c ekipa izjavi, da ne bo odgovarjala/reševala naloge.
3

V kategorijah C in D so možne naloge iz vozlov: kravatni, osmica, podaljševalni, prusikov, bičev in polbičev. V
kategorijah B, E in F so možne naloge iz vozlov: polbičev, osmica in podaljševalni.
4

Interno gradivo Odbora za orientacijo MK PZS.
5

Če vir ni predlagan, ga mora organizator, v primeru uporabe te vrste nalog, predhodno navesti v razpisu.
6

1

Za te naloge mora organizator tekmovanja v razpisu navesti vir, za katerega smiselno velja pripomba pod .
7

Maksimalno število vseh možnih točk za reševanje nalog ne sme preseči števila 620.
8

Predlagano število nalog ni obvezujoče, je zgolj priporočilo.
20. člen
Naloge rešuje vsaj eden od članov ekipe.
Organizator lahko za določene naloge tudi predvidi, da mora isto nalogo rešiti vsak udeleženec ekipe ne glede na število
udeležencev. V tem primeru se prizna, da je naloga pravilno rešena, če jo rešijo vsi člani ekipe pravilno, oz. je rešena
nepravilno, če jo vsaj en udeleženec reši nepravilno.
Spisek potrebnih tehničnih in drugih pripomočkov za reševanje nalog mora biti objavljen v razpisu, v nasprotnem
primeru mora tehnične in druge pripomočke za reševanje nalog priskrbeti organizator.
21. člen
Vse praktične naloge morajo biti za posamezno kategorijo enake in ekipa lahko rešuje praktične naloge, ko vsi člani
ekipe prispejo na KT. Postankov na KT se ne odšteva od skupnega časa. Izjemoma lahko organizator iz organizacijskih
razlogov na posamezni kontrolni točki upošteva mrtvi čas; to je čakalni čas na posamezni KT od prihoda ekipe do
začetka reševanja nalog.
22. člen
Točkovanje pozitivnih točk :
Aktivnost oz. opis
1.
2.
3.
4.

Pozitivne točke

Vsaka pravilno rešena naloga iz 19. člena
Vsaka najdena KT
Dodatne točke za članice ekip (za vsako članico)
Dodatne točke za petčlansko ekipo

+5 ali +20
+50
+2
+10

Točkovanje negativnih točk :
5.
6.
7.
8.
9.

Aktivnost oz. opis
Vsaka nepravilno rešena naloga iz 19. člena
Vsaka minuta porabljenega časa na progi (od starta do cilja)
Ekipa, katere vsaj en član nima članske izkaznice z veljavno članarino
Ekipa s samo dvema tekmovalcema
Tekmovalci brez planinskih čevljev – točke za vsakega tekmovalca (samo
kategorije C, D in E)

Negativne točke
-5 ali -20
-1
-10
-10
-5
(vendar maks. -15)

Vse negativne točke se na koncu tekmovanja odštejejo od pozitivnih točk in dobimo skupno število doseženih točk za
posamezno ekipo.
23. člen
Tekmovanje se konča, ko vse ekipe prispejo na cilj oziroma je presežena časovna omejitev ekipam na progi.

IV. KONČNE DOLOČBE
24. člen
Tekmovalci nosijo oblačila po svojih izkušnjah in po priporočilu organizacijskega odbora.
Priporoča se športna planinska oprema, ki pokriva celo telo. Za tekmovalce v C, D in E kategoriji so obvezna obutev
visoki čevlji s podplatom iz narebričene gume. Za vsakega tekmovalca, ki nima predpisane obutve, prejme ekipa 5
kazenskih točk oz. največ 15 kazenskih točk na ekipo. Če je tekmovanje sestavljeno iz več prog za posamezno
kategorijo, prejme ekipa kazenske točke za vsako progo posebej.
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25. člen
Tekmovalcem je med tekmovanjem prepovedana uporaba radijskih in drugih elektronskih zvez (npr. mobilnih
telefonov), uporaba oziroma koriščenje prevoznih sredstev in prejemanje pomoči od spremljevalcev. Tekmovalcem je
na dan tekmovanja prepovedano predhodno ogledovanje terena, zbiranje podatkov o progi, hoja po progi z namenom
okoriščanja, hoja po obdelovalnem svetu in onemogočanje drugih tekmovalcev. Kršitvam teh določil sledi
diskvalifikacija ekipe.
26. člen
Rezultati tekmovanja se objavijo 30 do 90 minut po končanem tekmovanju in se lahko računalniško obdelajo. Pritožbe
za morebitne nepravilnosti poda vodja ekipe organizacijskemu odboru najkasneje 20 minut po prihodu na cilj. Pritožbe
morajo biti pisne. Odločitev organizacijskega odbora je dokončna.
27. člen
Organizator lahko iz objektivnih vzrokov odpove tekmo. V tem primeru mora obvestiti vsa prijavljena društva oz.
organizacije.
28. člen
Ta pravilnik velja za izvedbo planinskih orientacijskih tekmovanj. Za podajanje obrazložitev pravilnika je pristojen
Odbor za orientacijo MK PZS.
29. člen
Pravila za planinska orientacijska tekmovanja pričnejo veljati osmi dan po objavi v Obvestilih PZS.
Z dnem, ko začnejo veljati Pravila za planinska orientacijska tekmovanja prenehajo veljati Pravila za planinska
orientacijska tekmovanja, ki jih je sprejel Upravni odbor Mladinske komisije Planinske zveze Slovenije na svoji 9. seji,
ki je bila 9. septembra 1997. Spremembe teh pravil se izvajajo po enakem postopku, kot so bile sprejete.
Dopolnila k pravilom je na podlagi Posveta orientacistov planinske organizacije (Janče, september 2000) in na osnovi
javne razprave ter na predlog Odbora za orientacijo Mladinske komisije PZS sprejel Upravni odbor Mladinske komisije
PZS na svoji 6. seji, ki je bila 6. septembra 2001. Dopolnila k pravilom začnejo veljati osmi dan po sprejetju na seji
Upravnega odbora MK PZS.
Pravila z dopolnili je na predlog Odbora za orientacijo Mladinske komisije PZS sprejel Upravni odbor Mladinske
komisije PZS na svoji 19. seji, ki je bila 24. septembra 2008. Pravila z dopolnili začnejo veljati ob sprejetju na seji
Upravnega odbora MK PZS.
V Ljubljani, 24. septembra 2008
Vodja odbora za orientacijo MK PZS:
Dušan PRAŠNIKAR

Predsednik MK PZS:
Vanja Kovač

ZAPISNIK
Zbora Mladinskih odsekov pri Planinski zvezi Slovenije, ki je bil v soboto,17. novembra 2007 na Igu pri Ljubljani,
v prostorih Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje, s pričetkom ob 14.00 uri (začetek okrogle mize ob 10.00 uri).
V nadaljevanju zapisnika se Zbor Mladinskih odsekov zapiše z Zbor MO, Mladinska komisija Planinske zveze
Slovenije pa z MK PZS.
Prisotni:
Tjaša Ostrevuh (PD Šoštanj), Tjaša Konovšek (PD Šoštanj), Katarina Šketa (PD »Dobrovolje« Braslovče), Amadej
Kumer (PD »Dobrovolje« Braslovče), Toni Ramšak (PD »Dobrovolje« Braslovče), Petra Gregorc (PD Celje – Matica),
Tomaž Stržinar (PD Vrhnika), Andrej Špacapan (PD Ajdovščina), Domen Pirjevec (PD Ajdovščina), Vanja Kovač (PD
Ajdovščina), Vesna Lotrič (PD Dovje – Mojstrana), Matej Horvat (PD Slovenska Bistrica), Nejc Kosendar (PD
Velenje), Janez Glažar (PD Murska Sobota – Matica), Sara Mertelj (PD Gozd Martuljek), Mojca Sluga (PD Gozd
Martuljek), Urška Jamšek (PD Moravče), Jurček Novak (PD Moravče), Suzana Novak (PD Borovnica), Mateja
Suhadolnik (PD Borovnica), Izabel Vadnal (PD Postojna), Majda Markovič (PD Novo mesto), Tone Markovič (PD
Novo mesto), Monika Zupanc (PD Bohinjska Bistrica), Aleš Habjan (PD Bohinjska Bistrica), Urša Smukavec (PD
Bohinjska Bistrica), Andrej Rožič (PD Bohinjska Bistrica), Maja Čermelj (PD Vipava), Andrej Naglost (PD Vipava),
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Meta Makovec (PD Vipava), Urška Nabergoj (PD Vipava), Maja Koritnik (PD Podnanos), Barbara Raičič (OPD
Koper), Helena Cupin (OPD Koper), Žiga Gostinčar (OPD Koper), Damjan Omerzu (PD Bohor Senovo), Gregor Umek
(PD Bohor Senovo), Vesna Lenart (PD Ljubljana - Matica), Žiga Misjak (PD Kranj), Gašper Repina (PD Litija), Maja
Mohar (PD Litija), Neva Zupanc (PD Dravograd), Tina Vodopivec (PD Nova Gorica), Jasna Kovšca (PD Nova Gorica),
Gregor Fluher (PD Tisa Maribor), Mirko Fluher (PD Tisa Maribor), Majda Pagon (PD Tolmin), Urška Kocbek (PD
Fram), Andrej Veligošek (PD Zabukovica), Miha Bračho (PD Zabukovica), Neža Mahorčič (PD Nova Gorica), Uroš
Kuzman (PD Velenje), Bojan Rotovnik (PD Šoštanj), Zdenka Mihelič (PD Ribnica), David Lapornik (PD Laško),
Marko Mavri (PD Laško), Manja Freg (PD Laško), Silva Grm (APD Kozjak Maribor), Primož Trop (PD Ptuj), Uroš
Vidovič (PD Ptuj), Monika Weingerl (PD Ajdovščina), Anja Slavec (PD Piran), Peter Valenčič (PD Piran), Anja
Žveglič (PD Lisca Sevnica), Bojana Pitamic (PD Kobarid), Luka Skočir (PD Domžale), Drejc Zajc (PD Cerkno), Edo
Grabrijan (PD Ljubljana - Matica), Nina Bagar (PD Blagajana), Mojca Volnar (PD JT Mengeš), Tadej Trobevšek (PD
JT Mengeš), Uroš Vidovič (podpredsednik PZS), Veronika Susman – Šegatin (strokovna sodelavka, PZS), Štefka
Jordan (PD Šempeter v Savinjski dolini), Marija Milena Svet (PD Šempeter v Savinjski dolini).

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Izvolitev organov Zbora Mladinskih odsekov
Vsebinsko poročilo o delu UO MK PZS
Delno finančno poročilo o delu MK PZS
Poročilo o vlogah za razpis MK PZS 2007
Poročilo stališč in sklepov z okrogle mize
Podaljšanje mandatnega obdobja predsednice MK PZS Vanje Kovač do jeseni 2008
Program dela MK PZS v letu 2008
Razno

Zbor se je začel z nagovorom predsednice MK PZS Vanje Kovač (PD Ajdovščina), nakar je k besedi povabila
podpredsednika PZS, mag. Uroša Vidoviča.
Uroš Vidovič (PD Ptuj): Nagovoril je vse prisotne, se zahvalil za preteklo delo ter hkrati zaželel uspešno delo v
prihodnosti. Povedal je, da ima Mladinska komisija posebno mesto pri PZS, ter da delo na področju mladih poteka
dobro. Hkrati pa se je zahvalil predsednici MK PZS za uspešno opravljeno delo. Dotaknil pa se je tudi teme, ki bo
aktualna v prihodnosti, in sicer PUS Bavšice in evropskih skladov. Predvsem je izrazil željo, da bi Bavšica dosegla
prenovo iz evropskih skladov. Poudaril je, da je delo z mladimi izrednega pomena, saj gore lahko zelo veliko
pripomorejo k razvoju osebnosti mladih, da pa je tudi pomembno, da goram vračamo skrb in jih ne uničujemo. Zboru je
zaželel uspešno delo in vsem prisotnim varen korak v gorah.
Vanja Kovač (PD Ajdovščina): Pove, da Zbor MO ni sklepčen, ter da po pravilniku počakamo 30 minut, preden lahko
začnemo z zborom. Ob tem pa je na oder povabila Zdenko Mihelič, da podeli zahvale MK PZS avtorjem Planinske šole.
Zdenka Mihelič (PD Ribnica): Predstavila je vse avtorje Planinske šole in njihovo delo, se jim zahvalila za izredno delo
in številne ure, ki so jih vložili, da lahko sedaj vsi uporabljamo to novo obliko učbenika temeljnega znanja o planinstvu.
Pozvala jih je na oder, kjer jim je predsednica MK PZS podelila zahvale. Zahvale so dobili naslednji avtorji: Aleš
Glavnik (PD Maribor – Matica), Lili Jazbec (PD Domžale), žal preminuli Božo Jordan (PD Polzela) – zahvalo je
prevzela Štefka Jordan, Franc Kadiš (PD Dravograd), Damijana Kastelic (PD Rašica), Marinka Koželj Stepic (PD
Integral), Borut Peršolja (PD Domžale) – prevzel Luka Skočir (načelnik MO PD Domžale), Tomaž Vrhovec (PD
Jeglič), Matija Zorn (PD Ljubljana – Matica), Dušan Polajnar (PD Dovje Mojstrana), Bojan Pollak (PD Kamnik), Bojan
Rotovnik (PD Šoštanj), Eva Pogačar (PD Radovljica), Zdenka Purnat (PD Gornji Grad), Drago Metljak (PD Ljubljana –
Matica), Simona Miklavc Pintarič (PD Jeglič), Bine Mlač (PD Železničar), Peter Najdenov (PD Kranjska Gora) in Miha
Pavšek (PD Onger Trzin). V čast preminulima avtorjema Božu Jordanu in Tomažu Vrhovcu smo namenili minuto
molka.
Za podelitvijo zahval je predsednica MK PZS Vanja Kovač na oder povabila Uroša Kuzmana (PD Velenje), ki je
pripravil presenečenje, in sicer je z glasbenikom Andrejem Hočevarjem in pevcem Rokom Bastlom sestavil himno MK
PZS z naslovom Greva pod objem gora, za katero so posneli tudi videospot. Ob predstavitvi je Uroš Kuzman povedal,
da je želel narediti pesem, ki bi jo prepevali na planinskih taborih in bi bila res planinska. Poleg tega bi rad, da bi čez
nekaj let ob sodelovanju vseh planincev mogoče iz tega nastal planinski CD, ob katerem bi otroci lahko gradili svojo
kulturo.
Po predstavitvi pesmi je predsednica MK PZS naznanila, da je preteklo 30 minut in da se Zbor MO lahko uradno začne.
Za delovnega predsednika je predlagala Nejca Kosednarja iz PD Velenje, člana UO MK PZS.
Ad 1)
Izvolitev organov Zbora Mladinskih odsekov
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Glasovanje

VSEBINA SKLEPA

Sklep

Za: 45
1/07

Proti: 0

Zbor MO potrjuje Nejca Kosednarja (PD Velenje) za delovnega
predsednika.

Vzdržani: 1
Nejc Kosendar (PD Velenje) za tem poda predlog, da se za člana delovnega predsedstva imenuje Jureta Grudnika iz PD
Šoštanj in Jureta Cenclja iz PD Žalec.

Glasovanje

VSEBINA SKLEPA

Sklep

Za: 46
2/07

Proti: 0

Zbor MO potrjuje Jureta Cenclja (PD Žalec) za člana delovnega
predsedstva.

Vzdržani: 0

Glasovanje

VSEBINA SKLEPA

Sklep

Za: 46
3/07

Proti: 0

Zbor MO potrjuje Jureta Grudnika (PD Šoštanj) za člana delovnega
predsedstva.

Vzdržani: 0
Nato delovni predsednik v izvolitev predlaga še Moniko Weingerl iz PD Ajdovščina za zapisnikarja, Vesno Lenart iz
PD Ljubljana – Matica, Bojana Blažico iz PD Ajdovščina in Majo Mohar iz PD Litija pa za verifikacijsko komisijo.

Glasovanje

VSEBINA SKLEPA

Sklep

Za: 46
4/07

Proti: 0

Zbor MO potrjuje Moniko Weingerl (PD Ajdovščina) za
zapisnikarja.

Vzdržani: 0

Glasovanje

VSEBINA SKLEPA

Sklep

Za: 46
5/07

Proti: 0

Zbor MO potrjuje člane verifikacijske skupine: Vesno Lenart (PD
Ljubljana - Matica), Bojana Blažico (PD Ajdovščina) in Majo
Mohar (PD Litija).

Vzdržani: 0
Delovni predsednik predlaga še overitelje zapisnika in sicer Katarino Šketa iz PD »Dobrovlje« Braslovče in Mojco
Volkar iz PD Janez Trdina Mengeš.

Glasovanje
Za: 45
Proti: 0

VSEBINA SKLEPA

Sklep

6/07

Zbor MO potrjuje overitelje zapisnika: Katarino Šketa (PD
»Dobovlje« Braslovče) in Mojco Volkar (PD Janez Trdina Mengeš).
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Vzdržani: 1
Delovni predsednik je nato obrazložil, da so vodje odborov pripravili tako poročila kot tudi načrte za prihodnje leto in
bi bilo najbolj praktično, da predstavijo oboje hkrati. Drugih pripomb na dnevni red ni bilo. Zato je predlagal naslednji
sklep:

Glasovanje

VSEBINA SKLEPA

Sklep

Za: 46
Proti: 0

7/07

Zbor MO potrjuje dnevni red s spremembo, da se drugo in sedmo
točko združi v drugo točko.

Vzdržani: 0

Ad 2)
Vsebinsko poročilo o delu odborov MK PZS
Delovni predsednik je povabil k besedi Majo Mohar, vodjo Odbora za vzgojo in izobraževanje.
Odbor za vzgojo in izobraževanje (Maja Mohar, PD Litija):
Člani odbora: vodja Maja Mohar (PD Litija), Bojan Rotovnik (PD Šoštanj), Tanja Brstilo (OPD Koper) in Borut
Peršolja (PD Domžale).
Poročilo za leto 2007: Imeli so tri seje in tri delovne sestanke. Vodilo vsega je bila akcija Mladinski voditelj, poleti pa
je bil izpeljan tudi prvi seminar neformalnega izobraževanja, na katerem je bilo 28 udeležencev in 6 članov vodstva. Ta
del je bil že predstavljen bolj podrobno na okrogli mizi. Seminar družabnosti v gorah in Seminar za vodenje taborov sta
bila zaradi premajhnega števila prijav najprej prestavljena iz pomladi na jesen in združena v en seminar, nato pa
dokončno odpovedana zaradi enakega razloga. Seminar za aktivne člane mladinskih odsekov pa vsebuje podobne teme
kot Mladinski voditelj in zato ne bo več izvajan.
Načrt dela za leto 2008: V prihajajočem letu bodo izvedli dve izmeni Mladinskega voditelja ter Seminar družabnosti v
gorah in vodenje planinskih taborov spomladi. Radi pa bi tudi uredili kaj na področju planinske šole, vendar še ne more
nič konkretnega povedati.
Delovni predsednik je nato k predstavitvi povabil Zdenko Mihelič, vodjo Odbora za mednarodno sodelovanje.
Odbor za mednarodno sodelovanje (Zdenka Mihelič, PD Ribnica):
Člani odbora: vodja Zdenka Mihelič (PD Ribnica)
Poročilo za leto 2007: Odbor ni uspel pridobiti nobenih članov, zato je tudi tu povabila k sodelovanju vse prisotne.
Delo je zato potekalo predvsem na mednarodnem področju (Youth Commission UIAA), in sicer se Zdenka Mihelič
redno udeležuje sej YC UIAA (letos maja v Münchnu) in včasu med njimi večih delovnih skupin. Imela je željo po
sodelovanju s sorodnimi organizacijami, vendar v tem letu žal ni bilo izvedljivo, razen sodelovanja z Movitom.
Mednarodnih taborov se je udeležilo kar nekaj Slovencev, osem jih je bilo v Makedoniji, zmagovalci tekmovanja
Mladina in gore pa so se udeležili trekinga v Italiji. Letos so se tudi že pričele priprave mednarodnih taborov za
naslednje leto, v sodelovanju z Vodniškim servisom Izidor. Navezala je tudi stike z mladimi iz sosednjih pokrajin,
Furlanije Julijske Krajine in Avstrijske Koroške in upa na konkretno sodelovanje v prihodnjem letu.
Načrt dela za leto 2008:
- Izpeljati pridobivanje članov v OMS MK PZS
- Aktivno začeti delovati na področju sodelovanja s sorodnimi organizacijami.
- Nadaljevati delo v YC UIAA.
Za leto 2008 imamo s strani YC UIAA potrjeni dve akciji:
• Mednarodni Teden turne smuke 2008 v sodelovanju z VSI MK PZS (Komna, 26. 1. – 2. 2. 2008),
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• Mednarodni Pustolovski tabor v sodelovanju z VSI MK PZS (PUS Bavšica, 27. 7. – 3. 8. 2008).
V naslednjem letu, letu 2008 bosta dve redni seji YC UIAA:
• Avstrija (OEAV), spomladanska seja.
• Kazahstan, jesen 2008.
Pri sami izvedbi začrtanega plana dela bo MK PZS in njena predstavnica aktivno sodelovala pri izvedbi kar nekaj
zadanih nalog YC UIAA.
Seminar Izobraževanje mladinskih vodnikov, YC UIAA:
• Leta 2008 bo seminar v Rusiji (na Uralu) ali v Ukrajini.
Odbor za mentorje planinskih skupin (Nejc Kosendar, PD Velenje):
V preteklem letu je odbor vodila Janja Klančnik (PD Prebold), na 8. seji UO MK pa je bil odbor v taki obliki razpuščen.
Člani odbora: vodja Janja Klančnik (PD Prebold), Brigita Čeh (PD Ljutomer), Primož Trop (PD Ptuj), Majda Kovačič
(PD Iskra Ljubljana), Lučka Derganc (PD Kamnik), Tadeja Češka (PD Domžale), Matej Horvat (PD Slovenska
Bistrica) in Alenka Zorko (PD Ptuj).
Poročilo za leto 2007:
- 13. januarja je v Mežici potekalo državno tekmovanje Mladina in gore (zmagala je ekipa iz Škofje Loke ter se za
nagrado udeležila mednarodnega tabora, trekinga v Italiji)
- 10. novembra so se odvijala regijska tekmovanja (Podnanos, Gornja Radgona, Črnomelj)
- Izpeljana sta bila dva seminarja za mentorje planinskih skupin (Pomurje, Bavšica)
- Seminar Izleti, pohodi in orientacija v osnovni šoli (Slamnjak)
- Potekalo je tudi Izpopolnjevanje za mentorje planinskih skupin (Bavšica, Okrešelj)
Načrt dela za leto 2008:
Odbor je bil na 8. seji UO MK PZS razpuščen, nov predsednik odbora pa je postal Nejc Kosendar (PD Velenje), ki ima
v načrtu sestaviti nov odbor, ki bo operativen in bo izvedel kar največ od zadanih ciljev, izvesti seminarje ter
izpopolnjevanja in prenoviti program seminarjev, izpopolnjevanj in tekmovanja Mladina in gore.
Nato je povabil Uroša Kuzmana, da predstavi delovanje Vodniškega servisa Izidor.
Vodniški servis Izidor (Uroš Kuzman, PD Velenje):
Odbor je bil na novo formiran na drugi seji UO MK PZS.
Člani odbora: vodja Uroš Kuzman (PD Velenje), Nejc Kosednar (PD Velenje), Jure Grudnik (PD Šoštanj), Peter Rink
(PD Medvode), Alenka Omejc (PD Medvode), Jure Cencelj (PD Žalec) in Nina Rman (PD Trebnje).
Poročilo za leto 2007:
- izvedeni sta bili dve izmeni Tednov turne smuke, skupaj 21 udeležencev. Leta 2008 bo 20 let Tednov turne smuke in
bodo zato spet izvedeni na mednarodni ravni.
- izpeljali so tudi izlet za Zlati znak mladega planinca MK PZS 5. maja 2007. Ker je bilo veliko prijavljenih in
nekoliko slabše vreme, so namesto na Rogatec izvedli izlet na Lepenatko. Ker pred omenjenim izletom na Lepenatko
tega leto in pol ni bilo, je bilo število prijavljenih res veliko in bo zato tudi prihodnje leto v maju izlet. Nanj bodo
povabljeni vsi, ki bodo do srede aprila poslali svoja potrdila.
- zaradi premajhnega števila prijavljenih je bil odpovedana akcija Preživetje v naravi
Načrt dela za leto 2008:
- Tedni turne smuke, dve izmeni – ena mednarodna;
- Izlet za dobitnike zlatega znaka mladega planinca;
- v sodelovanju z Odborom za mednarodno sodelovanje pripravljajo Mednarodni pustolovski tabor v Bavšici med
27.7. in 3.8., v katerega bodo sprejeli 28 udeležencev iz različnih držav – ob velikem številu prijav bo omejitev 4
udeleženci na državo;
- namen imajo spodbuditi sodelovanje srednješolcev in študentov z izleti po Sloveniji.
Nato je namesto vodje Odbora za orientacijo, Dušana Prašnikarja (PD Domžale), ki se Zbora MO ni mogel udeležiti,
predstavil še delovanje tega odbora.
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Odbor za orientacijo (Uroš Kuzman, PD Velenje):
Člani odbora: vodja Dušan Prašnikar (PD Domžale), Aleš Glavnik (PD Maribor Matica), Zoran Štok (PD Polzela),
Jože Dajnko in Franci Prelog (PD Ptuj), Marko Mavri (PD Laško), Harold Križanec (PD Sloga Rogatec), Mitja Mikuž
(PD Nova Gorica), Uroš Kuzman (PD Velenje), Janez Kugonič (PD Šoštanj) in Izidor Močilnik (PD Prevalje).
Poročilo za leto 2007:
- izvedeno je bilo Slovensko planinsko orientacijsko tekmovanje (SPOT) na Pokljuki v pod okriljem Gorenjske lige.
Prisotnih je bilo 68 ekip, veliko pa je bilo odjav zaradi slabega vremena.
- v okviru planinskih orientacijskih tekmovanj je bilo organiziranih 8 področnih lig;
- odbor je imel dve redni seji;
- v oktobru pa je na Menini planini potekal seminar orientacije s 7 udeleženci;
- odpadlo je izpopolnjevanje za vaditelje orientacije;
Upadlo je zanimanje za izobraževanje na področju orientacije, zato je vse povabil, da se prihodnje leto seminarjev
udeležijo, saj so zanimivi in predstavljajo temeljno znanje v planinstvu.
Načrt dela za leto 2008:
Za leto 2008 pripravljajo Slovensko planinsko orientacijsko tekmovanje na področju Rogaške lige in pa izvedbo vseh
seminarjev.

Založniški odbor (Bojan Blažica, PD Ajdovščina):
Člani odbora: vodja Bojan Blažica (PD Ajdovščina), Vesna Lenart (PD Ljubljana - Matica), Gorazd Lapanja (PD
Cerkno).
Na marčevski seji UO MK PZS je bil imenovan za vodjo odbora, maja pa sta se mu pridružila še ostala dva člana. Imeli
so eno sejo in več delovnih sestankov.
Poročilo za leto 2007:
- redno izdajanje Mladinske priloge Obvestil PZS (11 številk), za kar je skrbela Vesna Lenart;
- potekalo je zbiranje podatkov za knjižico Mladinska komisija PZS v letu 2008 in priprava na tisk, kar je prevzel
Gorazd Lapanja;
- prenavljanje internetne strani, za kar je poskrbel Bojan Blažica;
- potekal je tudi likovni natečaj V hribih je svet lepši.
Pozval je tudi vse prisotne, da prispevajo članke in ideje za Mladinsko prilogo. S knjižico MK PZS v 2008 so se trudili,
da bi bila izdana pred Zborom MO, vendar zaradi zunanjih dejavnikov to ni uspelo, je pa pripravljena v pdf obliki in bo
objavljena na internetni strani, pa tudi natisnjena bo v kratkem in jo bodo načleniki MO dobili po pošti. V prihodnje bo
delal na temu, da se knjižice ne bi več tiskalo, ampak bi bila objavljena na internetu, kar bi zmanjšalo stroške in
povečalo dostopnost.
Načrti za 2008:
- redno osveževanje internetne strani
- izdaja knjižice akcij MK PZS v 2009
- redno izhajanje Mladinske priloge
Zahvalil se je Mateju Bariču in Tomažu Štucinu za pomoč pri izdelavi internetne strani ter obema članoma odbora,
Vesni in Gorazdu, za opravljeno delo.
Delovni predsednik je povabil Bojana Rotovnika, vodjo Programskega sveta PUS Bavšica, da predstavi poročilo.
Poročilo Programskega sveta Planinskega učnega središča Bavšica (Bojan Rotovnik, PD Šoštanj):
Najprej je predstavil lokacijo, zgodovino in pomen tega učnega središča. Povedal je, da je PUS Bavšica v lasti PZS in v
upravljanju Mladinske komisije. Ker se nihče ni prijavil na razpis za gospodarja PUS Bavšica, je gospodarjenje prevzel
programski svet, ki je sestavljen iz naslednjih članov: predstavnika UO PZS (Bojan Rotovnik, vodja programskega
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sveta), dveh predstavnikov MK PZS (Vanja Kovač in Maja Mohar), predstavnika VK PZS (Roman Ponebšek),
predstavnika Triglavskega narodnega parka (Marjeta Albinini) in predstavnika občine Bovec (Jure Črnič). Programski
svet je pričel z delovanjem 6. marca 2007 in deluje v okviru Mladinske komisije, je pa osrednji organ upravljanja tega
objekta.
Poročilo za leto 2007:
- trenutno gospodarja ni, zato je delo razdeljeno med člane PS PUS Bavščica, bo pa spet izdan razpis
- število akcij v letu 2007 je bilo 17, v 2006 pa 13, torej je naraslo za 22 %;
- zasedenost objekta je v letu 2007 znašala kar 72 dni, v letu 2006 pa 44, predvsem je bilo izvedenih več daljših akcij,
torej se je zasedenost povečala za 63 %;
- nočitev je bilo 2300, leta 2006 pa 1160, kar pomeni skoraj 100 % porast, pred koncem leta pa je najavljenih še nekaj
akcij, tako da bo končna številka še višja.
- največjo zasedenost predstavlja Vodniška komisija;
- kritika pa je šla MK PZS, in sicer zaradi največjega števila odpovedi akcij;
- poslovanje je bilo uspešno, imamo pozitivno stanje, ki pa bo namenjeno investicijam naslednje leto.
Načrt dela za leto 2008:
- povečati zasedenost objekta na 100 dni letno;
- povečati število nočitev na 3000, morda še ne prihodnje leto;
- finančno pozitivno poslovati;
- izvesti vzdrževalna dela – objekt bo kmalu star 10 let;
- investicije za triletno obdobje, s katerimi kandidiramo tudi za sredstva Fundacije za šport: urediti zimsko sobo,
prenoviti kopalnice, pripraviti zahtevno zavarovano planinsko pot za učni primer, manjše plezališče, umetno plezalno
steno in zunanje športno igrišče.
Vse udeležence Zbora MO je povabil, da izvajajo svoje akcije v PUS Bavšica, saj je namenjen izobraževanju vseh
planincev in za to tudi nadvse primeren.
Nato je delovni predsednik povabil še predsednico MK PZS, Vanjo Kovač, da poda svoje poročilo.
Poročilo predsednice MK PZS (Vanja Kovač, PD Ajdovščina):
Poleg svojega poročila je predstavila še delo Upravnega odbora MK PZS in predsedstva MK PZS.
Upravni odbor MK PZS
UO MK PZS je imel 10 sej, od tega sta bili 2 korespondenčni preko mailov za sprotno reševanje manj pomembnih
stvari, 7 običajnih v prostorih PZS in ena dvodnevna v Orožnovi koči pod Črno Prstjo, namenjena spoznavanju članov
in iskanju svežih idej. Člani UO so sodelovali na Srečanju treh dežel (pripravili referat, na samem srečanju pa pripravili
predstavitev in vodili debato), na sejmu na Gospodarskem razstavišču (Neva Zupanc) ter na Festivalu prostovoljstva
mladih (Jerca Vranič).
Predsedstvo MK PZS
Predsedstvo so v prvi polovici leta sestavljali Nina Ozimic, Neva Zupanc in Jure Cencelj, v drugi polovici pa Maja
Mohar, Jure Cencelj in Uroš Kuzman. Predsedstvo MK je imelo 4 seje in en dvodnevni delovni sestanek na bivaku Za
akom, vmes pa je bilo še veliko neformalnih srečanj in pogovorov, število je verjetno vsem neznano.
Predsednica MK PZS
Sklicuje seje Upravnega odbora MK PZS in predsedstva MK PZS ter pripravlja gradivo. Kot predsednica MK PZS je
članica Upravnega odbora PZS. Udeležila se je vseh sej UO PZS, v tem času jih je bilo 5. Trudila se je zastopati
interese MK PZS in mladih ter se v tem smislu vključevala v razprave. Odsotna je bila na slavnostni seji ter na
Skupščini PZS, kjer pa jo je nadomestila podpredsednica MK PZS, Maja Mohar, tako da je Mladinska komisija na
Skupščini imela svojega predstavnika.
Bila je na dveh sejah Komisije za usposabljanje in preventivo (KUP), je članica Programskega sveta PUS Bavšica, ki je
prevzel naloge gospodarja PUS Bavšice, Komisije za letni popis osnovnih sredstev PZS in Komisije za oblikovanje
informacijskega sistema na PZS. Udeležila se je državnega tekmovanja Mladina in gore v Mežici in regijskega v
Podnanosu ter Slovenskega planinskega orientacijskega tekmovanja. Bila je članica skupine za vsebinsko pripravo
Srečanja treh dežel letos v Mežici in na njem tudi aktivno sodelovala. S člani OVIZ-a se je sestala s predstavniki Urada
za mladino RS. Letos in tudi že lani konec leta je bila v komisiji za pregledovanje prispelih vlog na razpis MK PZS.
Trudi se udeležiti čim večih sej odborov MK PZS. Pomaga pri pripravah vlog za razpise, na katere se MK PZS
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prijavlja, ter oblikovanju razpisa MK PZS, na katerega se prijavljajo mladinski odseki. Aktivna je bila tudi pri
postavljanju nove internetne strani in sestavljanju knjižice Akcije MK PZS v 2008, je članica skupine, ki pripravlja
mednarodni pustolovski tabor 2008, vodila je odbor za pripravo tega Zbora MO. Ostalega dela je vsak teden za uro ali
tudi več pri strokovni sodelavki Veroniki Susman - Šegatin na PZS za reševanje sprotnih zadev in individualno doma še
približno 10 ur na teden.
Načrti:
Trudila se bo, da bo komisiji šlo še bolje, da bo večja informiranost vseh članov, da se bodo upoštevale želje in mnenja
in okrepilo sodelovanje med mladinskimi odseki in Mladinsko komisijo ter da bodo prijave na tečaje in obveščanje
potekalo hitreje. Vse prisotne je vzpodbudila, da ji pišejo s predlogi, idejami, prošnjami in kritikami, katere se bo trudila
upoštevati.
Delovni predsednik je dal pobudo za razpravo.
Majda Pagon (PD Tolmin):
Povedala je, da je predsednica med naštetim pozabila še omeniti, da se udeležuje tudi sej PO MO Posočja.
Glasovanje

VSEBINA SKLEPA

Sklep

Zbor MO PZS potrjuje podana poročila.

Za: 46
8/07

Proti: 0
Vzdržani: 0

Ad 3)
Delno finančno poročilo o delu MK PZS (Vanja Kovač)
Ker poročilo še ni končno, ga je težko ovrednotiti. Finančno poročilo je ločeno za aktivnosti Mladinske komisije in za
PUS Bavšica. Prvi del je sestavljen in naslednjih:
- prihodkov:
o iz razpisov FŠO in Urada za mladino za delo z mladimi
o iz vplačil udeležencev tečajev
o zahvala PZS za namenska sredstva za akcijo Mladi planinec
- odhodkov:
o za delovanje komisije
o stroškov dela za PZS
o stroškov posameznih akcij (Mladina in gore, SPOT, Mladinski voditelj ...)
o razpisa MK PZS za mladinske odseke (denarja še nismo prejeli, zato ni prikazan v delnem poročilu)
Finančno poročilo PUS Bavšica:
- prihodki:
o od najema prostorov
o od razpisa FŠO za investicije
o donacija Gorenja
- odhodki:
o investicije (plinska peč)
o redni stroški vzdrževanja
o elektrika, voda, telefon ...
o hrana
o ...
Trenutno stanje na računu ne opisuje končnega finančnega stanja, to bo mogoče oceniti šele po koncu leta.
Razprave na to temo ni bilo.

Glasovanje

Sklep
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Za: 46
9/07

Proti: 0

Zbor MO PZS potrjuje delno finančno
poročilo MK PZS.

Vzdržani: 0
Ad 4)
Poročilo o vlogah za razpis MK PZS 2007 (vodja delovne komisije za pregled vlog, Jure Cencelj):
Skupno denarja na razpolago
Sredstva namenjena za planinske tabore
Sredstva namenjena za tabore za otroke s posebnimi potrebami
Sredstva namenjena za srečanja mladih planincev

19.100 €
16.500 €
1.400 €
1.200 €

Za denarna sredstva za pomoč pri izvedbi planinskih taborov je MK PZS prejela 50 prijav, od tega jih je 48 izpolnjevalo
pogoje za pridobitev sredstev, dva pa smo že na začetku (junija) zavrnili, ker nista izpolnjevala razpisnih pogojev.
Vloge so bile pregledane v drugi polovici septembra, po preteku roka za oddajo. Po pregledu poročil je bilo še 5 taborov
zavrnjenih, ker niso izpolnjevali razpisanih pogojev. Med ostalih 43 taborov smo razdelili razpisana sredstva po ključu,
ki je bil opisan pri predstavitvi primerno izpolnjene vloge pred začetkom Zbora MO.
Za tabore za otroke s posebnimi potrebami je MK PZS prejela 5 prijav, od tega so 3 prošnje ustrezale razpisnim
pogojem. Po zaključku taborov pa je MK PZS prejela le dve poročili, ki sta bili obe ustrezni.
Za srečanja mladih planincev je prispelo 5 vlog, ki so vse izpolnjevale pogoje. Prispela pa so 4 poročila. Ta so bila vsa
ustrezna.
Delovni predsednik je pozval k razpravi.
Izabel Vadnal (PD Postojna):
Ali se bo udeležba na Zboru MO PZS štela pri delitvi sredstev in v kakšni meri?
Predsednica MK PZS, Vanja Kovač:
Potreben je stik med člani mladinskih odsekov in Mladinsko komisijo, saj Mladinska komisija ne bi mogla obstajati
brez mladinskih odsekov, ker izhaja iz njih. Poleg tega so taka srečanja pomembna tudi zaradi obveščenosti o
spremembah in novih programih. Zato si tisti, ki se redno udeležujejo Zbora MO PZS, zaslužijo nagrado za svoj trud.
Udeležba pa bo upoštevana na tak način, da bo znesek za vsa društva enak ne glede na velikost tabora. Od tretjine
sredstev, ki jo dobijo vsa društva enako, bodo po novem društva, ki bodo prisotna na zboru MO PZS dobila 20% več
od ostalih.
Glasovanje

Sklep

Za: 46
Proti: 0

10/07

VSEBINA SKLEPA

Nosilec

Rok

Zbor MO PZS potrjuje poročilo o vlogah za
razpis MK PZS za leto 2007.

Vzdržani: 0

Ad 5)
Poročilo stališč in sklepov z okrogle mize (Uroš Kuzman)
Na okrogli mizi je pogovor potekal predvsem o akciji Mladinski voditelj, in sicer je zasnova akcije dobra, v prihodnosti
pa si bodo prizadevali še za večjo udeležbo mladih na akciji. Vzpodbudno je tudi, da je kar nekaj od teh mladinskih
voditeljev prisotnih na samem Zboru MO. MK PZS pa želi povečati motivacijo mladih tudi z akcijami iz izobraževanja.
Prisotni na Zboru MO PZS pa so podali pobudo, da bi bil program bolj prilagodljiv, in sicer naj bi bilo manj teoretičnih
vsebin. Izražena je bila tudi želja po predstavitvi programa na srečanjih mladinskih odsekov.
Razprave na to temo ni bilo.
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Glasovanje

VSEBINA SKLEPA

Sklep

Zbor MO PZS potrjuje stališča in sklepe okrogle mize.

Za: 46
11/07

Proti: 0
Vzdržani: 0

Ad 6)
Podaljšanje mandatnega obdobja predsednice MK PZS Vanje Kovač do jeseni 2008
Vanja Kovač (PD Ajdovščina): V prihodnjem letu ima načrte nadaljevati s podobnim tempom kot v tem letu, če bo
seveda potrjena. Na Zboru je bilo prikazano, kako to izgleda, tako da se lahko odločijo na podlagi predstavljenega.
Razprave na to temo ni bilo.
Glasovanje

VSEBINA SKLEPA

Sklep

Za: 46
Proti: 0

12/07

Zbor MO PZS potrjuje Vanji Kovač (PD Ajdovščina) podaljšanje
mandatnega obdobja kot predsednici MK PZS do Zbora MO 2008.

Vzdržani: 0
Ad 7)
Razno
Zdenka Mihelič (PD Ribnica):
Vse prisotne je povabila k sodelovanju k mednarodnim akcijam, ter načelnike in člane društev pozvala, naj spodbudijo
svoje člane v društvih, da bi se pridružili odboru za mednarodno sodelovanje. Povedala je še, da se v času OI v Pekingu
pripravlja vzpon na Olimp (23.08.2008 – 28.08.2008) , ter zato vse prisotne v okviru YC UIAA povabila k
sodelovanju.
Vanja Kovač (PD Ajdovščina):
Vsem članom MK PZS se je zahvalila za dobro sodelovanje v letu 2007. Povedala je še, da je prišel od Vodniške
komisije dopis z zahvalo za dosedajšnje sodelovanje in z željo, da bi bilo tako še naprej ter da bi skupaj uredili nekatera
problematična področja izobraževanja. Ob tej priložnosti pa je še oznanila, da bo Mladinska komisija v letu 2008
izvajala mednarodni pustolovski tabor, na katerega so vsi lepo vabljeni, saj bo vsekakor pestro.
Uroš Kuzman (PD Velenje):
V imenu Upravnega odbora MK PZS se je zahvalil Vanji Kovač, da je prevzela delo predsednice MK PZS in za dobro
sodelovanje v tem letu. Upa, da bo še naprej tako dobro. Nato pa je predlagal, da še enkrat poslušamo novo planinsko
pesem.
Sledila je himna MK PZS.
Vanja Kovač (PD Ajdovščina):
Naznanila je, da bodo prihodnje leto na Zboru MO potekale volitve, ter vse povabila h kandidaturi. Zahvalila pa se je
tudi Kolinski za pogostitev. Vse je povabila, da se zadržijo še na pogostitvi, kaj pojedo in malo pokramljajo.
Zasedanje je bilo sklenjeno ob 16:10.
Zapisnikar:
Monika Weingerl (PD Ajdovščina)

Delovni predsednik:
Nejc Kosednar (PD Velenje)

Overitelj zapisnika:
Katarina Šketa (PD »Dobrovlje« Braslovče)

Overitelj zapisnika:
Mojca Volkar (PD Janez Trdina Mengeš)
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PLANINSKAZVEZA SLOVENIJE
UPRAVNI ODBOR PZS
1001 LJUBLJANA, DVORŽAKOVA 9
ŠTEVILKA: UO/ 368 - 08
DATUM: 03. 07. 2008

K 1. TOČKI
zapisnik 11. seje UO PZS

ZAPISNIK

11. seje UO PZS, ki je bila 19. junija 2008 v prostorih Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, v Kranju, v sejni sobi
št. 16. Seja se je pričela ob 16.00 uri. Prisotnih je bilo 20 članov UO PZS z glasovalno pravico. Prisotni so bili:
Predsedstvo UO PZS: mag. Franci Ekar, Gašparič Stanko, Goršič Marko, Rudolf Skobe, mag. Uroš Vidovič,
Voljeni člani UO PZS: Petkoš Janez, Rotovnik Bojan, Tomše Tone,
Načelniki komisij in odborov: Vanja Kovač (MK), Boris Madon (VK), Rozi Skobe (KVGN)
Predsedniki MDO: Horjak Drago (Koroške), Marinka Koželj Stepic (Ljubljane), Anton Purg (Podravja), Rupnik
Gregor (Posočja), Borut Vukovič (Zasavja), Žnidarčič Albin (Primorsko – Notranjske),
Ostali: Andrej Stritar (nam. urednika PV), Jože Rovan (KTK), Peter Šilak (KTK), Danilo Sbrizaj (GS), Vera Šmid
(računovodja) in Mija Damjan – Stegu (vodja pisarne PZS).
Opravičili se je: Benedik Franc (MDO Gorenjske), Kodre Jožef (Savinjski MDO), Kladnik Lado (KBO), Dragotin
Kuster (MDO Pomurja) in Eržen Miro, Škerbinek Danilo.
Za sejo je bil predlagan naslednji DNEVNI RED:
1. Pregled sklepov 10. seje UO PZS z dne 12.4.2008 in poročilo o opravljenih nalogah – priloga zapisnik 10.
seje UO PZS (Danilo Sbrizaj)
2. Seznanitev z zapisnikom, sklepi in stališči Skupščine PZS z dne, 17.05.2008 (mag. Franci Ekar)
3. Program dela UO PZS – rokovnik II/2008 in I/2009 (mag. Franci Ekar)
4. Informacija o izvajanju finančnega načrta za leto 2008 s pregledom finančnega stanja – priloga (Veronika
Šmid)
5. Izhodišča za pripravo predloga programa PZS in finančnega načrta PZS za leto 2009 - priloga (Danilo M.
Sbrizaj, Veronika Šmid)
6. Potrditev predloga Gospodarske komisije UO PZS za cene in popuste v letu 2008 (Franc Štibernik)
7. Imenovanje načelnika KUP – podaljšanje mandata Rudiju Skobetu
8. Sprejem sklepa o preoblikovanju Iniciativne skupine za turno kolesarstvo v Komisijo in imenovanje
načelnika te komisije (Franci Ekar)
9. Potrditev programa dela K GRS (Drago Horjak)
10. Potrditev nove članice Uredniškega odbora PV in razrešitev dosedanje članice Marjete Keršič Svetel
11. Obravnava problematike cen izpopolnjevanj na predlog MDO Koroške (Drago Horjak, Rudi Skobe)
12. Sprejem novih društev v članstvo PZS (SPD Trst) in predlog za izbris iz članstva (PD Očnica, PD SCT, PD
Dolga pot Ljubljana…)- Danilo Sbrizaj)
13. Vprašanja in pobude članov
14. Tekoče zadeve in razno
Sejo je otovoril mag. Franci Ekar, ki je uvodoma pozdravil vse prisotne in poročal o nekaterih aktualnih dogodkih,
ki so se zgodili v zadnjem mesecu. Pohvalil je vse, ki so sodelovali pri realizaciji dejavnosti v Tednu planinstva
(Posvet v Kranjski Gori, posvet o Zakonu o planinskih poteh v Podravju – KPP, okrogla miza KVGN).
Predsednik PZS se je še posebej prisrčno zahvalil vsem planincem, ki so sodelovali pri organizaciji Dneva
planincev, ki je bil na Krašnjem vrhu.
Po ugotovitvi, da je seja sklepčna je predsednik v sprejem predlagal dnevni red. V sprejem je bil podal sklep:
Sklep 1/19-06: UO PZS potrjuje predlagani dnevni red za 11. sejo UO PZS.
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 1. TOČKI
PREGLED SKLEPOV 10. SEJE UO PZS Z DNE 12.4.2008 IN POROČILO O OPRAVLJENIH NALOGAH – PRILOGA
ZAPISNIK 10. SEJE UO PZS
Gradivo je bilo poslano skupaj z vabilom za sejo.
Danilo Sbrizaj je podal odgovore na vprašanja Bojana Rotovnika glede meril za razdelitev sredstev recipricitete, ki
so enaka kot so merila za vse druge investicije, odgovor glede predstavnikov PZS, ki delujejo v mednarodnih
organizacijah in o izbrisu društev, ki ne delujejo.
Bojan Rotovnik je pojasnil, da je podal več pripomb in želi, da se predstavijo vsi predstavniki, ki delujejo v
mednarodnih in v naših organizacijah, s svojim programom in poročili. Želi, da se to uvrsti kot samostojna točka na
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dnevni red UO PZS. Poleg tega je podal pripombo, da se sklepi UO morajo upoštevati taki kot so bili sprejeti.
Pripombo na zapisnik je podal tudi Gregor Rupnik, ki je diskutiral v točki o praporu PZS, vendar je bila njegova
diskusija v zapisniku izpuščena.
V sprejem je bil podan sklep:
Sklep 2/19-06: Prekliče se sklep št. 15/10-04: UO PZS sprejme sklep, da se v prapor PZS vključijo 3 vrhovi
(Triglav, Grintovec in Stol) in se sprejme nov sklep
Sklep 3/19-06: V praporu PZS je samo en vrh in to je Triglav.
Sklepa sta bila soglasno sprejeta.
K 2. TOČKI
SEZNANITEV Z ZAPISNIKOM, SKLEPI IN STALIŠČI SKUPŠČINE PZS Z DNE, 17.05.2008
UO PZS se je na svoji 11. seji seznanil z zapisnikom , sklepi in stališči Skupščine PZS. UO ob tem ugotavlja, da se
nekateri sklepi že izvajajo oz. so že realizirani (sestanek in dogovor sPD LJ Matica).
K 3. TOČKI
PROGRAM DELA UO PZS – ROKOVNIK II/2008 IN I/2009
Člani UO PZS so se seznanili z rokovnikom o delu UO PZS in P PZS za drugo polovico leta 2008 in prvo polovico leta
2009. Bojan Rotovnik je predlagal, da bi bila ena izmed naslednji sej UO PZS v PUS Bavšica.
K 4. TOČKI
INFORMACIJA O IZVAJANJU FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2008 S PREGLEDOM FINANČNEGA STANJA
Gradivo je bilo poslano po pošti. Vera Šmid, računovodja PZS je podala še ustno informacijo članom UO PZS in v
sprejem predlagala:
Sklep 4/19-06: UO PZS se seznani z gradivom o realizirani članarini do 31. 5. 2008 in sprejme sklep o črtanju
naslednjih društev iz seznama: Dolga pot Ljubljana se črta zaradi ukinitve društva, Očnica se
črta zaradi ukinitve društva, SCT Ljubljana in Zlatarna Celje se črtajo iz seznama, ker je
društvo že bilo ukinjeno.
Sklep je bil sprejet z večino glasov.
Marinka Koželj Stepic je predlagala, da se društvo ukine takrat ko v preteklem letu ni imelo članov oz. ni dvignilo
znamkice ter da se sprejmejo kriteriji po katerih se izbriše PD. Predlagala je tudi, da se sprejme sklep, da se PD
Janko Mlakar prenese iz MDO Ljubljana na Primorsko – Notranjski MDO.
Sklep 5/19-06: PD Janko Mlakar se prenese iz MDO Ljubljana na Primorsko – Notranjski MDO.
Sklep je bil sprejet z večino glasov.
K 5. TOČKI
IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PREDLOGA PROGRAMA PZS IN FINANČNEGA NAČRTA PZS ZA LETO 2009
Sklep 6/19-06: UO PZS potrjuje informacijo o izvajanju finančnega načrta za leto 2009 s pregledom
finančnega stanja s popravkom pod I. točko odebeljeni tekst »Predsedstvo UO PZS bo do 01.
09. 2008 predlagalo, katere so skupne naloge PZS in centralne prireditve in akcije PZS za leto
2009, ki bodo služile kot osnova za izdelavo programov akcij in izletov PD in MDO.«
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 6. TOČKI
POTRDITEV PREDLOGA GOSPODARSKE KOMISIJE UO PZS ZA CENE IN POPUSTE V LETU 2008
Informacijo je podal Danilo Sbrizaj, ki je v odsotnosti načelnika GK PZS Franca Štibernika predstavil predlog
najvišjih cen nočitev, osnovne prehrane in napitkov v planinskih kočah I. in II. Kategorije v letu 2008, ki ga je
sprejela GK na svoji seji, 18. junija 2008.
Po predstavitvi je prišlo do razprave o tem, ali naj se obiskovalcem, ki pri mizi v planinski koči konzumirajo le
lastno prehrano (iz nahrbtnika) in hrane v koči ne naročijo, lahko zaračuna pogrinjek 1€ na osebo.
V razpravi so sodelovali Rozi Skobe, Rudolf Skobe, Borut Vukovič, Marinka Koželj Stepic, Tone Tomše, Janez
Petkoš, Gregor Rupnik, Bojan Rotovnik, Tone Purg, Drago Horjak, Marko Goršič, Uroš Vidovič. Sprejet je bil
Sklep 7/19-06: Člani UO PZS so sprejeli predlog o Najvišjih cenah nočitev, osnovne prehrane in napitkov v
planinskih kočah I. in II. Kategorije v letu 2008.
Sklep je bil sprejet z večino glasov, 3 glasovi so bili PROTI.
Predlog, da se obiskovalcem, ki pri mizi v planinski koči konzumirajo le lastno prehrano (iz nahrbtnika) in hrane v
koči ne naročijo lahko zaračuna pogrinjek 1€ na osebo ni bil sprejet (8 PROTI in 7 ZA).
K 7. TOČKI
IMENOVANJE NAČELNIKA KUP – PODALJŠANJE MANDATA RUDIJU SKOBETU
Gradivo je bilo podano po pošti.
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Sklep 8/19-06: P UO PZS je v skladu z drugim odstavkom 52. člena Statuta Planinske zveze Slovenije (19.
maj 2007) predlagalo, da Upravni odbor Planinske zveze Slovenije, na predlog sklepa
Predsedstva UO PZS, z dne 10. 4. 2008 imenuje Rudolfa Skobeta, člana PD Novo mesto in
podpredsednika PZS, za načelnika Komisije za usposabljanje in preventivo PZS do leta 2010,
oziroma do konca mandata sedanjih organov PZS.
Sklep je bil soglasno sprejet.

K 8. TOČKI
SPREJEM SKLEPA O PREOBLIKOVANJU INICIATIVNE SKUPINE ZA TURNO KOLESARSTVO V KOMISIJO IN
IMENOVANJE NAČELNIKA TE KOMISIJE
Obrazložitev je podal Jože Rovan, po tem je bil v glasovanje podan sklep:
Sklep 9/19-06: UO PZS v skladu z drugim odstavkom 52. člena Statuta Planinske zveze Slovenije (19. maj
2007) sklene, da se na predlog sklepov Predsedstva UO PZS, sprejetih na 39. in 40 seji, dne
8. oz. 19. maja 2008 ustanovi Komisijo za turno kolesarstvo pri UO Planinske zveze
Slovenije in za njenega prvega načelnika imenuje dr. Jožeta Rovana, dosedanjega vodjo
Iniciativne skupine za turno kolesarstvo pri Planinski zvezi Slovenije.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Pravilnik Komisije za turno kolesarstvo se še dopolni in uskladi s statutom PZS.
K 9. TOČKI
POTRDITEV PROGRAMA DELA K GRS
Gradivo je bilo poslano po pošti.
Drago Horjak je v kratkem predstavil osnutek in pomen programa dela Komisije za gorsko reševanje.
Člani UO so se seznanili z informacijo o programu dela te komisije.
Bojan Rotovnik je podal pobudo, da se iz KUP-a prenese preventiva na to komisijo. Postavil je tudi vprašanje kako
to, da je v grbu PZS letnica 1893, letos pa smo praznovali 60 let PZS? Pojasnilo na njegovo vprašanje je podal
predsednik Franci Ekar.
K 10. TOČKI
POTRDITEV NOVE ČLANICE UREDNIŠKEGA ODBORA PV IN RAZREŠITEV DOSEDANJE ČLANICE MARJETE KERŠIČ
SVETEL
Andrej Stritar je pojasnil situacijo, ki je nastala v Uredniškemu odboru PV. Zato je Uredniški odbor PV predlagal
Upravnemu odboru Planinske zveze Slovenije, da sprejme sklep, da Marjeti Keršič Svetel članstvo v uredniškem
odboru preneha, Irena Mušič pa postane nova članica uredniškega odbora Planinskega vestnika.
Sklep 10/19-06: UO PZS je sprejel sklep, da Marjeti Keršič Svetel članstvo v uredniškem odboru preneha,
Irena Mušič pa postane nova članica uredniškega odbora Planinskega vestnika.
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 11. TOČKI
OBRAVNAVA PROBLEMATIKE CEN IZPOPOLNJEVANJ NA PREDLOG MDO KOROŠKE
Drago Horjak je razložil problematiko glede cen izpopolnjevanja. MDO Koroške zahteva, naj bo kalkulacija tečajev
realna. V MDO so pričakovali so, da bodo dobili nekaj denarja po končanem tečaju povrnjenega, vendar ni bilo nič.
Take visoke zneske si manjša društva ne morejo privoščiti. Želi, da se po končanih tečajih vedno naredi in pošlje
finančno poročilo.
Odgovor mu je podal Rudi Skobe, ki je pojasnil, da je bila kalkulacija narejena glede na predmetnik, ki ga zahteva
program. Stroški hrane in prevozni stroški se dvigujejo, prav tako ni sredstev od ESS.
Vodenje seje UO je prevzel podpredsednik Marko Goršič.
V razpravo so se vključili Marinka Koželj Stepic, ki je predlagala, da se največ prihrani na potnih stroških,
inštruktorje za predavanja naj se poišče v kraju kjer poteka tečaj. Diskutirali so še Tone Tomše, Uroš Vidovič,
Stanko Gašparič, Borut Vukovič, Marko Goršič, Boris Madon, Jože Rovan, Vanja Kovač in Rudi Skobe.
Po končani razpravi je drago Horjak predlagal, da se sprejme sklep da se vedno po vsakem tečaju naredi in
predstavi poračun.
Po burni razpravi je Rudolf Skobe podal odstop z mesta načelnika KUP in preklical svoje soglasje k prej
izglasovanemu sklepu o imenovanju načelnika KUP-a.
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K 12. TOČKI
SPREJEM NOVIH DRUŠTEV V ČLANSTVO PZS (SPD TRST) IN PREDLOG ZA IZBRIS IZ ČLANSTVA (PD OČNICA, PD
SCT, PD DOLGA POT LJUBLJANA
Danilo Sbrizaj je podal informacijo glede pravno formalne včlanitve SPD Trst, pod posebnimi pogoji.
Sklep 10/19-06: UO PZS sprejme v članstvo PZS SLOVENSKO PLANINSKO DRUŠTVO TRST, z višino članarine
10€ za članarino tipa B.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Marko Goršič je povedal, da bo predsednica SPD Trst sklicala sestanek z ostalimi SPD-ji, da se jih povabi v članstvo
PZS.
Albin Žnidarčič in Gregor Rupnik sta predlagala, da se ju v bodoče vedno povabi na usklajevalne sestanke, ko se bo
odločalo o taki situaciji, saj mora svoje soglasje o sprejemu podati tudi matični MDO.
Drugi del točke, izbris društev je bil že obravnavan pri 4. točki dnevnega reda (sklep 4/19-06).
K 13. TOČKI
VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV
Tone Tomše je dal pobudo, da se pripravijo table (opozorilne) na planinskih poteh. Prav tako nalepke, da
se po poteh hodi na lastno odgovornost (6. člen Zakona o planinskih poteh). Po tem je bil sprejet sklep:
Sklep 11/19-06: UO PZS je sprejel, da se PD s kočami oskrbi z nalepkami, da je hoja po planinskih poteh na
lastno odgovornost. Nalepke se morajo nalepiti v kočah, na informativne table in podobno.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Danilo Sbrizaj je pozval vse predsednike MDO, da na PZS - ju dvignejo vse zgibanke (informativne in opozorilne), ki
jih je v zadnjem letu založila PZS in z njimi oskrbijo vsa planinska društva, saj so namenjene tako članom kot
nečlanom PZS.
-

Marko Goršič je predlagal, da se imenuje praporščaka PZS. V sprejem je bil dan sklep:

Sklep 12/19-06: UO PZS je imenoval Stanka Gašpariča za praporščaka Planinske zveze Slovenije.
Sklep je bil sprejet soglasno.
-

Rozi Skobe je opozorila na vožnjo z različnimi vozili v naravnem okolju, saj ti uničujejo naravo. Obvestila
je, da je na MOP v pripravi sprememba uredbe o vožnji v naravnem okolju. Pri tem tudi sodeluje PZS v
okviru KVGN.
Danilo Sbrizaj je vse člane UO PZS povabil na srečanje Komisije CAA za koče in pota v Aljaževem domu v
Vratih, ki bo potekalo od 20. do 21. junija.
Marko Goršič je povabil vse člane UO na obeležitev 230 let prvega pristopa na Triglav, ki bo 25. in 26.
avgusta v Domu Planika pod Triglavom. Predlagal je, da se 25. 8. zberejo na Planiki in se isti oz. naslednji
dan skupaj povzpnejo na vrh Triglava in položijo cvetje pri Aljaževem stolpu..
Borut Vukovič, je podal pobudo, ki bi jo moral obravnavati UO, ki je bila podana na Skupščini, glede
delitve članarine. Meni, da bi UO moral narediti zaključek na začeto temo na Skupščini. Drago Horjak je
pojasnil, da je bila to pobuda posameznika in ne MDO-ja. Po tem je bil sprejet sklep:
Sklep 13/19-06: UO PZS je mnenja, da ni razloga, da se razprava o delitvi članarine odpira na sejah UO PZS.
Sklep je bil sprejet soglasno.

Seja je bila sklenjena ob 19.45 uri.
Zapisala: Mija Damjan-Stegu
mag. Franci EKAR l.r.,
predsednik PZS
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