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AKTUALNO
Potem se sreĆata kos ledu in Ćlovek, oba v
istem delĆku sekunde na istem mestu. Pritoževati se nad usodo je nesmiselno. Kogar se pri
tridesetih letih dotakne alpinizem tako moĆno,
da že pri prvem vzponu ve, da je to za vse
življenje tisto pravo, ni žrtev usode. Tudi to,
da vedno udari najboljše, ni res. Izgubo najboljših le bolj obĆutimo.
Dve uri po Davovem prihodu je bila na PZS
tiskovna konferenca. Tudi te so nepredvidljive.
VĆasih bi Zveza rada javnosti sporoĆila kaj, kar
se ji zdi pomembno, novinarjev pa ni – so
sicer, a le štirje, pet morda, TV kamere pa
nobene. Ali to slovenske javnosti ne zanima,
ali le novinarjev? V resnici ne zanima javnosti,
oziroma si morda ta javnost misli, da bo že
zvedela, kar bo potrebovala. Na tej konferenci, v sredo toĆno opoldne, se je pa kamer kar
trlo. Cilj novinarjev je prodaja novic. Zaradi
Oderlapa je narasla naklada Ćasopisov, veĆ
ljudi gleda TV in veĆ jih brska po internetu.
Novinarji samo opravljajo svoj poklic, javnost
od njih zahteva, Ćeprav jih pogosto v isti sapi
zmerja za senzacionaliste, senzacije.
Na ąo Oju je umrl neki bogataš – takoj po tistem, ko je veselo z vrha sporoĆil svoj uspeh.
Na »Gore – ljudje« je bilo takoj Ćez tisoĆ »klikov« Ćeprav to Slovencev ni v niĆemer zadevalo. Že trikotnik »ąo Oju – bogastvo - smrt« je
bil dovolj velik magnet. Ali je imel ženo, otroke, prijatelje, ki jim je morda hudo za njim,
nikogar ne zanima. To je njihov problem.
BoleĆina ob Oderlapovi smrti bo postala last
njegovih najbližjih, drugi bomo imeli le kak
problem. Davo, ali in kako speljati naĆrt do
konca, PZS, kako pravilno dozirati informacije
novinarjem in kako jih ne informirati veĆ kot
je treba, podjetje, kako nadomestiti delovno
nenadomestljivost.
ZaĆetek tehle Obvestil krasita dve sliki. Na tej
pri Ćlanku je himalajec v polni moĆi, na naslovnici pa krhka lepota metulja. Pa vendar je bil
alpinist s slike – Franc Oderlap – manj kot pol
ure po posnetku le še nemoĆno telo sredi raztrosenih ledenih kock. Spominjali se ga bomo
kot dobrega Ćloveka, spominjajmo se pa tudi
minljivosti svoje moĆi. NiĆ bolj trdna ni od
krhkosti metuljevih kril.

METULJ

Franc Oderlap (foto: Davo KarniĆar)

V

sredo, 7. oktobra se je vrnil Davo KarniĆar brez svojega tovariša Franca Oderlapa, s katerim sta skupaj odšla v Nepal le
slab mesec prej. Njuna odprava na Manaslu je
bila del širšega naĆrta, prvega smuĆarskega
spusta s K2 (8611 m), druge najvišje gore sveta, kar naj bi se zgodilo prihodnje leto, 2010.
Na Manasluju sta nameravala preizkusiti opremo, pa tudi sebe, saj je že kar nekaj Ćasa
minilo, kar sta bila zadnjiĆ nad 8000 metri.
Spomnimo se: leta 1993 je Davo že nameraval
smuĆati s K2, a sta smrt Boštjana Kekca in obilen sneg, ki mu je sploh zasul smuĆi, to prepreĆila. Leta 1995 je sledil uspešen prvi smuĆarski spust z Anapurne, pet let kasneje pa z Everesta. Takrat mu je bil prviĆ v odloĆilno pomoĆ
pri vzponu Franc Oderlap. Takrat sem se tudi
sam ukvarjal s to odpravo in Oderlap mi je
padel v oĆi kot Ćlovek brez posebnosti, torej
miren in preudaren, pa brez izstopajoĆega ega
modernih alpinistov. Dava je spremljal po najvišjih vrhovih vseh celin, mimogrede sam
oplemenitil to svojo zbirko z res najvišjim
vrhom Oceanije. Z enakim obrazom kot uspeh
na Everestu je prenesel zavrnitev Šiše Pangme.
PomoĆ in podpora drugim je bila njegovo bistvo. Že vzdrževanje v tovarni – vzdrževalec in
vodja vzdrževanja – nosi to visoko vredno, Ćeprav redko nagrajevano lastnost v sebi.

Tone Škarja
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KOROŠEC NA NAJVIŠJIH VRHOVIH VSEH CELIN
Antarktike. S tem je stopil še na vrh zadnjega v seriji sedmih najvišjih vrhov vseh kontinentov. Ampak
še za tem se je podal na Papuo – Novo Gvinejo, kjer se je povzpel na 4884 metrov visoko Carstenszovo piramido. Z enim redkih zemljanov, ki so stali na najvišjih vrhovih vseh kontinentov, smo takrat
opravili kratek intervju.
Že nekaj Ćasa je preteklo, odkar si se vrnil s Papue Nove Gvineje, kjer ti je 2. decembra uspelo
opraviti vzpon na 4884 metrov visoko Carstenszovo piramido, najvišji vrh Oceanije. Zakaj Carstenszova piramida? Verjetno zato, ker najvišji vrh Avstralije, Mt. Kosciusco, na katerem si že
bil, s svojimi 2229 metri ni tudi najvišji vrh Oceanije, h kateri lahko prištevamo Avstralijo?
Prvi, ki mu je to uspelo – Reinhold Messner – tam nekje v osemdesetih letih, je dejal, da Će želiš
narediti »7 summits«, je Carstenszova piramida tista, ki zaokrožuje to celoto. Pa sem šel in mi je
uspelo.
Gre za najnižjega od sedmih vrhov. Ampak verjetno zdaleĆ od tega, da bi bilo enostavno?
Ja, Će odštejemo avstralski Mt. Kosciusco, je ta najnižji. Ampak je res lep in po tisku od vseh v tem
projektu tudi tehniĆno najbolj zahteven. Gora je skalnata, stena malo podobna triglavski, le da je
nižja – tam nekje 600 metrov. Ves Ćas so težave od III. do IV. stopnje po UIAA, pol raztežaja je šestice, po nekaterih podatkih celo VI+ in druge poti kot pa tam Ćez – preko rahlo previsnega detajla –
enostavno ni. Moraš to splezati, Će hoĆeš na vrh. So pa v steni še težje smeri, ta je najlažja. Odprav
tu ni mnogo in je možnosti za dobre vzpone še ogromno. Ampak veĆina ljudi, ki pride sem, gre le po
normalki na vrh, Ćeprav je v steni nekaj težavnih smeri in še ogromno možnosti za nove. Je pa res
izredno lepo. Bazni tabor je kot v risanki – postavljen ob jezercih. Res škoda, da je tako daleĆ.
To verjetno ni bil tvoj naĆrt že od zaĆetka? Kdaj si prišel do ugotovitve, da ti lahko uspe nekaj
tako izjemnega – stati na najvišjih vrhovih vseh kontinentov?
Pred Everestom o tem nisem niti razmišljal, niti nisem upal. Ko sem bil leta 1999 na Cho oyu in sem z
vrha v lepem vremenu videl Everest, si nisem mislil, da bom na njem stal že naslednje leto, saj je že
pogled nanj bil velika nagrada. Potem ko je Davo KarniĆar dejal, da bo poskusil smuĆati z vseh sedmih, pa so seveda prišle tihe želje.
Kako si je sledilo »veliĆastnih sedem«?
Najprej je bil Everest, Ćeprav sem bil že prej na Aconcagui. Na Aconcaguo sem šel potem še enkrat.
Potem Elbrus, Kilimanjaro v Afriki in avstralski Mt. Kosciusco, Aljaska, Antarktika in zdaj Carsztensova piramida.
Ta tvoj 7 summits bi lahko imenovali tudi 7+ summits. Dejansko si že pred Carstenszovo piramido
stal na najvišjem vrhu Avstralije – Mt. Kosciusco.
Ja, lahko bi rekel 8 summits ali pa 7+ summits, a dejansko niti ni važno. ąe povem po resnici, mi je
to, kdo katerega priznava za najvišjega, in ali sem prvi Slovenec, ki je to naredil, pravzaprav vseeno.
To sem naredil zase, za svoje veselje. Je sedaj, ko je to na nek naĆin konĆano, seveda lep obĆutek.
Da sem nekaj zaokrožil, naredil neko celoto. Najbolj lepo pa je bilo spoznavat vse te daljne kraje,
kulture in sedaj s še veĆjim zanimanjem spremljam Ćlanke, ki pišejo o drugih, ki se lotevajo tega
projekta.
Davo KarniĆar, s katerim sta bila skupaj na veĆini teh vrhovih, tokrat ni bil zraven. Kako to?
Davo se je preselil v novo hišo, dobil je otroka in se je bolj posvetil družini. Ves Ćas je bil pri stvari,
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nas pospremil na pot, nas priĆakal ob povratku, ampak zraven ga ni bilo. Je paĆ malo drugaĆe postavil svoje trenutne prioritete, svoj projekt pa je itak že zakljuĆil.
Ti pa kar uspeva »skrivati« te tvoje dosežke. Ne vem, Će zate sploh ve kdo, razen alpinistov,
morda Ćetrt sokrajanov ter najbližji sosedje in sorodniki.
Saj pravim, da sem to delal zase. Nekega pompa pred odhodi nima smisla zganjati, ker nikdar ne veš,
kaj bo. Po prihodu domov pa so itak druge obveznosti prve. Pa že po naravi smo Korošci raje bolj tiho
in ne obešamo vsega na velik zvon. Verjetno za to vedo le moji najožji sorodniki in tisti, s katerimi se
družim, nekaj sodelavcev, to pa je po moje že vse.
Kako potem to opraviĆiš pred sponzorji?
Sem MežiĆan, veĆ kot pol življenja delam v Prevaljah, sem pa Ćlan kluba v ąrni in po mikrolokalnih
kriterijih itak ne spadam ne sem ne tja (smeh). Po Everestu sem bil športnik leta v Mežici, to pa je,
kar se podpore lokalne skupnosti tiĆe, že skoraj vse. Ves Ćas imam le dva sponzorja, ki sta mi pri projektu 7 vrhov stala ob strani: frizerstvo TasiĆ iz Mežice, ki me zastonj striže, in pa Elektro tim d.o.o.
oz. Janez Žalig osebno. Na Everestu je bila sistematiĆno zagotovljena podpora celotni odpravi. Pri
odpravi na Antarktiko me je delno sponzorirala firma Lek d.d, kjer sem zaposlen, nekaj pomoĆi sem
dobil še od posameznikov, drugaĆe pa je to že vse. Na mojo sreĆo pa mi v podjetju omogoĆijo koristi
letni dopust v enem kosu in imajo razumevanje za mojo dejavnost. VĆasih se kar Ćudim, koliko podpore od matiĆnih planinskih društev in klubov ter obĆin dobijo nekateri posamezniki po Sloveniji, ki
so v primerjavi z mano skoraj bogataši. Mi na Koroškem smo glede tega prekleto trdi, drugod je, kot
kaže, to malo drugaĆe. Tako mi pred sponzorji tega sploh ni treba opraviĆevati, prijatelji, kot je
Janez, pa tako ali tako vedo, za kaj gre. Danes dobiti sponzorja, ki te ne osebno pozna, je po moje
nemogoĆe. Zato to, kar imam, še bolj cenim,
Zanimivo, da v koroškem alpinizmu zadnja leta uspevajo najboljše stvari ravno tistim, ki vsaj
sprva niso bili tipiĆni predstavniki »dobrih fantov«. Flis – nemogoĆ. LaĆen – katastrofa. Ti – padel
z neba, od nikoder. Govorim seveda o vaših zaĆetkih. Od kod si sploh ti priletel v alpinizem?
ąlan PZS sem od prvega meseca svoje starosti, ko me je vĆlanil oĆe, ki je bil zagret planinec. VĆasih
je bila Mežica glede na delež prebivalcev, ki so bili Ćlani planinske zveze, prva v Sloveniji. Torej sem
Ćlan PZS že skoraj petdeset let in sem dosti hodil v hribe. Nisem pa plezal, preden nisem že tam po
tridesetih prišel h GRS. Potem me je pa potegnilo … Najprej Raduha in drugi hribi pri nas, pa zatem
po Avstriji, Švici, Franciji, leta 1996 Aconcagua, kjer sem dobil nov zagon. Ko sem iskal nekoga, ki bi
šel v Himalajo, sem se leta 1999 našel s Posavci in z njimi odšel na Cho Oyu. Tam so želje po novih
vrhovih spet narasle. Ker dobro prenašam višino, na višini se zelo dobro poĆutim, so ti visoki vrhovi
bili nekakšno logiĆno nadaljevanje. OĆitno imam za to prave gene, saj sem tudi z Everesta sestopal
brez kisika, na vrh pa sem se odpravil kar iz tabora 2.
Kaj boš poĆel zdaj? Država za državo? Na druge planete? V globino?
Najprej moram dati iz nog železje, s katerim so me poleti zakrpali. DrugaĆe pa bom ostal kar na trdnih tleh. Bo treba najti nekaj zanimivega. Sem pa na vseh teh prehojenih poteh videl toliko ciljev za
prihodnost, da se ne bojim, da bi ostal brez dela. Bolivijski del Andov, Pakistan, … kup stvari, ki sem
jih do zdaj pušĆal ob strani, bo zdaj lahko prišlo na vrsto. Verjetno leta 2008 najprej malo okrog Broad Peaka in K2, potem bi še rad kaj šel v Himalajo, v Tibet, morda še kdaj na kakšnega osemtisoĆaka.
Je pa Himalaja trda, zato me trenutno precej vleĆe v Ande. So dosti krajši dostopi, lepi hribi.
Avtorstvo: www.alpikor.org
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IZ DEJAVNOSTI PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
Veliko Ćasa je bilo namenjenega vprašanjem o
stališĆih CAA do klimatskih sprememb v alpskem prostoru in obremenjevanju alpskega
prostora z motornim prometom. Obravnaval se
je predlog CAI (Club Alpino Italiano) o ustanovitvi Evropske planinske zveze. Evropska planinska zveza bi združevala planinske zveze
evropskih držav in držav, ki se bodo v prihodnosti pridružile Evropski uniji. Potrebno bi bilo
sodelovanje z evropskimi inštitucijami, poslanci, ki bi se morali seznaniti s problematiko
alpskega sveta. Predsednik PZS je potrdil in
sprejel predlog, da bo naslednja skupšĆina CAA
27. marca 2010 v Sloveniji.

SKUPŠąINA CAA

V

soboto, 12. septembra 2009 je v Innsbrucku potekala redna skupšĆina CAA.
Planinska zveza Slovenije v Združenju
držav alpskega loka sodeluje že od leta 1995.
Planinska zveza ima tudi podpredsednica CAA
g. Danila Škerbinek, ki je bil na to mesto izvoljen leta 2006. Leta 2004 je bil na podpredsedniško mesto izvoljen g. Milan Naprudnik, ki je
to dolžnost opravljal do leta 2006.
Na skupšĆini CAA so bila podana poroĆila komisij CAA npr. za gorske športe, gorsko naravo,
planinske postojanke, planinska pota,… Podan
in sprejet je bil tudi letni plan o poslovanju.

Predsedniki planinskih zvez Švice, Slovenije, Južne
Tirolske in Avstrije

Delegati in Ćlani predsedstva CAA, med njimi tudi
Franc Ekar in Danilo Škerbinek

___________________________________________________________________________________
postojankam se nanaša na objekte, ki so nad
nadmorsko višino 1500 m.

MEDNARODNA KONFERENCA O
REPROCITETI

V

petek, 11. septembra je v Innsbrucku
potekala redna letna mednarodna konferenca zastopnikov planinskih organizacij
združenih v posebnem dogovoru o sodelovanju,
pomoĆi in zagotavljanju popustov pri noĆitvah
Ćlanov planinskih društev in klubov v planinskih postojankah. Udeleženci konference so
obravnavali finanĆno poroĆilo, revizijo. Po
enoletni razpravi je bil sprejet nov poslovnik,
v katerem so predpisani pogoji in pravice po
zagotavljanju popustov in tudi pogoji za pridobivanje sredstev iz sklada reciprocitete. Pravica do sredstev iz naslova pomoĆi planinskim
Letnik 35 / številka 10 -2009
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V statistiĆnem pregledu ležišĆ je na podroĆju no Italiano) 18.173, sledi DAV (Nemška planinAlp v planinskih postojankah na voljo 65.470 ska zveza) s 16.223 ležišĆi, OEAV (Avstrijska
ležišĆ, kjer se lahko uveljavljajo popusti. V planinska zveza) s 9.091 ležišĆi. Planinska zveSloveniji je na voljo 2859 ležišĆ. Pravico do za Slovenije za planinske postojanke povpreĆfinanĆne pomoĆi iz sklada reciprocitete ima 45 no iz tega sklada dobi okoli 20.000 €, vplaĆa
postojank, ki so nad nadmorsko višino 1500 m. pa med 3000 in 4000 €. Konference se je udeNajveĆje kapacitete ležišĆ ima CAI (Club Alpi- ležil tudi predsednik PZS Franc Ekar.
___________________________________________________________________________________
ze. Povabilu se je odzval tudi predsednik PZS
100 LET LAV
Franc Ekar, ki je v nagovoru poudaril pomembnost in nujnost medsebojnega planinskega
sodelovanja še posebej na podroĆju gorstva
Alp, ki vse bolj izrazito postajajo srce Evrope.
"ąeprav smo doživeli Ćas, ko smo postali pri
gibanju v gorah tako svobodni, kot so ptice in
vetrovi, ki ne zaznajo in ne poznajo politiĆno
postavljenih državnih meja, smo prav v teh
trenutkih teh vrednot svobodnega neomejevanega gibanja v gorskem svetu še posebej z še
veĆjo skrbnostjo dolžni skrbeti za ohranjanje
in varovanje gorskega sveta in vrednot, ki nam
jih gore poklanjajo.." je dejal predsednik PZS
Franc Ekar. Ob 100 letnici planinskega praznoPredsedniki PZS, LAV in CAA
vanja v kneževini Liechtenstein moramo povedati, da ne smemo mimo zgodovinskega dejstva, da so 18.11.1995 na ustanovni skupšĆini
CAA, ki je potekala v Liechtenstein -u sprejeli sklep o ustanovitvi »Združenja alpskega
loka« - to je tistih planinskih organizacij, ki
aktivno planinsko in alpinistiĆno delujejo na
podroĆju Alp. O tej odloĆitvi in pozitivnem
mnenju zastopnikov planinskih zvez, društev,
klubov iz osmih držav so si sprejeli tudi t.i.
»poslovnik« (Geschäftsordnung). V letu 2003
pa je na redni skupšĆini CAA predsednik
PZS podal pobudo, da bi bilo smiselno in potrebno, da se združba CAA oblikuje in uradno
registrira, kot društvo na osnovi statuta in uradne za to potrebne državne registracije. To se
Na praznovanju se je zbralo ogromno ljudi
je na osnovi strinjanja in zato potrebnih skleoktobra 2009 so v kneževini Liechen- pov Ćlanic CAA sklenilo in potrdilo na redni
stein praznovali 100 letnico planinske- letni skupšĆini v letu 2003.

3.

ga delovanja. Ustanovitev sekcije v
okviru DAV je bila ustanovljena v letu 1909 in
je tako delovala do priĆetka 2. svetovne vojne.
V na novo oblikovani in ustanovljeni "kneževini", praktiĆno povsem samostojni pa so v
letu 1946 ustanovili novo planinsko društvo
LAV. Združuje blizu 2500 Ćlanov, kar je zelo
dobro saj ima Liechenstein 32.000 prebivalcev.
So aktivni Ćlani Združenja alpskega loka in tudi
vsestransko aktivni in sodelujoĆi v planinski
organizaciji in ostalih podroĆjih. Na slovesnost
so povabili skoraj vse evropske planinske zve-

Na osnovi tega sklepa na ustanovni skupšĆini
CAA kjer so sprejeli in potrdili prvi »statut«
(Satzung) CAA se je izvedel t.i. postopek
državnega registriranja in je CAA 28.06.2004
prejela odloĆbo in dovoljenje delovanja za tri
leta. Prvi predsednik državno potrjenega
društva »CAA« je postal, bil izvoljen Roberto
De Martini in podpredsednik dr. Milan Naprudnik iz PZS. Tudi o tem nastajanju CAA v Liechtenstein-u je bilo na tem praznovanju veliko
spominjanja in povedanega.
7
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Je velik ljubitelj gora in narave in tudi zato je
bilo sodelovanje s PZS vedno dobro. Sodeloval
je pri mnogih akcijah, pomagal pri nesreĆah v
gorah, naravnih nesreĆah. S pomoĆjo Letalske
enote policije se je tehnika uporabe helikopterja razvila in je primerljiva s kvaliteto reševanja v tujini. Vojko Robnik se je ob tej priliki
zahvalil za korektno in uspešno sodelovanje.
Poudaril je, da se je vseskozi prizadeval za
posodabljanje opreme.

UPOKOJITEV VOJKA ROBNIKA

SreĆanja ob upokojitvi g. Vojka Robnika se je
udeležila tudi ministrica za notranje zadeve
ga. Katarina Kresal, bivši predsednik države g.
Milan KuĆan in mnogi sodelavci in prijatelji, ki
so z njim sodelovali skozi leta službovanja v
Policiji. Na sreĆanju je bil prisoten tudi Janez
Remškar s katerim se je predsednik PZS ob tej
priliki pogovarjal glede dodatnih zavarovanj v
gorah. Predsednik PZS se je g. Vojku Robniku
ob tej priložnosti zahvalil za izkazano pomoĆ
in sodelovanje s priznanjem PZS.

5.

septembra 2009 je v Postojni g. Vojko
Robnik, poveljnik Letalske enote Policije ob upokojitvi pripravil priložnostno sreĆanje. V policiji je g. Vojko delal veĆ kot
40 let. Na mestu poveljnika Letalske enote
Policije pa je delal zadnjih deset let.
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KOMISIJE UO PZS POROąAJO
KOMISIJA ZA VARSTVO GORSKE NARAVE
OBVESTILA KOMISIJE ZA VARSTVO GORSKE NARAVE
1. KVGN obvešĆa vse varuhe gorske narave IV. generacije, ki jim letos decembra poteĆe licenca,
da bo obvezno licenĆno usposabljanje 24. oktobra 2009 v Mengeški koĆi na Gobavici. Vsi ti varuhi
gorske narave so dobili vabila po pošti, zamudniki I., II. in III. generacije pa se morate sami prijaviti najkasneje do 16. 10. 2009 na tel. 01 43 45 686 ali e-mail: matjaz.serkezi@pzs.si .
2. Na željo odborov za varstvo gorske narave pri MDO PD in odsekov za varstvo narave v PD je
KVGN letos spomladi pripravila in sprejela Pravilnik o priznanjih komisije za varstvo gorske narave, ki ga je aprila potrdil tudi UO PZS. Pravilnik je bil objavljen v Obvestilih PZS, št. 5, maja
2009, najdete pa ga tudi na spletni strani KVGN.
Letos bomo taka priznanja podelili prviĆ na rednem letnem zboru Komisije za varstvo gorske
narave v mesecu novembru, zato pozivamo vse odbore za varstvo gorske narave in odseke za
varstvo narave v PD, posameznike in komisije, da do 15. 11. 2009 pošljete na KVGN tehtne in
premišljene predloge za priznanja vaših najbolj zaslužnih in aktivnih GS in VGN in izjemoma drugih Ćlanov PZS, v skladu s pogoji iz pravilnika. Obrazec za pripravo predloga za podelitev priznanja je objavljen na spletni strani KVGN. http://kvgn.pzs.si/ pri »jeziĆku« Akti!
3. Izdelane so tudi znaĆke VARUH GORSKE NARAVE. Vsaka ima svojo številko, ki se ujema s številko diplome VGN. Varuhi gorske narave jih boste dobili na licenĆnem usposabljanju v mesecu
oktobru in na rednem letnem zboru v mesecu novembru 2009 ter ob drugih priložnostih. Datum
zbora bo objavljen v novembrskih Obvestilih PZS in na spletni strani KVGN.
naĆelnica KVGN
Rozalija Skobe
___________________________________________________________________________________
let star harmonikar in en starejših let g. PlesniĆar, o Javorniku, Pirnatovi koĆi in sploh o
planinstvu na tem obmoĆju sta spregovorila
domaĆinka, nova varuhinja gorske narave Anka
VonĆina in predsednik PD Križna gora Dušan
PlesniĆar, tudi nov varuh gorske narave in
organizator te prireditve. Vse navzoĆe sta
pozdravila tudi predsednik PZS mag. Franci
Ekar, ki je posebej izpostavil pomembnost
komisije za varstvo gorske narave in zasluge
naĆelnice za njeno uspešno delovanje ter
predsednik MD PD PosoĆja Gregor Rupnik. Kratek oris letošnjega usposabljanja je podala
nato naĆelnica KVGN Rozalija Skobe, ki je v
nadaljevanju predstavila tudi nove varuhe gorske narave, katerim sta diplome o strokovnem
nazivu, izkaznice in tokrat prviĆ tudi znaĆke
varuha gorske narave, podelila predsednik PZS
in podpredsednik Rudolf Skobe. Vsi novi varuhi
so, kot je že tradicija, prejeli tudi majice s
posebno oznako VGN. Tudi ob zakljuĆku sveĆanosti in še pozno zveĆer so zvenele planinske
in domoljubne pesmi pevskega zbora, harmo-

SVEąANA PODELITEV DIPLOM
NOVIM VARUHOM GORSKE
NARAVE

V

soboto, 26. septembra 2009, je bila v
Pirnatovi koĆi na Javorniku sveĆana
podelitev diplom osemnajstim novim
varuhom gorske narave sedme generacije
usposabljanja po tem programu. Uvod v prireditev je potekal na obmoĆju Gore, kjer so nam
planinci PD Križna gora in predsednik Društva
za varstvo kulturne in naravne dedišĆine Gora
Emil Velikonja pri spomeniku Materi Gora
predstavili zgodovino teh krajev ter geografske
znaĆilnosti. Slednje je skupaj z gorjanskim
cvetjem predstavila Elvica Velikonja, tudi
Ćlanica tega društva. Seveda ni manjkal tudi
ogled znamenitega Otliškega okna s pogledom
na Vipavsko dolino. V uvodnem delu sveĆanosti
v Pirnatovi koĆi, ki jo upravlja PD Javornik ąrni vrh, se je v bogatem kulturnem programu
predstavil moški pevski zbor, mlad, komaj 7
9
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nika in ljudska glasbila, zato si tudi za bogato
pogostitev, ki so jo zagotovili planinci PD Križna gora, oz. novi varuhi gorske narave s tega
obmoĆja, vsi skupaj resniĆno zaslužijo vso
pohvalo, saj so prav taka, Ćeprav manjša planinska društva, ki delujejo v dokaj razseljenem obmoĆju, zagotovilo, da bo planinstvo in
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varstvo gorske narave na tem obmoĆju prisotno tudi v prihodnosti. Kot bi rekel nekdanji
podpredsednik PZS Adi, to je bil res pravi planinski praznik. S to, že sedmo podelitvijo
diplom, sta PZS in KVGN poveĆala število varuhov gorske narave na skupno 144.
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KOMISIJA ZA VARSTVO GORSKE NARAVE
(na pobudo Odseka za varstvo narave PD Gornji Grad)
VABI
VSA SLOVENSKA PLANINSKA DRUŠTVA,
DA SE PRIDRUŽIJO

VSESLOVENSKI AKCIJI PLANINSKIH POHODOV
OB MEDNARODNEM DNEVU HOJE
Z NAMENOM OPOZORITI SLOVENSKO JAVNOST NA PROBLEMATIKO NEDOVOLJENIH VOŽENJ V
NARAVNEM OKOLJU
IN
VZPODBUDITI NARAVI PRIJAZNO OBISKOVANJE GORA
Z množiĆno udeležbo na pohodih po vsej Sloveniji bomo sporoĆili javnosti in državi, da želimo
aktivno in Ćimprejšnjo ureditev te do sedaj neustrezno rešene problematike, ki se pojavlja na
obmoĆju celotne Slovenije ter se z vsakim letom poveĆuje in tako povzroĆa vse veĆje negativne
posledice za naravo in ljudi. Ker akcija sovpada s prihodom zime, želimo še posebej opozoriti na
vožnje z motornimi sanmi, terenskimi vozili (offroad) in štirikolesniki.
Predlogi in usmeritve:
Predlagamo, da društva organizirajo pohode v domaĆe predele, ki so najbolj problematiĆni z
vidika nedovoljenih voženj v naravnem okolju. Pri tem je zaželeno povezovanje veĆ planinskih
društev, morda kar v okviru MDO, ter vkljuĆevanje sorodnih društev in organizacij, zato naj bi
bili pohodi lokalno dobro medijsko podprti. S seboj povabite še kakšnega strokovnjaka s podroĆja
varstva narave, predvsem pa varuhe gorske narave.
Pohode bi izvedli v NEDELJO, 18. oktobra 2009 v dopoldanskem Ćasu. Da bo akcija potekala
koordinirano, izvedbe pohodov sporoĆite strokovnemu sodelavcu na PZS g. Matjažu Šerkeziju (01
43 45 686) do petka, 16. oktobra 2009.

Primer povabila:
PD Gornji Grad v okviru te akcije organizira planinski pohod na Menino, v nedeljo – 18. oktobra 2009 s priĆetkom ob 7.00 uri izpred trafike v središĆu kraja (nasproti gostilne Pri Jošku). Pot
bo potekala mimo Semprimožnika preko OvĆjega stanu (vzpon: 3 h, sestop: 2h). Vsak udeleženec
pohoda prejme malico in Ćaj v domu na Menini. Kontaktna oseba: Lojze Gluk – vodja odseka za
varstvo narave, GSM: 041 354 693, email: lojze.gluk@siol.net .
Vljudno vabljeni k sodelovanju!
»HODIMO PEŠ V PLANINE –
AVTOMOBILE, MOTORJE, MOT. SANKE, ŠTIRIKOLESNIKE ITD.
PA PUSTIMO V DOLINI!«
NaĆelnica KVGN UO PZS
Rozalija Skobe l.r.
11
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PLEZALNI VODNIK VRŠIÈ

tretja, popravljena in dopolnjena izdaja
Vodnik je napisan v stilu ostalih podobnih plezalnih vodnikov, ki
jih zadnjih deset let izdaja Planinska založba. To je pregledni
vodnik celotnega obmoèja in zajema vse plezalne smeri,
zaledenele slapove, alpinistiène smuke in opise zavarovanih poti.
Vse smeri in variante so navedene orografsko, oziroma gledano v
steno od leve proti desni.
Format: 13 x 21 cm
Obseg: 232 strani
Mehke platnice, barvne fotografije, skice z orisom smeri

Cena: 25,90 € - akcijska cena 22,01 € do 31. 10. 2009

KARTA STORŽIÈ - KOŠUTA
1 : 25 000
Izšla je nova karta Storžiè - Košuta v merilu
1 : 25 000.
Cena: 8,10 €

Informacije in naroèila:
Planinska zveza Slovenije,
Dvoržakova 9 (p.p. 214)
1000 Ljubljana

tel.: 01 434 56 84
fax.:01 434 56 90
email: planinska.zalozba@pzs.si
web: www.pzs.si

Obvestila Planinske zveze Slovenije
VODNIŠKI KOTIąEK
Na podlagi 15. Ćlena Pravilnika o organiziranosti vodnikov PZS (Obvestila PZS, številka 4, 9. april
2004) Vas vabim na

ZBOR VODNIKOV PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE,
ki bo v soboto, 21. novembra 2009, ob 09. uri v Izobraževalnem
centru za zašĆito in reševanje na Igu (Zabrv 12, Ig).

DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Izvolitev delovnega predsedstva in organov Zbora vodnikov 2009
PoroĆilo verifikacijske komisije
Sprejem Poslovnika o delu Zbora vodnikov
PoroĆilo o delu VK PZS in podkomisij za leto 2009
Razprava o poroĆilih
Potrditev programa dela VK in finanĆnega naĆrta VK za 2010
Podelitev priznanj Zaslužni vodnik PZS in ąastni vodnik PZS
Razno

Vabljeni ste vsi vodniki PZS, pravico glasovanja pa imajo delegati in naĆelniki odborov vodniških
odsekov MDO.
NaĆelnik VK PZS
Boris Madon l. r.

KOMISIJA ZA PLANINSKE POTI
SLOVENSKA POT NA MANGART ZAPRTA
Komisija za planinska pota UO PZS obvešĆa, da je Slovenska pot na Mangart do nadaljnega
ZAPRTA zaradi skalnega odloma in poškodovanih varoval.
___________________________________________________________________________________
za planinske poti Tone Tomše.

LICENąNO IZPOPOLNJEVANJE
MARKACISTOV PZS
12. september 2009 pri Kontrabantarju

L

icenĆnega izpopolnjevanja markacistov
PZS, ki je potekalo v soboto 12. septembra 2009 v gostišĆu Kontrabantar v Dolenji vasi pri Cerknici se je udeležilo 20 markacistov iz 8 planinskih društev. PriĆetek licenĆnega
izpopolnjevanja je bil po predvidenem urniku
ob 8.00 uri, ko so se teĆajniki zbrali pred gostišĆem. NavzoĆe sta pozdravila vodja OPP Notranjske Marinka Pekovšek in naĆelnik Komisije
13
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Nato so se udeleženci zapeljali pod sam vrh njegove prednosti, pa tudi pomanjkljivosti. Po
Velikega Javornika. Razdelili so se v tri skupi- predavanju je Tomše odgovarjal tudi na vsa
ne. Dve skupini sta se odpravili do zemeljskega zastavljena vprašanja na to temo. Naslednje
podora, deset minut pod vrhom. Zemeljski predavanje je imel Bogdan Seliger in sicer o
podor in vetrolom sta popolnoma uniĆila pre- evidenci in prostorskem prikazu planinskih poti
cejšen del poti. Les so pripravili Ćlani PD Cerk- ter o vodenju katastra planinskih poti ter prenica in ga tudi z vrha znosili do delovišĆa. Ude- verjanju poteka poti s pomoĆjo GPS aparatov
leženci akcije so najprej odkopali traso poti in in vnosom podatkov v program QUO. Prikazala
jo nato utrdili z lesenimi bruni (cca 60 m). Na sta tudi konkretne primere med roĆnimi in
izpostavljenih odcepih so izdelali okoli 40 elektronskimi vrisi s podroĆja Notranjske. Tudi
lesenih stopnic. S tem je postala pot zopet po tem predavanju je sledila razprava. Ugotonormalno prehodna. Tretja skupina pa je vitev vseh udeležencev je bila, da se tako ob
obnovila markacije iz vrha Velikega Javornika prijetnem druženju pridobi nova znanja in
do križišĆa nad Dolenjo vasjo in namestila dve obenem naredi marsikaj koristnega na planinusmerjevalni tabli. Po vrnitvi nazaj v gostišĆe skih poteh.
Tone Tomše
sta sledili predavanji. Tone Tomše je predstavil izvajanje zakona o planinskih poteh ter
___________________________________________________________________________________

ZAKLJUąEK TEąAJA ZA
MARKACISTE
19. september 2009, Valvasorjev dom

V

soboto 19. septembra 2009 so se ob 8 uri
v Valvasorjevem domu pod Stolom zbrali
pripravniki za markaciste PZS na zakljuĆnem teĆaju. Od 31 prijavljenih teĆajnikov leta
2007 je uspešno zakljuĆilo celoten teĆaj 26
teĆajnikov iz 15 planinskih društev. TeĆajniki
so se najprej odpravili na teren. Uredili so pot
proti Ajdni katero so urejali že na teĆaju pred
dvemi leti. Tako so tudi najlaže videli posamezne pomankljivosti, ki so bile napravljene
pri delu izpred dveh let. Postavili so tudi tri
kovinske drogove za usmerjevalne table. Po
delu na terenu sta sledili še dve predavanji in
sicer o izvajanju Zakona o planinskih poteh in
evidenci planinskih poti. Po konĆanih predavanjih se je odprla široka razprava o problemih,
ki se pojavljajo pri vzdrževanju planinskih
poti. Ob zakljuĆku je naĆelnik Komisije za planinske poti vsem, ki so uspešno zakljuĆili
teĆaj, in s tem pridobili naziv Markacist PZS,
razdelil znaĆke in izkaznice.
Tone Tomše

________________________________________________________________________________________________

TEąAJ ZA MARKACISTE PZS V
LOGARSKI DOLINI
5. - 6. in 26. - 27. september 2009, Logarska
dolina

P

rvi del teĆaja je potekal v Domu planincev v Logarski dolini. TeĆaj je obiskovalo
25 teĆajnikov iz 16 planinskih društev.
TeĆaj so vodili inštruktorji markacisti PZS iz
Komisije za planinske poti pod vodstvom Jože-
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ta Rovana in Toneta Tomšeta. Prvi dan so
dopoldne potekala predavanja po predmetniku
Markacist PZS. Popoldne so teĆajniki opravljali
praktiĆni del teĆaja s tem, da so delali na poti
od parkirišĆa pred domom proti KlemenĆi jami.
Omenjena pot je bila tudi gradivo za izdelavo
seminarske naloge – opis in vris poti. Zato jim
je bilo prikazano tudi merjenje z GPS aparatom. V nedeljo dopoldne so sledila še preosta-
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Drugi del teĆaja je potekal v planinskem domu
na Okrešlju. V soboto je bila vsa potrebna
strojna oprema in material prepeljan z žiĆnico
do doma. Prva skupina je delala na poti proti
Kamniškemu sedlu. Uredila in utrdila je pot
preko podora nad planinskim domom in dalje
proti melišĆu pod Brano. Druga skupina je
oĆistila in markirala poti proti Turskemu žlebu
in Savinjskemu sedlu. Tretja skupina pa je
ekološko sanirala in utrdila pot od doma proti
Logarski dolini. Les za nadelavo poti je pripravilo PD Celje Matica. Porabljeno je bilo 153
tekoĆih metrov lesenih brun, 48 koliĆkov in 15
klinov za lesena varovala. V nedeljo zjutraj je
sledila ponovitev snovi in pisanje testov. Nato
so se skupine zopet podale na teren in dokonĆale predvidena dela. TeĆaj je uspešno zakljuĆilo 22 teĆajnikov.

la predavanja in nato zopet delo na terenu s
poudarkom na ĆišĆenju poti in markiranju.

PONUDBA ZAŠąITNE OBLEKE ZA MARKACISTE
Komisija za planinske poti si prizadeva, da bi bili markacisti Ćim bolj enotno obleĆeni in s tem
tudi na zunaj prepoznavni. Zato si oglejte ponudbo na spletni strani http://kpp.pzs.si pod
okencem: ponudbe opreme.

SEZNAM USPOSABLJANJ KOMISIJE ZA PLANINSKE POTI V LETU 2010
Datum

sobota 20. marec
sobota, 17. april

Vrsta usposabljanja
Seminar za operaterje za vnos poti v
geografski informacijski sistem

Kraj usposabljanja

»P'r HlipĆ« na Samotorici

LicenĆno izpopolnjevanje
Usposabljanje za nove Ćlane tehniĆnih
ekip

Slovenska Bistrica

TeĆaj za markaciste PZS

Planinski dom na BoĆu

sobota, 22.maj

LicenĆno izpopolnjevanje

Križna gora pri Cerknici

sobota, 29. maj
sobota in nedelja
12. in 13. junij
sobota, 19. junij

LicenĆno izpopolnjevanje

Dom na Menini planini
Rudijev dom na
DonaĆki gori

sobota, 24. april
Sobota in nedelja
15. in 16. maj

sobota, 03. julij
sobota, 10. julij
sobota in nedelja
04. in 05. september
sobota in nedelja
18. in 19. september
sobota, 25. september
x
x

TeĆaj za markaciste PZS
ZakljuĆek teĆaja za
markaciste PZS - Bavšica 2008
LicenĆno izpopolnjevanje
LicenĆno izpopolnjevanje

Dom v Kamniški Bistrici

PUS Bavšica
KoĆa na Grohatu
Kovinarska koĆa v Krmi

TeĆaj za markaciste PZS

ErjavĆeva koĆa na VršiĆu

TeĆaj za markaciste PZS
ZakljuĆek teĆaja za markaciste PZS

ErjavĆeva koĆa na VršiĆu
KoĆa pri Jelenovem studencu

ni še doloĆen termin usposabljanja za za inštruktorje markaciste
druga polovica meseca julija in avgust sta rezervirana za akcije v visokogorju
Tone Tomše
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POROąILO O DELU NA PLANINSKIH POTEH V LETU 2009
Planinska društva oziroma markacisti vsako leto opravimo veliko število
prostovoljnih ur pri urejanju, vzdrževanju in oznaĆevanju planinskih
poti. Žal za to naše delo vemo najveĆkrat le sami ali kveĆjemu posamezni Ćlani domaĆega društva. Zato je prav, da ob koncu leta pripravimo
poroĆilo o našem delu z ovrednotenjem finanĆnega dela, ki ga za to
dejavnost nameni planinsko društvo iz gospodarske dejavnosti, Će jo
seveda ima, ali pa iz za ta namen pridobljenih sredstev. Na podlagi poslanih poroĆil bomo lahko sestavili skupno poroĆilo iz katerega bo razviden naš prispevek za prijetno in predvsem varno hojo po našem hribovitem in gorskem svetu.
Zato pozivam vse naĆelnike odsekov za planinske poti oz markacijskih odsekov v planinskih društvih, da poroĆila, ki jih pripravijo za upravne odbore in obĆne zbore društev pošljejo tudi na
Komisijo za planinske poti.
Brez oddanega poroĆila markacistom ne bo možno podaljšati registracije za naslednje leto.
PoroĆila o opravljenih delih na planinskih poteh v letu 2009 pošljite na obrazcu »PoroĆilo o delu
na planinskih poteh« (obrazec je priloga)
najkasneje do 15.novembra 2009 na naslov:
Planinska zveza Slovenije, Komisija za planinske poti, p.p. 214, 1001 Ljubljana

AKCIJE NA PLANINSKIH POTEH V LETU 2010
Obenem vas prosimo, da nam sporoĆite predloge vseh veĆjih popravil na vaših planinskih poteh.
Komisija za planinske poti namerava v letu 2010 organizirati skupne akcije s planinskimi društvi
in odbori za planinske poti. Namen teh akcij bo predvsem ureditev (talna nadelava in ekološka
sanacija poti) in ĆišĆenje (porezovanje rušja in vejevja) pomembnejših planinskih poti. S temi
akcijami bomo poskušali izboljšati stanje na planinskih poteh, predvsem tam, kjer planinska
društva zaradi kadrovskih ali finanĆnih težav tega sama ne zmorejo.

POSTAVLJANJE USMERJEVALNIH TABEL
V letu 2010 bo Komisija za planinske poti skupaj s planinskimi društvi skušala namestiti ĆimveĆ
usmerjevalnih tabel. Predvsem bo potrebno nameniti skrb izhodišĆem poti, pomembnejšim križišĆem in odcepom poti. Seveda usmerjevalne table lahko izdelate tudi sami, a le v obliki,
dimenzijah in vsebini kot jih predpisuje zakon. Kot najustreznejše pa so se izkazale usmerjevalne table, ki jih dobavlja Planinska zveza Slovenije. PriporoĆeno je, da usmerjevalne table namešĆate na lesene ali kovinske drogove in ne na debla dreves. Podrobnejše napotke glede naroĆanja usmerjevalnih tabel najdete v Obvestilih št. 7/8 2009.
NaĆelnik Komisije za planinske poti
Tone Tomše
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PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE
Komisija za planinske poti pri UO PZS
Dvoržakova 9, 1000 Ljubljana
tel. 01/ 43-45-682

e-mail: danilo.sbrizaj@pzs.si

PLANINSKO DRUŠTVO ____________________________________________________
Datum ________

POROýILO
o delu na planinskih poteh

Redno vzdrževanje na planinskih poteh v letu 2009
Ime poti:

št. poti:

Delo so opravili:

Opravljeno število ur dela:

Prispevek planinskega društva v €:

Naþelnik odseka za planinske poti:
Žig PD

Vse podrobnejše opise del in pripombe vpišite na hrbtni strani!

Predsednik PD:

Obvestila Planinske zveze Slovenije
KOMISIJA ZA PLANINSKE POTI RAZPISUJE ZA LETO 2010:
x

dva teĆaja za markaciste

Kandidat za markacista Planinske zveze Slovenije mora ob prijavi izpolnjevati naslednje splošne
pogoje:
- starost najmanj 18 let
- dosežena III. stopnja šolske izobrazbe
- vsaj enoletna predhodna aktivnost v planinstvu.
- Ćlanstvo v planinskem društvu, ki je Ćlan Planinske zveze Slovenije
Planinska društva naj prijave za svoje kandidate pošljejo na uradnem obrazcu: »TeĆaj za markaciste« (glej prilogo)

najkasneje do 30. novembra 2009 na naslov:
Planinska zveza Slovenije, Komisija za planinske poti, p.p. 214, 1001 Ljubljana

x

pet licenĆnih izpopolnjevanj

1. Na licenĆno izpopolnjevanje naj se prijavijo markacisti PZS, ki so postali markacisti pred
letom 2005.
2. Stroške usposabljanja je potrebno poravnati pred zaĆetkom usposabljanja po raĆunu, ki ga PD
oz. posameznik (samoplaĆnik) prejme po pošti.
3. KPP PZS si pridržuje pravico odpovedati izvedbo usposabljanja najpozneje pet dni pred zaĆetkom usposabljanja, Će je število prijavljenih premajhno oz. zaradi drugih objektivnih razlogov. V
tem primeru prijavljenim vrnemo celoten vplaĆani znesek. KPP PZS lahko v primeru slabih vremenskih razmer spremeni v razpisu navedeno lokacijo ali datum licenĆnega usposabljanja.
Planinska društva naj prijave za svoje kandidate pošljejo na uradnem obrazcu: »LicenĆno izpopolnjevanje markacist PZS« (glej prilogo)

najkasneje do 30. novembra 2009 na naslov:
Planinska zveza Slovenije, Komisija za planinske poti, p.p. 214, 1001 Ljubljana
Obrazce najdete tudi na spletni strani Komisije za planinske poti: http://kpp.pzs.si – pod rubriko
OBRAZCI
Dodatne informacije daje strokovni sodelavec Danilo Sbrizaj, na telefon 01/43-45-682,
ali e-naslov: danilo.sbrizaj@pzs.si
Upoštevali bomo samo tiste prijave, ki bodo poslane na predpisanih obrazcih.
NaĆelnik Komisije za planinske poti
Tone Tomše l.r.
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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 OMOGOýILO SOFINANCIRANJE EVROPSKEGA SOCIALNEGA SKLADA
EVROPSKE UNIJE IN MINISTRSTVA ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT

PODATK I

O

ŠO LA NJU

ŠPORTNA PANOGA:

PLANINSTVO

USPOSABLJANJE ZA NAZIV:

TEýAJ ZA MARKACISTE PZS

DATUM TEýAJA:

KRAJ TEýAJA:

VODJA TEýAJA:

PRI JAV NI CA

I N

OSE BNI

LI ST

Podatki o teþajniku:
IME IN PRIIMEK:

SPOL:

M

Ž

NASLOV STALNEGA BIVALIŠýA:
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.

MDO:

Planinsko društvo ____HORJUL______________se obvezuje poravnati vse materialne in finanþne
obveznosti, ki bodo nastale z udeležbo kandidata(-ke) na teþaju, izpitu oz. izpopolnjevanju za
markacista PZS.
Datum:

m.p.

Potrjuje PD:

Teþajnik, s svojim podpisom dovoljuje uporabo podatkov s tega obrazca za potrebe kadrovskega
informacijskega sistema na podroþju športa v Sloveniji, ki ga s pomoþjo spletne aplikacije ŠPAK upravlja
Ministrstvo za šolstvo in šport ter zbiranje, hranjenje, uporabo in javno objavo podatkov za potrebe PZS v
skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov.

Datum: ________________

Podpis: ________________

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

Opravljene vse obveznosti dne:
Nosilec teþaja:

IX.

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 OMOGOýILO SOFINANCIRANJE EVROPSKEGA SOCIALNEGA SKLADA
EVROPSKE UNIJE IN MINISTRSTVA ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT

PODATK I

O

ŠO LA NJU

ŠPORTNA PANOGA:

PLANINSTVO

USPOSABLJANJE ZA NAZIV:

LICENýNO USPOSABLJANJE MARKACIST PZS

DATUM TEýAJA:

KRAJ TEýAJA:

VODJA TEýAJA:

PRI JAV NI CA

I N

OSE BNI

LI ST

Podatki o teþajniku:
IME IN PRIIMEK:

SPOL:

M

Ž

NASLOV STALNEGA BIVALIŠýA:
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.

MDO:

Planinsko društvo ____HORJUL______________se obvezuje poravnati vse materialne in finanþne
obveznosti, ki bodo nastale z udeležbo kandidata(-ke) na teþaju, izpitu oz. izpopolnjevanju za
markacista PZS.
Datum:

m.p.

Potrjuje PD:

Teþajnik, s svojim podpisom dovoljuje uporabo podatkov s tega obrazca za potrebe kadrovskega
informacijskega sistema na podroþju športa v Sloveniji, ki ga s pomoþjo spletne aplikacije ŠPAK upravlja
Ministrstvo za šolstvo in šport ter zbiranje, hranjenje, uporabo in javno objavo podatkov za potrebe PZS v
skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov.

Datum: ________________

Podpis: ________________

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

Opravljene vse obveznosti dne:
Nosilec teþaja:

IX.

Obvestila Planinske zveze Slovenije
RAZPIS ZA PRIJAVO NOVIH ąLANOV TEHNIąNIH EKIP

K

omisija 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 frekventnosti poti, razpoložljivih finanĆnih 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 vedno veĆje težave pri formiranju ustreznih delovnih ekip vabimo vse zainteresirane
markaciste, da se prijavijo na ta razpis. Pogoji za sodelovanje v ekipi so:
x da imajo opravljen teĆaj za markacista
x da imajo vsaj nekaj izkušenj o gibanju v visokogorskem svetu
x da nimajo težav z vrtoglavico
x 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 2009 na naslov:
Planinska zveza Slovenije, Komisija za planinske poti, p.p. 214, 1001 Ljubljana

GOSPODARSKA KOMISIJA
SODELOVANJE S SLOVENSKO VOJSKO V LETU 2010 PRIJAVE
POTREB PLANINSKIH DRUŠTEV IN PZS
Spoštovani,
S strani Poveljstva sil Slovenske vojske smo prejeli poziv za prijavo potreb po helikopterskih
prevozih v letu 2010. Ne glede na to, da helikopterski prevozi v letu 2009 zaradi omejevanja
sredstev, ki so bila v proraĆunu Ministrstva za obrambo naĆrtovana za sodelovanje s civilnimi
organizacijami, niso bili realizirani, vas prosimo, da nam tudi za leto 2010 prijavite potrebe
po helikopterskih prevozih za potrebe vzdrževanja planinskih koĆ. V ta okvir pa ne sodijo
prijave za vzdrževanje planinskih poti. To morate skoordinirati s Komisijo za planinska pota
UO PZS.
Ker se moramo s SV pravoĆasno uskladiti glede sodelovanja v letu 2010, vas vljudno prosim,
da nam pošljete obvestilo o tem, ali boste v letu 2010 morda potrebovali pomoĆ SV bodisi pri
obnovah vaših planinskih koĆ, bodisi pri organizaciji raznih prireditev, taborov in podobno.
Prosim, da mi potrebe sporoĆite do 15. oktobra 2009 na obrazcu, ki je na naslednji strani
Obvestil po pošti in/ali tudi po e-pošti.
Lep pozdrav.

Generalni sekretar PZS:
Danilo Sbrizaj l.r.
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KOąA/
LOKACIJA

NAMEN
(kakšno
nameravate izvajati)

dejavnost

Ure
ali Kg

Termin
(nevedite
toĆno mesec)

Oblika pomoĆi
(helikopter,
kamion,
ostalo)

Obvestila Planinske zveze Slovenije
PLANINSKA DRUŠTVA IN KOMISIJE VABIJO
AKCIJE V OKTOBRU 2009:
DATUM

AKCIJA

VeĆ na www.pzs.si
ORGANIZATOR

INFORMACIJE

PD Zabukovica

Jože JanĆiĆ 041 200 196

PD Celje Matica

pisarna PD 03 49 24 850

17. 10. 09 7. pohod Silva Mravljeta

PD Obrtnik

Mitja Zega 041 879 172

17. 10. 09 ąistilna akcija

PD Drava Maribor

Simona Belec 041 278 273

PD Oplotnica

Miran ąoh 041 327 266

PD Videm

041 357 018
http://pdvidemkrsko.si

PD Bohor Senovo

Tone PetroviĆ 031 866 831

29. pohod planincev in
krajanov Hom
Kostanjev piknik na
17. 10. 09
Okrešlju
17. 10. 09

Jesenski pohod OplotnicaRogla- Pesek
Kostanjeva nedelja na
18. 10. 09
Grmadi
Kostanjeva nedelja na
Bohorju in
18. 10. 09
55 let PD,
Slovenija planinari
17. 10. 09

18. 10. 09 13. pohod po LavriĆevi poti
18. 10. 09 Uršlja gora
9. tradicionalni pohod po
obronkih Gorjancev, s par18. 10. 09
kirišĆa Galerije
Božidarja Jakca
24. 10. 09 Z znanimi RibniĆani na pot
24. 10. 09

33. pohod po poteh Brežiške Ćete

24. 10. 09

23. kostanjeva sobota na
Gori Oljki

25. 10. 09 Pohod okrog Žirov

PD Šentvid pri
StiĆni
PD PodpeĆPreserje

Marko GoršiĆ 01 36 31 175,
041 795 006

PD Polom

Franc Štokar 041 773 545

PD Ribnica in
TIC Ribnica
PD Brežice in
Športna zveza
Brežice

Maks Jerin 041 454 097

Zdenka MiheliĆ 041 222 358
Tone Jesenko 051 323 335
tone.jesenko@siol.net

PD Polzela

Berni Palir 041 813 909

PD Žiri

Robert Šubic 051 306 076

AKCIJE V NOVEMBRU 2009:
DATUM

AKCIJA

07. 11. 09 Pohod po Martinovi poti

07.11. 09

5. Martinov pohod po
Virštanjskih goricah

07. 11. 09 Martinov pohod
07. 11. 09 Pot spomina- Krn
08. 11. 09 Vitovska krožna pot
08. 11. 09

Martinov pohod po Radgonskih goricah

VeĆ na www.pzs.si
ORGANIZATOR
PD Šmartno ob
Paki
PD Atomske toplice- PodĆetrtek in
Društvo vinogradnikov
PD Maks Meško
Ormož
PD Nova Gorica
PD Nova Gorica,
PS Šempas
PD Gornja
Radgona
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INFORMACIJE
040 839 036

Anica Kajba 031 749 066

Marko JuršiĆ 051 378 910
pisarna PD 05 30 23 030
planinskod.novagorica@siol.net
pisarna PD 05 30 23 030,
Slavka Murovec 041 774 249
041 843 203
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08. 11. 09

Pohod po južnih obronkih
Šmartnega

08. 11. 09 Pohod po obronkih Celja

PD Celje Matica

pisarna PD 03 49 24 850

PD Grmada Celje

Alenka Mirnik 041 623 413

PLANINSKO DRUŠTVO MARIBOR MATICA, JurĆiĆeva ulica 8/II, Maribor

RAZPISUJE NATEąAJ PLANINSKE FOTOGRAFIJE –
ąRNO-BELA IN BARVNA FOTOGRAFIJA
Pogoji
– Datum nastanka fotografije: po 6. 6. 1999.
– Format: od 20 X 30 do 45 X 60 cm.
Pošiljanje
Vsaka fotografija posebej naj bo v zaprtem ovitku, na katerem je edini zapis: NATEąAJ – NE ODPIRAJ.
Na hrbtni strani vsake fotografije naj bo napisano ali nalepljeno:
– šifra (za razliĆne fotografije istega avtorja razliĆne šifre)
– naslov motiva,
– datum in kraj nastanka posnetka
– ime in priimek, natanĆen naslov ter telefonska številka avtorja.
Nagrade, priznanja
Udeležencem nateĆaja bo društvo izdalo priznanja, izbranim pa še nagrade (loĆeno za Ćrno-belo in
barvno fotografijo):
1. nagrada: 300 €,
2. nagrada: dvodnevni pension za dve osebi na Mariborski koĆi,
3. nagrada: dvodnevni pension za dve osebi v koĆi na Žavcarjevem vrhu.
UO PD Maribor Matica lahko po svoji presoji (poleg omenjenih nagrad) podeli še posebna dodatna
priznanja.
Roki
Prispevke oddajte ali pošljite na naslov PD Maribor Matica, JurĆiĆeva 8/II, 2000 Maribor do 5. novembra 2009.
O nagradah in priznanjih bo odloĆala žirija: Dragiša Modrinjak – predsednik, Violeta Škrabl – Ćlanica in
Dušan Lužovec – Ćlan.
Obvestilo o izbiri bo posredovano udeležencem do 15. novembra 2009.
Razstava nagrajenih in nekaterih ostalih fotografij (o ostalih odloĆa avtor razstave) bo v razstavišĆu
Ludvik (OŠ Ludvika Pliberška Maribor, Lackova c. 4), 19. novembra 2009 ob 18. uri.
VraĆanje fotografij
Društvo bo nagrajene fotografije zadržalo.
Izbrane nenagrajene fotografije bodo vrnjene avtorjem po razstavi.
Uporaba
Avtorji izbranih fotografij dovoljujejo PD Maribor Matica brezplaĆno uporabo fotografij za:
– razstavo, ki bo ob 90-letnici društva
– objavo v jubilejnem društvenem glasilu
– drugo nepridobitno dejavnost društva,
ob pogoju, da je za vsako uporabljeno fotografijo vedno naveden avtor.
Predsednik PD Maribor Matica
Ivan Kosi
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Obvestila Planinske zveze Slovenije
PLANINSKA DRUŠTVA IN KOMISIJE POROąAJO
Pri nas že dolgo vrsto let poznamo pohodniško
varianto preĆenja skoraj celotnega slovenskega gorovja, tako imenovano transverzalo oz.
slovensko planinsko pot od Maribora do Kopra.
SledeĆ približno tej trasi je nastala tudi domaĆa izvedba transalpa – Kolosala.
Med 5. in 13. septembrom sta se na to pot
odpravila Marko Škorjak in Marko Vidmar, Ćlan
kolesarskega odseka OPD Koper. V devetih
dneh sta na približno 600 km dolgi poti nabrala veĆ kot 16 000 višinskih metrov.
Pot ju je vodila iz Maribora Ćez Pohorje do
Slovenj Gradca, na Uršljo goro Ćez Smrekovec,
dalje po panoramski cesti pod Olševo, pod
grebenom Košute do Kofc, Ćez BegunjšĆico in
naprej po legendarni Baronovi poti, potem pa
mimo Bleda po dolini Radovne do Kranjske
Marko Vidmar in Marko Škorjak na enem od postankov
Gore, Ćez VršiĆ in po soški dolini na Livek in
na poti
Matajur, po eni najdaljših enoslednic do ąedada,
Ćez Brda in Trnovsko planoto mimo ąavna
ed ljubitelji gorskega kolesarjenja zavna
Kras
in še Ćez Slavnik po dolini Dragonje v
zema posebno mesto preĆenje najmogoĆnejšega evropskega pogorja - takoi- Piran.
menovani Transalp, pravi izziv za vse kolesar- Da je Kolosala naporna in vsega spoštovanja
je, ki dajo kaj nase. Skoraj vse alpske države vredna tura nam pokaže že bežna primerjava z
imajo svojo inaĆico, vsem pa je skupno, da morda najznamenitejšim preĆenjem Alp-iz
kolesarji obiĆajno išĆejo prehode po neštetih Oberstdorfa do Gardskega jezera, na katerem
kolovozih in mulatjerah, ki jih v Alpah ne se v sedmih etapah skupne dolžine 430 km
manjka, daleĆ stran od uteĆenih turistiĆnih nabere 14 200 višinskih metrov; da je primerna
poti, vzpenjajoĆ se, Će ne gre drugaĆe, s kole- le za vzdržljive in vztrajne kolesarje, ki jim
som na hrbtu in spušĆajoĆ se v doline po vrato- tudi sicer gibanje v gorah in po brezpotjih ni
lomnih »singlcah«, kjer je vĆasih še za varen tuje pa se verjetno razume samo po sebi…
Valter ValenĆiĆ
korak premalo prostora.
___________________________________________________________________________________

KOLOSALA –SLOVENSKI
TRANSALP

M

DEVETDESET LET PLANINSKEGA
DRUŠTVA SLOVENJ GRADEC

P

laninsko društvo Slovenj Gradec ima za
sabo devetdeset let bogatega in ustvarjalnega dela. Leta 1919, ko je pod okriljem matice Ljubljana delovalo 28 podružnic,
so planinski zanesenjaki – domaĆini na svojem
ustanovnem obĆnem zboru, ki je bil v tedanjem Narodnem domu v Slovenj Gradcu, ustanovili svojo 29. podružnico. Poimenovali so jo
Mislinjska podružnica SPD, saj je vkljuĆevala
planince iz celotne Mislinjske doline, na obĆnem zboru pa je bil izvoljen tudi prvi odbor in
sprejel društvena pravila. V registru deželne
vlade je bilo društvo registrirano 29. oktobra
1919 in od takrat tudi štejemo, da je društvo
priĆelo z uradnim delovanjem. Podružnica ni
bila ustanovljena zgolj za to, da bi povezala
planince iz tega dela Koroške, njen pomen je
bil širši, saj je pomenila v takratnih Ćasih tudi
25
Letnik 35 / številka 10 - 2009

Obvestila Planinske zveze Slovenije
pomemben branik pred vse hujšim prodorom
germanizacije na naše obmoĆje.
Takratni odbor je zaĆel tudi z uspešnim delom
pri gradnji novih planinskih postojank. Tako je
bil že leta 1929 na osnovi kupoprodajne pogodbe prenesen Dom na Uršlji gori s strani Slovenskega planinskega društva s sedežem v Ljubljani na Mislinjsko podružnico SPD Slovenj
Gradec. KoĆa pod Kopo, danes imenovana
Grmovškov dom je bila zgrajena in odprta leta
1937, prva koĆa pod Kremžarjevim vrhom pa
je bila dokonĆana že leta 1934. S prevzemom
vseh teh koĆ v upravljanje si je slovenjgraška
podružnica SPD naložila veliko breme, saj je
bilo potrebno vse te objekte tudi vzdrževati in
skrbeti za redno delovanje tudi v zimskih razmerah. Vendar so takrat delovali v okviru društva zelo podjetni posamezniki, med katerimi
ne smemo pozabiti na Grmovška, Žolnirja, Krofla itd., ki so požrtvovalno delovali v društvu in
s tem krepili njeno delovanje v predvojnem
obdobju. Vse tri planinske postojanke so bile
med vojno požgane, vendar kasneje na novo
zgrajene. Leta 1946 je bilo lastništvo Doma na
Uršlji gori preneseno na PD Prevalje. Grmovškom dom na Pungartu pa je bil po ponovni
izgradnji v juliju leta 1947 ponovno požgan s
strani križarjev, vendar je domaĆe planinsko
društvo zbralo toliko moĆi in poguma, da je bil
dom ponovno zgrajen in leta 1954 predan svojemu namenu. Danes je Planinsko društvo Slovenj Gradec lastnik in gospodar dveh planinskih domov.

Še posebej vzorno skrbi za vzdrževanje priljubljene planinske postojanke pod Kremžarjevim
vrhom, medtem ko je Grmovškov dom predan
na podlagi najemne pogodbe upravljalcu gostinskih objektov na Kopah Boštjanu Paradižu.
Društvo pod vodstvom Zdenka ąasa skrbi tudi
za ostalo dejavnost društva. Ima moĆno vodniško skupino, ki letno organizira številne pohode v domaĆa in tuja pogorja in markacijsko
skupino, ki skrbi za vzdrževanje in nadelavo
planinskih poti na njihovem obmoĆju. Društvo
je znano tudi po številnih drugih akcijah, še
posebej je odmeven vsakoletni pohod na praznik dela h KoĆi pod Kremžarjevim vrhom,
tradicionalni pohod po Šisernikovi poti, pohod
ob dnevu OZN na Kremžarico itd.
Na slavnostni akademiji, ki so jo pripravili v
Ćasu praznovanj obĆinskega praznika, se je v
kulturnem domu zbrala množica planincev iz
domaĆega in sosednjih planinskih društev.
Po uvodnem delu, je sledil krajši kulturni program in prikaz delovanja društva v njihovem
devetdeset letnem obstoju, številnim posameznikom, ki so se v zadnjem Ćasu najbolj izkazali pri delu društva pa so podelili posebna
priznanja. Na akademiji je bil prisoten tudi
njihov Ćlan, danes sicer tudi župan Mestne
obĆine Slovenj Gradec in poslanec v državnem
zboru Matjaž Zanoškar, prireditve pa so se
udeležili tudi podpredsednik PZS Uroš VidoviĆ,
predsednik MDO za Koroško Drago Horjak in
številni predsedniki sosednjih društev ter GRS.
Mirko Tovšak

NOVICE IN OBVESTILA PZS V ELEKTRONSKI PREDAL
Planinska zveza je za svoje Ćlane (simpatizerje) pripravila tudi e-novice. Na e-novice PZS se prijavite preko spletne strani PZS (iPlaninec).
x že registrirani uporabniki iPlaninca: v Nastavitvah odkljukate Želim prejemati novice
www.pzs.si (prejemali boste e-novice). Za prejemanje Obvestil PZS v elektronski obliki
odkljukajte Želim prejemati Obvestila PZS.
x neregistrirani uporabniki: prijavite se v iPlaninca, potem pa se ravnate po navodilih za
registriranega uporabnika.

PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE TUDI NA FACEBOOKU

P

laninska zveza Slovenije se predstavlja tudi na Facebooku, kjer
ima svojo »fan« in osebno stran, preko katere bomo vse Ćlane
obvešĆali o novostih, dogodkih in zanimivostih. Povezava na Facebook profil PZS je možen tudi preko spletne strani PZS. Pridružite se
Planinski zvezi Slovenije tudi na Facebooku!
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Obvestila Planinske zveze Slovenije
STROKOVNA SLUŽBA PZS:
Danilo M. SBRIZAJ
01/43-45-682
01/43-45-691
generalni.sekretar@pzs.si
planinska-zveza@pzs.si
http://www.pzs.si

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

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

RaĆunovodja PZS
RaĆunovodstvo, PV
Blagajna, KGP
KA, KOTG, KŠP, KVGN, KTK

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 Ćetrtek sta namenjena predvsem strokovnemu delu, ki ga morajo opraviti delavci strokovne službe v doloĆenih rokih. Prosimo, da navedeno upoštevate!

OBVESTILA PZS izhajajo enkrat meseĆno.
IZDAJATELJ:
UREDNIŠKI ODBOR:

TISK:
NAKLADA:

PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, Dvoržakova 9, p. p. 214, 1001 Ljubljana
Tone ŠKARJA (odgovorni urednik), Hedvika PETKOVŠEK (tehniĆna urednica)
To številko pripravila in uredila Maja RODE
ter Ćlani: Jože MELANŠEK, Emil PEVEC in Vesna LENART
TISKARNA RAVNIKAR, Marko Ravnikar, s.p., Kajuhova 2 A, 1230 Domžale
680 izvodov brezplaĆno, oktober 2009

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 / maja@pzs.si. Zaželeno je, da prispevke napisane z raĆunalnikom, 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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•

UVODNIK
Nedavno sem brala kritiko na idejo o
prestavitvi Aljaževega stolpa v novi planinski
muzej v Mojstrano. V tem trenutku sem
pomislila na svoje 'srečanje' s stolpom.
Ko sem prišla na vrh Triglava, je bila
vsenaokoli megla in mraz, zato sem se kot
otrok skrila v stolp. In ko sem se s sestro
stiskala v malem stolpu, je kar naenkrat
skozi odprtinico pogledala mala čokoloda
Milka. Ponudil nama jo je eden od
planincev. In to sta najboljša spomina na
Triglav: mala čokoladica in stiskanje v
malem stolpu.
In tako sem pomislila, da so moji najlepši
planinski spomini povezani s takimi
malenkostmi. In to so lepi spomini. Zato
zavidan vsem otrokom, ki so še vedno
sposobni videti majhne stvari v svetu velikih.

•

•

•

•

Vesna Lenart

ZBOR MLADINSKIH ODSEKOV
Pozdravljeni!
Leto je naokoli. Vsaj za nas, ki nam je bila
zaupano vodenje Mladinske komisije. Po letu
našega delovanja, letu vzponov in padcev,
dela, doživetij in napenjanja možganov, Vas
vabimo, da se nam pridružite v soboto
14.novembra na Igu. Zbor bo postregel z
tematikami bivšega in aktualnega leta,
vedno živimi planinskimi tematikami in
morebiti še kakšnim presenečenjem. Prijave
zbiramo do ponedeljka 9. novembra. Več
pa v priloženem gradivu (v nadaljevnaju
Mladijnske priloge).

•

•

•

predsednik MK PZS
Uroš Kuzman

NEKAJ MEDNARODNIH…

•

Tokrat sem zbrala nekaj zanimivih Eurodesk
mednarodnih razpisov spletnih strani z
najrazličnejših
področij
in
možnosti
mednarodnega sodelovanja. Kot so možnosti
in razpisi zanimivi pa različni, verjamem, da
bo kakšen razpis ali možnost sodelovanja
privabil tudi vas. Vabljeni.
 AKTUALNI
Eurodeska:

RAZPISI

ZA

•

MLADE

1

Natečaj
Evropskega
združenja
študentov prava za najboljši esej na
temo
intelektualna
lastnina,
http://www.elsaessaycompetition.org/in
dex.php. Rok za prijavo je 15. oktober
2009.
Nagrade za mlade Evropejce Innovating
Minds
(do
20
let),
http://www.innovatingminds.eu/. Rok
za prijavo je 15. oktober 2009.
Program pripravništev na področju
znanosti in tehnologije na Kitajskem ,
http://www.euchinastf.eu/informationconcerning-application-for-the-2ndintake. Rok za prijavo je 29. oktober
20009.
Program Bodi sprememba za projekte,
ki
jih
vodijo
mladi,
http://www.peacechild.org/. Rok za
prijavo je 31. oktober 2009.
Program štipendiranja za plesalce in
koreografe
Danceweb
2010,
http://www.jardindeurope.eu/index.ph
p?id=11. Rok za prijavo je 15. december
2009.
Akcija
Marie
Curie:
Začetno
usposabljanje
raziskovalcev,
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.c
fm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPa
ge&call_id=247. Rok za prijavo je 22.
december 2009.
Štipendije
za
umetnike
UnescoAschberg,
http://www.unesco.org/culture/aschber
g. Rok za prijavo je 31. december 2009.
Štipendije Evropskega raziskovalnega
sveta,
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchD
b.do?go=2&progId=EU0010000408&countr
y=EU&show. Rok za prijavo na zadnjo
štipendijo je 7. april 2010.
Pripravništva pri Svetu Evropske unije,
http://www.consilium.europa.eu/showP
age.aspx?id=1285&lang=EN.
Rok
za
prijavo je 31. avgust 2010.
Program pripravništev na Japonskem
UNESCO/Keizo Obuchi za podiplomske
raziskovalce,
http://portal.unesco.org/en/ev.phpURL_ID=14635&URL_DO=DO_TOPIC&URL_
SECTION=201.html. Rok za prijavo je 8.
januar 2010.

Letnik 13 / številka 9

Mladinska priloga Obvestil PZS
 UPORABNI EVROPSKI SPLETNI VIRI.

implementacijo deklaracije “Prihodnost
mladinske politike pri Svetu Evrope: Agenda
2020”.
http://www.coe.int/t/dg4/youth/Source/R
esources/Publications/2009_Seminar_new_w
ays_participation_en.pdf

Publikacija fundacije Asia –
Europe: “Pojdimo domov – 12 ganljivih
zgodb”
Antologija se osredotoča na teme migracij v
sodobnem svetu. Zbrala jih je fundacija
ASEF s ciljem uporabe stripov za
spodbujanje
širšega
medkulturnega
razumevanja. Umetniki predstavljajo 12
različnih pristopov do tem migracij. Zabavna
in očarljiva publikacija je opomnik, da je
dom tam, kjer se odločimo živeti.
Publikacija je na voljo v izbranih knjigarnah.
http://www.asef.org/index.php?option=com
_publication&task=view&id=157&Itemid=112

Iskanje partnerjev po spletu
Spletno orodje Generalnega direktorata za
izobraževanje in kulturo, ki pomaga najti ali
identificirati potencialne partnerje za
projekte.
http://infodayculture.teamwork.fr

Globalni
kampus
Spletna stran povezuje mlade in univerze po
svetu, da bi mladim pomagala poiskati
najboljše priložnosti za njihovo prihodnost,
kjerkoli že bo. Deluje kot spletna skupnost:
študenti in institucije lahko ustvarijo svoje
profile in se med seboj povezujejo. Študenti
lahko pokažejo svoj talent in prejemajo
ponudbe univerz po svetu, medtem ko lahko
univerze
predstavijo
svoje
prednosti
študentom
v
katerikoli
državi.
http://globalcampus.com

Mladi v akciji in romska skupnost –
vključevanje
različnosti
Knjižica nudi informacije o strukturi in
okviru dela z Romi, razlaga kako deluje
program Mladi v akciji in ponuja nekaj
primerov mladinskih projektov za navdih.
Namenjena je mladinskim voditeljem in
pobudnikom programa za ozaveščanje o
možnostih neformalnega izobraževanja o
večji vključenosti te pomembne manjšine.
http://www.salto-youth.net/romabooklet

Navdihovanje mladih k
spreminjanju sveta s podjetništvom
Spletna stran kampanje Evropske komisije
“Tvoj svet, tvoj posel”, ki spodbuja mlade v
šolah k razpravi o vlogah podjetij pri
družbeni pomoči in zaščiti okolja. Lahko si
ogledaš video posnetke in navodila učiteljev
o tem kako izvesti dve učni uri na to temo in
ponujajo ideje, kako študentom predstaviti
koncept
podjetništva.
http://ec.europa.eu/enterprise/yourworldy
ourbusiness/index_en.htm

Novi načini participacije na
osnovi informacijskih in komunikacijskih
tehnologij – poročilo iz seminarja
Direktorat za mladino in šport Sveta Evrope
je marca 2009 priredil seminar, na katerem
so raziskovalci na področju mladine,
odločevalci in mladi preizkušali nove načine
participacije, temelječe na informacijski in
komunikacijski
tehnologiji
(“eparticipacija”) ter skupaj razpravljali o tej
temi. Vsi so imeli tako praktične izkušnje
kot teoretski vpogled na področju eparticipacije. Udeleženci so prišli do
zaključkov, ki jih lahko uporabijo različni
deležniki, še posebej v povezavi z
Letnik 13 / številka 9

»Tudi jaz sem del G8«
Spletna stran ponuja obiskovalcem virtualni
sedež na zasedanju skupine G8 in pripelje na
splet obiskovalce, ki želijo izraziti svojo
podporo ciljem UNICEF-a na globalnem vrhu.
2
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Obiskovalci lahko pustijo svoje ime in
naložijo sliko, ki prikazuje, kaj za njih
pomeni sodelovati na zasedanju. Fotografije
bodo združene v spletni galeriji, najboljša
pa bo uporabljena tudi na domači strani.
http://www.unitiperibambini.it/g8/en/hom
e.aspx

NOVICE MLADINSKIH ODSEKOV
 Od Morave do Žage
Z novim šolskim letom so se zopet pričele
aktivnosti planinskega krožka, ki deluje v
okviru Mladinskega odseka PD Kočevje na OŠ
Ob Rinži, OŠ Stara Cerkev in OŠ Zbora
odposlancev. V soboto 19. septembra je bil
organiziran letošnji prvi pohod mlajših
planincev po kočevski planinski poti od
Morave do Žage. Da bi bila tura primerna za
vse, številne nove planince in tudi tiste že
izurjene je bil pohod manj zahteven. Poln
avtobus otrok, kar 50 iz vseh treh šol,
mentorice Melita, Tina in Polona ter vodnica
Zinka in njen mož Milan smo se veseli in
polni novih planinskih pričakovanj odpeljali
do Morave. Da bi vse potekalo brez težav in
zapletov, smo med vožnjo obnovili pravila
hoje in obnašanja v naravi. Pot smo
nadaljevali peš skozi vas do kapelice, naprej
čez pašnike in skozi gozd do vasi Suhor in
Podstene. Med hojo smo prepoznavali
drevesa, ki rastejo v naših gozdovih in
opazovali tisto, ki je bilo ravnokar požagano
in je ležalo ob poti, po kateri smo hodili mi.
Drvarja sta nam pokazala pripomočke in
razložila, kako se pravilno poseka drevo.
Gotovo pa so iz tega območja pospravili že
veliko lesa, saj smo na enem delu gozdne
ceste občutili, kako je hoditi po razmočeni
in zelo blatni poti. Marsikateri čevlji so zato
spremenili svojo zunanjo podobo. Še dobro,
da smo do vasi Žaga ob Kolpi hodili po
utrjeni gozdni cesti, na kateri smo za seboj
puščali blatne sledove. Na Žagi smo našli
primeren travnati kotiček za malico in
izpolnjevanje mnogih novih dnevnikov, v
katere so otroci narisali ali napisali svoje
vtise. Ves čas pa nas je motila živahna
žabica, ki je vedno znova vabila na ogled
svojih poskokov.
Prvi planinski izlet smo zaključili z
navdušenjem in zadovoljstvom in že v
pričakovanju naslednjega, še posebej novi
člani planinskega krožka, ki so bili v večini.
V sončnem sobotnem popoldnevu smo se
vrnili proti Kočevju in Stari Cerkvi, kjer so
izstopili še zadnji planinci.

 ISKANJE PARTNERJEV ZA MEDNARODNO
SODELOVANJE
•

•

•

Organizacija iz Islandije išče partnerje
za mladinsko izmenjavo na področju
športa
Pozdravljeni! Športni klub iz severa
Islandije išče partnerje za mladinsko
izmenjavo – radi bi ustanovili klub, ki se
ukvarja s športnimi aktivnostmi na
prostem. Naučili bi se novih metod dela
z mladimi, nove programe usposabljanj
bi potem komentirali in se vsakič naučili
nekaj novega. Če vas zanima tovrstno
sodelovanje,
nam
pišite
na
birkir@66north.is. Lep pozdrav, Birkir
Orn Stefansson.
Organizacija iz Bosne išče udeležence
iz Slovenije za usposabljanje “Novi
mediji
v
mladinskem
delu”
Pozdravljeni! Organizacija iz Bosne išče
udeležence iz Slovenije za usposabljanje
z naslovom “Novi mediji v mladinskem
delu”. Cilj usposabljanja je razmislek o
pomenu, ki ga imajo novi mediji v
vsakodnevnem
življenju
mladih.
Usposabljanje bo potekalo v mestu
Ključ. Če vas usposabljanje zanima,
pišite na naslov kosmokljuc@yahoo.com.
Prostovoljec
iz
Brazilije
išče
prostovoljno
delo
v
Sloveniji
Paulo Humberto Braga de Melo iz
Brazilije išče možnosti za vključitev v
prostovoljno delo v Sloveniji. Veseli ga
predvsem delo z otroci, vse kar je
povezano z živalmi in aktivnosti v naravi.
Njegov življenjepis najdete
na
http://www.eurodesk.si/fileadmin/user
_upload/doc/1_EURODESK/6_Iskanje_par
tnerjev/PAULO_HUMBERTO_BRAGA_DE_
MELO1.doc. Kontaktirate ga lahko na
naslov paulinhokk@hotmail.com.

Veliko dobre volje, raziskovalne žilice in
radovednosti ter… 'mejte se radi! ☺

mentorica Melita Berlan

Zdenka Mihelič
3
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 Mladinski
planinski
idiličnem Dovjem

teden

smo ponedeljek preživeli v bližnjem
plezališču, ki je postalo naš skoraj
vsakopopoldanski poligon za treniranje
ročnih mišic.

na

»Melkijad, kaj je to mladinski tabor?« je
vprašal Pipi. »Pojdi z mano in ti bom
pokazal, že enajstega po vrsti,« je rekel
Melkijad. In odpujsala sta na Dovje pri
Mojstrani, kjer smo od 15. do 22. avgusta
kraljevali dijaki, študentje in ostali po srcu
mladi planinci iz ducata planinskih društev
Savinjskega meddruštvenega odbora: »Boč«
Kostrivnica, »Dobrovje« Braslovče, Laško,
Ljubno ob Savinji, Pošta Telekom Celje,
Pristava pri Mestinju, Radeče, Slivnica pri
Celju, Tabor, Vitanje, Zagorje ob Savi in
Žalec.

Tudi dejanja, ne le besede: Luka Lindič v
steni
V torek in sredo smo spoznavali karavanške
vrhove in planine nad taborom in se tako v
torek čez planino Dovška Rožca povzpeli na
Dovško Babo (1891 m), naslednji dan pa smo
osvojili tretji najvišji vrh Karavank – Kepo
(2143 m).

Uniformirani v taborskih »majčkah«
Planinski teden pod platneno streho
Mladinci smo planinski teden, ki smo ga
preživeli pod platneno streho na idiličnem
tabornem prostoru na Dovjem, zajemali z
veliko žlico. V soboto, na dan prihoda v
tabor, smo se skozi gručasto vas sprehodili
mimo spomenika gornika, skladatelja in
duhovnika Jakoba Aljaža, nato pa jo po
dolini Vrat mahnili do veličastnega slapa
Peričnik. Že med potjo smo našli priložnost
za medsebojno spoznavanje, ki smo ga
nadgradili še zvečer ob rdeče-rumeni
strastnosti tabornega ognja, celotedenskega
spremljevalca prepevanja ob kitari in
hudomušnih družabnih iger.

Takšne in drugačne planinske rožice na
Dovški Babi
Četrtek nas je spet odpeljal v Julijske Alpe.
Polovica planincev se je iz Vrat povzpela na
Škrlatico, ki je z 2740 m drugi najvišji vrh
Slovenije, preostala planinska zasedba pa se
je prepustila lepotam Martuljških slapov.

Vrhovi Karavank in Julijskih Alp so padali
kot za stavo
Sončno nedeljo smo izkoristili za gozdni hlad
Mežakle in se povzpeli na Jerebikovec (1593
m), ki se spogleduje z vrhovi Julijskih Alp:
od Rjavine in Triglava do Cmira in Stenarja.
Zvečer nas je v domača in tuja gorstva z
besedo in fotografijo popeljal mladi Luka
Lindič, najperspektivnejši alpinist leta 2008.
Navdihnjeni od njegovih plezalskih dosežkov
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Večeri ob tabornem ognju
Naporne ture so zahtevale veliko energije, ki
smo jo ješče obnavljali v odlični taborski
kuhinji, ki je ponujala boljše specialitete od
številnih
restavracij.
Med
udarniškim
planinskim tednom je prijalo malo telesnega
počitka, ki pa je ponudilo zaposlitev za
možgane, in sicer predavanja iz prve
pomoči, orientacije, planinskih vozlov in
4
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zavarovanih rastlin. V petek smo svoje
planinsko znanje uspešno pokazali na
planinskem orientacijskem tekmovanju.

Planinska gasilska
Pod budnim očesom Jakoba Aljaža
Tabor na Dovjem je zaznamovalo budno oko
gornika, skladatelja in duhovnika Jakoba
Aljaža, ki je uglasbil tudi slovensko
planinsko himno »Oj, Triglav, moj dom,«
hkrati pa na ponosu slovenstva postavil tudi
znameniti Aljažev stolp. Njegov spomenik so
mladi planinci obiskali že v soboto, hkrati pa
se sprehodili po prikupni vasici v objemu
gora. Prvi dan so izkoristili tudi za
medsebojno spoznavanje, saj je bilo letos
med udeleženci tabora kar 34 novincev,
preostala slaba polovica pa je bila starih
taborskih mačkov. Seveda je že prvi večer v
nebo hušknil taborni ogenj, ki je zatem vsak
večer razsvetljeval nebo nad Dovjem in
botroval zabavnemu dogajanju, nato pa
toplo pospremil v spalne vreče utrujeno
mladež, ki je utonila v pravljični gorski sen
vse do naslednjega zbujanja z razgledom na
Triglav in jutranjo telovadbo.

Petkov planinski orientacijski izziv
Zadnji večer je postregel še s planinskim
krstom prav vseh udeležencev, ki so dobili
posebna planinska imena, razkritjem skritih
prijateljev, ki so cel teden pridno razvajali
svoje »izžrebance«, in seveda še dolgo v noč
trajajočim družabnim večerom.
Kako luštno se imamo na mladinskem
taboru, pa se lahko še dodatno prepričate na
lastne oči – v spletni galeriji planinskega
društva
Slivnica
pri
Celju:
http://www.pdslivnica.com/galerija/?album
=2009_08_mladinski_tabor_Dovje.
Manca Čujež, PD Slivnica pri Celju

 Na sončni strani
razgledom na Triglav

Karavank

z

Za dobro jutro te pozdravi s soncem obsijani
Triglav, v gorski sen te zazibljejo Triglavske
pravljice, vmes pa za dve peščici neugnanih
planincev še osvojita slovenskega očaka. Le
kje se skriva ta raj? Na Dovjem pri Mojstrani,
gručasti vasi na sončni strani Karavank, ki
razgrne razglede na mogočne vrhove
Julijskih Alp. V tednu od 11. do 18. julija
2009 so se tej čarobnosti predajali mladi
planinci iz planinskih društev Slivnica pri
Celju, Dramlje, Tabor, Ljubno in Luče. Kar
64 nadebudnežev je skupaj s 16 člani
vodstva nepozabno prekrmarilo tretjo od
devetih izmen planinskih taborov v okviru
Savinjskega meddruštvenega odbora, ki že
26 let ohranja to plemenito tradicijo, ki
mladim ponuja nekoliko drugačen počitniški
teden.

Obisk gorskega reševalca
Nedeljske Karavanke po dolgem in počez
Nedeljski počitek je v hribih zgolj floskula
na papirju, zato so jo planinci mahnili na
prvo turo. Bonbončkova skupina najmlajših
udeležencev se je najprej vzpela do Dovške
5
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Rožce, idilične planine v karavanškem
naročju, bogato prepredene z materino
dušico, nato pa so jo s starejšimi gorskimi
kozami mahnili še naprej in se povzpeli na
Dovško Babo (1891 m). Pravi gamsi pa so
vstopili v skalnato nedrje Kepe (2143 m) in
po jeklenicah in klinih osvojili tretji najvišji
vrh Karavank. Popoldne so hribovske vtise
vestno zapisali v Planinske dnevnike, se
pridružili Barbari in Neli v kinološkem
kotičku, ko je sonce utonilo za vršaci, pa so
ob tabornem ognju prepevali, plesali banse
in praznovali Ivanin rojstni dan.

v meglo in posuto s triglavskimi rožami.
Gamsi so jo previdno ucvrli po zelo zahtevni
Hanzovi poti in prav tako osvojili Malo
Mojstrovko, kjer je zadišalo po sveti
planinski pašteti. Popoldne je taborni
prostor
gostil
dovškega
pravljičarja
Bukovnika, ki je radodarno odprl svojo
pravljično skrinjo in s seboj pripeljal še
kopico zanimivih prijateljev: od črnozobe
zeliščarice in Sabljice do navihanega
pastirčka Gregca. Zvečer pa je bilo vroče ob
vroči čebuli, ki je postregla z nenavadnimi
nalogami: od govorjenja abecede od Ž do A
do oblačenja sotrpina s toaletnim papirjem.
Sreda je več kot navdušila z adrenalinskim
raftingom, ko so se vesla v planinskih rokah
in ročicah zanesenjaško spopadala z
brzicami na Savi od Radovljice do Posavca.
Boji za vodilno mesto so bili hudo,
škropljenje sosednjih ekip pa intenzivno,
vendar so najizkušenejši gamsi varčevali z
močmi, saj jih je popoldne čakala še
peturna hoja do Kredarice. Medtem pa tudi
v taboru ni bilo dolgčas, saj so igre brez
meja poskrbele za nenavadne izzive in
iskren smeh v neomejenih količinah.
Zmagovalna ženska ekipa Barabe je ob
tabornem ognju v družbi konkurence
praznovala še dolgo v večer.

Nedeljski »počitek« na Kepi
Kot se za ponedeljek spodobi, je bil začetek
tedna izobraževalno obarvan – s predavanji
iz
Planinske
šole
in
obnovitvijo
orientacijskega znanja, nato pa so se
skupine, poimenovane po zavarovanih
rastlinah, podale na dovški lov za
kontrolnimi točkami in skritim zakladom, ki
se je najžlahtneje zasvetil Lepim čeveljcem.
Popoldansko vlogo ambasadorja znanja je
prevzel gorski reševalec, ki je otroke
napetih ušes vpeljal v osnove reševanja v
gorah, jim pokazal opremo reševalcev, jih
naučil iskati z lavinsko žolno, nadebudneži
pa so se tudi pustili najti občutljivim
smrčkom dveh reševalnih psov. Zvečer so se
dovški škratki najbrž spraševali, od kod le
tile otroci s tako odštekanimi pričeskami –
najbrž niso vedeli za tekmovanje za glupo
čupo, kjer je v napetem finalu lovoriko
osvojil Vid z vesoljsko naglavno stvaritvijo.

Pogumno v boj s Savinimi brzicami
Prvič na Triglavu
Kaže, da so bili letos lihi dnevi bolj
hribovsko obarvani, saj je četrtkova vročina
kar vabila v prijetno senco, Martuljški
slapovi pa so se izkazali za senčnega
gostitelja. Mimo Spodnjega Martuljkovega
slapu je karavana po gozdni poti prispela do
brunarice pri Ingotu, kjer so si bonbončki
čakanje krajšali s prepevanjem, ostalim pa
so nasmejane markacije pokazale pot do
Zgornjega Martuljkovega slapa, vodne

Adrenalinski boj s Savinimi brzicami
V torek se je bonbončkova skupina
martinčkala pred Jalovcem, s poslednjimi
krpicami snega naredila snežaka in osvojila
razgledno Slemenovo špico (1911 m). Gorske
koze so jo z Vršiča po južnem pristopu
mahnile na Malo Mojstrovko (2332 m), zavito
Letnik 13 / številka 9
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mogočnosti, ki pada več kot 100 metrov v
globino.
Medtem pa se je pestro dogajalo tudi slabih
1000 višinskih metrov bliže soncu, kjer je
najizkušenejša planinska vrsta 19 mladih
planincev in petih vodnikov osvajala Triglav
(2864 m). Ponosne prvoosvajalce je prestol
Slovenije
nagradil
z
razgledom
do
lesketajočega morja, krepkim planinskim
krstom in kakšno solzico sreče, v taboru pa
so jih ostali udeleženci slovesno pričakali z
vodnim špalirjem. Zvečer so se med seboj
pomerili kandidati za Mojce in Kekce:
pokazati so morali svojo moč, iznajdljivost,
ročne spretnosti, zeliščarske in glasbene
sposobnosti ter estetske talente. Enoletno
bivanje v triglavskem raju sta si v močni
konkurenci priborila Mojca Zala in Kekec
Aljaž.

pa najvišje priznanje. Toliko razlogov za
radost je zanetilo pravi žur, ki bi zagotovo
trajal do jutranjih ur, če ga ne bi zadušil
dež. Prav nič spokojni šum je zapel sobotno
deževno jutranjo pesem, udeleženci pa so
zapeli Janu za rojstni dan, razkrili skrite
prijatelje in naslednikom iz planinskega
društva Gornja Radgona priplesali sonce … ki
jih bo na planinskih poteh spremljalo vse do
planinskega tabora naslednje leto.

Slavnostna zaprisega, da se na taboru še
vidimo
Več fotografij, ki zgovorno pričajo o pestrem
dogajanju pod Triglavom, pa najdete na
spletni strani Planinskega društva Slivnica pri
Celju:
http://www.pdslivnica.com/galerija/?album
=2009_07_planinski_tabor_Dovje.
Manca Čujež
Ponosni osvajalci Triglava
Zaključni žur, a ne do jutranjih ur
Petkovo dopoldne se je začelo z vozlanjem
planinskih vozlov, ki so si ga nekateri začinili
z novo, zahtevnejšo panogo – »štrikanjem« z
nogami. Še pred kosilom so se planinci v
bližnjem naravnem plezališču prelevili v
plezalce in se pogumno soočili z navpično
steno. Med popoldanskim planinskim kvizom
je znanje kar vrelo iz malih glav, a zmago
sta si razdelili ekipi Kranjskih lilij in Lepih
čeveljcev. V odbojki je vodstvo moralo
priznati premoč udeležencev, ki pa so klonili
v nogometu, tako da sta bili zmagi pravično
razdeljeni. Zaključni večer je zarisal črto
pod
celotedenskim
dogajanjem:
novi
udeleženci so se morali izkazati s
prepevanjem taborske himne in slovesno
zaprisego, za pridobitev krstnega lista pa je
zapel še prusik. Večkratni udeleženci tabora
so prejeli častno plaketo, osvajalci Triglava

Mladinsko prilogo izdaja:
Mladinska komisija PZS
Za vas so se v tokratni številki trudili:
Vesna Lenart,
Zdenka Mihelič,
Andrej Rožič,
Nina Ozimic,
Boris Ban,
Aleš Pregel
Na 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
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Mladinska komisija Planinske zveze Slovenije
Dvoržakova 9, 1000 Ljubljana
www.mk.pzs.si
tel.: 01/434-56-89 fax: 01/43-45-691 (za MK)
elektronska pošta: mladinska.komisija@pzs.si

VABILO
VABIM VAS, DA SE UDELEŽITE ZBORA MLADINSKIH ODSEKOV, KI BO V
SOBOTO, 14. NOVEMBRA 2009 V IZOBRAŽEVALNEM CENTRU ZA ZAŠČITO IN
REŠEVANJE NA IGU, Z ZAČETKOM OB 13. URI (ZAČETEK OKROGLE MIZE OB
10. URI).
Dnevni red:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Izvolitev organov Zbora Mladinskih odsekov
Vsebinsko poročilo o delu UO MK PZS
Delno finančno poročilo o delu MK PZS
Poročilo stališč in sklepov z okrogle mize
Sprememba pravilnika MK PZS
Program dela MK PZS v letu 2010
Razno
Po vsaki točki dnevnega reda bo razprava.

Pred Zborom mladinskih odsekov bo z začetkom ob 10.00 potekala okrogla miza z naslovom:
Mladi planinec 40 let, kako naprej?
V današnjem času, ko se pojavlja vedno več izvenšolskih dejavnosti za otroke, je planinstvo med mladimi
postavljeno na preizkušnjo. Kot izvajalci te dejavnosti, ki ima sicer močno tradicijo v slovenskem prostoru,
se moramo zavedati, da je potrebno prilagajanje programov in načinov predstavljanja planinstva mlajšim
generacijam, če želimo ohraniti številčnost našega mladega članstva in izboljšati njihovo znanje na tem
področju. Tako je potrebno nenehno vlaganje v mehanizme sistematičnega dela z mladimi, kamor spada
tudi Akcija Mladi planinec. Ideje prenove zanjo so bile v MK PZS prisotne že večkrat, letošnje leto pa vam
želimo predstaviti ideje, ki so plod dela v preteklem letu. V sklopu okrogle mize, bi radi predstavili osnutka
novega pravilnika in novo podobo Dnevnika Mladi planinec z vsemi spremljajočimi dejavniki. Ker imamo
pri spreminjanju celotne akcije še kar nekaj odprtih vprašanj, njihovi odgovori pa temeljijo predvsem na
dolgoletnih izkušnjah dela z mladimi v planinskih skupinah, bo konstruktivna debata in seveda kritika
našega dela zelo zaželena in dobrodošla.
Vsak registriran mladinski odsek lahko prijavi več sodelujočih, pravico do glasovanja pa ima en sam iz
posameznega mladinskega odseka. Za vse prijavljene bo na stroške MK PZS zagotovljeno kosilo, ki bo po
končani okrogli mizi. Zbor MO bomo predvidoma končali najpozneje do 17. ure.

Prijavnico za Zbor MO pošljite najkasneje do ponedeljka, 9. novembra 2009, na naslov:
Planinska zveza Slovenije, Mladinska komisija
p.p. 214, 1001 Ljubljana
Fax. št.: 01/434-56-91
Lep pozdrav!
predsednik MK PZS:
Uroš Kuzman

Ljubljana, 03. oktober 2009
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Mladinska komisija Planinske zveze Slovenije
Zbor MO 2008
____________________________________________________________________________

ZAPISNIK
Zbora Mladinskih odsekov pri Planinski zvezi Slovenije, ki je bil v soboto, 15. novembra 2008, na Igu pri Ljubljani,
v prostorih Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje, z začetkom ob 13.00 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:
Uroš Vidovič (podpredsednik PZS), Veronika Susman - Šegatin (strokovna sodelavka MK PZS), Domen Pirjevec (PD
Ajdovščina), Tomaž Stržinar (PD Vrhnika), Jure Grudnik (PD Šoštanj), Urška Kocbek (PD Fram), Tjaša Konovšek (PD
Šoštanj), Polona Belavič (PD Šoštanj), Rok Andrejc (PD Šoštanj), Matija Rojnik (PD Šoštanj), Monja Dobnik (PD
Poljčane), Rok Perko (PD Poljčane), Leon Zamuda (PD Poljčane), Anže Boh (PD Vuzenica), Nejc Kosednar (PD
Velenje), David Lapornik (PD Laško), Žiga Gostinčar (OPD Koper), Helena Cupin (OPD Koper), Anja Slavec (PD
Piran), Neža Vitez (OPD Koper), Petra Kolar (PD Vransko), Aljaž Kolar (PD Vransko), Jure Marko (PD Vransko),
Jerca Vranič (PD Zabukovica), Matej Horvat (PD Slovenska Bistrica), Majda Markovič (PD Novo mesto), Anton
Markovič (PD Novo mesto), Tone Progar (PD Novo mesto), Rok Kovšca (PD Novo mesto), Suzana Gričar (PD Novo
mesto), Tatjana Vodeb (PD Celje-Matica), Sonja Kugler (PD Celje-Matica), Melita Drol (PD Tolmin), Andreja Koren
(PD Tolmin), Metod Gašperlin (PD Kranj), Helena Lužan (PD Kranj), Sara Mertelj (PD Gozd Martuljk), Mojca Sluga
(PD Gozd Martuljk), Darja Dobnik (PD »Dobrovlje« Braslovče), Anita Mlinarič (PD Gornja Radgona), Elica Koroševič
(PD Gornja Radgona), Izabel Vandal (PD Postojna), Jana Biščak (PD Postojna), Simon Poznič (PD Bohor Senovo),
Damjan Omerzu (PD Bohor Senovo), Ana Langeršek (PD Celje-Matica), Barbara Fidla (PD Celje-Matica), Andrej
Rosič (PD Celje-Matica), Metod Gradič (PD Slivnica pri Celju), Hari Križanec (PD Sloga Rogatec), Miha Pavšič (PD
Sloga Rogatec), Matej Mavrič (PD Nova Gorica), Borut Cerkvenič (PD Drava Maribor), Matej Pagon (PD Radovljica),
Meta Perko (PD Radovljica), Simona Vogrinec (PD Radovljica), Pavel Makovec (PD Vipava), Meta Makovec (PD
Vipava), Jasna Grabeljšek (PD Domžale), Luka Skočir (PD Domžale), Dušan Prašnikar (PD Domžale), Domen Krapež
(PD Prevalje), Izidor Močilnik (PD Prevalje), Matej Planko (PD Slivnica pri Celju), Nina Gradič (PD Slivnica pri
Celju), Urša Košir (PD Onger Trzin), Polona Podbevšek (PD Onger Trzin), Novak Andrej (PD Snežnik Ilirska
Bistrica), Novak Martin (PD Snežnik Ilirska Bistrica), David Valenčič (PD Snežnik ilirska BIstrica), Domen Strle (PD
Snežnik Ilirska Bistrica), Vanja Kovač (PD Ajdovščina), Jasna Čop (PD Gorje), Mina Čop (PD Gorje), Mihael Kovač
(PD Ljubljana-Matica), Grega Rihar (PD Viharnik), Doroteja Bokavšek (PD Ptuj), Primož Trop (PD Ptuj), Alenka
Zorko (PD Ptuj), Maja Mohar (PD Litija), Blaž Medved (PD Kobarid), Demi Finc (PD Kobarid), Nežka Koren (PD
Kobarid), Jan Rumbak (PD Rimske Toplice), Tanja Teraž (PD Rimske Toplice), David Purnat (PD Gornji Grad),
Zdenka Mihelič (PD Ribnica), Drejc Zajc (PD Cerkno), Gregor Praznik (PD Prevalje), Močnik Grega (PD Prevalje),
Tjaša Oblak (PD Žirovnica), Maruša Oblak (PD Žirovnica), Nina Bagar (PD Blagajana-Polhov Gradec), Maja Koritnik
(PD Podnanos), Mojca Volkar (PD Janez Trdina Mengeš), Tina Prosen (PD Šentjošt), Katja Maček (PD Šentjošt), Uroš
Kuzman (PD Velenje), Bojan Rotovnik (PD Šoštanj).
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Dnevni red:
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Izvolitev organov Zbora Mladinskih odsekov
Vsebinsko poročilo o delu UO MK PZS
Delno finančno poročilo o delu MK PZS
Poročilo stališč in sklepov z okrogle mize
Razrešnica predsednice MK PZS in članov UO MK PZS
Kratka predstavitev kandidatov za organe MK PZS in predstavitev programa MK PZS za obdobje od jeseni 2008
do jeseni 2010
14. Volitve predsednika MK PZS in voljenih članov UO MK PZS za mandatno obdobje od jeseni 2008 do jeseni 2010
15. Razno
Zbor se je začel ob 13.18; zaradi nesklepčnosti se začetek zbora prestavi za 30 minut, kot je navedeno v poslovniku
zbora. V vmesnem času je vse udeležene pozdravil podpredsednik PZS g. Uroš Vidovič.
Anton Progar iz PD Novo mesto in MO PD Gornja Radgona sta prejela najvišje priznanje MK PZS – priznanje Mladina
in gore.
Maja Mohar in Nejc Kosednar sta podelila priznanja udeležencem usposabljanja za Mladinske voditelje v letu 2007, ki
so zaključili svojo pripravniško dobo z uspešno opravljenim seminarskim delom.
Uroš Kuzman je predstavil novo planinsko pesem »Za sanje«.
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 Mateja Horvata iz PD Slovenska Bistrica, člana UO MK PZS.
Ad 1)
Izvolitev organov Zbora Mladinskih odsekov

Glasovanje

VSEBINA SKLEPA

Sklep

Za: 46
1/08

Proti: 0

Zbor MO imenuje Mateja Horvata (PD Slovenska Bistrica) za
delovnega predsednika, Andreja Rožiča (PD Bohinjska Bistrica) in
Davida Lapornika (PD Laško) za člaae delovnega predsedstva.

Vzdržani:

Glasovanje

VSEBINA SKLEPA

Sklep

Za: 46
2/08

Proti: 0

Zbor MO imenuje verifikacijsko komisijo v sestavi: Tomaž Stržinar
(PD Vrhnika), Janja Čop (PD Gorje) Žiga Gostinčar (OPD Koper).

Vzdržani: 0

Glasovanje

VSEBINA SKLEPA

Sklep

Zbor MO potrjuje Jureta Grudnik (PD Šoštanj) za zapisnikarja.

Za: 46
3/08

Proti: 0
Vzdržani: 0

Glasovanje

VSEBINA SKLEPA

Sklep

Za: 46
Proti: 0

4/08

Zbor MO potrjuje overovatelja zapisnika: Luka Skočirja (PD
Domžale) in Anjo Slavec (PD Piran).

Vzdržani: 0

Letnik 13 / številka 9

10

Mladinska priloga Obvestil PZS
Razprave o dnevnem redu ni.
Glasovanje

VSEBINA SKLEPA

Sklep

Zbor MO potrjuje predlagani dnevni red.

Za: 46
Proti: 0

5/08

Vzdržani: 0
Ad 2)
Vsebinsko poročilo o delu odborov MK PZS
Maja Mohar – Odbor za vzgojo in izobraževanje
V poletnem terminu sta bili izvedeni dve izmeni usposabljanja za mladinske voditelje s skupno 28 udeleženci. V
prihodnjem letu bo izvedena samo ena izmena. V oktobru je bilo s strani udeležencev izobraževanja izvedeno tudi eno
srečanje. V okviru odbora je med prvomajskimi počitnicami potekal tudi seminar družabnosti v gorah z 19 udeleženci.
Uroš Kuzman – Vodniški servis Izidor
V času zimskih študijskih počitnic sta potekali dve izmeni tednov turne smuke, v poletnem času pa mednarodni
pustolovski tabor v Bavšici. Udeleženci so prišli iz držav BiH, Italije, Velike Britanije, Rusije, Belgije in Slovenije.
Odbor je izvedel tudi nagradni izlet za dobitnike Zlatega znaka Mladega planinca na Kum (25 udeležencev).
Nejc Kosednar – Odbor za mentorje planinskih skupin
V minulem letu je bilo izvedeno državno tekmovanje MIG v Škofji Loki. V Bavšici je potekalo usposabljanje za
mentorje planinskih skupin (28 udeležencev) in eno izpopolnjevanje mentorjev planinskih skupin s 15 udeleženci. V
jesenskem terminu so bila izvedena tri regijska tekmovanja MIG in nagradni izlet za 2. in 3. uvrščene na državnem
MIG. Zmagovalna ekipa se je udeležila planinskega tabora v tujini. V prihajajočem letu je predvidena prenova akcij
mladi planinec in cicban planinec.
Bojan Blažica - Založniški odbor
Odbor je aktivno skrbel za: redno izdajanje mladinske priloge v obvestilih PZS, novice na strani MK, prenova celostne
podobe MK. Podeljene so bile nagrade na natečaju »V hribih je svet lepši«. Izdelan pa je bil promocijski material v
obliki trakov, brošur, predstavitvene knjižice akcij MK PZS.
Zdenka Mihelič - Odbor za mednarodno sodelovanje
Članica odbora se je udeležila seje Youth Commission UIAA. V Sloveniji sta v tem letu potekali dve mednarodni akciji
– medanrodna izmena TTS in mednarodni pustolovski tabor s sodelovanjem odbora VSI. Odbor je skrbel tudi za
udeležbo Slovencev na mednarodnih taborih. Aktivno pa je odbor sodeloval tudi v akciji Bakla miru in prijateljstva na
vrhovih. V naslednjem mandatu si vodja odbora želi, da bi v prihodnje odbor vodil nekdo drug, izrečena pa je bila tudi
pobuda za organizacijo srečanja treh dežel.
Dušan Prašnika – Odbor za orientacijo
V minulem letu so potekala tekmovanja v osmih področnih ligah z zaključkom na Slovenskem planinskem
orientacijskem tekmovanju, ki ga je v maju pripravila Rogaška liga.
Odbor je na dveh sejah, poleg ostalih obveznosti, pripravil tudi spremembo pravil POT, izvedeno pa je bilo tudi eno
usposabljanje za vaditelje orientacije.
Vanja Kovač - Upravni odbor Mladinske komisije
Upravni odbor Mladinske komisije PZS je imel 11 sej, od tega 5 rednih in 5 korenspondenčnih ter eno dvodnevno na
Pohorju. Eno izmed vidnejših letošnjih sprememb je bila prenovljena oblika razpisa MK.
Bojan Rotovnik - Vodja programskega sveta Planinskega učnega središča Bavšica
Podal je podrobno statistično poročilo o delovanju PUS Bavšica v preteklem letu. Zasedenost Bavšice se povečuje,
finančno poslovanje pa je pozitivno. Predstavljeni so bili projekti in investicije v izboljšanje infrastrukture za prihodnje
leto.
Sledila je razprava:
Uroš Vidovič: pohvalil je delo vseh odborov, srečanje treh dežel (potekalo je v Italiji), kjer se je pokazalo, da je
Slovenija daleč pred ostalimi deželami, zato poziva MO, da se pripravi na organizacijo, ki bo naslednje leto pri nas, v
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Goriških Brdih. Pohvalil je delovanje na področju mentorjev planinskih skupin, saj je na obisku na hrvaškem prišlo kar
nekaj želja, če bi se lahko mentorice iz Hrvaške udeleževale naših izobraževanj. Pohvalil je delo Bojana Rotovnika in
izpostavil problem pri financah; povabil je Bojana Rotovnika in bodočega predsednika MK na sestanek, na katerem se
bodo pogovorili o odpravljanju teh pomanjkljivosti.
Zdenka Mihelič: se je zahvalila Urošu in obljubila, da se bodo angažirali za srečanje treh dežel. Ena izmed idej je, da bi
jih povabila v Bavšico, da bi jim predstavila delovanje MK PZS.

Glasovanje

VSEBINA SKLEPA

Sklep

Zbor MO potrjuje vsa poročila.

Za: 46
6/08

Proti: 0
Vzdržani: 0

Opomba: poročila so bila v pisni obliki predložena prisotnim in potrjena na seji UO MK PZS.
Ad 3)
Delno finančno poročilo o delu MK PZS
Delno finančno poročilo je podala predsednica MK PZS Vanja Kovač. Ker poročilo še ni končno, ga je težko
ovrednotiti, saj ne poda zaključnega stanja. Finančno poročilo je ločeno za aktivnosti Mladinske komisije in za PUS
Bavšica. Prvi del je sestavljen in naslednjih prihodkov in odhodkov:
- prihodki:
o iz razpisov FŠO in Urada za mladino za delo z mladimi
o iz vplačil udeležencev tečajev
- odhodki:
o za delovanje komisije
o stroški dela za PZS
o stroški posameznih akcij (Mladina in gore, SPOT, Mladinski voditelj, ...)
o razpis 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
- odhodki:
o investicije (plinska peč)
o redni stroški vzdrževanja
o elektrika, voda, telefon, ...
o hrana
o ...
Razprave na to temo ni bilo.
Glasovanje

Sklep

Za: 46
Proti: 0

7/08

VSEBINA SKLEPA

Nosilec

Zbor MO PZS potrjuje delno finančno
poročilo MK PZS.

Vzdržani: 0
Opomba: Poročilo je bilo v zaključeni obliki predstavljeno na zboru MO.
Ad 4)
Poročilo stališč in sklepov z okrogle mize
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Nejc Kosednar (prenova programa Cicban planinec in Mladi planinec): na okrogli mizi je bila predstavljena ideja za
končno obliko knjižice s strani mentorice Alenke s Ptuja. MK PZS se zaveže, da bo bo pripravila idejo za prenovo akcij
in osnutek do konca marca 2009. Le-ta se objavi na internetni strani, kjer se dodajo pripombe, v novem letu pa bi bil cilj
nova knjižica.
Dušan Prašnikar (planinsko orientacijsko tekmovanje): ugotovila se je potreba po izboljšanju tekmovanj in sistema
izobraževanja. Najprej je bila pobuda, da se negativne točke pri A in mogoče B ekipah ne upoštevajo, saj se kaže
splošno nižanje ravni znanja otrok. Pobuda je bila, naj bi se na usposabljanju za mentorje planinskih skupin nekaj časa
namenilo izobraževanju mentorjev z vsebinami orientacije in oraginzacije tekem. Splošno mnenje je, da je trenutni
sistem tekmovanja dober, dobrodošla pa je popestritev s kakšno dodatno neplaninske, praktično nalogo. Večina
prisotnih se je strinjala, da je najbolj težaven prehod ekip iz B v C kategorijo, vendar težava ni bila izražena konkretna
pobuda za spremembo pravil, marveč bi bilo potrebno še več angažiranosti na področju osnovnih šol.
Uroš Kuzman (razpis MK PZS): prenova razpisa je bila pozitivno pozdravljena, čeprav bo potrebno še nekoliko bolje
osnovati minimalna merila. V prihodnje bi bilo dobrodošlo manjše število administrativnih napak. Raziskalo se bo
možnosti, ali se lahko sofinancirajo tudi drugačni tabori (predvsem krajši) ter možnost sofinanciranja srečanj tudi v
oktobru in novembru.
Razprave na to temo ni bilo.

Glasovanje

VSEBINA SKLEPA

Sklep

Zbor MO PZS potrjuje stališča in sklepe okrogle mize.

Za: 46
8/08

Proti: 0
Vzdržani: 0

Ad 5)
Razrešnica predsednici in UO MK PZS
Promož Trop (PD Ptuj in član UO MK PZS) se je zahvalil Vanji Kovač in ji želel vse najboljše tudi pri nadaljnjem delu
v planinstvu.
Bojan Rotovnik (PD Šoštanj): je podal svoje iskrene čestitke. Poudaril je, da delo MK PZS aktivno spremlja in
sooblikuje že dalj časa ter želi čestitati predvsem predsednici, saj se mu je ta mandat zdel eden najboljših. Sam je bil
ponosen, da je lahko sodeloval pri projektu usposabljanja Mladinskih voditeljev ter se danes formalno poslavlja iz
delovanja dela v MK; ostal pa bo kot zunanji sodelavec. Prihodnjemu vodstvu je zaželel prav tako uspešno delovanje.
Nejc Kosednar (PD Velenje): v imenu celotnega odbora MK se je zahvalil in podelil darilo Vanji Kovač za preteklo
delo.
Vanja Kovač (PD Ajdovščina): se je vsem zahvalila za darilo in iskrene želje.
Uroš Vidovič (podpredsednik PZS): se je zahvalil in podelil darilo Vanji Kovač za preteklo delo.

Glasovanje

VSEBINA SKLEPA

Sklep

Zbor MO razrešuje
predsednico MK PZS in UO MK PZS.

Za: 44
Proti: 1

9/08

Vzdržani: 1
Sledila je še uradna podelitev zahvale MK PZS Vanji Kovač in zahvala delovnega predsednika celotnemu UO MK
PZS, iz katerega se je poslovil tudi sam.

Ad 6)
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Kratka predstavitev kandidatov za organe MK PZS in predstavitev programa MK PZS za obdobje od jeseni
2008 do jeseni 2010
Predstavil se je seznam kandidatov za UO MK PZS in kandidatov za predsednika. Sledila je kratka predstavitev
kandidatov, ki so bili navzoči, ostale so predstavili prisotni člani UO MK PZS: Uroš Kuzman (PD Velenje, kandidat za
predsednika MK PZS), Nejc Kosednar (PD Velenje, kandidat za voljenega člana UO MK PZS), Jure Grudnik (PD
Šoštanj, kandidat za voljenega člana UO MK PZS), Bojan Blažica (PD Ajdovščina, kandidat za voljenega člana UO
MK PZS), Vesna Lenart (PD Ljubljana-Matica, kandidatka za voljeno članico UO MK PZS), Nuša Rožman (PD
Brežice, kandidatka za voljeno članico UO MK PZS), Nina Rman (PD Trebnje, kandidatka za voljeno članico UO MK
PZS), Rok Ušen (PD »Dobrovlje« Braslovče, kandidat za voljenega člana UO MK PZS), Andrej Novak (PD Snežnik
Ilirska Bistrica, kandidat za voljenega člana UO MK PZS), Goran Šehovič (PD Podpeč-Preserje, kandidat za voljenega
člana UO MK PZS).
Ad 7)
Volitve predsednika MK PZS in voljenih članov UO MK PZS za mandatno obdobje
od jeseni 2008 do jeseni 2010
Damjan Omerzu (PD Bohor Senovo) je povedal, da se je na razpis prijavilo 10 kandidatov in da so bile vse prijave
popolne. Nato je razložil potek volitev po poslovniku in predlagal javno glasovanje za celotno listo kandidatov.

Glasovanje

VSEBINA SKLEPA

Sklep

Za: 46
10/08

Proti: 0

Zbor MO potrjuje listo kandidatov za volitve.
Glasovanje bo javno, glasuje se za celotno listo hkrati.

Vzdržani: 0

Glasovanje

VSEBINA SKLEPA

Sklep

Za: 46
11/08

Proti: 0

Sprejme se nov UO MK PZS, ki ga sestavlja 10 voljenih članov s
kandidatne liste.

Vzdržani: 0

Glasovanje

VSEBINA SKLEPA

Sklep

Zbor MO potrjuje Uroša Kuzmana za novega
predsednika MK PZS.

Za: 45
Proti: 0

12/08

Vzdržani: 1
Uroš Kuzman (PD Velenje): se je zahvalil za izvolitev in zapel pesem vsem navzočim.
Ad 8)
Razno
Maja Mohar (PD Litija): zahvalila se je za podporo v njenih mandatih ter poudarila, da ji je všeč, da je za njo dobra
generacija delovnih ljudi, hkrati pa je dejala, da je ponosna na vse akcije njenega odbora in se zahvalila vsem, s katerimi
je sodelovala.
Andrej Rožič (PD Bohinjska Bistrica): zase je dejal, da dobro pozna problematiko MK in bi rad pozdravil prejšne in
sedanje vodstvo UO MK PZS. Pozval je vse mladniske voditelje, naj se ne bojijo prevzeti funkcij v planinskih društvih,
saj si bodo s tem pridobili novih izkušenj v življenju.
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Primož Trop (PD Ptuj): poudaril je, da moramo prevzeti funkcije in ne smemo pozabiti na delo z mladimi. Obenem pa
je izrekel čestitke vsem, ki se trudijo na tem področju.
Majda Markovič (PD Novo mesto): povedala je, da je zelo vesela, da je lahko sodelovala v MK pod Vanjino taktirko.
Všeč ji je bila dobra obveščenost, prepričana pa je, da bo delo pod presedovanjem Uroša potekalo enako dobro.
David Purnat (PD Gornji Grad): se je zavezal, da bodo v matičnem odseku čim več in čim bolje sodelovali z MK PZS.
Delovni predsednik je še zaželel vsem novim funkcionarjem veliko uspehov in užitkov v novem UO MK PZS in se
zahvalil za funkcijo, ki mu je bila zaupana na tem zboru.
Zasedanje je bilo sklenjeno ob 16:25.

Zapisnikar:
Jure Grudnik (PD Šoštanj)

Overovatelj zapisnika:
Luka Skočir (PD Domžale)

Delovni predsednik:
Matej Horvat (PD Slovenska Bistrica)

Overovateljica zapisnika:
Anja Slavec (PD Piran)

V Šoštanju, 29. septembra 2009
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PRIJAVNICA ZA ZBOR MLADINSKIH ODSEKOV

Piši z VELIKIMI TISKANIMI

RKAMI.

!lani

Mladinski odsek Planinskega društva
prijavlja na Zbor mladinskih odsekov, ki bo v soboto, 14.novembra 2009, naslednje !lane
pri kateri okrogli mizi bi bili pripravljeni sodelovati):

(k imenom dopišite,

1.
2.
3.
4.

Po zaklju!ku okroglih miz bo odmor za kosilo. Želimo imeti

vegeterjanskih obrokov.

Zaradi lažjega na!rtovanja Zbora mladinskih odsekov vas prosimo, da nam izpolnjeno prijavnico vrnete
najkasneje do ponedeljka, 9.novembra 2009, na naslov:

Planinska zveza Slovenije, Mladinska komisija,
p. p. 214,
1001 Ljubljana
faks: 01/43-45-691 (za MK)

Kraj in datum

Na!elnik MO PD

pooblastilo
Zaradi ugotovitve sklep nosti oddati ob prihodu na Zbor MO na prijavnem mestu!

Mladinski odsek Planinskega društva
daje pooblastilo (ime in priimek)
za zastopanje mladinskega odseka na Zboru mladinskih odsekov, v soboto 14.novembra 2009.
Pooblaš!enec ima glasovalno pravico.

Kraj in datum

Žig PD / MO

Na!elnik MO PD

