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AKTUALNO

ISTI ALPINIZEM 

red kratkim se je iz Indije vrnila tri-
lanska odprava in naveza obenem: Rok 

Blagus, Luka Lindi  in Marko Prezelj. 
Leto dni so in smo si prizadevali za vzpon po 
novi smeri na Rimo III, a je nazadnje indijska 
vojska položila šapo ezenj in zadnji hip je 
bilo še mogo e dobiti dovoljenje za skupino 
Bagirati.

Luka Lindi , Rok Blagus in Marko Prezelj 

»Odlo ili smo se, da energije, vložene v 
celoten projekt, ne bomo zavrgli. Glede na 
kratek asovni rok in grenko birokratsko 
izkušnjo je bila skupina Bagirati najbližja 
našim željam. Kratek dostop ter visoke in 
strme stene, ki so obetale možnost prostega 
plezanja, so bila prepri ljiva dejstva. Sam se 
nisem veliko ukvarjal z raziskovanjem novo 
izbranega cilja. Zanašal sem se na izkušnje 
in intuicijo, ki jo najmo neje aktiviram, 
kadar se ne esa lotim ''na pogled''. Ob utki
me niso prevarali«, je zapisal vodja Marko 
Prezelj.

V mesecu dni, ki so jih preživeli v bazi in 
nad njo, so preplezali prvenstvene smeri na 
Bagiratije 4, 3 in 2. Prvi teden je predvsem 
snežilo in so imeli najve  dela z obnavljan-
jem baze in postavitvijo novega šotora 
namesto polomljenega, potem pa so se raz-
mere po asi ustalile in sledile so nove smeri, 

vsaka težja od prejšnje, vse pa pri vrhu 
težavnosti. Plezali so alpsko, v enem zama-
hu, po prvem vzponu so se po isti smeri spu-
stili nazaj, z drugih dveh vrhov pa so sesto-
pili na nasprotno stran. Marko je ocenil, da 
so odprave te in podobne velikosti še najbolj 
primerne za moderne alpiniste, ker bi ve ja
skupina že lahko imela notranje probleme. 
Verjetno, saj je v asih ve jo skupino skupaj 
držalo predvsem to, da drugih možnosti ni 
bilo, ali pa zares visok in zahteven cilj, ki ga 
ni bilo mogo e dose i »v enem zamahu«. 
Skrb organizacije je in bo torej podpreti 
prave ljudi za prave cilje ter jim omogo iti 
dobro logisti no podporo do baznega tabora 
in v njem.  

eprav v asih tarnamo nad razvojem hima-
lajskega alpinizma, smo v zadnjem desetlet-
ju le imeli nekaj odmevnih uspehov, ve i-
noma doseženih na alpski na in in le redke z 
ve jim medijskim hrupom: Gja ung Kang, 
Daulagiri, Džongsang, Peak 41, Nangpai 
Gosum, Džanak, omolhari, o Oju, Anapur-
na I – vzhod, arakuza, Patibara, Drohmo ter 
Bagirati 4, 3 in 2.  

Mogo e je med plezalci na takih odpravah 
premalo videti tistih, katerim so bili prvens-
tveno namenjeni tabori za perspektivne 
himalajce. Nekateri za svoja leta prekmalu 
zaidejo v poklicno vodenje, druge pritegne 
ne dosti manj donosno inštruktorsko delo; 
kdo ve? A po raziskavah sode , ne samo v 
alpinizmu in ne samo v športu, tudi v tehniki 
in znanosti, nikoli ljudje ne dajo toliko od 
sebe, kot iz istega entuziazma. Denar naj 
bo le posledica, ne cilj.  

Malo za šalo in malo zares: Ob zaklju ni pri-
reditvi 30-letnice našega Everesta '79 v Kino-
teki ni bilo problem ogledati si film in se 
postaviti pod žaromete; problem je bilo dati 
kakih trideset evrov za spominsko knjigo v 
dar vsakemu everestovcu. 

Tone Škarja

P
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IZ DEJAVNOSTI PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE 

69. REDNA SKUPŠ INA UIAA 

 Portu na Portugalskem so v asu od 6. do 
11. oktobra 2009 potekale aktivnosti 
UIAA  v sklopu  69. redne generalne skup-

š ine UIAA - Združenja planinsko alpinisti nih 
zvez z vseh kontinentov sveta. Prva skupš ina 
UIAA je bila leta 1934, letos pa je potekala že 
69. skupš ina zveze UIAA, kajti v asu druge 
svetovne vojne od leta 1940 do leta 1946 ni 
bilo sklicev skupš ine UIAA. PZS je bila prakti-
no ves as aktivno prisotna, bilo pa je uradno 
lanstvo vezano na Jugoslovansko skupnost, 

torej na Planinarski savez Jugoslavije. UIAA 
danes združuje v rednem lanstvu 83 planin-
skih, alpinisti nih in smu arskih organizacij 
nacionalnih zvez iz 58 držav. PZS je redna in 
polnopravna lanica, od tedaj, ko je Slovenija 
postala samostojna država in s tem lanica 
UIAA od leta 1991 dalje. Ker skupš ine poteka-
jo po vsem svetu, tudi v najbolj oddaljenih 
krajih, se je Slovenija redko udeleževala teh 
skupš in, razen tistih, ki so bile sklicane v 
Evropi. V Sloveniji na Bledu je bila prva skup-
š ina UIAA v letu 1951 in nato prvi  v samos-
tojni državi Sloveniji v letu 1997 v Kranjski 
Gori.

Letošnje zasedanje UIAA je potekalo v radove-
dnosti, kako bo potekala razprava in vprašanje 
lanstva DAV in OEAV, kajti obe planinski vele-

sili s skupaj z ve  kot 1.000.000 lanstva sta 
izstopili že v lanskem letu iz združenja UIAA. 
Iz UIAA je odšlo tudi nekaj zvez, ki se ukvarja-
jo s športnim plezanjem in turnim smu anjem 
- organizirali so se v novih zvezah. Na to 69. 
generalno skupš ino je vodstvo UIAA povabilo  
predsednika DAV in OEAV, kot posebna gosta. 
Nemci se niso odzvali povabilu, niti se niso 
opravi ili. Novi predsednik Avstrijske planinske 
zveze Madek pa se je odzval povabilu UIAA in 
je bil vse skozi prisoten kot aktiven opazovalec 
dogajanj in poteka skupš ine. Vprašanje pov-
ratka pa je tako ostalo tudi za povratek OEAV 
v UIAA še odprto. 

Predsednik UIAA je Kanad an Mike Mortimer, 
ki je odli en poznavalec Slovenije saj letuje in 
dopustuje v Gornjesavski dolini. Izpostavil je 
težnjo po tem, da se UIAA razširi na vsa obm 

ja še posebej na tista, kjer je velika koncen-
tracija pohodnikov. Letni promet UIAA je bil v 
povpre ju 450.000 CHF, v letošnjem letu pa se 
na rtuje, da bo ta priliv za 50.000 CHF nižji. 
Pri akuje pa se za okoli 16.000 CHF izgube. 
Veliko asa je bilo namenjenega Tyrolski 
deklaraciji, ki je nastala v okviru OEAV, DAV 
ter Deželne vlade Tirolske in tudi v prisotnosti 
predstavnikov UIAA v Innsbrucku v asu od 6. - 
8. septembra 2002. To je v letu, ko so Združe-
ni narodi prvi  namenili pozornosti in skrbi 
gorskim okoljem v svetu in to leto razglasili za 
leto gora. Listina temelji na temelju eti nega
odnosa do gora, gorskega sveta in tudi z zapisi 
za vrednotenje športnih dosežkov v gorah. 
Morda je to listina, ki bi po šestih letih že pot-
rebovala dolo ene dopolnitve, nova merila, 
vendar pa kot so med drugim predlagali naj bi 
spremenili tudi ime deklaracije, da bi jo prei-
menovali v "deklaracijo Porto" pa se to ni bilo 
izglasovano. Prepustilo se je to asu in ožjemu 
timu, ki naj to še enkrat temeljito in strokovno 
prou i. Upoštevati je potrebno, da so bili pri 
nastanku te Tirolske deklaracije aktivno in 
vplivno delovala prav iz DAV in OEAV, ki danes 
niso ve lani UIAA. Predsednik OEAV, pa se 
tudi ni vklju il v razpravo in je bil le opazova-
lec.

Predstavljena so bila poro ila komisij za var-
nost, zaš ito, ledno plezanje, mladino, medi-
cino, antidoping... eprav so bile na elno
predstavljene, so bile precizne in jedrnato 
predstavljene. Tudi o novih iniciativah je bilo 
veliko govora, o planinskih postojankah, obli-
kovanju finan nih skladov, o gorskih kulturnih 
podro jih, muzejih, knjižnicah, filmskih festi-
valih. Obšlo se ni niti problematike klimatskih 
razmerah, ki vplivajo na gorski svet. Tudi Slo-
venija je bila deležna razprave, še posebej  
zaradi obojestranskega sodelovanja z  Novo 
Zelandijo in Kanado. Na novo podpisan spora-
zum z Nepalom - NMA je bil  odli no ocenjen 
in sprejet.  Komisiji, ki ji predseduje Silvano 
Calvi je bil predstavljen povsem na novo nas-
tajajo i Slovenski planinski muzej. V poro ilih  
se tudi niso mogli izogniti oceni tekmovanja v 
lednem plezanju, ki je potekalo v Mojstrani in 
je bila organizacija odli no ocenjena. Žal pa je 
tudi nekaj slabega vremena povzro ilo da se je 
program v nacionalnem parku Peneda moral 

V
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spremeniti in tudi del skr iti in spremeniti. 
Prijetno pa je bilo slišati dobre komplimente, 
tudi  slovenske zgodbe o vrhu Triglava so pla-
ninskemu svetu poznane. Obisk slovenskega 
uradnega delegata PZS po 10 letih,  je bil pra-
kti no obljuba predsednika PZS na neposredno 
povabilo UO in predsednika UIAA, ki je letos 
potekalo na Bledu. Bilo pa je tudi smiselno 
prisostvovati in oceniti stališ e, e je še smo-
trno ostati lan UIAA ali se odlo iti tako, kot so 
to storili Nemci in Avstrijci. Stroški so resni no 
veliki, tudi delovanje je bolj na elno in oddal-
jeno. Najve ja vrednota je spoznavanje in 
zbliževanje ljubiteljev gora, uporabnikov gor-
skega sveta, ki imamo iste cilje, enake dolžno-
sti in obveze, kako gorski svet ohraniti v kar 
najpopolnejši prvobitnosti in izvirnosti.  

Gostitelji Planinske organizacije Portugalske 
(Portuguese Alpine Club) so se vse stransko 
trudili in prizadevali za dobro informatiko in 
logistiko izvedbe 69. generalne skupš ine UIAA 
2009.  Želeli so se predstaviti kot pravi planin-
ci, alpinisti in plezalci. Delegati so potrdili tudi 
lokacije naslednjih skupš in UIAA, v letu 2010 
bo ta potekala v Bormiju Italiji in v letu 2012 v 
Katmanduju Nepalu, s emer se želi Nepalcem 
in Himalajski državi z najvišjimi gorami sveta 
dati posebno priznanje.   

Franc Ekar, predsednik PZS 
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PODPISAN SPORAZUM MED NMA 
IN PZS 

predsednik NMA Zimba Zangbu Sherpa, predsednik PZS 
Franc Ekar in predsednik UAAA Ang Tshering Sherpa 

 soboto, 10. oktobra 2009 je potekala v 
Portu na Portugalskem redna generalna 
skupš ina UIAA - Mednarodnega združen-

ja za planinstvo, alpinizem in plezanje v kate-
ro je v lanjeno preko 80 planinsko – alpinisti -
nih organizacij iz vsega sveta. najve  je nacio-
nalnih zvez. Za Planinsko zvezo Slovenije je 
pomembno, da so v soboto, 10. oktobra 2009 
podpisali nov dopolnjen in usklajen sporazum o 
sodelovanju med Nepalsko planinsko zvezo 
NMA in Planinsko zvezo Slovenije. Sporazum  
se nanaša na sodelovanje na podro ju usposab-

ljanja  lanov Nepalske planinske  zveze NMA, 
ki sodelujejo pri vodenju trekingov, odprav, 
višinskih nosa ev.  Nepalsko – slovenska alpini-
sti no vodniška šola  se je pri ela že  pred 30 
leti  in je pred letom dni zastala zaradi reor-
ganizacije in spremembe politi ne ureditve 
države Nepal iz kraljevine v republiko. Sedaj 
spada NMA v okvir Ministrstva za turizem in 
civilno letalstvo države Nepal. Beleži se vse 
ve  obiskov himalajskega gorstva s strani Slo-
vencev, kot tudi alpinisti nih odprav. Slovenci 
imajo v državi Nepal izjemno velikih ugled, ki 
so ga ustvarili slovenski vrhunski alpinisti s 
svetovno primerljivimi vrhunskimi dosežki in 
presežki. Sporazum pa se navezuje tudi na 
podro ja planinskega, alpinisti nega in tudi 
naravovarstvenega sodelovanja. Sporazum je 
za Nepalsko gorsko zvezo podpisal nov predse-
dnik Zimba Zangbu Sherpa, za Planinsko zvezo 
Slovenije pa ga je podpisal predsednik mag. 
Franc Ekar. Ob podpisu sodelovanja je bila 
prisotna celotna delegacija UAAA (Združenje 
Azijskih planinskih zvez) na elu s predsedni-
kom Ang Tshering Sherpo, ki je bil prejšnji 
predsednik Nepalske planinske zveze. Prejšnji 
sporazum med NMA in PZS je bil podpisan leta 
2003 v Katmanduju. Za sodelovanje s PZS so 
dali pobudo tudi predstavniki Kanade in Nove 
Zelandije, ki so bili tudi prisotni pri podpisova-
nju sporazuma med NMA in PZS. 

___________________________________________________________________________________ 

OBISK PRI POVELJNIKU SIL SLOVENSKE VOJSKE 

 torek, 13. oktobra sta predsednik Planinske zveze Slovenije mag. Franci Ekar in generalni 
sekretar Danilo M. Sbrizaj obiskala poveljnika sil Slovenske vojske brigadirja Alena Gedra. 
Na obisku, ki je bil delovne narave, saj je bil posve en dogovoru o sodelovanju PZS in SV v 

prihodnje, zlasti na podro ju 
pomo i helikopterjev SV pri prenosu 
tovorov za akcije markacistov na 
planinskih poteh, na lokacije, kjer 
druge oblike transporta niso možne, 
pa tudi prenosih materiala za obno-
vitveno - vzdrževalna dela na pla-
ninskih ko ah, je predsednik PZS 
mag. Franci Ekar izro il brigadirju 
Alenu Gedru tudi priznanje PZS - 
srebrni astni znak - kot zahvalo za 
dosedanje sodelovanje in pomo .

V

V
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45. SRE ANJE TREH DEŽEL 

re anje je bilo v soboto in nedeljo 24. in 
25. oktobra v gradu Dobrovo v Goriških 
Brdih. Sre anje so odli no organizirali 

planinci PD Brda v sodelovanju z MDO Poso ja 
in PZS. Udeležilo se ga je okoli 4o predstavni-
kov planinskih društev iz Slovenije, ki so jih 
predstavljali predstavniki MDO Poso ja,
Gorenjske in Koroške, Furlanije Julijske Kraji-
ne in avstrijske Koroške. Prisotne sta na sre a-
nju, katerega glavna tema je bila "Kako si 
mladi predstavljajo planinsko organizacijo" 
uvodoma pozdravila Predsednik PD Brda Bojan 
Bužinel, MDO Poso ja Gregor Rupnik, podžu-
pan ob ine Brda gospod Joško Zamar in v ime-
nu PZS predsednik mag. Franci Ekar, je v poz-
dravnem nagovoru med drugim povedal: »Tra-
dicionalna sre anja planinsko gorskih sosedov 
na podro ju Koroške, Furlanije, Slovenije so za 
današnji as in prihodnost vse ve ja nuja in 
obveza, to je v asu, ko se gorski svet vse bolj 
obremenjuje in še posebej Alpe, ki so srce  

Evrope ter za loveka  vir življenja in preživet-
ja. Zatorej moramo vse narediti za planinsko 
gorski svet, da ga bomo v duhu in vsebinah in 
sporo ilih Tirolske deklaracije in poslanstva 
Alpske  konvencije, im bolj dosledno varovali, 
spoštovali in ohranjali gorska okolja in svet 
višav, ostenij, ledenikov. loveka lahko obliku-
jemo le z dobrimi sodelovanji ter prepri evanji 
s pomo jo in razumevanjem. In prav ta oblika 
sre avanj in prijateljevanj je velika vrdnota, 
da bomo to zmogli in da bomo pri varovanju 
gorskega sveta u inkoviti. Ob tej priliki se bi 
tudi prijateljem planincem iz Gorice  zahvalju-
jem, da so držali obljubo in na ploš i na rojstni 
hiši dr. Juliusa Kugyja dopisali še slovenski 
napis PZS. To je tudi to dokaz izjemno dobre 
volje, da se je to po 50 letih nadoknadilo, ure-
sni ilo in zapisalo.« Potem se je za ela ple-
narna razprava, v kateri so svoje referate 
predstavili predstavniki OEAV Koroške, CAI 
Furlanije Julijske Krajine in MK PZS. Rde a nit 
vseh predstavitev je bila ugotovitev, da se 
generacije  med 14 in 24 letom nekako  izgubi-
jo in je zanje zato potrebno pripraviti posebne 
njim prilagojene programe, saj jih stereotipna 
dejavnost ne privla i. V razpravo so se vklju ili 
tudi ostali sodelujo i, ki so predstavili svoje 
delovanje, kot na primer doma e PD Brda.  Po 
kon ani razpravi, sta Helmut Lang in Uroš 
Vidovi  predstavila skupni projekt OEAV Koroš-
ke in PZS »Pot Alpske konvencije«, ki bo ure-
jena s skupnim sodelovanjem in finan no
pomo jo Alpske konvencije. Po zaklju ku raz-
prave so si vsi sodelujo i ogledali stalno raz-
stavo v gradu Dobrovo in ve er zaklju ili s sku-
pno ve erjo in druženjem, kjer so bile poglavi-
tna tema planinske razprave. V nedeljo so se 
udeleženci odpravili še na skupni pohod na 
planinsko ko o na Koradi, kjer so tudi zaklju i-
li sre anje.                            

          

S



Svetovni pokal v športnem
plezanju, Kranj 2009

14. - 15. november 2009
Dvorana Zlato Polje

www.worldcupkranj.com

Urnik:
Sobota, 14. 11.
  9.00 kvalifikacije - moški
14.00 kvalifikacije - ženske
20.00 polfinale - moški in ženske

Nedelja, 15. 11.
17.15 finale - moški
18.15 finale - ženske
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KOMISIJE UO PZS PORO AJO

KOMISIJA ZA PLANINSKE POTI

SODELOVANJE KRKE IN PZS 

onec junija letos je bila podpisana pogodba o sodelovanju med PZS in Krko glede ozna e-
vanja in vzdrževanja 15 planinskih poti po vsej Sloveniji. Osnovni moto je, da je planinstvo 
ena izmed najbolj zdravih športnih dejavnosti in je primerno za vse starosti, zlasti pa za 

starejše ljudi, saj jih ohranja vitalne in zdrave. Zato so se v Krki odlo ili, da pomagajo PZS s 
tem, da bodo prevzeli stroške ozna evanja in vzdrževanja 15 planinskih poti za obdobje 5 let, 
pri tem pa tudi predstavljali svojo dejavnost in produkte. Na PZS in v KRKI smo prepri ani, da 
bomo s tem prispevali k ozaveš anju in usmerjanju ljudi v gibanje v naravi in v zdrav na in živ-
ljenja. Pohodniki, ki bodo prehodili te planinske poti in zbirali Krkine planinske žige, bodo tudi 
nagrajeni.

Seznam poti je naslednji: 

1. Šmarna Gora 9. Slavnik 
2. Gorjanci (Gabrje – Gospodi na) 10. aven
3. Prekmurje, po deli Pomurske poti od             
Bogojine do Murske Sobote 

11. Bo

4. Pomjan – Strunjan, po delu poti E6 12. Rogla – Ribniška ko a
5. Lisca 13. Peca 
6. Planina v Podbo ju 14. Raduha 
7. Polhograjska Grmada iz Polhovega Gradca 15. Viševnik 
8. Legastja – Sveti Jakob – Katarina - Grmada  

Ve  podatkov o vsem  je na KRKINI spletni strani na povezavi: http://www.krka.si/sl/o-
krki/druzbena-odgovornost/krkine-planinske-poti

Sve ana otvoritev prve s skupnim sodelovanjem ozna ene poti na Šmarno Goro iz Šmartnega je 
bila v petek, 9. oktobra ob 16. uri, sledili pa so Gorjanci v soboto 10. oktobra in Prekmurje 
(Bogojina - Murska Sobota) 24. oktobra. Letos bo še otvoritev Pomian - Strunjan 7. novembra in 
Lisca 14. novembra.  Otvoritve ostalih poti bodo v spomladanskih mesecih v letu 2010 od marca 
do konca junija.           
                  Komisija za planinska pota 
                   Tone Tomše

KOMISIJA ZA TURNO KOLESARSTVO 

GONILKE BREZ MEJA, SRE ANJE
TURNIH KOLESARJEV CAI,
TRST 2009 

retekli konec tedna, 17. in 18. oktobra, 
je bilo v gledališ u France Prešeren v 
Boljuncu pri Trstu 2. sre anje turnih 

kolesarjev, ki delujejo v okviru italijanske pla-
ninske zveze (CAI). Sre anje je organizirala 
turnokolesarska sekcija (gruppo Vulkan mtb) 

tržaškega planinskega društva (Società Alpina 
delle Giulie CAI) pod geslom Pedali senza fron-
tiere (gonilke brez meja). 

Vsebino sre anja sta izražali že vodilni misli 
sre anja Leto dni od uradnega priznanja tur-
nega kolesarstva kot temeljne dejavnosti CAI 
in Gorsko kolo zbližuje narode. Italjanski
govorci so predstavili problematiko umeš anja 
turnega kolesarstva v normativne okvire mati-
nih planinskih društev in zveze, pri emer so 

K

P
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zlasti tržaški predstavniki posebej poudarili 
željo po ezmejnem sodelovanju oz. spozna-
vanje tovrstne prakse v Sloveniji, še posebej 
ker je prost prehod prek meddržavne meje 
mo no spodbudil športno dejavnost na tem 
podro ju. Predstavljene so bile tudi nekatere 
druge teme, npr. za Italijo zna ilno sožitje 
pohodnikov in kolesarjev, kjer pa vendar ob a-
sno še prihaja do problemov v okolici ve jih 
mest, saj nekateri kolesarji uporabljajo poti za 
trening spusta, nadalje vprašanje še vedno 
neenotnega ozna evanja planinskih poti po 
razli nih italjanskih regijah ipd. 

Sledilo je zanimivo predavanje direktorja ene-
ga izmed italijanskih narodnih parkov, ki je 
predstavil problematiko vpliva obiskovalcev na 
naravno okolje narodnega parka, problematiko 
vožnje in sobivanja z drugimi obiskovalci v 
narodnih parki in koncept t.i. kolesarjem pri-
jaznega narodnega parka.

Nato so sledili prispevki udeležencev iz Slove-
nije. Organizator je k sodelovanju povabil (z 
vabilom v slovenskem jeziku!) predstavnike 
sosednjega OPD Koper, ki se ponaša z najmo -
nejšim kolesarskim odsekom v Sloveniji, Komi-
sijo za turno kolesarstvo PZS in avtorja nedav-
no izdanega kolesarskega vodnika po dolini 
So e Leona Lebana. Aldo Zubin, predsednik 
OPD Koper in Jože Rovan, na elnik Komisije za 
turno kolesarstvo sta predstavila delovanje 
Komisije za turno kolesarstvo (osveš anje, 
splošno izobraževalno dejavnost, šolanje vod-
nikov, organizacijo izletov, zakonske omejitve) 
in Kolesarskega odseka OPD Koper, Leon Leban 
pa je raz lenil vso problematiko izbire kolesar-
jem primernih poti, na katero je naletel pri 
pisanju vodnika. Italjanski udeleženci sre an-
ja, še posebej tisti iz regij, ki ne mejijo na 
Slovenijo, so bili vidno presene eni nad našo 
izredno restriktivno zakonodajo, ki kolesarje, 
eprav ekološko najbolj neopore ne obiskoval-

ce gorskega sveta, takoreko  izena uje z 
motoriziranimi udeleženci. Po zaklju ku urad-
nega dela se je razvila živahna debata, ki se je 
zavlekla do poznih ve ernih ur 

Naslednji dan, v nedeljo, je bil organiziran 
skupni kolesarski izlet po obmejnem krasu in 
na Kokoš, kjer so udeleženci še enkrat izrazili 
zadovoljstvo nad uspešnim sre anjem in se 
dogovorili za nadaljne, glede na izražene sku-

pne interese, nedvomno plodovito sodelovan-
je.
Naj za konec omenim nekaj zanimivosti in 
primerjav z razmerami na podro ju turnega 
kolesarstva v Sloveniji. Italija je dežela kole-
sarjev, poleg nogometa je to gotovo eden naj-
bolj popularnih športov na Apeninskem poloto-
ku. Zato ne presene a, da je prvi kolesarski 
odsek v okviru CAI nastal že davnega leta 
1986, danes pa imajo že okoli 200 kolesarskih 
odsekov, število turnih kolesarjev pa se je v 
zadnjih 2 letih skoraj podvojilo (vir: referat 
Marca Lavezza, lana Komisije za "cicloescur-
sionismo & mountain bike" CAI).  

Udeležence iz Slovenije je seveda posebej 
zanimalo, kje se je v Italiji dovoljeno voziti s 
kolesi (vir MTB klub Vulcan, kolesarska sekcija 
CAI Trst): 
 - v Italiji ni splošne prepovedi za kolesarjenje 
po poteh, 
 - omejitve so stvar lokalnih skupnosti in jih je 
zelo malo, 
 - resnejše omejitve so v zavarovanih obmo -
jih,
- v narodnih parkih so nekatera pota odprta, 
nekatera se lahko vozi pod nadzorom sprem-
ljevalca, nekatera pa so zaprta (v Glinš ici pri 
Trstu je npr. dovoljeno voziti po trasi nekdan-
je železnice), razvijajo koncept kolesarjem 
prijaznih narodnih parkov, 
 - prepovedi so jasno ozna ene, e ni oznake 
je vožnja dovoljena, 
 - e zaradi pretirane rabe (pohodniki, kolesar-
ji, konjeniki) pride na poti do resnejših poš-
kodb se pot za asno zapre, izvedejo se sana-
cijski ukrepi, da si narava opomore, nato pot 
ponovno odpro, 
 - kazni za kršitve so hude, tudi do 800€, kole-
sarji zapore spoštujejo, 
 - podrobneje o režimu v Julijski krajini: tako-
reko  brez omejitev, z izjemo zaš itenih 
obmo ij.  

Še nekaj primerjav med CAI in PZS. Kot sem že 
omenil, imajo v CAI absolutno gledano nepri-
merno ve  kolesarskih odsekov, ko pa gre za 
delež turnih kolesarjev med lanstvom planin-
ske organizacije pa najbrž ne zaostajamo dos-
ti. V Italiji se je razvoj organiziranega turnega 
kolesarstva v okviru CAI za el približno 10 let 
prej kot v okviru PZS. Po drugi strani pa neka-
tere stvari pri nas hitreje napredujejo, predv-
sem na podro ju osveš anja lanstva in izobra-
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ževanja kadrov, tako npr. imamo v PZS že 2 
leti te aje za turnokolesarske vodnike, sedaj 
že s priznano državno licenco, medtem ko se v 
CAI o tem šele skušajo dogovoriti. Pri njih za 
vsako odlo itev potrebujejo precej asa, saj se 
je zaradi množice klubov in razli nih razmer in 
pogledov v ogromni državi težje uskladiti.  

Še nekaj utrinkov z nedeljske ture: imeli smo 
krasen son en dan, iz Boljunca smo se skozi 
Glinš ico povzpeli na Kokoš, se spustili v duhu 
vodilnega gesla sre anja "Gonilke brez meja" 
ob meji do Ob in in se vrnili skozi Bazovico v 
Boljunec. V novih asih, malo po naši in nato 
spet po italjanski strani meje. Pot nas je ve i-

noma vodila po planinskih poteh, ki jih markira 
CAI Trst, ki so, razen v Glinš ici, vse odprte 
tudi za kolesarje. In še posebna zanimivost - 
na eni izmed poti so ob strani dokaj na gosto 
postavljeni 2 metra visoki leseni koli, na kate-
rih so elektronski oddajniki, ki slepim z ustrez-
no opremo omogo ajo varno sledenje poti. 
Vodi ka nas je na za etku te poti ustavila, 
nam razložila za kaj gre in nas prosila, naj 
bomo odslej pri vožnji še posebej pozorni. 
Tudi ta pot je namre  odprta za kolesarje . 

 na elnik Komisije za turno kolesarstvo PZS 
Jože Rovan 

VODNIŠKI KOTI EK

ZAPISNIK 9. SEJE VODNIŠKE KOMISIJE PZS, 
ki je bila v sredo, 07. 10. 2009, v prostorih PZS 

Prisotni: na elnik VK Boris Madon, Aleš Glavnik, lan VK, Klemen Petek, lan VK, Katarina Filipi ,
lan VK, Ivan Eder, na elnik PU VK PZS, Uroš Vidovi , podpredsednik PZS in Veronika Susman-Šegatin, 

strokovna sodelavka VK PZS 
Opravi eno odsoten: Roman Ponebšek, lan VK 

Dnevni red: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 8. seje VK PZS 
2. Obravnava in potrditev predloga Dogovora o opravljanju komercialnega vodništva v pohodniš-

tvu v Sloveniji med PZS in GIZ 
3. Obravnava in potrditev predloga obrazcev za vodenje evidence komercialnih vodnikov v okvi-

ru PZS in GIZ (sestavni del dogovora iz t . 2) 
4. Poro ilo o izobraževanju v l. 2009 in potrditev plana usposabljanj in izpopolnjevanj v letu 

2010, g. Eder - PU VK 
5. Priprava na Zbor vodnikov PZS za l. 2009, ki bo 21. novembra 2009 na Igu 
6. Seznanitev s spremembami programov izobraževanja vodnikov PZS za naslednje obdobje,g. I. 

Eder – PU VK 
7. Obravnava prispelih predlogov in potrditev vodniških priznanj za leto 2009 
8. Vprašanja in pobude 
9. Teko e zadeve (seznanitev s pogovorom med PZS-VK-GV, poro ilo na elnika o aktivnostih med 

8. in 9. sejo VK, predstavitev priznanj VK, poro ilo delegata UIAA Klemena Medja – novi stan-
dardni, poro ilo o izdanih zahtevkih za vpis v razvid zasebnih športnih delavcev pri MŠŠ, ... 

10. Razno

K 1. to ki:
Pregled zapisnika 8. seje VK PZS poda na elnik Boris Madon. Vsi  sklepi so bili izpolnjeni. 
Sklep št. 1/9:  Zapisnik 8. seje VK PZS se potrdi. 

K 2. to ki:
Boris Madon je poro al, da je bilo ve  sestankov med predstavniki MG, MŠŠ, GIZ Pohodništvo, PZS in 
GV,  vendar z GV niso  uspeli dose i dogovora.  Da pa bi vodnikom dali možnost vpisa v razvid zaseb-
nih športnih delavcev,  ki ga vodi MŠŠ, sta  GIZ in PZS nadaljevala delo sama, GV pa se ima možnost 
vklju iti tudi kasneje. Tako smo pred podpisom Dogovora z GIZ Pohodništvo. Ta dogovor je izjemno 
pomemben, predstavlja dokument, ki bo urejal pogoje in odnose v komercialnem vodništvu. Zagotav-
lja kakovostno in varno vodenje z ustrezno usposobljenim vodnikom. 
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Uroš Vidovi  pa je dodal, kar je najbolj pomembno: »z dogovorom med PZS in GIZ za pohodništvo ne 
spreminjamo statusa prostovoljnega vodnika PZS, niti ne zmanjšujemo pomena prostovoljnega vod-
ništva v PZS. Odpiramo samo dodatno možnost za vodnika PZS in odgovarjamo na izzive, ki jih prinaša 
sodobni as«.

Sklep št. 2/9:Predlog Dogovora o opravljanju komercialnega vodništva v pohodništvu v Sloveniji 
se potrdi. 

K 3. to ki:
Sklep št. 3/9:  Predlog obrazcev za vodenje evidence komercialnih vodnikov pohodništva se 
potrdi.

K 4. to ki:
Na elnik PU VK PZS Ivan Eder je podal poro ilo o usposabljanju in izpopolnjevanju v letu 2009.  Izpel-
jana sta bila dva deljena te aja A in dva strnjena A-te aja v Bavšici. Prav tako sta bila dva te aja B, 
te aj D in G. Po nekaj letih je bil izpeljan tudi te aj C. Skupno je  bilo na usposabljanju 196 vodni-
kov, na C te aju je bilo 9 udeležencev. Izpopolnjevanj v zimskih razmerah se je udeležilo 106  ter  v 
kopnih razmerah 351 vodnikov. 
Tudi plan izobraževanj za leto 2010 je pripravljen v približno enakem obsegu  kot za leto 2009, pred-
videva se tudi te aj D+G, G, E in H ter te aj za inštruktorje. 

Sklep št. 4/9: Poro ilo o izobraževanju v letu 2009 in plan za leto 2010 se potrdi  in da v sprejem  
Zboru vodnikov PZS. (Poro ilo in plan je priloga k zapisniku). 

K 5. to ki:
Sklep 5/9: V Obvestilih št. 10 se objavi  vabilo na Zbor vodnikov PZS, ki bo v soboto, 21. novem-
bra 2009, ob 9. uri v Izobraževalnem centru za zaš ito in reševanje na Igu, z naslednjim dnevnim 
redom:

1. Izvolitev delovnega predsedstva in organov Zbora vodnikov PZS 
2. Poro ilo verifikacijske komisije 
3. Sprejem Poslovnika o delu Zbora vodnikov 
4. Poro ilo o delu VK PZS in podkomisij za leto 2009 
5. Razprava o poro ilih
6. Potrditev programa dela VK in finan nega na rta VK za 2010 
7. Podelitev priznanj Zaslužni vodnik PZS in astni vodnik PZS 
8. Razno

Za uvod bo g. Mitja No  v sliki in besedi predstavil pot PP. 

K 6. to ki:
Podkomisija za usposabljanje ugotavlja, da so potrebne nekatere spremembe programov izobraževa-
nja.

Sklep 6/9:  VK predlaga, da se v okviru Podkomisije za usposabljanje imenuje delovna skupina za 
prenovo Pravilnika vodnikov PZS. Predlog sprememb se pripravi do konca marca 2010. 

K 7. to ki:
Na VK PZS je prispelo veliko predlogov za priznanja, in sicer:  
zahvala                        3 
priznanje za 5 let 78 
priznanje za 10 let   2 
priznanje za 18 let 25 
Zaslužni vodnik 27 
astni vodnik            12 
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Zahvale in priznanja za 5-letno, 10-letno ter 18-letno delo se bodo podeljevala v okviru PD, ki so jih 
predlagala.
Sklep 7/9: Potrdi se predloge vodniških priznanj. Priznanja »Zaslužni vodnik« in » astni vodnik« 
se podeli na Zboru vodnikov PZS. Prejemnike teh priznanj se pismeno povabi na Zbor. Priznanja 
naj bi podelil predsednik PZS. Seznam prejemnikov priznanj je sestavni del zapisnika.

K 8. to ki:
Vprašanj in pobud ni bilo. 

K 9. to ki:
Na elnik VK Boris Madon je poro al, da je bil 18. 06. 2009 nov sestanek z GV, nekaterimi lani pred-
sedstva PZS in strokovnim sodelavcem PZS g. Matjažem Šerkezijem. Kot predstavnika GV sta sodelo-
vala predsednik ZGVS, g. Gri ar, in g. Tamše, predsednik TK. Sprejet je bil  sklep, da se do konca 
septembra pripravi nov sestanek – s strani GV ni bilo odziva. Poro al je tudi o delu  VK od zadnje 
seje. Kot je navedeno  v 1. to ki, so bili vsi sklepi realizirani. 

VK se je seznanila s poro ilom g. Klemena Medje s sestanka UIAA Mountaineering Commission (UIAA 
MC), Le Tour,  Francija. Do naslednjega leta je potrebno obnoviti licenco UIAA.  Postopek obnovitve 
preveri na elnik Boris Madon s Klemenom Medjo. 

Podkomisija za usposabljanje bo v drugi polovici oktobra imela sestanek vseh vodij akcij za poenote-
nje poro il.

Strokovna sodelavka ga. Veronika nas je tudi informirala, kako poteka vpis v razvid zasebnih športnih 
delavcev pri MŠŠ.

Seja je bila kon ana ob 19.30. 

Zapisala:                             Na elnik VK PZS: 
Katarina Filipi                Boris Madon 

KOMISIJA ZA ODPRAVE V TUJA GORSTVA 

DOKUMENTARNI FILM MOUNT EVEREST 

0. oktobra 2009, ob 12.00 uri je v dvorani Slovenske kinoteke na Mikloši evi ulici v Ljublja-
ni, potekala predstavitev dokumentarnega filma režiserjev Vikija Grošlja in Stipeta Božica, 
Mount Everest. Dovršen dokumentarec o svetovnem in slovenskem alpinizmu, ki nam skozi 

50 minut prikaže in predstavi celotno zgodovino osvajanja gore Everest. Osrednji del pa nameni 
predstavitvi in opisu jugoslovanske odprave na Everest leta 1979 po zahodnem grebenu, ki še 
danes velja za enega izmed najtežjih pristopov na to goro. Vodenje odprave je prevzel eden 
najve jih slovenskih poznavalcev himalajizma, Tone Škarja in kateremu je še danes velika ugan-
ka homogeno in »tovariško« delovanje lanov skozi ves as odprave. 

Pred samo predstavitvijo dokumentarca je vsem navzo im s strani Vikija Grošlja bila predstav-
ljena še knjiga Everest, katere avtor je sam. Predvsem pa je bilo lepo videti ve ino lanov takra-
tne odprave, ki kljub svojim letom še vedno kažejo svojo klenost in elan: Tone Škarja - vodja 
odprave, Tomaž Jamnik, Stipe Boži , Muhamed Šiši , Viki Grošelj, Marko Štremfelj, Ivan Kotnik, 
Bojan Pollak, Vanja Matijevec in novinar Marjan Raztresen. Predstavitve pa sta se udeležili tudi 
žena Nejca Zaplotnika, Mojca Jamnik Zaplotnik in Staneta Belaka - Šraufa, Jožefa Belak. 

Kvaliteten dokumentarec, ki na lep na in predstavi vrhunskost slovenskega alpinizma in na kate-
rega je lahko Planinska zveza Slovenije s Komisijo za odprave v tuja gorstva ponosna. 

Matjaž Šerkezi 

2



Od leve: Tone Škarja - vodja odprave, Tomaž Jamnik, Stipe Božiã, Muhamed Šišiã, Marko Štremfelj, Ivan Kotnik, Bojan Pollak, Vanja
Matijevec, Marjan Raztresen - novinar in Tadej Golob (èlan odprave Ski - Everest 2000)

Stipe Božiã in Viki GrošeljRafko Vodišek, Bojan Pollak in Stojan Burnik

PREDSTAVITEV DOKUMENTARNEGA FILMA
MOUNT EVEREST

V SLIKI

Tone Škarja Viki Goršelj in Jože Možina predsednik PZS Franc Ekar in Viki Grošelj

foto: Matjaž Šerkezi
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PAKISTANSKA GORNIŠKA ORGANIZACIJA 
Poro ilo odprav 2009 

Poletna plezalna sezona 2009 se je zaklju ila. Za dovoljenje je v poletni sezoni zaprosilo 63 
odprav, od tega jih je kasneje 18 odpovedalo zaradi zaskrbljenosti glede državne varnosti in 
finan nih težav. Tako je bilo v letošnjem poletju v Pakistanu v 45 alpinisti nih odpravah 335 ple-
zalcev. Pet alpinistov je pri vzponu na osemtiso ake izgubilo življenje: Michele Fait – Italija (K2), 
Wolfgang Koblinger – Avstrija (Nanga Parbat), Mi- Go Sun – Južna Koreja (Nanga Parbat), Cristina 
Castagna – Italija (Broad Peak) in Luis Maria Barbero – Španija (GII). 

K2 - Chogori 8611 m 
Leto 2008 je bilo uspešno in tudi tragi no leto pri vzponih na K2, saj se je pri tem ponesre ilo 
kar nekaj plezalcev. 
V letu 2009 se je na vrh K2 povzpel le en plezalec (solo) iz Španije, Jorge Rodrigues Egocheaga. 
Za dovoljenje je zaprosilo 7 odprav, 6, skupno s 56 alpinisti, jih je bilo pod goro. Življenje je 
izgubil Michele Fait iz Italije (29. 06. 2009). 

Broad Peak 8047 m  
Za dovoljenje je zaprosilo 12 odprav. Pod goro jih je prišlo 8, skupaj 85 alpinistov. Na vrh se je 
povzpel le Josep Permane Sabate (27. 07. 2009). 23. 07. 2009 je na gori življenje izgubila Itali-
janka Cristina Castagna. 

Gašerbrum II 8035 m 
Leto 2009 je bilo znova slabo za vzpon na GII. 2 od skupaj 9 odprav sta udeležbo odpovedali 
zaradi politi nih razmer. Tako je bilo pod goro vsega skupaj 64 plezalcev, od katerih sta se le 
dva povzpela na vrh. Pri sestopu (20. 07. 2009) je življenje izgubil Luis Barbero. 

Gašerbrum I 8068 m  
Za dovoljenje so zaprosile 3 odprave od katerih je ena odpovedala. Pod goro je bilo 16 alpinis-
tov, od katerih so trije dosegli vrh. 

Gašerbrum I 8068 m, Gašerbrum II 8035 m, Gašerbrum IV 7925 m, Gašerbrum VI 7004 m  
Štiri odprave so zaprosile za dovoljenje na Gašerbrum I in II, dve za Gašerbrum I, II in IV in 
Gašerbrum I, II in VI. Ena odprava za vzpon na GI in GII je udeležbo odpovedala. Vsega skupaj je 
bilo pod gorami 40 alpinistov, od katerih jih je vrh doseglo 6. 

Pripis: Bojan Petrov je dosegel GI in GII, kar je v arhivu Ministrstva za turizem navedeno narobe. 
Po njihovo je dosegel GI, GII in IV. Prav tako je ve ina alpinistov dosegla predvrh. 

Nanga Parbat 8125 m 
Leto 2009 je bilo z vzponi na vrh Nanga Parbata zelo uspešno. 3 prispele odprave v Pakistan od 
prijavljenih štirih (odpovedala zaradi politi nih razmer), s skupaj 40 plezalci, so dosegle vrh 
(skupaj 19 alpinistov). 4 pakistanski plezalci, Wolfgang Koblinger iz Avstrije in Mi- Go Sun iz Juž-
ne Koreje so pri sestopu izgubili življenje. Za Mi- Go Sun je bil to 11 (vklju no z Nanga Parba-
tom) osemtiso ak.  

Spantik 7027 m (Golden Peak)  
9 odprav je zaprosilo za dovoljenje, dve sta odpovedali. Tako je bilo pod goro 7 odprav z 38 ple-
zalci. 20 od njih jih je doseglo vrh (Avstrijec, trije Japonci, trije Španci, devet Ira anov, Pakis-
tanec, Nemec in Nizozemec).

Odprave v preostalih 12 gorah 

Rakaposhi 7788 m, poskušale so tri odprave s šestimi plezalci in bile pri tem neuspešne. 
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Latok I 7145 m, dovoljenje za vrh so dobile tri odprave. Dve sta bili neuspešni, ena pa je odpo-
vedala. Pri vzponu je umrl en plezalec. 

Nemški Malangutti 7023 m je bil odpovedan. Prav tako francoski Šispare, ameriški Kuksar II 
6925 m, ZDA in slovenski Mašerbrum 7821 m. 

Neupešna je bila odprava na Tahu Rutum 6651 m- Korea Cheong Jook Alpine Club. Prav tako 
Japonski Kunyan Chich 7400 m, K7 6934 m in kanadski Pumari Chish 6800 m.

Uspešne odprave (GI in GII)
Boyan Patrov iz Bolgarije se je povzpel na GI (26. julij 2009) in GII (1. avgust 2009).  
Eun Sun Oh iz Južne Koreje se je povzpela na Nanga Parbat (10. julija 2009) in na GI (3. avgust 
2009).
Tziring Pemba Šerpa iz Nepala na Nanga Parbat (10. julija 2009) in na GI (3. avgust 2009).  
Onga Dawa Šerpa iz Nepala na Nanga Parbat (10. julija 2009) in na GII (1. avgust 2009).  

                 Povzetek poro ila pripravil:  
                          Matjaž Šerkezi 

KOMISIJA ZA VARSTVO GORSKE NARAVE 

Na podlagi prvega odstavka 17. lena  Pravilnika komisije za varstvo gorske narave Planinske 
zveze Slovenije (Obvestila PZS, št. 11, z dne 15. 11. 2004) sklicujem

ZBOR DELEGATOV KOMISIJE ZA VARSTVO GORSKE NARAVE 
v soboto, 12. decembra 2009, ob 9.30. uri  

v  Izobraževalnem centru za zaš ito in reševanje na Igu, Zabrv 12, Ig 

Dnevni red:
1. Izvolitev delovnega predsedstva in organov Zbora KVGN 2009 
2. Poro ilo o delu KVGN v letu 2009 
3. Razprava po poro ilu 
4. Predstavitev in potrditev programa dela in finan nega na rta KVGN za leto 2010  
5. Podelitev priznanj dr. Ángele Piskernik in zna k KVGN 
6. Predavanje Krajinski park Ljubljansko barje 

Vabljeni so vsi varuhi gorske narave, pravico glasovanja pa imajo vodje odborov za varstvo gor-
ske narave pri MDO- jih, delegati in naklju no izbrani varuhi gorske narave. 

                                                                           Na elnica KVGN UO PZS 
                                                                           Rozalija Skobe l.r. 

Pojasnilo:
Po Pravilniku komisije za varstvo gorske narave PZS (2. odst. 16. lena) imajo: 
»MDO-ji Gorenjska, Koroška, Ljubljana, Podravje, Savinjska in Zasavje po 2 delegata, ostali pa 
po enega – skupaj 18 delegatov.  

Enako število delegatov (18) sestavljajo tudi VARUHI GORSKE NARAVE – izbrani naklju no izmed vseh 
141 varuhov gorske narave, sorazmerno med MDO-ji, glede na število PD, vendar iz vsakega MDO, 
ki ima varuhe gorske narave, vsaj po eden.« 
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80 POHODNIKOV IZ VSE
SLOVENIJE NA MENINI ODLO NO
PROTI NEDOVOLJENIM VOŽNJAM 
V NARAVI

 nedeljo, 18. oktobra 2009 se je pohoda 
na Menino, ki ga je odsek za varstvo 
narave Planinskega društva Gornji Grad 

organiziral ob praznovanju mednarodnega 
dneva hoje udeležilo skupno kar 80 pohodni-
kov.

Pohod je potekal v okviru vseslovenske akcije 
Komisije za varstvo gorske narave pri Planinski 
zvezi Slovenije za katero je dalo pobudo PD 
Gornji Grad, namen akcije pa je bil opozoriti 

slovensko javnost in državo na neurejeno prob-
lematiko nedovoljenih voženj v naravnem oko-
lju, ki se z vsakim letom pove uje in tako pov-
zro a vse ve je negativne posledice za naravo 
in ljudi. 

Pohoda se je udeležilo 30 lanov doma ega 
planinskega društva, razveseljiva pa je bila 
tudi mo na podpora iz strani ostalih planinskih 
društev, saj se je pohodu pridružilo kar 50 
pohodnikov iz skupno 14 društev iz vse Sloveni-
je. Med pohodniki sta bila tudi dva predstavni-
ka Slovenske gorske policije, predstavnik orga-
nizacije Mountain Wilderness Slovenija ter 
predstavniki Kolpingovega združenja Slovenije.

Po prihodu v dom na Menini se je razvila zani-
miva debata, kjer so si pohodniki izmenjali 
mnenja in izkušnje v zvezi z nedovoljenimi 
vožnjami v naravi s katerimi se sre ujejo po 
vsej Sloveniji in se izrekli k imprejšnji uredit-
vi te problematike iz strani države. Vse udele-
žence pohoda je organizator nagradil z brez-
pla no malico in pija o in se jim zahvalil za 
množi no podporo. 

Pohod so podprla naslednja društva: PD Nazar-
je, PD Ljubno, PD Kamnik, PD Velenje, PD Vin-
ska Gora, PD Celje, PD PTT Celje, PD Krim, PD 
Ljubljana Matica, PD Maribor Matica, PD Palo-
ma Sladki Vrh, PD Lenart, PD Ajdovš ina in 
OPD Koper. 

___________________________________________________________________________________ 

LICEN NO IZPOPOLNJEVANJE ZA 
VARUHE GORSKE NARAVE 

 soboto, 24. 10. 2009 je v Mengeški ko i
na Gobavici potekalo licen no izpopol-
njevanje za varuhe gorske narave. Ude-

ležilo se ga je 20 varuhov gorske narave, pred-
vsem udeležencev etrtega usposabljanja. 
Pri eli smo s predavanjem Pomen varovanja in 
ohranjanja gozdov Jožeta Praha dip. ing. goz-
darstva. Po uvodni predstavitvi teme, je delo 
potekalo v obliki delavnice. Najprej smo spoz-
nali funkcije gozda, na ine gospodarjenja z 
gozdom, gorski gozd in pragozd. Po skupinah 
pa smo ugotavljali, kaj ogroža gozd, kakšne so 
posledice prostega vstopa v gozd, spregovorili 
pa smo tudi o tematskih poteh v Sloveniji. 
Prva skupina je v plenarnem delu izpostavila, 
da je lovek tisti, ki najbolj ogroža gozd zaradi 

pretiranega izkoriš anja, nena rtnega gospo-
darjenja (goloseki), vnašanja tujih rodnih vrst 
rastlin, tu so še razne  bolezni, požari, kisel 
dež, klimatske spremembe (viharji, žled, one-
snaženje), divja odlagališ a, novi moderni 
športi (štirikolesniki, kolesa z motorji, motorne 
sani).
Druga skupina je obravnavala prost dostop v 
naravo - gozd. To nam omogo a že ustava, 
zato je Slovenija ena redkih držav, ki je to 
vrednoto še obdržala. Vendar so posledice 
zaradi neosveš enosti ljudi ve krat zelo nega-
tivne za neokrnjeno naravo. Ljudje hodijo 
izven poti, razbohotil se je motorni promet, 
ker se želi vsak pripeljati im globlje v gozd ali 
im više do izhodiš  poti v hribe, ljudje parki-

rajo na gozdnih cestah. Potrebno bi bilo ljudi 
bolj osveš ati in vzgajati, urediti predpise, 
poostriti nadzor, pove ati kazni za kršitelje. 
Najpomembnejše pa je prostorsko na rtovan-

V

V
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je, kjer bi morala civilna družba bolj sodelova-
ti.
Tretja skupina je ugotovila, da so tematske 
poti vzgojne, da osveš ajo ljudi, vendar je 
potrebno pri njihovem na rtovanju upoštevati 
in dolo iti namen tematske poti, kdo jih bo 
vzdrževal, komu so namenjene, kdo jih bo 
obiskoval, kdo bo vodil po teh poteh, kaj bo na 
informativnih tablah, ... . 
Predavatelj Jože je predaval zelo zanimivo, v 
delavnicah so vsi aktivno sodelovali, da nam je 
as kar prehitro potekal. 

Po kosilu smo poslušali tudi zelo zanimivo 
temo Okoljski vidik družbeno odgovornega 

koncepta, predaval pa je mag. Borut Ambro-
ži . Po predavanju se je razvil dinami en
pogovor o problemih, s katerimi se sre ujemo 
varuhi gorske narave pri svojem delu v planin-
skih društvih in družbi nasploh. edalje manj 
je prostovoljnega dela, naša družba pa ga 
premalo ceni. 

V zaklju nem delu smo podelili zna ke VGN in 
spregovorili o poslanstvu VGN, do sedanjih 
uspehih in težavah. 

Zapisala:
Rozi Skobe 

___________________________________________________________________________________ 

MOTORIZIRAN TERENSKI PROMET V ALPAH
Kaj pravi na to Club Arc Alpin (CAA)?

Wrrrroummm! 
V Alpah, ki so v svetovnem merilu relativno malo gorovje, se odvija okrog ena petina celotnega 
svetovnega turizma; dve tretjini vseh vzpenja  in ži nic na svetu se nahaja v Alpah! Alpe so pre-
pletene s cestami, železnicami, visokonapetostnimi napeljavami, potmi, tuneli, posejane s hid-
roelektrarnami in turisti nimi centri. Ve ina ve jih alpskih dolin je danes urbano omrežje z naj-
ve jo gostoto poseljenosti. 
Pa vendar so Alpe še vedno eden najpomembnejših rezervatov v Evropi z vidika narave, naravnih 
pokrajin, gorske divjine, biološke raznolikosti. Te naravne in pokrajinske vrednote je potrebno 
dolgoro no zaš ititi  zaradi varovanja okolja. Po drugi strani pa alpske naravne pokrajine ponuja-
jo možnost aktivnega doživljanja narave in divjine, kjer se lahko izvajajo športne zvrsti, ki so 
blizu naravi predvsem z vidika skupnega odraš anja z neokrnjeno naravo. Danes imamo nalogo, 
da uredimo našo rabo Alp zmerno in dolgoro no in si tudi sami postavimo dolo ene meje z razlo-
gom ohranitve narave za naše potomce.     

V nekaterih alpskih regijah se je v zadnjih 10 letih razširila še ena dodatna dejavnost in sicer 
vožnja z motoriziranimi terenskimi vozili vseh vrst po alpskih cestah in poteh in celo izven njih. 
Predvsem opazno je to pozimi, ko se je s snežnimi sanmi možno voziti po alpskih regijah vse do 
visokogorja.   

V nasprotju z zakonom! 
V prakti no vseh državah alpskega loka obstajajo jasne in restriktivne zakonske podlage za 
motoriziran promet. Regionalno je praksa odobravanja za izredne uredbe zelo ohlapna, po drugi 
strani pa prakti no ni kontrole, kaj šele sankcioniranja kršitev zakonov.  
To vodi do tega, da se v nekaterih alpskih podro jih, predvsem pozimi, izvajajo divje vožnje s 
snežnimi sanmi vse do visokogorskih obmo ij, ki masivno ne motijo le živali, ki so življenjsko 
odvisne od miru pozimi, ampak tudi pohodnike in turne smu arje. Pogosto vožnje potekajo pod 
pretvezo prevozov na odro na bivališ a, vendar lahko ob natan nem pregledu ugotovimo, da gre 
za o itno zlorabo. Tudi poleti se odvijajo vožnje s tako imenovanimi štirikolesniki in drugimi 
terenskimi motoriziranimi vozili v mirnih alpskih obmo jih izven dejanskih cest.   

CAA – Ustanovna listina in položaji planinskih zvez   

V svoji »Ustanovni listini planinarjenja« (»Charta für Bergsteigen«) iz leta 2002 je CAA formuliral 
svoje mnenje glede motoriziranega prometa:    
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Omejitev in kontrola tehni ne dostopne pomo i, ter uporabo motornih vozil vseh vrst za 
planinstvo smatramo kot del našega prizadevanja za zaš ito okolja v gorah.  
Vse planinske zveze, ki jih zastopa CAA, so v svojih smernicah ali temeljnih dokumentih glede 
varstva narave in okolja izrazile jasna stališ a o motoriziranem terenskem prometu, in sicer 
jasen NE vsem motoriziranim aktivnostim izven zakonsko dovoljenih cest. Izvzeti naj bodo le 
jasno za rtani in odobreni prevozi materiala ali oseb na kraje, kjer druga e ni možno zagotavlja-
ti potrebne oskrbe.  

Zahteve zveze CAA oblastem in odgovornim za turizem  
CAA zahteva v soglasju s svojimi lanskimi združenji spodaj navedeno ureditev motoriziranega 
terenskega prometa:   

Kategorija poti/ceste Ureditev motoriziranega terenskega prometa   
Izven cest / terensko Prepoved brez izjem 
Pešpoti in gorske poti  Prepoved brez izjem 
Gozdne in poljske ceste  Prepoved za turisti ne prevoze oseb. Prevoz materiala v jasno 

dolo enih izrednih primerih z uradno dovolilnico    
Javne ceste  Uporaba ustrezno veljavne cestno prometne ureditve 

CAA poziva oblasti in odgovorne za turizem, da se ravnajo po tej shemi, in da kontrolirajo in 
kaznujejo ilegalno uporabo. Le tako lahko zadovoljivo ohranjamo enega najpomembnejših 
turisti nih zna ilnosti Alp, mir.

CAA
CAA je krovna organizacija na obmo ju Alp vseh pomembnih alpskih planinskih združenj.  
lanice so: Planinska zveza Slovenije (PZS),  Planinska zveza Južne Tirolske (AVS), Planinska zve-

za Avstrije (OeAV), Planinska zveza Italije (CAI), Planinska zveza Liechtensteina (LAV), Planinska 
zveza Nem ije (DAV), Planinska zveza Švice (SAC), Planinska zveza Francije (FFCAM).   

V CAA je združenih okrog 1,8 milijona ljudi, ki se ukvarjajo s planinarjenjem v njegovih raznovr-
stnih oblikah in v interesu katerih je dolgotrajni razvoj intenzivno rabljenega alpskega prostora. 
Vsebinsko vodilo CAA je Alpska konvencija. 
 Ve  o tem lahko najdete na spletni strani:  www.club-arc-alpin.eu 
Sprejeto na skupš ini septembra 2009 v Innsbrucku.   
___________________________________________________________________________________ 

POLITI NE ZAHTEVE ZDRUŽENJA PLANINSKIH ZVEZ DRŽAV ALPSKEGA 
LOKA (CLUB ARC ALPIN) GLEDE PODNEBNIH SPREMEMB 

Gore se kot priljubljeno zbirališ e (»Hot Spots«) biološke raznolikosti in geomorfološko nestabil-
ne regije veliko bolj odzivajo na segrevanje podnebja: taljenje ledenikov, izginjanja snežnih 
pasov, dviganje snežne meje, sprememba vodnega ravnovesja, talne nestabilnosti… 
Zaradi segrevanja podnebja je v Alpah prizadete vedno ve  osrednje planinske infrastrukture – 
planinskih poti in planinskih ko . Potrebno je ra unati z novimi tveganji na strani naravnih nes-
re , po drugi strani pa prilagoditev infrastrukture terja visoke stroške. Poleg tega se mora plani-
nec stalno in intenzivno prilagajati spreminjajo emu se planinskemu okolju.  
lanska združenja zveze CAA zaradi osnovne angažiranosti za zaš ito okolja in neposredne priza-

detosti prevzemajo veliko soodgovornosti za lastne podnebne ukrepe. Ta se izvaja trenutno v 
združenjih z na rtovanjem in deloma že z uresni evanjem obstoje ih ukrepov za zmanjšanje 
proizvodnje CO2, ki je posledica planinstva. 

Hkrati združene planinska organizacije v zvezi CAA zahtevajo s strani politike in družbe odlo no 
ukrepanje predvsem za hitro zajezitev emisij toplogrednih plinov. lanska združenja zveze CAA 
so septembra 2009 sprejela spodaj navedene zahteve:     
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1.   Zmanjšanje CO2  je potrebno dose i v prvi vrsti s politi no sproženimi, vendar ekonomsko 
u inkovitimi stimulativnimi sistemi po na elu povzro iteljeve odgovornosti za škodo. Visoka 
proizvodnja CO2  naj se obremeni in se povrne tistim, ki CO2 privar ujejo.    

2.   Odvisnost od fosilnih energentov (nafta, zemeljski plin, premog) je potrebno nemudoma 
ob utno zmanjšati. To je možno le z mo no zahtevo po oblikah energije, ki vsebujejo malo 
emisij in ki so ekološko sprejemljiva, vse dokler ta ne dosežejo kriti ne velikosti trga.     

3.   Nemudoma je potrebno zmanjšati emisije CO2, ki so posledica prometa. Sredstva za to so: 
stimulacija za vozila, ki proizvajajo malo CO2, zaostrene mejne vrednosti in zakoni, vnaprej-
šnje zmanjšanje hitrosti na avtocestah, razvoj in spodbujanje javnega prometa, usmerjeno 
spodbujanje prijazne mobilnosti.  

4.   CAA zahteva evropsko poenotene okvirne pogoje za postopno zmanjšanje vseh aktivnosti 
motoriziranega športa, ki služijo izklju no zabavi v prostem asu, predvsem vožnje z motor-
nimi sanmi in terenske vožnje, ter tudi panoramske polete in »heliskiing« v gorah.         

Ve  o tem lahko najdete na spletni strani:  www.club-arc-alpin.eu
Sprejeto na skupš ini septembra 2009 v Innsbrucku.   

PLANINSKI VESTNIK 

NAPOVED VSEBINE NOVEMBRSKEGA PLANINSKEGA VESTNIKA 

 novembrski številki Planinskega vestnika Jana Remic v temi meseca piše o zgodovini 
rabeljskega rudnika in rudarjev iz Poso ja. Tina Leskošek opisuje, kako je potekalo delo 
oskrbnika na Kriških podih, Tomaž Kumer pa predstavlja krožna planinsko pot Muta. Marjan 

Bradeško se je podal bos na Triglav, Dušan Škodi  pa se je spomnil asov tihotapstva na Rapalski 
meji. O skupnih taborih mladih planincev Savinjskega MDO piše Manca ujež. Mitja Peternel se 
je podal v Centralne Alpe s turnimi smu mi, urednica alpinizma Mateja Pate je obiskala Novo 
Zelandijo, Andrej Gosar pa mizasto goro nad Cape Townom, Table Mountain. V rubriki Na turo 
smo se podali na divji zahod Julijskih Alp. V rubriki Varno v gore pa pišemo o pokrivalih in roka-
vicah. Pogovarjali smo se z Lukom Krajncem, mladim alpinistom z vrhunsko plezalno sezono. V 
rubriki Alpininizem Marko Prezelj poro a o svoji zadnji odpravi Bhagirathi 2009, Nina Bernard se 
spominja vzpona dveh alpinistk v Ašenbrenerju, Bor Šumrada pa predstavlja smeri v Velikem 
vrhu nad Jezerskim. Sledijo še razne vesti, pisma bralcev in recenzije knjig. 

Planinski vestnik vam daje 12 številk na leto, 96 strani v vsaki številki, ob asne vodniške prilo-
ge, za vsakogar nekaj. Naro ite se na Planinski vestnik in s tem pomagajte Planinski zvezi 
Slovenije izdajati najstarejšo revijo v Sloveniji! 

pv@pzs.si, 01 43 45 687, www.planinskivestnik. 

V
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IZ PLANINSKE ZALOŽBE

IZŠEL JE PLANINSKO-IZLETNIŠKI VODNIK JEZERSKO 
alce odmaknjena in izolirana od ostalega sveta se zdi ta 
dolina, na eni strani vpeta v razbrazdano severno ostenje 
Kamniško-Savinjskih Alp, na drugi strani pa v valovita 
gozdna podro ja Karavank, iz katerih gledajo le redki 

osamelci. Kako do tja? Obi ajno po glavni cesti iz Kranja mimo 
Preddvora ter naprej po ozki dolini reke Kokre ali pa iz sosednje 
Avstrije ez preval Jezerski vrh. Govorimo seveda o Jezerskem.
Dva mejna deželna kamna ob cesti pod Spodnjim Jezerskim 
nemo pri ata o nekdanji meji med Koroško in Kranjsko, saj je 
Jezersko do konca prve svetovne vojne pripadalo Koroški, sedaj 
pa kamna lo ujeta Spodnje Jezersko od naselja Kokra.  

»Doživite nepozabno gorsko pokrajino! Jezersko,« vas vabijo 
doma ini, skupaj pa bomo poznavanje na Jezerskem za eli z 
dolinskim sprehodom pri zaselku Podlog na Spodnjem Jezer-
skem, ogledali si bomo ve ji ledeniški dolini Makekove Ko ne in
Ravenske Ko ne. Nato bomo sledili geslu Planinskega društva 
Jezersko iz leta 1961 »Spoznaj gore svojega kraja« in najprej 
stopili na nižje vrhove Karavank na severni strani Jezerske doli-
ne: Stegovnik, Virnikov Grintovec in Pristovški Storži . Nasproti stojijo Grintovci z Velikim 
vrhom, Vratci in Golim vrhom. Sredogorske cilje smo dosegli, sedaj pa se bomo povzpeli v viso-
kogorje, torej nad 2000 metrov. Dragulji v kroni Grintovcev so divja Ko na, najvišji Grintovec, 
grebenski Dolgi hrbet, elegantna Skuta, soseda Koroška in Kranjska Rinka. Ledinski vrh (Pogan) in
Velika Baba nekako izstopata iz tega venca. 

Osnovni podatki - planinsko-izletniški vodnik Jezersko 
Obseg: 88 strani 
Format: 110 x 170 mm + 100 mm  
Zgibano, broširano - lepljeno 
Cena: 15,26 € do 31. 11. 2009 (akcijska cena -15 % popust) 

Informacije in naro ila:
Planinska založba, Dvoržakova 9 (p.p. 214), Ljubljana 
tel.: 01 434 56 84 
fax: 01 434 56 90 
email: planinska.zalozba@pzs.si ali preko spletne strani. 
___________________________________________________________________________________ 

GRUH – KNJIGA S PODOBAMI ZA ODRASLE

o akali smo ponatis knjige Eda Deržaja, Gruh s prilogo Franca 
Zupana, ki na slikovit na in opiše stanje v takratni družbi. Knjiga 
je izšla v samozaložbi, kupite jo lahko tudi v Planinski založbi 

(Dvoržakova 9, p. p. 214, 1001 Ljubljana), naro ite po telefonu na šte-
vilko 01/43 45 684 (Anica) ali preko spleta na www.pzs.si (pod Trgovina) 

Cena izvoda je 18,00 €. 

M

D



Obvestila Planinske zveze Slovenije

                                                                       21                         Letnik 35 / številka 11 - 2009    

PLANINSKA DRUŠTVA IN KOMISIJE VABIJO 

AKCIJE V NOVEMBRU 2009:                                                              Ve  na www.pzs.si
DATUM AKCIJA ORGANIZATOR INFORMACIJE

14. 11. 09 11. pohod po Trških mejah Laš-
kega PD Laško Cveto Brod 031 376 389 

15. 11. 09 Martinova nedelja- pohod in 
martinovanje PD Brežice Tone Jesenko 051 323 335 

tone.jesenko@siol.net

19. 11. 09 Planinska fotografska razstava z 
nate ajem ob 90 letnici PD PD Maribor Matica pisarna PD 02 25 12 962 

21. 11. 09 ebularski pohod na Rako PD Polom Kostan-
jevica na Krki Franc Štokar 041 773 545 

22. 11. 09 Mrzli vrh  PD Pošte in Tele-
koma Ljubljana pisarna PD 01 431 61 14 

22. 11. 09 Polhograjska Grmada PD Viharnik Andrej Justinek 031 766 121 

28. 11. 09 Korada PD Viharnik Borut Vukovi  031 805 686 

28. 11. 09 Kum PD Trži  Stanko Koblar 040 627 808 

29. 11. 09 Po Furlaniji-Julijski krajini z 
umetnostnim zgodovinarjem 

PD Pošte in Tele-
koma Ljubljana pisarna PD 01 431 61 14 

29. 11. 09 Pohod na emšeniško planino PD Zagorje Ferdinand Drnovšek 041 886 725 

AKCIJE V DECEMBRU 2009:                   Ve  na www.pzs.si
DATUM AKCIJA ORGANIZATOR INFORMACIJE

decem. 09 Slovenija planinari MDO PD Pomurja  

05. 12. 09 Zimski pohod z baklami na Mrzli-
co PD Trbovlje Miro Drnovšek 041 957 640 

06. 12. 09 Miklavžev pohod na Krasji vrh PD Kobarid Marko Matajurc 041 781 251 

06. 12. 09 Pohod po obronkih Celja PD Grmada Celje Alenka Mirnik 041 623 413 

11. 12. 09- 
12. 12. 09 

Sre anje mladih planincev v 
Rudijevem domu PD Sloga Rogatec Ines Zalezina 040 606 722 

12. 12. 09 6. spominski pohod po poteh 
osvoboditeljev Starega piskra 

PD Celje Matica 
PD Železni ar 
Celje

pisarna PD 03 49 24 850 
041 792 734 

12. 12. 09 Pohod zvestobe na Kopitnik PD Grmada Celje Franc Šinko 031 383 591 

  12. 12. 09 Fricov pohod na Klopni vrh PD Lovrenc na 
Pohorju Borut Coti  041 569 321 

13. 12. 09 Spominski planinski pohod na 
Tisje PD Litija Peter Rutar 031 643 743 

13. 12. 09 Pohod na Jelenk PD Valentin Stani
Kanal Marjan Nanut 051 604 762 

13. 12. 09 Zimsko vodniško izpopolnjevan-
je, Vrši

PD Ljubljana 
Matica 

pisarna PD 01 23 22 645 
www.planinskodrustvo-ljmatica.si

19. 12. 09 No ni pohod na Cirnik PD Brežice Tine Vimpolšek 031 332 577 
martin_vimpolsek@t-2.net

19. 12. 09 4. novoletni tek na Kališ e Kljuka Marjan Rekar 041 509 502 



Obvestila Planinske zveze Slovenije

                                                                       23                         Letnik 35 / številka 11 - 2009    

19. 12. 09 Tradicionalni pohod » ez goro k 
o etu« MDO Koroških PD Jožef Žunec 02 82 22 329 

19. 12. 09- 
20. 12. 09 31. zimski pohod na Javornik PD Javornik rni

vrh nad Idrijo Igor Bon a 051 440 504 

19. 12. 09 No ni pohod s svetilkami na 
Celjsko ko o »Gruzijski aj« PD Grmada Celje Franc Šinko 031 383 591 

19. 12. 09- 
20. 12. 09 

Te aj gibanja v zimskih 
razmerah, Vrši

PD Ljubljana 
Matica 

pisarna PD 01 23 22 645 
www.planinskodrustvo-ljmatica.si

PLANINSKA DRUŠTVA IN KOMISIJE PORO AJO

HODIMO V HRIBE PEŠ 

 namenom, da bi opozorili doma o
dolenjsko in tudi slovensko javnost ter 
državo, da je neustrezno rešena proble-

matika voženj z motornimi vozili v naravnem 
okolju vse bolj pere a težava, smo se z  mno-
ži no udeležbo odzvali pozivu Komisije za var-
stvo gorske narave pri Planinski zvezi Sloveni-
je, v po astitev Svetovnega dneva hoje, ki je 
bil 15. oktobra,  tudi planinci PD KRKA Novo 
mesto.  Kar 47 se nas je pod geslom »HODIMO 
V HRIBE PEŠ« v meglenem jutru zbralo nad 
zgodovinsko vasjo Javorovica pod Gorjanci, da 
bi protestirali in hkrati dokazali, da je mogo e
tako udovite predele, kot so naši Gorjanci, pa 
seveda tudi Pohorje, Smrekovec, Menino, 

Mozirsko planino, Snežniško pogorje in druge 
podobne predele naše lepe Slovenije obiskati 
tudi in predvsem peš. Naše doživljanje narave, 
njenih lepot in samote, je tako bogatejše in 
naravi neškodljivo. Tako bomo ohranili udovi-
te košenice, lepo speljane planinske poti in 
seveda naravo, v vseh njenih razli icah, nedo-
taknjeno tudi še prihodnji generacijam. Zaves-
tno se zato odrekamo razli nim vrstam teren-
skih vozil, kot so štirikolesniki, »enduro« 
motocikli, »offroad« variante osebnih vozil, 
ker pa je pred nami zima, in na našem pohodu 
je že pokazala zobe, seveda tudi uporabi 
motornih sani. S tihim in preudarnim korakom 
tako ne »lomastimo« po naravnem okolju, ne 
plašimo živali in ne uni ujemo rastja, lahko pa 
spregovorimo s prijateljem in se brez nevarno-
sti sre ujemo tudi z drugimi, ki prav tako kot 
mi, naravo ob udujejo peš in danes jih je bilo 
na naši poti kar nekaj. Že na avtobusu, ki nas 
je na izhodiš e popeljal iz Novega mesta, sta o 
pomenu današnjega pohoda spregovorila pred-
sednik PD KRKA Novo mesto Anton Progar ter 
na elnica KVGN UO PZS Rozi Skobe, ki je vse 
navzo e tudi pozdravila v imenu Planinske 
zveze Slovenije, v skupini zbranih pohodnikov 
pa je bil tudi podpredsednik PZS Rudolf Skobe. 
Za pot preko Pir evega hriba in Ravne gore ter 
Trdinovega vrha, vse do planinskega doma pri 
Gospodi ni, smo potrebovali 3 ure in štirideset 
minut in nato še dobre pol ure v dolino do 
Gabrja. Med pohodom smo se razveselili novi-
ce, da se na  vzhodni del grebena Gorjancev  
isto asno in z enakim namenom podalo tudi 
okrog 30 planincev PD Polom Kostanjevica na 
Krki. Žal je naše doživljanje narave danes 
malo skalila gosta megla in dokaj hladno vre-
me.

Zapisal: Rudi Skobe
Foto: Rudi Skobe in Fani Vovk

Z
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ŠESTDESET LET PLANINSKEGA 
DRUŠTVA VELENJE 

Vabilo na prireditve ob 60 letnici PD Velenje, 55 letni-
ci Doma na Paškem Kozjaku in 35 letnici Šaleške pla-
ninske poti

laninci PD Velenje so v za etku oktobra 
praznovali svojo 60 letnico, ki so jo zaz-
namovali z vrsto prireditev. Pri etek je 

bila  foto razstava »60 let PD Velenje«,  ki se 
je nadaljevala s Sve ano akademijo in pred-
stavitvijo Zbornika, zaklju ila pa s sre anjem 
planincev na Paškem Kozjaku. Praznovanje 
sovpada s praznovanjem 50 letnice MO Velen-
je.

Podpredsednica PD Velenje Irena Brložnik sporo a
"poslanico" PD Velenje udeležencem sre anja na Paš-
kem Kozjaku 

Bogat izbor fotografij za foto razstavo sta prip-
ravila Franc MARŠNJAK in Marko POGA NIK.
Prikazan je bil kronološki pregled pestre deja-
vnosti, aktivnosti, dela in življenja društva.  
Osrednja prireditev je bila SVE ANA AKADEMI-
JA s predstavitvijo ZBORNIKA 60 LET PD VELE-
NJE. Prireditev je potekala v Domu kulture v 
Velenju, katere rde a nit je bila rast društva 
in povezovanje vseh generacij planincev, od 
starejših preko srednje generacije do mlade 
generacije vodnikov in najmlajših planincev. 
Polna dvorana je odraz povezovanja prebival-
cev Šaleške doline z gorami. Pester program 
sve ane akademije je pri el Mešani pevski  

zbor Gorenje z Aljaževo pesmijo Oj, Triglav, 
moj dom, ki je dvorano napolnila z ob utki, da 
je dogajanje resni no sredi gora. Slikovite 
fotoprojekcije so nazorno prikazale celotno 
delovanje Planinskega društva Velenje v vseh 
šestdesetih letih. Sproš en zaklju ek so svojim 
repertoarjem pri arali lani Šaleškega študent-
skega okteta (ŠŠO), ki premore kar 4 planinske 
vodnike, lana in predsednika Mladinske komi-
sije pri PZS.  
Slavnostni govornik je bil g. Sre ko MEH, župan 
MO Velenje in pokrovitelj prireditve, ki je v 
svojem nagovoru posebej izpostavil pomembno 
vlogo prostovoljstva v društvih in organizacijah 
civilne družbe, posebej orisal pomen in vlogo, 
1000 lanskega društva PD Velenje, v MO Vele-
nje.

Predsednik PD Velenje Toni Žižmond (levo) zasedi 
jerebiko v spremstvu Toneta Jažovnika in Julke Škor-
janec
Poleg številnih planincev in planink, ljubiteljev 
društva, predsednikov sosednjih društev, so 
bili med gosti: mag. Uroš VIDOVI , podpredse-
dnik Planinske zveze Slovenije, g. Drago HOR-
JAK, predsednik koroškega MDO, ki sta pozdra-
vila udeležence in poudarila pomen poveza-
nost društev.  Med gosti je bila tudi g. Manja 
RAJH, predsednica Savinjskega MDO, Marjan 
HUDEJ, predsednik Športne zveze Velenje, 
Franc ŠPEGEL, predsednik Turisti ne zveze 
Velenje, predstavnikov Šaleškega alpinisti ne-
ga odseka, postaje GRS Celje in drugi. 
Program so pripravili mladi lani društva: Uroš 
Kuzman, Andrej Ho evar, Janja Stopar, Miha 
Hrastel, Ambrož Kvarti , Mojca Ma kovšek in 
ostali lani ŠŠO-ja, pod budnim o esom reži-
serja Andreja Kuzmana. 
ZBORNIKE PD Velenje izdaja že kar praviloma 
ob svojih desetletnicah: prvega so izdali leta 
1979 ob 30 letnici, drugega leta 1989 ob 40 
letnici, zajetnejši je bil tretji ob 50 letnici 
leta 1999, letošnji je torej že etrti po vrsti.  

P
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Kot je zapisal v uvodu glavni urednik Andrej 
Kuzman, da želi zbornik »spregovoriti o skrbi  
za naravo, za drevo, ki iz leta v leto raste na 
poti k soncu in vsako leto rodi nove sadove«.  
Zbornik je nastal v sodelovanju uredniškega 
odbora: Toni Žižmond, Andrej Kuzman, Jože 
Melanšek, Irena Brložnik in Franc Maršnjak . Za 
jezikovni pregled je poskrbela Marjana Gmaj-
ner Korošec,  oblikovanje in postavitev je 
izvedel Ivo Hans Avberšek. Fotografije so pris-
pevali lani društva in arhiv PD Velenje. 

Župan Mestne ob ine Velenje g. Sre ko MEH, slavnost-
ni govornik in pokrovitelj jubilejev 

Mešani pevski zbor Gorenje Velenje pod vodstvom 
prof. Katje Gruber 

Drago Horjak, predsednik Koroškega MDO pozdravi 
velenjske planince 

Podpredsednik PZS mag. Uroš Vidovi  podeljuje Jubi-
lejno listino PZS predsedniku PD Velenje Toniju Žiž-
mondu

Posaditev jerebike, 10. 10. 2009 na Paškem Kozjaku 
kot poziv ob dnevu varstva narave in svetovnem dnevu 
hoje
Posebno je bilo tudi SRE ANJE PLANINCEV na 
Paškem Kozjaku, ki je bilo izveden ob svetov-
nem dnevu hoje in hkrati poziv k varstvu nara-
ve. Udeležilo se ga je  veliko število pohodni-
kov, ki so ob tej prireditvi posadili drevo – 
JEREBIKO. In e povzamem govor Irene Brlož-
nik, so s tem hoteli »dokazati odgovornost do 
Paškega Kozjaka in predvsem odgovornost do 
narave, ker so bili iz razli nih razlogov v okoli-
ci ko e prisiljeni podreti nekaj dreves. S to 
posaditvijo so se želeli Kozjaku in naravi sim-
bolno oddolžiti za podrta drevesa«. Za zabavni 
del planinskega, tovariškega in prijateljskega 
sre anja je poskrbel NJIVSKI KVINTET iz Pod-
kraja pri Velenju, pod vodstvom Zlatke LAM-
PRET! Za pripravo in izvedbo vseh treh priredi-
tev pa je poskrbel Organizacijski odbor pod 
vodstvom bivšega predsednika PD Velenje 
Jožeta Melanška, ob pomo i vseh, že omenje-
nih planinskih delavcev. Zaklju ujem s pozdra-
vi predsednika ŠZ Velenje, mag. Marjana 
HUDEJA: »SRE NO,  PLANINCI!«   

Mojca Ma kovšek 
foto: Franc Maršnjak 
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PREDLOŽITEV KON NEGA OBRA UNA LANSKIH ZNAMKIC 2009 
DO 15.11.2009

IN PORAVNAVA LANSKIH OBVEZNOSTI ZA LETO 2009 

V skladu z dolo ili 8. lena Pravilnika o izkaznici in vrstah lanarine  in navodili o 
Izvajanju pravilnika o izkaznici in vrstah lanarine za leto 2009
MORAJO PLANINSKA DRUŠTVA, KLUBI KON NI OBRA UN LANARINE IZDELATI 
IN POSREDOVATI NA PLANINSKO ZVEZO SLOVENIJE NAJKASNEJE DO 
15.11.2009.

Planinska zveza Slovenije mora izdelati poro ilo o lanstvu za leto 2009, ki je 
osnova za nadaljnje dogovore in obra une za zavarovanje lanov planinskih druš-
tev z Zavarovalnico Tilia d.d., najkasneje do 15. decembra 2009.

Nespoštovanje rokov s strani PD povzro a PZS finan ne težave in otežuje izvajan-
je redne dejavnosti; onemogo a pa tudi pravo asno pripravo in izdelavo podatkov 
o lanstvu za leto 2009. 

Prevzem novih lanskih znamkic za leto 2010 bo možen od 15. decembra 2009, 
vendar le v primeru, da bodo s strani društva poravnane vse obveznosti do PZS. 

        Generalni sekretar PZS: 
        Danilo M. Sbrizaj 

PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE TUDI NA FACEBOOKU 

laninska zveza Slovenije se predstavlja tudi na Facebooku, kjer 
ima svojo »fan« in osebno stran, preko katere bomo vse lane 
obveš ali o novostih, dogodkih in zanimivostih. Povezava na Face-

book profil PZS je možen tudi preko spletne strani PZS. Pridružite se 
Planinski zvezi Slovenije tudi na Facebooku!

P

NOVICE IN OBVESTILA PZS V ELEKTRONSKI PREDAL

Planinska zveza je za svoje lane (simpatizerje) pripravila tudi e-novice. Na e-novice PZS se 
prijavite preko spletne strani PZS (iPlaninec).

že registrirani uporabniki iPlaninca: v Nastavitvah odkljukate Želim prejemati 
novice www.pzs.si (prejemali boste e-novice). Za prejemanje Obvestil PZS v elek-
tronski obliki odkljukajte Želim prejemati Obvestila PZS.  
neregistrirani uporabniki: prijavite se v iPlaninca, potem pa se ravnate po navodi-
lih za registriranega uporabnika.
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STROKOVNA SLUŽBA PZS:
generalni sekretar: 
Telefon:
FAX:
E-pošta:  
E-naslov PZS: 
Spletna stran PZS:

Danilo M. SBRIZAJ 
01/43-45-682 
01/43-45-691 
generalni.sekretar@pzs.si 
planinska-zveza@pzs.si 
http://www.pzs.si

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

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

Ra unovodja PZS 
Ra unovodstvo, PV 
Blagajna, KGP 
KA, KOTG, KŠP, KVGN, KTK

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 etrtek sta namenjena predvsem strokovnemu delu, ki ga morajo opraviti delavci stro-
kovne službe v dolo enih rokih. Prosimo, da navedeno upoštevate! 

OBVESTILA PZS izhajajo enkrat mese no.

IZDAJATELJ:  PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, Dvoržakova 9, p. p. 214, 1001 Ljubljana 
UREDNIŠKI ODBOR: Tone ŠKARJA (odgovorni urednik), Hedvika PETKOVŠEK (tehni na urednica) 
   ter lani: Jože MELANŠEK, Emil PEVEC in Vesna LENART 
                                       To številko pripravila in uredila Maja RODE. 
TISK:   TISKARNA RAVNIKAR, Marko Ravnikar, s.p., Kajuhova 2 A, 1230 Domžale 
NAKLADA:  680 izvodov brezpla no, november 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 ra unalnikom, pošljete na naslov elektronske 
pošte ali na naslov PZS na CD ali disketi. Uredništvo si pridržuje pravico do krajšanja, povzemanja ali delnega objav-
ljanja 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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NOVICE MLADINSKIH ODSEKOV 
 

 

� Pohod na Goteniški snežnik 
V soboto, 19. septembra 2009, smo se člani 
planinskega krožka zbrali na avtobusni 
postaji v Kočevju (OŠ Ob Rinži, OŠ Stara 
Cerkev, OŠ Zbora odposlancev). Skupaj z 
učiteljicami nas je bilo dvajset. Naša 
vodnica je bila Branka Rajner. 
Iz Kočevja smo se odpeljali v Kočevsko Reko. 
Tu sta nas pozdravila predstavnik veteranov 
Slovenske vojske g. Toni Vovko in kočevski 
župan g. Janko Veber. Z nami so bili tudi 
člani PD Grosuplje, planinci z Gorenjske, 
člani PD Kočevje s predsednikom.  
 

 
 

Vožnjo smo nadaljevali mimo Gotenice do 
začetka markirane poti za Goteniški Snežnik. 
Tu smo izstopili in začeli planinski pohod čez 
Kameni zid proti vrhu. V začetku je bila pot 
položna, nakar se je začela strmo vzpenjati. 
Hodili smo v strjeni koloni drug za drugim. 
Ko smo premagali strmi del poti, smo imeli 
krajši postanek. Pot smo nadaljevali po 
markirani gozdni vlaki in nato po makadam 
cesti, kjer nas je pričakal kombi; tu so nas 
pogostili s toplim čajem in pecivom. Po 
počitku z malico smo nadaljevali pohod po 
poti na sam vrh, na Goteniški Snežnik, ki je 
visok 1289 m in je najvišja gora Kočevske. 
Učenci so na vrhu v svoje dnevnike z 
veseljem odtisnili žig osvojenega vrha. 
Vračali smo se po markirani poti do gozdne 
ceste in po njej - zaradi varnosti – 
nadaljevali pot v dolino. Med potjo smo se 
živahno pogovarjali ter opazovali mogočna 
drevesa kočevskih gozdov. Po petih urah 
pohoda smo se vrnili do avtobusa, ki nas je 
odpeljal v Kočevsko Reko. Tu smo se vsi 
planinci okrepčali z okusnim golažem, 

pecivom in pijačo. Dobili smo tudi zloženko 
o Kočevski z zemljevidom in blokec. 
Pohod na Goteniški Snežnik je organiziralo 
PD Kočevje skupaj z veterani Slovenske 
vojske. Zahvalili smo se organizatorjem za 
prijetno turo in pogostitev ter se z 
avtobusom vrnili v Kočevje. 
To je bil že devetnajsti tradicionalni pohod 
na Goteniški Snežnik in vsi smo si zaželeli, 
da se drugo leto ponovno srečamo. 

 

Za MO PD Kočevje 
Rezika Mlakar 

 

� Izlet mladinskih odsekov Dolenjske 
in Bele krajine na Plešivco 
 

 
 

Sončna sobota, 17. oktobra  2009, je bila 
enkratna za izvedbo planinske ture na 
Plešivico za mlade planince z vse Dolenjske. 
Pridružilo se nam je tudi veliko odraslih 
planincev. Na Dvoru se je zbralo 163 
planincev, ki smo se v dolgi koloni povzpeli 
na Vinkov vrh, nato pa skozi Skopice, 
Spodnji, Srednji Lipovec in Boršt do Sel, kjer 
smo imeli daljši počitek z malico. Med potjo 
smo opazovali pokrajino, ki se je že odela v 
jesenske barve, prijazne vasi in domače 
živali na paši. Ob razlagi smo si ogledali 
staro, s slamo krito hišo. Prijetno nam je 
bilo na poti med vinogradi in številnimi 
zidanicami. Skoraj vso pot smo lahko gledali 
naš cilj, ki smo se mu v velikem loku bližali.  
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Po malici smo se le še malo vzpeli do vasi 
Veliki Lipovec, nato pa se po gozdu spustili 
do konjeniškega doma pod Plešivico. 
Pričakala sta nas naša planinca in članice 
Kulturnega društva Žužemberk, skupina 
Dvor. Pripravili so nam toplo malico in čaj. 
 

 
 

 
 

 
 

Prilegla se nam je. Velika jasa je hitro 
zvabila najmlajše planince k igri. Odrasli pa 
smo posedali  pred domom, se pogovarjali in 
se greli na soncu. Vsem pa je teknil pečen 
kostanj. Čas je v prijetnem druženju 
prehitro tekel in že smo se morali odpraviti 
na pot. Pri lovskem domu smo se ustavili in 
se zazrli v dolino, ob reki Krki tja do 
Žužemberka. Bili smo očarani. Spust je bil 
sprva zelo strm, zato smo bili previdni. 
Nadaljevali smo po grebenu vse do Dvora, 

kjer so nas čakali avtobusi. Veseli smo 
zaključili prijetno turo s kostanjevim 
piknikom, igranjem in  spletanjem novih 
prijateljstev.  
Pridružite se nam na novembrski turi, na 
Kamen grič.  

Majda Markovič 
Fotografije: Tone Markovič 

 
 
� Mladi planinci OPD Koper na Šmarni 

gori 
 

 
 

Mladi planinci iz mladinskega odseka 
Obalnega planinskega društva Koper so se v 
sončnem oktobrskem jutru odpravili na 
Šmarno goro. Da jim je vožnja  hitreje 
minila, jim je mentorica Ada seznanila z 
zanimivostmi o Šmarni gori ter povedala 
zgodbo, zakaj zvonovi na Šmarni gori zvonijo 
ob pol enajstih ne pa ob dvanajstih. Hitro so 
prispeli v Ljubljano in avtobus jih je 
pripeljal do Vikrč, kjer so se razdelili v dve 
skupini. Manjša skupina starejših otrok se je 
pod budnim očesom vodnikov in mladinskih 
voditeljev odpravila po zelo zahtevni 
zavarovani poti na Grmado in naprej na 
Šmarno goro. Ostale mlade planince pa je 
lažja pot vodila naravnost na vrh Šmarne 
gore. Šmarno goro je tako v lepem in 
sončnem vremenu osvojilo kar 51 mladih 
planincev, ki jih je spremljalo 10 vodnikov, 
mladinskih voditeljev in mentorjev. Na vrhu 
so si vsi odpočili, se okrepčali, uživali v 
prelepem razgledu in se igrali. Sestopili so v 
Tacen in se vsi zadovolnji nad lepim izletom 
vrnili v Koper. Po poti so veselo prepevali in 
se že veselili naslednjega izleta. 
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Tanja Brstilo 
Irena Vitez 

 
� Mlajši planinci planinskega krožka 

na pohodu 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.  



                                         Mladinska priloga Obvestil PZS 

 
 

Letnik 13 / številka 10                                     4 

 
 

mentorica Melita Berlan 

 
� Jesenski pohod na Krim 
Člani  planinskih krožkov od prvega do 
petega razreda na OŠ ob Rinži, OŠ Stara 
Cerkev in OŠ Zbora odposlancev, ki smo 
hkrati tudi najmlajši člani Planinskega 
društva Kočevje, smo načrtovali  10. oktobra 
osvojiti vrh KRIMA. Zaradi deževnega 
vremena smo bili prisiljeni pohod preložiti 
za en teden. Ker imamo planinci veliko 
pozitivne energije in silno željo po 
pohajanju po naših gorah, nam je šlo tokrat 
vreme na roko. Po hladnem jutru nas je celo 
pot grelo sonce. 
 

 
 

35 planincev,vodnico Zinko, mentorice 
Melito, Polono, Majdo in našega 
nepogrešljivega fotografa Milana je avtobus 
odložil na Gornjem Igu. Prijazni domačini so 
nam zaželeli srečno pot, ki se je dokaj strmo 
vzpenjala skozi prečudovite  jesensko 
obarvane gozdove. Občudovali smo zanimivo 
rast posameznih dreves.  Po več krajših 
postankih smo ob prihodu na vrh v trenutku 
pozabili na utrujenost. Ogledali smo si 
oddajnik, vojaške objekte, planinsko kočo, 
se učili orientacije na kamniti vetrnici, se 
fotografirali, izpolnili dnevnike in okrepčali. 
Pri vračanju v dolino smo morali paziti na 
kamenje na poti in možnost zdrsov. Bila pa 
je manj naporna, zato smo pešačili vse do 
Iške vasi.  
Prijetno utrujeni od hoje in svežega zraka 
smo se pozno popoldne veseli vrnili domov. 
 

Za Mladinski odsek PD Kočevje 
Majda Terbuc 

 

        
 

                                                                                          
 

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 4 strani papirja je prispevke spravil:  
Aleš Pregel  

 

Kratke prispevke, pohvale, ideje in pobude, 
pošljite po e-pošti: 
Mladinska.komisija@pzs.si ali pa po »navadni 
pošti« na naslov MK PZS, Dvoržakova 9, 1000 
Ljubljana 
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