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ZGIBANKA POZOR – SNEŽNI PLAZ!
Planinska društva in posameznike obveščamo, da
smo ponatisnili opozorilno zgibanko – Pozor
snežni plaz! Tisk zgibanke je podprla
Zavarovalnica Generali. Če želite zgibanko
kontaktirajte Majo Rode na telefon 01 43 45 690
ali na email maja@pzs.si.
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jezik pomeni, da smo bolj nepremišljeni, bolj
nerazsodni in da imamo manj zdrave pameti
kot drugi. Več zdrave pameti in manj ega je
lastnost žensk, morda jih tudi zato ni med
žrtvami.
Živimo na jugovzhodnem obrobju Alp in tako
se tudi obnašamo; obrobno. Dežurna agencija
za vreme in podobne dogodke iz dneva v dan
mantra o snegu in plazovih, da so nevarni
Julijci in Zahodne Karavanke. Pred leti je
načelnik moje GRS postaje lepo povedal: »Za
tja opozarjajo, mi jih pa (mrtve, namreč)
pobiramo.« Naj prevedejo avstrijske in
italijanske napovedi, ki so tudi za naše kraje
natančnejše od naših. Drugo je vzgoja. Kot v
šolah: vse debelejši učbeniki in vse manj
uporabni za resnično življenje. Tretje je
zdrava pamet. Tudi iz navadnih vremenskih
napovedi in jutranjega diagrama temperatur
po višini se zlahka da predvideti, da se bo
včerajšnji svilnati pršič pri dvigu za deset ali
več stopinj spremenil v pogubno past. Saj se
usipa celo na regionalne ceste, kaj se ne bo na
»zavarovane planinske poti« v strmih grapah,
kot je bilo tragično smešno napisano ob plazu
pod Raduho. In ker so razmere vsako leto
drugačne, se morda mladim zagnancem splača
vprašati kakega starega previdneža za mnenje.
Kajti – ob vseh vremenskih in reševalnih
službah, ob vsej elektroniki, ob vseh
priročnikih – je predvsem vsak sam odgovoren
za svoje življenje in za življenje svojih
sopotnikov. Pazite nase in srečno!

T

o zimo gospodarijo plazovi bolj kot
navadno. Tako bi sodili po žrtvah;
najprej v Zahodnih Alpah, potem tudi pri
nas. Pa to najbrž ni čisto res, pravzaprav sploh
ne. Še vedno nezarastla pobočja kažejo,
kakšne gmote so pred leti pometle gozd ali
polomile drevje. Da bi v Koncu nad Kamniško
Bistrico stara plazovina pričakala prvi sneg
naslednje zime, se ni zgodilo sto let. A prav ti
katastrofalni plazovi so minili brez človeških
žrtev. Zakaj? Ker jih je sprožila velika količina
padavin v kratkem času, ko sploh ni bilo
mogoče v góre, ali pa nenadna odjuga z
dežjem, ki je obdržala v dolinah tudi največje
navdušence. Tokratna zima pa je (bila)
drugačna. Brez vložkov toplote in mokrote, z
dolgotrajnimi temperaturami deset ali več
stopinj pod ničlo. Tudi sneg je večinoma padal
mirno, kar je dobrim smučarjem omogočilo pri
nas redko vijuganje po rahlem, na trdo
podlago enakomerno naloženem pršiču. Šele
poznejši vetrovi so ga naložili v nevarne klože
in opasti. Prav ta »lahkotnost« svileno nežne
odeje je bila varljiva. Tak plaz se da preživeti,
če se obdržiš na nogah ali zasidraš s cepinom
in oklom, saj sneg brez posebnega upora drsi
mimo nog – kot voda okrog zabitega kola. Če
pa padeš, je pa že dobro ped debela odeja
dovolj za smrt. Po tej zimi ne bo ostalo kaj
dosti vse poletje ležečih plazovin, ostalo bo pa
kar nekaj nagrobnikov. Ob prevelikem številu
mrtvih je značilno, da ni bilo nobene
»množične« nesreče; pobralo je po enega ali
dva in na zelo različnih koncih. Če primerjamo
slovenski delež celotnega območja Alp, delež
obiskovalcev slovenskih Alp z vsem alpskim
območjem in še količino padavin z drugimi
alpskimi
deželami,
potem
smo
po
sorazmernem številu žrtev plazov zagotovo
alpski rekorderji. Prevedeno v bolj direkten

Tone Škarja
P.S.:
Naslovna slika je katastrofična, prinešena iz
Himalaje in objavljena zaradi vtisa. Plazovi, ki
to zimo pobirajo življenja, bi bili videti preveč
nedolžni, komaj opazni in neprimerni za
svarilno objavo.
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poudarila, da še vedno ni urejen status
prostovoljcev pri delodajalcih (stimulacija za
delodajalce, ki bi zaposlovali prostovoljce).
Po formalnem delu je sledil sproščen klepet, v
katerem se je ministrica dr. Jelušičeva srečala
tudi s predstavniki Planinske zveze Slovenije:
predsednikom PZS mag. Francem Ekarjem in
načelnikom Komisije za gorsko reševanje pri
PZS Dragom Horjakom. Predstavnika PZS sta
predstavila delo PZS, posebej na področju
preventivnega delovanja. Ministrico sta
opozorila tudi na urejanje lastninskih odnosov
med Ministrstvom za obrambo in PZS, gre za
primere, ko lastnina nekaterih planinskih
postojank še ni urejena.

Drago Horjak, mag. Franc Ekar in dr. Ljubica Jelušič

V

Kongresnem centru na Brdu pri Kranju je Ob Dnevu Civilne zaščite sta predstavnika PZS
bila 1. marca, ob Dnevu Civilne zaščite čestitala tudi poveljniku Civilne zaščite
slovesnost, na katero so bili povabljeni Slovenije g. Miranu Bogataju, se mu zahvalila
tudi predstavniki Planinske zveze Slovenije. Na za izkazano pomoč ter obisk zaključila z željo,
slovesnosti so podelili priznanja prostovoljcem da se tudi v letošnjem letu nadaljuje
in delavcem, ki delujejo na področju tradicionalno sodelovanje med Slovensko
reševanja, varnosti, v elementarnih nesrečah, vojsko - Ministrstvom za obrambo in Planinsko
... Podelili so preko 80 priznanj Civilne zvezo.
zaščite. Ministrica za obrambo dr. Ljubica
Jelušič je v slavnostnem govoru še posebaj
___________________________________________________________________________________

OBLETNICA USTANOVITVE
SLOVENSKEGA PLANINSKEGA
DRUŠTVA

V

soboto, 27. februarja smo se spomnili
ustanovitve Slovenskega
planinskega
društva, ki je bilo ustanovljeno 27.
februarja 1893 v Ljubljani na pobudo mladih
domoljubnih hribolazcev "piparjev". Istega leta
sta bili ustanovljeni še Kamniška podružnica v
Kamniku in Savinjska v Mozirju. Glavni namen
društva je bil "ohraniti slovensko lice
slovenskim goram". Slovenske gore so si tedaj
lastili Nemci, ki so gradili nemške koče in
postavljali nemške kažipote po planinskih
poteh.
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Slovensko planinsko društvo je v prvem
obdobju usmerilo svoje delo v gradnjo
slovenskih planinskih koč, planinskih poti in v
postavljanju slovenskih kažipotov. Budilo je
tudi narodno zavest, saj je prirejalo izlete in
predavanja ter planinske kulturne in zabavne
prireditve. Slovensko planinsko društvo se je
do pričetka druge svetovne vojne razvilo v
močno, doma in v tujini uveljavljeno
organizacijo, ki se je leta 1948 preimenovala v
sedanjo Planinsko zvezo Slovenije. V Planinsko
zvezo Slovenije je včlanjenih 261 planinskih
društev s 58.000 člani, kar jo primerljivo s
številom prebivalcev uvršča na sam vrh v
svetovnem merilu in pomeni 2,7 % vsega
prebivalstva Slovenije. V Planinski zvezi
Slovenije veliko pozornost posvečamo vzgoji in
izobraževanju, zlasti mladih, varstvu narave,
organizaciji izletov, pohodov in vzponov.

Obvestila Planinske zveze Slovenije

PZS PODELILA PRIZNANJA ŠVICARSKIM REŠEVALCEM

N

a seji predsedstva IKAR - Mednarodne komisije za gorsko reševane, ki je bila 22. januarja
letos v Benkenu (Švica), je član tega predsedstva iz Slovenije in član UO PZS Danilo
Škerbinek izročil v imenu Planinske zveze Slovenije članom Air Zermatt g. Robertu
Andenmatten, g. Simonu Anthamatten, g. Biner Geroldu in g. Brunu Jelk priznanje in zlati znak
PZS za prizadevno reševalno delo, humanost in mednarodno solidarnost, izkazano pri izjemno
zahtevnem reševanju alpinista Humar Tomaža iz 7.227 m visoke gore Langtang Lirung v
Himalaji. PZS bo priznanje za sodelovanje v istem reševanju izročila tudi reševalcem iz Nepala.
___________________________________________________________________________________

PREIZKUSI IN MERITVE PLEZALNIH VRVI

V

Laboratoriju za eksperimentalno mehaniko Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani
so bili izvedeni ob prisotnosti predstavnikov Fakultete za šport v Ljubljani in Planinske
zveze Slovenije preizkusi in meritve dinamičnih plezalnih vrvi. Rezultati o vzdržljivosti ter
plastični deformaciji vrvi pri več zaporednih sunkovitih obremenitvah, časovni odvisnosti oz.
obnašanju vrvi pod vplivom obremenitve, itd, ki so bili izvedeni ob uporabi inštrumentov, redkih
tudi v evropskem prostoru, opozarjajo, da še mnogo premalo poznamo obnašanje vrvi v
raznoterih pogojih ter razmerah, ki so jim vrvi izpostavljene. Predstavnik Laboratorija bo
predstavil svoje ugotovitve strokovnjakom iz vrst proizvajalcev in uporabnikov vrvi. Sestanek bo
organiziral predsednik Komisije za tehniko reševanja IKAR in sodi v sklop poglobljene razprave o
vrveh nasploh, saj te predstavljajo primarni kos opreme tako za reševalce kot alpiniste ali vsako
zahtevnejše gibanje v gorskem svetu.
___________________________________________________________________________________

BELEŽKA
iz telefonske konference Predsedstva planinskih organizacij alpskega
loka CAA, ki je bila 16.02.2010.
Sodelujoči: Josef Klenner, Gianna Rauch, Claude Eckhard, dr. Peter Grauss in Danilo Škerbinek.
1. Zasnova sodelovanja CAA z Evropsko unijo:
Pisarna CAA nam je z vabilom posredovala 45 strani obsegajoč koncept/ponudbo svetovalnega
podjetja Eamonn Bates (EB) iz Bruslja in spremni dopis predsednika CAA o tej ponudbi (več o
namenu iskanja koncepta CAA za sodelovanje z EU v Obvestilih PZS št. 1 na str. 10/tč.12). Člani
predsedstva smo ocenili predloženo gradivo kot vsebinsko ustrezno in profesionalno
pripravljeno, istočasno pa obsežno, drago in za trenutne možnosti CAA neuresničljivo. Dejstvo pa
je, da se mora CAA tako prestrukturirati, da bo lahko ukrepala, če bodo n.pr. v komisijah ali
Evropskem parlamentu sprejemali dokumente, ki bodo zadevali interese članic CAA. Članice CAA
se bodo morale na bližnji skupščini v Sloveniji opredeliti, kakšen razvoj dela si žele in kaj bodo
zmogle finančno, kadrovsko ter organizacijsko. Jasno je namreč, da bo še tako skromen koncept
v tej nameri terjal veliko sodelovanja in sredstev vseh članic. Za sodelovanje bo treba pridobiti
tudi CAI in FFCAM. Razprava je izpostavila potrebo po definiranju prioritetne projektne teme,
pomembne za vse članice, potrebne obravnave v Bruslju. Izbrani temi se bi podredile vse
aktivnosti. Pri tem izoblikovana praksa ter pridobljene izkušnje bodo lahko vzorec za nadaljnje
tematske obravnave v Bruslju. Po nasvetu podjetja EB bo morala vsaka članica CAA imenovati
predstavnika, ki bo nasproti CAA in EU v tem projektu predstavnik in informator svoje
organizacije. Predstavniki vseh članic CAA bodo predstavljali neke vrste CAA-EU komisijo.
Ker vidi CAA možnost uveljavljanja zlasti nekaterih interesov svojih članic le v aktivnostih na
evropskem nivoju, bo delegatom na skupščini predlagana vključitev v EEB (Evropski okoljski
urad). Ta organizacija obravnava sicer predvsem varstvo okolja, so pa planinske organizacije
zaradi svoje infrastrukture zelo zainteresirane za sodelovanje pri obravnavi več tem, ki jih EEB
5
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obravnava, n.pr. vprašanja glede voda in odpadkov v gorskem svetu. Nadaljnje možnosti
sodelovanja ter povezovanja na evropskem nivoju lahko predstavlja tesnejše sodelovanje z
Združenjem evropskih nevladnih organizacij (NFI) ter CIPRA. Tudi nedavni pogovor CAA z
Naturfreunde (Prijatelji narave) nudi možnosti pomembnega sodelovanja. Vse to terja, da CAA
svoj vsebinski profil točneje definira. Na sestanku smo se osredotočili na že v poletju 2009
izpostavljene aktivnosti CAA: lobiranje, sodelovanje pri pripravi gradiv, ki zadevajo planinske
zveze ter razvojna sredstva. Vprašanje je, katerim temam dati poudarek ali celo prioriteto.
Predlog za profiliranje organizacije bo predsedstvo poizkušalo pripraviti že do pred stoječe
skupščine. Članice bodo pozvane, da zavzamejo jasno stališče. EB se obvesti, da želimo
predhodno oblikovati svoj strateški cilj in v nadaljevanju odločitvam ustrezne korake.
Ponudba EB, spremni dopis Klennerja in kratek povzetek gradiva EB, ki ga je pripravila
Schulzeva. bo z drugim skupščinskim gradivom posredovan vsem predsednikom članic CAA.
2. Projektni predlogi
Na osnovi dogovora na lanski skupščini CAA so bile članice povabljene, da predlagajo vsebine
projektov, za katere žele, da se obravnavajo v ustrezni komisiji EU. Trenutno je na voljo
tozadevno usklajen strokovni predlog DAV/OeAV za projektno obravnavo zasnove planinskih poti.
AVS je konec lanskega leta posredoval pismo, v katerem je napovedal, da bi prav tako želel
obravnavati zasnovo planinskih poti. Svoj interes za obravnavo zasnove planinskih poti je podala
tudi PZS. Poznavalci poti v omenjenih državah so opozorili na različne konceptualne zasnove,
zato je vprašljivo, ali bi se omenjeni koncepti lahko dopolnjevali ali še bolje, uskladili. Eckard in
Rauch opozarjata, da poti njunih zvez ne zanimajo preveč, saj zanje skrbijo občine.
Schulzova je opozorila še na najavo vsebinskega predloga: Energetska učinkovitost planinskih
koč, ki ga je podala projektna skupine Komisije CAA za pota in ga je podprla tudi SAC. Interes
za obravnavo je podala tudi CIPRA.
Predsedstvo bo podprlo le eno temo, izbor ostaja odprt.
3. Skupščina CAA dne 27.03. letos v Strunjanu
Sprejet je bil organizacijski predlog, ki ga je posredovala PZS in na seji obravnavani dnevni red.
Vabila bodo članicam razposlana najkasneje v naslednjem tednu. Kaže, da bo večina delegatov
pripotovala z osebnimi vozili.
4. Razno
Zastavica z Anapurne:
V arhivu DAV so po skoraj 60 letih odkrili zastavico prvopristopnikov Anapurne, ki jo želi DAV ob
skupščini v Sloveniji predati FFCAM.
Alpweek:
Z vsebino zadnjega Alpweeka l. 2008 CAA ni bila zadovoljna, zato moramo za naslednjo enako
prireditev, ki bo l. 2012 naše soorganizatorje (ISCAR,CIPRA, ALPAC, ALLIANZ) pravočasno
opozoriti na ustrezno načrtovanje vsebine ter pripravo konference. Vsebinsko mora prireditev
upoštevati tudi sporočila Alpske konvencije, Tirolske deklaracije itd.
Zabeležil: Danilo Škerbinek

KOMISIJE UO PZS POROČAJO
VODNIŠKI KOTIČEK
ZAPISNIK ZBORA VODNIKOV PZS 2009,
ki je bil v soboto, 21. 11. 2009, v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na
Igu.
Prisotni: lista prisotnih je priloga 1 k zapisniku
Gradivo za Zbor je obsegalo:
‐ Vabilo na Zbor vodnikov 2009
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Poslovnik o delu Zbora vodnikov
Poročilo o delu VK PZS in podkomisij za leto 2009
Plan dela VK PZS za leto 2010

Dnevni red Zbora vodnikov PZS:
1. Izvolitev delovnega predsedstva in organov Zbora vodnikov 2009
2. Poročilo verifikacijske komisije
3. Sprejem poslovnika o delu Zbora vodnikov
4. Poročilo o delu VK PZS in podkomisij za leto 2009
5. Razprava o poročilih
6. Potrditev programa dela VK in finančnega načrta VK za leto 2010
7. Podelitev priznanj Zaslužni vodnik PZS in Častni vodnik PZS
8. Razno
Zaradi drugih obveznosti predsednika PZS, mag. Francija Ekarja, so bila priznanja Zaslužni vodnik PZS
in Častni vodnik PZS podeljena pred uradnim začetkom Zbora vodnikov. Podeljenih je bilo 29 priznanj
Zaslužni vodnik PZS in 12 priznanj Častni vodnik PZS
K 1. TOČKI:
Načelnik VK PZS g. Boris Madon je pozdravil navzoče in predlagal delovno predsedstvo:
‐ predsednica DP: ga. Marinka Koželj Stepic – MDO Ljubljana
‐ člana DP: Peter Zmrzlikar – MDO Kamniško-Bistriški
Martin Luzar – MDO Dolenjske
‐ zapisnikarica: Katarina Filipič – MDO Posočja
‐ verifikacijska komisija: predsednik Franc Trstenjak – MDO Podravja
člana: Vesna Lotrič – MDO Gorenjske
Hedvika Lesica – MDO Posočja
‐ overovatelja zapisnika: Miro Mlinar – MDO Notranjske
Jurij Drev – MDO Savinjski
SKLEP ŠT. 1: Predlog je bil soglasno sprejet.
K 2. TOČKI:
Od skupno 52 glasov je prisotnih 43 delegatov ali 89,69 %, za sprejetje sklepa je potrebnih 27 glasov.
Zbor vodnikov je bil sklepčen in je lahko začel z delom.
K 3. TOČKI:
Poslovnik o delu Zbora vodnikov so delegati prejeli z vabilom. Pripomb ni bilo.
SKLEP ŠT. 2: Poslovnik o delu Zbora vodnikov je bil sprejet soglasno.
K 4. TOČKI:
Poročilo o aktivnostih Vodniške komisije pri PZS za leto 2009, skupaj s poročilom Podkomisije za
usposabljanje VK PZS in Podkomisije za kategorizacijo in registracijo VK PZS ter delnim finančnim
poročilom, so delegati prejeli skupaj z vabilom in je priloga 2 k zapisniku.
Načelnik VK g. Boris Madon je podal nekaj poudarkov iz poročila:
komisija je imela dve redni in dve korespondenčni seji, skušali so speljati in uresničiti naloge, ki so bile
sprejete na Zboru vodnikov PZS 2008, prav tako pa tudi odgovarjati na pobude, prejete med letom.
Najbolj pomembne naloge so bile:
‐
priprava novih tem za kopna in snežna izpopolnjevanja 2009 – 2011
‐ dopolnitev in spremembe programov vodnikov PZS za kategorije A, B, C, D, E, G in H;
‐ dodala se je tema »Planinstvo za osebe s posebnimi potrebami«;
‐ programi za naslednje petletno obdobje so bili na Strokovnem svetu Vlade RS za šport uspešno
potrjeni in se lahko začne z izvajanje izobraževanj;
‐ nadaljevali so se pogovori med GV, PZS in STO glede komercialnega vodništva, ki pa še niso dali
pravega rezultata, ker GV niso uspeli preseči sami sebe in zbližati stališč s PZS. Umaknili so se s
pogajanj. Z ZGV smo tako spet na začetku, ni prav nobenega interesa, da bi kar koli spremenili,
škoda pa se dela vsem, saj po naših hribih vodijo neusposobljeni ljudje. VK PZS in GIZ
Pohodništvo v okviru STO sta nadaljevala pogovore. Pripravljen je Dogovor o opravljanju
komercialnega vodništva v pohodništvu v Sloveniji. V Obvestilih PZS in na spletni strani
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www.vodništvo.net pa so že bila objavljena navodila za vpis v Razvid zasebnih športnih delavcev
pri MMŠ;
projekt Priznanja vodnikov PZS je uspešno realiziran. Prvič v zgodovini vodništva so podeljena
zaslužena priznanja;
načelnik VK se je udeležil vseh štirih sej UO PZS, sestankov podkomisij VK in ostalih komisij v
okviru PZS (KUP, Komisija za gorsko reševanje pri PZS …)
prav tako je sodeloval s predstavitvijo vodništva na sejmu »Turizem in prosti čas« na tiskovni
konferenci PZS, na dnevih pohodništva v Bohinju, na raznih radijskih postajah, obiskal je tudi
tečaje za vodnike A–kategorije v Bavšici, G–kategorije na Zelenici in C–kategorije na Planini pri
Jezeru;
aktivno je sodeloval na deljenem A–tečaju ter na več kopnih in snežnih izpopolnjevanjih. Udeležil
se je srečanj vodnikov po MDO–jih.

Ostalo pa je nekaj neizpolnjenih nalog:
‐ program za prehod mentorja planinske vzgoje v vodnika A–kategorije ni bil realiziran;
‐ ni še rezultatov v dogovarjanju za pripravo smernic programov dodatnih standardov po UIAA za
dopolnitev programa za vodnika C–kategorije z vključitvijo ledeniških tur;
‐ izostal je program izobraževanja za naziv »Animator pohodništva«, ki ga je pripravila delovna
skupina VK PZS. Treba je pripraviti še pristopne pogoje in ga oddati v potrditev na KUP in
Strokovni svet Vlade RS za šport.
Podkomisija za usposabljanje VK PZS in Podkomisija za kategorizacijo in registracijo VK PZS sta v
celoti realizirali sprejeti plan za leto 2009. Zaradi premajhnega števila prijavljenih ni bil izveden tečaj
D+G, registriranih pa je nekaj manj vodnikov kot pred letom.
Načelnik se je na koncu zahvalil vsem sodelavcem, posebej načelnikoma podkomisij in strokovni
sodelavki Veroniki.
K 5. TOČKI:
V razpravo na poročila se je vključil Uroš Vidovič, PD Ptuj, ki je kot podpredsednik PZS pristojen tudi za
VK. Pohvalil je delo VK in njenega predsednika g. Borisa, ki se res zelo trudi. Komisija, ki je predvsem
strokovna, deluje zelo dobro. Posebej je izpostavil sodelovanje z STO in GIZ Pohodništvo. Osnova za to
sodelovanje nam daje Zakon o športu, kar je bilo urejeno že v prejšnjem mandatu tako KUP-a oz. prej
KVIZ-a , članov Vodniške komisije in inštruktorjev. Zakon o športu nam daje trdno osnovo za vodenje, tako
prostovoljno, kar je naše osnovno delo, kot tudi komercialno, kar vodniku PZS omogoča opravljati
vodništvo kot dopolnilno dejavnost. Zakon omogoča vpis v Razvid zasebnih športnih delavcev pri MMŠ.
Namen GIZ Pohodništva je povezava med ponudniki in povpraševanjem. Agencije in hotelirji imajo tako
enostaven dostop do vodnikov. Sta se pa v letu 2009 vpisala samo 2 vodnika. Pri GV obstaja strah, da bi
jim posegli v posel, kar pa sploh ni res. Smo predvsem partnerji, nikakor nismo konkurenti, konkurenti so
jim le tisti, ki vodijo na črno. ZGV pošilja v parlament spremembe Zakona o GV. Več dobrega za
vodniško dejavnost bi storili s partnerstvom. Tudi Ministrstvo za gospodarstvo je zainteresirano, da bi se
dosegel dogovor. Zakon o športu je usklajen z direktivami EU, ki preko Evropskega socialnega sklada
podpira izobraževanje in so že odobrena sredstva za triletno obdobje v višini 219.000 EUR in 45.000 EUR
tudi že nakazano, iz česar se pokriva 1/3 stroškov izobraževanja.
Jurij Drev, MDO Savinjski, VK predlaga, da bi se vodniške izkaznice potrjevale takoj na samem tečaju
oz. končanem izpopolnjevanju. Obenem predlaga, da se stroški tečajev ločijo na strokovni del in del
nastanitve in prehrane, saj le tako društva lahko kandidirajo za proračunska in razna druga sredstva.
Strokovna sodelavka VK PZS, ga. Veronika Susman – Šegatin, je pojasnila, da so evidence samo na PZS,
zato je potrjevanje izkaznic na tečajih nemogoče, saj vodje nimajo popolnih podatkov in jih ni smiselno
dodatno obremenjevati. Ločen račun, tako kot predlaga g. Drev, pa računovodstvo izdaja na posebno
zahtevo.
SKLEP ŠT. 3: Poročilo o delu VK PZS v letu 2009, skupaj s poročilom o delu Podkomisije VK za
usposabljanje in Podkomisije za kategorizacijo in registracijo ter delnim finančnim poročilom VK, je
bilo sprejeto SOGLASNO.
K 6. TOČKI:
Plan dela Vodniške komisije za leto 2010 so delegati prejeli z vabilom.
Glavne naloge so:
Najprej je treba izpolniti zaostale obveznosti:
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Obvestila Planinske zveze Slovenije
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐

z MK pripraviti pogoje za prehod Mentorja planinske vzgoje v vodnika A-kategorije (skrajšan
program, le za manjkajoče teme);
dokončati program izobraževanja za program »Animator pohodništva«, ki ga je pripravila delovna
skupina VK PZS in ga oddati v potrditev na KUP in Strokovni svet Vlade RS za šport;
nadgraditi program za vodnika C–kategorije z vključitvijo ledeniških tur, da bo ustrezal dodatnim
standardom UIAA;
nadaljevati pogovore z GV in poskušati doseči dogovor o sodelovanju;
pomembna naloga je ponovna predložitev naših programov v potrditev standarda UIAA »mountain
walking leader«. Glede na spremembe standardov in uvedbo novih je potrebno ustrezno prilagoditi
naše programe;
nadaljevalo se bo tesno sodelovanje VK s PU in PKR pri izvajanju tečajev in izpopolnjevanj v letu
2010, kakor tudi pri ostalih nalogah in zastavljenih ciljih na področju izobraževanja. Program
izobraževanj za leto 2010 je v tisku, kot brošura, objavljen pa bo tudi na spletni strani
www.vodništvo.net. Sprejet je že bil sklep o imenovanju delovne skupine za pripravo sprememb
Pravilnika vodnikov PZS. V planu je tudi izdelava navodil in kriterijev za pomoč inštruktorjem pri
ocenjevanju udeležencev izobraževanj in osvežitev testnih nalog;
nadaljuje se delo na prepoznavnosti vodnikov, ki ni nikoli končano, kot tudi sodelovanje z ostalimi
komisijami in vsemi organi znotraj PZS.

SKLEP ŠT. 4: Program dela VK PZS in finančni načrt VK za leto 2010 je sprejet SOGLASNO.
K 8. TOČKI:
Ga. Marinka Koželj Stepic je podala kratko informacijo o potrebnih spremembah Pravilnika o vodnikih.
Namesto dosedanje ocene uspešnosti opravljenega izobraževanja ki je »ni opravil« in »opravil«, se
predlaga: »ni opravil«, »opravil« in »uspešno opravil«. Razlika je v tem, da ima tisti z oceno »opravil«
obveznost osmih pripravniških tur z več mentorji, tisti z oceno »uspešno opravil« pa enako kot doslej, to
je pet pripravniških tur z vsaj dvema mentorjema. Posebej poudarja pomen vključitve teme »vodenje
oseb s posebnimi potrebami« v program izobraževanja za A-kategorijo.
Načelnik g. Boris Madon je predlagal, da se namesto dveh dosedanjih članov Vodniške komisije, ki ne
delata in se ne udeležujeta sej, in se največkrat niti ne opravičita, imenuje nova dva člana, ki sta
naslednja po številu na zadnjih volitvah prejetih glasov.
SKLEP ŠT. 5: Razrešita se člana VK PZS, Peter Nemanič – MDO Dolenjske, in Roman Ponebšek –MDO
Zasavja. Imenujeta se nova člana VK PZS, Gregor Perko – MDO Notranjski, in Primož Zupančič – MDO
Ljubljana. Zbor vodnikov 2010 bo v soboto, 27. novembra 2010.
Zbor je končal z delom ob 10.30.
Predsednica delovnega predsedstva: Marinka Koželj Stepic
Zapisnikar: Katarina Filipič
Overovatelja zapisnika: Miro Mlinar in Jurij Drev

KOMISIJA ZA TURNO KOLESARSTVO
SESTANEK ZA SPREMEMBO
UREDBE

podali primere dobre prakse iz tujine, in
študije o vplivu kolesarjenja na poti v
naravnem okolju (vpliv je približno
enak kot vpliv pohodnikov). Prav
tako je bilo podano mnenje, da se
mora zakonodaja spremeniti iz
"kolesarjenje
je
povsod
prepovedano,
razen
kjer
je
dovoljeno
(in
označeno)"
v
"kolesarjenje je povsod dovoljeno,
razen kjer je prepovedano (in
označeno)" - kot imajo urejeno v Italiji.

4.

januarja 2010 je potekal
sestanek med predstavniki
Ministrstva za okolje in
prostor ter predstavniki neformalne
iniciativne skupine, katere člani so
KZS, KGK Volja in KTK PZS.
Sestanka sta se udeležila tudi
poslanka in poslanec državnega zbora.
Iniciativna skupina je predstavila svoje
poglede na spremembo Uredba o prepovedi
vožnje z vozili v naravnem okolju, kjer smo

Zapisnik
sestanka
se
nahaja
na
http://www.mop.gov.si/si/voznja_v_naravi/
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Obvestila Planinske zveze Slovenije
KOMISIJA ZA VARSTVO GORSKE NARAVE
OČISTIMO SLOVENIJO V ENEM DNEVU

Akciji iskanja divjih odlagališč 13. in 20. marca

A

kcija Očistimo Slovenijo v enem dnevu, ki bo potekala 17. aprila 2010 se že kar približuje.
V vseslovensko akcijo so se kot partnerji priključile številne nevladne organizacije (gasilci,
lovci, ribiči, taborniki, skavti, jamarji, potapljači, RK Slovenije in drugi), med njimi tudi
Planinska zveza Slovenije, kot tudi državne institucije oz. organi (slovenska vojska, policija,
Uprava RS za začito in reševanje, Zavod za gozdove Slovenije in drugi).
Da bi potekala uspešno je potrebno
predhodno
registrirati,
popisati,
fotografirati in oceniti vsa divja
odlagališča
po
Sloveniji
(glej
navodilo). Ta akcija, z namenom
neposrednega popisa lokacij, na
odprtem terenu že uspešno poteka na
osnovi natančnih letalskih posnetkov,
težava pa je na območjih, ki jih ti
posnetki ne razkrivajo (gosti gozdovi,
površine v zaraščanju, robne površine
gozdov, rečni bregovi itd.) in bo zato potrebno neposredno iskanje
ter popis.

Da bi bil digitalni register vseh divjih odlagališč po Sloveniji, ki ga
lahko
že
vidimo,
če
kliknemo
na
karto
pri
http://www.ocistimo.si/, čim bolj popoln, bosta posebni akciji iskanja in popisovanja oz.
dokumenja še neznanih ali na terenu še nepopisanih lokacij stekli v soboto 13. in 20. marca
2010, to pa bo priložnost in hkrati naša zaveza, da se v to evidentiranje – popisovanje vključijo
tudi strokovni kadri Planinske zveze Slovenije iz vseh naših planinskih društev, predvsem
markacisti PZS, vodniki PZS, vodniki turnega kolesarstva, vaditelji orientacije in varuhi
gorske narave, skratka vsi, ki so vešči gibanja po terenu, uporabe kart in tehničnih pripomočkov
za orientacijo, predvsem pa GPS naprav.
Da bo akcija popisovanja stekla organizirano, bodo v petek 5. marca 2010 ob 10. uri na vseh 13–
tih Izpostavah Uprave RS za zaščito in reševanje po Sloveniji sklicani posebni sestanki s
predstavniki vseh partnerskih nevladnih organizacij (na pokrajinski ravni), kot tudi že omenjenih
državnih institucij, v torek 9. marca 2010 še na občinski ravni v vseh občinah po Sloveniji!
Od vseh predsednikov MDO in vodij pristojnih odborov pri naših MDO-jih pričakujemo, da se
boste teh sestankov udeležili, na občinski ravni pa za udeležbo prosimo vse predsednike
društev in vodje odsekov navedenih planiskih dejavnosti, seveda le tam, kjer se v posamezni
občini nahaja vsaj eno ali več PD.
Tam kjer se trenutni sedež posameznega MDO-ja teritorialno ne pokriva s sedežem izpostav
URSZR, skoordinirajte našo prisotnost tako, da bo prisoten vsaj tamkajšnji predsednik PD ali kdo
od pristojnih odborov, da ne bi povzročali posebnih prevoznih stroškov.
Načelnica KVGN UO PZS:
Rozalija Skobe l.r.
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Predsednik PZS:
mag. Franc Ekar l.r.

NAVODILA ZA ISKANJE IN POPIS ODLAGALIŠČ
KAKO ISKATI DIVJA ODLAGALIŠČA?
1. NAREDITE NAČRT
Najprej premislite, katera območja boste pregledali. Pomislite, kje v vaši okolici se pojavljajo divja
odlagališča. Najpogosteje se divja odlagališča pojavljajo ob prevoznih poteh v gozdu, ob rekah, v
kamnolomih, gramoznicah …
2. PRIPRAVITE OPREMO, KI JO POTREBUJETE ZA POPIS:
a) Pisalo in nekaj natisnjenih popisnih listov (za vsako odlagališče boste izpolnili po enega)
b) Fotoaparat (da boste lahko odlagališče slikali)
c) GPS aparat. Če ga nimate, si ga izposodite. Danes GPS ni več redkost. Imajo ga tudi vsi boljši
mobiteli, nekatere ročne ure, cestne navigacijske naprave (Garmin) ipd. Kvaliteta ni zelo pomembna.
Potrebujete ga le zato, da z njega odčitate koordinate odlagališča ter jih prepišete v popisni list.
V skrajnem primeru lahko opravljate popis tudi brez GPS aparata. Če se popisa lotite na ta način, zelo
natančno opišite lokacijo in pot do odlagališča v rubriki »Opombe« na popisnem listu.
Lahko si pomagate tudi tako, da s seboj na teren vzamete natančen zemljevid območja, ki ga
pregledujete (vsaj 1:25.000) in vanj vrisujete lokacije odlagališč, ki jih odkrijete. Lokacije morajo biti
vrisane in opisane zelo natančno, saj že nekaj deset metrov napake lahko pomeni, da prostovoljci na
dan akcije odlagališča ne bodo našli in ga zato ne bodo mogli počistiti.

3. NA TERENU
a) Podatke o odlagališčih vpisujte v popisne liste.
b) Popisujte vsa odlagališča, ki vsebujejo gradbene, komunalne, kosovne ali nevarne odpadke (kaj
natančno spada v te kategorije, si preberite v popisnem listu).
c) Ne popisujte odlagališč, ki vsebujejo zgolj naravne odpadke (pesek, zemljino, skale, gnoj,
rastlinje).
POZOR: zemlja, pesek, skale spadajo pod NARAVNE in ne gradbene odpadke!
d) Oddaljenost med enim in drugim odlagališčem mora biti vsaj 30 metrov. Če je oddaljenost med
njima manjša, velja kot eno odlagališče.

4. DOMA
Takoj ko pridete domov, odlagališča, ki ste jih našli, vpišite v register divjih odlagališč:
http://www.ocistimo.si/Prijavi-odlagalisce.aspx
Če ste popisovali z GPS aparatom izberite možnost »Poznam koordinate odlagališča«, če GPS aparata
niste imeli s seboj, izberite možnost »Lokacijo odlagališča bom sam poiskal na zemljevidu«.
Vnesite vse podatke o odlagališču, tudi opombe v zadnji rubriki, saj bo to pomagalo prostovoljcem,
da bodo na dan akcije lažje našli in očistili odlagališče, ki ste ga vpisali.

Če bi radi preiskali večje območje ali celo občino, sporočite vaše ime, priimek, naslov E-pošte,
telefon ter ime občine v kateri bi radi popisovali odlagališča na popis@ocistimo.si
Oglejte si, kako poteka popis odlagališč v vaši občini: Kako gre vaši občini?

5. Še nekaj praktičnih navodil za delo z GPS:
GPS aparat prižgite na odprtem terenu, saj bo v tem primeru precej dobro kazal tudi v gozdu
oziroma na področju, kjer je signal slab. Če ga boste prižgali šele tam, verjetno sploh ne bo našel
dovolj satelitov ali pa bo napaka prevelika.
GPS lovi zelo šibek signal satelitov. Signal ne more prodreti skozi človeško telo. Zato sprejemnik
nosite v rokah, dobra lega je tudi v zgornjem pokrovu ali na naramnicah nahrbtnika. V žepu hlač
ali srajce pa večinoma slabo lovijo signal.
Ko pridete do odlagališča, se postavite na sredino in imejte GPS ves čas prižgan. Na popisni list
prepišite koordinate iz GPS aparata šele takrat, ko končate z vpisovanjem drugih podatkov.

Če imate kakršno koli vprašanje se obrnite na popis@ocistimo.si
Hvala za vašo pomoč!
Ekipa Očistimo Slovenijo v enem dnevu!

POPISNI LIST (za popis na terenu natisnite le to stran)
Popisovalec (ime in priimek; organizacija):
Št.:
Dostop (označite najboljšo možnost, na kakšen način je mogoč dostop)
osebni avto – terenski avto – peš -- nevaren
metrov Oddaljenost najbližje ceste, po kateri lahko pelje osebni avtomobil
Lega
ravnina -- pobočje -- kotanja
2
Površina
(dolžina
krat
širina)
m
m3 Prostornina (Ocenite. V pomoč pri oceni: pralni stroj meri četrt m3, osebni avto pa 5 m3)
Sestava odpadkov v % (napišite odstotek pri vsaki skupini, ki je prisotna)
% NARAVNI ODPADKI (zemlja, pesek, prod, jalovina, skale, veje, hlodovina, kompost, gnoj, mrhovina, odpadne rastline)

% GRADBENI (beton, opeka, vreče cementa, omet, vreče apna, keramične ploščice, gradbene kovine)
% KOMUNALNI (papir, karton, steklo, drobne kovine, drobna plastika, stiropor, iverne plošče)
% KOSOVNI (pohištvo, sedežne garniture, žimnice, bela tehnika, televizije, štedilniki, kolesa)
NEVARNI (salonitne plošče, motorna vozila, pnevmatike, asfalt, odpadna olja, maziva, barve, laki, razpršilci,

% akumulatorji, pesticidi in njihove embalaže, izolacija, kondenzatorji, baterije, medicinske igle, fluorescentne luči,
strelivo, nevarna čistilna sredstva ter sodi z nedoločljivo vsebino)
3
3
Opis in količina nevarnih odpadkov (Npr.: 0,5 m salonitk, 1m asfalta in 3 igle)

Čas nastanka fotografije odlagališča - ura, minuta; datum (preberite iz fotoaparata)
Lokacija (koordinate preberite iz GPS. Če GPS ne lovi, pojdite naprej in vpišite točko, kjer je
X/Y
spet začel delati, nato pod Opombe opišite pot od odlagališča do kraja, kjer je spet signal)
Opombe (Opis lege ali poti do odlagališča; posebna oprema, ki jo bomo potrebovali za čiščenje. Če ne uporabljate GPS aparata, tu
podrobno opišite lego in pot do odlagališča, da boste lokacijo odlagališča lahko označili v registru divjih odlagališč.)

Popisovalec (ime in priimek; organizacija):
Št.:
Dostop (označite najboljšo možnost, na kakšen način je mogoč dostop)
osebni avto – terenski avto – peš -- nevaren
metrov Oddaljenost najbližje ceste, po kateri lahko pelje osebni avtomobil
Lega
ravnina -- pobočje -- kotanja
2
Površina
(dolžina
krat
širina)
m
m3 Prostornina (Ocenite. V pomoč pri oceni: pralni stroj meri četrt m3, osebni avto pa 5 m3)
Sestava odpadkov v % (napišite odstotek pri vsaki skupini, ki je prisotna)
% NARAVNI ODPADKI (zemlja, pesek, prod, jalovina, skale, veje, hlodovina, kompost, gnoj, mrhovina, odpadne rastline)

% GRADBENI (beton, opeka, vreče cementa, omet, vreče apna, keramične ploščice, gradbene kovine)
% KOMUNALNI (papir, karton, steklo, drobne kovine, drobna plastika, stiropor, iverne plošče)
% KOSOVNI (pohištvo, sedežne garniture, žimnice, bela tehnika, televizije, štedilniki, kolesa)
NEVARNI (salonitne plošče, motorna vozila, pnevmatike, asfalt, odpadna olja, maziva, barve, laki, razpršilci,

% akumulatorji, pesticidi in njihove embalaže, izolacija, kondenzatorji, baterije, medicinske igle, fluorescentne luči,
strelivo, nevarna čistilna sredstva ter sodi z nedoločljivo vsebino)
3
3
Opis in količina nevarnih odpadkov (Npr.: 0,5 m salonitk, 1m asfalta in 3 igle)

Čas nastanka fotografije odlagališča - ura, minuta; datum (preberite iz fotoaparata)
Lokacija (koordinate preberite iz GPS. Če GPS ne lovi, pojdite naprej in vpišite točko, kjer je
X/Y
spet začel delati)
Opombe (Opis lege ali poti do odlagališča; posebna oprema, ki jo bomo potrebovali za čiščenje. Če ne uporabljate GPS aparata, tu
podrobno opišite lego in pot do odlagališča, da boste lokacijo odlagališča lahko označili v registru divjih odlagališč .)

RAZLAGA POPISNEGA LISTA
Popisni list smo pripravili tako, da na eno A4 stran prideta po dva, če tiskamo obojestransko, štirje. Tako varčujemo pri
papirju, hkrati pa je po naših izkušnjah tako na terenu lažje vpisovati podatke.

1.

Popisovalec/popisovalka (Ime in priimek. Če popisujete v imenu organizacije, napišite tudi to.)

2.

Dostop (označite najboljšo možnost, na kakšen način je mogoč dostop)

3.


Z OSEBNIM AVTOMOBILOM

S TERENSKIM AVTOMOBILOM (npr. dostop po travniku, zelo slabem ali strmem kolovozu)

PEŠ (na poti so ovire, ki preprečujejo dostop z vozili; odlagališče je na bregu)

NEVAREN DOSTOP (brezna, prepadna pobočja, jame, bregovi reke)
Oddaljenost najbližje ceste, po kateri lahko pelje osebni avtomobil (ocena v metrih)

4.

Lega

5.


RAVNINA

POBOČJE

KOTANJA
Površina v m2 (Ocenite dolžino in širino odlagališča tako da hodite ob njem in štejete korake – en dolg korak meri
en meter. Nato oboje zmnožite. Če odlagališče sestavlja več ločenih kupov, naredite to za vsak kup posebej in
seštejete.)

6.

Prostornina v m3 (Ocenite. Za primerjavo: 1 pralni stroj meri četrt kubičnega metra, osebni avto pa okoli 5
kubičnih metrov.)

7.

Sestava odpadkov v % (Napišite odstotek pri vsaki skupini, ki je prisotna na odlagališču.)


8.

NARAVNI ODPADKI: zemlja, pesek, prod, jalovina, skale, veje, hlodovina, kompost, gnoj, mrhovina,
odpadne rastline. %

GRADBENI ODPADKI: beton, opeka, vreče cementa, omet, vreče apna, keramične ploščice, gradbene
kovine. %

KOMUNALNI ODPADKI: papir, karton, steklo, drobne kovine, plastika, stiropor in podobno. %

KOSOVNI ODPADKI: pohištvo, sedežne garniture, žimnice, televizije, štedilniki, bela tehnika, kolesa in
podobno. %

NEVARNI ODPADKI: salonitne plošče (salonitke), motorna vozila, pnevmatike, asfalt, odpadna olja,
maziva, barve, laki, razpršilci, akumulatorji, pesticidi in njihove embalaže, izolacija, kondenzatorji,
baterije, medicinske igle, fluorescentne luči, strelivo, nevarna čistilna sredstva, sodi z nedoločljivo vsebino
in podobno. %
Opis in količina nevarnih odpadkov (Naštejte vse vrste nevarnih odpadkov, ki so na odlagališču in za vsako vrsto
napišite količino. Npr.: 0,5 m3 salonitk in 3 igle)

9.

Čas nastanka fotografije odlagališča; ura, minuta, datum (Čas nastanka preberite iz fotoaparata. Pomembno je
da ga zabeležite, saj boste tako kasneje vedeli, katera fotografija sodi k določenemu odlagališču. Odlagališče
lahko fotografirate tudi po večkrat.)

10.

Lokacija (Koordinate preberete iz GPS. Če GPS ne lovi, pojdite naprej in vpišite točko, kjer je spet dobil signal.)

11.

Zaporedna številka lokacije v GPS – Št. zgoraj desno na popisnem listu (Če želite lokacijo odlagališča shraniti v
GPS, je potrebno ali pritisniti gumb, ki je na ohišju aparata - navadno zraven gumba piše »mark« - ali pa poiskati v
meniju ustrezen ukaz in pritisniti tipko za potrditev. GPS vsaki vneseni točki avtomatsko doda zaporedno številko
vnosa. To številko prepišite zgoraj desno na popisni list. To ni obvezno, lahko pa vam olajša delo, saj vam ni
potrebno prepisovati koordinat na popisni list.)

12.

Opombe (Opombe, ki bodo prostovoljcem na dan akcije olajšale iskanje oziroma čiščenje odlagališča. Tu
napišite, če potrebujemo kakšno posebno opremo za čiščenje, npr. vrvi, lopate, težko mehanizacijo. Če ne
uporabljate GPS aparata, tu podrobno opišite lokacijo in pot do odlagališča, da ga boste lahko natančno označili v
registru divjih odlagališč ter da ga bodo prostovoljci, ki bodo odlagališče čistili, lahko našli)
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MEDNARODNO LETO BIOTSKE
PESTROSTI

zveza Slovenije preko svoje komisije za varstvo
gorske narave. Ta bo preko svojih odsekov za
varstvo narave in odborov za varstvo gorske narave
skozi vse leto z naravovarstvenimi predavanji,
izleti, ekskurzijami, izobraževanji in drugimi
akcijami pomagala pri osveščanju in s tem
ohranjanju bogastva naše žive narave. Planinci se
bomo tako pridružili ljudem po vsem svetu pri
ozaveščanju, da izginjanje vrst prizadene tudi
človeštvo.
Akcije Planinske zveze Slovenije in njenih članic
sproti objavlja v Koledarju dogodkov na spletni
strani www.biotskaraznovrstnost.si Ministrstvo za
okolje in prostor in KVGN http://kvgn.pzs.si/ .
Nekatere akcije so že zbrane v spodnji
razpredelnici. Sproti jo bomo dopolnjevali, zato vas
prosim,
da
jih
sporočate
na
e-naslov:
rozi.skobe@siol.net.

L

eta 1992 je bila v Riu de Jeneiru sprejeta
Konvencija o biotski pestrosti. Podpisalo jo je
193 držav, tudi Slovenija. Združeni narodi so
leto 2010 razglasili za leto biotske pestrosti. Namen
leta je poudariti pomen biotske pestrosti za
človeka, zato se letošnji slogan glasi: BIOTSKA
RAZNOVRSTNOST JE ŽIVLJENJE. NAŠE ŽIVLJENJE.
Partner tega leta je med prvimi postala Planinska

Akcije članic PZS ob Mednarodnem letu biotske raznovrstnosti:
DATUM
PRIREDITVE

NAZIV, NAMEN IN KRAJ PRIREDITVE,
POHODA IN DRUGE AKCIJE

ORGANIZATOR
AKCIJE

INFORMACIJE,
NATANČNEJŠI PODATKI

27. 03 .2010

Sadilni dan v cvetlično zeliščnem parku
Lilija pri Pečovniški koči na Grmadi

PD Grmada

Odsek za varstvo narave

1. 04. 2010

Živali naših gora in njih varovanje

Irena Brložnik
irena.brloznik@siol.net

Ekskurzija v Krakovski gozd - po Resljevi
poti, vodili bodo strokovnjaki Zavoda RS za
varstvo narave – območna enota Novo mesto

MDO Savinjske, PD
Velenje
Območna enota
Zavoda RS za varstvo
narave Novo mesto

Boč z velikonočnico - ekskurzija

MDO Gorenjske

3. 04. 2010

3. 04. 2010
15. 04. 2010

17. 04. 2010

10. in 11. 04.
2010
24. 04. 2010
april

15. 05. 2010

22. 05. 2010

24. 05. 2010

Ogled zavarovanega rastišča velikonočnice
na Boču
Vseslovenska očiščevalna akcija »Očistimo
Slovenijo v enem dnevu«, ob Svetovnem
dnevu Zemlje, sanacija črnih odlagališč in
čiščenje planinskih poti in okolic planinskih
koč, osveščanje, ter priprava pogojev za
ohranjanje biotske pestrosti
Planinski dom Gospodična na Gorjancih prvi
del strokovnega usposabljanja za varuhe
gorske narave (teme: Gozd, Živalstvo
gorskega sveta, Natura 2000, …)
Sadilni dan v cvetlično zeliščnem parku
Lilija pri Pečovniški koči na Grmadi
Gorska straža in varuhi gorske narave PD
Poljčane fizično varuje rastišče
velikonočnice v času njenega cvetenja na
Boču.
Kuželjska stena – spoznavanje rastlinstva
Dan biotske pestrosti na Radenskem polju,
vodena ekskurzija in zaključek tečaja za
gorske stražarje MDO Dolenjske in Bele
krajine
in
MDO Savinjski izlet na Radensko polje in
spoznavanje biotske pestrosti parka
Evropski dan parkov: skupna akcija
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Andrej Hudoklin
Dušan Klenovšek
Marija Klofutar
marija.klofutar@gmail.com
Bernard Alič
Milan Vodnik
domus.milan@volja.net

PD Škofja Loka

Vsa PD v
Sloveniji

Rozi Skobe
rozi.skobe@siol.net

KVGN UO PZS

Rozi Skobe
rozi.skobe@siol.net

PD Grmada Celje

Odsek za varstvo narave PD
Grmada Celje

PD Poljčane

Odsek za varstvo narave PD
Poljčane

MDO Gorenjske

Marija Klofutar
marija.klofutar@gmail.com
Tomaž Pirjevec

MDO Dolenjske in
Bele krajine
MDO Savinjske, PD
Velenje

Rozi Skobe
rozi.skobe@siol.net
Irena Brložnik
irena.brloznik@siol.net

varuhi gorske narave

Rozi Skobe
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prostovoljnih nadzornikov v TNP in varuhi
gorske narave, osveščanje obiskovalcev gora
o pomenu biotske pestrosti
27. 05. 2010
maj
maj
maj, junij
junij
julij
junuj

Obisk rastišča narcis na Struški – Golica
Fizično varovanje rastišča rumenega sleča
pri Gabrju pod Gorjanci in pohod z
osveščanjem pohodnikov o njenem pomenu
Gorska straža in varuhi gorske narave
varujejo rastišče Clusijevega svišča na SV.
Lovrencu v času cvetenja
Drugi in tretji del strokovnega usposabljanja
za varuhe gorske narave
Ekskurzija na Mirno goro in proučevanje
rastlinstva te gore
Botaniziranje na Črni prsti pod vodstvom
inštruktorja za varstvo gorske narave
Cerkniško jezero in predstavitev biotskega
bogastva parka, posegi v parku za vračanje
narave v naravno prvobitnost

(VGN)

rozi.skobe@siol.net

PD Škofja Loka

Milan Vodnik
domus.milan@volja.net

PD Krka Novo mesto

Odsek za varstvo narave PD
Krka Novo mesto

PD Lisca Sevnica

Odsek za varstvo narave PD
Lisca Sevnica

KVGN
MDO Dolenjske in
Bele krajine
MDO Dolenjske in
Bele krajine

Rozi Skobe
rozi.skobe@siol.net
Rozi Skobe
rozi.skobe@siol.net
Rozi Skobe
rozi.skobe@siol.net

MDO Notranjske

Miro Mlinar
miro.mlinar@siol.net

25. 08. 2010

Izlet Konečka planina – Boskovec z obiskom
Alpskega vrta na Golteh, osveščanje in
spoznavanje alpske flore

PD Velenje

Irena Brložnik
irena.brloznik@siol.net

11. 09. 2010

Lubnik, jama Kevdrc z netopirji,
spoznavanje netopirjev

MDO Gorenjske

Marija Klofutar
marija.klofutar@gmail.com
Marjan Barčič

MDO
Notranjske

Miro Mlinar
miro.mlinar@siol.net

Vsa PD, ki imajo
planinske domove

Načelniki odsekov za varstvo
narave v PD

Pokljuška barja, vodena ekskurzija

KVGN in TNP

Rozi Skobe

Voden ogled Botaničnega vrta v Ljubljani ter
spoznavanje različnih rastlin

PD Škofja Loka

Milan Vodnik
domus.milan@volja.net

9. 10. 2010

oktober

julij
maj ali junij

Za varuhe gorske narave, aktivne gorske
stražarje in načelnike odsekov za varstvo
narave v PD na področju MDO Notranjske,
ekskurzija v Ajdovščino, ogled najdišč
mineralov in ogled razstave le teh in drugih
zanimivih zbirk v privatni lasti
Prvi ponedeljek v oktobru ob Svetovnem
dnevu habitata ureditev naravovarstvenih
vitrin v planinskih domovih, v katerih se
opozori na pomen ohranjanja habitatov

Pa še to: Prvi ponedeljek v mesecu oktobru, ob Svetovnem dnevu habitata, pa smo se dogovorili
za ureditev naravovarstvenih vitrin v planinskih kočah, v katerih se opozori na pomen ohranjanja
habitatov. Prav tako bomo obiskovalce osveščali tudi o naravni in kulturni dediščini območij, po
katerih potekajo planinske poti.
Pripravila: Rozalija Skobe

ODBOR ZA ČLANSTVO
ANALIZA STRUKTURE GIBANJA
ČLANOV V LETU 2009

N

a dan 31.12.2009 so člani PZS združevali
57.637 oseb, kar je za 1 % manj kot
predhodno leto. Iz preglednice, ki jo je
pripravila strokovna služba PZS je razvidno, da
je 70 PD izgubilo več kot 5 % članov, 39 od teh
70 PD je izgubilo več kot 10 % članov.
Beležimo dva MDO, kjer je število članov
upadlo za 5 % in en MDO, kjer znaša padec
članov PD kar za 9 %.
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Pri celotnem članstvu je evidentiran le porast
A članov (za 251 članov, t.j. 13,5 %). To
članstvo se je izrazito povečalo v 9 MDO, v
treh MDO pa zmerno. Število A članov je v PD
zelo raznoliko in se v razmerju do ostalih
članov v PD giba od enega do 6 na 100 članov.
Nerazumljivo je, da po A članarini, ki nudi več
krat višje zavarovalne odškodnine za primer
poškodb ter druge ugodnosti, ne sežejo številni
planinci, ki so zelo aktivni in preživijo mnogo
dni na leto v gorah. Še vedno beležimo 54 PD,
ki nimajo niti enega A člana. Za predvidevati

Obvestila Planinske zveze Slovenije

članskega gradiva oz. znamkic mora UO po
veljavnem dokumentu izbrisati. Ker je po
podatkih strokovne službe PZS pri teh PD še
vedno nekaj volje za ureditev članskega
statusa, jim je generalni sekretar naslovil
poziv, da uredijo svoje članske obveze
najkasneje do 30. marca letos. Če to PD ne
bodo storila, se predlaga njihov izbris iz
članstva. Z veseljem smo ugotovili, da je SPD
Celovec ponovno med aktivnimi člani PZS.

je, da v teh PD tudi ni niti enega bralca
Planinskega vestnika? Po skupni bilanci vseh
članov v PD se je to zmanjšalo v vseh ostalih
kategorijah. V primerjavi z letom 2008 smo
lansko leto zaključili z 437 manj B člani. V
šestih MDO se je to število članov povečalo, v
enem MDO imajo število B članov enako kot
prejšnje leto in v 5 MDO se je število B članov
zmanjšalo. Primerjava podatkov o številu S+Š
članov za leto 2008 in 2009 pove, da se je njih
število še zmanjšalo za 138 oseb. V petih MDO
se je to število sicer povečalo, v enem MDO
štejejo enako število teh članov kot leto pred
tem, v šestih MDO pa se je število tega
članstva zmanjšalo. Število P+O članov se je v
letu 2009 nadalje zmanjšalo za 363 oseb. V
šestih MDO se je njihovo število povečalo žal
pa se je v šestih MDO tudi zmanjšalo. Lani
novembra je Odbor za članstvo s predsedniki
MDO razpravljal o potrebi, da se zaradi upada
števila članov kategorije S+Š to obravnava po
MDO in še posebej v tistih PD, kje je to
negativno gibanje izrazito. Takrat so bili
sprejeti sklepi, ki bodo ob izvajanju
dogovorjenega pripomogli k izboljšanju stanja.
Sedaj je treba ta sklep dopolniti, saj je
potrebna po PD in MDO celovita razprava o
upadu števila članstva in takrat nudeno pomoč
glede upadanja S+Š članstva razširiti tudi glede
članstva
kategorije P+O in B. Odbor za
članstvo je na svoji seji prve dni februarja dal
vodstvu PZS pobudo, da o svojih gornjih in
drugih
ugotovitvah
podrobneje
seznani
predsednike MDO na njihovi prvi naslednji seji.
Strokovna služba PZS je predsednikom MDO že
posredovala preglednico članstva PD z dne
31.12.2009.

V preglednici članov PZS je navedeno tudi 9
postaj GRS. Brez dvoma je PZS zadovoljna, da
so se ohranile te povezave z reševalnimi
postajami in njenimi člani, saj tudi med večino
postaj in področnimi PD poteka dobro
sodelovanje. Ker pa so postaje vključene le
kot organizacijske enote brez primarno
izkazanega članstva, daje Odbor v razmislek
pobudo, da pride iz več razlogov do boljše
organizacijske
povezave
med
obema
subjektoma ter da GRZS postane kolektivni
član PZS, njeni člani pa so člani PD, ki so si jih
izbrali glede stalnega bivališča ali po drugih
vzgibih. Enako povezavo predlaga Odbor med
ZGVS in PZS..
Tuje planinske organizacije poznajo tudi
dejansko izkazano kolektivno članstvo. V
Sloveniji bi ta status po predlogu ponudili
opremljevalcem
(podjetjem,
ki
nam
omogočajo cenejšo nabavo planinske in druge
opreme) in delovnim organizacijam, ki v
svojem sestavu nimajo PD, pa bi svojim
zaposlenim želeli omogočiti tesnejšo povezavo
s planinsko organizacijo oz. dejavnostjo.
Možno je, da bi PZS iztržila nadaljnje popuste,
v kočah pa bi imeli več obiskovalcev in
pridobili še kakšen evro.

Člani PZS
Ob koncu prejšnjega leta je štela PZS 261
članov. Društva, ki v letu 2009 niso prevzela

Odbor za članstvo: Danilo Škerbinek

GOSPODARSKA KOMISIJA
NAJAVA OBJAVE JAVNEGA RAZPISA ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
EVROPSKEGA SKLADA ZA REGIONALNI RAZVOJ - ESRR ZA
SOFINANCIRANJE OBNOVE IN POSODOBITVE PLANINSKIH POSTOJANK
Ministrstvo za gospodarstvo je objavilo najavo za razpis za pridobitev sredstev Evropskega
sklada za regionalni razvoj. V nadaljevanju objavljamo informacijo v zvezi s tem:
Ministrstvo za gospodarstvo najavlja objavo Javnega razpisa za pridobitev sredstev Evropskega
sklada za regionalni razvoj - ESRR za sofinanciranje obnove in posodobitve planinskih postojank.
Predmet javnega razpisa bo sofinanciranje obnove in posodobitve planinskih postojank, ki bo
vsebovala sledeče elemente: obnovo in posodobitev prostorov za nastanitve in prostorov za
17
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strežbo jedi in pijač, ekološko prenovo in obnovo oz. posodobitev komunalne opremljenosti
objekta. Upravičeni stroški, ki bodo sofinancirani so stroški gradnje in stroški nakupa nove
opreme. Na razpis se bodo lahko prijavila planinska društva (lastniki postojank), ki imajo v
svojem programu dela za leto 2010 predvideno obnovo prijavljene postojanke ter gospodarske
družbe, ki imajo s planinskim društvom sklenjeno pogodbo o najemu planinske postojanke za
zahtevano obdobje. Višina razpisanih sredstev v okviru javnega razpisa bo 1.500.000 EUR, višina
sofinanciranja upravičenih stroškov bo lahko dosegla 65 %, vendar največ 100.000 EUR. Najnižja
vrednost posamezne prijavljene obnove bo 30.000 EUR.
___________________________________________________________________________________

NAJVIŠJE CENE NOČITEV, OSNOVNE PREHRANE IN NAPITKOV V
PLANINSKIH KOČAH I. IN II. KATEGORIJE V LETU 2010
Upravni odbor Planinske zveze Slovenije je na svoji 17. seji dne 12. novembra 2009 v
skladu z 50. členom Statuta Planinske zveze Slovenije sprejel sklep o najvišjih cenah
nočitev, osnovne prehrane in napitkov v kočah I. in II. kategorije, ki ga je v skladu s 15.
členom »Pravilnika o upravljanju poslovanju in opremi planinskih koč« pripravila
Gospodarska komisija UO PZS.
Najvišje dovoljene cene nočitev, osnovne prehrane in napitkov v kočah I. in II. kategorije, v
letu 2010 so naslednje:
Storitev
kategorije koče:
I.
II.
1. NOČNINE
člani
nečlani
člani
nečlani
a) soba 1 – 4 postelje
13,50 €
27,00 €
10,00 €
20,00 €
b) soba 5 in več postelj
10,00 €
20,00 €
8,00 €
16,00 €
c) skupna ležišča
9,00 €
18,00 €
6,00 €
12,00 €
Pravico do članske cene prenočevanja, imajo v sobah in na skupnih ležiščih vsi člani PZS z
veljavno izkaznico, člani slovenskih zamejskih planinskih društev in slovenskih planinskih
društev v tujini, člani Planinske zveze Hrvaške, na osnovi bilateralnega sporazuma iz leta
1992 in člani planinskih organizacij včlanjenih v UIAA in CAA, s katerimi ima PZS sklenjen
sporazum o reciprociteti. V zimskem času se cene prenočevanja lahko povečajo za
prispevek 2,50 €/dan za uporabo kuriva za ogrevanje koče.
Storitev
2. HRANA

kategorije koče:

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

I.
4,70 €
6,00 €
6,20 €

II.
3,5 €
4,5 €
5,0 €

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

1,8 €
3,5 €
1,5 €

1,3 €
2,0 €
1,0 €

Vse ostale cene prehrane in pijač, razen priporočenih, se oblikujejo prosto.
Obiskovalcem, ki pri mizi v planinski koči uživajo le lastno prehrano (iz nahrbtnika) in
hrane v koči ne naročijo ( čaj oziroma druge napitke) se lahko zaračuna strošek uporabe
in čiščenja v višini 1€ na osebo. Plačila tega prispevka so oproščeni otroci kategorije P+O
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Znižanih cen za planince pri hrani in pijači ni!
Upravljavci planinskih koč 3. kategorije oblikujejo cene prenočišč, hrane in pijače sami,
spoštovati pa so dolžni znižano ceno za prenočevanje, ki velja za člane PZS.

PRENOČEVANJE V PLANINSKIH KOČAH V LETU 2010
Pravico do članske cene prenočevanja imajo v sobah in na skupnih ležiščih vsi člani PZS z
veljavno planinsko izkaznico, člani slovenskih zamejskih planinskih društev in slovenskih
planinskih društev v tujini, člani Planinske zveze Hrvaške, na osnovi bilateralnega sporazuma
iz leta 1992 in člani planinskih organizacij včlanjenih v CAA in UIAA, s katerimi ima PZS
sklenjen sporazum o reciprociteti. Podpisniki sporazuma o reciprociteti so:
Nemčija

DAV -Deutscher Alpenverein

Liechtenstein LAV - Liechtensteiner
Alpenverein
Avstrija
OeAV – Österreichister
Luxembourg
GAL - Groupe Alpin
Luxembourgeois
Alpenverein
Belgija
BAC - Belgische Alpen Club
Nizozemska
NKBV - Niederlandse Klim – en
Bergsport Vereniging
CAB - Club Alpin Belge
Švica
CAS – Club Alpin Suisse
Španija
FEDME - Federacion Espańola
AACBa - Akademischer Alpenclub
de Deportes de Montańa
Basel
Velika
AC - Alpine Club
AACB - Akademischer Alpenclub
Britanija
Bern
Italija
CAI - Club Apino Italiano
CAAG - Club Alpin Académique
Genčve
AVS - Alpenverein Südtirol
AACZ - Akademischer Alpenclub
Zürich
Francija
CAF - Club Alpin Français
Slovenija
PZS – Planinska zveza Slovenije
Enaka ugodnost velja tudi za pripadnike SV, ko opravljajo službene dolžnosti.
10 % znižanja, na člansko ceno, ki velja le na skupnih ležiščih, imajo
- mladi člani P+O kategorije do dopolnjenega 15. leta starosti,
- registrirani alpinisti, vsi registrirani vodniki PZS, mentorji planinskih skupin, vsi registrirani
varuhi gorske narave, vsi registrirani markacisti in vsi registrirani člani postaj Gorske
reševalne službe Slovenije.
Do brezplačnega prenočišča so upravičeni:
- gorski reševalci in markacisti na akciji
Za tiste obiskovalce, ki imajo lastno posteljnino (lastne rjuhe) velja dodatno znižanje cene v
fiksnem znesku 1,6 € na ceno prenočišča za planince. Vsi ti se morajo pri prijavi izkazati z
lastno posteljnino, sicer plačajo normalno ceno prenočišča. Društva - oskrbniki imajo tudi
pravico do občasnih kontrol ležišč. Zlorabe se kaznujejo s plačilom 3 kratne polne cene
ležišča.
Družine z najmanj 3 člani imajo 10% popust pri prenočevanju .
Planinskim društvom priporočamo, da omogočijo brezplačno prenočevanje na skupnih ležiščih
vsem registriranim vodnikom PZS in gorskim vodnikom, ki vodijo organizirane planinske skupine
(s potrdilom PD). Za gorske vodnike, ki jih plačajo posamični klienti, to priporočilo ne velja.
Pravico do članske cene imajo samo tisti obiskovalci, ki se izkažejo z veljavno planinsko
izkaznico z znamkico za leto 2010.
Načelnik GK PZS:
Franc Štibernik l.r.

Predsednik PZS:
Franc Ekar l.r.
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SLOVENSKI PLANINSKI MUZEJ
36. POROČILO O ZBIRANJU DONACIJSKIH SREDSTEV PD NA DAN 28. 2. 2010
Planinsko društvo

Št.
članov
31.12.2007

Pogodbeni
znesek ( €)

Dogovorjeni
plačilni pogoji

Datum
pogodbe

PD Dovje-Mojstrana

390

1170

31.12.2009

PD Javornik –Koroška Bela

536

1608

PD Rateče -Planica

29

PD Gorenja vas

Datum
nakazila

Nakazana
vsota €

%

05.11.2008

07.11.2008

1170

100

31.12.2009

03.11.2008

13.08.2009

1608

100

87

31.12.2009

04.11.2008

31.12.2008

87

100

217

651

31.12.2009

07.11.2008

03.04.2009

651

100

PD Radovljica

1040

3120

14.11.2008

16.12.2008
25.11.2009

1040
1040

33
66

PD Jezersko

164

492

I. 31.12.2008
II. 1.12.2009.
III. 31.12.2010
31.12.2009

09.11.2008

11.12.2009

492

100

PD Dravograd

265

795

31.12.2009

03.11.2008

07.05.2009

795

100

PD RTV Ljubljana

103

309

3.12.2009

12.11.2009

03.03.2009

309

100

PD Rečica ob Savinji
PD Kranj

146
1076

438
3228

31.12.2009
31.12.2009

10.11.2009
12.11.2009

PD »Paloma« Sladki vrh

408

1224

07.04.2009
22.01.2009
05.05.2009
31.12.2008

146
1076
2152
408

33
33
100
66

30.12.2009

408

I. 31.12.2008

18.11.2008

II. 31.12.2009.

podpisa

III. 1.12.2010
PD Srednja vas v Bohinju

436

1308

31.12.2009

12.11.2008

13.11.2008

1308

100

PD dr. Gorazd Zavrnik

46

138

31.12.2009

14.11.2008

08.12.2008

138

100

PD Mozirje

135

405

31.12.2009

15.11.2008

26.11.2008

405

100

PD Podpeč -Preserje

455

1365

31.12.2009

14.11.2008

17.11.2008

1365

100

PTT in Telekom

1025

3075

Pogodba?

17.11.2008

100

3

22.04.2009

1426

50

Mežica

195

585

31.12.2009

12.11.2008

30.12.2008

585

100

PD Horjul

198

594

I. 1.12.2008
II. 1.12.2009.

20.11.2008

05.12.2008
20.07.2009

198
198

33
66

PD Ljubljana –Matica

3114

9342

02.12.2008

30.12.2008

3114

33

30.12.2009

3314

66

PD Postojna

III. 1.12.2010
I. 31.12.2009.
II. 31.12.2010
III.31.03.2010.
PD Tržič

359

1077

31.12.2009

18.11.2008

13.01.2009

210

20

PD Dol pri Hrastniku
PD Ruše

199
359

597
1077

31.12.2009
31.12.2009

17.11.2008
18.11.2009

15.06.2009

1077

100

PD Obrtnik Ljubljana

47

141

31.12.2009

15.11.2009

24.11.2009

150

106

PD Zagorje
PD Hakl Sveta Trojica

421
211

1263
633

31.12.2009
31.12.2009

21.11.2008
20.11.2008

27.11.2008

633

100

PD Pohodnik

117

351

31.12.2009

24.11.2008

16.04.2009

351

100

PD Lendava

37

111

31.12.2009

25.11.2008

20.03.2009

111

100

PD Matica Murska Sobota

435

1305

31.12.2009

25.11.2008

29.12.2008

1305

100

PD Integral Ljubljana

405

1215

31.12.2009

25.11.2008

11.05.2009

1215

100

PD Vitanje

100

300

31.12.2009

24.11.2008

05.12.2008

200

100

24.11.2009

100

PD Grosuplje

284

852

31.12.2009

01.12.2008

02.12.2008

852

100

PD Viharnik

242

726

27.02.2009

21.04.2009
30.12.2009

242
242

66

1344

31.03.2009
31.12.2009
31.03.2010
31.12.2009

PD Domžale

448

04.12.2008

27.03.2009

1344

100

PD Ajdovščina

450

1350

31.12.2009

28.11.2008

21.04.2009

1350

100

PD Avtotehna

78

234

31.12.2009

09.12.2009

03.03.2009

234

100

PD Gorje

205

615

31.12.2009

17.11.2008

11.12.2008

615

100٭

PD Vransko
PD Lenart

97
187

291
561

31.12.2009

09.10.2009
24.11.2008

17.12.2008

50
561

17
100

PD Laško

207

621

31.12.2009

15.12.2008

30.12.2008
18.01.2010

207
414

100
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PD Dobrovlje

315

945

31.12.2009

17.12.2008

12.02.2009

945

100

PD Medvode

272

816

31.12.2009

12.11.2008

07.01.2009

816

100

PD Majšperk

121

363

31.12.2009

16.12.2008

17.12.2008

363

100

PD Velenje
.

953

2859

31.12.2009

12.01.2009

18.12.2008

953

33

18.12.2009

953

66

PD Radeče (prispelo 27.12.2009)

226

678

31.12.2009

19.11.2008

22.12.2008

678

100

PD Blagajana

239

717

31.12.2009

22.12.2008

22.12.2008

717

100

PD Vrhnika

426

1278

Urgenca 08.01.2009

22.12.2008
22.12.2009

426
426

33
66

PD Kranjska Gora

60

180

31.12.2008
31.12.2009
31.03.2010
31.12.2009

29.12.2008

30.12.2008

180

100

PD Vipava

182

546

30.03.2009

29.12.2008

14.01.2009
27.11.2009

350
196

100

PD Onger -Trzin

141

423

31.12.2009

30.12.2008

02.02.2009

423

100

PD Jeglič -Smlednik

56

168

31.12.2009

26.12.2008

21.01.2009

168

100

PD Dramlje

135

405

31.12.2009

18.12.2008

06.01.2009

405

100

PD Miklavž –Dravsko polje

88

264

31.12.2009

19.12.2008

11.11.2009

255

95

PD Slivnica -Celje

77

231

31.12.2009

27.12.2008

105

315

31.12.2009

08.01.2009

11.03.2009
23.06.2009
08.01.2009

110
121
315

100

PD Sovodenj
PD Gozd Martuljek
PD Tolmin
PD Dolga pot Dravograd

313
713
61

183

20.01.2009

Urgenca 19.01.2009
20.01.2009

14.10.2009
16.01.2009
24.03.2009

265
713
183

28
33
100

939

100

PD Ljubno ob Savinji

239

717

31.12.2009

21.01.2009

PD za Selško dolino Železniki

447

1341

31.12.2009

08.01.2009

21.01.2009
30.12.2009
10.03.2009

240
240
1341

33
66
100

PD Javornik –Črni vrh nad Idrijo

50

150

31.12.2009

02.02.2009

02.02.2009

100

66

PD Slovenske Konjice

370

1100

Pogodba?

31.03.2009

370

66

29.12.2009

370

05.06.2009

1186.50

50

29.05.2009

300

33

12.02.2009

522

100

Obalno društvo Koper

791

PD Mercator

300

900

I .30.04.2009
II. 28.02.2010
30.04.2009
30.04.2010
30.04.2011

PD Šentjur -Celje

174

522

Pogodba?

PD Vojnik

165

495

31.12.2009

03.03.2009

14.12.2009

330

66

PD Šoštanj

294

882

31.12.2009

06.03.2009

20.03.2009

882

100

PD Saturnus

65

195

31.12.2009

09.03.2009

16.03.2009

195

100

PD Iskra Ljubljana

54

162

31.12.2009

20.03.2009

31.03.2009

162

100

PD Velike Lašče

84

252

31.12.2009

11.03.2009

14.05.2009

252

100

PD Loče-Poljčane
PD Žirovnica

129
511

387
1533

Pogodba?
Pogodba?

23.03.2009
25.03.2009

50
1533

13
100

PD Črna/Koroško

122

366

Pogodba?

27.03.2009

366

100

Društvo plezalcev
Koper

36

108

31.12.2009

27.03.2009

27.03.2009

108

100

PD Idrija

296

888

31.12.2009

26.03.2009

30.03.2009

296

33

452

26.03.2009

30.11.2009
23.12.2009
30.03.2009
03.07.2009

225
77
279
54

31.08.2009
01.04.2009

435

100

1000
1067
100
185
50
100
285

50
100
100

PD Drago Bregar

2373

4.06.2009

25.09.2009

PD Polet Šentrupert

102

308

I. 30.03.2009
II. 20.08.2009
Pogodba ?

PD Križna Gora

145

435

31.03.2009

PD Lisca Sevnica

689

2067

31.12.2009

04.04.2009

PD Cerknica

95

285

31.12.2009

06.04.2009

108
64+3

PD Metlika

116

348

Pogodba?

PD Šmarna gora

95

285

31.12.2009

01.04.2009

21.04.2009
29.05.2009
07.04.2009
30.12.2009
17.04.2009
27.05.2009
17.11.2009

PD Kočevje

337

1011

31.12.2009

06.05.2009

06.05.2009

500

50

PD Bohinjska Bistrica

354

1062

30.06.2011
DopisUO 13.05.2009

Spremeniti
pogodbo

13.05.2009

360

33

15.05.2009
30.12.2009
15.05.2009

622,63
75
50

28

PD Nova Gorica

849

2547

Pogodba?

PD J.Aljaža MB

92

276

Pogodba?

21

37
100

18
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PD Cerkno

235

705

31.12.2009

12.05.2009

19.05.2009

705

100

PD Poljčane
PD Delo
PD Bled

521
69
283

1563
207
849

31.12.2009
Pogodba?
Pogodba ?

18.05.2009

04.06.2009
20.05.2009
21.05.2009

521
69
849

33
33
100

PD Polž –Višnja Gora

201

603

Pogodba?

22.05.2009

197

32

PD Vinska Gora

135

405

31.12.2009

29.05.2009

03.06.2009

405

100

PD Ptuj

721

2163

31.12.2009

24.07.2009

217

651

Pogodba?

24.07.2009
30.12.2009
12.06.2009

1000
500
270

100

PD TAM Maribor
PD Jesenice

453

1359

31.12.2009

12.06.2009

10.08.2009

453

33

PD Podbrdo

233

699

31.12.2009

10.05.2009

18.11.2009

699

100

PD Janez Trdina

265

795

31.12.2009

08.06.2009

08.07.2009

265

33

PD Škale- Hrastovec

72

216

31.12.2009

28.05.2009

18.04.2009

216

100

PD Slavnik -Hrpelje

133

399

31.12.2009

16.06.2009

04.12.2009

399

100

29.06.2009
08.07.2009

01.07.2009
29.01.2010
09.12.2009
08.07.2009

468
468
1653
168

24
47
91
100

43

PD Krka Novo mesto

660

1980

Pogodba?

PD Brežice
PD Sveti Vid Cerknica

599
56

1797
168

31.12.2009
31.12.2009

PD Naveza – Videm/ Ptuj(pogodba
148!)
PD Boč Kostrivnica
(zap.št.pogodbe 190)
PD Škofja Loka
PD Maribor Matica
PD Grmada Celje

?

?

31.12.2011

15.12.2009

70

120

360

?

?

14.08.2009

90

25

1018
873
247

3054
2619
741

?
31.12.2009
31.12.2009

?
30.07.2009
25.08.2009

31.07.2009
31.07.2009
25.08.2009

1054
873
741

33
33
100

PD Šmarje pri Jelšah
PD Cirkulane

143
108

429
324

Pogodba?
18.08.2009 p

31.08.2009
01.09.2009

235
108

54
33

PD Ložno Sv.Florjan

59

177

31.12.2009

2009
2010
2011
15.09.2009

04.09.2009

177

100

PD Sloga Rogatec

83

249

31.12.2009

04.09.2009

04.09.2009

249

100

PD Valentin Stanič

160

480

31.12.2009

29.10.2008

14.09.2009

148

51

20.11.2009

148

30.09.2009

204

100

12.10.2009
14.10.2009
14.10.2009
14.10.2009
22.01.2010
15.10.2009
27.10.2009
05.11.2009

200
40
60
176
176
378
276
534

47
5

06.11.2009

408

100

PD Rovte

68

204

PD
PD
PD
PD

141
245

423
735

Nazarje
Slovenska Bistr.
Žusem
Zreče

31.12.2009

30.09.2009

Novo
176

528

PD Križe
PD Fram
PD Iskra Kranj

398
276
178

1194
828
534

PD Bričnik Muta

136

408

Lovrenc /Pohorje
PD Komenda
PD Železničar-LJ

202
322
268

606.
966
804

PD Skalca- Hoče
PD Črnuče
PD Litija
MDO Ljubljana
Celje-Matica
Podpohorje-Polskava
Oplotnica

245(138)
234
407

745/414
702
1221

849
124
122

2.547
372
366

PTT Maribor
PTT Celje
PD Pristava

246
258
47

740
774
141

PD Tisa Maribor
PD Gornja Radgona
PD Mura

78
339
140

234
1017
420

PD Polom
PD Luče

110
127

330
381

PD Liboje
PD Vevče

138
47

414
141

PD Gornji grad

272

816

31.12.2009

30.12.2009

PD Žetale
PD Ljubljana-Polje
PD Rašica

47
446

141
1338

31.12.2009
31.12.2010
31.12.2011
31.12.2012

20.12.2999

PD Tolmin
PD Črnomelj
PD Skalca HočeSlivnica

713
492
138

2138
1476
414

31.12.2009
30.06.2010
31.12.2010

24.11.2009

PD Železničar Celje
PD Krim
Društvo ekstremnih

159
108

477
324

31.12.2009

04.11.2009

So v investiciji
31.12.2009
30.06.2010
31.12.2010

31
33
100

06.11.2009

167

27

11.11.2009

04.12.2009

268

33

25.11.2009

13.01.2010
18.11.2009
04.12.2009
11.12.2009
15.12.2009
21.12.2009
22.12.2009

138
237
416
350
400
124
366

22.12.2009
23.12.2009
24.12.2009

538
100
141

72
13
100

28.12.2009
29.12.2009
29.12.2009

50
300
420

21
29
100

30.12.2009
30.12.2009

100
381

30
100

30.12.2009
30.12.2009

120
141

29
100

30.12.2009

816

100

30.12.2009

20

08.01.2009
11.01.2010
13.01.2010

309
400
138

15
27
33

29.01.2010
20.01.2010
26.01.2010

100
108
12

21

31.12.2011
31.12.2009

03.12.2009
21.12.2009

31.12.2010

17.12.2009

31.12.2009

66

30.12.2009

33
33

33
100

Miro Eržen,
predsednik uprave
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PLANINSKI VESTNIK
115 LET PLANINSKEGA VESTNIKA

P

laninski vestnik, ki izhaja vse od leta 1895, pokončno
ohranja in razvija slovenstvo in z njim slovensko planinstvo
in velja za najstarejšo slovensko revijo, ki še izhaja. V
ponedeljek, 8. februarja je tako minilo 115 let, odkar je izšla
prva številka. Do danes je izšlo 109 letnikov te revije, ki je
namenjena v prvi vrsti ljubiteljem gora, narave in ljubiteljem
leposlovja. V svoji dolgi zgodovini je imel Planinski vestnik 8
urednikov, prvi je bil profesor Anton Mikuš, sedaj pa ga ureja
Vladimir Habjan. Ob 115-letnici je letos izšel Planinski vestnik
prvič na velikem formatu. Revija je s tem dobila novo grafično
podobo z boljšimi fotografijami, čemur se je prilagodila tudi
vsebina, ki ponuja še več koristnih informacij za obiskovanje
gora. Temu so namenjene posebne strokovne priloge na sredini
revije, več bo reportaž iz domačih gora, bralcem pa bo
omogočeno tudi spoznavanje tujih gorstev.
Na sliki: Prva naslovnica Planinskega vestnika
___________________________________________________________________________________

NAPOVED MARČNE ŠTEVILKE PLANINSKEGA VESTNIKA

V

marčnem Planinskem vestniku bomo obudili spomin na letošnjo zimo, ko so stene Travnika
nad Tamarjem dobesedno oživele tako oblegane so bile. Aljaž Anderle opisuje dve ledni
smeri, ki ju je preplezal s Klemnom Premrlom. V intervjuju predstavljamo plezalsko
legendo Rada Kočevarja. Uroš Podovšovnik v besedah in slikah opisuje in prikazuje svoje
zbližanje z Raduho. V tujino smo se odpravili na treking v Nepal. Tokrat v rubriki Z nami na pot
pišemo o gorah nad planino Razor, v tujino pa smo se odpravili na avstrijsko Štajersko. Žarko
Rovšček je spomnil na pomembno skupščino PZS pred 60. leti. Slavica Tovšak je obiskala
planince v Celovcu, Emil Pevec pa je opisal letošnje najpomembnejše tekmovanje mladih
planincev. Spomnili smo se tudi nedavno ponesrečenega italijanskega alpinista Luce Vuericha, ki
je pogosto plezal tudi z našimi plezalci. Vzgojni del revije je tokrat še posebej bogat: pišemo o
rjavi žabi, o prehrani, športnem treningu, pripravi na zimsko turo, številki 112 in o alpinistični
tehniki v ledu. Urban Golob v razmišljanju o alpinizmu podaja svoja stališča o bogastvu osebne
zgodbe. V zadnjem delu revije sledi cela vrsta alpinističnih novic, vesti iz planinske organizacije
in novih knjigah.
Želimo vam veliko veselja pri branju Planinskega vestnika!
Uredništvo

KOMISIJA ZA PLANINSKE POTI
OTVORITVE KRKINIH POTI

V

sklopu sodelovanja med Planinsko zvezo Slovenije in Krko Novo Mesto, Krka financira opremljanje in
vzdrževanje 15. planinskih poti s smernimi tablami. Nekaj poti je bilo opremljenih že v letu 2009 in
so bile slovesno predane
namenu, ostale pa bodo predane KPP in PD v letošnjem letu. Predvideni datumi otvoritev poti v
spomladanskem času so naslednji:
marec
sobota, 13.3. - pohod na Polhograjsko Grmado iz doline Ločnice in sobota, 27.3. - Boč
maj
sobota, 8.5. - pohod na Čaven in sobota, 15.5. - pohod na Slavnik
junij
sobota, 5.6. - pohod na Polhograjsko Grmado iz Polh. Gradca in sobota, 12.6. - pohod na Planino v
Podbočju
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OBVESTILO

K

omisija za planinska pota obvešča vsa planinska društva in druge zainteresirane, da sta oba za leto
2010 predvidena tečaja markacistov (maja in junija v Domu na Boču in Rudijevem domu na Donački
gori in septembra na Erjavčevi koči) že polno zasedena, zato, novih prijav ne bomo več sprejemali.
Prosimo vas, da naše opozorilo upoštevate in novih prijav zato ne pošiljate več.

__________________________________________________________________________________

SREČANJE MARKACISTOV
DOLENJSKE IN BELE KRAJINE

V

petek, 29.01.2010, ob 17 uri so se
markacisti OPP Dolenjske in Bele krajine
zbrali na srečanju markacistov, ki je
potekal v planinski koči na Krašnjem vrhu. Na
srečanju je bilo prisotnih 32 markacistov. Vodja
odbora za planinske poti Mladen Živković je
pozdravil prisotne in z zadovoljstvom ugotovil,
da je prisotna večina vabljenih markacistov
Dolenjske in Bele krajine, kar kaže, da
markacisti
aktivno
sodelujejo
pri
vseh
aktivnostih. Vse prisotne je najprej pozdravil
predsednik PD Metlika Tone Kraševec in kot
gostitelj srečanja, zaželel uspešno delo in
prijetno bivanje v planinskem domu na Krašnjem
vrhu. Prav tako nas je pozdravil v imenu PZS in
MDO ter v svojem imenu, podpredsednik PZS in
predsednik MDO Rudolf Skobe. Vodja odbora je
predlagal, da markacisti iz planinskih društev
podajo poročila o delu na področju urejanja
planinskih poti. Po podanih poročilih se je
Mladen Živković zahvalil markacistom za
opravljeno delo ter ogromno žrtvovanega časa,
saj se je nabralo kar 1.608 ur prostovoljnega
dela in je bilo investirano preko 1.500 €, kar je
razvidno iz oddanih letnih poročil.

avtoceste. Novosti in informacije s strani KPP je
podal načelnik KPP PZS Tone Tomše. Povedal je,
da se na PZS trudijo doseči, da bi država
financirala vsa potrebna dela na planinskih poteh
v Sloveniji. PZS obenem tudi aktivno išče
sponzorje za vzdrževanje in obnovo planinskih
poti.
V razpravi so bili poudarjeni problemi pri
vzdrževanju planinskih poti. Težave markacistov
so več ali manj vsako leto enake. Nevestni
pohodniki poškodujejo markacije, kažipote in
tudi same poti. Nekaj težav je s strani
gozdarjev, ki s svojo osnovno dejavnostjo, sečnjo
in vleko lesa poškodujejo planinske poti. Seveda
poskušajo gozdarji tudi sanirati nastalo škodo na
vlaki, planinsko pot pa vendar moramo
markacisti na novo urediti.
Načelnica Komisije za varstvo gorske narave pri
PZS Rozalija Skobe je predstavila veliko
načrtovanih akcij na nivoju PZS. Leto 2010 je
proglašeno za biotsko raznovrstno leto s
sloganom: »Biotska raznovrstnost je naše
življenje«. 17. aprila 2010, bo potekala velika
akcija »Očistimo Slovenijo v enem dnevu«.
Akcija bo potekala na celotnem ozemlju države.
Markacisti so vabljeni, da predhodno sodelujejo
pri popisu divjih odlagališč in seveda tudi na
sami akciji.

Dogovorjeno je, da bodo v letu 2010 v okviru
MDO-ja tri delovne akcije. Prva bo v drugi
polovici aprila 2010, na planinski poti Baza 20 – Letno srečanje markacistov v letu 2011 bodo
Mirna gora. Organizatorji bodo markacisti iz PD organizirali markacisti iz PD Polom Kostanjevica.
Črnomelj. Druga delovna akcija bo 9. maja 2010, Uradni del srečanja je bil zaključen ob 18.20 uri.
na planinski poti Otočec – Suhadol – Planinski Domačini so nas pogostili z belokranjsko pogačo,
dom pri Gospodični. Organizatorji bodo belim vinom h kateremu je teknil še okusni
markacisti PD Krka Novo mesto. Določili so tudi golaž. Za lepo gesto se jim tudi v svojem imenu
rezervni datum, ki je 15. maj 2010. Tretja zahvaljujem.
delovna akcija bo v mesecu oktobru 2010.
Vodja odbora za planinske poti
Organizatorji bodo markacisti iz PD Trebnje. V
MDO Dolenjske in Bele Krajine
celoti se bo obnovila planinska pot Trebnje – Vrh
Mladen Živkovič
Trebnje zaradi delne prestavitve poti zaradi nove
___________________________________________________________________________________

SREČANJE MARKACISTOV
PRIMORSKO NOTRANJSKE

V

petek, 22.01.2010, so se zbrali markacisti
OPP Primorsko Notranjske na 8. srečanju
markacistov, ki je potekal v prostorih
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Planinskega društva v Sežani. 8. redno srečanje
markacistov OPP MDO Primorsko – Notranjskih
PD, je pričel vodja OPP Albin Žnidarčič s
pozdravnim nagovorom v katerem je v kratkih
besedah orisal preteklost in delo OPP v MDO.
Delo okoli katastra planinskih poti je bilo v teh
letih zaključeno, vse planinske poti so

Obvestila Planinske zveze Slovenije

soglasja KPP in bo uvrščena v seznam obhodnic
PZS. Priznana je kot prva Primorska transverzala,
na kar smo lahko ponosni.
Tone Tomše, je v kratkih besedah podal
nekatere obrazložitve, ki zadevajo Zakon o
planinskih poteh in sicer na teme, ki so zanimale
prisotne, zlasti okrog poškodovanja planinskih
poti in označb, odstranjevanja in uničenja
usmerjevalnih tablic, žigov, vpisnih knjig na
vrhovih, zapiranja planinskih poti, vožnje z
gorskimi kolesi, motorji in terenci po planinskih
poteh, o sanaciji bližnjic in podobno.

registrirane. Trenutno poteka vris planinskih poti
v digitalni obliki, ki ga opravlja vodja OPP.
Načelnik
KPP PZS Tone Tomše je poudaril
važnost vsakoletnih srečanj markacistov po OPP,
na katerih se rešuje razne probleme in
morebitne nejasnosti, predstavijo pa se tudi
razne informacije in predpisi, ki zadevajo delo
markacistov.
Vodja OPP je v kratkih besedah orisal delo na
terenu in tisto, ki se ne vidi v okviru
administracije v letu 2009. Med letom so bili
opravljeni številni terenski ogledi, z GPS je bilo
obdelano skoraj celotno območje, ki ga bo
obsegala
nova
izdaja
planinske
karte
»SLOVENSKA ISTRA, ČIČARIJA, BRKINI IN KRAS«.
Na območju OPP je bilo obnovljeno nekaj
odsekov E6 in dodane nove usmerjevalne table v
okviru projekta »Krkine poti«.

Ker Vodja OPP Albin Žnidarčič svojo funkcijo
opravlja že drugi mandat, ki mu poteče 17.
aprila, želi, da bi se izbralo drugega vodjo. Ker
na srečanju ni bilo mogoče izvoliti novega vodje,
bo problematika predstavljena na seji MDO. V
kolikor se ne bi našel primeren kandidat za
prevzem imenovane funkcije bo kompleten arhiv
OPP izročen ob primopredaji
novemu
predsedniku MDO.

Iz letnih poročil je razvidno, da so markacisti po
posameznih PD delali dobro in je zato stanje
planinskih poti solidno. Večjih problemov na
planinskih poteh ni zaznati, pojavljajo pa se
odstranjevanja markacij in usmerjevalnih tablic, V točki »Razno« je načelnik KPP opozoril, da ga
odtujevanje in uničenje vpisnih knjig na vrhovih je načelnica KVGN ga. Rozi Skobe, prosila, da
in podobno.
prenese informacijo o akciji KVGN in PZS, ki bo
V okviru projekta »POT MDO PRIMORSKO – 17. aprila. Za izvedbo v okviru MDO je bil
NOTRANJSKIH PD«, je vodja projekta povedal, da določen prisoten markacist Branko Čandek, ki je
je projekt v zaključni fazi. Izdani so dnevniki in tudi vodja OVGN MDO Primorsko – Notranjskih
spominske značke. V zahvalo za sodelovanje, je PD. Srečanje je bilo zaključeno ob 20 uri.
bilo prisotnim razdeljeno 25 dnevnikov te poti.
Načelnik KPP pa je prejel prvi vzorec dnevnika
Vodja OPP MDO Primrsko – Notranjskih PD
poti in spominsko značko. Pot ima vsa potrebna
Albin Žnidarčič
___________________________________________________________________________________

SREČANJE MARKACISTOV
ZASAVJE – POSAVJE

poročal o delu pri centralnem urejanju katastra
planinskih poti. Nato se je razvila splošna
razprava o problemih pri delih na poteh.
Markacisti PD Laško in PD Radeče so izrazili željo
in potrebo po skupni akciji markacistov, ki naj bi
bili v pomladanskih mesecih. V letu 2011 naj bi
na Mrzlici organizirali licenčno izpopolnjevanje,
za določitev datuma je zadolžena KPP. Prav tako
naj bi v letu 2011 v Zasavju organizirali tečaj za
markaciste PZS. Ob zaključku je bilo zmenjeno,
da bo naslednji shod markacistov MDO Zasavje –
Posavje dne 16.01.2011 v planinskem domu na
Lisci.

V

pravem zimskem vzdušju so se v nedeljo,
17.01.2010, markacisti OPP Zasavja in
Posavja zbrali na 11. srečanju markacistov,
ki je potekal v prostorih Planinskega doma
na Kalu. Prisotnih je bilo 41 markacistov.
Srečanje je vodil vodja markacistov MDO Zasavje
– Posavje Aleš Mohar. V imenu PD Hrastnik je vse
navzoče pozdravil Milan Horjak. Nato so
predstavniki posameznih planinskih društev
poročali o svojem delu v letu 2009. Iz oddanih
poročil je razvidno, da so markacisti opravili
2.033 prostovoljnih ur in da so društva investirala
v vzdrževanje poti 3.507 € denarnih sredstev.

11. shod markacistov MDO Zasavje – Posavje se
je ob prijetnem druženju in pogostitvi
markacistov s strani PD Hrastnik zaključil ob 13
uri.
Vodja OPP Zasavje – Posavje
Aleš Mohar

Načelnik KPP PZS Tone Tomše je navzočim
predstavil delo KPP in zaključke iz zadnje
razširjene seje KPP, ki je bila dne 08.12.2009 v
prostorih PZS. Vodja podkomisije za evidenco
planinskih poti pri KPP Bogdan Seliger pa je
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PLANINSKA DRUŠTVA IN KOMISIJE VABIJO
AKCIJE V MARCU 2010:
DATUM

AKCIJA

13. 3. 10 Občni zbor PD Radeče

Več na www.pzs.si
ORGANIZATOR

INFORMACIJE

PD Radeče

Irena Kampuš 041 626 136

13. 3. 10

7. turni smuk Soriška planina –
Ratitovec – Prtovč

PD za Selško dolino
Železniki

Alojz Lotrič 031 613 426

13. 3. 10

Zimski tečaj gorništva za
zahtevne ture

PD Ljubljana Matica

Vladimir Habjan 041 761 164

13. 3. 10

Bistriški vintgar – Urh –
Ančnikovo – Slovenska Bistrica

PD Slovenska
Bistrica

Leopoldina Lorenci 041 950 064

14. 3. 10

Tekma v zahodni ligi, tekma v
športnem plezanju

PD Radovljica

Pavel Škofic 031 658 105

PD Žalec

Vlado Rojnik 041 705 738

PD Gornji Grad

Janez Pšeničnik 031 733 911

17. 3. 10 Pohod Podčetrtek – Bohor

PD Atomske toplice
–
Podčetrtek

Ivan Šalamon 041 794 104

20. 3. 10 Občni zbor PD Bohor Senovo

PD Bohor Senovo

Hinko Uršič 031 319 032

PD Šentjur

Miro Rožej 041 359 447

20. 3. 10 20. Arničev pohod na Raduho

PD Luče

Franc Kosmač 031 387 168

20. 3. 10 Memorialni pohod Marije Vild

PD Mura

Franc Donša 031 854 058

14. 3. 10 Mučeniki na Bukovici
14. 3. 10

20. 3. 10

28. meninski veleslalom na
Menini planini

Spominski pohod padlim na
Resevni

20. 3. 10

Pohod Zgornja Polskava – Trije
kralji

PD Pohorje

Drago Čelan 051 603 539

20. 3. 10

Srečanje mladih planincev
Podravja

MDO Podravja

Urška Kocbek 031 424 416

21. 3. 10

28. marčevski pohod na
Šmohor

PD Laško

Jože Rajh 041 643 165

21. 3. 10 Zimski pohod na Porezen
Pohod po poti Srečka
14. 3. 10 Kosovela(Sežana – Tomaj) –
Slovenija planinari

PD Cerkno
PD Sežana

pisarna PD 05 730 01 14,
041 879 081

21. 3. 10 Izlet žena

PD Velenje

Marjan Skaza 040 128 081

25. 3. 10 Zbor članov

PD Velenje

Tone Žižmond 041 458 729

26. 3. 10 Občni zbor PD Zagorje

PD Zagorje

Joža Božič 040 885 853

PD Polzela

Franc Kerenjak 041 603 029

PD Ribnica

Gregor Češarek 031 538 005

PD Valentin
Stanič Kanal

041 604 887
pdvalentinstanic@pzs.si
Jože Težak 02 802 53 38,
031 623 901
Boris Blažič 041 660 151
Tone Jesenko 051 323 335
tone.jesenko@siol.net

31. pohod na Dobrovlje iz
Rakovelj
Tradicionalni pohod v Jelenov
27. 3. 10 žleb (ob 67. letnici bitke v
Jelenovem žlebu)
Pohod po stopinjah Valentina
27. 3. 10
Staniča
Po vinskih goricah na Boč
27. 3. 10 (Ljubično – Lovnik – Boč), 1.
del
27. 3. 10

28. 3. 10 26. pohod po Brežiški poti
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28. 3. 10

Po Brničevi poti: Trstelj – Fajti
vrh

PD Nova Gorica,
PS Dornberk

28. 3. 10

Kamniški memorial za smučko
in cepin

AO Kamnik

pisarna PD 05 302 30 30
Andrej Harej 05 301 87 41
planinskod.novagorica@siol.net
Franc Miš 041 734 749
pdkamnik@siol.net
franc.mis@siol.net

AKCIJE V APRILU 2010:
DATUM

Več na www.pzs.si

AKCIJA

ORGANIZATOR

INFORMACIJE

Turni smuk Rodica – Suha

PD Bohinjska
Bistrica

Alojz Butkovič 041 657 110

4. 4. 10

Pohod po obronkih Celja –
Krvavica

PD Grmada Celje

Alenka Mirnik 041 623 413

5. 4. 10

Turni smuk Črna prst – Planina
za Liscem

PD Bohinjska
Bistrica

Janez Rozman 041 865 083

5. 4. 10

11. velikonočni slalom na
Menini planini

PD Gornji Grad

Ivo Šinkovec 041 354 563

PD Grmada Celje

Franc Šinko 031 383 591

PD Mislinja

Mirko Tovšak 040 712 132

PD Oplotnica

Miran Čoh 041 327 266
miran.coh@amis.net

PD Blagovica

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

10. 4. 10 Ojstrškov pohod na Kal

PD Hrastnik

Marjan Pergar 031 539 945

10. 4. 10 Trim pohod na Rašico

PD Janez Trdina
Mengeš

Miro Šušteršič 041 809 862

10. 4. 10 Ključ

PD IMP

Janez Seliškar 031 652 140

PD Grmada Celje

Franc Šinko 031 383 591

PD Liboje

Franc Čretnik 03 714 04 53

PD Železničar
Ljubljana

Marija Sever 031 280 415

17. 4. 10 Ob mejah občine Miklavž

PD Miklavž na
Dravskem polju

Franc Kocbek 031 644 531

17. 4. 10 Pohod po Meškovi poti

PD Slovenj
Gradec

Ivan Hovnik 051 310 913
Danilo Goljat 031 345 102

april ali
maj

Velikonočni pohod na Grmado
na Nanosu
Velikonočni družinski pohod na
5. 4. 10 Črepič – Fričev vrh – Završe –
Mislinja
Velikonočni pohod Oplotnica –
5. 4. 10
Črno jezero – Trije kralji
5. 4. 10

5. 4. 10 Planinska maša na Golčaju

9. pohod po poteh Celjskih
grofov
28. pohod po mejah KS ter
17. 4. 10 obeležjih NOB (Savinjski most –
Kasaze - Planinski dom Brnica)
31. planinski pohod
17. 4. 10
»Štampetov most«
17. 4. 10

PLANINSKA DRUŠTVA IN KOMISIJE POROČAJO
KOLESARITI JE LEPO …
PETI PA TUDI …

jim pridružili pevke in pevci, sicer veliko
mlajše pevske skupine, ustanovljene pred
letom dni na Slavniku, a kljub temu skupina
šteje že preko 20 članov, za sabo pa imajo že
precej izkušenj, saj nastopajo na vseh
društvenih
prireditvah.
Pod
vodstvom
zborovodkinje
Mirjane
Bonin
in
s
harmonikarjem Francijem Plahuto so z
venčkom pesmi o prijateljstvu in ljubezni
uvedli prijazen večer in naredili veselo
vzdušje.

(15 let delovanja kolesarskega odseka
in leto dni pevske skupine OPD Koper)

V

petek, 15. januarja,
je bilo
tradicionalno srečanje odseka turnih
kolesarjev Obalnega planinskega društva
Koper, ki uspešno vrtijo pedala že 15 let pod
taktirko zagnanega Alda Zubina. Tokrat so se
27
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Zbralo se je več kot 100 udeležencev, med
njimi so bili tudi gosti: predstavniki PZS iz
Ljubljane ter prijatelji iz italijanske skupnosti
v Kopru in rekreativcev iz Umaga.
Srečanje so posvetili spominom na skromne,
zato pa toliko bolj zabavne začetke delovanja
kolesarskega odseka, ko niso imeli niti pravih
koles in še manj oblačil. Skozi imenitno
pripravljeno projekcijo delovanja v 15 letih so
se sprehodili in podoživljali čase vse od
začetkov leta 1995. To je bil čas, ko
kolesarjenje še ni bila moda, uvedli so ga za
popestritev dejavnosti v društvu in bili prvi
med vsemi društvi Planinske zveze Slovenije,
ki je turno kolesarjenje uradno sprejela med
svoje dejavnosti šele leta 2008.

bližnjih poteh do izredno napornih in
zahtevnih voženj po gorskih prelazih; prava
avantura je bila pot od Budimpešte do Kopra v
24 urah; znani so tudi po
večdnevnih
potovalnih projektih, kot n.pr.: od Kopra do
Pariza (leta 2000), pa do Bruslja (2005) in letos
celo do Aten, sodelujejo pri akcijah drugih
organizatorjev, na raznih maratonih, prirejajo
brevete, sejem rabljenih koles, sodelujejo pri
načrtovanju kolesarskih poti in še bi lahko
naštevali. Obiskali so domala vso Istro,
Slovenijo, Furlanijo, italijanski in slovenski
alpski svet … Njihovo delovanje odlikuje skrb
za strokovno vodenje, kar potrjujejo prejeta
potrdila
o
opravljenih
zahtevnih
izobraževanjih za turno kolesarske vodnike
trem članom (Aldo Zubin, Željko Volaš, Matej
Zubin), ki jih je podelil načelnik Komisije za
turno kolesarjenje pri PZS Jože Rovan.
Bili so začetniki urejanja, zdaj uveljavljene
mednarodne kolesarske poti ParenzanePorečanke, za slovenski del tudi redno še
vedno vzorno skrbijo. Pri tem imajo podporo
MO Koper, predvsem pa gre zahvala mnogim
članom, ki se redno udeležujejo delovnih
akcij.
Vzgojili so nešteto kolesarjev, ki znajo uživati
v sožitju z naravo. Njihovo kolesarjenje ni
imelo nikoli tekmovalnega namena, temeljne
vrednote so medsebojna pomoč in solidarnost
do šibkejših, odprtost za vse ljudi dobre volje,
druženje in prijateljstvo, vedoželjnost … Že
nekaj let izjemno uspešno deluje upokojenska
skupina, saj tedensko utrjuje in razvija svoje
telesne zmožnosti. Skratka, za vsakogar nekaj.
Tudi za letos imajo, tako kolesarji kot pevci,
načrtovanih vrsto novih podvigov.
Trem najzaslužnejšim članom je predsednik
OPD podelil priznanja, gostom pa spominske
zastavice.
Maruška Lenarčič

Ob ustanovitvi si nihče ni predstavljal, da bo
odsek doživel takšen razmah. Od dobrih 20
članov, ki so se kot ljubitelji gorske hoje
preskusili še v kolesarjenju v naravi, je
članstvo poraslo na več kot 100, med njimi je
večina tudi zagretih planincev. Njihovo
obsežno dejavnost skozi 15 let zgovorno
ilustrirajo številke: 397 raznih akcij, ki se jih
je udeležilo 6646 članov in prevoženih 27053
km. Kaj še temu lahko dodamo? Njihove akcije
so zelo raznovrstne, od lažjih potepanj po
___________________________________________________________________________________

OBČNI ZBOR PLANINSKEGA DRUŠTVA JESENICE
Pestra društvena dejavnost in dobro poslovanje postojank

P

ri Planinskem društvu Jesenice se lahko pohvalijo z
novim uspešnim letom delovanja. Kljub znani
vsesplošni krizi so v letu 2009 uresničili večino
zastavljenih ciljev. Pestra je bila dejavnost odsekov in
komisij, postojanke so dobro poslovale. Markacisti so
opravili veliko dela pri obnovi poškodovanih poti in
novem označevanju. Med bodočimi načrti bo v osredju
večja skrb za čistejšo okolico postojank. To so glavni
poudarki s februarskega občnega zbora.
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Največja pozornost je lani veljala petim postojankam, ki jih društvo vzorno upravlja že vrsto
let. To so: Erjavčeva koča in Tičarjev dom na Vršiču, Koča pri izviru Soče, Koča na Golici in
Zavetišče pod Špičkom. Lani so zabeležili le za odstotek manjši promet na postojankah kot leta
2008. Veliko sredstev in dela so vložili v obnovo postojank, predvsem Zavetišča pod Špičkom.
Tudi ostala društvena dejavnost je bila obsežna. To kažejo poročila mladinskega, alpinističnega
in markacijskega odseka ter Športno plezalnega odseka. Upadlo je le zanimanje za izletništvo.
Čeprav so se postaje Gorske reševalne službe v Sloveniji odcepile od matičnih planinskih
društev, so na Jesenicah kljub drugačni organiziranosti planinci in gorski reševalci še vedno
dobro sodelujejo med seboj. Na občnem zboru so z zadovoljstvom ugotovili, da se je
zmanjševanje članstva ustavilo. Lani so zabeležili celo rast, tako da ima sedaj društvo 484
članov. Najstarejša članica je s 96 leti Erika Heim, najmlajši pa je deset mesečni Ruj Ramuš.
Na občnem zboru so za novega predsednika ponovno izvolili Branka Berganta, za podpredsednico
pa Valerijo Sušnik. Dolgoletnim članom in prizadevnim oskrbnikom postojank so podelili
priznanja. Srebrni častni znak Planinske zveze Slovenije sta prejela Dejan Gotlib in Primož Gril,
bronasti častni znak pa Benjamin Arnež, Angelca Cerkvenik, Marija Meglič, Bernarda Šavs, Nada
Koren, Maja Perko in Janko Rabič. Med bodočimi nalogami so na občnem zboru predvsem
izpostavili izgradnjo prve čistilne naprave na eni od postojank. Gradbeni odbor bo sprejel
odločitev, kje bodo lahko najprej začeli s pripravo dokumentacijo za postavitev čistilne naprave,
kandidirali pa bodo tudi na razpisu za evropska sredstva.
Janko Rabič
___________________________________________________________________________________

SREČANJE KOROŠKIH
MARKACISTOV V KOPRIVNI IN
SKUPNI POHOD NA ŠTEHARSKIH
VRH

Vsakoletno srečanje markacistov, na katerem
ocenijo svoje delo v preteklem letu in podelijo
zaslužnim markacistom tudi priznanja, je bilo
v Koprivni v planinski postojanki Kumer pod
Olševo. Kljub obilnemu sneženju je bilo
prisotnih preko 60 udeležencev, med njimi
tudi predsednik MDO-ja za Koroško Drago
Horjak in podžupanja občine Črna na
Koroškem, kamor sodi tudi ta planinska
postojanka. Najprej je pozdravil vse prisotne
gostitelj, ki je tudi predsednik AK Peca-Olševa
Marko Kumer. Ana, sicer manj znana Kumrova
mama izpod Olševe, ki dokazuje svojo
trdoživost z življenjem v teh odročnih
planinskih krajih, je predstavila nekaj svojih
pesmi, ki so nastale v objemu gora s koroškega
pogorja. Te pesmi so prelepe, polne
notranjega nemira, ki prekašajo marsikatere
moderne pesniške metafore in na preprost
način izražajo globoko ljubezen do planin,
gora in narave, ki jo obdaja.

K

oroški markacisti pod vodstvom načelnika
odbora za planinske poti pri MDO Koroške
Romana Močnika že nekaj let nazaj
pripravljajo
vsakoletna
srečanja
svojih
markacistov, kakšen teden prej pa pripravijo
tudi skupni pohod na manj znane vrhove na
Koroškem. Letos so poverili organizacijo
pohoda PD Ravne na Koroškem, ki je v zimskih
razmerah pripravilo pohod na znani Šteharski
vrh (1018 m) nad Ravnami. Pohoda so se
udeležili domala vsi aktivni markacisti iz 11
planinskih društev, pohod pa so zaključili na
kmečkem turizmu Spodnji Lečnik, kjer so se še
nekaj časa zadržali v prijetnem druženju.
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V uradnem delu srečanja je Roman Močnih Že kar v navado je prišlo, da na vsakoletnih
laskavi naslov
predstavil
delo
in
dosežke
koroških srečanjih podelijo tudi
markacistov v preteklem letu. Domala vse »markacist leta«. Za leto 2009 je to priznanje
akcije, ki so jih načrtovali so tudi izpeljali, prejel Bojan Šipek iz Črne, Knafelčeva
razen prestavitve planinske poti iz Grohota priznanja pa Wais Friderik in Juvančič Janez.
preko Durc na Raduho. Za ta velik zalogaj jim Podeljenih je bilo tudi nekaj pohval in priznanj
je zmanjkalo potrebnih sredstev, vendar bodo za zavzeto delo posameznikov v preteklem
ta podvig izpeljali v letošnjem letu s pomočjo letu. Ob zaključku srečanja je Malčka Kvasnik
sredstev, ki naj bi jih pridobili iz evropskih predstavila še svojo pesmico, ki jo je napisala
sredstev preko PZS. Posebej so ponosni, da so posebej za to prireditev. Ker je pesem
uspeli v lanskem letu usposobiti lepo število pravzaprav oda za vse markaciste, ki se
novih markacistov, ki so svoje znanje nesebično razdajajo in vzdržujejo planinske
pridobivali na tretjem delu tečaja markacistov poti, v tem prispevku objavljamo vsaj eno
na Košenjaku in na Peci. Tudi za starejše kitico iz te pesmi:
Veliko markacij si naredil,
aktivne markaciste so izpeljali izpopolnjevanje
planinskih poti, stezic uredil,
pri Kumru pod Olševo. Udeležilo se ga je kar
tudi kline, stopnice in jeklenice
31 markacistov iz Koroške in Savinjske regije.
da zavaroval bi vse planince.
Zadovoljni so tudi z delom pri izdelavi katastra
Mirko Tovšak
planinskih poti, za kar še posebej zavzeto skrbi
njihov član Kotnik.
___________________________________________________________________________________

SODELOVANJE MED PD BRICNIK MUTA IN OEAV SEKTION LEIBNITZ

V

petek, dne 29. januarja, smo imeli planinci PD Bricnik iz Mute v prostorih Občine Muta
slikovni prikaz sodelovanja med omenjenima društvoma, ki poteka že vse od leta 1996, ko
je takratni predsednik ing. Alois Gamperl navezal stike s predstavniki našega društva.
Gradivo je z veliko truda in požrtvovalnosti zbral g. Josef Hlupic iz Leibnitza, precej tudi z našo
pomočjo. Predavanja se je udeležilo veliko število članov našega društva, prisotni pa so bili tudi
predstavniki društva iz Leibnitza, katerim smo ob zaključku izročili priložnostna darila v znak
vzornega sodelovanja. Predavatelju in avtorju Hlupicu ter pobudniku sodelovanja ing. Aloisu
Gamperlu pa smo podarili knjigo Toma Jeseničnika "Slovenija v presežnikih" v nemškem jeziku.
Oba sta velika ljubitelja in obiskovalca slovenskih gora in sta bila darila zelo vesela. Dobra
popotnica za še tesnejše in trajno sodelovanje!
Ernest Preglav

OSTALO
Planinsko društvo Lisca Sevnica, Taborniška 14, 8290 Sevnica išče najemnika Tončkovega doma
na Lisci. Rok za pisne prijave je 20. marec 2010. Na podlagi sprejetih sklepov upravnega odbora
Planinskega društva Lisca Sevnica, z dne 8.12.2009 objavljamo:

JAVNI RAZPIS
za oddajo v najem Tončkovega doma na Lisci z zbiranjem pisnih ponudb.
Tončkov dom na Lisci je planinska koča, vpisan na seznam planinskih koč Planinske zveze
Slovenije. Solastnika objekta in pripadajočega zemljišča sta Planinsko društvo Lisca Sevnica in
Planinska zveza Slovenije. V Tončkovem domu na Lisci se lahko opravlja dejavnost predpisana s
Pravilnikom o upravljanju, poslovanju in opremi planinskih koč Planinske zveze Slovenije, oz.
turistično gostinsko dejavnost po programu lokalne skupnosti.
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bomo upoštevali:
 ponujeno dolgoročnost najema,
 izkazano željo po odkupu ali stavbni pravici,
 ponujeno višino najemnine,
 oceno primernosti ponujene dejavnosti, ki jo ponudnik predlaga glede na namembnost
planinskega doma,
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reference ponudnika,
usposobljenost ponudnika za uresničitev programa dejavnosti,
druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
Ponudbi priložite:
- izjavo, da ponudnik sprejema pogoje razpisa in spoštovanje določil Pravilnika o upravljanju,
poslovanju in opremi planinskih koč Planinske zveze Slovenije in sklepov UO PZS in UO PD Lisca
Sevnica
- reference ponudnika,
- programski načrt in navedbo začetka delovanja,
- potrdilo o registraciji ponudnika: za družbe: kopija registracije podjetja ponudnika (izpis iz
sodnega registra), ki načeloma ni starejša od treh mesecev in za samostojne podjetnike: odločba
o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti in priglasitveni list Davčnega urada.




Interesentom bo omogočen ogled Tončkovega doma, z najožjim izborom ponudnikov pa bo
opravljen tudi razgovor. Pred sklenitvijo notarskega zapisa mora ponudnik predložiti tudi
ustrezno izjavo o garanciji za resnost ponudnika in dokazilo o vplačani varščini v višini do šest
mesečnih ponujenih najemnin.
Popolno ponudbo pošljite na naslov: Planinsko društvo Lisca Sevnica, Taborniška 14, 8290
Sevnica, s pripisom "NAJEM DOMA", najkasneje do 20. marca 2010. K ponudbi predložite tudi vse
zahtevane priloge.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v roku 15 dni od zaključka razpisa.
Izbrani ponudnik je dolžan v roku 15 dni skleniti pogodbo o najemu Tončkovega doma na Lisci v
obliki notarskega zapisa. Stroške notarskega zapisa plača najemnik.
Dodatne informacije: Jože Prah, prah.joze@volja.net, 041 657 560.
___________________________________________________________________________________

RAZPIS – PD INTEGRAL
Planinsko društvo Integral Ljubljana išče oskrbniško ekipo za kočo na Planini pri Jezeru v
planinski sezoni od 1. 6. do 30. 9. 2010. Ekipo sestavljajo: oskrbnik ali oskrbnica s kuharico ali
kuharjem ter pomožnima delavkama oz. delavcema. Vabimo vse zainteresirane, ki obvladajo
vodenje planinske postojanke in imajo ustrezno ekipo, da do 31. marca 2010 oddajo vlogo na
naslov: Planinsko društvo Integral, Celovška 160, Ljubljana, z oznako Razpis. V vlogi opišite svojo
kvalifikacijo - izobrazbo, izkušnje na področju oskrbništva in predstavite svojo ekipo.
___________________________________________________________________________________

RAZPIS – PD CERKNO
Planinsko društvo Cerkno išče oskrbniško ekipo (oskrbnika ali oskrbnico in kuharja ali
kuharico) za oskrbovanje planinskega doma na Poreznu v sezoni 2010, od konca
junija do sredine septembra.
Prijavite se do 31. marca na naslov: Planinsko društvo Cerkno
p.p. 17
5282 Cerkno
Za dodatne informacije pokličite na telefon 031 687 256.
Planinsko društvo Cerkno
predsednica
Damjana Čadež
________________________________________________________________________________________________

PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE TUDI NA FACEBOOKU
Planinska zveza Slovenije se predstavlja na Facebooku, kjer ima
svojo »fan« in osebno stran, preko katere vse člane obveščamo
o novostih, dogodkih in zanimivostih. Povezava na Facebook
profil PZS je možna tudi iz spletne strani PZS. Pridružite se
Planinski zvezi Slovenije tudi na Facebooku!
31
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STROKOVNA SLUŽBA PZS:
Danilo M. SBRIZAJ
01/43-45-682
01/43-45-691
generalni.sekretar@pzs.si
planinska-zveza@pzs.si
http://www.pzs.si

Generalni sekretar:
Telefon:
Faks:
E-pošta:
E-naslov PZS:
Spletna stran PZS:

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

Računovodja PZS
Računovodstvo, 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 četrtek sta namenjena predvsem strokovnemu delu, ki ga morajo opraviti delavci
strokovne službe v določenih rokih. Prosimo, da navedeno upoštevate!

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

PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, Dvoržakova 9, p. p. 214, 1001 Ljubljana
Tone ŠKARJA (odgovorni urednik), Hedvika PETKOVŠEK (tehnična urednica)
To številko uredila in pripravila Maja RODE.
ter člani: Jože MELANŠEK, Emil PEVEC in Vesna LENART
TISKARNA RAVNIKAR, Marko Ravnikar, s.p., Kajuhova 2 A, 1230 Domžale
680 izvodov brezplačno, marec 2010

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 računalnikom, pošljete na naslov elektronske
pošte ali na naslov PZS na CD ali disketi. Uredništvo si pridržuje pravico do krajšanja, povzemanja ali delnega
objavljanja prispevkov. Prispevki niso honorirani. Uredništvo sprejema prispevke do zadnjega dne v mesecu za
naslednji mesec.
Program informiranja o planinski dejavnosti sofinancirata Ministrstvo za šolstvo in šport in Fundacija za
financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji.
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skrivali po šotorih. Tu in tam je kakšen
vodnik skrivaj bral časopis pod mizo ostali
pa so srkali mrzlo kavo. A turobno vzdušje
hipoma prekine presenečenje. V jedilnico
priteče Nejc za njim pa prisopiha še Uroš.
Vse oči so uprte vanju. Uroš začne s sila
resnim, a vseeno navdušenim glasom: »A
vam je dosti dolgcajta?« Mi se spogledamo
in sprva začudeno izdahnemo svoj »Da.«
Nato lonček pristavi še Nejc: »A bi šli na
bazen?« Sedaj že v celi evforiji vsi ponorimo
»Ja, gremo!« Vzdušje je kar na enkrat čisto
divje. Matjaž je tako neumorno skakal po
mizi in krilil z rokami, da je pristal v
Petrinem naročju, Eva pa je kot vedno že
stala na vratih, da gre raztrobit novico po
celem taboru. Uroš nas je jezno pogledal in
pritisnil prst k ustnicam: »Ampak…« No ta
stavek ni vzbujal optimizma. Vsi smo si
pomislili, da gre za neko foro in da, kot
vedno, ne bomo šli nikamor. Nato pa Nejc
na naše presenečenje nadaljuje: »Pomagat
nama morate, da prevzameva kontrolo nad
taborom.« No, tega pa nihče od nas ni
pričakoval. Prevzeti tabor! Seveda smo bili
vsi takoj smo bili za vsi akcijo. Cvetke iz
tretjega razreda so na hitro narisale nekaj
risbic in nato šle po vodnico Urško, pod
pretvezo, da ji morajo to pokazati. Ko je
vstopila v jedilnico, so nanjo planili fantje
in jo zvezali s prusiki. Zaradi našega
navdušenja se ni kaj dosti upirala in je
kmalu obsedela ob glavni mizi.. No, počasi
je dobivala družbo. Ob njej so obsedeli še
Marko, Boštjan, vodja tabora Mojca in
nazadnje še največji med vodniki Pero. Zanj
so fantje porabili kar cel vodniški štrik, da
so ga navili okoli in okoli njegovih okončin.
Najprej se je malo upiral, potem pa smo mu
prinesli časopis in je dal mir. Dopoldan se je
hitro prevešal h kosilu in zazvonil je
kuharski zvonec. Mojca je sedaj precej resno
pogledala Uroša in rekla: »Zdaj pa dovolj!«
Vendar pa se ta na naše veselje ni vdal in
je, kot je obljubil, zahteval: »Pred
izpustitvijo nam morate obljubiti avtobus,
ki nas bo popoldan odpeljal na kopanje v
Kamnik…« Mojca je z nasmeškom na vse
pristala in začeli smo odvezovati vodnike.
Peter pa je svoj štirk kar slekel s sebe…
Kasneje smo izvedeli, da je bilo kopanje že
itak v programu, ampak vseeno so se ob
prihodu na avtobusno postajo kar vrstile
zgodbe o tem, kako smo »prevzeli tabor za

UVODNIK
Nekatere izkušnje v gorah so tako
neverjetne in edinstvene, da se v spomin
vtisnejo za večno. Najbolj zanimivo pri tem
pa je, da se v času izkušnje tega sploh dobro
ne zavedamo. Vso evforijo začnemo
dojemati
šele
po
prvih
pripovedih
prijateljem. Z vsako novo pripovedjo sta
navdušenje in ponos večja. Ne glede na to,
kako visoka je gora, izkušnja ostane.
Pri malih otrocih je prvi vzpon na Krim tako
nepozaben, da še zaspati ne morejo.
Zapomnijo si za odrasle nepomembne stvari,
ki ostanejo v spominu: čaj z medom,
kamenčke na cesti, rdečo čepico...
Odraslemu planincu pa se za vselej v spomin
vtisne vzpon na Kilimanjaro. Ko je nekdo
prvič višje kot do takrat, je izkušnja enaka
tisti od malega otroka na Krimu –
nepozabna. Tudi na Kilimanjau odrasli
opazijo oblake, kamne, male ptiče... stvari,
za
katere
v
dolini
nimajo
časa.

Včasih moramo visoko pod oblake, da se
umirimo in začnemo gledati naokoli. In to je
izkušnja, ki nas naredi drugačne od vseh
ostalih.

Vesna Lenart
MLADINSKI VODITELJI NAPADAJO
Bil je prav navaden taborni dan, čeravno
smo mu rekli »narobe dan«. Obrnjena
majica, hlače na glavi, tu in tam kakšen
pootročen vodnik, vse skupaj že videno in
malce obrabljeno. Pa še slabo vreme nas je
sililo, da smo gulili mize starega
kontejnerja v Logarski dolini in se igrali osla
na sto načinov. Prav ušivo. Nekateri so v
palerinah tekali sem ter tja, drugi so se
1
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en dan«. Starši so z začudenjem in
hudomušnimi nasmeški požirali pripovedi
svojih otrok, ena od mater pa se je
opogumila in vprašala svojo hčerko: »Kako
prevzeli? Mar nista Nejc in Uroš bila člana
vodstva?« Le ta pa ji je v evforiji odvrnila:
»Mama ti to ne razumeš, ona dva nista kot
ostali, ona dva sta mlajša, ona dva sta…«

*Izjemoma se lahko programa udeležijo
mladostniki s končano osnovno šolo pod
pogojem, da svoj interes za udeležbo
izkažejo z motivacijskim pismom (o
sprejemu na seminar bo nato odločalo
vodstvo tečaja).
** MV s potrjenim nazivom lahko na izletu
opravlja vlogo pomočnika. Tečajniki z
opravljenimi obveznostmi se lahko udeležijo
usposabljanja
za
vodnike
PZS
brez
opravljanja sprejemnega izpita in preizkusne
ture v treh letih od pridobitve naziva.
Opomba bralcem zgodbe: Zgodba morda ni
izmišljena, ujemanje oseb z resničnimi v
tem primeru ni naključno.

»Mladinska voditelja« - tako bi se zaključil
stavek deklice, če bi Mladinska komisija
tedaj
že
premogla
program
tega
neformalnega izobraževanja. A bolje pozno
kot nikoli. Program izobraževanja se bo letos
odvijal že četrtič in je namenjen mladim od
16. leta starosti (končan prvi letnik srednje
šole)*. Program seminarja sestoji iz vsebin
planinske šole, gibanja v gorskem svetu,
osnov javnega nastopanja, spoznavanja s
strukturo planinske organizacije in dela v
mladinskem odseku, vse skupaj pa je okusno
začinjeno še z družabnostjo kakopak. Tako
so večeri in noči v dolini Bavšice zares dolgi,
dnevi pa vedno prekratki, čeravno se tečaj
odvija sredi poletja. Da lahko mladi na
izobraževanju dobijo potreben zagon za
aktivno delo v mladinskem odseku kažejo
tudi njihove seminarske naloge (za
pridobitev naziva jih morajo MV narediti v
enem letu pripravniške dobe po opravljenih
obveznostih tečaja), ki temeljijo na
planinski aktivnosti izvedeni v domačem
odseku. Ustanovljena sta bila dva nova
mladinska odseka, iz vrst mladinskih
voditeljev prihaja pet načelnikov in dve
vodji pokrajinskega odbora. Zaživel je
planinski krožek, izvedeni sta bili dve
planinski šoli, na enem izmed društev so po
petih letih znova tekmovali v orientaciji.
Mnogi so mentorjem v pomoč pri pripravi
otrok na tekmovanja, vodnikom pri izvedbi
planinskih izletov**, na taborih pa poskrbijo
za nepozabne družabne trenutke in tudi
kakšno »luštno« neumnost… Danes mreža
mladinskih voditeljev zaokrožuje 46 mladih s
potrjenim nazivom in 21 pripravnikov, ki
skupaj prihajajo iz 32. planinskih društev.
Vsem ostalim letos ponujamo novo
priložnost. Izkoristite jo!

Vodja tečaja:
Uroš Kuzman

SEZNAM MLADINSKIH VODITELJEV

Datum tečaja: 24.7-1.8.2010 (PUS Bavšica)
Cena: 165 EUR (največ 4 iz posameznega
PD, lahko tudi samoplačniki)
Rok za prijave: 31.5.2010 oz. do
zapolnitve vseh mest (25 udeležencev)
Letnik 14 / številka 3
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Priimek

Ime

PD

*Arko

Primož

Bled

*Gregl

Sara

Brežice

*Gregorič

Rok

Brežice

*Kranjc

Luka

Brežice

Fidler

Barbara

Celje

Langeršek
Žaže

Ana-Marija
Žan

Celje
Črna na Koroškem

Kumer
Dobnik

Amadej
Darja

Dobrovlje-Braslovče
Dobrovlje-Braslovče

Dobnik

Domen

Dobrovlje-Braslovče

*Hrušovar
Pelc

Nika
Tin

Dobrovlje-Braslovče
Domžale

Zih

Matevž

Gornja Radgona

Prosen

Tina

Horjul

Bončina

Andrej

Idrija

Lapajne

Neža

Idrija

Žibert

Miha

Kranj

Repina

Gašper

Litija

*Ostruh

Patricija

Nazarje

*Grudnik

Miha

Nazarje

Korenč

Monika

Nova Gorica

Gričar

Suzana

Novo Mesto

Kovšca

Rok

Novo Mesto

Cupin

Helena

OPD Koper

Vitez

Neža

OPD Koper

*ðula

Jaka

OPD Koper

Mladinska priloga Obvestil PZS

*Pilinger

Kris

OPD Koper

Dobnik

Monja

Poljčane

Perko

Rok

Poljčane

Zamuda

Leon

Poljčane

Biščak

Jana

Postojna

Šemrov

Aljaž

Postojna

*Ocepek

Benjamin

Postojna

Močnik

Grega

Prevalje

Praznik

Gregor

Prevalje

Bačun

Lovro

Ruše

*Jedrejčič

Luka

Sežana

*Franetič

Martin

Sežana

*Čepar

Klemen

Sežana

*Palčnik

Patricija

Slivnica pri Celju

*Verdev

Nuša

Slivnica pri Celju

*Lebič

Jan

Sloga Rogatec

*Saftič

Domen

Snežnik Il. Bistirca

Barovič

Andrej

Snežnik Il. Bistrica

Novak

Martin

Snežnik Il. Bistrica

Strle

Domen

Snežnik Il. Bistrica

Valenčič

David

Snežnik Il. Bistrica

Starec

Katja

SPD Trst

Venier

Laura

SPD Trst

Maček

Katja

Šentjošt

Sitar

Žiga

Šentrupert

Andrejc

Rok

Šoštanj

Belavič

Polona

Šoštanj

Konovšek

Tjaša

Šoštanj

Ostervuh

Tjaša

*Božič

Primož

Šoštanj
Valentin Stanič
Kanal

Bajcer

Barbara

Velenje

Jamnikar

Neža

Velenje

*Petek

Urška

Velenje

*Hudarin

Nik

Velenje

*Domitrovič Luka

Velenje

Kolar

Alljaž

Vransko

Kolar

Petra

Vransko

Marko

Jure

Vransko

Boh

Anže

Vuzenica

Oblak

Maruša

Žirovnica

Oblak

Tjaša

Žirovnica

Za pridobitev naziva Mladinski voditelj je
potrebno opraviti tečajni del izobraževanja
in praktični del v obliki seminarske naloge
na temo priprave aktivnosti v okviru
matičnega mladinskega odseka v obdobju
enega leta po seminarju. V vmesnem
obdobju je kandidat pripravnik. Naziv
preneha z 29. letom starosti.
Odbor za vzgojo in izobraževanje MK PZS

SEMINAR DRUŽABNOSTI
Vsak, ki se je že kdaj udeležil planinskega
izleta, več dnevnega popotovanja ali tedna
pod šotorskimi platni, ve, da niso le gore
tiste, ki privlačijo mlade in stare. Govorimo
seveda o nepozabnih družabnih večerih,
igrah, preprosto o čaru planinstva.
Prvenstven pomen družabnih iger je
spoznavanje med člani skupine, večanje
pripadnosti skupini in povezanosti članov
skupine. Povsem praktičen pomen pa imajo
takrat, ko so nekateri udeleženci utrujeni,
spet drugi pa polni energije. Družabne igre
so tudi idealen način preživljanja časa v
slabem vremenu.
V okviru seminarja se bodo udeleženci
preizkusili in poučili o vodenju družabnega
večera in o izboru iger za posamezne
starostne skupine, o spoznavnih – družabnih
igrah v kočah, na taborih in na prostem, o
organizaciji
zaključnega
večera
na
planinskem taboru, o planinskem krstu…
Na seminarju se bodo lahko spoznali z
vsebinami, ki so se globoko ukoreninile v
planinstvo, tu so mladinske pesmi, skupne
igre, basni… Zagotovo pa bo prostor pod
soncem zagledala še kakšna domislica in
čeprav za seminar ne potrebujete zvezka in
pisala, boste domov odšli s polno košaro
idej. Vabljeni!
Ostali podatki:
Seminar bo potekal od 23. - 25. aprila 2010
in se bo predvidoma začel ob 16.00, vodja
bo Domen Strle. Prijavnico za seminar
najdete v nadaljevanju.

* z zvezdico so označeni pripravniki
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se ustavili ob velikem lovskem štantu. Med
potjo nam je nasproti prišel eden od
vodnikov PD Metlika. Kar nekaj časa smo
hodili čisto ob meji z našo južno sosedo.
Nekateri so stopili tako, da so bili hkrati v
dveh državah, Sloveniji in Hrvaški. Kako
zanimivo, še najbolj za najmlajše! Da je to
kraški teren, so poleg izvirov vidna naravna
znamenja še Kipino brezno in brezno
Pečenjevka. Vse je varno zavarovano a
vseeno nam je zastal dih, ko smo se zazrli v
navpične kamnite stene in globino 60m. Ob
hudih deževnih nalivih je tu možno videti
vodo, ki dere kot slap. Domačinu Martinu je
le enkrat v življenju bilo to dano videti, pa
je aktiven in star planinec po stažu. Mi smo
lahko opazovali le zaledenelo steno, ki se je
lesketala v ledenih svečah. Po dobrih dveh
urah hoje smo prišli do koče, kjer nas je
pričakala prijazna oskrbnica. Z metlo smo si
očistili zasnežene čevlje in se posedli za
mize. Nekateri so bili tako sestradani, da se
niso utegnili niti sleči. Oskrbnica nam je
postregla z domačo pogačo, ki jo je spekla
sama, prav tako pa skuhala odličen čaj. Za
vso to dobrodušnost hvala PD Metlika. Poleg
hrane in pijače je nekaj časa ostalo za
izpolnjevanje dnevnikov, risanje risbic in
pisanje vtisov. Istočasno pa smo z enim
očesom pogledovali na televizor in držali
pesti ter navijali za našega smukača Andreja
Šporna, ki je ta dan osvojil 2. mesto. Pred
odhodom smo se pred kočo še slikali,
občudovali zimsko idilo in stopili do
razglednega stolpa z višino 17 m. Žal
razmere niso dopuščale, da bi se povzpeli
nanj in si ogledali prelepe belokranjske griče
z vinogradi.
V dolino smo se vrnili po krožni poti, ki je
bila veliko krajša. Vožnjo z avtobusom proti
domu smo popestrili z učenjem in
prepevanjem pesmi Prelepa je kočevska
fara. Upam, da smo se jo naučili, saj jo
bomo vsi mladi planinci zapeli ob kulturnem
prazniku, 8. februarja na domačem Mestnem
vrhu.
S povratkom v hladno Kočevje smo pozno
popoldan zaključili krasen planinski dan. Za
nami je še en pohod in to zimski, s prav
posebnim čarom, zaradi otroških radosti in
veselja na snegu.

NOVICE MLADINSKIH ODSEKOV
 Pohod mlajših planincev na Krašnji

vrh
V soboto, 23. januarja smo se mladi planinci
v okviru Mladinskega odseka PD Kočevje
podali na prvi letošnji pohod na belokranjski
Krašnji vrh. To sobotno jutro je bilo kot
nalašč za pohod v zimskih razmerah, hladno
-5◦C, naravo pa je prekrivala bela snežna
odeja. Da pa nas ni zeblo, smo poskrbeli s
številčno udeležbo in skoraj čisto polnim
avtobusom, v katerem je bilo prej vroče kot
hladno. Bilo je 41 otrok z vseh treh
kočevskih osnovnih šol, OŠ Ob Rinži, OŠ
Stara Cerkev in OŠ Zbora odposlancev s
svojimi mentoricami Melito, Tino in Polono
ter našo vodnico Zinko. Poleg te ženske
družbe je bil z nami še naš stalni in
nepogrešljivi pomočnik in fotograf Milan ter
g. predsednik PD Kočevje Franci Janež, ki
redno spremlja vse naše aktivnosti, jih
podpira in se občasno rad odpravi z nami. Na
tak način najbolje spoznava, kako poteka
planinstvo med najmlajšimi, ki smo
najštevilčnejši člani PD.
Vožnja do Metlike je bila kar dolga in za
nekatere preveč ovinkasta. V samem centru
mesta sta se nam pridružila Martin in Ivanka,
Zinkina prijatelja in naša stara planinska
znanca po metliškem koncu. Vse poti in
okolica postanejo ob njunih besedah in
razlagi še bolj zanimive.
Z avtobusom smo se pripeljali do Bojanje
vasi, kjer smo izstopili in kaj hitro napolnili
svoje lačne trebuščke. Ker pa je sneg
mamljivo vabil vse naokrog, so eni hitro
izkoristili čas za kepanje. Vsi zimsko
opremljeni s kapami, rokavicami, gamašami
in v toplih oblačilih, smo se začeli vzpenjati
po ozki utrjeni planinski poti. Domačina sta
nas popeljala do izvira Vušivka, ki je nad
vasjo. Ko še ni bilo vodovodov, je
predstavljal osnovni vir vode za bližnje in
daljne vaščane. Danes je prostor lepo
obzidan, visok podstavek z velikim vedrom
za zajemanjem vode pa obnovljen. Ob
pogledu nanj si vsak lahko predstavlja, kako
je to delovalo. Naša dolga planinska kolona
se je vila po gozdu in ob gozdnem robu, kjer
so se nam klanjale zasnežene smreke.
Stopali smo drug za drugim v gosjem redu in
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 Zimska pravljica na Prešernov dan

 Sabotin in Sveta gora

Tudi letos so se mladi kočevski planinci
skupaj z mentoricami planinskih skupin z
veseljem pripravljali na tradicionalni pohod
ob
počastitvi
slovenskega
kulturnega
praznika. Izpred izhodiščne
točke v
Podgorski ulici so pod budnim vodstvom
Zinke Levstik krenili po Kalanovi poti proti
Mestnemu vrhu. Čeprav je na novo zapadli
sneg še odebelil snežno odejo, je bila ozka
gaz dobro shojena. Pogled se jim je ustavljal
na belih puhastih drevesnih deblih in vejah,
obdanih z bisernim okrasjem nežnih zvezdic.
Opazovali so zimsko idilo domače pokrajine
in videli zasneženo mesto pod seboj.
Mimohod veselih in razigranih otrok je za
trenutek ustavila radovedna košuta, ki je v
globokem snegu oprezala izza belih vej. Po
dobri uri hoda so se znašli pred kočo, kjer je
bila zbrana vesela druščina planincev. Koča
je že »pokala po šivih« od razpoloženih
obiskovalcev. Tudi gospod župan Janko
Veber, ki se skupaj z ženo Sonjo rad udeleži
tradicionalnega srečanja, se je strinjal, da
je koča PD pri Jelenovem studencu vsako
leto bolj tesna. Planinci, učenci OŠ Ob Rinži,
OŠ Zbora Odposlancev in OŠ Stara Cerkev so
prinesli na Mestni vrh pravo praznično
vzdušje. Združili so svoje znanje in skupaj
nastopili v kulturnem programu, s katerim so
obudili spomin na največjega slovenskega
pesnika dr. Franceta Prešerna. Predsednik
PD Kočevje Franc Janež je na začetku
pozdravil vse obiskovalce, na koncu pa
razdelil priznanja in pohvale najbolj
zaslužnim pohodnikom. Tudi mladi člani so
prejeli priznanja. Posebej so ponosni na
zlati planinski znak, ki si ga je prislužila
Daša Ivanež. Po proslavi so se člani MO PD
ob veselih zvokih harmonike še okrepčali z
okusno enolončnico in čajem, nato pa se v
dolgi, pisani koloni odpravili proti domu. Po
snežnih strminah Grajske poti so celo pot
preizkušali svoje drsalne spretnosti in še
prehitro srečno pristali v dolini.
Spoznali so, da je pohod po zasneženem,
belem gozdu čaroben. Na bele poti vabijo
tudi vas in vam zagotavljajo, da boste
doživeli nepozabno zimsko pravljico.

Tudi v mesecu februarju se je Mladinski
odsek Planinskega društva Krka Novo mesto,
podal na planinsko turo. Odpravili smo se na
Goriško, kjer je po pričakovanju manj snega.
Osvojili smo kar dva vrhova pri Novi Gorici in
sicer Sabotin in Sveto Goro ali Skalnico.
Pričakalo nas je toplo vreme in sonce. Na
Sabotinu nam je oskrbnik koče Bogdan
razkazal kaverne in opisal dogodke iz prve
svetovne vojne. Pozorno smo prisluhnili in
izvedeli veliko zanimivega. Čakalo nas je
tudi prijetno presenečenje ( čaj in krofi ).
Po okrepčilu smo se spustili nazaj v Solkan in
se potem povzpeli še po zanimivi poti na
Sveto Goro in sicer po »jarkih«. To so
obrambni okopi iz prve svetovne vojne.
Najzanimivejši del poti pa je bil vzpon skozi
rov pod Sveto Goro. Otroci so zelo uživali v
plezanju po rovu. Sledil je še ogled cerkve
na Sveti Gori, občudovanje okoliških hribov
in planot, ter povratek z avtobusom v Novo
mesto.
Besedilo: Darko Hrnčič
Foto: Darko Hrnič in Branko Dolinar
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 8 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

za MO PD Kočevje
Jana Ambrožič
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PRIJAVNICA NA TE AJ ZA NAZIV MLADINSKI VODITELJ

Piši z VELIKIMI TISKANIMI

RKAMI. Izpolni kandidat! Poslati na MK PZS do 31.maja 2010!

osebni podatki
Ime in priimek:
Naslov (ulica, hišna št.):
Poštna številka:

Kraj:

Rojstni datum:

Poklic oz. status:

Telefon doma:
GSM:
Elektronska pošta:
Planinsko društvo:
Naslov PD:
Poštna številka:

Kraj:

izpolnjevanje pogojev
- v zadnjih 3 letih pred prijavo aktivna udeležba na vsaj dveh razli!nih aktivnostih za mlade v planinski organizaciji (npr. seminarji Mladinske komisije PZS, planinski tabor, zimovanje, organizirana sre!anja mladih planincev, te!aj Planinska šola za mlade, tekmovanja
Mladina in gore ali planinsko orientacijsko tekmovanje. Kot aktivnost se šteje tudi opravljanje ene izmed organizacijskih funkcij v mladinskem odseku vsaj eno leto)

aktivnost 1

aktivnost 2

aktivnost 3

aktivnost 4

naziv
datum

IN
- v zadnjih 3 letih pred prijavo opravljenih vsaj 7 izletov nad gozdno mejo
potek izleta

(opiši potek izleta z izhodiš!i in vrhom)

datum

izlet 1
izlet 2
izlet 3
izlet 4
izlet 5
izlet 6
izlet 7

ALI
- dosežen vsaj srebrni znak v akciji Mladi planinec

(priloži kopijo potrjene izkaznice):

v letu

PRIJAVNICA NA TE AJ ZA NAZIV MLADINSKI VODITELJ

Piši z VELIKIMI TISKANIMI

RKAMI. Izpolni kandidat! Poslati na MK PZS do 31.maja 2010!

izjava, podpisi in žigi
Udeleženec oz. eden od staršev

(velja za mladoletne udeležence)

s podpisom:

- izjavlja, da je Þzi!no kot tudi psihi!no povsem sposoben in zdrav, kar pomeni, da nima nobenih zdravstvenih
ali kakšnih drugih težav, ki bi mu lahko prepre!evale, zmanjševale ali celo onemogo!ale razli!ne aktivnosti v
naravi ter sodelovanje pri planinskih turah;
- dovoljuje zbiranje, hranjenje in uporabo podatkov za potrebe PZS v skladu z Zakonom o varovanju osebnih
podatkov ter na podlagi sklepov pristojnih organov PZS tudi javno objavo osebnih podatkov;
- potrjuje, da je seznanjen z razpisnimi pogoji ter da bo na te!aju spoštoval dolo!ila astnega kodeksa slovenskih
planincev!

Na!elnik MO in/ali predsednik PD s podpisom in žigom:
- na podlagi dosedanjih aktivnosti v PD dajeta priporo!ilo zgoraj navedenemu kandidatu za pristop na te!aj
za mladinske voditelje;
- potrjujeta, da je zgoraj navedeni kandidat !lan planinskega društva s pla!ano !lanarino vsaj zadnja tri leta;
- izjavljata, da bo kotizacijo za te!aj v celoti pla!alo planinsko društvo na podlagi izstavljenega ra!una.

Podpis udeleženca(ke)

Podpis enega od staršev

(velja za mladoletne udeležence)

obvezne priloge
- kopija osebnega dokumenta udeleženca

Žig PD

Na!elnik MO PD

Predsednik PD

PRIJAVNICA ZA SEMINAR DRUŽABNOSTI V GORAH

Piši z VELIKIMI TISKANIMI !RKAMI. Izpolni kandidat!

osebni podatki
Ime in priimek:
Naslov (ulica, hišna št.):
Poštna številka:

Kraj:

Rojstni datum:

Poklic:

Telefon doma:
GSM:
Elektronska pošta:
Predhodna udeležba na seminarju ali te aju v okviru PZS:

pla nik
Sem samopla nik:

DA

NE

V kolikor je pla nik PD, je potrebno izpolnitit spodnjo rubriko!
Planinsko društvo:
Naslov PD (ulica, hišna št.):
Poštna številka:

Kraj:

podpisi in žigi
Dovoljujem zbiranje, hranjenje, uporabo in javno objavo podatkov za potrebe PZS v skladu z Zakonom o
varovanju osebnih podatkov.
Podpis udeleženca(ke)

Žig

Predsednik PD / na elnik MK
(ni potrebno za samopla nike)

S podpisom potrjujem, da sem seznanjen z razpisnimi pogoji ter da bom na akciji spoštoval dolo ila !astnega
kodeksa slovenskih planincev!

Obvestila Planinske zveze Slovenije
Zakonodaja in uradne objave
Sklep o postopku kadrovanja v organe Planinske zveze Slovenije v obdobju 2010 -2014 je
objavljen v Obvestilih 1/2010 (Zakonodaja in uradne objave) in na spletni strani PZS.
Na osnovi sklepov Upravnega odbora (v nadaljevanju UO) Planinske zveze Slovenije (v nadaljevanju
PZS) z dne 12. novembra 2009 in dopisne seje UO v trajanju od 10. do 15. decembra 2009 o
postopku kadrovanja v organe PZS za mandatno obdobje 2010 - 2014 objavlja Komisija za pripravo
volitev pri UO PZS

Dopolnilni R A Z P I S
ZA ZBIRANJE PREDLOGOV KANDIDATOV
ZA VOLJENE LANE ORGANOV PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
Za dopolnilni razpis so na osnovi sklepa UO PZS o postopku kadrovanja, podana sledea izhodiša:
- Seznam organov, za katere se kandidira, je podan v 2. toki, razen za: predsednika,
podpredsednike, lane UO;
- Možni predlagatelji so našteti v 3. toki;
- Zahteve, ki jih morajo izpolnjevati kandidati so podane v 4. toki za voljne lane ostalih
organov PZS;
- Dopolnilni razpis se nanaša le na voljene funkcije, za katere je prispelo premalo
kandidatur.
- V dopolnilnem razpisu ne bodo upoštevane nepopolne in neveljavne kandidature.
Za obravnavo kandidatur so predvideni naslednji termini:
- objava razpisa: 1. marec 2010,
- zadnji rok za vložitev kandidature: 20. marec 2010.
Pravilno izpolnjene vloge z vsemi potrebnimi prilogami mora predlagatelj poslati v zaprti ovojnici
na naslov:
Planinska zveza Slovenije
Razpis KPV 2010
Dvoržakova 9

ali

Planinska zveza Slovenije
Razpis KPV 2010
p.p. 214
1001 LJUBLJANA.

1000 LJUBLJANA.

Na kuverti mora biti na levem spodnjem robu napis NE ODPIRAJ.
Za vlogo je potrebno izpolniti obrazec Prijavnica kandidata Volitve_PZS_2010_Prijavni
Obrazec.doc, ki je priloga tega razpisa. Na enem obrazcu je lahko podana kandidatura le za enega
kandidata.
Komisija za pripravo volitev smatra vloge kot dokumente zaupne narave in jih bo tako obravnavala
do zakljuka svojega dela in predaje materialov za aprilsko sejo UO PZS.
Razpis je objavljen v Obvestilih PZS št. 3 in na internetnih straneh PZS http://www.pzs.si, kjer je
tudi možno dobiti obrazec.
Ljubljana, 1. marec 2010

Zakonodaja in uradne objave
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Komisija za pripravo volitev
Predsednik
Bogdan Seliger l.r.
Letnik 36 / številka 3 - 2010

Planinska zveza Slovenije

PRIJAVNICA KANDIDATA
ZA ORGANE PZS

PREDLAGATELJ:
(popoln naslov)

smatra, da je KANDIDAT:
(ime in priimek, leto rojstva, lan PD)

pripravljen sodelovati v organih PZS kot:
(izpolni eno)












predsednik Planinske zveze Slovenije
podpredsednik Planinske zveze Slovenije
lan Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije
predsednik Nadzornega odbora Planinske zveze Slovenije
lan Nadzornega odbora Planinske zveze Slovenije
predsednik astnega sodiša Planinske zveze Slovenije
lan astnega sodiša Planinske zveze Slovenije
namestnik lana astnega sodiša Planinske zveze Slovenije
tožilec pri astnem sodišu Planinske zveze Slovenije
namestnik tožilca pri astnem sodišu Planinske zveze Slovenije

Kandidati za podpredsednika in kandidati za lana Upravnega odbora PZS naj navedejo podroje dela
na katerem bi želel sodelovati:

Kratka obrazložitev in aktivnost kandidata v planinski organizaciji (najve 150 besed):

Predlagatelj zagotavlja, da kandidat ustreza pogojem iz 4. toke Sklepa o postopku kadrovanja za organe
Planinske zveze Slovenije. Kandidat s svojim podpisom potrdi, da je seznanjen in se strinja s kandidaturo
in bo njegovo sodelovanje aktivno, prizadevno in odgovorno.

PREDLAGATELJ
Podpis predstavnika predlagatelja

KANDIDAT
Žig

Podpis

Datum:
Volitve_PZS_2010_Prijavni Obrazec.doc

Knjiga Tomaža Humarja, Ni nemogoèih poti
(dopolnjena izdaja) na voljo tudi v Planinski založbi
Planinska založba PZS obvešèa, da je v prodaji knjiga Tomaža Humarja, Ni nemogoèih poti
(dopolnjena izdaja). Knjigo je založila založba Sanje & Humar - Third Eye. Knjiga prinaša opise
Humarjevih najpomembnejših alpinistiènih vzponov. Uvoda h knjigi sta napisala Reinhold
Messner in Carlos Carsolio, Humarjeva velika prijatelja in obèudovalca.
Leta 2001, po zmagovitem vzponu na Daulagiri in katastrofalnem padcu ob gradnji domaèe
hiše, zaradi katerega so mu zdravniki napovedovali, da ne bo nikoli veè hodil, je svetovno znani
alpinist Tomaž Humar izdal avtobiografijo z naslovom Ni nemogoèih poti, v kateri je opisal
najpomembnejše vzpone svoje kariere. Skozi soèno in neposredno pripoved so bralci dobili
vpogled v življenje enega najboljših alpinistov našega èasa.
Prièujoèa, dopolnjena izdaja poleg omenjenih besedil prinaša tudi pregled pomembnejših
Tomaževih vzponov od leta 2002 dalje ter dve novi besedili Tomaževih prijateljev in plezalskih
kolegov Carlosa Carsolia in Reinholda Messnerja.
... Èez nekaj èasa spoznaš rahlo razliko med držanjem za
roke in oklepanjem duše. Spoznaš, da ljubezen ne
pomeni odpiranja in da družba ne pomeni varnosti.
Spoznavati zaèenjaš, da poljubi niso pogodbe in darila
niso obljube. Priznavati zaèenjaš svoje poraze z
dvignjeno glavo in odprtimi oèmi, s pokonèno držo
odraslega, ne s potrtostjo otroka. Nauèiš se graditi vse
svoje poti danes, ker so jutrišnja tla preveè negotova za
naèrtovanje. Èez èas spoznaš, da te celo sonce opeèe, èe se
mu predolgo izpostavljaš. Zato zasadi svoj vrt in okrasi
svojo dušo, namesto da èakaš, da ti nekdo drug prinese
rože. In nauèi se, da resnièno lahko zdržiš ... Da si
resnièno moèan in da si resnièno vreden.

Informacije in naroèila:
Planinska založba PZS
Dvoržakova 9, p.p. 214
1001 Ljubljana
tel.: 01 43 45 684, fax: 01 43 45 691
e-mail: planinska.zalozba@pzs.si ali preko spletne strani.

PLANINSKO-IZLETNIŠKI VODNIK JEZERSKO
Malce 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 podroèja Karavank, iz katerih gledajo le redki osamelci.
Kako do tja? Obièajno po glavni cesti iz Kranja mimo Preddvora ter naprej po
ozki dolini reke Kokre ali pa iz sosednje Avstrije èez preval Jezerski vrh.
Govorimo seveda o Jezerskem. Dva mejna deželna kamna ob cesti pod
Spodnjim Jezerskim nemo prièata o nekdanji meji med Koroško in Kranjsko,
saj je Jezersko do konca prve svetovne vojne pripadalo Koroški, sedaj pa
kamna loèujeta Spodnje Jezersko od naselja Kokra.
»Doživite nepozabno gorsko pokrajino! Jezersko,« vas vabijo domaèini,
skupaj pa bomo poznavanje na Jezerskem zaèeli z dolinskim sprehodom pri
zaselku Podlog na Spodnjem Jezerskem, ogledali si bomo veèji ledeniški
dolini Makekove Koène in Ravenske Koène. 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 doline:
Stegovnik, Virnikov Grintovec in Pristovški Storžiè. Nasproti stojijo Grintovci
z Velikim vrhom, Vratci in Golim vrhom. Sredogorske cilje smo dosegli, sedaj
pa se bomo povzpeli v visokogorje, torej nad 2000 metrov. Dragulji v kroni
Grintovcev so divja Koèna, najvišji Grintovec, grebenski Dolgi hrbet,
elegantna Skuta, soseda Koroška in Kranjska Rinka. Ledinski vrh (Pogan) in
Velika Baba nekako izstopata iz tega venca.
Cena izvoda je 17,95 €.
Irena MUŠIÈ

GRUH - KNJIGA S PODOBAMI ZA ODRASLE
Doèakali smo ponatis knjige Eda Deržaja, Gruh s prilogo Franca Zupana, ki na slikovit naèin
opiše stanje v takratni družbi. Pohitite! Natisnjenih je bilo samo 300 izvodov.
Odlomek iz knjige:
»Za alpinistièno turo veljajo naslednja pravila: ko prispeš v koèo, ki si si jo izbral za izhodišèe,
se vedi tako, da morebitni izletniki in slièni smrtniki takoj zaslutijo, da si alpinist posebne
sorte. V pozdrav le pokimaj in sedi s tovarišem v skrajni kot sobe. Tu malomarno odvrzi
oprtnik z derezami, vrv in cepin. Èe imaš v oprti pravilno razmešèene kline in kladivo, bodo
takoj rezko zarožljali. V hipu bodo vse oèi uprte v vaju. Nato sedita mrkih obrazov, brez
besed, v skrajni kot koèe. Ko si preprièan, da so se vaju turisti nagledali, prièni s sezuvanjem
okovank. To delo spremljaj z žvižganjem kakšne žalostinke. Uèinek ne bo izostal. Iz oprte
vzemi plezalnike, ki jih še poèasneje oblaèi. Pri tem žvižgaj še otožnejšo melodijo. Posebno
rahloèutnim damam se bodo že pri tem tvojem opravilu zarosile oèi.
Brž ko si obut, si prižgi pipo, ki jo mora vsak dober alpinist imeti. Nato pojdita s tovarišem
pred koèo in z daljnogledom intenzivno študirajta steno, ki sta si jo izbrala za cilj. Ne pozabi
kazati z roko na steno! Publika mora biti toèno informirana. Posebno važno je to pri koèah, ki
razpolagajo z velikim daljnogledom na stojalu. S tem je namreè podana garancija, da bodo
obiskovalci koèe drugi dan zanesljivo opazovali vajin odhod v steno.«
Cena izvoda je 18,00 €.

Planinska založba PZS sporoèa, da imate pri nakupu naslednjih
leposlovnih knjig 40 % popust (velja do razprodaje zalog):
Posušeni rožmarin, Èlovek, gora, poezija, Ama Dablam Odsanjane sanje, Gremo skupaj v hribe, Valentin Staniè, prvi
alpinist v Vzhodnih Alpah, Zorko Jelinèiè - Nad prezrtjem in
mitom, Moje gore, Planinski zbornik ob 110-letnici SPD/PZS,
Lotosov cvet

Knjige je možno kupiti v Planinski založbi (Dvoržakova 9, p. p. 214, 1001 Ljubljana), naroèiti po
telefonu na številki 01/43 45 684 (Anica), preko email-a planinska.zalozba@pzs.si ali preko
spleta na www.pzs.si (pod Trgovina)

