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TRANSAKCIJSKI RAČUN PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE je odprt pri:
A BANKI, d.d., Ljubljana, pod številko: 05100-8010489572

SKUPŠČINA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE 2010 bo letos v soboto, 8. maja v
Ljubljani v veliki dvorani Fakultete za družbene vede (Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana) s pričetkom ob 9.00 uri.
Planinska društva prosimo, da na ta dan zagotovijo prisotnost svojih predstavnikov in omogočijo sklepčnost Skupščine. Gradivo za skupščino je objavljeno v
posebni številki Obvestil PZS in na spletni strani www.pzs.si.

Vse obiskovalce Planinske zveze Slovenije obveščamo, da bo strokovna služba v ponedeljek, 26. aprila 2010 ne bo delala. Prosimo za razumevanje in upoštevanje tega opozorila!
Danilo Sbrizaj, generalni sekretar PZS
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AKTUALNO
KOT POLHI ZA PIŠČALKO

anketirancih samih kot pa o predmetu spraševanja. Odlična ideja, ta anketa! Kaj naj si mislimo o funkcionarju, ki nizko vrednoti varstvo
narave. Ali pa od 100 možnih točk daje športnim komisijam (plezanje, alpinizem, odprave),
ki, kot pravimo, dvigajo ugled Slovenije v svetu, le od 0 do 20 točk? Najbrž, če bi bil ta funkcionar vprašan zase, bi pa sebi dal vseh 100.
Taka je slika vodilnega kadra pri nas in v državi nasploh. Sam sebi namen, poln samega
sebe, in potem ni čudno, da za vsebino ni prostora.
Saša Vuga je v svojem zadnjem romanu napisal, da Slovenci ne prenesemo odkrite
besede, takoj pa nasedemo
vsakemu, ki nam sadi rožice
in obljublja gradove v oblakih. »In mu sledimo kot polhi
hudiču in melodiji njegove
frulice, ki jih vodi v pogubo,«
je končal. Ampak kdo danes še bere Vugo,
Capudra, Lainščka, Jančarja, Flisarja?! Raje
imamo razne Harryje, Čefurje in podobne
detergente za možgane.
Velja za planince in za vse nas, Slovence. Prva
nova država v Evropi smo, nastala po 2. svetovni vojni. Da se je to zgodila 2 milijonima
(toliko jih šteje vsako barakarsko naselje ob
indijskih mestih), je dar, čudež. Ali se tega
sploh zavedamo? A zanj smo zdaj odgovorni le
mi sami, vendar moramo energijo in voljo
usmeriti navzgor, ne letargično čepeti in čakati, da nas bo kdo odrešil. Ne bo nas, le mi sami
se lahko.
Te dni se spominjamo dvajsete obletnice prvih
demokratičnih volitev v Sloveniji. Takrat smo
vedeli kaj to pomeni. V dveh desetletjih pa,
kot da smo pozabili, kaj demokracija daje in
zahteva. Svobodo izbire in odločanja, a tudi
odgovornost izbire in odločanja. Velja za vse
ravni, od države do zadnjega društveca. Če
bomo sledili frulicam, bomo slej ko prej korakali za kako trobento.
V uvodu našteti dogodki kažejo, kaj vse zmoremo kot celice. Če in ko so celice zdrave,
zmorejo zgraditi in obdržati zdrav organizem.
To je vse.
Tone Škarja

N

ekaj dogodkov zadnjega meseca. Deseta
obletnica Planinske skupine Malečnik.
Sijajna organizacija proslave pod vodstvom delavnega predsednika Bogdana Potočnika, nabito polna velika dvorana, dogodek ne
samo za sam kraj, tudi za sosednji Maribor.
Pravo slavje zdravega planinstva!
Planinsko umetniški večer v Knjižnici Radlje,
spet s pomanjkanjem sedežev, uspeh z veliko
prizadevnostjo gospe Silve Grögl
in vodje knjižnice.
Občni zbor PD Kamnik v vsako leto
bolj polni dvorani nad Kavarno
Veronika. Pesmi, glasba, nastop
mladine, predvsem pa tako dober
prikaz dela, da so bile volitve
povsem preproste: kar še en mandat s predsednikom Ivanom Resnikom na čelu.
In še kak teden prej otvoritev razstave slikarja
in alpinista Danila Cedilnika, tudi ob vrhunski
glasbi in z ljudmi nabitimi prostori na Maistrovi
v Kamniku.
Slovenija je polna zdravih in energije polnih
celic, kot organizem pa ne deluje, oziroma
slabo, neusklajeno. Kot da so nitke povezovalnih živcev pretrgane, ali da se je na mesto
vozlišča za nadgradnjo in povezovanje za skupne cilje usidral rak, ki srka energijo celic in
se razrašča na njihov račun. Zakaj se delavnost
krajev in društev ne odrazi v uspehih skupnosti? Kaj ovira ljudi, ki so resnično dobri organizatorji in voditelji na krajevni ravni, v celicah,
da se ne lotijo podobne dejavnosti na višjih
nivojih? Saj je politika, ki je kot beseda –
upravičeno ali ne – na slabem glasu, potrebna
pri vsakem ravnanju, upravljanju in vodenju
ljudi in sredstev, torej tudi na krajevni, društveni, mikro ravni. Politika je pač demokratično priznano sredstvo za doseganje ciljev, nič
drugega.
Nedavno je naš predsednik dal med tako imenovane vodilne ali pomembne planince anketo
o pomenu posameznih delovnih teles, torej
komisij in odborov, za Planinsko zvezo Slovenije. Rezultati, nikoli objavljeni, bolj govore o
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IZ DEJAVNOSTI PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
OČISTIMO SLOVENIJO V ENEM DNEVU
Drage planinke, spoštovani planinci!
Tokrat že tretjič izkoriščamo priložnost, da vas preko naše spletne
strani in tudi Obvestil PZS, vse skupaj po vsej Sloveniji in vsakega
posebej, vabimo in hkrati prosimo, da se v soboto 17. aprila 2010
pridružite akciji Očistimo Slovenijo v enem dnevu. To bo enkratna
priložnost za vse nas, da z drugimi nevladnimi organizacijami, ki jih
predstavljajo gasilci, lovci, ribiči, taborniki, skavti, jamarji, potapljači, RK Slovenije in številni druga društva pa tudi predstavniki
institucij kot so šole, slovenska vojska, policija, Uprava RS za zaščito
in reševanje, Zavod za gozdove Slovenije in drugi, stopimo skupaj in
očistimo našo deželo v enem dnevu. Seveda se bodo akciji pridružili
tudi tisoči posameznikov, ki so se za akcijo prijavili individualno preko spleta, ker enostavno želijo sodelovati pri tem enkratnem in zgodovinskem projektu.
Ker so se naša planinska društva že v obdobju popisa divjih odlagališč s svojimi varuhi gorske
narave in gorskimi stražarji, markacisti, vodniki, turno kolesarskimi vodniki, mentorji planinskih
skupin, vaditelji orientacije, zelo aktivno vključila, se jim vsem že sedaj iskreno zahvaljujemo,
zahvaljujemo pa se tudi vsem načelnikom komisij PZS naštetih dejavnosti, vodjem odborov na
nivoju meddruštvenih odborov in načelnikom odsekov v društvih in seveda vsem predsednikom
društev in meddruštvenih odborov planinskih društev, ki ste se za tak odziv osebno prizadevali.
Ta zahvala naj bo predvsem tudi spodbuda, da bomo vsi skupaj na dan akcije 17. aprila za trenutek postavili na stran naše izlete in druge planinske aktivnosti in vso skrb posvetili spodbujanju
našega številnega članstva, planinkam in planincem, tudi tistim upokojenim, predvsem pa mladim, da ne bo ta dan resnično nihče ostal doma, skrb vseh naštetih usposobljenih planinskih kadrov, načelnikov, vodij in predsednikov pa bo, da se bomo v akcijo vključili varno in organizirano
in seveda uspešno. Upamo, da ste za vse to po društvih v vaših občinah že poskrbeli.
Pozabimo tokrat na zamero do tistih, ki so povzročili in ustvarili številna divja odlagališča v prepričanju, da jih bosta naš zgled in prizadevanje vseh drugih sodelujočih v akciji enkrat za vselej
prepričala, da tega v prihodnje ne bo nihče več počel.
V imenu organizatorja akcije Društva ekologov brez meja, in nas , ki se pri Planinski zvezi Slovenije trudimo, da bi potrdili verodostojnost našega partnerstva v akciji, predvsem pa v imenu
naše prelepe narave, naših gozdov, pašnikov, travnikov, barij in mokrišč, parkov, bregov naših
rek in potokov, brežin in območij, kjer potekajo prometnice pa tudi nam čisto znanih stanovanjskih okolij, kjer živimo ali delamo, že vnaprej iskrena hvala vsem, ki boste v akciji sodelovali.
Se vidimo 17. aprila!
Načelnica KVGN UO PZS:
Koordinator pri PPZS:
Predsednik PZS:
Rozalija Skobe
Rudolf E. Skobe
mag. Franc Ekar
___________________________________________________________________________________

NA OBISKU PRI ČASTNEM KONZULU NEPALA, ASWINU SHRESTHI

V

ponedeljek, 22. marca 2010 smo se na povabilo častnega konzula Nepala udeležili sestanka
v prostorih Konzulata Nepala v Ljubljani. Planinsko zvezo Slovenije smo predstavljali mag.
Franc Ekar, Tone Škarja, Bojan Pollak in Matjaž Šerkezi.
S strani konzula smo bili seznanjeni, da bo 28. maja 2010 v Etnografskem muzeju v Ljubljani
potekala prireditev v počastitev Dneva Sagarmatha. Prireditev bo potekala v sodelovanju Planinske zveze Slovenije, Etnografskega muzeja in Društva za napredek in razvoj Nepala, udeležil pa
se je bo tudi nepalski ambasador iz Berlina. Dogodek je še toliko pomembnejši tudi za promocijo
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slovenskega alpinizma in himalajizma, ker je leto 2011 proglašeno za leto turizma s strani nepalske vlade.
Razstava v Etnografskem muzeju bo
odprta do 27. junija 2010. 29. maja pa
bo v muzeju potekalo predvajanje filma
o Mustangu.
Drugi del pogovora pa je potekal o šoli
za vodnike v Nepalu, ki je za letošnjo
leto že v pripravi. Kot vsako leto se
pojavljajo težave z zdravnikom, ki ga je
izredno težko dobiti za sodelovanje pri
projektu. Vodja izobraževanja na letošnjem tečaju bo Jože Zupan.
Beseda pa je nanesla tudi na še vedno
zaklenjene klice v omrežju GSM v državi
Nepal. Zadnji čas je, da se omrežje
sprosti tudi za slovenske operaterje, za
kar je Leto turizma idealna prilika.
Komisija za odprave v tuja gorstva se bo v tej smeri še posebej potrudila, saj je pomembno, da
bodo lahko slovenski državljani v Nepalu imeli možnost telefonskih pogovorov v GSM omrežju,
kar še posebej pride do izraza v primeru nesreč.
Matjaž Šerkezi
___________________________________________________________________________________

IZREDNA SKUPŠČINA CAA V
STRUNJANU, 26. IN 27. MARCA

organizacijam in seveda v prvi vrsti svojih članic.

C

AA s svojimi osmimi člani (Planinske zveze Francije, Nemčije, Italije, Švice, Liechtensteina, Južne Tirolske, Avstrije in
Slovenije), ki imajo skupaj 1.819.932
članov, ki so včlanjeni v 1.733 društev, s
128.240 km planinskih poti in 1.811 kočami se
je znašla pred pomembnimi nalogami. Delegati, ki so bili prisotni septembra lani na redni
skupščini v Innsbrucku so naročili predsedstvu,
da pripravi gradiva v zvezi z pomembnimi
zadevami in predlogi, ki se morajo čim prej
obravnavati. To se je zgodilo v soboto 27.
marca letos, ko je Planinska zveza Slovenije
(PZS) v Strunjanu organizirala skupščino, ki so
se je udeležili vsi predsedniki zgoraj navedenih
zvez, še prej pa je bila v petek 26. marca seja
predsedstva CAA. Po običajnih uvodnih administrativnih obravnavah je sledil dogovor za
usmerjeno akcijo, kako najnovejša stališča
(protokole), ki so bili nedavno tudi prevedeni v
jezike članic in angleščino (Motorni promet po
alpskih brezpotjih, Politične zahteve združenja planinskih zvez alpskega loka glede podnebnih sprememb in Stališče do zelo zahtevnih
planinskih poti v naravi in krajini) v odvisnosti
od obravnavane vsebine dostaviti ali izročiti v
upoštevanje vladnim ustanovam in v izvajanje
sorodnim organizacija, drugim nevladnim

Delegati skupščine CAA s predsednikom PZS mag. Francem Ekarjem

Ena od pomembnih statutarnih nalog združenja
je zastopati interese vključenih planinskih
organizacij v Evropski uniji (EU) in drugih
mednarodnih organizacijah. Da bo to uspešnejše, bo potrebno izboljšati v EU poznavanje
dela ter nalog CAA in njenih članic, definirati
organizacijske strukture v EU, ki so za delo
planinskih organizacij pomembne, sodelovati v
projektih EU, ki so istovetni z cilji in delom
članic CAA itd. Predloženo je bilo ciljno gradivo, kako doseči aktivnejše sodelovanje CAA z
organi Evropske unije. Nominirali smo tudi
teme, ki so za delo planinskih organizacij zelo
pomembne in bi te želele sodelovati v delovnih
telesih EU pri pripravi Smernic in Predpisov, ki
5
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zadevajo njihovo delo. Planinske organizacije omejevanjem planinskih aktivnosti ter potrebžele seveda tudi kandidirati za sredstva EU za ni podpori pri zagotavljanju prostega dostopa
do gorskega sveta. To bi pomenilo tudi pospeprojekte, ki jih EU razpisuje.
O tem, kako so to sodelovanje z EU dosegle ševanje planinstva kot edinstvene telesnodruge športne in nevladne organizacije, je bilo kulturne in tudi doživljajske aktivnosti za vso
predloženih več informacij. Pridobljena je bila starostno populacijo. Največ opisanih težav se
tudi ponudba specializirane projektne organi- je v zadnjem času ponovno primerilo na Južzacije, ki bi za potrebe CAA opravila projekt nem Tirolskem, o vzrokih kot tudi posledicah
potrebnih korakov, na podlagi katerih bi CAA za ta dogajanja ter odmevih na to smo lahko
imela dostop do za njeno sodelovanje z EU 14.3. letos prebrali tudi na 10. strani Nedela.
potrebnih gradiv in seveda poti ter postopkov Zaradi opisanih težav je tamkajšnja planinska
zveza zaprosila CAA za pomoč. Prisotni so
za aktivno in koristno sodelovanje z EU.
Čeprav je za CAA je sodelovanje z EU zelo pot- odločno podprli zahtevo za zagotovitev prosterebno, so se prisotni odločili, da ponudba pro- ga dostopa do gorskega sveta. Že te dni bo
jektne organizacije presega finančne možnosti izveden zbir tozadevnih podatkov v vsem
CAA, da je treba informacije, ki jih članice za evropskem Alpskem prostoru, pripravljeno bo
svoje delo potrebujejo poiskati v Bruslju in zbirno poročilo in akcijski plan, na osnovi kateaktivnosti glede EU usmeriti po cenejših vzgle- rega bo CAA storila potrebne korake.
dih drugih organizacij. To seveda pomeni dalj- Inštitut za dokazano inovativno tehnologijo
šo in manj aktivno približevanje potrebnemu Fakultete za strojništvo in Fakulteta za šport
sodelovanju CAA in njenih članic z EU. V vsa- Univerze v Ljubljani ter Planinska zveza Slovekem primeru pa bodo morale tudi v tem pri- nije so predložili CAA dopolnilno gradivo o
meru članice računati na pripravo in posredo- rezultatih meritev, s katerim opozarjajo na
vanje potrebnih gradiv in podatkov, ki so za nova viskozno-elastična spoznanja, do katerih
prihaja pri več zaporednih sunkovitih obremepredstavljanje in sodelovanje z EU potrebni.
Članice so bile lani povabljene, da posredujejo nitvah dinamičnih vrvi. Sklenjeno je, da bo
CAA predloge tem, za katero bi želele, da se gradivo v kratkem obravnavala komisija CAA za
jih obravnava na Evropskem nivoju in bi bile varnost, usposabljanje in planinstvo.
seveda deležne sredstev razvojnih skladov EU.
Med predlogi smo morali izbrati tisto, ki bo Leta 1950 so alpinisti Francije izvedli senzacizadovoljevala interesom čim več članic, zanjo onalni vzpon na Anapurno, ki je dal nov polet
pa bi bila zainteresirana tudi EU. Tema bi osvajanju Himalajskih ciljev in pripomogel k
morala pomeniti kakovostno vsebino ter prob- organizaciji ministrstva za šport Francije, njen
lematiko, po širši strokovni obravnavi pa bi prvi mož pa je postal vodja uspešne odpave.
njeno zaključno poročilo predstavljalo usmeri- Po nepojasnjenih poteh je zastava odprave z
tev za nadaljne delo članic CAA in tudi drago- podpisi članov odprave zašla v Nemčijo, kjer
ceno gradivo nasploh za širše potrebe Evrope. so jo po naključju pred kratkim odkrili. PredMed štirimi prijavljenimi temami je bila izbra- sednih planinske zveze Nemčije jo je ob koncu
na tema: »Energetska gospodarnost v planin- skupščine z željami po nadaljnem dobrem
skih kočah«. Komisija CAA za koče bo na pod- sodelovanju predal svojemu kolegu iz Francije.
lagi pisnih gradiv pripravila projektno nalogo in Delegate skupščine CAA pa je predsednik PZS
jo prijavila v Bruslju.
seznanil o Slovenskem planinskem muzeju,ki
Že lani so predvsem delegati iz Francije in bo svečano odprt, 7.avgusta letos.
Južne Tirolske opozarjali na potrebno zaščito
Danilo Škerbinek
pred enostransko regulativo in uradniškim
___________________________________________________________________________________

SODELOVANJE MED MINISTRSTVOM
ZA OBRAMBO IN PZS

V

Vojašnici Rudolfa Maistra v Mariboru so v
petek, 12. marca, podpisali zdaj že kar
tradicionalni dogovor z društvenimi organizacijami, ki delujejo v javnem interesu "Letni načrt sodelovanja za leto 2010".
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Med ostalimi zvezami in društvi je bil podpisan
tudi načrt sodelovanja med Slovensko vojsko in
Planinsko zvezo Slovenije. Podpisala sta ga
poveljnik sil Slovenske vojske brigadir Alan
Geder in predsednik PZS mag. Franc Ekar. V
letnem načrtu SV je zajeto za Planinsko zvezo
Slovenije je načrtovano in odobreno 15 ur
helikopterskega prevoza opreme in materiala
za obnovo in vzdrževanje planinskih poti v

Obvestila Planinske zveze Slovenije

visokogorju ter tri ure letenja za prevoz vzme- Ob podpisu je bila prisotna tudi ministrica za
tnic za bivake v Veliki Dnini, Pod Rokavi, Za obrambo dr. Ljubica Jelušič, ki je obrazložila
Akom in na Rušju. SV pa bo postavila tudi štiri- pomen tovrstne pomoči zvezam in društvom,
členski šotor za jedilnico na taboru mladih kot tudi vzroke za zmanjšanje le-te, zaradi
recesije in gospodarska situacije.
planincev.
___________________________________________________________________________________

MARKO PREZELJ MED NOMINIRANCI ZA NAGRADO EIGER

plezalcev na svetu,
ki je odprl vrata
tovrstnemu plezanju
na velikih višinah.
Bolj je smer kompleksna, večji izziv
mu predstavlja.
Kdo bo dobitnik tega
prestižnega
naziva
pa je odvisno od javnega glasovanja, ki
poteka na spletni
strani
www.eigerlive.ch od 5. aprila 2010 in se bo
zaključilo s koncem meseca aprila.
Kot zanimivost še lahko povemo, da je dobtinik naziva za leto 2008 bil Ueli Steck, v letu
2009 pa sta si ta naziv delila Simone in Denis
Urubko.
Matjaž Šerkezi
foto: Steve House

I

z Grindelwalda smo prejeli novico, da je
Marko Prezelj med nominiranci za nagrado
Eiger, ki je v alpinizmu skoraj tako kot
Oscar v filmski industriji. Poleg njega sta med
nominiranci še francoska plezalka Catherine
Destivelle in Jeff Lowe iz Združenih držav
Amerike.
Gre za tretjo prestižno podelitev naziva, ki bo
potekala v času tedna Eiger v živo (Eiger Live
Week) od 12. do 20. junija 2010 v švicarskem
Grindelwaldu. Iz med treh nominiranih bo
enemu podeljena nagrada Eiger za katero bo
prejel tudi 10.000 CHF.
Marko Prezelj je do nominacje prišel zaradi
svoje močne osebnosti, ki ga še vedno žene v
alpinizmu. Opisujejo ga kot gorskega vodnika
in fotografa in enega najboljših kombiniranih

KOMISIJE UO PZS POROČAJO
PLANINSKI VESTNIK
V APRILSKEM PLANINSKEM VESTNIKU SI PREBERITE

V

aprilskem Planinskem vestniku smo nad gore poleteli z jadralnimi padalci in zmajarji. Urednik Planinskega vestnika se je pogovarjal z Alanom Čaplarjem, urednikom Hrvatskega planinarja, glasila Hrvaške planinske zveze. Čaplar, plodoviti pisec planinske literature, nam
predstavlja najvišji vrh Hrvaške, Dinaro. Pogovarjali smo se tudi z Majo Lobnik, najalpinistko
leta. Tokrat v rubriki Z nami na pot pišemo o poteh na Kum, ter o turnih smukih v okolici Grossvenedigerja, en opis pa je za Dinaro. Novost v reviji so testi opreme, tokrat smo pripravili teste
turnih smuči. Davo Karničar in Matjaž Šerkezi sta s številno ekipo strokovnjakov preizkusila 13
različnih turnih smuči. Slavica Tovšak je spet pripravila anketo med planinskimi društvi, glavna
tema pogovora pa so bili občni zbori in letošnji društveni načrti. V vzgojnem delu revije pišemo
o vremenu letošnje zime, divjem petelinu, Clusijevem svišču, o prehrani in športnem treningu.
Urban Golob v razmišljanju o alpinizmu piše o alpinizmu in medijih. V zadnjem delu revije je
cela vrsta alpinističnih novic, vesti iz planinske organizacije in novih knjigah. 72 strani zanimivega branja! Želimo vam veliko veselja pri branju Planinskega vestnika!

7

Letnik 36 / številka 4 - 2010

Obvestila Planinske zveze Slovenije
IZ PLANINSKE ZALOŽBE
NOVI IZLETNIŠKI KARTI V PLANINSKI ZALOŽBI

O

bveščamo vas, da je poleg planinskih kart in kart
Kompass, možno v Planinski založbi naročiti izletniški
karti Škofjeloško in Cerkljansko hribovje (1: 50000) ter
Pomurje (1:70000).
Naročila in informacije:
Planinska založba
Dvoržakova 9 (p.p. 214)
1000 Ljubljana
tel.: 01 43 45 684
email: planinska.zalozba@pzs.si ali preko spletnih strani.

KOMISIJA ZA ALPINIZEM
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KOMISIJA ZA TURNO KOLESARSTVO
USPOSABLJANJE ZA TURNO KOLESARSKE VODNIKE I IN II

K

omisija za Turno kolesarstvo pri PZS razpisuje usposabljanje za Turno kolesarske vodnike I in II. Usposabljanji bosta organizirani na
Valvazorjevem domu pod Stolom od 1. do 4. julija 2010.
Usposabljanji sta namenjeni vsem tistim, ki bi želeli voditi kolesarske
izlete v gorski svet v okviru planinskih društev, drugih organizacij oz. kot
samostojni delavci v športu. Program usposabljanj je potrjen s strani Sveta za šport Republike Slovenije in je podlaga za pridobitev naziva strokovni delavec v športu 1 oz. 2. Usposabljanje obsega naslednje ključne
vsebine: varno vodenje in gibanje skupine kolesarjev v gorskem svetu,
orientacijo, načrtovanje ture in tehniko vožnje gorskega kolesa in varstvo
narave. Predavanjem bo sledilo veliko praktičnega dela na pobočjih pod
Stolom.
Pred usposabljanjem bodo kandidati opravili skupno preskusno turo, ki bo
v soboto 12. junija 2010 v Polhograjskem hribovju. Istega dne bodo opravili tudi teoretični sprejemni izpit, ki obsega znanja iz učbenika Planinska
šola (izpita so oproščeni vsi tisti, ki so opravili planinsko šolo oz. druge
oblike usposabljanja PZS, ki vključujejo iste vsebine).
Razpis in ostali pogoji so na http://ktk.pzs.si/index.php?id=14, prikaz
poteka
tečaja
pa
na
http://ktk.pzs.si/files/jalbum/valvazorkolesarji/galerija.htm. Za več informacij pišite na e-naslov
turno.kolesarstvo@pzs.si ali pokličite na tel. 01 434-56-86.
Rok za prijavo je 20. 5. 2010 oz. do zasedbe mest. Cena usposabljanj je
250 €, v kar je vključeno hrana in prenočišče, organizacijski stroški in
nezgodno zavarovanje udeležencev.
__________________________________________________________________________________

2. TURNO KOLESARSKI TABOR KTK V BAVŠICI 2010

T

abor bo potekal od srede, 11. avgusta s pričetkom ob 10. uri do nedelje 15. avgusta
2010 v Planinskem učnem središču v Bavšici pri Bovcu. Udeleženci bodo razporejeni v
manjše skupine glede na izkušnje in znanje na področju turnega kolesarstva. Spodnja starostna meja za udeležence je dopolnjenih 15 let, mladoletne osebe se lahko tabora udeležijo
samo v spremstvu staršev oz. drugih polnoletnih oseb.
Udeleženci morajo imeti tehnično brezhibno gorsko kolo s profiliranimi gumami in drugo osebno
opremo, ki zagotavlja varno kolesarjenje. Seznam potrebne opreme bodo udeleženci dobili po
prijavi na tečaj.
Udeleženci morajo imeti ob prijavi poravnano članarino v PD za leto 2010! Število udeležencev
je omejeno na 25. Cena tečaja: €160,00*,
*OPOMBA: študentje in dijaki imajo 10% popusta
Vračila v primeru neupravičene odpovedi udeležbe: več kot 30 dni – 100% vračilo, 15 – 30 dni 50%
vplačila, 3 -15 dni 20% vplačila
Cena tečaja vključuje bivanje in prehrano v času tabora (obroki v koči, malica za na ture, brezalkoholni napitki), vodene kolesarske izlete, strokovne delavnice, gradivo (zemljevidi, opisi
poti,…), zavarovanje in organizacijo.
Vsi kandidati morajo poslati prijavo na priloženem obrazcu PZS, Komisija za turno kolesarstvo,
Dvoržakova 9, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: turno.kolesarstvo@pzs.si
Rok prijav je do četrtka, 15. julija 2010
Vse morebitne dodatne informacije na e-naslov Matjaž Šerkezi: matjaz.serkezi@pzs.si
Prijavnico in več informacij lahko najdete na http://ktk.pzs.si
Marjan Pučnik – Maac, vodja tabora
9
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Komisija za turno kolesarstvo UO PZS
Dvoržakova ul. 9, p.p. 214, 1001 Ljubljana
tel.: 01/43 45 686; fax: 01/43 45 691
e-pošta: turno.kolesarstvo@pzs.si

PRIJAVA
Na 2. turno kolesarski tabor Bavšica 2010
IME IN PRIIMEK:
Datum in kraj rojstva:
Naslov stalnega bivališča:
Pošta s poštno številko:
Občina stalnega bivališča:
Telefon:
*e-naslov:
*Kdor nima e – naslova naj napiše e - naslov nekoga drugega, ker bo obveščanje potekalo izključno preko e – pošte.

Planinsko društvo:
Seznam petih turno kolesarskih tur v zadnjih 3 letih

1.
2.
3.
4.
5.
IZJAVA:
S prijavo izjavljam, da sem član PZS v letu 2010 in da sem v primerni psiho-fizični pripravljenosti.
Dovoljujem zbiranje, hranjenje in uporabo podatkov za potrebe PZS v skladu z Zakonom o varovanju
osebnih podatkov.

V …………………..

dne ………………………….

Obvestila Planinske zveze Slovenije
KOMISIJA ZA PLANINSKE POTI
SPREMEMBE DATUMOV USPOSABLJANJ
Komisija za planinske poti obvešča, da je prišlo do spremembe datumov usposabljanj in sicer:
• Licenčno usposabljanje v Slovenski Bistrici planirano za 17. april se
prestavi na 22. maj 2010. Vzrok prestavitve je da dne,17. aprila poteka
vseslovenska akcija »Očistimo Slovenijo v enem dnevu« in je precej prijavljenih ter večina inštruktorjev angažirano pri tej akciji. Drugi vzrok pa
je, da so v Bistriškem jarku, kjer naj bi potekal praktični del usposabljanja še zimske
razmere in ne bo možno izvesti vseh planiranih del. Vsi prijavljeni bodo o spremembi
datuma obveščeni tudi na domače naslove.
• Za licenčno usposabljanje, ki je bilo planirano za 10. julij 2010 v Kovinarski koči v
Krmi je prispela samo 1. prijava. Zato bo Komisija za planinske poti namesto tega usposabljanja organizirala licenčno izpopolnjevanje v planinskem domu na Mrzlici in sicer v
nedeljo dne 9. maja 2010. Število prijavljenih je trenutno 23 tako, da je možna le še
kakšna dodatna posamezna prijava.
Načelnik Komisije za planinske poti
Tone Tomše
___________________________________________________________________________________

SREČANJE ODBOROV ZA PLANINSKE POTI V LETU 2010

K

omisija za planinske poti je tudi v letošnjem letu izvedla srečanja markacistov po
posameznih odborih za planinske poti. Na teh srečanjih se srečajo markacisti določenega
območja s predstavniki in načelnikom Komisije za planinske poti. Taka oblika dela služi
medsebojnemu poznavanju med samimi markacisti, ki lahko takorekoč v domačem okolju
predstavijo probleme s katerimi se soočajo pri svojem delu. Zelo pohvalno je tudi, da je na teh
srečanjih iz leta v leto prisotnih več predstavnikov lokalnih oblasti ter turističnih in drugih
organizacij, ki so tako ali drugače pvezani s planinstvom oz. planinskimi potmi. Tudi prisotnost
županov je ponekod že samoumevna.
Tabela letošnjih srečanj
ODBOR ZA PLANINSKE POTI
DATUM
KRAJ
ZASAVSKO-POSAVSKA
nedelja, 17.januar ob 10 uri v planinskem domu na Kalu
PRIMORSKO-NOTRANJSKA
petek, 22.januar ob 18 uri
v prostorih PD Sežana
SAVINJSKA
sobota, 23.januar ob 10 uri
v osnovni šoli na Vojniku
DOLENJSKA
petek, 29. januarja ob 17
v planinskem domu
uri
na Krašnjem vrhu
NOTRANJSKA
petek, 5. februarja ob 18 uri v prostorih PD Vrhnika
KOROŠKA
sobota,6.februarja ob 10 uri pri Kumru v Koprivni
POMURSKA
petek, 12.februar ob 17 uri
v prostorih PD Matica –
Murska Sobota
LJUBLJANSKA
sreda, 17.februarja ob 18
v Športnem centru Triglav
uri
za Bežigradom v Ljubljani
GORENJSKA
četrtek,01.marca ob 17 uri
v prostorih PD Kranj
PODRAVSKA
sobota,13.marca ob 10 uri
v Domu krajanov v
Stopercah
KAMNIŠKO - BISTRIŠKI
petek, 26.marec ob 19 uri
v prostorih PD Kamnik
POSOŠKA
srečanje še ni bilo izvedeno
Poleg pregleda o opravljenih delih in planih za tekoče leto ter registraciji markacistov na podlagi
oddanih letnih poročil se na srečanjih obravnavajo teme, ki se tako ali drugače tičejo planinskih
poti. Nekaj ugotovitev:
• Prostovoljno delo je še vedno premalo cenjeno,
• Čimprej urediti vožnjo v naravnem okolju in predvsem na planinskih poteh,
11
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•

Kolesarjenje je vse bolj priljubljena oblika rekreacije zato je potrebno kolesarje vzgojiti
v duhu varovanja okolja tako, da se bodo vozili le tam, kjer se ne povzroča škoda in s tem
dodatno delo za markaciste,
• Marsikje je prisotno tudi namerno poškodovanje planinskih oznak, predvsem usmerjevalnih tabel,
• Urediti bo potrebno dokončno registracijo planinskih poti zaradi nemotene prehodnosti in
v izogib sporov s posameznimi lastniki,
• Dogovoriti vzdrževanje poti na večjih turističnih območjih (Velika planina, Krvavec, Rogla, ...)
• Organizirati več skupnih akcij v okviru MDO oz. OPP predvsem na poteh katerih skrbniki
so planinska društva, ki imajo finančne ali kadrovske težave,
• Dogovori z Zavodi za turizem in občinskimi upravami glede vzdrževanja turistične infrastrukture kamor sodijo tudi planinske poti,
• Večji poudarek o delu markacistov nameniti objavljanju v medijih in intenetu
Tone Tomše
________________________________________________________________________________

SREČANJE OPERATERJEV IN UREDNIKOV ZA EVIDENCO PLANINSKIH
POTI

V

soboto 20. marca 2010 so se »P'r Hlipč« na Samotorici nad Horjulom na svojem že petem
letnem srečanju zbrali operaterji in uredniki za evidenco planinskih poti. Prisotni so bili
tudi ostali člani podkomisije za dokumentacijo planinskih poti pri Komisiji za planinske poti
ter strokovni sodelavec in načelnik KPP. Zaradi drugih obveznosti sta se opravičila predstavnik
Planinske založbe in predstavnik Global vision-a.
Bogdan Seliger je kot vodja podkomisije predstavil dosedanje delo na tem področju in predlagal
dnevni red.
Dnevni red celodnevnega srečanja je bil naslednji:
1. Pregled dejavnosti v povezavi z dokumentiranjem planinskih poti (vsak urednik / operater
bo poročal o svojem delu, problemih, ki jih ima, opažanjih)
2. Naloge v zvezi s pripravo in urejanjem dokumentacije planinskih poti, dogovori za posamezne aktivnosti (potrebni osnovni parametri, ureditev, verzije, zahtevnost, stanje,
obhodnice, opombe, postopki za izsejanje podatkov za določene namene)
3. Predstavitev in delo z novo verzijo programa Quo
4. Razno
Po zaključku obravnavanih tem je bila izvedena še delavnica o spoznavanju in uporabi možnosti,
ki jih omogoča program Quo ter ob tem obravnavana še druga problematika v povezavi z dokumentacijo planinskih poti.
Več o zaključkih in sklepih srečanja bo objavljeno v naslednji številki Obvestil PZS.
Tone Tomše
___________________________________________________________________________________
Komisija za planinske poti na podlagi sklepa seje z dne 9.3.2010 objavlja

RAZPIS

za sofinanciranje postavitve usmerjevalnih tabel na izhodiščih planinskih poti
in planinskih poteh.
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje postavitve usmerjevalnih tabel na izhodiščih planinskih poti.
2. Višina sredstev, ki se namenja za postavitev usmerjevalnih tabel je 22.900 EUR.
3. S prijavo na razpis se planinske društvo zavezuje, da bo na svoje stroške postavilo
usmerjevalne table in o tem naredilo poročilo.
Komisija bo zagotovila usmerjevalne table po ceni, ki znaša 50% polne cene. Polne cene tabel in
drugega materiala so naslednje:
smerna tabla mala
32,00 €
Letnik 36 / številka 4 – 2010
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smerna tabla velika 42,60 €
kovinski drog
30,00 €*
leseni drog
20,00 €
Cevni nosilec table
07,80 €
* o načinu naročanja kovinskih drogov vas bomo obvestili posebej po podpisu pogodbe
Table so iz kvalitetnih materialov, katerih oblika in napisi so v skladu z zakonom o planinskih
poteh.
4. Na razpis se lahko prijavijo planinske društva, ki vzdržujejo planinske poti.
Prijava mora vsebovati:
• skico posamezne usmerjevalne table, ki je predmet razpisa,
• podatek o mestu pritrditve usmerjevalne table (na lesen/kovinski drog oziroma na drugo
podlago),
• fotokopijo zemljevida iz katerega je razvidno, na katerem stojišču stojijo posamezne
usmerjevalne table.
Prijava mora biti poslana najkasneje do 20. junija 2010 na naslov:
Planinska zveza Slovenije,
Komisija za planinske poti,
p.p.214,
1001 Ljubljana
ali osebno vročena v tajništvu PZS, Dvoržakova 9, Ljubljana.
Prijava more biti poslana oziroma vročena v zaprti ovojnici z oznako »Prijava na razpis KPP za
smerne table«.
5. 0 opravljeni postavitvi usmerjevalnih tabel mora biti narejeno poročilo. Vsebovati mora:
- kratko informacijo o postavitvi table,
- fotografijo križišča pred in po namestitvi usmerjevalnih tabel.
V kolikor bo prijavitelj ugotovil, da ne more namestiti tabel mora o tem nemudoma obvestiti
KPP. Če bo komisija ugotovila, da table niso bile nameščene pravočasno zaradi malomarnosti
prijavitelja, je le-ta dolžan plačati polno cene usmerjevalnih tabel.
Komisija za planinske poti

VODNIŠKI KOTIČEK
SNEŽNO IZPOPOLNJEVANJE ZA VODNIKE PZS
Koča na Gozdu, 13. – 14. marec 2010

L

etos tretje in tudi zadnje licenčno usposabljanje vodnikov PZS za snežne razmere. Udeležilo
se ga je 47 vodnikov in vodnic iz 26 planinskih društev. Nastanjeni smo bili v koči na
Gozdu pod Vršičem.
Teoretični del smo poslušali prvi dan. Skupno je
obsegal pet ur predavanj iz tem:
‐ Orientacija,
‐ Gibanje in tehnika vodenja,
‐ Prva pomoč in reševanje,
‐ Prosta tema (prerez in preizkus trdnosti
snežne odeje).
Praktični del smo opravljali na snežiščih pod Kumlehovo glavo. Prve sončne žarke smo prestregli,
ko smo iz gozda stopili na zasnežena melišča... V treh skupinah smo obdelali naslednje teme:
‐ Prosta tema (prerez in preizkus trdnosti snežne odeje),
‐ Prva pomoč in reševanje (postopki po lociranju zasutega v plazu),
‐ Gibanje in tehnika vodenja (izdelava sidrnih točk v snegu in dinamično bočno varovanje).
Vodniki in vodnice so pokazali dobršno mero znanja in zavzetosti za vodniško delo! Ob zaključku
smo z analizo povzeli obnovljeno znanje in prisluhnili novim idejam. Največ udeležencev si je v
prihodnje zaželelo turo!Ob tej priložnosti bi se želel prisrčno zahvaliti vodnicam, vodnikom in
13
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vodstvu licenčnega usposabljanja ter vsem zaželel varen korak! Zahvala tudi društvu GRS Kranjska gora, ki nam je za potrebe praktičnega prikaza posodila nosila UTE. Hvala.
Primož Trop, vodja izpopolnjevanja
Vodniki in vodnice, udeleženci snežnega izpopolnjevanja, Koča na Gozdu, 13.-14. marec 2010:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Ime

Priimek

Planinsko društvo

Martin
Janez
Sonja
Vlasta
Janez
Leon
Marjan
Robert
Željko
Mišo
Franc
Roman
Gašper
Andrej
Miha
Matija
Simon
Tone
Štefka
Alojz
Jože
Marko
Mateja
Marijan
Boris
Branko
Danilo
Urška
Mojmir
Jožica
Tomaž
Frančišek
Martin
Robert
Franc
Zoran
Bojan
Vladimir
Izabel
Tanja
Dimitrij
Vinko
Peter
Husein
Anton
Franc
Andrej

Vimpolšek
Jerman
Jerman
Bobovnik
Sagadin
Vrhovšek
Golja
Koritnik
Lamut
Primc
Šinko
Toplak
Jalen
Stuchly
Noč
Šlibar
Figar
Ožbold
Ule
Rupar
Drab
Habjan
Vertelj
Kukovec
Frank
Forstnerič
Milošič
Modrijan
Kunej
Kolar
Stražar
Bakšič
Kastelic
Štokar
Štokar
Štok
Gorjanc
Smrekar
Vadnal
Žele
Birsa
Pintarič
Vrčkovnik
Djuherič
Žižmond
Kropec
Stržinar

Brežice
Črnomelj
Črnomelj
Fram
Fram
Fram
Gornja Radgona
Grmada Celje
Grmada Celje
Grmada Celje
Grmada Celje
Grmada Celje
IMP Ljubljana
IMP Ljubljana
Jesenice
Jesenice
Kočevje
Kočevje
Kočevje
Lisca Sevnica
Ljubljana-Matica
Ljubljana-Matica
Ljubljana-Matica
Maks Meško Ormož
Maribor - Matica
Naveza
Naveza
Nova Gorica
OPD Koper
Poljčane
Polje
Polom Kostanjevica na Krki
Polom Kostanjevica na Krki
Polom Kostanjevica na Krki
Polom Kostanjevica na Krki
Polzela
Postojna
Postojna
Postojna
Postojna
PT Ljubljana
ŠD BTC
Šmartno ob Paki
Velenje
Velenje
Vitanje
Vrhnika
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SNEŽNO IZPOPOLNJEVANJA ZA VODNIKE PZS
Grohot, 20. 02. - 21. 02. 2010

Vodstvo:
Franc Kadiš
Pavle Lesjak
Rudi Ambrož

IPV
IPV
IPV

Jaka Kotnik

IPV

vodja, inštruktor, predavatelj (Gibanje in tehnika vodenja),
inštruktor
inštruktor, predavatelj (Prva pomoč in reševanje, Predmet po
izbiri)
inštruktor, predavatelj (Orientacija)

Seznam udeležencev izpopolnjevanja:
Št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Priimek
Božič
Kotnik
Kotnik
Mravljak
Preglav
Verčko
Krajger
Munda
Trstenjak
Krenker
Hribar
Kete
Tajnik
Zaveršnik
Bricman
Prah
Pisar
Hartman
Jančič
Karlovčec
Družovec
Haložan
Kuster
Lipič
Kozak
Trop
Kotnik
Škrubej

Ime
Jurij
Viljem
Veronika
Tončka
Ernest
Ivan
Kristjan
Viktor
Franc
Stanko
Jože
Danilo
Martin
Jože
Franc
Marta
Vojko
Ivan
Miran
Marjan
Branko
Janez
Dragotin
Drago
Štefan
Bogomir
Božo
Slavko

Društvo
Črnuče
Ravne na Koroškem
Ravne na Koroškem
Ravne na Koroškem
Bricnik Muta
Bricnik Muta
Prevalje
Drava
Drava
Mislinja
Mislinja
Mislinja
Mislinja
Mislinja
Mislinja
Ožbalt Kapla
Slovenj Gradec
Slovenj Gradec
Velenje
Velenje
Hakl Sv. Trojica
Hakl Sv. Trojica
Hakl Sv. Trojica
Hakl Sv. Trojica
Mura Murska Sobota
Prevalje
Ribnica na Pohorju
ZZZV Celje

KOMISIJA ZA ODPRAVE V TUJA GORSTVA
POSVET NA MINISTRSTVU ZA ZUNANJE ZADEVE,
KONZULARNI SEKTOR

V

luči zadnjih tragičnih nesreč v pogorju Himalaje in novih izkušenj sva se Tone Škarja in
Matjaž Šerkezi udeležila posveta s predstavniki Konzularnega sektorja Ministrstva za zunanje zadeve. Posvet je bil namenjen uskladitvi postopkov pri morebitnih reševanjih v tujih
gorstvih in obojestranski pomoči pri različnih zapletih v tujini v času alpinističnih odprav in trekingov.
Slovenci se še vedno premalo zavedamo odgovornosti v času potovanj v tujini. Nizka pa je tudi
stopnja ozaveščenosti in informiranosti glede možnosti zavarovanj, kljub vsem pojasnilom, ki so
na voljo na spletni strani PZS.
Iz tega razloga je v pripravi zloženka v kateri bodo konkretni primeri možnosti zavarovanja v
okviru Planinske zveze Slovenije, Ministrstvo za zunanje zadeve pa je pripravilo obrazec s podatki o potovanju v tujino. Obrazec je namenjen vsem članom Planinske zveze, ki se odpravljajo na
15
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alpinistične odprave in trekinge in bo v primeru zapletov olajšal pomoč s strani države Slovenije
in njenih za to pristojnih organov. Planinska zveza Slovenije je obrazec pozitivno sprejela in ga
bo na MZZ oddajala za vse akcije, ki so sofinancirane s strani KOTG in KA. Hkrati pa PZS poziva
vse alpiniste in pohodnike, ki se bodo odpravili v tujino, da upoštevajo priporočilo MZZ. Obrazec
bo na voljo na njihovi in PZS spletni strani v slovenskem in angleškem jeziku. Poskrbite tudi za
zavarovanje. Člani A PZS ste zavarovani za reševanje v tujih gorstvih po celem svetu (B člani
samo v evropskih gorstvih), v primeru alpinistične odprave pa se morate še dodatno zavarovati,
saj tega članarina A ne vključuje (reševanje do višine 6000 m).
Priporočamo tudi, da se v primeru zapletov v tujini obrnete zgolj na za to pristojne organe. Za
člane Planinske zveze Slovenije in akcije pod okriljem PZS, bo tovrstno pomoč nudila strokovna
služba PZS v okviru svojih možnosti. Svetujemo tudi, da se v primeru morebitne nesreče izogibate medijev, ki v večini primerov ovirajo potek reševalne akcije.
Za dodatne informacije v zvezi s potovanjem v tujino (obisk tujih gorstev) in zavarovanj se lahko
obrnete na strokovno službo PZS1, v primeru zapletov oz. gorskih nesreč v tujini pa na Matjaža
Šerkezija na številko 041 663 466 (24 ur)2. Z nasveti in posredovanji informacij, Vam bomo skušali pomagati.
Matjaž Šerkezi, strokovni delavec PZS
Tone Škarja, načelnik KOTG
Dodatne informacije za popotnike:
‐ http://www.mzz.gov.si/si/informacije_za_popotnike/

1
2

Velja zgolj za člane Planinske zveze Slovenije
Velja zgolj za člane Planinske zveze Slovenije
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OBRAZEC: Podatki o potovanju v tujino – alpinistična odprava/treking
FORM: Information on travel arrangement – alpine expedition/trekking
Zaradi lažjega izvajanja morebitne konzularne pomoči priporočamo, da posebno pozornost namenite
podatkom označim z zvezdico./You are strongly recommended to fill in the fields marked with *

Spodaj podpisani/a //Signed
*Ime/Given Names:________________________________________
*Priimek/Surname: _________________________________________
*Številka potne listine/Passport No: ______________________________________________________
*EMŠO/Unique Personal Identification Number: _____________________________________________
Naslov stalnega ali začasnega prebivališča/Permanent/temporary place of residence:___________________
_____________________________________________________________________________________
Številka
zavarovanja
(zdravstvenega,
potovalnega)/Insurance
number:
_____________________________________________
(priporočamo, da vključuje tudi povrnitev stroškov v primeru težjih nesreč, smrti …/we recommend that the
insurance company also covers costs in case of accidents, death …)

*se odpravljam na potovanje v tujino/I travelling with (obkrožiti ustrezne
rubrike/circle):
• sam/alone
• z odpravo Planinske zveze Slovenije/with an expedition organized by PZS
• potovalno/treking agencijo (ime, naslov)/travel/trekking agency (name,
address) _____________________________
• v skupini s prijatelji/znanci (navedite nekaj imen in priimkov)/with a group
of friends (names) ___________________________________________________
Načrtovana pot je v *naslednje države/trip is planned *in the following countries:
(prosimo, da označite tudi okvirne *datume odhodov in prihodov na ciljne destinacije)/please mark
also *dates of arrival and departures:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Za morebitno reševanje v gorah in kritje stroškov reševanja skrbi (zveza, agencija …)/In case of search and
rescue mission and costs related is responsible (agency, association …)
_____________________________________________________________________________________
Za morebitno helikoptersko reševanje bo poskrbel/In case of helicopter rescue and related costs is
responsible: ____________________________________________

*Predvidoma bom zaključil/a potovanje oz. bom v Slovenijo pripotoval/a//planned
arrival to Slovenia: _________
*Dosegljiv/a sem na naslednjem/ih kontaktu/ih//I can be reached on the following
contacts:
Navedeni podatki se bodo uporabili izključno za namene navedene v 29.a členu Zakona o zunanjih zadevah in bodo ob koncu
vašega potovanja uničeni. V primeru, da bi Konzularni sektor Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije nudil
konzularno pomoč na zahtevo, je rok hrambe podatkov v skladu z 29.a členom Zakona o zunanjih zadevah.
IZPOLNITEV TEGA OBRAZCA JE PROSTOVOLJNA (ni obveza popotnika).
MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE TO PRIPOROČA PREDVSEM V PRIMERU POTOVANJA V TRETJE DRŽAVE,
KJER SO VARNOSTNA TVEGANJA VEČJA (gorske odprave/trekingi/…).

telefon/phone: _______________________________________________________________________
mobilni telefon/mobile phone:___________________________________________________________
satelistki telefon/satelite phone: ___________________________________________________________
naslov/i//address: _____________________________________________________________________
elektronski naslov/e-mail: _______________________________________________________________
ostalo/other: __________________________________________________________________________

oziroma preko kontaktne osebe, ki bo v času moje odsotnosti dosegljiva na/or
through contact person who shall be available in time of my absence on the following
contacts:
(prosimo, da pred posredovanjem podatkov od kontaktne osebe pridobite njeno soglasje za posredovanje leteh/before giving out the details of contact person please make sure you have his/her consent):
telefon/phone: __________________________________________________________________
mobilni telefon/mobile phone: _____________________________________________________
elektronski naslov/e-mail: _________________________________________________________
ostalo/other: ________________________________________________________________
*Ime in priimek kontaktne osebe/Given Names and surname of contact person:
_____________________________________________________________________________________

Datum in podpis/Date and signature:
___________________________________________________________
S svojim podpisom jamčim, da so zgoraj navedeni podatki resnični in da jih lahko
Ministrstvo za zunanje zadeve RS in pristojna diplomatsko konzularna predstavništva
uporabljajo z namenom nudenja pomoči in podpore državljanom Republike Slovenije v
tujini ter zaščito njihovih interesov v skladu z 29.a členom Zakona o zunanjih zadevah.
Obrazec nam lahko pošljete/Form can be sent to our
1. na elektronski naslov/e-mail:
konzularne-zadeve.mzz@gov.si
2. ali/or po faksu/faks (obe strani/both pages):
00 386 1 478 2316
3. ali/or na naslov/address:
Ministrstvo za zunanje zadeve
Konzularni sektor
Prešernova 25
SI - 1001 Ljubljana

Navedeni podatki se bodo uporabili izključno za namene navedene v 29.a členu Zakona o zunanjih zadevah in bodo ob koncu
vašega potovanja uničeni. V primeru, da bi Konzularni sektor Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije nudil
konzularno pomoč na zahtevo, je rok hrambe podatkov v skladu z 29.a členom Zakona o zunanjih zadevah.
IZPOLNITEV TEGA OBRAZCA JE PROSTOVOLJNA (ni obveza popotnika).
MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE TO PRIPOROČA PREDVSEM V PRIMERU POTOVANJA V TRETJE DRŽAVE,
KJER SO VARNOSTNA TVEGANJA VEČJA (gorske odprave/trekingi/…).

Obvestila Planinske zveze Slovenije
PLANINSKA DRUŠTVA IN KOMISIJE VABIJO
AKCIJE V APRILU 2010:
DATUM

AKCIJA

ORGANIZATOR

Več na www.pzs.si
INFORMACIJE

17. 4. 10
17. 4. 10

9. pohod po poteh Celjskih grofov
Junska gora (842 m)
28. pohod po mejah KS ter obeležjih
NOB (Savinjski most – Kasaze - Planinski dom Brnica)
31. planinski pohod »Štampetov
most«

PD Grmada Celje
PD Viharnik

Franc Šinko 031 383 591
Borut Vukovič 031 805 686

PD Liboje

Franc Čretnik 03 714 04 53

PD Železničar Ljubljana

Marija Sever 031 280 415

17. 4. 10
17. 4. 10
17. 4. 10

Ob mejah občine Miklavž

17. 4. 10

Pohod po Meškovi poti

18. 4. 10
24. 4. 10
24. 4. 10
24. 4. 10
25. 4. 10
25. 4. 10
27. 4. 10
27. 4. 10
27. 4. 10
27. 4. 10
30. 4. 10
30. 4. 10
30. 4. 10
30. 4. 10
30. 4. 10

17. Gorski tek pod Kriško goro za
memorial Janka Likarja
Učka (1396 m)
Pohod po Ribniški planinski poti, III.
Del: preko Sv. Ane do Ortneka
Spominski pohod na Golobar
Jurijev pohod v gore
Tradicionalni pohod Vojnik - Šentjungert
Pohod po Vrhniški planinski poti
Pohod na Sveti Križ nad Mavrlenom
Pomlad na Bukovici
36. Trim pohod na Boč ob Dnevu upora
Kresovanje na Golici
Prvomajsko kresovanje pri Valvasorjevem domu
Tradicionalno kresovanje na predvečer 1. maja
Pohod na Smuk (kresovanje)
Kresovanje za Domžalskim domom

PD Miklavž na Dravskem
polju
PD Slovenj
Gradec

AKCIJA

maj 10

Po delu PPP

1. 5. 10
1. 5. 10
1. 5. 10

Tradicionalno srečanje na Šmohorju
Prvomajsko srečanje na Kalu
Tradicionalni prvomajski pohod na
Mrzlico
Prvomajski pohod na Ermanovec

1. 5. 10

Prvomajsko srečanje na Krimu

1. 5. 10

1. 5. 10
1. 5. 10

Prvomajsko srečanje planincev pri
Pečovniški koči na Grmadi pri Celju
49. pohod na Goro oljko s Polzele
Za prvi maj na Zavrh

1. 5. 10

6. spominski pohod ob meji

1. 5. 10

1. 5. 10
1. 5. 10

Prvomajsko srečanje na Kremžarjevem vrhu
Prvomajsko srečanje na Košenjaku

Ivan Hovnik 051 310 913
Danilo Goljat 031 345 102

PD Križe

Ivan Likar 041 784 175

PD Viharnik
PD Bovec
PD Dol pri Hrastniku

Bine Mlač 031 604 311
Marjana Rozman 041 847
365
Gregor Rupnik 040 308 172
Tomi Paulič 051 303 463

PD Vojnik

Mirko Blazinšek 041 685 635

PD Vrhnika
PD Črnomelj
PD Žalec

Roman Novak 041 224 039
Marjan Kastelic 040 469 599
Dušan Šip 031 320 242
Ivo Borovnik 041 878 376
Janko Kovačič 051 211 801
pisarna PD 04 586 60 70,
041 733 036

PD Ribnica

PD Poljčane
PD Jesenice
PD Radovljica

Valentin Rezar 041 439 211

PD Celje Matica

pisarna PD 03 492 48 50

PD Semič
PD Bajtar Velika planina

Franc Jakofčič 040 377 958
Boris Pohlin 041 577 625

ORGANIZATOR

Več na www.pzs.si
INFORMACIJE

AKCIJE V MAJU 2010:
DATUM

Franc Kocbek 031 644 531

PD Hakl Sv.
Trojica
PD Laško
PD Hrastnik

Dragutin Kuster 041 475 588

PD Sovodenj
PD Podpeč –
Preserje

Jože Rajh 041 643 165
Marjan Pergar 031 539 945
Vili Treven 041 672 233
Bojan Gorjup 070 711 202
Simon Bajt 031 204 048
Marko Goršič 041 795 006,
01 363 11 75

PD Grmada pri Celju

Franc Šinko 031 383 591

PD Polzela
PD Lenart
PD Gornja
Radgona
PD Slovenj
Gradec
PD Dravograd

Berni Palir 041 813 909
Franc Meke 031 755 610

PD Trbovlje
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1. 5. 10
1. 5. 10
1. 5. 10
1. 5. 10
1. 5. 10
1. 5. 10
1. 5. 10
2. 5. 10
2. 5. 10

Prvomajsko srečanje na Pikovem
Prvomajsko srečanje planincev in
občanov občine Mislinja V Završah
Prvomajski pohod na Areh
Prvomajski pohod na Pečke
Prvomajski pohod in srečanje na Krašnjem vrhu
14. prvomajski pohod po Moravški
planinski poti
Turni smuk na Veliki planini
Majski pohod na Goro Oljko
Pohod po obronkih Celja – Čemšeniška
planina

PD Črna na
Koroškem

Milan Savelli 031 448 915

PD Mislinja

Joc Zaveršnik 041 635 493

PD Fram
PD Drava Maribor

Janez Sagadin 02 601 49 81
Franc Trstenjak 02 331 33 26

PD Metlika

Jože Kozjan 031 541 505

PD Bajtar Velika planina
PD Šmartno ob Paki

Leon Lavrič 041 433 254,
01 723 12 74
Boris Pohlin 041 577 625
Jože Špeh 040 839 036

PD Grmada Celje

Alenka Mirnik 041 623 413

PD Moravče

8. 5. 10
8. 5. 10
9. 5. 10

PD Atomske toplice –
Podčetrtek
Družinski pohod na Mirno goro
PD Črnomelj
Tradicionalno romanje od Žalostne
PD Polet
gore preko Vesele Gore do Zaplaza
Šentrupert
Fruškogorski maraton
PD Železničar Ljubljana
Skupščina Planinske zveze Slovenije PZS
Nanos (1240 m)
PD Viharnik
Srečanje udeležencev rekreativne
PD za Selško dolino Železniakcije »Prijatelj Ratitovca«
ki
Tečaj za ferate
PD Ljubljana Matica
Ratitovec
PD IMP
XXXIII. Jezikova nedelja na Bohorju
PD Bohor Senovo

9. 5. 10

34. spominski pohod na Blegoš

PD Škofja Loka

9. 5. 10

34. spominski pohod na Blegoš

PD Gorenja vas

9. 5. 10

36. trim pohod Šalek – Paški Kozjak

PD Velenje

9. 5. 10

Po Pomurski planinski poti (štirje
letni časi – pomlad)

PD Matica Murska Sobota

9. 5. 10

Družne planinske poti v sodelovanju s
SPD Gorica, PD Brda, PD Kanal ter CAI PD Nova Gorica
Gorica

pisarna PD 05 302 30 30
planinskod.novagorica@siol.net

Letni tečaj gorništva za zahtevne ture PD Ljubljana Matica

Marko Jurič 041 572 893

Dan mladih planincev
Pohod na Bricnikov vrh ob prazniku
občine Muta
Dravinjska dolina

PD Radeče

Suzana Pinosa 031 776 941

PD Bricnik Muta

Ernest Preglav 041 577 458

2. 5. 10
2. 5. 10
2. 5. 10
7. 5. 10
8. 5. 10
8. 5. 10
8. 5. 10

10. 5. 1015. 5. 10
15. 5. 10
15. 5. 10
15. 5. 10

Jožetov pohod po Slomškovi poti

15. 5. 10

Pohod Novo mesto – Gabrje – rastišče
Rumenega sleča – Novo mesto

15. 5. 10

Pohod po Oglarski poti

15. 5. 10

Srečanje Evro popotnikov Radlje

15. 5. 10

Golica
Srečanje planincev MDO Notranjske
(Planina nad Vrhniko) – Slovenija
planinari
31. tradicionalni pohod na Travnik
Srečanje sosednjih planinskih društev
na Rdečem bregu
34. tradicionalni pohod na planino
Sleme

16. 5. 10
16. 5. 10
16. 5. 10
16. 5. 10
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Ivan Šalamon 041 794 104
Janez Jerman 041 392 552
Bojan Brezovar 041 541 077
Marija Sever 031 280 415
pisarna PZS 01 434 56 80
Nina Podlesnik 040 585 313
Rado Goljevšček 04 514 64 89
Drago Metljak 041 750 785
Urša Kozjek 041 734 914
Tone Petrovič 031 866 831
pisarna PD 04 512 06 67
info@pd-skofjaloka.com
www.pd-skofjaloka.com
Drago Trček 031 364 859
Franci Fortuna 041 451 684
Marjan Skaza 040 128 081
Jože Ružič 041 614 672,
02 542 10 53
ruzicjoze@siol.net

PD Viharnik
Helena Tepina 040 294 161
Odbor za varstvo gorske
Rozi Skobe 041 533 317
narave pri MDO Dolenjske in Tone Progar 041 693 195,
Bele krajine
041 769 182
Jože Prah 041 657 560
ŠD Dole pri Litiji
Dušan Mrak 031 362 542
Jože Prah 041 657 560
KEUPS
prah.joze@volje.net
PD IMP
Ines Rutar 041 270 115
PD Vrhnika

Roman Novak 041 224 039

PD Ljubno ob Savinji

Brigita Vrčkovnik 051 320 013

PD Ožbalt – Kapla

Drago Renčelj 031 843 191

PD Tolmin

pisarna PD 05 388 32 11
pdtolmin@gmail.com

20

Obvestila Planinske zveze Slovenije
VABILO NA DAN NOTRANJSKIH
PLANINCEV IN PRAZNOVANJA 50LETNICE PLANINSKEGA DRUŠTVA
VRHNIKA

cerkev sv. Trojice iz leta 1630, se skozi dolino
potoka Bele podali v Star maln. Od tu pa nas
bo pot vodila do izvira potoka Bele, kraškega
izvira bruhalnika Lintverna, od koder se bomo
povzpeli do zavetišča na Planini z 22 m visokim
razglednim stolpom na
vrhu. Hoje bo za 3 uri. Pot
je primerna za vse starosti. Opremite se z pohodno
obutvijo
in
oblačilom primernemu vremenu.

S

rečanje članov planinskih društev
MDO Notranjske bo v nedeljo, 16.
maja 2010, ob 13. uri pri zavetišču na Planini nad Vrhniko.Ta prireditev in srečanje notranjskih planincev
je združena s praznovanjem 50-letnice
delovanja Planinskega društva Vrhnika.
Osrednji dogodek bo ob 13. uri pri planinskem zavetišču na Planini nad Vrhniko (733 m), kjer bo kulturno-zabavni
program.
Organiziran je voden pohod z Vrhnike
do prireditvenega prostora pri zavetišču na Planini.
Zberemo se ob 9.00 uri v Parku samostojnost, oz. pred TIC Vrhnika. Od tam
pa bomo pot nadaljevali peš do prizorišča pri
zavetišču na Planini. Med potjo si bomo ogledali Cankarjevo rojstno hišo Na klancu,

Možnosti dostopa do prireditvenega prostora:
Avto: Do parkirnega prostora pri odcepu za zavetišče na Planini, po cesti z
Vrhnike mimo Kurena, 7
km, ali pa po cesto z Vrhnike preko Strmice in
Zaplane, 10 km. Od parkirišča do zavetišča na Planini je 10 min hoje.
Vabljeni!

POROČAJO
OPD KOPER: ŽE TRETJIČ ODLIČNO ORGANIZIRAL BREVET 200
KOPER 2010

Istri dosegli jugovzhodno kontrolno točko, po
manj prometnih, a zato precej razbitih cestah
prečili polotok do zahodne obale v Novigradu
in nato mimo zadnje kontrole v Umagu po obali do Kopra. Skupaj so na 200km poti nabrali
preko 2600 višinskih metrov.

Začela se je sezona brevetov. V soboto, 3.
aprila, je v koprski Taverni, ki jo je v ta
namen velikodušno odstopila MO Koper, 112
vzdržljivostnih kolesarjev iz vseh koncev Slovenije ter nekaj navdušencev iz Italije in Hrvaške startalo na prvem letošnjem dvestokilometrskemu brevetu, ki ga že tretje leto zapored
organizira Kolesarski odsek OPD Koper in Randonneurs Slovenija.
Udeleženci brevetov spadajo v kategorijo
vzdržljivostnih kolesarjev in kar nekaj med
njimi je menilo, da je treba dan polno izkoristiti, zato so se v Koper pripeljali s kolesi naravnost z Gorenjske, Dolenjske, iz Vipavske doline in iz Ljubljane… V lepem, čeprav nekoliko
hladnem vremenu, so po letos rahlo spremenjeni trasi prevozili domala ves severni dela
istrskega polotoka. Pot jih je vodila mimo treh
kontrolnih postojank, postavljenih na skrajnih
točkah trase. Prva kontrola jih je pričakala tik
pred prehodom meje, v Podgorju. Po precej
»zašodrani« cesti skozi Čičarijo so v Gračišću v

Najhitrejši skupini, v kateri so bili tudi ultramaratonci svetovnega formata kot sta Marko
Baloh in Jure Robič, je pot vzela le nekaj več
kot šest ur, potem pa so se tja do večernih ur
v Taverni zvrstili še vsi drugi, v skupinah ali
posamezno, vsak po svojih močeh. Odstopov je
bilo le malo, pa še ti so se zgodili zaradi obje21
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nu, na relaciji Pariz - Brest - Pariz, ki ga vsake
štiri leta organizira pariški klub AUDAX CLUB
PARISIEN, ki tudi potrjuje na brevetih dosežene rezultate To je najstarejša cestna kolesarska dirka, ki se organizira že od leta 1891 (12
let pred prvo dirko Tour de France), nato s
presledki 10 let, po drugi vojni pa vsaka štiri
leta. L. 2007 se je maratona prvič v zgodovini
udeležila tudi sedmerica kolesarjev iz Slovenije (štirje člani kolesarskega odseka OPD
Koper). Dosegli so zavidljiv uspeh, saj so vsi
prispeli na cilj v predpisanem roku, kar je v
primerjavi s splošnim 40% osipom gotovo vsega
spoštovanja vreden rezultat. Na pobudo Marka
Baloha je bila ustanovljena organizacija Randonneurs Slovenija, ki skupaj z kolesarskimi
navdušenci širom Slovenije skrbi za organizacijo brevetov pri nas. Letos je nekakšna generalka, saj je v naslednjem letu 2011 spet na
vrsti legendarni ultramaraton Pariz-Brest-Pariz
in obeta se kar lepo število udeležencev iz
Slovenije v hudi mednarodni konkurenci, sloBreveti so kvalifikacijske vožnje na 200, 300, venski breveti pa so že v koledarju svetovne
400 in 600 km, potrebne za udeležbo na na zveze Randonneurs Mondiaux…
Valter Valenčič
vztrajnostnem, 1250 km dolgem ultramarato___________________________________________________________________________________

ktivnih okoliščin. Šele z vpisom prihoda na cilj
poslednjega udeleženca si je organizatorski
team lahko oddahnil. Potrebno je vedeti, da je
sama organizacija take prireditve, kot je brevet, vse prej kot enostavno opravilo. Veliko
število udeležencev in njihova oskrba, pridobitev številnih dovoljenj s strani ustreznih institucij, priprava dokumentov za vsakega kolesarja posebej, dvakratno prečkanje meje, večkraten ogled trase, priprava startnega in ciljnega
prostora in konec koncev, varen pričetek breveta za dobro stotnijo kolesarjev, ki je v strnjeni skupini odpeljala, prve kilometre, po najprometnejši koprski vpadnici, je vse prej kot
enostaven posel. Od organizacijskega odbora
je vse to terjalo nekajmesečno polno angažiranje pri pripravah dogodka. Trideset prostovoljcev, članov OPD Koper, je skrbelo za
nemoten potek in zaključek breveta in po
odmevih sodeč so svoje delo opravili z odliko.
Še na kratko spomnimo, kaj brevet je …

53. OBČNI ZBOR OPD KOPER:
KRITIČNO O SVOJEM DELU V
LETU 2009

O

balno planinsko društvo Koper nadaljuje
s pestrim programom tudi letos. V petek
so pripravili že 53. redni občni zbor in
mu dodali prijazen kulturni program, ki so ga
oblikovali njihova Pevska skupina, ustanovljena pred dobrim letom in ljudska pevca Metka
in Slavo Batista ter pripovedovalci v narečjih
izpod Slavnika, Šavrinov, Čičarije in Brkinov.
Program je uvedla prisrčna skupina najmlajših
iz vrtca Semedela, zbrani v folklorni skupini,
pod vodstvom neumorne mentorice Nevenke
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Furjan. Že nekaj let zbrane planince navdušujejo in jim vlivajo moči za nadaljnje ustvarjalno delo.
Predsednik OPD Aldo Zubin je v
strnjenem poročilu predstavil
delovanje v letu 2009 in poudaril, da je bilo leto izjemno v
dobrem in slabem. Ugotavljal
je, da so uspešno proslavili pomembne obletnice: 60 let delovanja društva s priložnostno
proslavo v okviru občnega zbora in druženjem
na Socerbu ter 30 let AO z razstavo v prostorih
Študijske knjižnice, predavanjem v Ospu in
srečanjem - Alpinijado v Borštu.
Društveno prizadevnost so opazili tudi izven
planinskih krogov, saj je župan Boris Popovič
podelil društvu PRIZNANJE Z VELIKO PLAKETO
Mestne občine Koper za velike dosežke na področju organiziranega planinstva ter za
pomemben prispevek k ozaveščanju o ohranjanju naravne in kulturne dediščine v Mestni
občini Koper. Aktivno so delovali v Komisiji za
turno kolesarstvo pri PZS, gojili prijateljske
odnose z drugimi društvi in organizacijami in
izvedli skupne akcije. Z delom na projektu Poti
MOK in vzdrževanjem Poti zdravja-Parencane
so zbrali pomembna finančna sredstva, ki so
jih namenili izobraževanju društvenih kadrov,
posodabljanju tehnološke osnove, nabavi
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opreme za delovanje odsekov in promocijskim valo finančno, fizično in psihično. Predsednik
se je zahvalil vsem, ki so pomagali pri odpravaktivnostim.
Odlično je zaživela pevska skupina, ki je bila ljanju težav, še posebej pa članom in društveustanovljena 2. januarja na vrhu Slavnika in nim delavcem, ki so opravili veliko prostovoljnastopa na vseh društvenih prireditvah. Dejav- nega dela.
nost so intenzivno promovirali v medijih. Število članov je bilo konec leta 830, ostalo je na Bogato in pestro društvena dejavnost vseh
odsekov so podrobneje predstavili načelniki
ravni 2008.
Naštetim pozitivnim dogodkom, pa se je žal odsekov.Sledila je podelitev društvenih prizpridružila tudi serija izrazito negativnih. V nanj: članoma Toniju Rakarju in Željku Volašu
januarju je orkanski veter odtrgal del pločevi- “za izredno aktivnost na tehničnem področju”
naste obloge fasade na Tumovi koči, v marcu in Društvu za tretje življenjsko obdobje Pristan
so v tragični nesreči, ko se je v Bossovi grapi iz Kopra “za izkazano gostoljubje pevski skupiBrane utrgal snežni plaz, izgubili dva mlada in ni OPD”.
nadebudna člana AO, kar je bila prva smrtna S projekcijo posnetkov s kolesarskih akcij so
nesreča v 60 letni zgodovini društva. Poleti je prikazali uspešno delovanje kolesarskega odseob silovitem nalivu prišlo do vdora meteornih ka, ki letos praznuje 15 let ustanovitve in zakin fekalnih vod, ki so v celoti poplavile druš- ljučili z družabnim srečanjem, kjer ni manjkatvene prostore. V novembru pa je društvo lo pesmi in plesa.
Maruška Lenarčič
zapustilo vodstvo AO in večina članov odseka.
Foto: Valter Valenčič
Pestro in razburljivo leto, ki jih je obremenje___________________________________________________________________________________

17 LET JURČIČEVEGA POHODA

planinskih društev. Med pohodniki je bilo slišati domala vsa slovenska narečja.
Prve korake Jurčičeve poti smo zastavili v starodavni Višnji gori. Po kratkem sprehodu po
srednjeveškem mestnem jedru smo se začeli
vzpenjati po zasneženi gozdni poti do razvalin
Starega gradu. Dalje je prijetna pot vodila
proti vasicam Pristava in Zavrtače, kjer je bila
prva kontrolna točka. Po kratkem postanku,
žigosanju in dobrotah, ki so jih pripravile članice društva podeželskih žena, smo nadaljevali
pot mimo hotela na Polževem in mimo cerkvice Sv. Duha - tu se je odprl lep pogled na svetle dolenjske doline in na Julijce, Karavanke,
Kamniške Alpe, Snežnik in Trdinov vrh - do vasi
Male vrhe. Stopili smo v osrčje krajev, v katere
je Josip Jurčič postavil večino svojih pripovedi.
Šli smo mimo komaj vidnih razvalin gradov
Roje in Kravjek - v Desetem bratu je to grad
Slemenice - do Muljave, do Jurčičeve domačije. Planinci smo prehodili 15 km dolgo pot, eni
v slabih, drugi v dobrih treh urah. Pot smo
prehodili varno, saj ob vsej množici na tej nič
kratki poti ni bilo nobene poškodbe, ki bi terjala interventno reševanje.
Na cilju Jurčičeve poti, na domačiji Josipa
Jurčiča, ki je poseben svet kulturne dediščine
in izvirne domačnosti, je bil zaključek 17.
pohoda s prijetnim kulturno-zabavnim programom. Udeležence sta pozdravila Aleš Erjavec,
predsednik PD Polž, in Dušan Strnad, podžupan
občine Ivančna gorica. Osrednji govor je imel
Marjan Hribar, direktor direktorata za turizem

L

etos, prvo soboto v marcu, je že 17. Jurčičev pohod pospremila čudovita narava.
Novozapadli puhast sneg je po drevju razprostrl v soncu se lesketajoč pajčolan. Vsi planinci in pohodniki so bili očarani nad to pravljično lepoto.

Ideja o Jurčičevi poti se je ob 150 letnici rojstva našega prvega romanopisca porodila v glavah članov PD Viharnik. Zadnje štiri leta pot
vzorno vzdržuje PD Polž iz Višnje gore. Jurčičevo pot so planinci sprejeli za svojo, za tradicionalno, saj že 17 let na prvo soboto v marcu
obiščejo očarljivo Deželo Desetega brata,
deželo z bogato kulturno in naravno dediščino.
Tokrat se je podalo na pot več kot 10.000 planincev in pohodnikov. Nekateri so ocenili, da
jih je bilo blizu 12.000. Prišli so prav iz vse
Slovenije, večina organizirano v okviru svojih
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pri Ministrstvu za gospodarstvo. Posebej je
poudaril, da so take prireditve pomemben
dogodek za turizem in da bi bilo smiselno
povabiti tudi pohodnike iz tujine. Kot običajno, je planince in pohodnike pozdravil tudi
Franci Ekar, predsednik PZS. Povzel je, da ta
pohod dokazuje, da je to pohod za zdravje.
Poudaril je, da PZS odločno nasprotuje uvrstitvi planinstva med adrenalinske rizične aktivnosti v naravi, ki jih nameravajo uvrstiti med
člene zakona o zdravstvu z močno zmanjšanim
zdravstvenim varstvom, kakor da gre za družbeno škodljivo neodgovorno osebno obnašanje.
Udeležence je seznanil tudi o pripravah novega zakona o Triglavskem narodnem parku, ki
ne bo omejeval planinskega gibanja in drugih
sorodnih dejavnosti. Javno se je zahvalil Marjanu Hribarju za prizadevanja, da bi za planinske objekte uredili možnost pridobitve sred-

stev iz strukturnih skladov, razpis naj bi bil
objavljen še ta mesec.
Za nemoten potek pohoda in da ni z Muljave
nihče odšel žejen ali lačen, so poskrbeli PD
Polž, društvo podeželskih žena ter turistična in
gasilska društva Višnje gore, Muljave in Krke.
Poskrbljeno je bilo tudi za prevoz z Muljave v
Višnjo goro ali v Ivančno gorico.
Planinke in planinci so zadovoljni zapuščali
Muljavo. Stkala so se nova znanstva ter dogovori za udeležbo na prihodnjih planinskih prireditvah in pohodih. Obljubili smo si, da se
bomo po Jurčičevi poti zopet podali prihodnje
leto, prvo soboto v marcu. To je najbolj množičen planinski pohod v Sloveniji in zagotovo je
geslo "Slovenija planinari", pod katerim se ta
pohod odvija že četrto leto tudi v okviru Meddruštvenega odbora Ljubljana, res pravo.

PLANINSKA SKUPINA SLOVENSKEGA DOMA KULTURNO PROSVETNEGA DRUŠTVA BAZOVICA –
REKA

Sledilo je iskanje prostorov, ki so jih končno
dobili v Gorupovi vili na Štrangi, kjer je društvo še danes, in ustanavljanje posameznih
skupin: mešanega pevskega zbora, dramske
skupine, folklorne skupine, tamburaškega in
harmonikarskega orkestra, balinarjev, pouka
slovenščine. Nekatere skupine so trajno obeležile društvo, druge so po določenem času
nehale delovati, a ustanavljale so se nove skupine.
Danes v društvu še vedno delujejo zelo aktivni
mešani pevski zbor in dramska skupina, mladinska skupina, plesna skupina, ponovno ustanovljena folklorna skupina, pouk slovenščine
ter najmlajši planinska in foto skupina.
Planinska skupina je bila ustanovljena leta
2002 na pobudo nekaterih mlajših članov, ki so
se želeli, ob kulturnem delovanju, tudi razgibati v naravi. Že na ustanoviteljskem sestanku
se je zbralo čez dvajset zainteresiranih, tako
da je skupina dokaj hitro zaživela. Na začetku
so se morali uveljaviti v lastnem društvu, saj
so starejši člani malo težje sprejeli novo, na
prvi pogled, za društvo nepomembno dejavnost. A s pomočjo pri številnih akcijah v društvu, z organizacijo predavanj in razstav so
planinci hitro prebili začetno nezaupanje. Zelo
hitro se je tudi skupina uveljavljala med planinsko srenjo mesta Reke ter širšega okolja ,
saj je eden od njihovih ciljev povezovanje slovenskega in hrvaškega, kakor tudi ostalih
narodov, ki živijo na tem področju. Društvo je
odprto za vse, saj je to edini način da se ohrani in deluje tudi v prihodnosti. Zaradi odprtosti

Marinka Koželj Stepic
___________________________________________________________________________________

Namen planincev iz Bazovice je obiskati vse najvišje
vrhove jadranskih otokov

Predstavljamo planinsko skupino Slovenskega doma – Kulturno prosvetnega društva
Bazovica z Reke. Ustanovili so jo 2002, za
njeno dejavnost je značilna velika odprtost
in povezovanje s planinci prek meja.
Po drugi svetovni vojni se je, s trbuhomza kruhom na Reko priselilo tudi veliko Slovencev.
Združevala jih je želja po domovini, zato so se
radi zbirali, zapeli kakšno domačo in se na
pobudo prve in dolgoletne predsednice Zore
Avsec leta 1947 organizirali v društvo. Ker je
bilo največ Primorcev in vojne rane še sveže,
so društvu nadeli ime po Bazovici, mestecu
nad Trstom, kjer so padle prve slovenske in
hrvaške žrtve v boju zoper fašizem.
Letnik 36 / številka 4 – 2010
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in delavnosti je planinska skupina eden od Pohod bazoviških junakov, zimski pohod na
nositeljev projekta „Reške sprehajalne poti“ Viševico, zimski pohod na Snežnik ... Radi
na nivoju mesta Reke, oziroma projekta „Reka sodelujejo tudi na nekaterih proslavah Planinske zveze Slovenije, prisotni so bili na Prvem
– zdravo mesto“.
Drugi cilj, ki so ga planinci zastavili takoj na kongresu o slovenskemu planinstvu po svetu,
začetku svojega delovanja, je bilo navezovan- na Bledu leta 2008, ki ga je organiziral Slovenje stikov s sorodnimi društvi v domovini in slo- ski izseljenski kongres. Udeležujejo se tudi
venskem zamejstvu. Zato so že na začetku Srečanj v moji deželi v organiziciji Slovenske
navezali stike s Slovenci v Italiji (SPD Trst, ŠD izseljenske matice.
Sloga iz Bazovice, SK Devin) in Planinskim Prirejajo tudi dobro obiskana planinska predadruštvom Snežnik iz Ilirske Bistrice. S temi vanja (do zdaj so jih obiskali mnogi znani slodruštvi prirejajo vsakoletna srečanja konec venski in hrvaški alpinisti in planinci), razstave
aprila. Odlično so tudi povezani s slovenskim planinske in umetniške fotografije ter karikadruštvom iz Kaknja v BIH, kakor tudi s planinci tur znanih in manj znanih fotografov in karikaturistov ter samih planincev, pustne zabave,
iz PD RTV Ljubljana.
Da bi v gore hodili varno so pri Planinski zvezi planinske plese, balinarska tekmovanja z druSlovenije izšolali tri mlade vodnike, v skupini gimi društvi s področja Primorsko – goranske
županije ter hkrati pomagajo pri drugem drušpa deluje še nekaj vodnikov s hrvaško licenco.
Osnovna dejavnost skupine je organizacija tvenem delu.
izletov. Do sedaj so organizirali več kot 150 V planinski skupini danes deluje okrog 50 člaizletov, na Triglav so se povzpeli štirikrat, nov. Velik del jih je včlanjenih v PD Snežnik iz
organizirano so obiskali tudi številne vrhove v Ilirske Bistrice, večji del pa tudi v številnih
slovenskih in avstrijskih Alpah, prehodili celot- planinskih društvih s področja Reke in Opatije.
no okolico Reke: Učko, Grobničke Alpe, vrhove Na ta način je planinska skupina KPD Bazovica
v Gorskem kotarju in prehodili večino jadran- povezovalni člen med Planinsko zvezo Sloveniskih otokov, Velebit in tudi nekatere hribe v je in Hrvatskim planinarskim savezom.
BIH.
Tekst in foto: Darko Mohar
Redno sodelujejo na nekaterih organiziranih
pohodih kot so pohod na Javornik pri Idriji,
___________________________________________________________________________________

GREMO SKUPAJ VARNO V GORE

31. Zapovrstjo, tokrat tudi volilni. Svoje lanskoletne potepe, ki jih je bilo kar 27, so si
ogledali v projekcijah na začetku in koncu
občnega zbora, vmes pa so z enotnim glasovanjem potrdili tako poročila, novo vodstvo kot
tudi načrte za prihodnje obdobje.
Vse delo v društvu poteka prostovoljno. V letu
2009, ko je bilo v PD včlanjenih 118 članov, se
je pohodov skupaj udeležilo kar 813 pohodnikov, kar je deset več kot v letu 2008. Vsi
pohodi so bili izvedeni skrbno, predvsem pa
varno, pohodniki pa srečni in zadovoljni, za
kar gre zasluga predvsem vodjem pohodov,
vodnikom in pomočnikom. Vsako leto imajo
nekaj tradicionalnih pohodov (med njimi Nočni
z baklami k Sv. Ani, v Jelenov žleb, Po Ribniški
planinski poti), v sodelovanju s Tomas sportom
in Radiom Urban pripravljajo Anin pohod, letos
bo že četrti, s sosednjima društvoma PD Kočevje in PD Velike Lašče pa se podajajo na skupna pohoda. V veliko zadovoljstvo jim je tudi
srečanje s Tržačani iz društva Prijatelji srede,
letos bo že 13. oz. tretje po padcu meja. Zelo
dobro se je prijelo zimsko in letno interno izobraževanje vodnikov PZS, pa tudi pohod Z znanimi Ribničani na pot, ki ga pripravljajo v

Zadovoljni, s soncem obsijani na Monte Coccu v Italiji
(foto: Božo Lošič)

P

laninci najraje hodijo med vršace in si za
vsakdanje delo polnijo baterije v kraljestvu gora. Da bi še več ljudem omogočili
varno pohajanje po gorah, ribniški planinci
zagnano delajo v Planinskem društvu Ribnica,
snujejo projekte, pripravljajo plane in pohode
ter skrbijo za poti in planinsko kočo pri Sv.
Ani. V petek, 5. marca, so svoje načrte potrdili
na rednem letnem občnem zboru, ki je bil že
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sodelovanju s TIC Ribnica. Letos bodo zopet planinskem krožku na ribniški OŠ. Med gosti, ki
skupaj spoznavali del naše Doline ter 'srečali' jih je povabilo društvo na občni zbor, so bili
kakšnega zanimivega, znamenitega Ribničana. tudi gostje iz PD Kočevje, v imenu katerih je
PD Ribnica se vsako leto poda v prav posebne vse pozdravil predsednik Franc Janež. Medkoščke Slovenije, pa tudi v tujino, letos v Itali- društveni odbor PD Ljubljana je zastopala Irena Pečavar Čarman, ki je delo pohvalila in
jo, Avstrijo in na Hrvaško.
Predsednik PD Ribnica Stane Babič je preteklo želela uspešno pot tudi naprej. Na volitvah je
leto ocenil kot zelo uspešno, saj so poleg izve- bil dosedanji predsednik Babič potrjen še za
denih pohodov, rednih izobraževanj, veliko en mandat. Novoizvoljeni upravni odbor poleg
obnovljenih planinskih poti po in okoli naše predsednika sestavljajo še tajnica Marjana
Doline ter marljivega dela markacistov, začeli Starc, blagajničarka Lilijana Tisovec, člani UO
tudi z obnovo Planinske koče pri Sv. Ani na po funkciji: načelnik Mladinskega odseka PD
Mali gori. Zamenjali so štedilnik, točilni pult in Ribnica, načelnik gospodarskega odseka Dušan
omarice v kuhinji, osrednji prostor pa olepšali Nosan, načelnik markacijskega odseka Andrej
z novimi zavesami in sedežnimi blazinami. Drobnič in načelnica vodniškega odseka Zdenka
Letos bodo s prenovo nadaljevali še v zgornji Mihelič, ter voljeni člani UO Marjana Rozman,
etaži in v društvenih prostorih, ki jih želijo Roman Petelin, Damijana Arko, Janez Centa in
narediti lepše in prijaznejše. Pohvaliti je pot- Božo Lašič. Častno sodišče zasedajo Karolina
rebno tudi vse dežurne, ki vsak vikend z vesel- Šmalc, Marjan Intihar, Valerija Lovšin, nad
jem dežurajo v koči in z okrepčilno pijačo pri- delom PD pa bo bedel nadzorni odbor v sestavi
čakajo številne pohodnike, ter gospodarja Milena Peterlin, Marijan Starc, Vera Stojanokoče in načelnika gospodarskega odseka Duša- vič.
na Nosana. Takega gospodarja koče si vsaka Vsem skupaj želimo, da bi jih še naprej vodilo
koča, društvo lahko le želi. Veseli so tudi šte- geslo Gremo skupaj varno v gore.
vilnih mladih nadebudnih planincev pod vodsZdenka Mihelič
tvom mentorice Damijane Arko, ki delujejo v
___________________________________________________________________________________

PLANINSKO DRUŠTVO VINSKA GORA JE PRAZNOVALO

M

inulo soboto je v siceršnjem obdobju sezone zborov članov le-tega opravilo tudi Planinsko
društvo Vinska Gora, ki je imel svečanejši odtenek. V Krstnikovem domu pri cerkvi smo
istočasno obeležili okroglo obletnico delovanja društva, čemur bi šaljivo lahko rekli dvajset na najmanj deset »podlage«.
Začetki planinstva v Vinski Gori segajo že tja v osemdeseta leta prejšnjega stoletja, ko se je
našla skupina mladih zanesenjakov, ki jih je poleg domačega kraja zbliževala ljubezen do gora in
narave. Mladost je »pokala po šivih« in našla sproščanje v TVD »Partizan« Vinska Gora, iz česar
je nastala Planinska sekcija. Ta je l. 1983 uradno odprla planinsko pot »Po poteh Vinske Gore«,
ki skrbno urejena privablja številne pohodnike.
Lepote gora so vabile v višave vse tja do Mont Blanca. Da pa je tudi doma lepo, so nenadejano ugotovili na februarsko nedeljo, ko se je skupina povzpela na domač Ramšakov vrh, iz česar se je porodila
ideja o tradicionalnih zimskih pohodih. Letos je bil
že dvaindvajseti.
Želja po planinah je tlela naprej in iz te sekcije
smo 15. 6. 1990 ustanovili Planinsko društvo Vinska
Gora. Polni navdušenja se nas je množica avgusta
istega leta podala seveda kar na Triglav, da smo
dostojno proslavili »nov« začetek. Da pa nesreča
nikoli ne počiva smo okusili leta 1996, ko je na poti na zimski pohod na Snežnik kombi, last društva, v Latkovi vasi imel strašno prometno nesrečo. V njej je poleg obeh voznikov umrl kasneje še
en član, ostali pa so bili večinoma hudo telesno poškodovani.
Društvo si je od šoka komaj opomoglo in začelo počasi spet oživljati. Sledil je nov kartonček o
planinski poti, njeno urejanje, izobraževanja, odprtje spletne strani, orientacijska tekmovanja,
planinci šolskega krožka pa so itak vseskozi zelo marljivi z njihovo mentorico Nado Štravs na
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čelu. Društvo vsestransko dela na promociji kraja, pri čemer velja omeniti letošnji stenski koledar z motivi domače Vinske Gore, s katerim je obeležilo dvajsetletnico.
Novembra se radi udeležujemo predavanj vrhunskega alpinista Vikija Grošlja, izvajamo čistilne
akcije v smislu varovanja narave, sodelujemo z ostalimi društvi v kraju in planinskimi društvi
Šaleške doline ter skrbimo za porast članstva. Sedanjemu predsedniku Tomažu Kumru pomagamo
»vleči voz«, iz katerega potem težko izprežeš…
Marija Lesjak

OSTALO
TRANSPORTNA TORBA SLOVENSKEGA PROIZVAJALCA

N

a Planinski zvezi Slovenije nam je bila
predstavljena transportna torba, med
alpinisti bolj znana kot »prasica«, slovenskega proizvajalca.
Gre za kombnacijo vreče in torbe, ki omogoča
čim lažji dostop do opreme v torbi, hkrati pa
olajša nošnjo nosaču.
Odpira se z zadrgo po vsej dolžini, z možnostjo
zaklepanja, kar omogoča, da pri iskanju opreme
te ni potrebno v celoti zložiti iz torbe. Dno torbe je penasto obloženo in dodatno ojačano z
gumo, kar je prijazno nosaču, hkrati pa podlogo
lahko uporabimo kot ležišče (t. i. Armafleks) z
dimenzijami 170 × 35 cm.
Nošnjo omogočajo trije ročaji. Prostornina torbe je 130 l in jo je po potrebi mogože zmanjšati z
kompresijskimi trakovi. S tem dosežemo, da se oprema v njej ne giblje prosto in privede do
možnih poškodb opreme. Izdelana je iz vodoodpornega materijala Cordura 1000.
Za nakup in dodatne informacije se lahko obrnete na:
Luka Stepišek, Seničica 20 e, 1215 Medvode
(GSM: 041/225-136 ali e–naslov: milan.stepisek@siol.net). Predvidena cena transportne torbe je
70,00 €.
*****

PD PODBRDO IŠČE

Planinsko društvo Podbrdo išče oskrbniško ekipo - par ali posameznika za oskrbovanje Doma Zorka Jelinčiča na Črni prsti. Oskrbništvo bo trajalo od 19. 6. 2010 do 19. 9. 2010 (možni tudi krajši
termini). Prijavite se lahko do 30. 4. 2010 na naslov: Planinsko društvo Podbrdo, Podbrdo 73 a,
5243 Podbrdo, email: pdpodbrdo73a@gmail.com
*****

PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE NA FACEBOOKU
Planinska zveza Slovenije se predstavlja tudi na Facebooku, kjer ima svojo »fan« in osebno
stran, preko katere bomo vse člane obveščali o novostih, dogodkih in zanimivostih. pridružite se
Planinski zvezi Slovenije tudi na Facebooku!
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STROKOVNA SLUŽBA PZS:
Danilo M. SBRIZAJ
01/43-45-682
01/43-45-691
generalni.sekretar@pzs.si
planinska-zveza@pzs.si
http://www.pzs.si

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

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

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

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

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

URADNE URE:
STROKOVNA SLUŽBA PZS:

ponedeljek
sreda
petek

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

PLANINSKA ZALOŽBA:

ponedeljek
sreda
petek

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

ODMOR ZA MALICO: od 10.30 do 11.00 ure.
Torek in 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:

PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, Dvoržakova 9, p. p. 214, 1001 Ljubljana
Tone ŠKARJA (odgovorni urednik), Hedvika PETKOVŠEK (tehnična urednica)
ter člani: Jože MELANŠEK, Emil PEVEC in Vesna LENART
To številko uredila in pripravila Maja RODE.

TISK:
NAKLADA:

TISKARNA RAVNIKAR, Marko Ravnikar, s.p., Kajuhova 2 A, 1230 Domžale
680 izvodov brezplačno, april 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
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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igro, način učenja, aktivnost na prostem ... ?
Če je odgovor na katerokoli od teh vprašanj
'ja', te lepo prosimo, da z nami to deliš.
Prosimo
te,
da
nam
na
email
mk.javno@gmail.com
ali
mladinska.komisija@pzs.si pošlješ opis te
dejavnosti (okvirno 1 tipkana A4 stran).
Prispevke bomo zbirali do konca aprila.
Uredniki priročnika bomo prispevke prebrali
in jih v čim večji meri vključili v priročnik,
objavili pa jih bomo tudi na internetni
strani. Vabljen/a torej, da sodeluješ pri
nastajanju tega priročnika ter da k
sodelovanju povabiš tudi morebitne druge
zainteresirane!

UVODNIK
V Mladinski prilogi pred vami sicer ni veliko
prispevkov o izletih, ampak so predvsem
razpisi in javne razprave. Pri tem bi rada
opozorila na prenovo akcij Ciciban planinec
in Mladi planinec. Razprava o prenovi akcij
je izredno pomembna za Mladinsko komisijo
PZS ter njeno nadaljevanje. Zato vas
izzivam, da si preberete razpravo in
komentirate ter sodelujete. Večja kot bo
javna razprava, boljši bo rezultat.
Vaše misli so lahko jasne in glasne, vendar
se same ne bodo širile. Čeprav je Slovenija
majhna, naša priloga pomaga pri širjenju
vašega glasu. Več kot boste pisali, boljše
bodo razprave in večkrat bo Mladinska
priloga rekordna v dolžini, tako kot
trenutna.

V pričakovanju prispevkov:
Uroš Kuzman, Izabel Vadnal,Vanja Kovač
P.S. Še vedno pa zbiramo prijave za letošnje
izobraževanje mladinskih voditeljev, ki bo
potekalo od 24.7. do 1.8. v PUS Bavšica. Več
informacij najdete na mk.pzs.si in Mladinski
prilogi Obvestil PZS.

Vesna Lenart
PRIROČNIK ZA MLADINSKE VODITELJE

MLADINSKI VODITELJI NAPADAJO

Živjo!
Si že slišal/a kdaj za mladinske voditelje?
Imate v vašem planinskem društvu kakega?
Če si na oboje odgovoril/a z 'ne', potem naj
na kratko opišemo to vrsto ljudi: to so mladi
planinci, ki so končali osnovno šolo in se
udeležili posebnega izobraževanja, da bi
lahko postali bolj aktivni pri delu z mladimi organizirali srečanja, vodili družabnost na
taboru, pomagali na planinskih izletih,
pripravljali ekipe na tekmovanja iz
orientacije ali Mladina in gore in še in še.
Zakaj se nam zdi pomembno, da to veš? Ker
želimo na Mladinski komisiji PZS napisati
priročnik za mladinske voditelje. Koristen pa
ne bo le tistim, ki so se izobraževanja
udeležili, ampak tudi vsem drugim, ki v
planinstvu delajo z mladimi (mentorjem,
načelnikom mladinskega odseka, vodnikom,
aktivnim članom mladinskega odseka,
vodstvu tabora itd). V tem priročniku bi bili
radi čim bolj praktični, radi bi predstavili
preizkušene primere dobrega dela in zato
tudi pišemo to prošnjo. Zanima nas, kako
delo mladih z mladimi poteka v vašem
društvu. Katera dejavnost vam najbolj
uspeva po tvojem mnenju? Imate kakšno
akcijo, ki je nekaj posebnega in jo druga
društva ne izvajajo? Ste si sami izmislili kako

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
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
1
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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
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…«

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!
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)
*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,
Letnik 14 / številka 4

Vodja tečaja:
Uroš Kuzman
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SEZNAM MLADINSKIH VODITELJEV

*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

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

*Božič

Primož

Šoštanj
Valentin Stanič
Kanal

Zih

Matevž

Gornja Radgona

Bajcer

Barbara

Velenje

Prosen

Tina

Horjul

Jamnikar

Neža

Velenje

Bončina

Andrej

Idrija

*Petek

Urška

Velenje

Lapajne

Neža

Idrija

*Hudarin

Nik

Velenje

Žibert

Miha

Kranj

*Domitrovič Luka

Velenje

Repina

Gašper

Litija

Kolar

Alljaž

Vransko

*Ostruh

Patricija

Nazarje

Kolar

Petra

Vransko

*Grudnik

Miha

Nazarje

Marko

Jure

Vransko

Korenč

Monika

Nova Gorica

Boh

Anže

Vuzenica

Gričar

Suzana

Novo Mesto

Oblak

Maruša

Žirovnica

Kovšca

Rok

Novo Mesto

Oblak

Tjaša

Žirovnica

Cupin

Helena

OPD Koper

* z zvezdico so označeni pripravniki

Vitez

Neža

OPD Koper

*ðula

Jaka

OPD Koper

*Pilinger

Kris

OPD Koper

Dobnik

Monja

Poljčane

Perko

Rok

Poljčane

Zamuda

Leon

Poljčane

Biščak

Jana

Postojna

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.

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

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.
3
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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.

Tabor – kdaj: 10. – 17. julij 2010.
Kje: vzhodni del centralnega Kavkaza v
Gruziji, gora Kazbek (5047 m).
Udeleženci in starostna skupina: Na državo
4 mladi v starosti od 16 let dalje. Udeleženci
pod 18 let morajo imeti spremljevalca
(mladinski vodnik, alpinist itd).
Zborno mesto: Tbilisi, pred glavno pošto na
aveniji Rustaveli, 10. julija 2010 ob 12. uri
po lokalnem času.
Nastanitev: Šotori in vremenska postaja na
3600 m.
Oskrba: Polni penzion, za kosila bo
poskrbljeno kot večja malica za seboj.

NEKAJ MEDNARODNIH…
☺ GORNIŠKI TABOR – KAZBEK, 5047 m
(GYS camp):

Planinska
zveza
Gruzije
(MCAG,
Mountaineering & Climbing Association of
Georgia) vas vabi na gorniški tabor na
Kavkaz, in sicer na enega najvišjih in
najlepših
vrhov
v
vzhodnem
delu
centralnega Kavkaza v Gruziji.
Zgodovinski oris: Prvi pristop na vrh
Kazbeka oz. na Mkinvartsveri, kot se vrh
imenuje v gruzijskem jeziku, je uspel leta
1868 D. Freshfieldu. S Kazbekom pa je
povezana
tudi
nesrečna
legenda
o
Promoteju.
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Oprema:
Planinska (višinska) oblačila za mrzlo in
vetrovno vreme, dobra obutev, spalna
vreča, cepin, dereze, čelada, plezalni pas,
rokavice, toaletne potrebščine za osebno
nego, zaščitna krema proti soncu in sončna
očala, osebna prva pomoč in osebna
zdravila,
naglavna
svetilka,
veljavna
planinska izkaznica s plačano članarino PZS,
kopija potnega lista, zavarovanje z
medicinsko asistenco v tujini, GPS itd.
Cena: 230 € na udeleženca za celotni 8dnevni program, plača se na začetku tabora.
V ceno ni vključeno: prihod in odhod iz
Gruzije.
Rok prijav: Prijave sprejema MK PZS,
Dvoržakova
9,
1000
Ljubljana
oz.
mladinska.komisija@pzs.si do 1. 6. 2010. V
prijavi navedite vse svoje podatke – ime,
priimek, naslov, rojstni podatki, telefon
(stacionarna številka doma in mobi št.), email, fax; vegetarijanec (da/ne); PD ter tudi
na vaše izkušnje v hribih.
Dodatne informacije: pri predstavnici MK
PZS v YC UIAA Zdenki Mihelič,
mihelic.zdenka@gmail.com

Kdaj: 7. – 15. avgust 2010.
Kje: Narodni park soteske Bizac v Vzhodnih
Karpatih, kjer je pravi plezalni in pohodni
paradiž, prelepo naravno okolje in
tradicionalno podeželsko vzdušje. Prav tako
pa je nekaj posebnega tu pohodništvo oz.
planinarjenje po zanimivih poteh in vrhovih
tam naokoli.

Program:
Program tabora obsega štiri dneve plezanja
in planinarjenja, en dan za vzpon na Mt.
Ceahlau (1907 m) in enodnevni izlet do
zanimivih kulturnih in naravnih znamenitosti
(mesto
Piatra
Neamt,
srednjeveški
samostani, dolina Bistrita, 40 km dolgo
jezero Bizac...). Pravijo, da je še veliko
'prostora' za nove smeri vseh zahtevnosti.
Dodatne možnosti: turno kolesarjenje,
jamarstvo,
hajanje,
ribarjenje
in
čolnarjenje, plavanje. Seveda bo na taboru
veliko izmenjav izkušenj in diskusij, tudi o
plezalnih tehnikah, s poudarkom na
primerjavi tehnik po različnih državah.
Predstavitve raznih ekspedicij in aktivnosti z
diapozitivi, videi, družabni večeri ob
tabornem ognju in žaru. Zaželeno je tudi, da
prinesete svoje slike, video posnetke.
Udeleženci in starostna skupina: Vabljeni
plezalci vseh stopenj in tudi planinci v
starosti od 17 do 25 let. Vabljeni, če ste
plezalec začetnik ali ste že zelo izkušeni,
kajti tam ne zmanjka najrazličnejših smeri
vseh zahtevnosti. O svojih sposobnostih,
izkušnjah in željah vas bodo že vnaprej
vprašali
–
zaradi
lažje
prilagoditve
programe.
Udeleženci pod 18 let se tabora lahko
udeležijo le v spremstvu odrasle osebe
(vodnik, mentor, plezalec…).
Zborno mesto: Koča ECOLOG, 7. avgust
2010. Koča je v Karpatih, SV del Romunije,

☺ PLEZANJE
IN
PLANINARJENJE
V
NACIONALNEM PARKU SOTESKE BICAZ
(GYS camp):

Organizator: V Romunijo na mednarodni
mladinski tabor v Narodni park soteske Bizac
v Vzhodnih Karpatih vas vabi Romunska
planinska zveza.
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penzionom. Ne potrebujete ne šotora ali
spalne vreče. V koči je možen dostop do
interneta.
Če ste vegetarijanec ali imate posebno
prehrano, sporočite to ob prijavi.
Oprema:
Nahrbtnik,
osebna
oprema,
tehnična
oprema, oblačila in čevlji za plezanje in
poletne planinske pohode (čez poletje se
segreje od 15 do 28 stopinj Celzijev, možen
je dež in vroče sonce). Ne pozabite na čelno
svetilko in čelado. Osebno zdravstveno
zavarovanje in nezgodno zavarovanje za
potovanje imejte s seboj.
Cena: 250 € na udeleženca, plača se na
začetku tabora. V ceno so všteti: celoten
program, nastanitev in hrana (polni
penzion), prevozi na taboru, organizacija in
vodenje.
Rok prijav: Prijave sprejema MK PZS,
Dvoržakova
9,
1000
Ljubljana
oz.
mladinska.komisija@pzs.si do 1. 7. 2010. V
prijavi navedite vse svoje podatke – ime,
priimek, naslov, rojstni podatki, telefon
(stacionarna številka doma in mobi št.), email, št. faxa, če ga imate, vegetarijanec
(da/ne), PD, ter navedite ali ste plezalec (in
katero stopnjo po UIAA lestvici plezate) ali
ste pohodnik.

Neamt, vas Bizac-Chei. Najbližja mesta so
Gheorghieni (34 km zahodno) in Bizac (24
km vzhodno), tam vodi državna cesta DN 12c, ki prečka Vzhodne Karpate. 200 metrov
dolga pot do koče se začne pri malem
parkirišču na 34. Kilometru (kjer je tudi
oznaka za kočo). Organizator pravi tudi, da
vas lahko tudi poberejo na železniški ali
avtobusni postaji (Bizac, Piatra Neamt,
Gheorghieni ali Bacau), organizirali pa vam
bodo tudi prevoz z letališča (Bukarešta), če
boste prišli z letalom.

Dodatne informacije: pri predstavnici MK
PZS v YC UIAA Zdenki Mihelič,
mihelic.zdenka@gmail.com.
Odhod: 15. avgust 2010 pa zajtrku. Prevoz
do avtobusne ali železniške postaje ali
letališča bo organiziran.

☺ PLEZALNI »ROCK CLIMBING FESTIVAL –
GUAMKA 2010« (GYS camp):

Plezalna zveza Rusije (CFR) vas vabi na
mednarodni plezalni festival v Guamko,
regija Krasnodar, Rusija.
Kje, oris področja: To območje (regija
Apsheronsk) spada v regijo Krasnodar na SV
delu Kavkaza. Nahaja se med glavno verigo
Kavkaza in Črnim morjem, ki je posebej
znana bo odlični klimi in naravnih lepotah.
Regija Apsheronsk meji na regijo Soči, kjer
bodo naslednje zimske olimpijske igre (leta
2014).

Nastanitev in oskrba: Koča ECOLOG na višini
700 m nadmorske višine, oskrba s polnim
Letnik 14 / številka 4
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Najbližja letališča: - Soči (260 km),
- Krasnodar (160 km),
- Rostov-na-Donu (370 km).
Lahko vam bodo organizirali tudi prevoz z
letališča do mesta tabora, a to željo morate
povedati že vnaprej.
Na kraj tabora lahko iz Moskve pridete tudi z
vlakom.
Naravna lepote tega območja privablja
številne turiste in tudi umetnike. Vabimo vas
v čudovite kraje – planoto Lagonaki, kjer se
snežna odeja ne odtaja vse do sredine
junija. Videli boste nenavadne jame in zares
fantastične kanjone Guamka in kanjone reke
Kurdzhips. Navdušeni boste nad slapovi in
edinstveno vegetacijo – pragozdovi in
travniki, vodami.

izkušenih plezalcev, lahko pa se boste
pomerili tudi na tekmovanju.

V dodatnem delu programa se boste lahko
udeležili trekinga na Lagonaki, kanjoninga,
se preizkusili v njihovih via-ferate in se
sprehodili na zahodno stran gore Fisht.
128 smeri, zahtevnosti smeri 4b – 8b+, v 9
sektorjih so že pripravljene. 50 do 60 smeri
pa bodo pripravili ob začetku festivala.
Kulturni del programa festivala vključuje
film, glasbo, ples, predavanja ob slikah, pa
tudi zabavo za otroke, večere ob ognju in
druge dogodke za vse udeležence.
Kdaj: 9. – 15. avgust 2010.
Udeleženci: od najmlajših let donajstarejših
(60 let in starejši). Razdeljeni bodo v
naslednje skupine (moški in ženske, dečki in
deklice):
otroci (12 let in mlajši),
mladostniki (13 – 16 let),
veterani 1 (50 – 59 let),
veterani 2 (60 in starejši),
odrasli amaterji,
odrasli športniki,
začetniki (udeleženci festivala, ki niso
še nikoli plezali; ne glede na starost).
Prijavijo se lahko tudi skupine.
Udeleženci, mlajši od 18 let, morajo imeti
spremljevalca (mladinski vodnik, alpinist,
plezalec …).
Udeleženci, mlajši od 18 let, ki želijo
tekmovati, morajo imeti pisno dovoljenje
staršev ali zakonitih zastopnikov.
Nagrade tekmovanja: Zmagovalci festivala v
vsaki skupini bodo prejeli diplome in
praktične nagrade partnerjev in sponzorjev
festivala. Zmagovalci ekipne tekme bodo
prav tako prejeli diplome.
Nastanitev (več možnosti, po želji,
nastanitev ni vključena v ceno):
- Kamp je na gozdnatem področju, na rečni
obali in 20 minut hoje od sten.

Kanjon Guamka je dolg 8 km. Poleg tega,
da se turisti radi sprehajajo po turistični
stezi po robu kanjona in uživajo na verandah
s čudovitim razgledom, pa se plezalci
navdušeni prepuščajo skalah na obeh
straneh kanjona. Smeri so zelo različnih
zahtevnosti. Posebej pripravljene in dobro
opremljene smeri so 15 do 40 minut vstran
od naselja.

Program: Na festivalu boste plezali,
izmenjevali izkušnje in trenirali s soplezalci
iz drugih držav ter se učili od inštruktorjev
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začetku tabora. Nastanitev in hrana ni
vključena v ceno.
Rok prijav: Prijave sprejema MK PZS,
Dvoržakova
9,
1000
Ljubljana
oz.
mladinska.komisija@pzs.si do 20. 6. 2010. V
prijavi navedite vse svoje podatke – ime,
priimek, naslov, rojstni podatki, telefon
(stacionarna številka doma in mobi št.), email, fax; vegetarijanec (da/ne); PD ter tudi
ter navedite ali ste plezalec (in katero
stopnjo po UIAA lestvici plezate) ali ste
začetnik.
Dodatne informacije: pri predstavnici MK
PZS v YC UIAA Zdenki Mihelič,
mihelic.zdenka@gmail.com

- Hotel v Guamka: če želite raje stanovati
v hotelu, morebiti z mlajšimi udeleženci.
Cene se gibljejo od 20 EUR na osebo/ dan
in navzgor.

Nekaj dni nazaj sem prebrala misel Orisona
Swett Mardna in jo delim z vami:
»Globoko v človeku spijo moči;
moči, ki bi ga osupnile,
za katere si nikoli ne bi mislil, da jih ima;
sile, ki bi spremenile njegovo življenje,
če bi jih prebudil in uporabil.«
Čim več pravih moči in želja, pa elana za vse
lepe pomladne izzive, vam želim. Srečno,
pazite nase ter 'mejte se radi! ☺
Nekaj mednarodnih pripravila:
Zdenka Mihelič

NOVICE MLADINSKIH ODSEKOV
 Planinski pohod na Travno goro
V soboto, 20.3.2010, smo se mentorici,
vodnica Zinka in spremljevalec Milan
odpravili z mladimi planinci razredne
stopnje vseh treh OŠ na Kočevskem - Zbora
odposlancev, Ob Rinži ter Stara Cerkev na
nov planinski podvig.
Vreme je bilo dokaj ugodno, brez dežja,
pretežno oblačno in nekoliko vetrovno.
Zjutraj smo se odpeljali v Sodraško dolino,
bolj natančno do romarske cerkve pri Novi
Štifti. Zanimivost Nove Štifte je mogočna
cerkvena kupola, visok zvonik ter štiri lipe,
dve mlajši in dve že kar »v letih«. Od tam
smo pot nadaljevali peš proti Travni gori.
Hodili smo po gozdu, po zasneženi poti, kjer
nam je malce spodrsavalo, naši koraki so bili

Oskrba: Za hrano poskrbijo udeleženci sami.
Možnost je priprava hrane v kampu, v
naselju pa je tudi nekaj trgovin.
Oprema:
Plezalna in osebna oprema. Če boste
kampirali tudi potrebna oprema za
kampiranje. Kopija potnega lista, osebno
zdravstveno zavarovanje in nezgodno
zavarovanje za potovanje.
Cena: 20 € na udeleženca. Za skupine
(otroci, mladostniki in veterani) 10 €. za
celotni 8-dnevni program, plača se na
Letnik 14 / številka 4
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precej hitri, a naše noge so se udirale v
moker sneg...
Hodili smo mimo spominskih obeležij borcem
NOB, kapelice. Opazili smo nekaj snežnih
zametov. S pohodniškimi palicami smo merili
višino le-teh. Vrh je bil dokaj hitro osvojen.
Travna gora predstavlja kraško planoto,
pokrito s travniki in gozdovi. Naša končna
točka je
bila Planinski dom na Travni gori, kjer smo
se okrepčali z malico. Otroci so izpolnili
planinski dnevnik za tokratno prehojeno pot
ter komaj čakali, da dobijo vanj še žig. Kajti
potem so lahko do konca izživeli svojo
energijo na jasi s kepanjem, »sneženo
vojno« in metanjem po snegu. Ob domu
smo seveda naredili še skupno fotografijo.
Spustili smo se nazaj navzdol po zasneženi
cesti. Upali smo, da opazimo kakšno malo
gozdno žival, vendar tega nismo doživeli.
Veliko doživetje pa je bilo, ko so se mladi
pohodniki lahko na povratku pri Novi Štifti
»zapodili« po strmih stopničkah okoli orjaške
lipe, ki je menda stara več kot 360 let. Na
vrhu stopnic, v krošnji, je postavljena mala
hiška-uta, od koder se je odpiral lep pogled
na okoliške travnike in gozd.
Domov smo se zadovoljni vrnili v zgodnjih
popoldanskih urah.

Z avtobusne postaje Kočevje smo se
odpeljali proti Novemu mestu in naprej v
Krško, kjer smo v daljavi videli jedrsko
elektrarno. Pot smo nadaljevali proti
Brestanici do Senovega, kjer je bil včasih
rudnik rjavega premoga. Tu se nam je
pridružil
gospod
Boštjan,
vodnik
tamkajšnjega planinskega društva. V vasi
Jablanca (500m) smo zapustili avtobus in po
asfaltni cesti začeli naš pohod. S ceste smo
kmalu zavili na markirano pot, ob kateri nas
je spremljal žuboreč potok.

Na območju planinskega društva »Bohor«
Senovo je več slikovitih slapov. Po zasneženi
gazi smo prišli do slapa Ubijavnik. Previdno
in vztrajno smo se vzpenjali proti vrhu.
Ustavili smo se ob partizanski bolnici na
Travnem lazu. Bolnica je delovala od
februarja do aprila 1944. Tu so se zdravili
borci XIV. divizije ter ameriški pilot in
telegrafist iz Kalifornije. Aprila 1944 so
Nemci bolnico uničili, ker jih je nekdo izdal.
Hodili smo po gozdu, kjer je veliko jelk ter
gola drevesa listavcev. Pot se je še naprej
vzpenjala in prispeli smo do Javornika, ki je
s 1023m najvišji vrh Bohorja. Po petnajstih
minutah hoje smo prišli do Koprivnika
(982m). Od tu smo videli celotno Kozjansko

Za MO PD Kočevje
zapisala mentorica planinskega krožka
Polona Kalič.
 Pohod na Bohor
V soboto, 6. 3. 2010, smo se člani
planinskega krožka udeležili pohoda na
Bohor (898m).
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pokrajino, Boč, Donačko goro, Pohorje,
Peco. Ob dobri vidljivosti se vidi celo
Triglav. Vse to nam je povedal vodnik
Boštjan.
Na pobočju Bohorja je edino rastišče
zaščitene navadne jarice. Ta cvetlica ima po
en rumen cvet, ki raste na pet centimetrov
visokem steblu. Je prva znanilka pomladi
med zvončki in telohi.
Ustavili smo se v koči na Bohorju (896m),
kjer smo se pogreli s toplim planinskim
čajem in izpolnili dnevnike. Pred kočo smo
se fotografirali, se poslovili od prijaznih
oskrbnikov koče in se z varnimi koraki
napotili proti našemu avtobusu.
Mentorice
smo
doživele
prijetno
presenečenje. Vsaka je dobila šopek
pomladanskih cvetlic za bližajoči praznik 8. marec.
Pot proti domu je hitro minila, saj smo
zopet preživeli v planinah čudovite
trenutke. Naužili smo se naravnih lepot,
gradili prijateljstvo in spoznali nov kotiček
naše lepe domovine Slovenije.

avtobusu smo si skrajšali pot do doma in
tako
zaključili
sobotno
potepanje.

za MO PD Kočevje
Rezika Mlakar
 Veliki Javornik

Diana Serini
Foto: Branko Dolinar

V marcu, ko naj bi na Bohorju cvetele
rumenocvetne navadne jarice, je Mladinski
odsek PD Krka Novo mesto organiziral pohod
na najvišji vrh Kozjanskega hribovja. Naša
pot se je začela v vasi Zabukovje, po
novozapadlem
snegu
smo
bili
»prvopristopniki« na Veliki Javornik. Seveda
so jarice še počivale pod snežno odejo, mi
pa smo se po žigosanju spustili do Koče na
Bohorju. Po malici smo se zunaj še kepali,
slikali in podelili priznanja za uspešno
opravljeno planinsko šolo. Čakal nas je še
spust v dolino. Z avtobusom smo se odpeljali
do gradu Sevnica, kjer smo prisluhnili
zanimivemu pripovedovanji skrbnika Cirila.
Baron Moscon je še spal, zato smo se mu
pridružili pri zajtrku in izvedeli zanimivosti
iz zgodovine gradu v 16. st.. S kvizom na
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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 36 strani papirja je prispevke spravil:
Aleš Pregel
Kratke prispevke, pohvale, ideje in pobude,
pošljite
po
e-pošti:
Mladinska.komisija@pzs.si ali pa po »navadni
pošti« na naslov MK PZS, Dvoržakova 9, 1000
Ljubljana
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SLOVENSKO PLANINSKO ORIENTACIJSKO TEKMOVANJE
MDO Koroške in Mladinska komisija Planinske zveze Slovenije
objavljajo javni razpis za:

SPOT KOROŠKA 2010
22. in 23. maj 2010
Organizator:
MDO Koroške in MK PZS
Kraj tekmovanja:
Območje občin Ravne na Koroškem in Prevalje
Zborno mesto in začetek tekmovanja:
Ekipe C, D, H
Sobota, 22 maj 2010, ob 09 : 00 uri pred osnovno šolo Prežihov Voranc Ravne na
Koroškem
Ekipe A, B, E, F, G
Nedelja, 23. maj 2010, ob 08 : 00 uri pred osnovno šolo Prežihov Voranc Ravne na
Koroškem
Kategorije:
Kategorija A: učenci do vključno 6. razreda osnovne šole
Kategorija B: učenci od 7. do 9. razreda osnovne šole
Kategorija C: mladina od 1. letnika srednje šole do vključno 26. leta starosti
Kategorija D: mlajši člani (starost 27 let in več)
Kategorija E: starejši člani (starost 40 let in več)
Kategorija F: družine (najmanj eden od staršev in otroci do vključno zadnjega
razreda osnovne šole)
Kategorija G: lažja odprta kategorija
Kategorija H: težja odprta kategorija
Število članov ekipe:
Ekipe sestavlja od tri do pet tekmovalcev in niso ločeni po spolu.
Ekipam s po dvema tekmovalcema organizator ne bo dovolil tekmovati.
Tehnični pripomočki:
Ekipe A, B, E, F, G
kompas, pisalo, piščalka in prva pomoč
Ekipe C, D, H
kompas, kotomer, šestilo, ravnilo, pisalo, kalkulator, piščalka, svetilka in prva
pomoč
Dodatna znanja:
Zgodovina in poznavanje del pisatelja Lovra Kuharja – Prežihovega Voranca
Podatki o karti:
Državna topografska karta DTK 25 merilo 1.25.000 leto izdelave 1998
Prijave:
Planinsko društvo Mežica, Trg 4. aprila 4, 2392 Mežica
ali na e-mail: spot.koroska2010@gmail.com
Ekipe: A, B, C, D, E, F
Vodje področnih orientacijskih lig javijo podatke o uvrščenih ekipah na SPOT do
vključno ponedeljka 26. aprila 2010 na naslov Mladinske komisije PZS.
Uvrščene ekipe bodo po pošti dobile prijavnice, ki jih bo potrebno potrditi do petka
07. maja 2010.
Ekipe: G in H
V odprtih kategorijah se lahko prijavijo ekipe vseh planinskih društev ter tudi drugih
društev in organizacij.
Sami se odločijo v kateri kategoriji bodo tekmovali. Starostnih omejitev ni.
Rok za prijavo do petka 07. maja 2010.
Startnina (A, B, E, F)
18 € na ekipo
Startnina (C, D, G, H)
30 € na ekipo
Odpoved tekmovanja:
Tekmovanje poteka v vsakem vremenu.
Zaključek tekmovanja:
Za vse ekipe predvidoma v nedeljo 23. maja 2010 ob 17 : 00 uri
Možnost prehrane
Za ekipe bo v nedeljo po končanem tekmovanju na cilju zagotovljena malica.
Ekipe A, B, E, F, G
Vsaj na eni kontrolni točki in na cilju bo tekmovalcem na razpolago brezplačen čaj
in brezalkoholni napitek.
Možnost prehrane
Za ekipe bo v soboto zagotovljena večerja, v nedeljo pa zajtrk in malica po
Ekipe C, D, H
končanem tekmovanju.
Med tekmovanji (v soboto, na nočnem in v nedeljo) bo vsaj na eni kontrolni točki in
na cilju tekmovalcem na razpolago čaj in brezalkoholni napitek. Vseeno svetujemo,
da imajo ekipe na vsaki progi tudi lastno tekočino.
Prenočišče in nastanitev:
Ekipe C, D in H kategorije bodo imele organizirano prenočišče v telovadnici
osnovne šole Prežihov Voranc na Ravnah na Koroškem. Tekmovalci naj imajo s
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Oprema tekmovalcev:

Identifikacija tekmovalcev:

Pravila tekmovanja:

Dodatne informacije:

seboj spalno vrečo, spalno podlogo, pribor za osebno higieno, brisačo in copate.
Tuši in sanitarije so zagotovljeni v osnovni šoli.
Ekipe naj bodo opremljene za gibanje po sredogorju glede na vremenske razmere,
saj tekmovanje poteka v vsakem vremenu.
Planinska obutev, planinska oblačila, zaščita pred mrazom in dežjem in rezervno
obleko in obutev na cilju (rezervna obleka in obutev se lahko shrani v prostorih
osnovne šole).
Vsi tekmovalci morajo na startu pokazati planinsko izkaznico s plačano članarino za
leto 2010. V kolikor le-te nimajo, morajo imeti s seboj osebni dokument zaradi
preverjanja pravilnosti podatkov.
Ekipe drugih društev in organizacij morajo imeti s seboj člansko izkaznico ali osebni
dokument.
Tekmovanje bo potekalo po Pravilih za planinska orientacijska tekmovanja
(Obvestila PZS št. 9, oktober 2008).
Pravila so bila dopolnjena septembra 2008.
http://mk.pzs.si/orientacija/dokumenti/Pravila-za-planinska-orientacijskatekmovanja.pdf
Dodatne informacije bodo na voljo:
na spletni strani: www.pzs.mk.si/orientacija/spot ter
www.pot-koroska.si
ali na GSM: 041 559 567 Izidor Močilnik
041 976 135 Andrej Mlinar
ali na e-mail: spot.koroska2010@gmail.com

Vodja tekmovanja:
Andrej Mlinar

Predsednik MK PZS:
Uroš Kuzman

POVABILO K JAVNI RAZPRAVI O PREDLOGU NOVEGA PRAVILNIKA
PROGRAMA CICIBAN PLANINEC IN PROGRAMA MLADI PLANINEC

Mladinska komisija Planinske zveze Slovenije že od leta 1969 oz. 1975 izvaja akciji Mladi
planinec in Ciciban planinec. Z njima vzpodbuja organizirane oblike planinske dejavnosti v
planinskem društvu, vrtcu ali osnovni šoli ter družinsko planinstvo. Obe akciji sta del članskega
in nečlanskega planinskega usposabljanja.

1. Razlogi za pripravo novih pravilnikov
- Akciji Ciciban planinec in Mladi planinec že od začetka devetdesetih let prejšnjega stoletja
nista bili deležni celostne prenove.
- Ob spremljanju izvedbe obeh akcij ob sedanjih določilih pravilnikov smo ugotavljali nekatere
slabosti in pomanjkljivosti:
- Bronasti in srebrni znak mladega planinca sta bila (pre)hitro dosegljiva v kratkem
časovnem obdobju, potem pa so otroci morali »čakati« na opravljeno Planinsko šolo, da
so lahko dosegli zlati znak.
- Ob vrednotenju dosežkov za posamezno priznanje je bilo v ospredju predvsem število
opravljenih izletov, ne pa tudi njihova vsebina, ki bistveno pripomore k boljšemu
osebnemu planinskemu znanju, veščinam in izkušnjam.
- Dnevniški zapisi so največkrat zadostili minimalnemu, evidenčnemu vidiku, le redko pa
se je krepila ustvarjalna moč in širila izraznost planinstva.
- Z drugimi planinskimi oblikami (planinska orientacijska tekmovanja, Državno
zekmovanje Maldina in gore ...) dela sta bili akciji slabo povezani.
Letnik 14 / številka 4
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Prihajalo je do zapletov glede razlag o večdnevnih turah in vpisovanju taborov.
Večkrat je bila izpostavljena neprivlačnost dnevnikov; najbolj aktivni mladi obiskovalci
gora so imeli po več dnevnikov, posameznih priznanj pa niso prejeli večkrat.
- Postopek podeljevanja priznanj je potekal prek Mladinske komisije Planinske zveze
Slovenije, zato društva pogosto niso imela stika z družinami, vrtci in šolami na svojem
območju, ki so izvajali akcije.
Pri obeh akcijah je v obdobju zadnjih osmih let opazen velik padec števila udeležencev in
števila podeljenih priznanj. Gre za del širšega problema upadanja števila mladih v članstvu
planinske organizacije.
Proces prenove obeh akcij je bil že večkrat začet, vendar zaradi različnih razlogov ni bil
nikoli dokončan in uresničen.

2. Strokovne podlage
Z udeležbo v obeh programih naj otroci in mladostniki ob izletniški dejavnosti pridobijo
uporabno planinsko znanje, veščine in izkušnje, ki omogočajo:
- celovito doživljanje in soustvarjanje planinstva,
- varnejše in doživetij polnejše gibanje v gorah,
- kakovosten in postopen osebni planinski razvoj: od majhnega k velikemu – v znanju, odnosih
in dosežkih,
- zavedanje o pomenu civilne družbe, aktivne vloge posameznika in prostovoljnega dela.
Najučinkovitejši izraz in celo sinonim planinstva je izlet (najprej sprehod, kasneje pa tudi
pohod, tura in turni smuk). Izlet je najpogostejša oblika in hkrati tudi metoda dela planinskega
usposabljanja in tudi obeh programov. Gre za načrtovano sklenjeno učno enoto gibanja,
spoznavanja oblik, procesov in pojavov v naravi in povezovanja različnega znanja z drugih
predmetnih področij v nedeljivo – in kar je najpomembneje – novo in z otrokovim lastnim trudom
ustvarjeno celoto.
Varnost v gorah ni samo splet organizacijskih in tehničnih opravil ter znanja iz gibanja in
uporabe opreme, pač pa o varnosti ne moremo govoriti brez poglobljenega odnosa do gora in
odnosa do sočloveka v gorah. Dosedanja praksa kaže, da znanje za varnejše in doživetij polnejše
obiskovanje gora ni mogoče pridobiti mimogrede, s kratko (pa čeprav kakovostno) pripravo pred
izletom. Tako kot za vsako področje človekovega delovanja, je tudi za planinstvo potrebno
načrtno, sistematično in večletno delo. Zato dejavnosti v naravi načrtujmo čez celo leto in tako
skrbimo za stalno in redno športno aktivnost.
Za razliko od Planinske šole, ki vsebine analitično členi v posamezne predmete, v obeh
programih uporabljamo pristop prepletanja in povezovanja planinskih vsebin s čimer se
približujemo dejanskemu dogajanju v gorah. Pri gibanju v naravi se posamezne vsebine na izletu
ponujajo kot nedeljiva celota. Zato je vredno izkoristiti to izjemno priložnost za učinkovitejše
podajanje planinskih vsebin.
Med obema programoma se vsebine in cilji povezujejo, dopolnjujejo in nadgrajujejo. Dejavnosti
dajejo mladim možnost, da aktivno pridobivajo planinsko usposobljenost in stalno dvigujejo
osebno raven planinstva. Izvedba obeh programov bo tem bolj kakovostna, če bo prilagojena
posamezniku, planinski skupini in posebnostim okolja (domačega in planinskega) v katerem ju
izvajamo. Prevladujoči vzgojni koncept »delo z mladimi« dopolnjujemo s programskim vodilom
»mladi za mlade«.
Izvajanje programa lahko poteka v okviru organiziranih oblik (planinska skupina v mladinskem
odseku, vrtcu ali šoli) in v okviru neformalnih oblik (družinsko planinstvo) planinskega delovanja.
Izvajalcu programa je omogočeno, da vsebine s strokovno avtonomnostjo smiselno razporedi
tako, da ista generacija ni deležna istih (planinsko izletniških) vsebin.
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Otrok naj bo stalno deležen pozitivnih povratnih informacij o napredku, razvoju in doseženemu
znanju, zagotovimo mu svetovanje za izboljšanje in ga pri tem spodbujamo. Če otroka
spremljamo na ta način, ob koncu programa ali pri prehodu med posameznimi stopnjami,
dosežene ravni ni treba posebej preverjati. Zavestno se izogibamo ocenjevanju, ki spodbuja
tekmovalnost, rivalstvo in zunanjo motivacijo. Spremljanje ravni znanja ni končni cilj, temveč
stalen proces osebne planinske rasti. Za lažji prehod na nov način dela smo v celotnem procesu
predvideli nekatere kakovostno in količinsko opredeljene dejavnosti in cilje, ki so nekakšni
mejniki in s pomočjo katerih bomo spremljali napredek otrok.
3. Glavne vsebinske rešitve
- Povečujemo število izletov, ki jih je treba opraviti za dosego posameznega priznanja, saj
ocenjujemo, da je dovolj možnosti za izvedbo v okviru dejavnosti planinskega društva,
družine, vrtca ali šole (izleti so enkovredni). S tem želimo enakomerneje porazdeliti obdobja
za dosego posameznega priznanja (dve do tri leta) in optimizirati ali uskladiti gibalni del
planinstva s procesom sistematičnega planinskega usposabljanja z vsebinami Planinske šole.
- Dnevnik, ki ga bodo udeleženci prejeli ob začetku programa, bo sestavljen iz treh delov:
članskega, tekmovalnega (vanj se bodo vpisali izleti, ki ustrezajo zahtevam za dosego
posameznega priznanja) in spominskega (v njem bodo zabeležene aktivnosti, ki ne sodijo v
tekmovalni del).
- Izletniško dejavnost usmerjamo v prostoru (spoznavanje različnih planinsko zanimivih
območij – od bližnje okolice k drugim gorskim območjem) in času (vzpodbujamo celoletno
gibalno dejavnost). Z vsebinskimi vodili vzpodbujamo proces samovodenega planinskega
usposabljanja, ki ob poudarjeni izletniški dejavnosti povezuje teorijo s prakso.
- V obeh programih povezujemo različne dejavnosti (izlete, srečanja, delo planinskih
skupin ...), ki bogatijo in širijo planinstvo. Posebna pozornost je namenjena enakovrednemu
vključevanju družine kot vedno bolj razširjeni obliki planinskega delovanja.
- Priprava in izvedba obeh programov je v rokah družin, planinskih društev, vrtcev in šol,
naloge Mladinske komisije Planinske zveze Slovenije pa so usposabljanje strokovnih delavcev
v športu s področja planinstva, skrb za promocijo ter zagotavljanje finančnih sredstev za
dnevnike in priznanja.
- Pogoji za dosego posameznih priznanj so povezani s spoznavanjem različnih oblik planinskega
delovanja in so usklajeni s smernicami starostnega programa planinskih skupin.
- Priznanja v programu Ciciban planinec ponazarjajo vabilo za pot v gore ter predstavljajo
življenje v tistem delu gorskega sveta, ki ga cicibani v tem obdobju praviloma obiskujejo.
- Priznanja v programu Mladi planinec ostajajo enaka kot doslej. Zlati znak mladega planinca
je mogoče osvojiti tudi večkrat.
- Dosedanja priznanja se bodo podeljevala še do konca leta 2011, v prehodnem obdobju pa se
otroci sami odločijo, ali se bodo vključili v program v skladu z novim pravilnikom.
- Oba programa ohranjata povezanost s programoma Zlati sonček in Krpan.
- Pogoji za dosego posameznih priznanj za otroke s posebnimi potrebami niso natančno
določeni. Poudarjena je strokovna avtonomnost usposobljenih izvajalcev, ki sami – glede na
možnosti in sposobnosti otroka s posebnimi potrebami – določajo raven zahtevnosti.
- Podeljevanje priznanj je v celoti preneseno na domača ali najbližja planinska društva, s
čimer se bo okrepil stik društev z izvajalci.
- Glede na vse spremembe in ob razumevanju, da je akcija enkratno dejanje, program pa
daljši, usmerjeni in vodeni proces delovanja, predlagamo preimenovanje obeh akcij v
Program Ciciban planinec in Program Mladi planinec.
4. Izpostavljene dileme in vprašanja
- Ali tesna povezanost vsebin ne napeljuje k temu, da bi namesto dveh pravilnikov pripravili
samo en pravilnik?
- So našitki v programu Ciciban planinec ustrezna izvedbena rešitev za dosego namena
podeljenega priznanja?
- Je razmerje števila izletov (5 + 5 + 5 + 5 = 20) v Programu Ciciban planinec preveliko?
Letnik 14 / številka 4
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Je skupno število izletov v tekmovalnem delu Programa Mladi planinec (8 + 8 + 8 = 24)
ustrezno?
Ali s predlagano vsebino izletov in geografsko lego izključujemo ali (finančno, socialno)
zmanjšujemo možnosti udeležencem s planinsko manj razvitih in od gora bolj oddaljenih
območij?
So priporočene vsebine in dejavnosti na izletih dovolj prilagojene in ustrezne starosti
udeležencev?
Je postopnost razporejenosti izletov (sprva po možnosti dva, zatem praviloma dva in na
koncu po dva izleta) v vsakem letnem času ustrezna?
Naj ostane dosedanji izpit iz Planinske šole še naprej obvezen za dosego zlatega znaka
Mladega planinca?
Bodo redni udeleženci programa ob koncu osnovne šole dosegli raven samostojnejšega
gibanja po lahkih in zahtevnih poteh?
Ali se strinjate s preimenovanjem obeh akcij v program?

Navedena vprašanja niso edina, ki se vam bodo porajala ob branju obeh pravilnikov, so vam pa
lahko v pomoč pri evalvaciji.
5. Postopek sprejemanja končnih rešitev
Upravni odbor Mladinske komisije je izbral zunanja sodelavca in imenoval delovno skupino, ki
skrbi za izvedbo projekta. Po končani javni razpravi bo delovna skupina v sodelovanju z
zunanjima sodelavcema pripravila poročilo o poteku javne razprave in pripravila končni predlog,
ki ga bo obravnaval in sprejel upravni odbor Mladinske komisije Planinske zveze Slovenije.
Sprejet predlog bo ponovno objavljen v Obvestilih PZS in bo poslan v potrditev upravnemu
odboru Planinske zveze Slovenije. V času do potrditve bo še mogoče posredovati predloge v
obliki pisnih dopolnil.
V času javne razprave bo delovna skupina v sodelovanju z vabljenimi ilustratorji in oblikovalci
pripravila tudi osnutke celostne grafične prenove obeh dnevnikov. Rešitve bodo predstavljene
javnosti v času po sprejemu pravilnikov na upravnem odboru Mladinske komisije Planinske zveze
Slovenije.
Če bo šlo vse po načrtu, bo projekt prenove končan do jesenskega zbora mladinskih odsekov.
6. Poziv za posredovanje predlogov, dopolnitev in kritičnih razmišljanj
Oba predloga pravilnikov sta objavljena na spletni strani http://mk.pzs.si/ v Wordu, tako da
lahko svoje predloge posredujete v obliki komentarjev ali z vključeno funkcijo Sledi
spremembam. Svoje prispevke posredujte do 15. maja 2010 na elektronski naslov
mladinska.komisija@pzs.si ali po pošti na naslov: Planinska zveza Slovenije, Dvoržakova ulica 9,
p. p. 214, SI–1001 Ljubljana; s pripisom »Prenova akcij MP in CP«.
Delovna skupina: Uroš Kuzman (vodja), Manca Čujež, Urška Kocbek, Vesna Lenart in Nuša Vanič.
Zunanja sodelavca: Borut Peršolja in Mateja Peršolja.

CICIBAN PLANINEC
Osnutek za javno obravnavo, 23. 3. 2010
Akcijo Ciciban planinec je Planinska zveza Slovenije uvedla leta 1975 z namenom "da se ciciban,
ki je vključen v Akcijo Ciciban planinec, spozna s hojo, z okolico domačega kraja in z najbližjimi
vzpetinami in ob tem razvija vrline kot so tovarištvo, poštenost, plemenitost, delavnost,
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vztrajnost in vedoželjnost". Ker življenje skrbi, da se v vznožju gora ves čas pojavljajo novi
najmlajši obiskovalci narave, je upravni odbor Planinske zveze Slovenije na predlog upravnega
odbora Mladinske komisije Planinske zveze Slovenije in na podlagi 1. vrstice 50. člena Statuta
Planinske zveze Slovenije (19. 5. 2007), na XX. seji dne, XX. XX. 2010 sprejel
PRAVILNIK PROGRAMA CICIBAN PLANINEC.
1. člen
V programu Ciciban planinec (v nadaljevanju: program) sodelujejo predšolski otroci obeh spolov
(v nadaljevanju: otroci), ki:
- imajo dnevnik Cicibana planinca (v nadaljevanju: dnevnik),
- hodijo na sprehode in izlete in
- se usposabljajo v planinstvu.
Za sodelovanje v programu je članstvo v planinskem društvu priporočljivo.
2. člen
Program je namenjen:
- seznanjanju predšolskih otrok z naravo,
- vzpodbujanju predšolskih otrok k celoletni dejavnosti v naravi ob vodenju odraslih, ki so po
možnosti za to usposobljeni,
- spoznavanju različnih oblik gibanja (daljši sprehodi, hoja po razgibanem površju, gibanje v
zasneženi pokrajini),
- igranju, raziskovanju, doživljanju, spoznavanju in varovanju narave.
Program predšolskim otrokom omogoča:
- pripravo in usvajanje osnovnega hodilnega znanja,
- začetek planinskega usposabljanja in
- spoznavanje bližnje okolice domačega kraja.
Program predšolskim otrokom zagotavlja:
- vzpodbujanje družinskega planinstva in
- organizirane oblike planinske dejavnosti v planinskem društvu, po možnosti pa tudi v vrtcu ali
osnovni šoli.

3. člen
Znak programa Ciciban planinec je:
*logotip akcije*
4. člen
Program vodi Mladinska komisija Planinske zveze Slovenije (v nadaljevanju: MKPZS), izvajajo pa
ga starši, mladinski odseki planinskih društev, vrtci in osnovne šole.
Izvajalci programa ter občinske športne zveze in Zavodi za šport dobijo vse informacije o
programu pri domačem ali najbližjem planinskem društvu.
V izjemnem primeru, če se planinsko društvo ne vključi v program, se je mogoče neposredno
obrniti na MKPZS.
5. člen
Dnevnik vsebuje tekmovalni in spominski del. V tekmovalnem delu se zbirajo le aktivnosti iz 6. in
7. člena tega pravilnika.
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Če želijo otroci sodelovati v tekmovalnem delu programa je za dosego posameznega priznanja
potrebno izlete pripraviti in izvesti tako, da so:
- praviloma različni (potek poti, vmesni in končni cilj),
- opravljeni po možnosti v vseh letnih časih (med dogovorjenim številom izletov opravimo
praviloma vsaj po en izlet spomladi, poleti, jeseni in pozimi) in
- jih sami dokumentirajo v dnevniku.
Kako in na kakšen način je izlet dokumentiran v dnevniku, je prepuščeno ustvarjalnosti,
igrivosti, domišljiji in iznajdljivosti otrok.
Priznanja v programu so zgolj dopolnitev želje za odhod v naravo, ne pa glavni ali celo edini cilj
programa.
6. člen
Tekmovalni del programa je štiri stopenjski. Posamezne stopnje so oblikovane tako, da v vsaki
izmed njih predšolski otroci z udeležbo na sprehodih in izletih pridobijo osnovno hodilno znanje,
veščine in izkušnje. Vsaka naslednja stopnja je nadgradnja predhodne, zato je za vsako
naslednjo stopnjo priznanja treba usvojiti predhodno priznanje. Ob koncu programa predšolski
otroci dosežejo raven znanja, ki jim omogoča nadaljevanje v programu Mladi planinec.
Priznanja v tekmovalnem delu programa so našitki, pesmarica in spominska diploma. Našitki
ponazarjajo vabilo za pot v naravo ter življenje v tistem delu gorskega sveta, ki ga otroci v tem
obdobju obiskujejo.
Za našitek markacije otroci opravijo pet (5) izletov.
Za našitek Gorskega apolona otroci opravijo pet (5) izletov.
Za našitek Clusijevega svišča otroci opravijo pet (5) izletov.
Otroci, ki želijo prejeti našitek, se osebno v spremstvu staršev oglasijo v domačem ali najbližjem
planinskem društvu. S seboj je treba imeti dnevnik, saj bo vanj vpisan datum podelitve našitka.
Prošnjo po izročitvi našitka lahko otrok pošlje tudi po pošti na naslov domačega ali najbližjega
planinskega društva. V prošnji se navede podatke iz osebne strani dnevnika in vrsta zaprošenega
priznanje. Pismu ni treba priložiti dnevnika, saj bo datum podelitve vanj vpisan ob koncu
programa.
7. člen
Za skupaj s predhodnimi opravljenih dvajset (20) izletov prejmejo otroci pesmarico, spominsko
diplomo in dnevnik Mladega planinca.
Pesmarico, spominsko diplomo in dnevnik Mladega planinca podeli domače ali najbližje planinsko
društvo najmanj enkrat letno (običajno pred poletnimi počitnicami) praviloma na slovesnem
planinskem dogodku.
Otroci, ki uspešno končujejo program, osebno ali po pošti predložijo dnevnik domačemu ali
najbližjemu planinskem društvu. Planinsko društvo bo nagrajenca pravočasno obvestilo o
podelitvi.
8. člen
Do priznanj so upravičeni tudi otroci z drugačnimi potrebami oziroma motnjami v razvoju.
Vsebino in obseg dejavnosti v naravi za dosego posameznega priznanja po lastnem preudarku
17
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določijo starši, mentor planinske skupine ali vodnik Planinske zveze Slovenije. V spremnem
dopisu, s katerim se planinsko društvo zaprosi za priznanje, se dokumentirano predstavi
izvedene dejavnosti otroka v naravi.
9. člen
Otroci, ki so v okviru programa Zlati sonček sodelovali in uspešno končali začetni in nadaljevalni
program (A in B program) lahko izjemoma pridobijo našitek markacije, ne glede na to, da nimajo
dnevnika.
Vrtec pripravi prošnjo s seznamom otrok (ime in priimek, rojstni datum, ime in naslov vrtca) in
se z njo obrne na domače oziroma najbližje planinsko društvo.
10. člen
Otroci, ki so v okviru programa Zlati sonček sodelovali in uspešno končali programa C in D lahko
po koncu D programa izjemoma pridobijo našitek Gorskega apolona, ne glede na to, da nimajo
dnevnika.
Osnovna šola pripravi prošnjo s seznamom otrok (ime in priimek, rojstni datum, ime in naslov
šole) in se z njo obrne na domače oziroma najbližje planinsko društvo.
11. člen
Planinska društva dvignejo priznanja na Planinski zvezi Slovenije. Vsako leto najkasneje do
28. 2. vrnejo Planinski zvezi Slovenije izpolnjeno poročilo o podeljenih priznanjih za preteklo
leto. Brez oddanega poročila za preteklo leto ni mogoče dvigniti novih priznanj.
12. člen
Priznanja po določilih prejšnjega Pravilnika o Akciji Ciciban planinec z dne, 21. 2. 1992 se
podeljuje dokler so še v uporabi dnevniki Ringa raja, vendar najdlje do 31. 12. 2011.
13. člen
Pravilnik programa velja od dne objave v Obvestilih Planinske zveze Slovenije. Z objavo novega
pravilnika preneha veljati Pravilnik o Akciji Ciciban planinec, ki ga je na 9. seji 21. 2. 1992
sprejel upravni odbor Planinske zveze Slovenije in je bil objavljen v Obvestilih Planinske zveze
Slovenije, št. 7–8, julij–avgust 1992.

MLADI PLANINEC
Osnutek za javno obravnavo, 23. 3. 2010

Akcijo Mladi planinec je Planinska zveza Slovenije uvedla leta 1969 z namenom "da bi mlade
planince usmerjala k zdravemu življenju v naravi, jih seznanila z osnovami planinske dejavnosti
ter varnostnimi ukrepi v gorah, ob tem pa razvijala vrline kot so tovarištvo, poštenost,
plemenitost, delavnost, vztrajnost in vedoželjnost". Ker življenje skrbi, da se v vznožju gora ves
čas pojavljajo novi najmlajši obiskovalci narave, je upravni odbor Planinske zveze Slovenije na
predlog upravnega odbora Mladinske komisije Planinske zveze Slovenije in na podlagi 1. vrstice
50. člena Statuta Planinske zveze Slovenije (19. 5. 2007), na XX. seji dne, XX. XX. 2010 sprejel
PRAVILNIK PROGRAMA MLADI PLANINEC.
1. člen
V programu Mladi planinec (v nadaljevanju: program) sodelujejo otroci in mladostniki obeh
spolov (v nadaljevanju: otroci) v obdobju osnovne šole, ki:
Letnik 14 / številka 4
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- imajo dnevnik Mladega planinca (v nadaljevanju: dnevnik),
- hodijo na izlete, pohode, ture, turne smuke, planinska orientacijska tekmovanja, Državno
tekmovanje Mladina in gore in druga društvena srečanja (v nadaljevanju: izleti) in
- se usposabljajo v planinstvu.
Za sodelovanje v programu je članstvo v planinskem društvu priporočljivo.
2. člen
Program je namenjen:
- seznanjanju otrok s planinstvom,
- vzpodbujanju otrok k celoletni dejavnosti v gorah ob vodenju usposobljenih odraslih,
- spoznavanju različnih oblik gibanja (hoje, plezanja, smučanja in sestavljenih oblik),
- raziskovanju, doživljanju in varovanju gorskega sveta,
- uresničevanju Častnega kodeksa slovenskih planincev,
- učenju odgovornega odnosa do sebe in narave ter
- sprejemanju tveganja, ki je sestavni del planinstva.
Program otrokom omogoča:
- usvajanje planinskega znanja, veščin in izkušenj,
- uvajanje in spremljanje k samostojnemu in varnejšemu gibanju v gorah,
- spoznavanje planinsko zanimivih območij Slovenije in tujine ter
- ohranjanje pridobljenega znanja in navad v odraslosti in starosti.
Program otrokom zagotavlja:
- spoznavanje celovitosti planinstva,
- povezanost in prepletenost rednih celoletnih srečanj planinskih skupin mladinskega odseka z
izleti,
- vzpodbujanje družinskega planinstva ter
- organizirane oblike planinske dejavnosti v planinskem društvu.
Program je nadaljevanje in nadgradnja predšolskega programa Ciciban planinec.
3. člen
Znak programa Mladi planinec je:
*logotip akcije*
4. člen
Program vodi Mladinska komisija Planinske zveze Slovenije (v nadaljevanju: MKPZS), izvajajo pa
ga praviloma mladinski odseki, starši in osnovne šole.
Izvajalci programa ter občinske športne zveze in Zavodi za šport dobijo vse informacije o
programu pri domačem ali najbližjem planinskem društvu.
V izjemnem primeru, če se planinsko društvo ne vključi v program, se je mogoče neposredno
obrniti na MKPZS.
5. člen
Dnevnik vsebuje tekmovalni in spominski del. V tekmovalnem delu se zbirajo le dejavnosti iz 7.
in 8. člena tega pravilnika.
Če želijo otroci sodelovati v tekmovalnem delu programa, je za dosego posameznega priznanja
potrebno izlete pripraviti in izvesti tako, da:
- so praviloma različni (potek poti, vmesni in končni cilj),
19
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-

so praviloma opravljeni v vseh letnih časih,
čimbolj ustrezajo vsebinskim vodilom in
jih sami dokumentirajo v dnevniku.

Vsebino izletov in geografsko lego prilagajamo sposobnostim, potrebam in željam otrok,
okoliščinam in naravnim danostim okolja v katerem živimo. Vsak izlet na taboru ali večdnevnem
bivanju v gorah se šteje za samostojni izlet, tabor v celoti pa za en večdnevni izlet.
Kako in na kakšen način je izlet dokumentiran v dnevniku, je prepuščeno ustvarjalnosti,
igrivosti, domišljiji in iznajdljivosti otrok.
Priznanja v programu so zgolj dopolnitev želje za odhod v gore, ne pa glavni ali celo edini cilj
programa.
6. člen
Tekmovalni del programa je tri stopenjski. Posamezne stopnje so oblikovane tako, da v vsaki
izmed njih otroci z udeležbo na izletih pridobijo tudi znanje, veščine in izkušnje. Vsaka
naslednja stopnja je nadgradnja predhodne, zato je za vsako naslednjo stopnjo priznanja treba
usvojiti predhodno priznanje. Ob koncu programa otroci usvojijo znanje Planinske šole oziroma
dosežejo raven samostojnega varnejšega gibanja po lahkih in zahtevnih poteh.
7. člen
Priznanja v tekmovalnem delu programa so bronasti, srebrni in zlati znak, knjižno darilo,
spominska diploma in nagrada.

Za bronasti znak otroci opravijo osem (8) izletov, ki čim bolj ustrezajo naslednjim vodilom:
Bronasti znak
8 izletov
letni čas izvedbe po možnosti po dva v vsakem letnem času
zahtevnost
lahke planinske poti, vsaj eden nad višino 1000 m, do štiri ure
izleta
celotne hoje
vsebina in
ob reki k izviru, spoznavanje ledeniške doline, obisk delujoče
dejavnosti na
planine, ogled kraške jame, nabiranje gozdnih sadežev,
izletih
spoznavanje krajevne obhodnice, družabne igre, planinske
pesmi
geografska lega večinoma v okolici domačega kraja, med vsemi izleti je
priporočeno, da sta vsaj dva izleta v najbližje hribovito
območje Slovenije (na primer Javorniki, Škofjeloško hribovje,
Posavsko hribovje, Pohorje ...)
planinsko
Hoja po lahkih označenih poteh (oznake na poti, pomen
znanje:
obhodnice, naravoslovna učna pot), tehnika gibanja (vzpon,
sestop, varnostna razdalja, oblikovanje skupine, hoja v koloni),
toplotno uravnavanje, pozdravljanje v gorah, izbira mest za
počitke, osebna oprema (obutev, nahrbtnik, čutara, vrečka za
smeti, rezervna oblačila, kapa, rokavice, izolacijska podlaga,
zavitek prve pomoči), spremljanje vremena, hoja v skupini in
tovarištvo, obnašanje v naravi, branje zemljevida
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Za srebrni znak in knjižno darilo otroci opravijo osem (8) izletov, ki čim bolj ustrezajo
naslednjim vodilom:
srebrni znak
8 izletov
letni čas izvedbe praviloma po dva v vsakem letnem času
zahtevnost
večinoma lahke poti, lahko tudi zahtevne poti, štirje izleti ali
pohodi nad višino 1500 m, do šest ur celotne hoje
vsebina in
orientacijski pohod ali planinsko orientacijsko tekmovanje, dvo
dejavnosti na
ali večdnevna tura (pohod ali udeležba na taboru), krajevna
izletih
obhodnica, obisk muzeja, akcija čiščenja in varovanja narave,
udeležba na planinskem potopisnem predavanju
geografska lega Izleti večinoma v širši okolici domačega kraja, med vsemi izleti
pa vsaj en izlet v Karavanke in en izlet v Dinarski svet (npr:
Trnovski gozd, Nanos, Snežnik, Goteniški Snežnik, Gorjanci …)
planinsko
Daljša in zmogljivostno napornejša hoja, tehnika gibanja (hoja
znanje:
v ključih, uporaba palic), planinske poti (razvrščanje po
zahtevnosti, način vzdrževanja, problem erozije na poteh),
oprema (zemljevid, kompas), orientacija (delo s knjižnim
vodnikom, zemljevidom in kompasom, branje zemljevida in
razgled), gorska reševalna služba (ukrepi ob nesreči), priprava
na izlet (branje opisa v vodniku in primerjanje s stanjem na
zemljevidu ter v naravi), kraški svet, gozdna meja, planinska
koča (vpisovanje v vpisne knjige, hišni red, ekologija gora),
pastirsko izročilo.
Bronasti in srebrni znak lahko otroci prejmejo le enkrat.
8. člen
Za zlati znak in spominsko diplomo otroci opravijo osem (8) izletov, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
zlati znak
8 izletov
letni čas izvedbe po dva v vsakem letnem času
zahtevnost
lahke, zahtevne in zelo zahtevne poti (vsaj en vzpon nad
2000 m); vsaj dva zimska vzpona nad 1500 m, do osem ur
celotne hoje
vsebina in
tura po zelo zahtevni poti, udeležba na taboru, obhodnica,
dejavnosti na
bivakiranje, turni smuk (po možnosti), vsaj en izlet opravljen z
izletih
javnim prevozom, planinsko orientacijsko tekmovanje,
fotografski izlet, Državno tekmovanje Mladina in gore, pomoč
markacistu pri vzdrževanju poti, prebrana ena strokovna in
leposlovna planinska knjiga
geografska lega ena tura v Julijske Alpe, Kamniško-Savinjske Alpe, Pohorje,
Karavanke
planinsko
Plezanje po zelo zahtevni poti, tehnika gibanja (uporaba
znanje:
samovarovalnega sestava (čelada, plezalni pas), hoja po
melišču), plezanje – pravilo treh opornih točk, obnašanje v
gorah – posledice množičnosti, branje zemljevida in razgled,
ledeniška pokrajina, gorniška zgodovina, vreme, prehrana.
Otroci, ki so dosegli srebrni znak v okviru družinskega planinstva, se morajo za zlati znak
udeležiti vsaj polovice predpisanih izletov v okviru dejavnosti planinskega društva. Na teh izletih
s svojo dejavnostjo dokažejo doseženo raven predpisano v 6. členu.
Zlati znak lahko otroci ob običajnem izpolnjevanju pogojev prejmejo večkrat.
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9. člen
Priznanja praviloma podeli domače ali najbližje planinsko društvo najmanj enkrat letno
(običajno pred poletnimi počitnicami) praviloma na slovesnem planinskem dogodku.
Seznam dobitnikov zlatega znaka se vsaj enkrat letno objavi v Obvestilih Planinske zveze
Slovenije.
10. člen
Do priznanj so upravičeni tudi otroci z drugačnimi potrebami oziroma motnjami v razvoju.
Vsebino in obseg dejavnosti v gorah za dosego posameznega priznanja po lastnem preudarku
določijo starši, mentor planinske skupine ali vodnik Planinske zveze Slovenije. V spremnem
dopisu, s katerim se planinsko društvo zaprosi za priznanje, se dokumentirano predstavi
izvedene dejavnosti otroka v gorah.
11. člen
Otroci, ki so v okviru športnega programa Krpan sodelovali in dosegli vse tri medalje (opravili
vseh 6 izletov in teorijo pri bronastem znaku), lahko izjemoma prejmejo bronasti znak, ne glede
na to, da nimajo dnevnika.
Osnovna šola pripravi prošnjo s seznamom otrok (ime, priimek, rojstni datum, ime in naslov šole)
in se z njo obrne na domače oziroma najbližje planinsko društvo.
12. člen
Planinska društva dvignejo priznanja na Planinski zvezi Slovenije. Vsako leto najkasneje do
28. 2. vrnejo Planinski zvezi Slovenije izpolnjeno poročilo o podeljenih priznanjih za preteklo
leto. Brez oddanega poročila za preteklo leto ni moč dvigniti novih priznanj.
13. člen
Priznanja po določilih prejšnjega Pravilnika o Akciji mladi planinec z dne, 21. 2. 1992 se
podeljuje dokler so še v uporabi stari dnevniki Mladi planinec, vendar najdlje do 31. 12. 2011.
14. člen
Pravilnik programa velja od dne objave v Obvestilih Planinske zveze Slovenije. Z objavo novega
pravilnika preneha veljati Pravilnik o Akciji mladi planinec, ki ga je na 9. seji 21. 2. 1992 sprejel
upravni odbor Planinske zveze Slovenije in je bil objavljen v Obvestilih Planinske zveze
Slovenije, št. 7–8, julij–avgust 1992.
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JAVNI RAZPIS
Bliža se poletna sezona in z njo sezona mladinskih planinskih taborjenj v organizaciji mladinskih
odsekov planinskih društev.
Pred vami je letošnji razpis Mladinske komisije PZS za sofinanciranje planinskih taborjenj, ki je
po obliki precej podoben lanskemu. Višina finančnih sredstev, ki nam jih je letos namenila
Fundacija za Šport, odraža upe, da se gospodarsko padanje ustavlja. A vendar bo okrevanje še
dolgo. Letos so tako, glede na lansko izjemno osiromašeno leto, sredstva razpisa povečana za
deset procentov.
Kaj je sicer novega v razpisu? Ponovno so vključeni programi dvodnevnih zimovanj. Srečanja
mladih planincev in planinske šole so tudi letos sofinancirane izven razpisa, kot je zapisano
spodaj. Novo je še to, da društva že ob prijavi pošljejo štiri izvode izpolnjenih, podpisanih in
žigosanih pogodb tako, da je celoten postopek malo pospešen.
Čeprav ostale spremembe v razpisu v primerjavi z lanskim niso tako obsežne, je podrobno branje
besedila še vedno obvezno. Pri izpolnjevanju prijav pa namenite pozornost tudi birokratskim
malenkostim, kajti tudi te imajo svoj smisel. Škoda bi bilo, da bi program izpadel iz
sofinanciranja zaradi takšne napake, saj smo vam v primeru nejasnosti na voljo za dodatna
vprašanja.
Srečanja mladih planincev, ki jih organizirajo Pokrajinski odbori Mladinske komisije bodo tudi v
letošnjem letu sofinanciranja v fiksnem znesku 150 EUR, direktno iz sredstev komisije. Prispevki
so sicer okrnjeni, a z njim želimo vseeno spodbujati lokalno povezovanje mladinskih odsekov, ki
bo v teh časih morda še bolj smotrno. Minimalni pogoj za sofinanciranje predstavlja udeležba
vsaj treh planinskih društev. Za realizacijo prispevka naj se organizatorji tovrstne dejavnosti
obrnejo na vodje svojega pokrajinskega odbora.
Za Planinske šole sofinanciranje ni direktno finančne narave, ampak ga bodo organizatorji
prejeli v obliki dobropisa v Planinski založbi. Prispevek MK PZS tako znaša 5 € dobropisa na
slušatelja planinske šole in en brezplačen izvod učbenika Planinska šola na izvedeni program.
Bon za omenjeni dobropis bodo vsi izvajalci Planinske šole prejeli skupaj s priznanji po oddanem
poročilu. Zavedamo se, da tovrsten prispevek ne more ponuditi enakovrednega nadomestila za
finančno spodbudo, a verjamemo, da lahko z njim vseeno pomagamo društvom dvigniti kvaliteto
svoje dejavnosti, kar je in mora biti glavni namen mladinske komisije.
Želimo vam uspešno izpeljane programe ter obilo veselih trenutkov v gorah in pod njimi!

UO MK PZS
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OBRAZEC ZA PRIJAVO NA RAZPIS MK PZS 2010

Piši z VELIKIMI TISKANIMI

RKAMI.

podatki o kandidatu
Polno ime planinskega društva:
Polno ime mladinskega odseka:
Pokrajinski odbor MK PZS:
Naslov planinskega društva:
Na!elnik mladinskega odseka
Ime in priimek:
Telefon:
Elektronska pošta:
Odgovorna oseba planinskega društva
Ime in priimek:
Telefon:
Elektronska pošta:
Mati!na številka planinskega društva:
Številka transakcijskega ra!una PD in banka:
Spletna stran planinskega društva:
Soorganizatorji:

izjava

Izjavljamo, da so vsi navedeni podatki to ni, da se strinjamo z vsemi pogoji in merili razpisa ter
da se skladno z razpisnimi pogoji strinjamo s preverjanjem namenske porabe odobrenih sredstev.

Podpis odgovorne osebe

Žig

OBRAZEC ZA PRIJAVO NA RAZPIS MK PZS 2010

Piši z VELIKIMI TISKANIMI

RKAMI.

program
A) Vsebina programa (obkroži samo en program):
1 - planinsko taborjenje za osnovnošolce
2 - planinsko taborjenje za predšolske otroke
3 - planinsko taborjenje za mladinsko populacijo (15-26 let)
4 - kombinirano planinsko taborjenje
5 - planinsko taborjenje za osebe s posebnimi potrebami
6 - planinsko taborjenje z vklju!evanjem oseb s posebnimi potrebami
7 - planinska zimovanja
B) Predvideno število udeležencev:
C) Datum izvedbe programa:

Število no!itev:

D) Kraj izvedbe:
E) Poimenski seznam vodstva programa
N

Ime in priimek

Izobrazba - strokovna planinska
usposobljenost

Zadolžitve v programu

F) Predvidena cena za udeležence programa:

obvezne priloge
- program za prijavljeno vsebino, vsebinsko in organizacijsko razdelan po dnevih

izvedbo programa omogo!a
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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!

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

