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AKTUALNO
ga naj nemudoma prekvalificiramo v A Ćlanstvo, da bo zadošĆalo za stroške. Ko so ga peljali v dolino, je bil že polno pokrit. Ironija je,
da je bil polet dovolj poceni že za B Ćlanarino,
a tega vnaprej ne moreš vedeti. Vsaj to verjamem, da ni zahteval Ćlanarine nazaj.
Pomembnejša ironija pa je v tem, da je tudi ta
vodnik, ko se mu je zaĆelo goditi dobro, nehal
amatersko delati na alpinistiĆnem podroĆju,
zato ga pa zaĆel toliko bolj kritizirati in omalovaževati. A v izogib morebitnemu doplaĆilu
evrskega tisoĆaka je bil pripravljen požreti
»Ćast« in poljubiti dobrotno materinsko roko
PZS. Mimogrede: nekam pogosto helikopterji
vlaĆijo naše vodniške naveze iz alpskih smeri.

HRBTENICA
e kakih 15 let je tega, kmalu po znanem
»spopadu« okrog Lotseja, ko sta dva alpinista odhajala v Himalajo. Vodilni je v isti
sapi vpil proti Komisiji za odprave, hkrati pa
spravljal v torbo vozni karti in denar. »Kje
imaš moralo?«, mu je oĆital eden od prisotnih.
»Z eno roko tolĆeš, drugo pa steguješ za
denar.«

Ž

Kaj je rdeĆa nit teh pojavov? Najprej nespoštovanje svoje lastne organizacije brez obĆutka
pripadnosti. Potem cenenost osebnega ponosa
(Ćasti?). Za denar takoj na kolena pred še pravkar opljuvano »mater« PZS. Tretje, Ćeprav ne
nazadnje, pa napuh, ki se že pri najmanjši
motnji izkaže za prazen balon. Oholež se v
trenutku spremeni v deĆka, išĆoĆega mamino
krilo.
Precej sem okleval za pisanje tega uvodnika. A
ob brskanju in iskanju starih papirjev za nastajajoĆo knjigo »Po svoji sledi« sem paĆ naletel
na svoje Ćlanke in pisma še iz precej starejših
Ćasov, med drugim tudi predsedniku PZS sredi
osemdesetih let, pa politikom, in se sem potipal, Će imam še kaj hrbtenice. Malo obrabljena je že in vĆasih me tudi boli, bi me pa še
bolj, Će tega ne bi napisal. Kajti Slovencem
nasploh manjka prav to, samospoštovanje in
spoštovanje lastne države. Obnašamo se, kot
da nam jo je nekdo podtaknil. Planinci se
vkljuĆujemo v tiste planinske zveze, proti
katerim smo pred dobrim stoletjem ustanovili
svojo, Slovenci pa ponujamo svojo usodo drugim v roke, da bomo spet lahko kako stoletje
»jamrali« - vse do izumrtja.

Nedavno je spet eden od »slavnih«, ki se mu
prav po zaslugi Planinske zveze dobro godi,
javno sramotil taisto zvezo in se obenem še
lagal (da o vedenju ne govorimo!). Še mesec ni
minil, pa že s pomoĆjo botrov prosi PZS, kako
naj mu preskrbi udobno preživljanje še za kako
desetletje – do upokojitve, saj je že dve desetletji vajen dobivati solidno državno plaĆo kot
vrhunski športnik, nekaj Ćasa pravi, zdaj pa že
manj pravi. Ko je naroĆal, kaj naj PZS napiše v
priporoĆilo, najbrž niti zardel ni.
In še tretjiĆ (ob še veĆ podobnih primerih)!
Klic poklicnega gorskega vodnika in vrhunskega
alpinista (prav tako s skozi PZS preskrbljeno
navidezno, a realno plaĆano državno službo) z
vrha alpskega štiritisoĆaka. Pod vrhom pušĆene
smuĆi jim je odnesel plaz, našli so jih, a enemu od klientov je odpeto vez zlomilo in zdaj
bodo naroĆili helikopter. Ker pa je le B Ćlan,

Tone Škarja
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IZ DEJAVNOSTI PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
DAN PLANINCEV 2010 NA PEąOVNIŠKI KOąI

O

b PeĆovniški koĆi nad Celjem je v soboto, 5. junija, potekal Dan planincev, ki ga je letos
organiziralo Planinsko društvo Grmada Celje v sodelovanju s Planinsko zvezo Slovenije,
Savinjskim meddruštvenim odborom in mestno obĆino Celje. Prireditve se je udeležilo
preko 1000 planincev iz vse Slovenije. Moto letošnje prireditve je bil »Varujmo gorsko naravo«.
Vse zbrane planince je najprej pozdravil predsednik PD Grmada Franc Šinko. Sledili so pozdravni
nagovori župana mestne obĆine Celje Bojana Šrota, predsednice MDO Savinjske Manje Rajh,
predsednika Krajevne skupnosti Pod gradom
Vladimirja Ljubeka in poslanke v Državnem
zboru Andreje Rihter. Osrednji govor je pripadal novemu predsedniku PZS Bojanu
Rotovniku. Med govori se je odvijal kulturni
program, v katerem so sodelovali otroci OŠ
Frana Kranjca Celje ter skupina Špas Grmada. Po uradnem delu se je sreĆanje nadaljevalo v sprošĆenem vzdušju, ob plesu in glasbi, za katero je poskrbel ansambel Braneta
Klavžarja. Svoj delež k sreĆanju pa je prispevalo tudi lepo vreme in prijazni gostitelji.
Maja Rode

PeĆovniška koĆa (foto: Bojan Leskovšek)

Zbralo se je veliko planincev (foto: Vladimir Habjan)

Otroci MO PD Grmada (foto: Tomaž Kumer)

Bojan Rotovnik, Manja Rajh, Andreja Rihter, Bojan Šrot
in Franc Šinko (foto: Tomaž Kumer)
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Delovna ekipa PD Grmada Celje, ki je poskrbela za odliĆno organizacijo Dneva planincev (foto: Bojan Leskovšek)

___________________________________________________________________________________

FOTOGRAFSKA RAZSTAVA HIMALAJA IN SKRIVNOST MUSTANGA

V

Etnografskem muzeju je v petek, 28.
maja 2010, potekala otvoritev fotografske razstave z naslovom Himalaja in skrivnost Mustanga. Razstavo je pripravil ąastni
konzulat Nepala v Sloveniji v sodelovanju s
Slovenskim etnografskim muzejem, Planinsko
zvezo Slovenije in Društvom za napredek in
razvoj Nepala. Razstava predstavlja impresivne fotografije mogoĆnih gora Himalaje s prve
odprave na Mt. Everest, fotografije skrivnostne
doline Mustang avtorja Sama ŽnidaršiĆa in
fotografske utrinke znamenitosti kulturne
dedišĆine Nepala. Ogled razstave je možen do
27. junija 2010.
Govor predsednika PZS g. Bojana Rotovnika
na otvoritvi fotografske razstave
Med Slovenci imajo gore posebno velik pomen,
saj smo našo najvišjo goro vkljuĆili tudi v državni grb, kar daje povezanosti med ljudmi in
gorami najvišji simbolni pomen. Glede na to,
da smo Slovenci v primerjavi z veĆino evropskih narodov mali narod, smo se skozi zgodovino morali vseskozi bojevati za ohranjanje
narodne identitete. Ti dve lastnosti, povezanost z gorami in ohranjanje narodne identite-

te, sta dobro znani tudi prebivalcem prav tako
male države v Himalaji, ki pa premore najvišje
gore sveta in je hkrati stisnjena med dve svetovni velesili, Kitajsko in Indijo.

ąlani odprave Everest '79

Pri vzpostavitvi stikov med Slovenijo oz. takratno Jugoslavijo in Nepalom v šestdesetih letih
preteklega stoletja sta se sreĆevala dva interesa. Planince je zanimala Himalaja, nekdanja
Jugoslavija pa je kot neformalna voditeljica
neuvršĆenih držav izdatno pomagala manj razvitim Ćlanicam tega tabora, zamišljenega kot
5
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tretji politiĆni pol sveta - ob ZDA in Sovjetski ske vodnike, poseben kotiĆek je posveĆen Alezvezi. Tako je v zaĆetno obdobje stikov med šu Kunaverju, v etnografskem delu pa je prikadržavama uvršĆena tudi gradnja elektrarne v zana noša Slovencev kot alpskega naroda in
nekaj znaĆilnih posnetkov same Slovenije. Tudi
zahodnem delu Nepala.
Prva slovenska, takrat še jugoslovanska odpra- ta del ni statiĆen, saj ga obĆasno izboljšujemo
va, je prišla v Nepal leta 1965, vse pogosteje in dopolnjujemo. Žal imamo premalo svoje
so ji sledile še druge. Pogoste razprave v kro- alpinistiĆne literature, prevedene v angleški
gih UIAA o premajhni tehniĆni usposobljenosti jezik, da bi uspehom primerno mesto dobili
višinskih nosaĆev - popularno imenovanih Šerp tudi v knjižnici. Glede na vedno veĆji pomen
- in poslediĆno njihovih pogostih nesreĆ, je angleškega jezika tudi v vsakdanjem komunicisreĆno prisluhnil Aleš Kunaver, takratni naĆel- ranju, bomo morali tudi v osrednji slovenski
nik KOTG pri PZS. V smislu politike neuvršĆe- planinski organizaciji zelo aktivno pristopiti k
nosti je preko Planinske zveze Jugoslavije pripravi nove literature v angleškem jeziku.
dosegel državno odloĆitev za zgraditev šole za Tretji del sodelovanja je pomoĆ, ki jo nudimo
nepalske vodnike v Manangu in še za vodenje nepalskemu Ćastnemu konzulu v Sloveniji pri
vsakoletnih teĆajev z našimi inštruktorji. Prvi organizaciji obĆasnih prireditev. Zaradi mnogih
teĆaj je bil jeseni 1979 ob takrat še gradbišĆu stiĆnih toĆk PZS in NMA bomo tovrstno sodelovanje podpirali tudi v prihodnje.
šole, naslednje leto pa že v njej.
Skozi Ćas se je teĆaj premikal tudi na druga Zdaj, ko je Slovenija z Indijo v vzpostavila polpodroĆja v Nepalu, vse veĆ je bilo usposoblje- ne diplomatske odnose in dobiva naše veleposnih tudi nepalskih inštruktorjev, tako da zdaj laništvo tudi pooblastila za Nepal, si prizadenaši inštruktorji sodelujejo kot strokovna vamo v Nepalu dobiti slovenskega Ćastnega
pomoĆ in referenca, kot zdravniki in kot pisci konzula, da ne bi prav vsako stvar urejali preosnovne literature za usposabljanja. Kljub ko tujih diplomatskih in konzularnih predstavspremembi v nekdaj skupni državi, razpadu ništev.
neuvršĆenega bloka in drugaĆnemu politiĆne- To je še posebej pomembno pri mnogih odpramu sistemu je Sloveniji, torej PZS, uspelo ves vah in trekingih v Nepalu, ki so med Slovenci
Ćas zagotavljati sodelovanje v skladu z željami vedno bolj popularni. VĆasih je bil obisk gora v
in potrebami nepalske partnerske planinske Nepalu skoraj izkljuĆno v domeni alpinistov,
organizacije NMA. V vsem obdobju sodelovanja danes pa lepote te himalajske države preko
smo Slovenci sodelovali pri gorniškem usposab- trekingov spoznava tudi širši krog ljubitelje
ljanju skoraj 700 Nepalcev. Kadar teĆaj ni bil gora. To pa je v smislu turizma za Nepal najizveden, je bila to odloĆitev vodstva NMA. Za pomembnejše. Ob tem poleg športnih dosežpodkrepitev dolgoroĆnega sodelovanja sta obe kov poudarjamo pomen ohranjanja narave in
organizaciji leta 2003 podpisali sporazum o okolja, kar je naša glavna skrb.
V zakljuĆku bi se želel osebno zahvaliti organisodelovanju.
Glavni problem izvajanja šole za nepalske zatorjem fotografske razstave, saj tovrstni
vodnike je zagotavljanje potrebnih finanĆnih dogodki še krepijo zavest o pomenu gora in
sredstev, kar je eden izmed problemov, ki ga hkrati utrjujejo vezi med dvema narodoma, ki
bomo morali dolgoroĆno rešiti in pri tem priĆa- sta neloĆljivo povezana z gorami. Verjamem,
da se bodo vzpostavljeni mostovi sodelovanja v
kujem ustrezno podporo in pomoĆ države.
Drugo podroĆje sodelovanja je Mednarodni prihodnje krepili, moja osebna želja pa je, da
gorski muzej v Pokhari. Sodelovali smo že pri vzpostavimo še kakšen nov most, saj kreativnih
zaĆetnih idejah in spremljali gradnjo, predv- idej ne primanjkuje.
Predsednik PZS:
sem pa smo kakovostno opremili »slovensko«
Bojan Rotovnik
podroĆje. Lep del je namenjen spominu naših
uspehov v Himalaji, niĆ manjši šoli za nepal___________________________________________________________________________________

NOVI URADNI ELEKTRONSKI NASLOV PZS
ObvešĆamo vas, da je nov uradni elektronski naslov PZS info@pzs.si. Elektronska sporoĆila, ki
bodo posredovana na dosedanji uradni elektronski naslov planinska-zveza@pzs.si, bodo preusmerjena na nov uradni elektronski naslov info@pzs.si. Obravnava elektronskih sporoĆil, poslanih
na dosedanji ali novi uradni elektronski naslov, bo enaka.
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STROKOVNA SLUŽBA PZS NA OBISKU V BOZENU

S

trokovna služba Planinske zveze Slovenije je v Ćasu od
14. do 15. maja 2010 bila na obisku v južnotirolskem
mestu Bozen, kjer si je ogledala tamkajšnji deželni
arheološki muzej, ki slovi po hrambi dobro ohranjene
Ćloveške mumije iz približno 34. stoletja pr. n. št., znano
pod imenom Oetzi. Posebej impresiven pa je bil obisk
Messnerjevega gorskega muzeja (MMM – Messner Mountain
Museum) v gradu Sigmundskrone. Muzej je v celoti
posveĆen Ćloveku v sožitju z gorami in obiskovalca vodi od
vznožja gore, kjer je prevladujoĆa resniĆnost življenja in
ga preko številnih stopnic, rovov in stolpov pripelje do
samega vrha, simbola misticizma, moĆi in sveta Bogov. Med
ostalimi eksponati najdemo Titanova cepina Nejca
Zaplotnika in Vikija Grošlja z odprave Everest '79. Med
mlajšo generacijo alpinistov pa je tudi Tomaž Humar.
ResniĆno vredno ogleda in priporoĆilo, v kolikor vas pot
zanese mimo Bozna, se ustavite in oglejte. Dodatne
informacije o cenah, prenoĆišĆih, vstopninah pa lahko
dobite tudi v strokovni službi PZS.
Matjaž Šerkezi
___________________________________________________________________________________
neomejeno gibanje na 8400 km dolgih planinskih poteh. Za dober rezultat si lahko štejemo
tudi to, da se je število nesreĆ Ćlanov PZS zelo
znižalo. Veliko skrb smo namenjali zamejskemu planinstvu in ga tudi pravno formalno uredili. Tudi na mednarodnem podroĆju smo bili
razpoznavni in aktivni, zatorej ni bilo nakljuĆje, da smo podpisali sporazum o sodelovanju in
medsebojni pomoĆi med Nepalsko gorsko zvezo
in PZS. Ta sporazum omogoĆa, da se tudi po
tridesetih letih nadaljuje slovenska, gorska
planinska šola za nepalske himalajce. Tudi
moja pobuda, da se PZS vkljuĆi v Olimpijski
komite Slovenije je bilo pozitivno dejanje PZS.
Bili smo pokonĆni, tudi tako da smo tudi na
glas zahtevali, da se uredi lastnina kot darilo,
Jakoba Aljaža. Aljažev stolp Slovenskemu planinskemu društvu, kot tudi, da se poškodovani
vrh Triglava uredi tako, kot je bilo to stanje v
prvobitnosti v letu 1895. Tudi Aljažev stolp
zahteva tako restavratorstvo, da bo identiĆen,
kot je bil izdelan v letu 1895 in na isti lokaciji
ter višini. Uspelo nam je skupaj z obĆino
Kranjska gora in PD Dovje Mojstrana zgraditi
Slovenski planinski muzej. Za odpravo naftnih
derivatov iz gorskega sveta so se zgodile atraktivne elektrifikacije prijazne planinskemu
okolju: Aljažev dom v Vratih z 12 km dolžine
kabla, Planinski dom na Blegošu, na Kriški gori,
DobrĆi, Krmi, … S Ćistilnimi napravami in sistemi se je opremilo preko 50 planinskih postojank, … Seveda vemo, kaj bi morali še naredi-

RETROSPEKTIVA
. maja 2010 mi je na redni skupšĆini Planinske zveze Slovenije potekel mandat
predsednika PZS. Moje predsednikovanje
je potekalo v obdobju prvega desetletja
novega tri tisoĆletja, to je od maja 2001 do
maja 2010. V tem obdobju smo obvladovali
obveze in zahteve, ki jih je zahtevalo sodobno
planinstvo in vkljuĆevanja v nove mednarodne
primerljivosti in gorske standarde. StatistiĆno
smo ohranjali dobre rezultate in tudi na podroĆju gorskih športov in alpinizma smo dosegali
vrhunska mesta in dobivali svetovne prvake.
V tem desetletju so se z odpravo omejevanja
gibanja na podroĆjih državnih meja tudi v
gorskem svetu odprle meje in se razširila
nova planinska podroĆja. V letu 2002, ki so ga
Združeni narodi razglasili za Mednarodno leto
gora je tudi PZS vse skozi zelo aktivna in okoljevarstveno delovala v planinsko gorskem svetu. Za svojo gorsko naravovarstveno delovanje
smo prejeli odloĆbo MOP za delovanje v javnem interesu v planinsko gorskem svetu. Obiskovanje gora je vedno bolj v porastu in PZS to
dobro obvladuje z uĆinkovitimi in strokovnimi
planinskimi usposabljanji in izobraževanji,
kakor tudi s preventivnimi programi in izvajanjem le teh, še posebej pri obnovi planinskih
poti, ki so osnova za varno hojo v gorskem svetu. V tem obdobju se je sprejel Zakon o planinskih poteh, ki v osnovi omogoĆa neovirano,

8
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ti, kje in kakšne so težave vendar za Planinsko
zvezo in planinska društva, ki s prostovoljnim
delom bogatijo in plemenitijo tudi družbene
vrednote smo bili vedno v presežkih. Tudi
država je imela razumevanje do planinstva,
saj so bili trendi rasti dotiranih in razpisnih
sredstev vedno v porastu. Znali smo vsako
pomoĆ oplemenititi s prostovoljnim delom in
tudi našim planinskim humanitarnim poslanstvom, ki nam je bil tudi dodeljen v tem desetletju. In uspevalo nam je , da smo z zagotavljanji preventive in varnosti, strokovnosti in
posebej izvajanja naravovarstvenih ozavešĆanj, brez motenj in negativnih vplivov na
gorski svet smo vseskozi izvajali z veliki trendi rasti, množiĆno planinsko rekreativno dejavnost.
Ob tem se vam in vsem ostalim vašim sodelavcem, ki ste me razumeli in pomagali z vašimi
dejanji ter znanjem iskreno zahvaljujem in
tudi še naprej priporoĆam, da za planinstvo in

gore aktivno skrbite saj je to vendarle slovenska razpoznavnost, vrednota in simbolika.
Spontano in demokratiĆno so se 8. maja 2010,
zgodile planinske volitve in kar je še posebej
razpoznavno za ta Ćas, to je tudi odloĆanje
mladih za kreacijo in nadaljnji napredek slovenskega planinstva. ąeprav sem dobil solidno
število glasov, sem vesel, da se je mladim zgodil uspeh. To je seveda razbremenitev naše
generacije in velika odgovornost in obveza
nove generacije. Moje stališĆe je, da je dolžnost nas, mene in vas, da še naprej po svojih
moĆeh, znanju in sposobnostih v najveĆji meri
pomagamo slovenski planinski organizaciji,
planinskim društvom in sodelujemo tudi pri
skupnih prizadevanjih, kako ohraniti slovenski
in alpski gorski prostor, brez kakršnih koli
omejevanj kulturnega planinskega gibanja.
Franci Ekar

KOMISIJE UO PZS POROąAJO
PLANINSKI VESTNIK
V JUNIJSKI ŠTEVILKI PLANINSKEGA VESTNIKA SI PREBERITE
Spoštovani bralci Planinskega vestnika!
V junijski številki Planinskega vestnika pišemo o
odkrivanju pogorja Ruvenzori v Afriki. Udeležili smo se
volilne skupšĆine, ki nam je prinesla novo vodstvo
planinske organizacije, mi pa smo zbrali nekaj
zanimivih izjav volivcev. V intervjuju Koroški alpinist
Drago Zagorc opisuje, da so se mu v spomin najtrdneje
vtisnili »nepomembni« trenutki. Dejan Ogrinec se je
udeležil 4. festivala gorniškega filma Domžale in
pripravil pestro reportažo. Rafael Terpin piše o tem,
kako je potoval od Cenca do Postojne. Spomine na
tragiĆno nesreĆo na Mont Blancu pred skoraj 40. leti
obuja Janez PetriĆ - Šara.
Tokrat smo se v rubriki Z nami na pot z Mojco Stritar
povzpeli na vrhove nad VršiĆem, Vid PogaĆnik pa
predstavlja Zgornjo Kanalsko dolino. Stane Škrjanec se
je vzpel na sanjski tris: Dimnike, Luknjo peĆ in Rjavino,
Boris Strmšek pa je v Lacedellijevi smeri v Cimi Scotoni
doživel nevihto. Slavica Tovšak v rubriki planinski
portret predstavlja Bojana Brezovarja, predsednika PD
Polet Šentrupert.
V vzgojnem delu revije pišemo o vremenu, bukovem
kozliĆku, prehrani, o nesreĆah zaradi padca, zdrsa ali spotika in o vzdržljivosti (trening).
Želimo vam prijetno branje Planinskega vestnika! PoišĆite ga v svojem kiosku.
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VODNIŠKI KOTIąEK
x SNEŽNO IZPOPOLNJEVANJE ZA VODNIKE PZS
KoĆa na Gozdu, 13. – 14. 3. 2010
(v majski številki Obvestil pomotoma nismo objavili vodstva akcije)
Vodstvo: VidoviĆ Borut, GriĆar Franc, Šturm Ivan, Bokavšek Iztok, Bobovnik Jože, RožiĆ Jože,
Trop Primož, JablanšĆek Stanislav

x TEąAJ ZA VODNIKE PZS KATEGORIJE D
Valvasorjev dom, 11. 2. – 7. 3. 2010
Udeleženci: Bokavšek Doroteja (PD Ptuj), BuĆar Josip (PD Polet Šentrupert), GaberšĆek Davorin
(PD Tolmin), GaberšĆek Nada (PD Tolmin), Gril Primož (PD Jesenice), Habjan Aleš (PD Bohinjska
Bistrica), Hribar Anton (PD Brežice), Hrovat Franc (PD Križe), Jelen Marjana (PD Medvode),
Jeram Matej (PD Cerkno), Kladnik Matej (PD Gornji Grad), Korže Vladko (PD Vojnik), Lamut
Polona (PD Ptuj), Leban Marina (PD Podbrdo), Ogorevc Matej (PD Domžale), Oprešnik Igor (PD
Planika Maribor), Posavec Robert (PD Križe), Rigler Matjaž (PD Velike LašĆe), Sakelšek Alenka
(PD Iskra Ljubljana), Šinkovec Milan (PD Komenda), Škof Franc (PD Avtotehna), Skorja Marjetka
(PD Vojnik), Vidali Marko (PD Križe), Zajc Drejc (PD Cerkno)

x SNEŽNO IZPOPOLNJEVANJE VPZS
Logarska dolina, 6. 3. 2010
Udeleženci: MarkoviĆ Branislav (PD ŽelezniĆar Ljubljana), DajĆman Marjeta (PD Ljubljana Matica), Krnc Matej ( PD Litija), Grad Jernej (PD Domžale), Rihar Gregor (PD Viharnik), Hosta Marjan
(PD Šentjernej), GolĆman Igor (PD Pošte in Telekoma Celje), Stanonik Jože (PD Škofja Loka),
Dolenc Ivanka (PD Škofja Loka), Bašelj Alojzij (PD Škofja Loka), Peternelj Matjaž (PD Škofja
Loka), Koprek Franjo (PD Škofja Loka), TodoroviĆ Iris (PD Škofja Loka), Mally Marjan (PD PoljĆane), OniĆ Dragica (PD PoljĆane), KovaĆiĆ Viljem (PD LoĆe), Maršnjak Franc (PD Velenje), Pavšek
Miha (PD Onger Trzin), Jevšnik Milan (PD Videm Krško), Muzelj Ivan (PD Vojnik), Drožina Marjan
(PD Slavnik), Križanec Harold (PD Sloga Rogatec), Kramberger Nataša ( PD Ljubljana Matica),
Rudolf Janez (PD Logatec), Pagon Matej (PD Radovljica, Kramar Drago (PD Videm Krško), Gasior
Bogomir (PD Videm Krško), Golja Gregor (PD Šentjernej), Komac Mateja (PD Panorama), Berk
Franc (PD Vrelec), Brežnik Ivan (PD Galicija)
Vodstvo: Drev Jurij, Bokšan Gorazd, Kamenšek Jože, KovaĆ Aleš, Radej Jože, Cencelj Jure

x KOPNO IZPOPOLNJEVANJE VPZS, MDO LJUBLJANA
Kamniška Bistrica, 9. - 10. 4. 2010
Udeleženci: Burgar Tone (PD Janez Trdina Mengeš), Perko Jana (PD Rašica), ŽnidarĆiĆ Albin (PD
ŽelezniĆar Ljubljana), KoršiĆ Aleš (PD Pošte in Telekoma Ljubljana), Tratar Roman (PD Pošte in
Telekoma Ljubljana), Cvetko Tatjana (PD Iskra Kranj), TomšiĆ Stanislav (PD Pošte in Telekoma
Ljubljana), Lazar Boris (PD Pošte in Telekoma Ljubljana), Jaki Stanislav (PD Pošte in Telekoma
Ljubljana), Trampuž Ivan (PD Pošte in Telekoma Ljubljana), Premerl Mitja (PD Integral), Premerl
Katja (PD Integral), Šere Zvone (PD Drago Bregar), SokliĆ Mladen (PD Drago Bregar), Jelovšek
Gabrijel (PD Drago Bregar), Kuralt Andreja (PD Medvode, Tabernik Katja (PD Kamnik), Pollak
Marija (PD Kamnik), Zmrzlikar Peter (PD Komenda), Virijant Franc (PD Komenda), Rajapakse
Jerina Damjan (PD Rašica), Marko Martin (PD Vransko), Slak Andrej (PD Kamnik), Peršolja Aleš
(PD Domžale), Smrekar Vladimir (PD Postojna), Lulik Aleš (PD Postojna), Stanonik Jože (PD Škofja Loka), TodoroviĆ Irislav (PD Škofja Loka), Trampuš Nežka (PD Škofja Loka), Koprek Franjo (PD
Škofja Loka), Dolenc Ivanka (PD Škofja Loka)
Vodstvo: Koželj Stepic Marinka, Dolenšek Stanko, Metljak Drago, Ažman Mira, Pollak Bojan, Jerman Alojz
9
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x KOPNO IZPOPOLNJEVANJE VPZS, MDO DOLENJSKE IN BELE KRAJINE
17. - 18. 4. 2010, Gorjanci
Udeleženci: Patty Jožef (PD Brežice), Novak Marija (PD Brežice), Kropec Franc (PD Vitanje),
Intihar Marjan (PD Ribnica), Jerman Janez (PD ąrnomelj), KuniĄ Zdravko (PD ąrnomelj), Hudelja
Jožef (PD ąrnomelj), Stražar Tomaž (PD Saturnus), Marolt Slavko (PD Pošte in Telekoma Ljubljana), Seliger Bogdan (PD Horjul), Slovša Peter (PD Horjul), Kuzman Uroš (PD Velenje), Župan Vincenc (PD Šentjernej), Janžek Alojz (PD Šentjernej), Škorja Marjetka (PD Vojnik), Rman Nina (PD
Trebnje), Cajzek Jožef (PD ŽelezniĆar Celje), IvanetiĆ Karmaen (PD SemiĆ), Škedelj Rudolf (PD
SemiĆ), Plut Martin (PD SemiĆ), Hostnik Silva (PD Atomske Toplice PodĆetrtek), GolĆman Igor (PD
Pošte in Telekoma Celje), Verk Janez (PD Pošte in Telekoma Celje), Jantolek Uroš (PD Krka Novo
mesto), Mikec Tomaž (PD Krka Novo mesto), Somrak Franc (PD Krka Novo mesto), ŽivkoviĆ Mladen (PD Krka Novo mesto), SladiĆ Igor (PD Krka Novo mesto), Kraševec Anton (PD Metlika), Tošeski Blagoja (PD Metlika), Slanc Anton (PD Metlika), JeniĆ Jože (PD Metlika), BrodariĆ Branko (PD
Metlika), Kostelec Vera (PD Metlika), Kotnik Katarina (PD Vitanje)
Vodstvo: Ambrož Rudi, Mihev Janko, Kamenšek Jože, Bokavšek Iztok, VidoviĆ Borut, Dolenšek
Stanko, Luzar Martin, Kokalj Franc

x KOPNO IZPOPOLNJEVANJE VPZS, MDO KOROŠKE
7. - 8. 5. 2010, Naravske Ledine
Udeleženci: Fužir Silva (PD ąrna na Koroškem), Fužir Saša (PD ąrna na Koroškem), Skralovnik
Mateja (PD Dravograd), Fekonja Albina (PD Mislinja), Hribar Jože (PD Mislinja), Kete Danilo (PD
Mislinja), Tajnik Martin (PD Mislinja), Zaveršnik Jože (PD Mislinja), Komprej Ivan (PD Prevalje),
Trop Bogomir (PD Prevalje), Kotnik Viljem (PD Ravne na Koroškem), Kotnik Veronika (PD Ravne
na Koroškem), Pisar Vojko (PD Slovenj Gradec), Rotovnik Jože (PD Slovenj Gradec), Brstilo Tanja
(OPD Koper), ąerin Rajmund (OPD Koper), Leben Tatjana (OPD Koper), MarĆeta Nataša (OPD
Koper), RaiĆĆ Barbara (OPD Koper), StranšĆak Ladka (OPD Koper), Zubin Aldo (OPD Koper)

x IZPOPOLNJEVANJE VPZS, MDO KOROŠKE
8. - 9. 5. 2010, Naravske Ledine
Udeleženci: Eršte Alojz (PD Bricnik Muta), Hiter Jože (PD Bricnik Muta), Senica Vlasta (PD Bricnik Muta), Skutnik Ervin (PD Bricnik Muta), Valtl Peter (PD Bricnik Muta), Laznik Janko (PD ąrna
na Koroškem), Mlinar Andrej (PD Mežica), Vogel Marko (PD Mežica), Bricman Franc (PD Mislinja),
Krenker Stanko (PD Mislinja), Zaveršnik Egidij (PD Mislinja), Zupanc Peter (PD Mislinja), Prah
Marta (PD Ožbalt Kapla), Krajger Kristjan (PD Prevalje), Igerc Ferdo (PD Ravne na Koroškem),
Mravljak TonĆka (PD Ravne na Koroškem), Kotnik Božo (PD Ribnica na Pohorju), Hartman Ivan,
PD Slovenj Gradec), Kaiser Ignac (PD Vuzenica), Donša Franc (PD Mura Murska Sobota), Kozak
Štefan (PD Mura Murska Sobota), Križan Franc (PD Mura Murska Sobota)
Vodstvo: Cigale Ivan, ąegovnik Oto, Kadiš Franc, Kadiš Katja, Kodrin Pušnik Janeta, Kemperle
Frane, Ažman Janez

x KOPNO IZPOPOLNJEVANJE VPZS, MDO GORENJSKE
Valvasorjev dom, 7. - 8. 5. 2010
Udeleženci: Rener Olga (PD Križe), Štalc Dragica (PD Križe), Prelovšek Primož (PD Iskra Kranj),
Grabnar Duško (PD Ljubljana Matica), Komac Mateja (PD Panorama), Kastelic Nenad (PD Kranj),
Medja Rok (PD Srednja vas v Bohinju), Knaus Nina (PD Ljubljana Matica), Bregant Tomaž (PD Gorje), GrašiĆ Janez (PD Srednja vas v Bohinju), VreĆek Jure (PD Radovljica), PogaĆar Miroslav (PD
Jesenice), Luštrek Vili (PD Medvode), Plešec Miro (PD Medvode), MaležiĆ Matjaž (PD Polje),
Zajec Robert (PD Polje), Sterle Ines (PD Gozd Martuljk), Mertelj Sara (PD Gozd Martuljk), Sluga
Mojca (PD Gozd Martuljk), Dominc Andreja (PD ąrnuĆe), Vertelj Mateja (PD Ljubljana Matica),
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BožiĆ Jurij (PD ąrnuĆe), NoĆ Miha (PD Jesenice), Gotlib Dejan (PD Jesenice), Šest Ksenja (PD
Jesenice), Mrak Jernej (PD Žirovnica), Pirc Breda (PD Iskra Kranj), Podlogar Dušan (PD Gorje)
Vodstvo: Varl Jože, Kunstelj Andrej, Medja Klemen, Šolar Martin, Dolenšek Stanko, Volontar
Klemen, RožiĆ Jože, Ravnihar Primož, RuĆigaj Marjan, Madon Boris

x KOPNO IZPOPOLNJEVANJE MDO SAVINJSKE
Reška planina, 14. - 15. 5. 2010
Udeleženci: Oblak Peter (PD Celje Matica), DjuheriĆ Husein (PD Velenje), Žižmond Anton (PD
Velenje), Planko Matej (PD Slivnica pri Celju), Šalamon Andrej (PD Atomske toplice – PodĆertek),
Kajba Anica (PD Atomske Toplice – PodĆetrtek), BenkoviĆ Ignac (PD Matica Murska Sobota),
Šimon Denis (PD Matica Murska Sobota), Blatnik Lotti (PD Dobrovlje BraslovĆe), Bukovec Zlatka
(PD Vransko), Savinek Darja (PD Tabor), Straže Ivan (ŠD Šentjur), Muzelj Ivan (PD Vojnik), Grum
Franc (PD Vojnik), Žagar Friderik (PD Slivnica pri Celju9, Žagavec Irema (PD Dobrna), Hartman
Jožica (PD Ruše), Hartman Gorazd (PD Ruše), Strašek Ivan (PD Šmarje pri Jelšah), Marovt Natalija (PD Dobrovlje BraslovĆe), FajiĆ Katja (PD Žalec), BalažiĆ Nejc (PD Žalec), Žerovnik Maja (PD
Gornji Grad), Pahovnik Franc (PD Gornji Grad), Pahovnik Tanja (PD Gornji Grad), Pahovnik Jana
(PD Gornji Grad), Toš Alja (PD Ljubno ob Savinji), Grohar Marija (PD Ljubno ob Savinji), Svet
Marija Milena (PD Šempeter v Savinjski dolini), ąrepinšek Silvo (PD Šempeter v Savinjski dolini),
Urh Štefka (PD Zabukovica), Naraks Franc Karol (PD Zabukovica), Polavder Bogomil (PD Zabukovica), Borštner Andreja (PD Zabukovica), Maršnjak Franc (PD Velenje), Skaza Marjan (PD Velenje), Škrubej Slavko (PD ZZZV Celje)
Vodstvo: Jurij Drev, Gorazd Bokšan, Milan DomitroviĆ, Jože Kamenšek, Franci Kumer, Jure Cencelj, Mateja Grat, Irena Brložnik

x KOPNO IZPOPOLNJEVANJE VPZS, MDO ZASAVJA
Mrzlica, 22. - 23. 5. 2010
Udeleženci: ąretnik Dušan (PD Liboje), ąretnik Franc (PD Liboje), Dobravc Miran (PD Liboje),
Froebe Tom (PD Trbovlje), Gasior Bogomil (PD Videm), Hrušovar Boris (PD Videm), Intihar Franc
(PD Litija), KavĆiĆ Janez (PD Videm), Koncilja Avgust (PD Trbovlje), Kramar Drago (PD Videm),
KuĆiĆ Rajko (PD ŽelezniĆar Ljubljana), LonĆar Matej (PD Horjul), MavriĆ Bojan (PD Vransko),
Medvešek Janko (PD Videm), Modrijan Urška (PD Nova Gorica), Polak Tomaž (PD Celje Matica),
Polutnik Karlo (PD Trbovlje), RadojĆiĆ Milan (PD Videm), Sitar Anton (PD Vransko), Vok Lipovšek
Marija (PD Zabukovica), Cerar Mojca (PD Blagovica), Cerar Marjan (PD Blagovica), Krašek Jože
(PD Laško), Videc Jože (PD Laško), OgriĆ Ana (PD Zagorje ob Savi), Koželjnik Zvonko (PD Velenje), Kozole Boštjan (PD Bohor Senovo)
Vodstvo: Dolenšek Stanko, Kumer Franci, Kumer TrĆek Maja, Ponebšek Roman, Volontar Klemen

x KOPNO IZPOPOLNJEVANJE MDO NOTRANJSKE
Krim, 29. - 30. 5. 2010
Udeleženci: Borštnar Boštjan (PD Janez Trdina Mengeš), Bratož Branko (PD Slavnik), Burja Urška
(PD MoravĆe), Gabrijel Franc (PD Polet Šentrupert), Jozelj Dušan (PD Logatec), Knavs Anton (PD
JegliĆ), Košir Irena (PD Ljubljana Matica), Kozjek Urška (PD Imp Ljubljana), Kunej Mojmir (OPD
Koper), LavriĆ Leon (PD MoravĆe), MahniĆ Gašper (PD Janez Trdina Mengeš), Pavlin Slavica (PD
Ljubljana Matica), Rakuša Andrej (PD Maks Meško Ormož), Rigler Boris (PD Vrhnika), Rus Jernej
(PD Logatec), Slabe Janez (PD Logatec), Trobevšek Tadej (PD Janez Trdina Mengeš), Volkar Trobevšek Mojca (PD Janez Trdina Mengeš), Zalar Bizjak Sonja (PD Vrhnika), Zavašnik Nika (PD
Janez Trdina Mengeš), ZupanĆiĆ Damjan (PD Polet Šentrupert), ŽnidaršiĆ Branko (PD RTV), ŽuĆko
Vida (PD MoravĆe)
Vodstvo: GoršiĆ Marko, Metljak Drago, Ogrinc Katarina, Koželj Stepic Marinka, Dolenšek Stanko,
Jerman Alojz, Kemperle Franc
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Na podlagi 15. Ćlena Pravilnika o priznanjih VPZS objavlja VK PZS

RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV PRIZNANJ VK PZS ZA LETO 2010
1. Razpisujemo zbiranje predlogov za podelitev naslednjih priznanj VK PZS:
- Pisna zahvala
- Priznanje za 5-letno delo
- Priznanje za 10-letno delo
- Priznanje za 18-letno delo
- Zaslužni vodnik PZS
- ąastni vodnik PZS
2. Priznanja se podeljujejo stopenjsko. Za vodnike, ki so kot vodniki delovali še pred pridobitvijo
statusa kategoriziranega VPZS, stopenjsko podeljevanje ne velja.
3. Predlogi za podelitev priznanj se zbirajo:
Pisna zahvala se lahko podeli posameznikom, vodniškim odsekom, mladinskim odsekom, planinskim društvom, podjetjem in drugim organizacijam za enkraten in izjemen prispevek k razvoju
prostovoljnega vodništva.
Priznanje za 5-letno delo se podeli registriranim vodnikom PZS, ki so veliko prispevali na podroĆju prostovoljnega vodništva ali za vodništvo v okviru PZS in je poteklo vsaj 5 let od njihove prve
registracije.
Priznanje za 10-letno delo se podeli registriranim vodnikom PZS, ki so veliko prispevali na podroĆju prostovoljnega vodništva ali za vodništvo v okviru PZS in je poteklo vsaj 10 let od njihove
prve registracije.
Priznanje za 18-letno delo se podeli registriranim vodnikom PZS, ki so veliko prispevali na podroĆju prostovoljnega vodništva ali za vodništvo v okviru PZS in je poteklo vsaj 18 let od njihove
prve registracije.
Zasluži vodnik PZS se podeli vodnikom PZS za zelo velik prispevek na podroĆju prostovoljnega
vodništva ali za vodništvo v okviru PZS in je poteklo vsaj 25 let od njihove prve registracije.
Naziv Ćastni vodnik PZS se podeli vodniku PZS za izjemen prispevek na podroĆju prostovoljnega
vodništva ali za vodništvo v okviru PZS in je poteklo vsaj 30 let od njihove prve registracije.
4. Predlog za podelitev priznanj lahko poda Ćlan PZS ter vsi organi PZS. Predlog mora biti v pisni
obliki na predpisanem obrazcu, poslan na VO MDO do vkljuĆno 15. 9. 2010. VO MDO pošlje potrjene predloge na VK PZS najkasneje do 30. 09. 2010. VK PZS bo prouĆila in obravnavala prispele
predloge na svoji seji. Nepopolni predlogi bodo pozvani k dopolnitvi.
Sklep o podelitvi priznanj bo sprejela VK PZS.
5. Predlogov, ki bodo prispeli po razpisanem roku, VK ne bo obravnavala in upoštevala.

OPOMBA:
Pojasnilo k 19. Ćlenu Pravilnika o priznanjih: kategorizacija poteka od leta 1991 dalje.
NaĆelnik VK PZS:
Boris Madon l.r.
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Vodniška komisija pri PZS
Dvoržakova 9, Ljubljana

PREDLAGATELJ (ime, naslov): ______________________________________________
PREDLOG ZA PRIZNANJE VK PZS
(obrazec na voljo na spletni strani VK: http://vk.pzs.si/)
1. Priimek in ime: _________________________________________________________
2. Datum in kraj rojstva: ___________________________________________________
3. Naslov stalnega bivališþa (ulica in kraj): _____________________________________
________________________________________________________________________
4. ýlan PD: _____________________________________________________________
5. Poklic: _______________________________________________________________
6. ýlan planinske organizacije od leta: ________________________________________
7. Prejeta priznanja v planinski organizaciji (naziv priznanja in leto podelitve):
______________________________________________________________________
8. Datum prve registracije in kategorizacije VPZS: _______________________________
9. Vodnik naslednjih kategorij: _______________________________________________
10. Predlog priznanja: ______________________________________________________
11. Obrazložitev:

12. Odbor VO MDO soglaša s predlogom, dne: __________________________________
MP

Podpis naþelnika VO MDO
__________________________

13. VK PZS je na _______ seji, dne _____________ sprejela sklep z zap. štev.: _____ o podelitvi
priznanja za: _____________________________________________________
MP

Podpis naþelnika VK PZS
__________________________

Obvestila Planinske zveze Slovenije
OBVESTILO VPZS O MOŽNOSTI VPISA V RAZVID ZASEBNIH ŠPORTNIH
DELAVCEV
Planinska zveza Slovenije je januarja 2001 prejela sklep Strokovnega sveta RS za šport, da naši
programi za usposabljanje vodnikov PZS ustrezajo vsem zahtevam Zakona o športu in pozneje
(leta 2004) tudi posebnim Pravilom za usposabljanje strokovnih delavcev v športu. S tem smo
vodniki PZS pridobili naziv strokovni delavec v športu, ki omogoĆa tudi komercialno vodenje. Za
zagotavljanje kvalitetnega in s tem varnega vodenja z ustrezno usposobljenim vodnikom je prišlo
do povezovanja PZS z Gospodarskim interesnim združenjem (GIZ) za pohodništvo in kolesarjenje.
Z vkljuĆevanjem PZS v GIZ za pohodništvo in kolesarjenje ne spreminjamo statusa prostovoljnega vodnika PZS, niti ne zmanjšujemo pomena prostovoljnega vodništva v PZS. Odpiramo
dodatno možnost za vodnika PZS in odgovarjamo na izzive, ki jih prinaša sodobni Ćas.
Obsežen prispevek z naslovom ''Novi izzivi na podroĆju vodništva'' je bil objavljen v Obvestilih
PZS, letnik 34, številka 2, stran 9, dne 11. februar 2008.
Dogovor o opravljanju komercialnega vodništva v pohodništvu v Sloveniji med PZS in GIZ za
pohodništvo in kolesarjenje je bil podpisan 5. maja 2010.
V nadaljevanju so predstavljeni postopki za vpis vodnika PZS v razvid zasebnih športnih delavcev,
ki je eden od temeljnih pogojev za komercialno vodenje.
Kako izpolniti »Predloga za vpis v razvid zasebnih športnih delavcev«?
1.
2.
3.
4.
5.

Vpišite osebne podatke.
Vpišite pristojni davĆni urad vaše obĆine.
Vpišite »Planinstvo«
To toĆko izpolnijo le kandidati, ki so zakljuĆili Fakulteto za šport.
Vpišite » Planinska zveza Slovenije, Dvoržakova 9 Ljubljana.
- potrdilo o usposobljenosti z vsemi podatki boste dobili pri strokovni sodelavki
ga. Veroniki Susman Šegatin,
6. Obkroži – DA. Podatke o številki in veljavnosti licence ima ga. Veronika.
7. Kandidati, ki boste tukaj obkrožili – NE, izpolnite št. 8.
9. Ustrezno obkroži.

OPOZORILO!
Datuma ne vpisujte neposredno na obrazec, paĆ pa ga napišite na poseben listek, ki ga priložite
obrazcu.
Vaš predlog datuma bodo upoštevali za zaĆetek veljavnosti odloĆbe. Od tega datuma dalje boste
namreĆ dolžni plaĆevati pavšalni prispevek DURS-u, kar boste uredili s prejeto odloĆbo MŠŠ.
Torej, ko boste odloĆbo MŠŠ prejeli, se oglasite na pristojnem davĆnem uradu; tam vas bodo
seznanili z višino vašega prispevka.
Zavarovanje za primer civilno pravne odškodninske odgovornosti si morate urediti sami na
ustrezni zavarovalnici.
ObstojeĆa zavarovanja v okviru PZS namreĆ ne veljajo za zasebno dejavnost.
Povezava za pravilnik:
http://www.uradnilist.si/1/content?id=89223&part=&highlight=Pravilnik+o+vodenju+razvida+zasebnih+%C
5%A1portnih+delavcev

Žirovnica, 2. junij 2010
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Obvestila Planinske zveze Slovenije
V skladu s 14. Ćlenom Pravilnika o organiziranosti vodnikov Planinske zveze Slovenije in na osnovi
sklepa Vodniške komisije pri Planinske zveze Slovenije z dne 2. junija 2010 o postopku kadrovanja v organe Vodniške komisije za mandatno obdobje 2010 - 2014 Komisija za izvedbo kandidacijskih postopkov pri VK objavlja

RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV KANDIDATOV ZA ąLANE ORGANOV
VODNIŠKE KOMISIJE
V skladu s 17. Ćlenom Pravilnika o organiziranosti vodnikov Planinske zveze Slovenije se na Zboru vodnikov volijo: naĆelnik VK in šest Ćlanov VK.
Za obravnavo kandidatur so predvideni naslednji termini:
- objava razpisa: 10. junij 2010;
- rok za vlaganje kandidatur: 13. oktober 2010;
- rok za dopolnitev nepopolnih kandidatur: 27. oktober 2010.
Pravilno izpolnjene kandidature z vsemi potrebnimi prilogami mora predlagatelj poslati s priporoĆeno pošto v zaprti ovojnici, ki ima na levem spodnjem robu oznako »NE ODPIRAJ – RAZPIS VK
2010«, na naslov:
Planinska zveza Slovenije
Vodniška komisija
Dvoržakova 9 (p. p. 214)
1001 Ljubljana.
Kandidature se lahko oddajo tudi osebno v tajništvu PZS do 12. ure zadnjega dne roka. Ovojnica
mora biti zaprta in enako oznaĆena kot za pošiljanje po pošti.
Potrebno je izpolniti obrazec EvidenĆni list za kandidiranje za naĆelnika in voljene Ćlane VK PZS,
ki je priloga tega razpisa. Na enem obrazcu je lahko podana kandidatura le za enega kandidata.
EvidenĆno pa se zbirajo tudi predlogi za Ćlane Podkomisije za usposabljanje (PU) in Podkomisije
za kategorizacijo in registracijo (PKR). Potrebno je izpolniti obrazec EvidenĆni list za informativno zbiranje prijav za Ćlane podkomisij VK PZS.
Komisija za izvedbo kandidacijskih postopkov smatra kandidature kot dokumente zaupne narave
in jih bo kot take obravnavala do zakljuĆka svojega dela in predaje materialov za oktobrsko sejo
VK PZS.
Razpis je objavljen v Obvestilih PZS in internetnih straneh VK PZS, http://www.vk.pzs.si, kjer je
tudi mogoĆe dobiti obrazec.

V Ljubljani, 2. junija 2010
Komisija za izvedbo kandidacijskih postopkov
Matjaž Hafner, predsednik
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Planinska zveza Slovenije
Vodniška komisija
Dvorakova 9 (p. p. 214), 1001 Ljubljana
http://vk.pzs.si; veronika.susman@pzs.si
tel. št.: 01/434-56-89, fax: 01/434-56-91

EVIDENýNI LIST
za kandidiranje za naþelnika in voljene þlane VK PZS
(ustrezno obkroži):

þlan VK

naþelnik VK

V skladu s kandidacijskim postopkom za voljene þlane Vodniške komisije kandidiram za zgoraj obkroženo
funkcijo za mandatno obdobje 2010 –2014.

Ime in priimek: _____________________________________________________________
Naslov: ___________________________________________________________________
Poštna številka: ____________________ Ime pošte: ______________________________
Tel. št.: ___________________________ GSM: __________________________________
Elektronska pošta: ___________________________________________________________
Kratek vodniški življenjepis: ____________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
IZJAVA KANDIDATA
S svojim podpisom zagotavljam:
x da se strinjam s kandidaturo;
x da sem þlan planinskega društva _______________________________________________ ;
x da so vsi navedeni podatki resniþni in dovoljujem njihovo uporabo in objavo skladno z Zakonom o
varovanju osebnih podatkov;
x da bom v primeru izvolitve vestno opravljal zaupane naloge ter da bom pri svojem delu spoštoval Pravilnik
o organiziranosti VPZS in Pravilnik VPZS.
Lastnoroþni podpis kandidata:
V/Na ______________, dne ____________ .

___________________________

IZJAVA PREDLAGATELJA
________________________________________________ (ime planinskega društva) kandidira svojega þlana
________________________________________________ (ime in priimek kandidata)
za ____________________________________________________________ (naziv funkcije).
Žig
V/Na_______________, dne ___________ .

Podpis odgovorne osebe:
_____________________

Planinska zveza Slovenije
Vodniška komisija
Dvorakova 9 (p. p. 214), 1001 Ljubljana
http://vk.pzs.si; veronika.susman@pzs.si
tel. št.: 01/434-56-89, fax: 01/434-56-91

EVIDENýNI LIST
za informativno zbiranje prijav za þlane podkomisij VK PZS
(PU – Podkomisija za usposabljanje, PKR – Podkomisija za kategorizacijo in registracijo)
(ustrezno obkroži):
þlan PU

þlan PKR

Ime in priimek: _____________________________________________________________
Naslov: ___________________________________________________________________
Poštna številka: ____________________ Ime pošte: ______________________________
Tel. št.: ___________________________ GSM: __________________________________
Elektronska pošta:___________________________________________________________
Kratek vodniški življenjepis:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
IZJAVA KANDIDATA
S svojim podpisom zagotavljam:
x da se strinjam s kandidaturo;
x da sem þlan planinskega društva _______________________________________________;
x da so vsi navedeni podatki resniþni in dovoljujem njihovo uporabo in objavo skladno z Zakonom o
varovanju osebnih podatkov;
x da bom v primeru izbora vestno opravljal zaupane naloge ter da bom pri svojem delu spoštoval Pravilnik o
organiziranosti VPZS in Pravilnik VPZS.
Lastnoroþni podpis kandidata:
V/Na ______________, dne ____________ .

___________________________

IZJAVAPREDLAGATELJA
__________________________________(ime planinskega društva) predlaga svojega þlana
________________________________________________ (ime in priimek kandidata) za
____________________________________________________________ (naziv funkcije).
Žig
V/Na_______________, dne ___________ .

Podpis odgovorne osebe:
_____________________

Obvestila Planinske zveze Slovenije
ODBOR ZA PRIZNANJA
Na osnovi 15. Ćlena Pravilnika o priznanjih Planinske zveze Slovenije (Obvestila PZS štev.3/2005)
objavljamo

RAZPIS NAJVIŠJIH PRIZNANJ PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE ZA
LETO 2010
I.

SPOMINSKA PLAKETA

Spominska plaketa se podeljuje posameznikom za njihovo uspešno delovanje in izjemne dosežke
ob njihovih visokih življenjskih jubilejih (najmanj 60, 65, 70, 75, 80, 85 in veĆ let). Podeljuje se
le posameznikom, ki so za svoje dosežke in delo že prejeli zlati Ćastni znak PZS.
Spominska plaketa se podeljuje tudi planinskim društvom ter organizacijam ob njihovih jubilejih
za najmanj 60 letno delovanje.
Spominska plaketa se lahko podeli posamezniku le enkrat.
Jubilej mora biti dosežen v koledarskem letu 2010.

II.

SVEąANA LISTINA

SveĆana listina Planinske zveze Slovenije se podeljuje posameznikom ali planinskim organizacijam za izreden prispevek k razvoju planinske dejavnosti in za življenjsko delo.
Podeljeno je lahko najveĆ 10 sveĆanih listin letno.
Predlogi za obe priznanji morajo biti na obrazcu za planinsko priznanje poslani v šestih (6) izvodih pristojnemu Meddruštvenemu odboru najkasneje do 30. septembra 2010.
Meddruštveni odbori morajo oblikovati svoja mnenja k predlogom in jih poslati Odboru za priznanja PZS najkasneje do 20. oktobra 2010.
Prepozno prispeli predlogi ne bodo obravnavani!
O dodelitvi razpisanih priznanj bo odloĆal Upravni odbor Planinske zveze Slovenije.
Priznanja bodo podeljena na posebni slovesnosti ob koncu leta 2010.
ODBOR ZA PRIZNANJA PZS
Predsednik
Jože Melanšek
OPOZORILO:
ąistopis Pravilnika o priznanjih PZS je objavljen v OBVESTILIH PZS štev. 3/2005 in na spletni
strani www.pzs.si.
Obrazec Predlog za planinsko priznanje PZS je na voljo na spletni strani PZS (www.pzs.si)

KOMISIJA ZA VARSTVO GORSKE NARAVE
zanimiv naĆin predstavil zakone in zakonske
predpise pri nas in v Evropi. Geologijo in geografijo,
z
nastankom
našega planeta, nam je na
adnji vikend v maju
strokoven, a prijeten naĆin
je
Komisija
za
predstavil
dr.
Andrej
varstvo
gorske
Šmuc.
Zlasti
nas
je
narave izvedla drugi del
zanimal nastanek naših Alp
letošnjega usposabljanja
in
njihova
geološka
za varuhe gorske narave,
sestava. Na ekskurziji smo
ki se ga je udeležilo 28
spoznali kamnine Lisce.
planincev iz vse Slovenije.
Vreme nam je bilo tudi v
Potekalo je v TonĆkovem
nedeljo naklonjeno, saj
domu na Lisci. V soboto
smo dopoldne izkoristili za
nam je dr. Peter Skoberne na razumljiv in botaniĆno ekskurzijo pod vodstvom Dušana
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Obvestila Planinske zveze Slovenije
Klenovška. Ugotovili smo, da je na Lisci veliko
rastlin, ki jih sicer poznamo iz alpskega sveta.
Rastline smo obĆudovali ter jih fotografirali,
saj so bili travniki na Lisci kot pisane preproge.
Tudi gozd je odmeval od ptiĆjega petja, ki ga
je prepoznaval naš predavatelj. Obnovili smo
znanje o drevesnih vrstah ter rastlinah na gozdnih tleh. Zelo so nas zanimale tudi zavarovane rastlinske vrste ter zdravilne rastline.
Preživeli smo prijeten vikend, obĆudovali
naravo, nabirali nova znanja, ki jih bomo prenesli v odseke za varstvo narave v svojih planinskih društvih. Ob predavanjih pa smo že

dobili ideje za seminarske naloge, ki jih bomo
pod mentorstvom predavateljev napisali v
poletnih mesecih in z njimi obogatili naravovarstvene dejavnosti v svojih odsekih za varstvo narave v PD.
Hvala vsem predavateljem, ki so nam približali
naravo in utrdili naše prepriĆanje, da jo
moramo ohranjati. Hvala tudi oskrbniku planinskega doma in njegovemu osebju, ker so
nas razvajali z okusno hrano in drobnimi
pozornostmi.
Vodja usposabljanja:
Rozi Skobe

__________________________________________________________________________________________________________________

ZAKLJUąNA PRIREDITEV OąISTIMO SLOVENIJO V ENEM DNEVU

V

ponedeljek, 17. maja 2010, je bila v Festivalni dvorani v Ljubljani
zakljuĆna prireditev akcije OĆistimo Slovenijo v enem dnevu, na
kateri je za partnerstvo in aktivno sodelovanje pri projektu prejela
posebno priznanje tudi Planinska zveza Slovenije. V imenu Planinske
zveze Slovenije sta se prireditve udeležila naĆelnica komisije za varstvo
gorske narave Rozalija Skobe in takratni koordinator pri P UO PZS Rudolf
Skobe, ki sta priznanje tudi prevzela.
Na prireditvi se je vsem sodelujoĆim v akciji posebej zahvalil predsednik
Republike Slovenije dr.
Danilo
Türk,
Ćastni
pokrovitelj akcije OĆistimo
Slovenijo v enem dnevu, ki je ob tem posebej poudaril, da smo imeli priložnost sodelovati pri zgodovinskem dogodku civilne iniciative in nevladnih
organizacij, primerljive s tistimi ob študentskih
demonstracijah ob koncu sedemdesetih let prejšnjega stoletja in tistimi v Ćasu osamosvajanja Slovenije, še nikoli v novejši zgodovini pa se ni na en
dan, na pobudo nevladnih organizacij ali kogarkoli
drugega, zbralo kar 270.000 prebivalcev Slovenije.
Vsem se je za izjemen odziv in sodelovanje zahvalila tudi glavna pobudnica akcije društva Ekologov
brez meja in organizatorka akcije Petra Matos.
Vse te zahvale spoštovani planinci s tem prispevkom prenašamo tudi na vas, ki ste se tako številno, v tisoĆih odzvali v pripravah na to akcijo in pri sami izvedbi 17. aprila 2010. Ponosni smo
lahko, da smo se tudi mi, Planinska zveza Slovenija in vse njene Ćlanice ter vsi sodelujoĆi posamezniki zapisali v zgodovino, ko smo s to akcijo, ne le oĆistili Slovenijo, ampak za odgovorne v
državi Sloveniji na svojevrsten naĆin postavili tudi zahteve novih standardov v ravnanju z odpadki in nadzorom nad njimi, mimo katerih ne bo mogla.
Iskrena zahvala tudi v imenu vseh nas, ki smo se pri Planinski zvezi Slovenije trudili, da smo bilo
tokrat aktivno zraven, predvsem pa, da smo nato tudi uspešno opravili prevzete naloge in opraviĆili zaupanje ene najbolj številĆnih in prepoznavnih nevladnih organizacij v Sloveniji, zaupanje
Planinske zveze Slovenije.
Rozi in Rudi Skobe
foto: Janez Platiše
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KOMISIJA ZA TURNO KOLESARSTVO
SEZNAM REGISTRIRANIH TURNO KOLESARSKIH VODNIKOV ZA LETO 2010
1.
2.
3.
4.
5.
8.
10.
11.
13.
14.
15.
16.
17.
19.
20.
23.
24.
25.
26.
29.
30.
31.
32.
33.
35.
37.
38.
39.
40.
41.

Priimek
Armentano
Bahor
BernetiĆ
Bizjak
BožiĆ
DomitroviĆ
Gratej
JablanšĆek
JeseniĆnik
Jovan
Kamenšek
Kirbiš
KleĆ
Madon
Majhenc
PuĆnik
Razpet
Rovan
Rovan
Šilak
Šilc
Škof
Šlibar
Špendov
Volaš
Završnik
Zubin
Zubin
Zubin
Žilavec

Ime
Atila
Janko
Mirjan
Dejan
Jurij
Milan
Luka
Stanislav
Toni
Jakob
Jože
Tomislav
Igor
Boris
Janja
Marjan
Franci
Jaka
Jože
Peter
Miran
Barbara
Matija
Tone
Željko
Bojan
Matej
Aldo
Veronika
Matjaž

PD
Kranj
SemiĆ
Vrhnika
Nova Gorica
ąrnuĆe
Velenje
Kranj
Nova Gorica
Mislinja
Celje Matica
Slovenjske Konjice
PD obĆine KidriĆevo
Nova Gorica
Žirovnica
Radovljica
Hakl
Litija
Rašica
Ljubljana Matica
Ptuj
Ribnica
Hakl, Sv. Trojica
Jesenice
Žirovnica
OPD Koper
Žirovnica
OPD Koper
OPD Koper
OPD Koper
APD Kozjak

Stopnja TKV
I
I
I
II
II
I
II
I
I
II
I
II
II
I
I
I
I
II
II
I
I
II
II
I
II
I
II
II
I

Turno kolesarske vodnike PZS usposablja Komisija za turno kolesarstvo PZS po programih Turno
kolesarski vodnik I in Turno kolesarski vodnik II.

ODBOR ZA ąLANSTVO
POROąILO O IZVAJANJU PRAVIC ąLANOV PD IZ NASLOVA ZAVAROVANJA ZA LETO 2009

Z

a potrebe obraĆuna premij in škod za leto 2009 so se obravnavale vse prijavljene škode. Od
1. 1.2009 do 31. 12. 2009 je bilo preko PZS na naslov zavarovalnice Tilia prijavljeno 63 primerov. Poškodbe so prizadele gleženj (10), koleno,prsti, vitalni deli (po 7), noge in stopala(6), komolec, zapestje (po 4), rama (3), kolk (2), rebra, lice, golen, usta, brada, podlahtnica,
ledvena vretenca, bolezen (vse po 1). Med prijavljenimi so tri PD s 3 prijavljenimi nesreĆami, 5
PD s dvema prijavljenima nesreĆama., ostala PD so imela po eno nesreĆo svojih Ćlanov. Pozornost bi moral vzbuditi podatek, ko se isto PD z veĆ ponesreĆenci pojavlja v veĆ letnih poroĆilih!?
KonĆna stopnja invalidnosti se doloĆa skladno z zavarovalno pogodbo in Tabelo za doloĆanje
trajne izgube splošne delovne sposobnosti zarai nezgode, ki je del Splošnih pogojev za nezgodno
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zavarovanje oseb NEZ-07. ąe je bila zavarovanĆeva sposobnost že pred nezgodo zmanjšana,
izplaĆa zavarovalnica le razliko med prejšnjo in novo stopnjo invalidnosti. ąe predhodna poškodba ni pustila nobenih posledic (ni ocenjene invalidnosti), se ocenjena invalidnost po novi poškodbi obraĆuna in izplaĆa v celoti.
Za zavarovalne primere, ki so bili prijavljeni v letu 2009, je bilo v letu 2009 izplaĆano 58.861,75
€ . Za zavarovalne primere, ki so bili prijavljeni v letu 2009, vendar še niso bili izplaĆani (npr.
še Ćakajo na oceno invalidnosti, dokumentacijo…) pa znaša znesek rezervacije (predvideno oz.
priĆakovano izplaĆilo iz naslova zavarovalnih primerov) v višini 55.423,61 EUR
Skupni znesek izplaĆanih in rezerviranih škod uveljavljenih od 01.01.2009 do 31.12.2009 znaša
torej 114.285,36 EUR.
Osnova za obraĆun oz. izplaĆilo škod v letu 2009 je še dokument »Rešena rezerva preteklih let«,
kjer se vodijo zavarovalni primeri – spisi iz preteklih let, ki so bili v doloĆenem znesku že upoštevani v obraĆunu škod iz preteklih let, vendar so jih dejansko izplaĆali šele v letu 2009 ali pa še
sploh niso dokonĆno rešeni in bodo izplaĆani v prihodnjih obdobjih. Za zavarovalne primere, ki so
dejansko izplaĆani v letu 2009, upoštevani in tudi že obraĆunani kot škoda-rezerva v enem
izpred preteklih let, so opravili natanĆen poraĆun med zneskom, ki so ga v preteklem letu obraĆunali kot rezervo in dejanskim zneskom, ki so ga izplaĆali. PoraĆun rezerve iz naslova spisov iz
preteklih let znaša -1.762,30 EUR. Ta znesek zmanjšuje skupni znesek izplaĆanih in rezerviranih
škod za leto 2009.
V letu 2009 je bilo obravnavano tudi 6 zavarovalnih primerov, ko so nastopili stroški reševanja in
škode iz naslova invalidnosti. Primeri, ki so bili v celoti dokumentirani, so bili izplaĆani, za druge
primere pa so bile izvedene rezervacije.
Na osnovi prejetih poroĆil o obravnavi in finanĆnem poslovanju Zavarovalnice Tilia ter pogovora,
na katerem so bile predstavljene in pojasnjene še nekatere zadeve ocenjujemo, da je bilo poslovanje ter uveljavljanje pravic do odškodnin, do katerih imajo Ćlani PD na osnovi sklenjene
pogodbe pravico, korektno.
Odbor PZS za Ćlanstvo
___________________________________________________________________________________

VPRAŠANJA IZ PODROąJA ZAVAROVALNIH PRAVIC ąLANOV PD
Do katerih stroškov reševanja v gorah tujine so upraviĆeni Ćlani PD?
Zavarovanje za stroške reševanja v tujih gorah (A Ćlani – cel svet, B, B1, S in Š, P+O – v tujih
gorah Evrope in TurĆije) krije stroške klasiĆnega in helikopterskega iskanja in reševanja za poškodovanega zavarovanca do zdravstvene ustanove in sicer najveĆ do dogovorjene zavarovalne
vsote, ki je navedena na polici. Stroški reševanja krijejo tudi nepoškodovanega soplezalca v
navezi s poškodovancem, Će pride do nesreĆe v gorskem terenu od koder nepoškodovani soplezalec sam ne bi mogel varno nadaljevati pot.
Kako je s povraĆilom stroškov za reševanje, ki so bili plaĆani reševalni organizaciji?
Zavarovani so le dokazani stroški reševanja v tujih gorah, ki so posledica nezgode zavarovanca in
ki jih plaĆa zavarovanec sam, kar dokaže z originalnim raĆunom in potrdilom o plaĆilu. Zavarovalnica povrne stroške reševanja po predložitvi raĆuna in potrdila o plaĆilu osebi, ki dokaže, da
je stroške poravnala. V vsakem primeru mora zavarovalnica kot dokazilo o reševanju prejeti
izstavljen raĆun organizacije, ki je izvajala reševanje, saj se le na ta naĆin lahko verificira
obstoj in višina obveznosti zavarovalnice.
Kakšne so pravice A Ćlana v primeru potrebe po reševanju v tujini?
Zavarovanje stroškov reševanja v tujih gorah velja za A Ćlane po vsem svetu. To zavarovanje
vkljuĆuje stroške iskanja ter klasiĆnega in helikopterskega reševanja v gorah. Sklenjeno zavarovanje pa ne krije stroškov zdravljenje, t.j. stroškov zdravnika, stroškov bivanja zaradi okrevanja
ipd. Zavarovalnica povrne le stroške reševanja v tujih gorah, ki jih plaĆa zavarovanec sam, kar
mora dokazati z originalnim raĆunom.
Ali pravice A Ćlana glede povrnitve stroškov reševanja v tujih gorah veljajo tudi v primeru,
da se ponesreĆi na alpinistiĆni odpravi ?
Pravice iz zavarovanja A Ćlana ne veljajo za Ćlane alpinistiĆnih odprav, ki se morajo za primer
dodatno zavarovati (dodatna možnost zavarovanja za Ćlane PZS – zavarovanje stroškov reševanja
v tujih gorah).
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Ob nesreĆi, ki sem jo utrpel, sem želel poleg odškodnine za trajno poškodbo uveljaviti tudi
dnevno odškodnino, kar pa mi je bilo zavrnjeno. Zakaj
Vsebino in obseg zavarovalnih pravic doloĆa zavarovalna pogodba med skleniteljem (PZS) in
Zavarovalnico Tilia, splošni pogoji zavarovanja za konkretno pogodbo pa predstavlja dokument
NEZ-07 in posebni pogoji NEZ-špo-07. V navedenem dokumentu je tudi govora o dnevni odškodnini, vendar vsebina zavarovalnih pravic, doloĆenih v pogodbi to ne vkljuĆuje, saj bi ta zavarovalna usluga zelo poveĆala strošek zavarovanja in s tem planinsko Ćlanarine.
Ali so nezgodno zavarovani Ćlani PD s posebnimi potrebami?
To podroĆje urejajo veljavne zavarovalne podlage: Posebni pogoji NEZ-špo-07 (2.Ćlen) in Splošni
pogoji za nezgodno zavarovanje oseb NEZ-07 (5.Ćlen), iz katerega izhaja, da so zavarovane osebe tudi Ćlani PZS, katerih splošna delovna sposobnost je zaradi težje bolezni, težjih telesnih
hib, bolezni in pomanjkljivosti zmanjšana. Te osebe so zavarovane brez plaĆila poveĆane premije. Osebe, ki jim je v celoti ali deloma odvzeta poslovna sposobnost, pa so v vsakem primeru
izkljuĆene iz zavarovanja. PZS je za Ćlane PD, ki želijo vsebino zavarovanj, do katerih imajo
pravico kot Ćlani planinske organizacije dopolniti, pripravila in z zavarovalnico izpogajala vrsto
ugodnih dopolnilnih osebnih in še drugih zavarovalnih možnosti.
Podrobne informacije o zavarovalnih pravicah Ćlanov PD ter ugodne ponudbe dopolnilnih zavarovanj, ki so Ćlanom PD z veljavno planinsko izkaznico na voljo, so objavljena na spletni strani PZS
(www.pzs.si), v Obvestilih št.12/2009 ali www.zav-tilia.si.
Danilo Škerbinek

PLANINSKA DRUŠTVA IN KOMISIJE VABIJO
AKCIJE V JUNIJU 2010:
DATUM

AKCIJA

14. 6. 10- Letni teĆaj gorništva za zah19. 6. 10 tevne ture
15. 6. 10Najkampelc DobrĆe
15. 9. 10
Dan gorenjskih planincev pri
19. 6. 10
Valvasorjevem domu
Mlinarjev spominski pohod na
19. 6. 10
Krim
Mednarodno sreĆanje planin19. 6. 10cev
20. 6. 10
železniĆarjev
Kresovanje ob kresni noĆi na
19. 6. 10
Okrešlju
Spoznajmo rastlinski svet na
19. 6. 10
Okrešlju
Pohod »Po poteh Vinske Gore«
19. 6. 10
ob 20-letnici društva

VeĆ na www.pzs.si
ORGANIZATOR

INFORMACIJE

PD Ljubljana Matica

Jože Drab 040 303 027

PD TržiĆ

Milan JanĆiĆ 051 636 858

PD Radovljica

Valentin Rezar 041 439 211

PD PodpeĆ –
Preserje

Marko GoršiĆ 041 795 006,
01 36 31 175

PD ŽelezniĆar Celje

Jože Ratej 041 792 734

PD Celje Matica

pisarna PD 03 492 48 50

PD Celje Matica

pisarna PD 03 492 48 50
Lidija HoĆevar Žager 041 363 560

PD Vinska Gora

Tomaž Kumer 031 239 693

PD Ravne na Koroškem
PD Krka Novo mesto
NoĆni pohod na Trdinov vrh
in Odbor MO MDO
9. pohod od Gorice do Planice PD Fram
28. noĆni pohod na Goro oljko
PD Polzela
na kresno noĆ
Kresna noĆ na Libni
PD Videm

19. 6. 10 »Dober dan sosed« Koralpe

Ivan Cigale 02 822 28 74

19. 6. 10

Majda MarkoviĆ 041 577 822

20. 6. 10
23. 6. 10
24. 6. 10

25. 6. 10 Družinski pohod na Mrzlico

PD Trbovlje

25. 6.10- Po slovenski transverzali od
27. 6. 10 Slovenj Gradca do SolĆave

PD Škofja Loka

25. 6. 10 12. pohod na Vajnež
25. 6. 10 Tradicionalni pohod na ąreto
25. 6. 10 Plezalni tabor v Paklenici
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PD Javornik
Koroška Bela
PD Vransko
PD Grmada Celje
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Leon Vrhovšek 041 834 633
Jožica Jegrišnik 031 840 387
Irena Lekše 041 357 018
Vili Treven 041 672 233
Bojan Gorjup 070 711 202
pisarna PD 04 512 06 67
info@pd-skofjaloka.com
www.pd-skofjaloka.com
Vinko AliĆ 051 345 806
Bojan Semprimožnik 041 425 887
Franc Šinko 031 383 591

Obvestila Planinske zveze Slovenije
15. pohod družin na Stolpnik
ob Dnevu državnosti
25. 6. 10 Pohod ob Dnevu državnosti
Pohod Ruše – Ruška koĆa ob
25. 6. 10
Dnevu državnosti
Pohod po ReĆiški planinski
26. 6. 10
krožni poti
25. 6. 10

26. 6. 10 Pohod po Emini romarski poti
5. gorski tek na Menino planino
Pohod na »Petruovo« v Osilni26. 6. 10
co
Slovesno odprtje bivaka pod
26. 6. 10
Grintovcem
27. 6. 10 Družinski pohod na Mirno goro
26. 6. 10

PD Slovenske Konjice
PD KoĆevje

Martina Šmalc 041 338 382
Milan Mlakar 041 351 482

PD Ruše

FranĆek Hribernik 041 842 880

PD Laško

Cveto Brod 031 376 389

PD Atomske toplice
– PodĆetrtek

Tatjana Zalokar 051 456 664

PD Gornji Grad

Klemen Petek 031 501 250

PD KoĆevje

Tone Ožbold 041 359 768

PGRS Kamnik
PD SemiĆ

Radivoj Nadveršnik 041 774 889
rado.nadversnik@gmail.com
Franc JakofĆiĆ 040 377 958

AKCIJE V JULIJU 2010:
DATUM

AKCIJA

VeĆ na www.pzs.si
ORGANIZATOR

INFORMACIJE

julij 10 Planinski tabor
julij 10 12. tabor planincev
Pohod odpetkadopetka Mozirje
julij 10 –
SolĆava – LuĆe
Spominska maša za ponesreĆe3. 7. 10 ne
planince

PD Tisa Maribor
PD Zabukovica

Delija ŠaĆiri 040 526 543
Andrej Veligovšek 041 239 093

PD Grmada
Gornji Grad

Gabrijel Prezelj 041 772 134

PD Radovljica

Jože Marovt 051 323 402

3. 7. 10 Ledina – Rinke – Skuta

PD PodpeĆ - Preserje

3. 7. 10 Tabor mladih planincev
3. 7. 10 27. tabor mladih planincev
Tradicionalni pohod Gornja
3. 7. 10
Radgona – Negova
Pohod po obronkih Celja – Roga4. 7. 10
tec, Lepenatka
10. 7. 10Mladinski planinski tabor
17. 7. 10
Pohod po poteh Veronike Dese11. 7. 10
niške
11. 7. 10 11. Andrejev pohod na Okrešelj
17. 7. 10
17. 7. 10
17. 7. 10
18. 7. 10
18. 7. 10
18. 7. 10
18. 7. 10
18. 7. 10

6. gorski tek na Goro Oljko iz
Andraža
12. spominski pohod Draga
Bregarja po Fužinskih planinah
Pohod iz Avstrije Ćez Peco
10. šahovski turnir za memorial
Tomaža Kavarja v Gozdu
Varno v gore
Varno v gore – Šaleška PD
Tradicionalno sreĆanje planincev na planini Razor
Dan Kamniških planin na Kamniškem sedlu
Letni teĆaj gorništva za zahtevne ture

19. 7. 1024. 7. 10
24. 7. 1027. mladinski planinski tabor
31. 7. 10
24. 7. 10 Jakobov pohod ZreĆe – Resnik
24. 7. 10 Po hribih nad Vodicami
24. 7. 10Mladinski planinski tabor
1. 8. 10
24. 7. 10- Tabor Mladinskega odseka PD
1. 8. 10 Janez Trdina Mengeš

PD Polzela
PD Zabukovica
PD Gornja
Radgona

Marko GoršiĆ 041 795 006,
01 363 11 75
Zoran Štok 041 754 778
Bogomil Polavder 041 688 055
041 843 203

PD Grmada Celje

Alenka Mirnik 041 623 413

PD Drava Maribor

Bojana in Viktor Munda
040 886 580

PD Atomske toplice –
PodĆetrtek
PD Planika
Maribor

Ivan Šalamon 041 794 104
Franci Rajh 041 797 712

PD Polzela

Zoran Štok 041 754 778

PD Drago Bregar

Zvone Šere 041 355 589

PD Mežica

Stojan Krivec 041 857 342

PD Križe

Ivan Likar 041 784 175

PD Vinska Gora
PD Velenje

Tomaž Kumer 031 239 693
Tone Žižmond 041 458 729
pisarna PD 05 38 83 211
pdtolmin@gmail.com
pisarna PD 01 83 91 345
pdkamnik@siol.net

PD Tolmin
PD Kamnik
PD Ljubljana Matica

Marko JuriĆ 041 572 893

PD Žalec

Tomaž Jagar 040 637 175

PD ZreĆe

Daniel Oplotnik 031 665 960
Hermina ąuk 041 614 934
Dušan PlesniĆar 041 724 865
Emil Pevec 031 570 533
www.onger.org

PD Križna gora
PD Onger Trzin
PD Janez Trdina
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Mojca Volkar 031 816 640
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Planinska zabava »Ratitovec
raja«
29. 7. 10 NoĆni pohod na Rajhovko

Brigita VrĆkovnik 051 320 013

31. 7. 10

Vinko AliĆ 051 345 806

25. 7. 10

31. 7. 107. 8. 10
31. 7. 10
31. 7. 10
31. 7. 10

PD za Selško dolino
Železniki
PD Ljubno ob Savinji
PD Javornik – Koroška
100-letnica Prešernove koĆe
Bela
PD Gornja
35. tabor mladih planincev
Radgona
17. pohod Ćez Dravo na Vurberk PD Fram
PD Javornik – Koroška
100. obletnica Prešernove koĆe
Bela
Pohod na Koroško Rinko
PD Kranj

Alojz LotriĆ 031 613 426

041 843 203
Stanka VobiĆ 02 68 64 013
Vinko AliĆ 051 345 806
Marjan ąadež 041 879 312

PLANINSKA DRUŠTVA IN KOMISIJE POROąAJO
NARAVOVARSTVENA ZVEZA
SMREKOVEC, DVE MUHI NA EN
MAH

D

ne, 29. maja 2010 se nas je zbralo 27
prostovoljcev Naravovarstvene zveze
Smrekovec, ki jo sestavljajo Planinsko
društvo Šoštanj, Planinsko društvo ąrna na
Koroškem, Lovska družina Smrekovec-Šoštanj,
Savinjsko gozdarsko društvo, Planinsko društvo
Velenje, Planinsko Ljubno ob Savinji in Gobarsko društvo Marauh Velenje. Osrednji namen
sreĆanja je bilo nadaljevanje akcije »oĆistimo
Smrekovec«, s katero smo se Ćlani NZ Smrekovec aktivno vkljuĆili v vseslovensko Ćistilno
akcijo »OĆistimo Slovenijo v enem dnevu«. V
aprilu smo oĆistili planinsko pot Sleme – Kramarica in sodelovali pri ĆišĆenju divjih odlagališĆ v KS Bele vode. Zaradi snežnih razmer pa
smo naĆrtovano ĆišĆenje preostalih planinskih
poti prestavili na zadnjo majsko soboto. Tako
smo to soboto z dobro voljo oĆistili Okolico
Doma na Smrekovcu vkljuĆno s prostorom, kjer
v poletnem Ćasu pogosto potekajo pikniki, planinsko pot Golte – Smrekovec, pot Sp. Brložnik
– Kalski greben – Smrekovec ter planinsko pot
iz koroške smeri Silvester - Kramarica. Našo
akcijo je podprla tudi Krajevna skupnost Šoštanj, ki je krila stroške odvoza zbranih odpadkov na namensko odlagališĆe v dolino. Udeleženci akcije smo prepriĆani, da le ta ni bila
namenjena samo ĆišĆenju planinskih poti in
okolice temveĆ bo simboliĆno prispevala tudi
k izboljšanju odnosa pohodnikov in drugih obiskovalcev Smrekovškega pogorja do narave.društvo
V popoldanskem delu sreĆanja je v Domu na
Smrekovcu potekala 5. redna in volilna skupšĆina zveze. Na skupšĆini smo predstavniki
Ćlanskih društev obravnavali vsebinsko in
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finanĆno poroĆilo NZ Smrekovec in poroĆilo
Nadzornega odbora v obdobju po zadnji skupšĆini, razrešili staro in izvolili novo vodstvo ter
na podlagi vsebinske razprave obravnavali in
sprejeli programske usmeritve za naslednji dve
leti.

ąistilna akcija - Ćistilo je 27 udeležencev

SkupšĆina NZ je potekala nekaj mesecev pred
iztekom mandata staremu vodstvu, ker je
dosedanji predsednik Bojan Rotovnik prevzel
pomembno dolžnost predsednika Planinske
zveze Slovenije. Nalogo predsednice NZ Smrekovec je predal Ireni Brložnik, ki je v svojem
40. letne obdobju zvestobe planinstvu med
drugim pred 30.leti opravila teĆaj Gorske straže, nato pridobila še strokovni naziv Vodnice
PZS in Varuhinje gorske narave, v PD Velenje
je naĆelnica Odseka za varstvo gorske narave,
v Savinjskem meddruštvenem odboru planinskih društev pa je zadnji dve leti vodja Odbora
za varstvo gorske narave. Tudi na poklicnem
podroĆju je vso delovno dobo delala na podroĆju varstva okolja ter s tem pridobila znanje in
izkušnje, ki so lahko koristne in uporabne pri
varstvu narave.
Sestava preostalega dela vodstva zveze je
ostala enaka kot v preteklem mandatnem
obdobju. Predsednici bosta zvezo še vnaprej
pomagala voditi podpredsednika Pavle Lesjak,

Obvestila Planinske zveze Slovenije
delovne akcije, postavila table na Smrekovcu,
opozarjala na problem voženj z motornimi
vozili v naravnem okolju, se aktivno vkljuĆila v
prizadevanja za spremembe zakonskih predpisov,…. Celovit pregled je dostopen na spletni
strani www.smrekovec.net. Preko spletne
strani je možno vzpostaviti tudi kontakt ter
podati morebitne pripombe in predloge.
Naravovarstvena zveza Smrekovec še vnaprej
vabi v svoje vrste društva, podporne organizacije ter posameznike, ljudi dobre volje in ljubitelje narave.

znan planinski delavec, med drugim Vodnik
PZS ter Inštruktor planinske vzgoje iz ąrne in
Matej Kortnik, Vodnik PZS in Ćlan Upravnega
odbora Planinskega društva Šoštanj. Vodstvo
zveze sestavljajo predstavniki vseh Ćlanskih
društev, predstavnik lastnikov zemljišĆ in
nekateri posamezniki – ljubitelji Smrekovca.
Po starosti in poklicnih usmeritvah je vodstvo
zelo pestro kar zagotavlja ravno pravšnjo mero
idej, znanja, izkušenj in energije za delovanje
zveze, katere osrednji namen in cilj ostaja
»OHRANITEV BIOTSKE RAZVRSTNOSTI SMREKOVCA«.

Aktivnosti zveze so doslej finanĆno omogoĆala
Naravovarstvena zveza Smrekovec je bila kot Ćlanska društva, nekateri gospodarski subjekti,
nadaljevanje delovanja projektne skupine obĆine pod Smrekovcem ter na podlagi javnih
civilne družbe za ohranitev Smrekovca, ki je razpisov tudi druge institucije. ąeprav bomo
zaĆela delovati leta 2004, ustanovljena leta Ćlani zveze aktivno delovali tudi na naĆine, ki
2005. Takrat so zapisali » z zvezo želimo spod- ne potrebujejo veliko finanĆnih sredstev,
buditi lokalna društva in lokalno prebivalstvo k bomo le ta za veĆje projekte še kako potreboaktivni udeležbi pri snovanju trajnostnega raz- vali. Upamo, da bomo na podlagi kvalitetne in
voja in s tem k ohranitvi naše naravne dedišĆi- prepriĆljive projektne dokumentacije tudi v
ne«. Zveza je doslej z namenom ozavešĆanja bodoĆe naleteli na razumevanje gospodarstva,
lokalnega prebivalstva in širše javnosti izdala lokalnih skupnosti ter drugih institucij.
Irena Brložnik
vrsto zloženk in letakov, organizirala tematske
okrogle mize in druge prireditve, organizirala
______________________________________________________________________________
delu je vodja gorskih stražarjev iz Koroške g.
Janez JuvanĆiĆ seznanil udeležence z delom v
preteklem letu, še posebej pa pohvalil vsa
planinska društva, saj so v akciji »OĆistimo
Slovenijo v enem dnevu« veliko prispevala k
temu, da je akcija tudi na Koroškem uspela. V
nadaljevanju je udeleženka sreĆanja iz Mute
Jožica Pušnik predstavila svoje poglede, kako
naj bi tudi planinci in ostali osvešĆeni pohodniki skrbeli za Ćisto okolje v gorah in osvešĆali
pohodnike, kako naj poskrbijo za varstvo narave v gorskem svetu. V nadaljevanju se je razvila živahna razprava, v katero je posegla tudi g.
Skobetova. V svojem nagovoru je izrekla kar
nekaj kritiĆnih besed na raĆun premajhnega
vkljuĆevanja koroških planincev v akcije, ki jih
pripravlja njihova Komisija. V zadnjih letih na
Koroškem ni bilo nikakršnih aktivnosti pri izobraževanju in usposabljanju varnostnikov narave, zato je povabila vsa planinska društva, da
se letos vkljuĆijo v procese izobraževanja, ki
jih pripravljajo v PZS. Ta usposabljanja bodo
zaradi donatorskih prispevkov in sofinanciranja
iz sredstev EU skorajda brezplaĆna za vse udeležence, zato vabi vsa planinska društva na
Koroškem, da na teĆaje usposabljanja pošljejo
svoje predstavnike.

SREąANJE GORSKIH STRAŽARJEV
NA GROHATU POD RADUHO

Skupinska slika udeležencev sreĆanja na Grohotu

V

okviru Meddruštvenega odbora PZS za
Koroško deluje moĆna skupina gorskih
stražarjev, ki se vsako leto sreĆajo na
Grohatu pod Raduho. Tam ocenijo svoje delo
v preteklem letu in si zastavijo cilje za naprej.
Letos se je sreĆanja udeležila tudi naĆelnica
Komisije za varstvo narave pri PZS ga. Rozi
Skobe s svojim možem, s Ćimer je to sreĆanje
dobilo še poseben peĆat, pa tudi sicer so se
gorski stražarji s Koroške seznanili z delom in
uspehi Komisije za varstvo narave. V uvodnem
27
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Še posebej so se udeleženci razveselili infor- SreĆanje so udeleženci zakljuĆili na planinski
macije, da se v letošnjem letu preko PZS prip- koĆi na Grohatu, ki je v upravljanju PD Mežica.
ravlja akcija ohranjanja naravnega bisera Lov- Naj ob tem omenimo še to, da je mežiško plarenških jezer na Pohorju. Ta naravni habitat je ninsko društvo edino, ki je v slovenskem proseden najlepših na Pohorju, zato je prav, da se toru za izgradnjo Ćistilnih naprav na vseh njije tudi Komisija za varstvo narave pri PZS hovih poskrbelo tudi planinskih koĆah.
vkljuĆila v aktivnosti za ohranitev te naravne
Mirko Tovšak
dedišĆine.
______________________________________________________________________________

JUBILEJNI 20. NOąNI ROKOVNJAŠKI POHOD TROJANE - KAMNIK

L

etošnjega jubilejnega 20. noĆnega Rokovnjaškega pohoda iz Trojan
do Kamnika, katerega organizator je bil že drugiĆ zapored Vodniški leto
št.udeležencev
odsek Planinskega društva Kamnik, se je kljub sprva malce dežev1991
188
nemu vremenu udeležilo 178 pohodnikov, kar je bilo v okviru priĆa- 1992
243
kovanj oziroma, Će pogledamo statistiko, udeležb pohodnikov v zadnjih
1993
284
sedmih letih. Pohodnike je na cilju pozdravil Ivan Resnik, predsednik 1994
232
Planinskega društva Kamnik, ki se je pohoda tudi sam udeležil. Skupaj s
1995
164
podžupanom obĆine Kamnik Branetom GoluboviĆem in Miranom Jerebom, 1996
203
organizacijskim vodjem pohoda so podelili diplome vsem udeležencem
1997
230
pohoda.
1998
215
Vseh 20 pohodov so se udeležili štirje pohodniki, ki so poleg diplome
1999
196
prejeli tudi kipec rokovnjaĆa. Šest udeležencev pohoda je za udeležbo
2000
361
na desetih pohodih prejelo naziv »ROKOVNJAą«. Ne smemo pozabiti tudi
2001
248
najmlajših med pohodniki, komaj desetletno Patricijo je na pohod pos2002
209
premil dedek. Najmlajši med fanti pa je bil petnajstletni Andrej iz Kam2003
184
nika. Tudi letos je bil najstarejši med udeleženci 83-letni KamniĆan Sta- 2004
183
ne SimšiĆ, ki ga je na poti spremljala hĆi Danica. Pohoda se je udeležil
2005
164
že devetnajstiĆ; Danica pa je bila tokrat na pohodu prviĆ. ąe bo le zdrav- 2006
129
je, je Stane obljubil, da pride tudi naslednje leto. Najstarejša med
2007
176
pohodnicami je bila Miša Magyar iz Kamnika, ki je v mikrofon korajžno
2008
125
povedala, da 2009
155
šteje
69 2010
178
pomladi.
SKUPAJ 4067
Pohoda pa se
je udeležila drugiĆ.
Pohodniki so si za spominsko darilo lahko
iz-brali majico ali kapo z znakom pohoda, darilo sponzorja Zavarovalnice Triglav. PraktiĆna darila za najstarejša in
najmlajša udeleženca sta prispevala Planinsko društvo Kamnik in OkrepĆevalnica
»SimonĆinka« Bled.
Peter LavriĆ, ki se sam letos pohoda ni
»aktivno« udeležil, je za Bilten, ki je
izšel ob jubileju, v kratkih vrsticah predstavil nekaj misli o dvajsetletni zgodovini
pohoda ter poudaril, da je vesel, da je
organizacijo dokonĆno prevzelo Planinsko društvo Kamnik oziroma njegov Vodniški odsek. Miran
Jereb, novi organizacijski vodja pohoda pa je bil v mislih že pri 21. pohodu.
Pohodniki so se, že tradicionalno, zbrali na Trojanah, kjer je Gostinsko podjetje Trojane odstopilo
prostor za vpisno mesto pohodnikov in za popotnico vsakemu podarilo krof. Brez njihovega razumevanja, podpore ObĆine Kamnik in Planinskega društva Kamnik pohoda s takšno vsebino ne bi bilo
mogoĆe izpeljati. Rokovnjaški golaž se je tokrat kuhal v gostišĆu »Pod skalo« v Kamniku. Pozabiti pa
ne smemo tudi Trgovine NAKUP iz Kamnika, ki že desetletje pripravlja pohodnikom noĆno okrepĆilno
malico, TuristiĆne domaĆije ąeh in Gostilne Furman v Lukovici, kjer je bil organiziran poĆitek pohodnikov. Zahvala gre tudi podjetju Volkswagen Gospodarska vozila in Društvu GRS Kamnik, katerega
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reševalci so spremljali pohodnike in zaradi odliĆne pripravljenosti udeležencev na sreĆo niso imeli veliko dela.
Naj vam zaželim sreĆno v gorah in nasvidenje v letu 2011!
Slika: Marjan Kobav – vodja pisarne, Jana Racman – vodja propagande in Miran Jereb
– koordinator pohoda

Jana Racman
Foto: Peter LavriĆ

___________________________________________________________________________________
pokrivajo planinske karte »Nanos«, »Snežnik«
in »Slovenska Istra, ąiĆarija, Brkini in Kras« v
merilu 1:50 000. Stara izdaja planinske karte
»Slovenska Istra, ąiĆarija, Brkini in Kras« v
merilu 1:50 000, omenjeno obmoĆje pokriva le
deloma, nova izdaja te planinske karte pa bo
predvidoma izšla letos poleti. Pot lahko prehodimo po etapah, ki jih oblikujemo po lastni presoji,
tudi glede na kondicijo, vremenske razmere ali odvisnost
od javnih prevozov. V dnevniku poti so poleg kratke
karakteristike o poti še seznam kontrolnih toĆk, lokacija
kontrolnega žiga in približni
Ćasi hoje. V drugem delu so
oštevilĆena okenca z imenom
kontrolne toĆke in na koncu
še stran za priznanje o prehojeni poti z rubriko o številki spominske znaĆke, ki jo
obiskovalec prejme po prehojeni poti. Sicer so v uvodnem delu še stran
za osebne podatke pohodnika in pravila, ter
naslovi PD kamor pohodnik z priporoĆeno pošto
pošlje izpolnjen dnevnik poti. S povratno pošto
bo prejel liĆno, barvno spominsko znaĆko, ki je
tudi upodobljena na naslovni strani dnevnika in
predstavlja Snežnik, kot najvišjo goro, ki jo
obišĆemo na poti, zelene gozdove pod njim in
travnike ter ravnice Vipavske doline in Krasa,
spodaj pa še modro slovensko morje… Dnevniki
poti so naprodaj v PD MDO Primorsko – Notranjski,
planinskih koĆah tega obmoĆja in na sedežu
MDO PN PD (Obalno planinsko društvo Koper,
Agrarne reforme 15 6000 Koper). Uradne ure
imajo ob torkih in Ćetrtkih od 17 do 19 ure. Tel
(05) 627 30 60.
Albin ŽnidarĆiĆ

POT MDO PRIMORSKO –
NOTRANJSKIH PLANINSKIH
DRUŠTEV

P

lanince in ostale uporabnike obvešĆamo,
da je predana v uporabo nova obhodnica
z imenom »Pot MDO Primorsko – Notranjskih planinskih društev«. Pot je idejna in realizacijska
zasnova vodje projekta, predsednika MDO in Vodje odbora za planinske poti Primorsko – Notranjskih
PD – Albina ŽnidarĆiĆa, sicer Ćlana
in vodje markacijskega odseka ter
podpredsednika PD Sežana. Projekt, je bil zasnovan in predstavljen že 25. Septembra 2003. Kasneje je bil veĆkrat dodelan in
nekoliko spremenjen. Na vsakoletnih sreĆanjih markacistov OPP MDO
Primorsko – Notranjskih PD je bilo
dogovorjeno, da bo vseh deset PD,
ki sestavljajo MDO in po katerih obmoĆju
poteka obhodnica, skrbelo za urejenost planinskih poti. Sicer pa je pot zasnovana tako, da
poteka po že obstojeĆih, markiranih in v registru KZP PZS registriranih planinskih poteh,
razen v dveh primerih in sicer BotaĆ – Socerb
in Šmarje nad Koprom – Padna, ki sta le deloma markirane. Orientacija na obeh navedenih
planinskih poteh pa je enostavna in zaradi
preglednosti terena lahka. Kratek opis se sicer
nahaja v dnevniku poti. Dolžina obhodnice je
okrog 330km, ima pa 28 kontrolnih toĆk, ki so
opremljene z obstojeĆimi ali novimi žigi.
Pohodnikom priporoĆamo, da s seboj nosijo
blazinico za žigosanje. V kolikor na kontrolni
toĆki ni žiga, ali je ta nedostopen, je kot
dokaz obiska veljavna tudi fotografija, ali
podpis verodostojne osebe (planinskega vodnika)… Omenjena pot poteka po obmoĆju, ki ga
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NARAVOVARSTVENI POHOD OB
DNEVU BIOTSKE PESTROSTI
nedeljo 23. 5. 2010, sta PD Krka Novo
mesto in Odbor za varstvo gorske narave
pri MDO Dolenjske in
Bele krajine organizirala
poseben
naravovarstveni
pohod.
Udeležilo se ga je 14
planincev, oziroma ljubiteljev narave, med njimi
tudi predsednik društva PD
Krka Novo mesto Anton
Progar, predsednik MDO PD
Dolenjske in Bele krajino
Rudolf Skobe, vodja odbora
za varstvo gorske narave
Rozalija Skobe in dva Ćlana upravnega odbora
društva. V skupini so bili kar trije vodniki PZS.
DomaĆinka Fanika Vovk in raĆunovodkinja društva nam je vso pot razkazovala domaĆo pokrajino
in njene posebnosti, za kar smo ji bili zelo hvaležni. Zbrali smo se v sonĆnem jutru pred trgovino
KZ v Žabji vasi, vasi, v kateri se je rodil Alojz
Knafelc, oĆe naše planinske markacije. Pot nas
je nato vodila po gozdni poti do Velikega Slatnika, skozi vas Hrib pri Orehku, Hrušico in Kavce,
vse do rastišĆa rumenega sleĆa. Že v bližini rastišĆa smo vonjali omamen vonj po vaniliji. Tisti, ki
so to znamenito in redko

V

rastlino pri nas videli prviĆ, so bili oĆarani nad
njeno divjo lepoto. Rozalija Skobe je to endemiĆno rastlino predstavila kar na njenem rastišĆu.
Prešteli smo prašnike in venĆne liste, ugotovili
na kakšnih tleh uspeva, katera gozdna drevesa so
njeni sosedi, predvsem pa kako bi lahko to rastlino in njeno rastišĆe še
bolj zašĆitili. Biologi so
dokazali, da se je namreĆ
obdržala še iz ledene dobe,
zato je naša dolžnost, da jo
obvarujemo pred nami ljudmi. Spoznali smo tudi
zakaj je potrebno take
redke rastline varovati in
pomen biotske pestrosti,
saj je leto 2010 Generalna
skupšĆina
Združenih
narodov razglasila za leto
biotske pestrosti. Vreme nam je bilo naklonjeno.
Bilo je sonĆno in toplo, le ob povratku smo se
morali zateĆi za nekaj minut pod streho bližnje
zidanice, da je dežna ploha minila.
Med potjo smo prijateljsko klepetali in si izmenjali svoje življenjske izkušnje. Ko pa smo se razšli, smo si obljubili, da bomo naslednje leto ob
cvetenju Azaleje pontice (Rhododendrom luteum) ponovili pohod, nanj pa povabili še naše
prijatelje.
Rozalija Skobe

___________________________________________________________________________________

SLOVENSKO PLANINSKO
ORIENTACIJSKO TEKMOVANJE
2010 JE BILO NA KOROŠKEM

P

laninska zveza Slovenije preko svojega
odbora za orientacijo pri Mladinski komisiji
redno pripravlja zakljuĆek tekmovanj v
orientaciji, ki ga izvajajo podroĆni odbori
mladinskih odsekov pri planinskih društvih. V ta
tekmovanja se vkljuĆujejo pretežno mladi planinci, ki obiĆajno delujejo v okviru planinskih
krožkov na osnovnih šolah. So pa ta tekmovanja
namenjena tudi starejšim planincem, zato udeleženci tekmujejo kar v šestih kategorijah. V te
kategorije so razvršĆeni tekmovalci po starostnih
skupinah, od najmlajših, kamor so vkljuĆeni
uĆenci do 6 razreda osnovne šole, do zadnje starostne kategorije, v kateri sodelujejo planinci
starostne kategorije nad 40 let.
ZakljuĆek lanskoletnih in letošnjih tekmovanj je
bil tokrat na Koroškem, zato je tudi PodroĆni
odbor mladinskih odsekov PZS za Koroško, ki ga
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vodi Izidor MoĆilnik, prevzel organizacijo in izvedbo tega tekmovanja. Na tekmovanju je sodelovalo kar 69 ekip iz 31 planinskih društev, to pa
pomeni, da se je na Ravnah in v Prevaljah, kjer
je potekalo tekmovanje, zbralo skoraj 300 udeležencev. Kljub maloštevilnemu organizacijskemu odboru in obĆasno slabim vremenskih pogojem so organizatorji tekmovanje uspešno izvedli,
je pa bila ta prireditev tudi uspešna manifestacija planinstva in promocija Koroške za celotno
Slovenijo. K uspešnosti prireditve so prav gotovo
najveĆ prispevali Izidor MoĆilnik kot tehniĆni
vodja in Andrej Mlinar, ki je prevzel organizacijo
tekmovanj, s svojimi nasveti pa tudi Tomaž Hudnik in Dušan Prašnikar.
Na razglasitvi rezultatov, ki je bila na igrišĆu
Osnovne šole Prežihovega Voranca na Ravnah je
bil prisoten tudi novoizvoljeni predsednik Planinske zveze Slovenije Bojan Rotovnik in predsednik
Meddruštvenega odbora PZS za Koroško Drago
Horjak. Ker smo imeli tokrat prviĆ priliko pozdraviti novega predsednika Planinske zveze na

Obvestila Planinske zveze Slovenije
uradni prireditvi na Koroškem, smo njegovo prisotnost tudi izkoristili za kratek pogovor.

Tudi planinci iz Šoštanja so se izkazali
Na vprašanje, kakšen pomen daje planinskim
orientacijskim tekmovanjem nam je povedal:
»Slovensko planinsko orientacijsko tekmovanje
je bilo letos izvedeno že trinajstiĆ zapored. Tradicija tovrstnih tekmovanj v Sloveniji pa je bistveno daljša, saj je bilo prvo takšno tekmovanje
organizirano že daljnega leta 1955. ZnaĆilnost
teh tekmovanj v celotnem obdobju je, da so na
njih nastopali veĆinoma mladi, Ćeprav je potrebno dodati, da je ta planinska dejavnost priljub-

ljena tudi med odraslimi. Na mladinskih orientacijskih tekmovanjih so združene mnoge vsebine
planinstva, zato sta poleg fiziĆne pripravljenosti
zelo pomembni tudi znanje in izkušnje. Splet
vsega skupaj pa daje dobro osnovo za varnejše in
doživetij polno obiskovanje gorskega sveta, kar
še posebej s pridom izkorišĆajo mladi planinci«.
Nismo pa se mogli izogniti tudi vprašanju, kakšne
cilje si je zastavil kot novo izvoljeni predsednik
PZS, ki združuje skoraj 60.000 slovenskih planincev. O tem nam je povedal:
»Pred in ob izvolitvi za novega predsednika Planinske zveze Slovenije sem predstavnikom slovenskih planinskih društev zagotovil, da bom
odprl okna naše organizacije in povzroĆil ustvarjalen prepih. Menim, da naša osrednja planinska
organizacija potrebuje spremembe predvsem pri
prilagajanju delovanja današnjemu Ćasu. Mnoge
planinske dejavnosti so na visokem nivoju, žal pa
organiziranost zaostaja. Spremembe bom poizkušal doseĆi s pomlajeno vodstveno ekipo, ki se bo
naslonila na pomoĆ starejših, izkušenih planinskih funkcionarjev.«
Mirko Tovšak

OSTALO
IGOR LEVSTEK (1931 – 2010)

N

a ljubljanskih Žalah smo se 21. maja 2010 poslovili od Igorja
Levstka, klasika modernega slovenskega alpinizma in
modernizatorja ljubljanske, s tem pa posredno tudi slovenske

GRS.
Na reševalnem podroĆju ga prviĆ zasledimo leta 1948, ko je še
mlad alpinist sodeloval pri reševanju v Žmavcarjih. Prav zaradi
odliĆnih ljubljanskih plezalcev se je tega leta baza (ena izmed
organizacijskih oblik) ljubljanske GRS iz Kamnika preselila v
Ljubljano. Deset let pozneje (1957) je Igor Levstek prevzel vodenje
ljubljanske postaje in jo leta 1961 predal Jožetu Govekarju – Jozvi,
ker mu poškodba noge ni veĆ dovoljevala aktivnega plezanja in
reševanja. A v teh petih letih je svoje moštvo izuril za težka
stenska reševanja, Aleš Kunaver je izumil vitel za te namene,
France AvĆin in Tone JegliĆ pa sta razvijala roĆno radijsko
postajico.
TehniĆna in organizacijska usmeritev Igorja Levsteka se odraža tudi v njegovih smereh, prvih vodnicah mlade generacije v svet Ćiste vertikale – Zajeda Travnika z Mitjem Klinarjem ter Direktna zajeda
Šit in Rumena zajeda Kogla z Milanom Scharo. Ta prvi povojni val alpinistov bi vsekakor moral v
Himalajo, toliko volje in sposobnosti je nosil v sebi.
NiĆ manj pomembno od Levstkovih modernih smeri in organizacijskih prijemov pa je izroĆilo naslednikom v obliki dveh knjig: plezalnega vodnika V naših stenah z izborom najpomembnejših smeri Kamniških in Julijskih Alp, ter zbornika Himalaja in Ćlovek (1957) s povzetkom vsega himalajskega dogajanja do sredine petdesetih let. Tam smo prviĆ brali o dosežkih Dinka Bertonclja na Daulagiriju leta
1954. Posebno zadnja je bila prava duhovna pobuda že takoj naslednji generaciji za naskok na Himalajo. Že zato si Igor Levstek zasluži trajen spomin in hvaležnost.
Tone Škarja
31
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STROKOVNA SLUŽBA PZS:
Danilo M. SBRIZAJ
01/43-45-682
01/43-45-691
generalni.sekretar@pzs.si
info@pzs.si
http://www.pzs.si

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

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

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

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

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

URADNE URE:
STROKOVNA SLUŽBA PZS:

ponedeljek
sreda
petek

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

PLANINSKA ZALOŽBA:

ponedeljek
sreda
petek

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

ODMOR ZA MALICO: od 10.30 do 11.00 ure.
Torek in Ćetrtek sta namenjena predvsem strokovnemu delu, ki ga morajo opraviti delavci strokovne službe v doloĆenih rokih. Prosimo, da navedeno upoštevate!

OBVESTILA PZS izhajajo enkrat meseĆno.
IZDAJATELJ:
UREDNIŠKI ODBOR:

TISK:
NAKLADA:

PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, Dvoržakova 9, p. p. 214, 1001 Ljubljana
Tone ŠKARJA (odgovorni urednik), Hedvika PETKOVŠEK (tehniĆna urednica)
ter Ćlani: Jože MELANŠEK, Emil PEVEC in Vesna LENART
To številko je pripravila in uredila Maja RODE.
TISKARNA RAVNIKAR, Marko Ravnikar, s.p., Kajuhova 2 A, 1230 Domžale
660 izvodov brezplaĆno, junij 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: info@pzs.si ali maja@pzs.si.
Zaželeno je, da prispevke napisane z raĆunalnikom, pošljete na naslov elektronske pošte ali na naslov PZS na CD ali
disketi. Uredništvo si pridržuje pravico do krajšanja, povzemanja ali delnega objavljanja prispevkov. Prispevki niso
honorirani. Uredništvo sprejema prispevke do zadnjega dne v mesecu za naslednji mesec.
Program informiranja o planinski dejavnosti sofinancirata Ministrstvo za šolstvo in šport in Fundacija za
financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji.
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Mladinska priloga Obvestil PZS
UVODNIK

MLADINSKI ODSEKI VABIJO

Sredi visokih gora. Čudovit pomladanski,
skoraj poleten dan. Nebo brez oblačka.
Sonce močno sije, vendar ni vroče. Malo
obiskovalcev. Spokojna tišina, sliši se samo
ptičje petje. Travnik poln gorskih cvetlic. Po
dolgi zimi v dolini, spet svež zrak. Oddaljeno
letalo na nebu. Idilična planinska koča na
robu skale. Vonj po golažu, klobasah in
enolončnici.
In potem vas na silo vržejo nazaj v dolino z
neverjetno majhno, lahko bi rekli 'dolinsko'
porcijo enolončnice! Tukaj ne gre za denar,
gre za velikost ene porcije za planinca. Sem
mogoče edina, ki misli, da je velika porcija
žgancev z ocvirki obvezen del gorništva? To
ni neka zastarela ideja, planinec porabi
veliko energije in zato pričakuje veliko
porcijo. No, to je veljalo vsaj včasih. Danes
pa ni več tako.
Planinske koče počasi zasedajo gostinci. Ne
bom kritizirala in obtoževala ali so pohlepni
ali ne, saj ne gre za ceno. Vendar so porcije
namenjene anoreskičnim damam v petkah in
moškim, ki so obsedeni s postavo in
hujšanjem... pa vendar taki obiskovalci ne
bodo nikoli prišli v planinsko kočo na žgance.
Mogoče pa postaja moderna ideja, da lahko
živimo od svežega zraka!? Lastniki kuhinje v
koči na Komni lahko poskusijo sami, v to naj
ne silijo obiskovalcev s tem, da jim za zajtrk
ponudijo:
- en kos rahlo presušenega toasta (ki
verjetno zdrži 14 dni),
- majhno marmelado iz Merkatorja,
- maslo za pol toasta in
- polovico skodelice čaja.
Moj oče bi tak zajtrk komentiral z besedami:
'To je kriminal...'

V uredništvu Obvestil PZS smo se
odločili, da uvedemo novo rubriko in
sicer Mladinski odseki vabijo. Rubrika je
namenjena obveščanju o datumih
predvidenih izletov, tekmovanj in drugih
prireditev, katerih se udeležujejo
Mladinski odseki ter rokov za prijave na
različne akcije in tabore.
15.junij – rok za oddajo komentarjev na
prenovo Mladega planinca in Cicibana
planinca
15.junij – rok za prijave na mednarodni
plezalno-gorniški tabor
19.junij – rok za prijave na mednarodni
mladinski tabor Ohridsko jezero
30.junij – rok za prijavo na seminar za
mentorje planinskih skupin
1.julij – rok za prijave prijave na
mladinski planinski tabor v Črni gori
MLADINA IN GORE
Šolsko leto se počasi izteka. Vsak izmed nas
se bo odpravil na zaslužene počitnice.
Pred nami pa v jeseni že 22. državno
tekmovanje Mladina in gore.
Regijska tekmovanja bodo potekala 6.
novembra 2010 in sicer na naslednjih
področjih:
1. regija – Podravje, Pomurje, Koroška,
Savinjska dolina
Izvajalec: OŠ SVETA TROJICA, PD HAKL
2. regija - Primorska; Notranjska, Posočje
Izvajalec: OŠ DESKLE, PD VALENTIN STANIČ
KANAL
3. regija – Ljubljansko območje, Gorenjska,
Dolenjska in Bela Krajina, Kamniško –
bistriško območje, Zasavje
Izvajalec: OŠ ŠENČUR, PD KRANJ

Vendar pa še vedno obstajajo kotički, kjer
se vsak planinec, tudi odrasel moški ne samo
2-letni otrok, dobro nasiti. Vendar so take
koče manj obiskane, v odročnih predelih...
na primer koča pri Savici ali koča z
najprijaznejšim oskrbnikom na Smrekovcu...
In to me vedno znova vleče nazaj v gore:
dejstvo, da bodo take 'normalne' planinske
koče vedno nekje, tudi če so skrite.

Vesna Lenart
1
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Planinska zveza Makedonije (MMSF) in njena
Mladinska komisija vas vabita na plezalni in
gorniški, treking tabor, ki ga pripravljajo v
čudovitem
okolju
Ohridskega
jezera,
zaščitenega tudi s strani UNESCO.

Državno tekmovanje bo potekalo januarja
2011 v SLIVNICI PRI CELJU.
Prijave:
Štiričlansko ekipo sestavljajo učenci in
učenke od šestega do devetega razreda
osnovne šole. Prijave pošljite do 19.
septembra 2010.
Za dodatne informacije se obrnite
koordinatorico tekmovanja Brigito Čeh
( 041-977-469 ).

na

Veliko lepih gorniških užitkov in naj bo vaš
korak varen, kjer koli boste hodili po naših
in tujih gorstvih.
Brigita Čeh

NEKAJ MEDNARODNIH…
Sem prebrala zadnjič lepo misel pisatelja
Paula Coelha: »Ko so tvoje noge trudne,
hodi v svojem srcu.«
Ko vas noge torej ne nesejo tja daleč preko
meja, pa bi radi šli, odprite vrata domišljiji,
naj poleti v nebo, odpotujte v srcu in mislih
…
Še vedno pa vabljeni, da se pestri druščini
hribovcev, plezalcev itd. tudi zares
pridružite.
Vabim vas na nekaj zanimivih letošnjih
mednarodnih taborov:

Cilj tabora: Glavni cilj mladinskega
plezalnega in treking gorniškega tabora je
zbrati mlade plezalce s celega sveta, in sicer
zbrati jih v Makedoniji ob čudoviti obali
Ohridskega jezera, primernega za plezanje,
pohodništvo in seveda plavanje: plezati v
mističnem kanjonu »Zli Dol«, se povzpeti na
vrh gore »Galičica« (2540 m) in plavati v
bisernem jezeru.

MEDNARODNI MLADINSKI PLEZALNI
IN GORNIŠKI TABOR – OHRIDSKO
JEZERO (GYS camp):

Tabor – kdaj: 21. – 27. junij 2010.
Kje: Ohridsko jezero, Makedonija.
Udeleženci in starostna skupina: Vabljeni
mladi od 16 do 30 let (največ 6 na planinsko
zvezo). Plezalci naj bi plezali v vodstvu
najmanj 6a po francoski lestvici. Imeti
morajo tudi ustrezno tehnično znanje
(varovanje, spuščanje itd.). Udeleženci pod
18 let morajo imeti spremljevalca (mladinski
vodnik, alpinist, plezalec itd).

ФПСМ
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PLEZALNO-GORNIŠKI
TABOR
~
PLEZANJE BREZ MEJA »Festival
Evropa – Azija« (GYS camp):

Zavarovanje: Vsak udeleženec mora sam
poskrbeti za ustrezno zdravstveno z
medicinsko asistenco v tujini in nezgodno
zavarovanje v primeru nesreče in za
reševanje, veljavno za čas in program tabora
ter za potovanje na in z njega domov.
Potrdilo oz. kopijo prinesite s seboj.
Zborno mesto: Kamp »Gradište«, na
prijavno-vhodnem delu kampa. Registracija
udeležencev bo odprta cel dan 21. 6. do
polnoči.
Nastanitev: Kamp »Gradište«, spanje v
šotorih, za katere bo poskrbel organizator (1
šotor na 2 udeleženca).
Oskrba: Polni penzion, za kosila
poskrbljeno kot večja malica za seboj.

Organizator: Plezalna zveza Rusije (CFR) in
Mladinski planinski klub 'Voskhozhdenie'.

bo

Kdaj: 11. julij – 2. avgust 2010.

Oprema:
Plezalni pas, plezalke, vrečka za magnezij,
čelada, vrv (60 m), 15 kompletov,
pripomoček za varovanje, zaščitna krema
proti soncu in sončna očala, spalna vreča,
podloga (armaflex …), naglavna svetilka,
primerna oblačila, čutara in toaletne
potrebščine za osebno nego, osebna prva
pomoč in osebna zdravila.

Kje: Yekaterinburg, Ural in Gorny Altay
(Zgornji Altaj), Rusija.
Ural je naravna meja med Evropo in Azijo in
se razteza v dolžini 2000 km od severa do
juga.
Največje
uralsko
mesto
je
Yekaterinburg, ki leži v Srednjem Uralu in
1500 km vzhodno od Moskve.
Ural je pravo gorsko območje, polno divjih
sten, jezer, gozdov in gora, ki so posebej
zanimive za plezalce, planince in turiste.
Med fantastičnimi granitnimi stenami
Srednjega Urala je masiv Shikhan (smeri
dolge 30 – 50 m, od lahkih do zelo
zahtevnih). Prvi del festivala bo ravno v
masivu Shikhan.
Drugi del tabora pa bo daleč na drugi strani
Rusije, v Gorny Altay, Zgornjem Altaju,
soteski Ak-Tru, kjer se nahaja tudi
alpinistični center z istim imenom Ak-Tru.

Cena: 200 € na udeleženca za celotni
program, plača se na začetku tabora.
Vključeno: nastanitev, prehrana, vodenje in
organizacijski stroški.
Rok prijav: Prijave sprejema MK PZS,
Dvoržakova
9,
1000
Ljubljana
oz.
mladinska.komisija@pzs.si do 19. 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
plezalne izkušnje (navedite tudi stopnjo
plezanja po francoski lestvici).
Dodatne informacije: pri predstavnici MK
PZS
v
YC
UIAA
Zdenki
Mihelič,
mihelic.zdenka@gmail.com

3
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Lokacija tabora:

Glavni poudarki tabora/ festivala: plezanje
za začetnike in zahtevnejše plezanje v
stenah za bolj izkušene, trening, gorništvo,
ekološki aspekt, druženje, petje, izleti,
spoznavanje prijateljev.
Zborno mesto: 11. julija na letališču
Koltzovo ali na železniški postaji v
Yekaterinburgu (Sverdlovsk).
Nastanitev in oskrba: šotori; polni penzion.
Prevozi znotraj festivala: avtobus, vlak.
Oprema: šotor, plezalna oprema ~
standardna dinamična vrv (10,5 – 11 mm,
dolžine 40 – 50 m, 1 vrv za dve osebi),

Udeleženci: 18 – 25 let.
Skupno št. udeležencev na taboru: največ
20.
Letnik 14 / številka 6
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PLEZALNI
TABOR
–
»CRIMEA
FESTIVAL« na polotoku Krim (GYS
camp):

plezalni čevlji, plezalni pas, čelada itd.;
dereze, cepin, nahrbtnik, čutara, spalna
vreča in podloga/ armaflex, kopalke, treking
čevlji, zaščitno sredstvo proti soncu in
komarjem, baterijska svetilka, oblačila in
rezervna oblačila, (osebna) prva pomoč,
osebna zdravila, toaletne potrebščine itd.;
po želji tudi kakšna igra, knjiga, svinčnik,
fotoaparat, glasbeni instrumenti.
Zavarovanje: Vsak udeleženec mora sam
poskrbeti za ustrezno zdravstveno z
medicinsko asistenco v tujini in nezgodno
zavarovanje v primeru nesreče in za
reševanje, veljavno za čas in program tabora
ter za potovanje na in z njega domov.
Potrdilo oz. kopijo prinesite s seboj.
Cena: 340 €.
V ceno je vključeno: strokovno vodstvo in
celoten program festivala od prihoda na
letališče oz. železniško postajo v mestu
Krasnodar do zaključka festivala. Cena
vključuje tudi prevoz iz Yekaterinburga do
Altaja (mesto Biysk) in nazaj.
Cena ne vključuje: prihod iz Slovenije in
nazaj ter lastni dodatni stroški.
Rok prijav: Prijave sprejema MK PZS,
Dvoržakova
9,
1000
Ljubljana
oz.
mladinska.komisija@pzs.si do 15. 6. 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 tudi na kratko vaše izkušnje
in aktivnost v hribih, izkušnje, plezanje
(kakšne zahtevnosti…).
Dodatne informacije: pri predstavnici MK
PZS v YC UIAA Zdenki Mihelič,
zdenka.mihelic@siol.net.
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Organizator: Plezalna zveza Ukrajine (UMF).
Tabor – kdaj: 17. – 26. september 2010.
Kje: Sudak, Krim, Ukrajina.
Nekaj informacij o področju (avtorica
Natalya Perlova):
http://www.mountain.ru/article/article_dis
play1.php?article_id=1249
in
http://www.freakclimbing.com/modules.ph
p?name=News&file=article&sid=1206
V tem času (september) je na Krimu
približno 25 stopinj C, morje pa ima 19 – 20
stopinj C.
Udeleženci in starostna skupina: Vabljeni
mladi plezalci od 16 do 30 let. Plezalci naj
bi plezali v vodstvu najmanj 5c po francoski
lestvici. Imeti morajo tudi ustrezno tehnično
znanje (varovanje, spuščanje itd.).
Udeleženci pod 18 let morajo imeti
spremljevalca (mladinski vodnik, alpinist,
plezalec itd).
Zavarovanje: Vsak udeleženec mora sam
poskrbeti za ustrezno zdravstveno z
medicinsko asistenco v tujini in nezgodno
zavarovanje v primeru nesreče in za
reševanje, veljavno za čas in program tabora
Letnik 14 / številka 6
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Rok prijav: Prijave sprejema MK PZS,
Dvoržakova
9,
1000
Ljubljana
oz.
mladinska.komisija@pzs.si do 25. 7. 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
plezalne izkušnje (navedite tudi stopnjo
plezanja po francoski lestvici).

ter za potovanje na in z njega domov.
Potrdilo oz. kopijo prinesite s seboj.
Nastanitev: v hotelu, v sobah za 2, 3 ali 4
ljudi.
Oskrba: Polni penzion.

Dodatne informacije: pri predstavnici MK
PZS v YC UIAA Zdenki Mihelič,
mihelic.zdenka@gmail.com
Srečno, kjerkoli se boste potepali – zares ali
v domišljiji po vršacih in neskončnih
daljavah, vedno pa v objemu sonca in
prijateljev.
Pazite nase ter … 'mejte se radi! ☺
Nekaj mednarodnih pripravila:
Zdenka Mihelič

NOVICE MLADINSKIH ODSEKOV
40 LET MO PD KRKA NOVO MESTO
Letošnje leto je že 40. leto, odkar se
sistematično vzgaja mlade s planinskimi
vsebinami na novomeškem področju.
Kako je bilo ob ustanovitvi in v prvem
desetletju MO je zbral in zapisal prvi
načelnik g. Jože Perše.
Leta 1970 je štelo PD Novo mesto približno
200 članov. Upravni odbor je organiziral
vsako leto največ pet izletov, sicer pa se je
ukvarjal z vprašanjem, kako obnoviti
premajhno in dotrajano planinsko kočo pri
Gospodični.
Tedanji član upravnega odbora Franček
Kocuvan, predmetni učitelj biologije in
kemije na OŠ Šmihel, je menil, da bi bilo
dobro društvo pomladiti. Njegov predlog je
padel na rodovitna tla. V začetku februarja
sta tajnik društva Tone Trunkel in Franček
Kocuvan obiskala ravnatelje osnovnih in
srednjih šol z željo, da bi med učitelji,
ljubitelji narave, našli kandidate za
mentorski tečaj.

Oprema:
Osebna plezalna oprema (plezalni pas,
plezalke, vrečka za magnezij, čelada, vrv
(60 m), kompleti, pripomoček za varovanje,
trakovi, neskončne zanke), pa zaščitna
krema proti soncu in sončna očala, primerna
oblačila, čutara in toaletne potrebščine za
osebno nego, osebna prva pomoč in osebna
zdravila.
Cena: 325 € na udeleženca za celotni
program, plača se na začetku tabora.
V ceno je vključeno: strokovno vodstvo in
celoten program festivala, nastanitev,
prehrana,
svetovanje
in
vodenje,
organizacijski stroški, izleti po planu.
Cena ne vključuje: prihod iz Slovenije v
Sudak in nazaj ter lastni dodatni stroški
(npr. telefon, lastni dodatni izleti, spominki
itd.).

Na začetku letnih počitnic je društvo poslalo
na mentorski tečaj v Vrata pet prosvetnih
delavcev:
Marijo
Moravec,
Frančka
7
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Med počitnicami smo tiste mlade planince,
ki so se redno udeleževali izletov med
šolskim letom, popeljali na tridnevni izlet
mladinskega odseka. Med njimi so bili
najlepši: Triglav, Kriški podi in pogorje
Krna. Tovarna Krka nam je že takrat
plačevala avtobusne prevoze za te nagradne
izlete.
Prvo planinsko šolo smo imeli leta 1973 na
osnovni šoli Škocjan, kjer je bilo takrat 64
planincev, planinsko šolo pa jih je uspešno
končalo 23.
Leta 1975 smo pripravili prvo orientacijsko
tekmovanje za Trdinov pokal. Leta 1976 sta
se najboljši, pionirska in mladinska ekipa,
udeležili
republiškega
tekmovanja
v
orientaciji na Celjski koči in naša pionirska
ekipa je zasedla odlično drugo mesto. To
ekipo je za tekmovanje pripravil planinski
vodnik Tomaž Kocuvan.

Kocuvana, Antona Dragana, Štefana Goršeta
in Jožeta Peršeta. Enotedenski tečaj je
potekal v Šlajmarjevi koči v organizaciji PZS.
Planinska oprema, ki so jo prinesli
inštruktorji, je bila skromna, radovednost in
navdušenje kandidatov pa izredno. Spoznali
smo osnove vodništva, nevarnosti in
vremenoslovje v gorah, varstvo narave, prvo
pomoč… Teoretični del je potekal v koči,
vsak dan pa smo vadili tudi na terenu.
Najzahtevnejša tura je bila do bivaka IV.
Tam smo vadili tudi zaustavljanje pri padcu
na snežišču. Za več kot trideset tečajnikov
smo imeli pet cepinov, toda vadili smo toliko
časa, da smo bili vešči tega podviga. Vreme
nam je bilo naklonjeno, inštruktorji prijazni,
a dosledni. Po večerji smo vsak dan zakurili
taborni ogenj. Kolegi, ki so že vodili
planinske krožke, so nam govorili o svojih
izkušnjah, učili smo se planinske pesmi,
spoznavali družabne igrice, sklepali nova
prijateljstva.
Še tisto jesen smo ustanovili planinske
krožke na naslednjih osnovnih šolah: Škocjan
(mentor Jože Perše), Šmihel (Franček
Kocuvan), Brusnice (Marija Moravec),
Šmarjeta (Tone Dragan), Center (Lojze
Zupančič in Ana Thorževski), na Gimnaziji
(Metka Valentinčič) in Vajenski šoli (Štefan
Gorše).

To je le nekaj utrinkov o ustanovitvi in
začetkih delovanja Mladinskega odseka.
Gradivo zbral in zapisal: Jože Perše
Planinski krožki in izleti za mlade so se
izvajali že pred ustanovitvijo MO. Z
ustanovitvijo MO pa je postalo delo z
mladimi bolj sistematično organizirano in s
pestrejšim programom. V teh 40. letih se
je prehodilo mnogo planinskih poti, stkalo se
je veliko znanstev in prijateljstev, dogodilo
se je mnogo nepozabnih doživetij. Iz mladih
planincev so zrasli odrasli, odgovorni in
samostojni planinci, ki prenašajo svoje
planinsko znanje in ljubezen na nove
generacije planincev.

Na prvem jesenskem sestanku Upravnega
odbora smo ustanovili Mladinski odsek, za
načelnika pa izvolili Jožeta Peršeta.
Že naslednje leto sta začela delovati
planinska krožka na osnovni šoli Bršljin
(mentorica Rezka Žibert) in Grm (mentorica
Slavka Petrič). Leta 1971 smo poslali na
vodniški tečaj osem planincev. Štirje so
uspešno opravili tudi pripravništvo in to so
bili prvi planinski vodniki v našem društvu.
Pomagali so pri vodenju izletov mladinskega
odseka in ostalih društvenih izletov.
Mentorji v Šmarjeti, Brusnicah in Vajenski
šoli so kmalu omagali, krožki na ostalih šolah
pa so bili naslednjih dvajset let izredno
delavni. Število planincev našega društva se
je v sedmih letih približalo številki tisoč. Več
kot polovica je bilo mladih.
Prva leta je vsak planinski krožek pripravil
svoj program dela, povprečno pet do deset
izletov.
Letnik 14 / številka 6

Največja pohvala in zahvala ob tem ljubileju
pa
pripada
mentorjem,
vodnikom,
načelnikom in predsednikom, ki so s svojim
prizadevnim delom naredili veliko za mlade
planince.
Dovolite mi, da naštejem le nekaj vsebin iz
bogatega programa:
- za osnovnošolce in srednješolce je
bilo izvedenih 10 taborov na različnih
lokacijah,
vsako leto po 10 celodnevnih izletov,
veliko orientacijskih tekmovanj, od
tega 8 za Trdinov pokal,
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Zelo zanimiva je bila projekcija fotografij iz
40 letnega, bogatega programa dela z
mladimi planinci. Hodnike OŠ Center pa je
krasila razstava plakatov, ki so jih izdelali
učenci planinskega krožka pod mentorstvom
Toneta Andrejčiča in Majde Markovič.
Ta slovesnost je bila priložnost, da smo
obudili delček zgodovine MO, srečali stare
znance, vodnike, mentorje s planinskih poti,
ko smo vodili mlade planince in skovali smo
tudi nekaj novih načrtov za delo v naslednjih
letih.
Zbrala in zapisala načelnica MO:
Majda Markovič

tekmovanje v znanju iz vsebin
planinstva – Mladina in gore, kjer so
bili vedno pohvalno uspešni
z
mladimi
planinci
je
bilo
organiziranih veliko čistilnih akcij
vsako tretje leto je bila izpeljana
Planinska šola. Zadnja je bila letos 2010.

Poudariti je potrebno, da se je leta 1980
začelo uvajati v planinstvo tudi predšolske
otroke v akciji Ciciban planinec, ki
nepretrgoma deluje že 30 let.
Tudi za Cicibane planince je bilo izpeljanih
10 enotedenskih taborov in 3 tridnevne. Tudi
sedaj v vrtcih uspešno izvajajo akcijo
Ciciban
planinec.
Njihovo
delo
pa
nadgrajujemo v planinskih krožkih po OŠ, na
izletih in akcijah MO.
Naš glavni cilj je pripraviti mlade planince
za odgovorno, varno obiskovanje gora,
varovanje narave in vsestransko upoštevanje
Planinskega kodeksa in ob tem doživljanje
zadovoljstva in zapolnitev potreb po
gibanju, spoznavanju, druženju, in še bi
lahko naštevala.
Naše geslo je: POJDIMO SKUPAJ VARNO V
GORE
Kako smo praznovali? Delovno in slovesno.
10. aprila smo imeli planinsko turo od
Jugorja na Gospodično. Na tej turi je bilo
106 udeležencev. Pri Gospodični smo imeli
kulturni program v izvedbi mladih planincev
iz OŠ Drska in pregled dosedanjih uspehov,
ki sta jih predstavila Jože Perše in Majda
Markovič. Vsi udeleženci smo dobili
spominske majice, tekstilne vrečke za
shranjevanje
malice
in
pogostitev.
Praznovanje smo nadaljevali pri Miklavžu.
Ta del je bil za mlade udeležence najbolj
zabaven, saj smo jim vodniki in mentorji
pripravili zanimive igre in tekmovanja.
Bolj slavnostno pa je bilo praznovanje 20.
maja 2010, na prireditvi v OŠ Center, kjer so
za kulturni program poskrbeli učenci šole.
Govorniki so bili: ravnateljica šole,
dolgoletna mentorica planinske vzgoje ga.
Vida Zupančič Yebuah, g. Tone Progar
predsednik PD, g. Jože Perše prvi načelnik,
Majda Markovič sedanja načelnica in g. Uroš
Kuzman predsednik MK PZS.
9
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Nagradni izlet ali kako uživati na
deževen dan
Prvotni načrt je bil pohod na Nanos iz
Predjame. V soboto 15. maja je bila
napoved slaba in vsak je pomislil: 'Ah, bolje
da ostanem doma, gotovo bo dolgčas!'
Napaka! Resda naši organizatorji niso mogli
izvesti prvotnega načrta, vendar…so imeli
rezervnega. Mislim, da obisk Škocijanskih
jam ni bil nikomur odveč, saj vedno
fascinirajo. Ker pa smo na voden ogled
čakali kar nekaj časa, so nam ga mladinski
voditelji popestrili z bansi. Bilo jih je veliko;
bansov mislim. Ampak bili so tako dobro
izvedeni, da se nobenega nismo naveličali.
Po kosilu (in še nekaj skupnih igrah ter
kvizu) se je del ekipe poslovil. Ostali smo se
skupaj odpeljali do Ljubljane, od tam pa
spet vsak na svoj konec. Dan je hitro minil in
bil je lepa priložnost za spletanje novih
prijateljstev, saj smo bili iz vseh koncev
Slovenije.

AS
Izlet na Mehovo
V soboto 22. 5 smo se odpravili na Mehovo.
Zbrali smo se pred gostiščem Prepih, od
koder smo se z osebnimi avtomobili odpeljali
do Podgrada. Tam nas je počakal domačin
Marjan, kateri nam je med potjo
pripovedoval svoje zgodbe iz mladosti. Na
vrhu nam je nekaj povedal o zgodovini
gradu, pokazal pa nam je tudi, kako se
rezlja palico. Pri sestopu smo si ogledali še
naravni vodnjak, srnjad v ogradi in že smo
bili na našem izhodišču. Naš vodič nas je
potem povabil k sebi domov, kjer nas je

Fotografije: Branko Dolinar
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pogostil s domačimi dobrotami. Vsem
udeležencem pa je podaril rezljano palico.

Po tečaju sem bila navdušena in polna idej
za delo v domačem planinskem društvu
Šentjošt. Začela sem še bolj aktivno
sodelovati pri delu z otroki in mladimi in
tudi sama organizirala kakšno aktivnost.
Ustanovili smo tudi mladinski odsek.
Na tečaju za mladinske voditelje sem
srečala nekaj članov iz planinskega društva
Snežnik, Ilirska Bistrica. Naši dve društvi sta
v skupini društev, ki skupaj postavijo
planinske tabore, nato pa se zvrsti sedem
izmen. Spoprijateljili smo se in tako sem že
naslednje poletje pristala še na njihovem
planinskem taboru, poleg našega. Skupaj
smo ves teden pripravljali program
družabnosti in bili dober tim mladinskih
voditeljev, ki v vsaki situaciji na taboru
priskočijo na pomoč. Za tem me je čakal še
nepozaben tabor z našim planinskim
društvom.
Že pozimi je prišlo novo vabilo za
sodelovanje. Domen Strle iz PD Snežnik,
Ilirska Bistrica je sprejel ponudbo, da vodi
seminar družabnosti v gorah v Bavšici. K
sodelovanju je povabil še tri mladinske
voditelje – Andreja, Davida in mene ter
vodnika Nejca, ki je bil v vodstvu tudi na
našem tečaju za mladinske voditelje. Sledile
so organizacijske priprave ter sestavljanje
programa in že je bil tukaj konec aprila ter
petkovo jutro, ko smo se znašli v Bavšici. Vsi
z velikimi pričakovanji in malo v skrbeh, saj
je bil to naš prvi samostojni projekt, ki smo
ga želeli dobro izpeljati. Prav poseben
občutek je, ko se iz udeleženca akcij
preleviš v vodjo, ki pred prihodom
udeležencev ureja in pripravlja še zadnje
stvari. Prav ponosen si nase. In potem
pridejo ljubitelji gora, nasmejani in polni
energije čakajo, kaj bodo lepega doživeli.

Zahvalili smo se za odlično vodenje in
pogostitev, ter se z avtomobili odpeljali do
Jurne vasi, kjer smo si ogledali divje prašiče
v ogradi, se malo pozabavali z igrico
pujsanje in že smo bili v avtomobilih in na
poti proti Ruperč vrhu, kjer smo si ogledali
še razvaline gradu.
Rok Kovšca

POT OD TEČAJA ZA MLADINSKE
VODITELJE 2008 DO VODENJA
SEMINARJA DRUŽABNOSTI V BAVŠICI
2010
Malo po naključju, veliko pa zaradi
občudovanja gora me je pred dvema letoma
pot pripeljala v Bavšico na tečaj za
mladinske voditelje. To je bil nepozaben
teden s čudovitimi ljudmi. V eni najlepših
alpskih dolin smo teden dni poglabljali svoje
znanje o gorah in gorništvu, naučili smo se
veliko o družabnosti v gorah in o tem kako
otrokom na planinskih taborih in drugih
aktivnostih v gorah čim bolj popestriti
trenutke. Imeli smo odlične voditelje,
udeleženci pa smo se zelo povezali in
neverjetno zabavali.
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izobraževanje na srečanjih. Zdaj lahko
rečemo, da smo uspešno izpeljali prvi
projekt pri Mladinski komisiji in upamo, da
nas bodo še kdaj povabili k sodelovanju.

Za
dobrodošlico
smo
udeležencem
predstavili Mladinsko komisijo ter akcije, ki
jih izvaja. Povedali smo tudi nekaj o tem,
kaj sploh so mladinski voditelji in kako se
lahko vključijo v delo planinskega društva.
Sledile so najrazličnejše igre, ki so nas
spremljale ves konec tedna. Spoznavne igre,
štafetne igre in skupinske igre na prostem,
zabavne igre, ki jih lahko uporabimo za
jutranjo telovadbo ter igre za popestritev
večerov. Veliko smo tudi peli in se učili
banse. Zelo smo se zabavali ob nočni igri v
gozdu, saj ima tema poseben čar. Vsi smo se
vživeli, se plazili po tleh in poskušali v lovu
na čebulo/krompir premagati nasprotno
ekipo. Na zaključni večer smo imeli tudi
»pokaži kaj znaš« oziroma »Bavšica ima
talent« in se nasmejali do solz. V nedeljo
zjutraj smo se odpravili še na krajši pohod in
se zraven spet zabavali ob igrah, kar na jasi
ob poti.

Katja Maček

PONUDBA ZA TABORNI PROSOTOR
DOM MORS MOST NA
Breginjem (560 m n. v.)

nad

Dom MORS Most na Nadiži je bivša stražnica
in leži poldrugi kilometer nad mejnim
prehodom z Italijo in dobra 2 km je oddaljen
od Breginja. Zadnjih 15 let na Mostu na
Nadiži potekajo taborjenja otrok, mladine,
mladih družin, kolesarjev, planincev, gorskih
reševalcev in mladih gasilcev.

Vse lepe stvari tako hitro minejo. Nasmejani
obrazi udeležencev tečaja in njihova
zagotovila, da se v Bavšico še vrnejo so nas
razveselila. Bili smo zadovoljni, da smo
nekaj znanja lahko predali naprej in utrnili
kakšno novo idejo, ki bo popestrila delo v
planinskih društvih po Sloveniji. Tudi člani
vodstva smo pridobili veliko. Vodenje takega
seminarja je zanimiva izkušnja, ki te navda s
ponosom, samozavestjo in veseljem. Naučiš
se odgovornosti, zabavaš se in spoznavaš
nove ljudi, s starimi prijatelji pa se še bolj
povežeš.
Na kratko je to pot, ki smo jo začeli na
tečaju za mladinske voditelje, nato smo si
nabirali izkušnje v domačih planinskih
društvih in obujali spomine na naše
Letnik 14 / številka 6

NADIŽI

Dom razpolaga z dvema ločenima objektoma
in asfaltiranim igriščem.
V prvem objektu je kuhinja, jedilnica,
sanitarije za osebje, shramba in soba s
kopalnico.
V drugem objektu je 5 sob s pogradi in 50
ležišči, dve ločeni kopalnici in sanitarije.
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Športno igrišče nudi možnost za igro
košarke, nogometa, odbojke.
Zraven je tudi prostor za kurjenje
tabornega ognja.

UPORABA DOMA
na dan/ osebo
ALI
DOMA IN ŠOTORIŠČA
5,00 €

Dom je možno po predhodni rezervaciji
najeti ali souporabljati pri taborjenjih s
šotori.

Informacije
za rezervacije uporabe Doma MORS
Most na Nadiži:

POGOJI UPORABE DOMA MOST NA NADIŽI
in
UPORABE DOMA MOST NA NADIŽI
ZA TABORJENJA S ŠOTORI

00 386 (0)41 352 581, 00 386 (0) 5 38 82 126
(Žarko Trušnovec)

grs.tolmin@siol.net

Nudimo vam možnost uporabe Doma Most na
Nadiži (sanitarije, kuhinja z jedilnico,
prenočišča) skupaj z možnostjo postavitve
šotorov. Pri rezervaciji imajo prednost
uporabniki, ki izvajajo taborjenja in druge
izobraževalne dejavnosti.
Kje: SZ del Slovenije, Posočje,
Breginjem, 12 km do Kobarida
Kdaj: junij – september po dogovoru

Mladinsko prilogo izdaja:
Mladinska komisija PZS
Odgovorna urednica:
Vesna Lenart

nad

Mednarodne novice:
Zdenka Mihelič
Tehnični urednik:
Aleš Pregel

Cena:
- vključuje stroške uporabe: prenočišč,
kuhinje z jedilnico, sanitarij in šotorišče.
- Predvidoma se na travniku ob domu lahko
postavi 15 do 20 šotorov.

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

SPOT KOROŠKA 2010
Državna orientacijska preizkušnja SPOT Koroška 2010 je bila pika na i ligaških tekmovanj, ki čez
leto potekajo v osmih področnih ligah po vsej Sloveniji: Savinjska, Rogaška, Podravska, Zasavska,
Gorenjska, Koroška in Primorska področna planinska orientacijska liga ter Področna planinska
orientacijska liga Smrekovec. Organizacija je letos "prikolobarila" na Koroško. Državno planinsko
orientacijsko tekmovanje je ob pomoči Odbora za orientacijo pri Mladinski komisiji Planinske
zveze Slovenije, ki ga je letos zastopal Dušan Prašnikar, organiziral Koroški pokrajinski odbor
mladinskih odsekov z organizacijskim vodjem Andrejem Mlinarjem in s tehničnim vodjem
Izidorjem Močilnikom na čelu, ki so jima na pomoč priskočili še Tomaž Hudnik, Franc Kadiš in
Jaka Kotnik, dve ekipi Gorske reševalne službe Koroške in okrog 35 prostovoljcev iz koroških
planinskih društev.
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V dveh tekmovalnih dneh je svoje znanje iz planinske orientacije pokazalo 320 tekmovalcev v 69
ekipah. Ekipe so s pomočjo zemljevidov z vrisanimi kontrolnimi točkami, ki so jih morale
poiskati, skušale čim hitreje prehoditi progo, na kateri so reševale tudi praktične naloge iz
znanja orientacije, prve pomoči, poznavanja gorstev, varstva narave, planinskih vozlov ter
poznavanja dela in življenja Lovra Kuharja – Prežihovega Voranca, pomerile pa so se še v
teoretičnem

znanju

iz

snovi

planinske

šole.

Tekmovalci v kategorijah C, D in H so na sobotni dnevni tekmi, na kateri so tekmovalno vročico
hladile prave aprilske plohe, nanizali dobrih 20 kilometrov iz Raven na Koroškem na Naverški vrh
do Leš, nato so jo ubrali pod Homom in mimo Šrotneka nazaj v Ravne, krajšo nočno traso pa so
zaznamovale naloge iz nočne orientacije in orientacija po mestu. Nedeljski orientacijski labirint
je tekmovalce lažjih kategorij usmerjal po bližnji okolici Raven, od Naverškega vrha do
Prežihovine, trasa težjih kategorij pa se je raztegnila tudi preko 25 kilometrov čez drn in strn iz
Raven mimo Šteharjevega vrha, Brinjave gore, Leš do Prežihovine in nazaj do ravenske osnovne
šole, na progi pa so tekmovalci spoznali tudi uporabo avtomatskega defibrilatorja.
Slovensko planinsko orientacijsko tekmovanje SPOT Koroška 2010 je tako okronalo nove državne
prvake v planinski orientaciji. Spodaj so navedene prve tri ekipe iz vsake kategorije, sicer pa so
rezultati

s

celotnim

točkovanjem

objavljeni

na

spletni

strani

http://mk.pzs.si/orientacija/spot/spot-2010.
Organizatorjem čestitke za dobro organiziran SPOT saj tudi občasni dež ni mogel do živega dobri
volji tekmovalcev. Na snidenje prihodnje leto na Primorskem.
Manca Čujež, Dušan Prašnikar
mesto Ime ekipe

Planinsko društvo

A kategorija – učenci do 6. razreda OŠ (15 ekip)
1

Kremenčkovi

PD Gornja Radgona

2

Unkl banda

PD Ruše

3

Velikonočnica

PD Boč Kostrivnica

B kategorija – učenci 7., 8., 9. razreda OŠ (10 ekip)
1

Legende

PD Slivnica pri Celju

2

Zdrava izbira

PD Dobrovlje Braslovče

3

Lavženki

PD Lovrenc na Pohorju

C kategorija – mladi od 1. letnika SŠ do vključno 26. leta (7 ekip)
1

Klinčki

PD Laško

2

Ljubitelji F&F&PD Zabukovica

PD Slivnica pri Celju

3

Izbrisani

PD Gornja Radgona

D kategorija – mlajši člani nad 27 let (6 ekip)
1

Alpski izvidniški črvi
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2

Lisjaki

PD Poljčane

3

Nas 5 je najboljši par

PD Slivnica pri Celju

E kategorija – starejši člani nad 40 let (8 ekip)
1

Grče

PD Ruše

2

Meliščarji

PD Ljubljana Matica

3

Neizgubljivi

PD Ptuj

F kategorija – družine (3 ekipe)
1

Jurše

PD Ruše

2

Strela McQueen

PD Poljčane

3

Kozorogi

PD Polzela

G kategorija – lažja odprta (17 ekip)
1

Ksihti

PD Ruše

2

Zverinice iz Rezije

PD Gornja Radgona

3

Bibice

PD Žalec

H kategorija – težja odprta (2 ekipi)
1

Malo tu malo tam

PD Ajdovščina

2

Njam

PD Ljubljana Matica

15
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22.TEKMOVANJE MLADINA IN GORE 2010/2011

Piši z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI.

zadeva
Regijsko tekmovanje Mladina in gore: 6.november 2010

podatki
Ekipa
Ime ekipe:
Planinsko društvo:
Osnovna šola:
Mentor
Ime in priimek:
Naslov (ulica, hišna št.):
Poštna številka:

Kraj:

Telefon ali GSM:
Elektronska pošta:

podpisi in žigi

Kraj in datum

opombe
Prijavnico pošljite na naslov:
Mladinska komisija,
Planinska zveza Slovenije,
Dvoržakova 9,
1001 Ljubljana
s pripisom 22.tekmovanje MIG

Žig PD ali OŠ

Mentor

Obvestila Planinske zveze Slovenije
Zakonodaja in uradne objave
PLANINSKAZVEZA SLOVENIJE
UPRAVNI ODBOR PZS
1001 LJUBLJANA, DVORŽAKOVA 9
ŠTEVILKA: UO/ 0599 -2009
DATUM: 15. 12. 2009

zapisnik 17. seje UO PZS

ZAPISNIK

17. seje UO PZS, ki je bila 12. novembra 2009 na Gospodarski zbornici Slovenije, Dimičeva ulica 13, v Ljubljani.
Seja se je pričela ob 16.00 uri. Prisotnih je bilo 24 članov UO PZS z glasovalno pravico. Prisotni so bili:
Predsedstvo UO PZS: mag. Franci Ekar, Gašparič Stanko, Goršič Marko, Rudolf Skobe in mag. Uroš Vidovič,
Voljeni člani UO PZS: Eržen Miro, Borut Peršolja, Petkoš Janez, Ponebšek Roman, Rotovnik Bojan, Škerbinek
Danilo, Tomše Tone,
Načelniki komisij in odborov: Boris Madon (VK), Rozalija Skobe (KVGN)
Predsedniki MDO: France Benedik (Gorenjske), Drago Horjak (Koroške), Marjan Kobal (namestnik KBO), Manja
Rajh(Savinjske), Lipič Drago (Pomurje), Marinka Koželj Stepic (Ljubljana), Anton Purg (Podravja), Rupnik Gregor
(Posočja), Bojan Gorjup (namestnik Zasavja), Žnidarčič Albin (Primorsko – Notranjske),
Ostali: Jožica Srpčič (predsednica NO), Vladimir Habjan (PV), Franc Štibernik (GK), Jože Melanšek (OP), Vera Šmid
(računovodja) in Mija Damjan – Stegu (vodja pisarne PZS).
Opravičili so se: Kuzman Uroš (MK), Janez Pretnar (KGP)
Za sejo je bil predlagan naslednji DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Pregled in potrditev zapisnika 16. seje UO PZS z dne, 18.06.2009 (Franci Ekar, Danilo Sbrizaj)
Potrditev predloga Programa dela komisij in finančnega načrta PZS za leto 2010 (Danilo Sbrizaj, Vera Šmid)
Potrditev višine članarine za leto 2010 (Danilo Škerbinek)
Potrditev cene Planinskega vestnika za leto 2010 (za redne naročnike, za tujino, posamezne številke in A
člane PZS) in poročilo odgovornega urednika PV o uresničevanju uredniške politike (Vera Šmid, Vladimir
Habjan)
Imenovanje članov komisije za pripravo volitev (potrditev članov…..) mag. Franci Ekar
Obravnava in potrditev predlogov za najvišja priznanja PZS v letu 2009 (spominske plakete in svečane listine)
ter določitev kraja, datuma in ure svečane seje UO PZS (Jože Melanšek)
Obravnava Pravilnika o povračilih potnih stroškov (Vera Šmid, Danilo Sbrizaj)
Potrditev odstopa člana Uredniškega odbora PV
Potrditev novega člana Založniškega odbora
Razrešitev Uredniškega odbora Obvestil PZS in imenovanje novega (mag. Franci Ekar)
Potrditev predloga GK o razdelitvi sredstev reciprocitete za leto 2009 (Franc Štibernik)
Določitev vrednosti zemljišč v lasti PZS za vnos podatkov v bilanco PZS
Sprejem predlogov bilateralnih sporazumov (NMA, PSS, PSH, PS BIH, PS ČG)
Vprašanja in pobude članov Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije
Tekoče zadeve in razno

PZS mag. Franci Ekar je dal na 17. sejo UO PZS predlog za razrešitev generalnega sekretarja iz razloga
nesposobnosti in neizvajanja delovnih nalog. Predlog podaja tudi na pobudo in ugotovitve Odbora za članstvo,
ugotovitev Predsedstva UO PZS ter ugotovitve v delovni skupini in vednostjo predsednice Nadzornega odbora.
Prejeli smo tudi nekaj Pobud za 15. točko dnevnega reda in sicer od Bojana Rotovnika, Gregorja Rupnika in Draga
Horjaka.
Po ugotovitvi, da je seja sklepčna je predsednik v sprejem predlagal sklep:
SKLEP 1/12-11: UO PZS potrjuje predlagani dnevni red za 17. sejo UO PZS z razširitvijo dnevnega reda s
točko: Predlog za razrešitev generalnega sekretarja iz razloga nesposobnosti in neizvajanja delovnih nalog
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 1. TOČKI
PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 16. SEJE UOPZS, Z DNE 18. 06. 2009.
Gradivo je bilo poslano po redni pošti.
Pripombe je poslal Drago Horjak in sicer: SKLEP 16/18 – 06: Planinska zveza Slovenije sprejema in podpisuje
stališča o medsebojnem sodelovanju med obema Zvezama (PZS in GRZS), ki so jih zavzeli in oblikovali
pooblaščeni predstavniki obeh zvez (PZS in GRZS) na skupnem sestanku 22. 04. 2009. Pripomba je sprejeta.

Zakonodaja in uradne objave
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K temu je še dodal, da bi se morala Komisija za gorsko reševanje do današnje seje preimenovati v Komisijo za
gorsko reševanje in preventivo. O zadevi je potrebno temeljito razmisliti. Rudi Skobe je pojasnil, da je Komisija za
usposabljanje in preventivo vnesena v Statut in bi se s tem moral tudi dopolniti Statut. Po razpravi je bilo
dogovorjeno, da se zadeva prouči in se do Skupščine pripravi dopolnitev Statuta, če bo tega preimenovanja prišlo.
Organizirati je potrebno sestanek z KGRS in KUP in se do marčevske seje o tem dogovoriti.
SKLEP 2/12-11: Zapisnik s pripombami se potrdi. Sklep je bil soglasno sprejet.
Danilo Škerbinek je opozoril, da člani UO še vedno niso prejeli varčevalnih ukrepov, ki bi lahko bili sestavni del
finančnega plana.
K 2. TOČKI
POTRDITEV PREDLOGA PROGRAMA DELA KOMISIJ IN FINANČNEGA NAČRTA PZS ZA LETO 2010 (VERA ŠMID)
Gradivo je bilo poslano po redni pošti.
Vera Šmid je predstavila finančni načrt, ki je narejen na osnovi pričakovanih prihodkov in odhodkov v taki situaciji
kot smo. Povišanje indeksa je max. za 5%.
Naloga PZS je, da se aktivno vključuje v programe razpisanih sredstev državnih organov in drugih institucij,
pridobivanja sredstev iz evropskih strukturnih skladov za različna področja dela. Veliko aktivnosti moramo postoriti
pri pridobivanju sponzorjev in donatorjev, ki so eden od virov prihodkov.
Zelo pomembna pa je aktivnost pridobivanja novega članstva v planinsko organizacijo, kar je naloga vseh nosilcev
planinske dejavnosti, od organov PZS, organov MDO in še posebno planskih društev.
Jože Rovan, KTK je povedal, da je bilo delo komisije v finančnem planu obravnavano diskriminatorno. Komisija
deluje 2 leti in v teh dveh letih je bilo narejeno veliko, glede na to, da je bilo začeto iz nič. Izpolnjene so bile vse
naloge, ki so si jih zadali v planu, izveden je bil tečaj turno kolesarskega vodnika in osveščanje javnosti v skladu s
priporočili turnega kolesarstva. Pripravljena je zgibanka, vendar se ne more izdati, ker ni sredstev za to, izveden
pa je bil tudi tabor. Dogovorili so se z kolesarsko zvezo in pridobili državne licence turno kolesarskega vodnika. V
tujini ta dejavnost zelo dobro uspeva in tudi raste. Gre za dejavnost, ki prihaja in pričakuje, da bo ta komisija
obravnavana vsaj tako kot druge komisije pri UO.
Vse komisije pri UO imajo indeks 100, samo KTK ima indeks 67, meni, da za dejavnost, ki je dobro zastavljena, to
ni vzpodbudno. V to dejavnost je potrebno vlagati že zaradi preventive.
Franc Štibernik, GK je pojasnil neke zadeve okoli dela, sprašuje se če je delo komisije sploh smotrna, če društva
delajo izven GK, brez sodelovanja z GK. Prav tako bi se morala GK javljati direktno na javnem razpise.
Predsedstvo UO dela vzporedno s GK, zato se bo potrebno dokončno dogovoriti ali bo delo, ki ga ima v pristojnosti
opravljala GK ali Predsedstvo UO. Osnova za delo GK je v društvih pomoč v PD-jih, kar doslej tega ni bilo.
Drago Horjak KGRS, najbolj sta osiromašeni KUP in KGRS. Tema dvema dejavnostima bo potrebno nameniti več
sredstev.
Danilo Škerbinek je poudaril, da je res veliko stvari odprtih, nujne so aktivnosti, ki bi pripeljale do želenih
rezultatov glede planinskega premoženja. Rabimo GK, ki bi kvalitetno skrbela, usmerjala in delala na projektu
planinskih koč.
Povedal je tudi, da je struktura članstva S+Š katastrofalna in je potrebno tej dejavnosti posvetiti ogromno
aktivnosti.
Dodal je še, da po zaporedju organizatorjev zasedanja skupščin je PZS na vrsti, da 27. 03. 2010 organizira v
Sloveniji izredno skupščino CAA. Odločitev za sklic izredne skupščine je nujno potreben zaradi dogovora o
aktivnostih v povezavi z EU.
Skupščini prisostvuje običajno okoli 25 ljudi. PZS bo po vzgledu tovrstnih skupščin z izvedbo tega zasedanja
(organiziranje, prostor, priprava materialov, pošta, večerja,..) imela cca 2.500€ stroškov.
Jože Rovan je povedal, da je mladino potrebno pritegniti z dodatnimi dejavnostmi, oni rabijo aktivnosti,
druženja.
Po dolgi razpravi je bil sprejet:
SKLEP 3/12-11: Člani UO so se seznanili s predlogom finančnega načrta, ki se bo dodatno korigiral in se bodo
upoštevale pripombe.
Popravki finančnega načrta bodo izdelani (ko bodo znana odobrena sredstva iz razpisov) do aprila 2010. Takrat bo
izdelan končni načrt za skupščino v maju 2010.
Sklep je bil sprejet z 1 glasom proti.
K 3. TOČKI
POTRDITEV VIŠINE ČLANARINE ZA LETO 2010 (DANILO ŠKERBINEK)
Gradivo je bilo poslano po redni pošti.
Danilo Škerbinek je povedal, da so članarina in zavarovalni pogoji ostali enaki kot lansko leto. Društva morajo do
15. novembra oddati poročila. Vsa gradiva in članske znamkice bo možno dobiti od 15. decembra dalje.
Vera Šmid je povedala, da je članarina 2010 nadaljevanje članarine 2009. Članstvo bo po vsej verjetnosti ostalo na
enaki ravni kot lansko leto, kar je v tem recesijskem obdobju dober pokazalec.
SKLEP 4/12-11: Člani UO so potrdili s višino članarine 2010.
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Danilo Škerbinek je podal poročilo o sestanku Odbora za članstvo, kritičen je podatek, da se je S+š prepolovilo to
je kader, ki se bi najbolj aktivno lahko vključeval v delo PZS. Prav tako ni vzpodbuden tudi podatek, da je članstvo
B1 upadlo Tretji problem pa je enotna evidenca članstva. Rabimo idejni projekt, ki bi bil strokovno pripravljen, da
bi lahko kandidirali na razpisih. Beležka o sestanku bo objavljena v Obvestilih.
K 4. TOČKI
POTRDITEV CENE PLANINSKEGA VESTNIKA ZA LETO 2010 (ZA REDNE NAROČNIKE, ZA TUJINO, POSAMEZNE
ŠTEVILKE IN A ČLANE PZS) IN POROČILO ODGOVORNEGA UREDNIKA PV O URESNIČEVANJU UREDNIŠKE POLITIKE
(VERA ŠMID, VLADIMIR HABJAN)
Gradivo je bilo poslano po redni pošti.
Vera Šmid je povedala, da se bo cena PV za malenkost dvignila. Letna naročnina bo 34,00 EUR, posamezen izvod v
prosti prodaji 3,40 EUR, za naročnike iz tujine 58,00 EUR, letna naročnina za A člane 25,50 EUR (sestavni del
članarine A).
Planinski vestnik se bo preoblikoval, prešli bodo na A4 format. Za tiskarske storitve je bila pridobljena ugodnejša
ponudba.
SKLEP 5/12-11: Člani UO so potrdili višino PV in novo obliko tiska na A4 format. Sklep je bil soglasno sprejet.
Vladimir Habjan je pojasnil novo vizijo, novo obliko in delo PV. Količinsko (strani) bo PV enak kot v stari obliki.
Večina evropskih revij je na tem A4 formatu. PV mora iti s časom naprej. Koncept revije gre v to smer, da se gre v
uporabnost revije navzven, da se ne išče samo bralce znotraj PZS. V vsaki reviji bosta 2 prilogi (Slovenija in
tujina).
Janez Petkoš je predlagal, da se po PD naredi anketa kaj je v PV dobro in kaj ne, kaj radi berejo. Urednik PV mu
je pojasnil, da je bila anketa narejena lansko leto.
K 5. TOČKI
IMENOVANJE ČLANOV KOMISIJE ZA PRIPRAVO VOLITEV (POTRDITEV ČLANOV…..) MAG. FRANCI EKAR
Predsednik PZS mag. Franci Ekar je predstavil predstavnike MDO za v Komisijo za pripravo volitev. Člani so: Franc
Štokar (MDO Dolenjske in Bele Krajine), Mirko Tovšak (MDO Koroške), Jože Stanonik (MDO Gorenjske), Zvone Šere
(MDO Ljubljane), Bogdan Seliger (MDO Notranjske), Drago Lipič (MDO Pomurja), Breda Jurič (MDO Podravja), Jože
Prah (MDO Zasavja) in Franc Hovnik (Savinjski MDO).
SKLEP 6/12-11: Člani UO so soglasno potrdili člane komisije za pripravo volitev.
K 6. TOČKI
OBRAVNAVA IN POTRDITEV PREDLOGOV ZA NAJVIŠJA PRIZNANJA PZS V LETU 2009 (SPOMINSKE PLAKETE IN
SVEČANE LISTINE) TER DOLOČITEV KRAJA, DATUMA IN URE SVEČANE SEJE UO PZS (JOŽE MELANŠEK)
Gradivo je bilo poslano po redni pošti.
Jože Melanšek je podal poročilo 3. seje Odbora za priznanja. Zaradi zapletov PD, MDO in PZS se zopet pojavlja en
in isti problem, slaba evidenca društev oz. neaktivnost nekaterih PD oz. MDO.
Utemeljitev mora biti o aktivnostih člana. Zadeva se mora reševati na relaciji PD-MDO, preden pride na PZS. Jože
Melanšek je dal pobuda, da generalni sekretar poskrbi, da se priznanja ko prispejo na PZS takoj vnesejo v
računalniško evidenco. Pobuda: UO naj zadolži podpredsednika odgovornega za delo z MDO-ji, da na primeren
način na prvi seji predsednikov MDO da na dnevni red dodatno točko v zvezi s priznanji - kako dopolniti
Pravilnik o priznanjih.
SKLEP 7/12-11: Seznam prejemnikov najvišjih priznanj PZS /spominske plakete in svečane listine) se potrdijo
v predlagani obliki. Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 8/12-11: Svečana seja 2009 bo 5. decembra 2009, ob 11. uri, v osnovni šoli Brezovica, v organizaciji
občine Brezovica, MDO Notranjske in Planinske zveze Slovenije. Sklep je bil soglasno sprejet.
K 7. TOČKI
OBRAVNAVA PRAVILNIKA O POVRAČILIH POTNIH STROŠKOV (VERA ŠMID)
Gradivo je bilo poslano po redni pošti.
Vera Šmid je predstavila Pravilnik o povračilu potnih in drugih stroškov.
Danilo Škerbinek je povedal, da se za vsako službeno pot naredi poročilo, ki je osnova za obračun.
Roman Ponebšek pripomba v 3. členu (ni določena osnova), 12. člen (vodja akcij projektov, 13. člen (operativno
kako se bo izvedel člen).
Bojan Rotovnik, predlaga da se črta zadnji stavek 11. člena (varovanje osebnih podatkov), 13. člen pri povračilu
hitrih cest in avtocest za druge predstavnike PZS ne samo za P UO in predsednika. Rudi Skobe je pojasnil, da je
usposabljanja opredeljeno v posebnem pravilniku in tam so opredeljeni tudi potni stroški.
SKLEP 9/12-11: Pravilnik se potrdi z upoštevano pripombo (črta zadnji stavek 11. člena).
Sklep je bil soglasno sprejet.
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K 8. TOČKI
POTRDITEV ODSTOPA ČLANA UREDNIŠKEGA ODBORA PV
PV je poslal na UO predlog: Upravnemu odboru Planinske zveze Slovenije predlagam, da sprejme sklep, da g.
Andrej Mašera izstopa iz uredniškega odbora Planinskega vestnika.
Urednik Andrej Mašera je bil član uredništva od leta 2002, izstopa pa na lastno željo.
SKLEP 10/12-11: Člani UO so potrdili izstop Andreja Mašera iz uredniškega odbora Planinskega vestnika na
lastno željo. Sklep je bil soglasno sprejet.
K 9. TOČKI
POTRDITEV NOVEGA ČLANA ZALOŽNIŠKEGA ODBORA
Založniški odbor Planinske založbe pri UO PZS je na svoji 12. redni seji soglasno potrdil novega člana odbora
gospoda dr. Daliborja Radovana.
Dr. Dalibor Radovan je:
- univ. dipl. inž. geodezije z doktoratom iz geodezijskih ved,
- zaposlen je kot vodja razvojnega sektorja na Geodetskem inštitutu Slovenije,
- v začetku 90. let je bil že član Založniškega odbora za področje kartografije,
- je navdušen planinec in redno obiskuje slovenske gore in gore v tujini.
SKLEP 11/12-11: Člani UO PZS so potrdili novega člana Založniškega odbora g. Daliborja Radovana. Sklep je bil
soglasno sprejet.
K 10. TOČKI
RAZREŠITEV UREDNIŠKEGA ODBORA OBVESTIL PZS IN IMENOVANJE NOVEGA (MAG. FRANCI EKAR)
Predsednik PZS je predlagal razrešitev uredniškega odbora Obvestil PZS in imenovanje novega.
Bojan Rotovnik je postavil vprašanje zakaj se razrešuje uredniški odbor. Roman Ponebšek je prosil, da se na sejo
poda odstopna izjava trenutnega odgovornega urednika.
SKLEP 12/12-11: Predlog se prestavi na naslednjo sejo UO oz. dokler se ne podajo odstopne izjave oz.
natančne obrazložitve dosedanjega odbora Obvestil PZS.
K 11. TOČKI
POTRDITEV PREDLOGA GK O RAZDELITVI SREDSTEV RECIPROCITETE ZA LETO 2009 (FRANC ŠTIBERNIK)
France Štibernik je pojasnil, da je bilo gradivo poslano po pošti. Bojan Rotovnik je postavil ali je v zadnjih 2 letih
prišla na PZS kakšna pritožba o nespoštovanju pravilnika cen o nočitvah in pijač tistih društev, ki so navedeni kot
prejemniki reciprocitete.
Marjan Kobal je postavil vprašanje kakšna je kršitev PD Kamnika. Franc Štibernik mu je pojasnil, da cenik, ki je
naveden na spletni strani PD Kamnik ni usklajen s cenikom o priporočenih cenah, ki jih je sprejel UO PZS.
Danilo Škerbinek je postavil vprašanje ali so tisti, ki so prejemniki tudi podpisali pogodbo s PZS.
Po razpravi je bil sprejet
SKLEP 13/12-11: Sredstva reciprocitete ne morejo dobiti tista planinska društva oz. planinske koče, ki ne
spoštujejo pravilnika oz. predpisa o obratovanju planinskih koč.
Franc Štibernik je povedal, da se bo v kratkem tudi modificiral pravilnik o planinskih kočah.
SKLEP 14/12-11: Če se ugotovi, da je kdo kršil predpise dobi sredstva iz reciprocitete naslednji, ki je na
seznamu.
France Benedik je podal pobudo, da bi morali biti kriteriji za razdelitev reciprocitete pripravljeni in biti jasno
opredeljeni.
Borut Peršolja je povedal, da PD Domžale take pogodbe kot je bila posredovana ni podpisalo, ampak so bila
posredovane na PZS dopolnitve in še vedno čakajo na poziv za sestanek. Prav tako meni, da društva s 1000€ ne
morejo narediti nič konkretnega, da je potrebno to drugače razdeliti.
SKLEP 15/12-11: Predlog reciprocitete se potrdi v pripravljeni obliki pod pogojem, da se upošteva sklep
13/12-11.
K 12. TOČKI
DOLOČITEV VREDNOSTI ZEMLJIŠČ V LASTI PZS ZA VNOS PODATKOV V BILANCO PZS
Gradivo je bilo poslano po redni pošti.
Vera Šmid je pojasnila, da je to pripravljeno zato, da se lahko vrednost zemljišč PZS vnese v računovodske knjige.
Na osnovi izpiskov iz zemljiškoknjižnih evidenc o lastnini PZS, predlagamo upravnemu odboru PZS, da se vknjiži
navedena lastnina v poslovne knjige PZS (na posamezna zemljišča, ker še ni bilo ovrednoteno in ne vpisano).
Ocena je narejena glede na informativne cene kmetijskih zemljišč in gozda, posredovanih iz občin in
nepremičninske agencije.
Posamezno zemljišče se bo na osnovi sklepa UO PZS vknjižili med osnovna sredstva in se za to vrednost povečal
poslovni sklad (premoženje PZS). Knjiženje na konto 936000 -prejeta sredstva na osnovi opredmetenih in
neopredmetenin sredstvih. Zemljišča se ne amortizirajo. Datum vknjiženja je 1.1.2009.
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Bojan Rotovnik želi, da se članom UO posreduje evidenca vseh zemljišč, ki jih ima PZS v lasti. Postavil je tudi
vprašanje kako se rešuje problem Alpski vrt na Golteh.
Franc Štibernik je povedal, da pri tem predlogu GK ni sodelovala, ima kar nekaj pripomb. Ta seznam je le en
delček seznama in meni, da ta dokument ni primeren za knjiženje. Predlaga, da se te cene potrdi in da se v to
vključi tudi GK, da sodeluje zraven in se naredi popoln seznam.
SKLEP 16/12-11: Vrednost zemljišč v predlagani obliki so člani UO potrdili, vse kar pa je neopredeljeno pa naj
naredi in dopolni GK.
Sklep je sprejet.
K 13. TOČKI
SPREJEM PREDLOGOV BILATERALNIH SPORAZUMOV (NMA, PSS, PSH, PS BIH, PS ČG)
Bojan Rotovnik je predlagal, da se točka prestavi na naslednjo sejo, ker gradiva niso bila dostavljena članom UO
in ne vejo o čem se odloča. Predlog je bil sprejet!
K 14. TOČKI
VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV UPRAVNEGA ODBORA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
Včlanitev v PZS
PZS je dne 19. 10. 2009 prejela s strani MDO Gorenjske predlog za vpis Turno smučarskega kluba Olimpik v
članstvo PZS. Klub je posredoval vso potrebno dokumentacijo.
SKLEP 17/12-11: Turno smučarski klub Olimpik se sprejme v članstvo PZS, deloval bo pod okriljem Komisije za
turno smučanje. Sklep je sprejet.
Cene nočitev, osnovne prehrane in napitkov
Gospodarska komisija je Upravnemu odboru Planinske zveze Slovenije predlagala, da v skladu z 50. členom Statuta
Planinske zveze Slovenije, sprejme sklep o najvišjih cenah nočitev, osnovne prehrane in napitkov v kočah I. in II.
kategorije, ki ga je v skladu s 16. členom »Pravilnika o upravljanju, poslovanju in opremi planinskih koč« pripravila
Gospodarska komisija UO PZS na seji GK PZS dne 4.11.2009. Sprejet je bil
SKLEP 18/12-11: Člani UO PZS so potrdili najvišje cena nočitev, osnovne prehrane in napitkov v kočah I. in II.
Kategorije v letu 2010. Sklep je bil sprejet z 1 glasom proti.
Predlog razrešitve generalnega sekretarja
Predsednik PZS mag. Franci Ekar je podal predlog za razrešitev generalnega sekretarja iz razloga nesposobnosti
in neizvajanja delovnih nalog. Predlog podaja tudi na pobudo in ugotovitve Odbora za članstvo, ugotovitev
Predsedstva UO PZS ter ugotovitve v delovni skupini in vednostjo predsednice Nadzornega odbora. Predsednik je
predlog podal v razpravo:
France Benedik je postavil vprašanje kako se bo to reševalo s finančnega vidika, saj je Danilo Sbrizaj v rednem
delovnem razmerju.
Tone Tomše meni, da bi moral pri tej zadevi biti prisoten generalni sekretar in postavil vprašanje kdo bo naprej
opravljal njegovo delo.
Roman Ponebšek je opozoril, da se na tak način kot je bil sprejet predlog za razrešitev generalnega kretarja ne
sprejme. Če se nekoga razrešuje mora biti ta oseba prisotna. Dokler ni enega kvalitetnega poročila se o tej točki ni
smiselno pogovarjati.
Janez Petkoš je mnenja, da je Danili Sbrizaj eden boljših sekretarjev in mu ne gre v glavo kaj je kar naenkrat
narobe, želi da se zadeva točno precizira.
Bojan Gorjup je bil tudi mnenja, da se v njegovi (GS) odsotnosti tega ne rešuje. O zadevi se je potrebno bolj
poglobljeno pogovarjati.
Manja Rajh na eni od sej GK je bilo vprašanje kdo je strokovni delavec za KPP in GK. Vsak človek ima dobre in
slabe lastnosti. Danilo Sbrizaj je eden boljših sekretarjev, prav tako nasprotuje, da bi se o tem kakor koli sklepalo,
smatra da je potrebno vse prej analizirati.
Rudi Skobe je povedal, da GS imenuje in razrešuje predsednik. Zaupanje med njima pa že zdavnaj ni več in zato
se ne more več delati na tak način. Če ni zaupanja takega sekretarja ne moremo več imeti, če so mu bila vzeta vsa
pooblastila tudi ne more več delati na tak način.
Danilo Škerbinek je predstavil veliko njegovega slabega dela, saj način njegovega dela in poslovodenja ne
ustreza. Veliko dela povezanega z Odborom za članstva, ki ga ima za opraviti generalni sekretar ni bilo
opravljenega. Eden izmed mnogih neopravljenih del je zavarovanje turnih kolesarjev in alpinistov. Do sestanka, ki
bi ga moral organizirati generalni sekretar, ni prišlo do 24. 8. 2009. zapisnik o sestanku bi se moral poslati v Tilio z
našimi dopolnitvami, kar pa se je zgodilo šele 18.9. 2009. Dopis iz Tilie je 3 tedne ležal na mizi generalnega
sekretarja. Prosil je predsednika, da bi zamenjal osebo, ki bo delala z Odborom za članstvo, s tako osebo, ki bo
operativna in delavna, oseba, ki bi ji lahko zaupal. Kar koli bo danes sklenjeno je prosil, da dobi drugo osebo za
delo z Odborom za članstvo, saj ni narejenega nič kar bi moralo biti, je še na koncu poudaril.
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Predsednik PZS mag. Franci Ekar je povedal, da še vedno ni organiziranega sestanka s PD Idrija v zvezi s
Hlevišami za katerega je bil zadolžen. 25 let je delal kot strokovni delavec na GK pa je mnogo stvari
nedokončanih, odprtih, neurejenih, primopredaja med načelnikoma GK ni bila narejena tako kot mora. Prav tako
je prišlo iz delovne skupnosti, da kar dela generalni sekretar zmore sama strokovna služba. Knjižnica PZS je
neurejena in neprimerna za uporabo, že nekaj čas se prosi generalnega sekretarja, da se to uredi. Individualna
pogodba ni bila podpisana taka kot je bila narejena v začetku oz. tako kot so tekli razgovori. Po zagotovilu
odvetnika Kovača pogodba ni taka kot jo je on pripravil. Strokovna služba rabi novo moč, operativnega in
učinkovitega delavca.
Gregor Rupnik se je strinjal z večino sogovornikov pred njim. Ko se je sprejemalo iz v.d. v generalnega sekretarja
so bili iz MDO Posočja proti, prav tako so sedaj proti razrešitvi. MDO Posočja ima širšo nezaupnico.
Drago Horjak je opozoril, če se bo generalni sekretar pritožil na vodenje postopka, ima generalni sekretar v
individualni pogodbi zaposlitev za nedoločen čas in s tem je stopnja izobrazbe izničena. Stroški pravdanja bodo
rasli v nebo, kdo jih bo plačal? Generalnega sekretarja imenuje Upravni odbor na predlog predsednika. Postavil je
vprašanje, če se je z njim kdo pogovarjal o zadevi, da 6.12.2009 izpolni prve pogoje za upokojitev, kajti to je
odločitev vsakega posameznika kdaj gre v upokojitev.
Borut Peršolja je postavil vprašanje, če se razprava nadaljuje oz. če bo predsednik nadaljeval z razpravo? Meni,
da sta Tone Tomše in Jože Rovan človeka, ki najbolj poznata Danila Sbrizaja in sta največ časa preživela z njim.
Očitno nismo tako zreli, da bi spoštovali častni kodeks slovenskih planincev, saj je nefer, da se o taki kočljivi
zadevi pogovarjamo ko oseba ni prisotna. Povedal je, da predsednik želi svojo odgovornost prenesti na neko
imaginarno zadevo. Čeprav je predlog podal predsednik in pobuda je njegova.
Dodal je še, da je generalni sekretar otrok Predsedstva UO PZS, do potankosti je izpilil in obvladal vse metode, ki
so se v Predsedstvu UO PZS vsa ta leta pripravljale, organizirale, delale. Med vrsticami je predsednik povedal, da
se je kar naenkrat zamenjala prva stran individualne pogodbe. Takrat ko se je sprejemalo Danila Sbrizaja za
generalnega sekretarja je bil proti, opozoril je na kup nepravilnosti ampak je bil kljub temu potrjen. Sedaj smo že
v času predvolilnih priprav, v volilnem obdobju lahko UO ureja samo še tekoče posle. Nikjer pa ni bilo slišati kaj in
kako naprej, če generalnega sekretarja razrešimo. Če bo prišlo do glasovanja bo seveda glasoval proti. 9 sej
zapored je spraševal kakšna je pogodba in plača generalnega sekretarja pa ni še do danes dobil odgovora.
Jože Rovan je povedal, da ko je zasedel delo generalnega sekretarja in ko je ga. Vera Šmid prevzela
računovodstvo je šla zadeva samo navzgor. Velika napaka pa je, da je PZS varčevala s tem, da ni zaposlila
strokovnega delavca za GK in KPP, opravljal je dvojno delo in v tem se ne da preživeti, ker sta to dve zelo
zahtevni komisiji. Danilo Sbrizaj ima veliko informacij in znanj, ki jih je potrebno prenesti na nekega drugega
človeka. Če bomo šli v pravdanje nimamo nikakršnih koli možnosti za zmago, dejmo reševat na človeški ravni.
Predsednik je podal predlog, da se skliče izredna seja UO, pa se takrat dogovori o kadrovski zadevi.
Danilo Škerbinek je še enkrat prosil Predsedstvo, da se mu zagotovi človeka za delo pri Odboru za članstvo, na
katerega se lahko zanese.
Marko Goršič je povedal, da so o vsej zadevi seznanili odvetnika, ki je povedal, da je bilo veliko neizvršenih
sklepov in veliko oškodovanja PZS. Tako bogato plačevati osebo za nedelo je čisti absurd.
Miro Eržen je povedal, da se že dolgo časa čuti, da operativno vodstvo že nekaj časa škripa. To vprašanje bi
morali izpostaviti že mnogo prej. Generalni sekretar je t.i. izvršni direktor PZS in če je na nivoju bi naredil svoj
načrt dela in če ga ne more izvrševati zaradi takšnih in drugačnih razlogov bi moral to poročati na seji UO ter
kakšne ima rešitve za to. Iz tega zgleda, da je tudi generalnemu sekretarju odgovarjal tak način dela. Z novim
sekretarjem bo potrebno točno določiti metodo in način njegovega dela.
Bojan Rotovnik je povedal, da ni samo kriza v vodenju, za katero pa še zdaleč ni kriv samo generalni sekretar,
ampak v celotni organizaciji in meni, da je našo organizacijo povozil čas, tako kot smo organizirani ne sodimo v
današnji čas ter je potrebno nekaj globalno spremeniti, to se kaže že v tem, da nimamo članstva S+Š.
Po dolgih razpravah je na koncu predsednik umaknil predlog iz dnevnega reda in predlagal, da se skliče še ena
seja Upravnega odbora na kateri se bo obravnavala ta točka.
Pobuda in vprašanja Bojana Rotovnika
Obrazložitev pobude: Ministrstvo za gospodarstvo vodi postopek sprememb Zakona o gorskih vodnikih. KUP PZS
je o tej zadevi razpravljal na zadnji seji in sprejel stališče, da je za PZS v Zakonu o gorskih vodnikih
nesprejemljivo kakršnokoli omejevanje izvajanja dejavnosti v gorah (prostovoljno ali za plačilo) drugim (tistim, ki
niso gorski vodniki). Zato predlagam UO PZS sprejetje naslednjega SKLEPA UO PZS predlaga ministrstvu za
gospodarsko in državnemu zboru RS, da se ob sprejemanju sprememb Zakona o gorskih vodnikih v celoti briše
zadnji stavek 2. člena zakona, ki se glasi: "Pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki lahko
opravljajo dejavnosti iz prvega odstavka tega člena le z gorskimi vodniki po tem zakonu." in da se
morebitna po vsebini sorodna določila tega stavka ne vključijo v Zakon o gorskih vodnikih.
• vprašanje za Komisijo za varstvo gorske narave PZS in predsedstvo PZS: kako se je PZS uradno odzvala na
osnutek uredbe o Regijskem parku Kamniško-Savinjske Alpe, ki ga je sprejela Vlada RS 9.7.2009 in
kakšne pripombe je posredovala v javni razpravi? Prav tako me zanima, kakšne aktivnosti so bile izvedene,
da bi imela tudi PZS svojega predstavnika v svetu zavoda, kot ga imamo v Triglavskem narodnem parku? V
osnutku uredbe pravica PZS, da imenuje svojega predstavnika, ni zapisana, ampak se bomo po osnutku
uredbe morali uskladiti z vsemi ostalimi zainteresiranimi nevladnimi organizacijami (ki jih je kar nekaj) za
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enega skupnega predstavnika v svetu zavoda. To pa po mojem mnenju ni sprejemljivo, ker ima planinska
organizacija na predvidenem območju novega regijskega parka kar nekaj planinskih koč in vzdržuje veliko
km planinskih poti, zato so interesi PZS za formalne povezave z novim parkom več kot utemeljeni.
• vprašanje za predsedstvo PZS: s kakšno obrazložitvijo je predsedstvo imenovalo podpredsednika Uroša
Vidoviča za predstavnika PZS v Katedri za za gorništvo Fakultete za šport? Imenovanje predstavnikov
PZS v drugih organizacijah ni pristojnost predsedstva PZS, ampak je to pristojnost UO PZS. Hkrati bi
pričakoval, da pri imenovanju predstavnikov PZS v strokovne organizacije poda predlog predstavnikov
ustrezna komisija PZS in ne predsedstvo PZS. V tem primeru bi to zagotovo bila Komisija za usposabljanje
in preventivo PZS, ki o možnosti imenovanja predstavnika sploh ni bila obveščena in o tem sploh ni
sklepala. Dejavnost KUP PZS in Katedre za gorništvo Fakultete za šport sta vsebinsko zelo povezani, zato
bi bilo praktično in pravilno, da predstavnik PZS v tej katedri izhaja iz KUP PZS.
• vprašanje za predsedstvo PZS in strokovno službo PZS: katere so pravno-formalne ovire, da se finančno
poslovanje akcij usposabljanj ne prenese na matične komisije in da se še vedno vodi pod okriljem KUP
PZS? Ob tem naj kot član KUP PZS poudarim, da v zadnjih dveh letih KUP ni dobilo v potrditev finančnega
plana in cen akcij usposabljanj PZS. Zadnjič smo o tem razpravljali in odločali na seji KUP, ki je bila
16.10.2007. Zato KUP ne more sprejemati nobenih posledic (tako pozitivnih kot negativnih) glede
finančnega poslovanja akcij usposabljanj in določenih cen za tečajnike.
Odgovor na prvo pobudo je podal podpredsednik Uroš Vidovič, pojasnil je, da so se že pred letom in pol na
Ministrstvu za gospodarstvo pogovarjali o tej zadevi. Bil je prisoten tudi predstavnik gorskih vodnikov in so
predstavniki Ministrstva za gospodarstvo podprli tak predlog. Kar se pa tiče same priprave tega zakona, je zelo
pomembno kdo bo predlagatelj tega zakona v proceduro.
Borut Peršolja je mnenja, da PZS pripravi svoje predloge, svoj zakon in prehitimo te predlagatelje z boljšimi
rešitvami. Zanima pa ga kaj je narobe s predlogi, ki so zapisani v predlogu dogovora o sodelovanja s PZS in ZGVS,
ki ga vodstvo PZS ne želi uvrstiti na sejo že iz leta 2006, ki rabi samo spremembo odnosa ravnanja pri ljudeh.
Predsednik je pojasnil, da je ZGVS zavrnil vsakršno obliko sodelovanja. Borut Peršolja je pojasnil, da tak dogovor
sploh še ni prišel na sejo UO, kar je potrebno storiti pred dogovorom z ZGVS, saj mora UO podati smernice in ne
Predsedstvo.
Boris Madon je povedal, da je zadnje leto sodeloval na vseh sestankih in z njimi se ne moreš nič dogovoriti.
Vodniki PZS in STO smo šli svojo pot, dogovor so pregledale pristojne komisije, ko bo pripravljen bo šel na
Predsedstvo in naprej na UO. Gorski vodniki si želijo prisvojiti visokogorje kar pa seveda odločno nasprotujemo in
za tem stojimo, saj vemo kako uspešni so naši vodniki na tem področju.
Po razpravi je bil sprejet
SKLEP 19/12-11: UO PZS predlaga ministrstvu za gospodarsko in državnemu zboru RS, da se ob sprejemanju
sprememb Zakona o gorskih vodnikih v celoti briše zadnji stavek 2. člena zakona, ki se glasi: "Pravne osebe in
samostojni podjetniki posamezniki lahko opravljajo dejavnosti iz prvega odstavka tega člena le z gorskimi
vodniki po tem zakonu." in da se morebitna po vsebini sorodna določila tega stavka ne vključijo v Zakon o
gorskih vodnikih.
Rozalija Skobe je povedala, da je KVGN v svoj program zapisala, da podpira vsako ustanavljanje regijskih parkov
med drugim tudi tega. Komisija je v vsa PD-odsekom gorske narave poslala dopis, da se aktivno vključijo v javno
razpravo in podprejo ustanovitev Regijskega parka Kamniško-Savinjske Alpe. Na Ministrstvo za okolje in prostor je
Komisija za varstvo narave poslala posebno pismo podpore o ustanovitvi parka. V tem pismu je tudi izrazila željo,
da bi imela PZS tudi svojega predstavnika v svetu parka.
Ko je bila PZS na sestanku na Fakulteti za šport je iz njihove strani prišla pobuda, da bi dala PZS svojega člana v
Katedro za gorništvo. Tako je prišlo do tega, da smo predlagali Uroša Vidoviča kot predstavnika PZS v to katedro.
Prav tako je Predsedstvo UO PZS sprejelo, da se Gregorja Perka razreši kot predstavnika PZS v Odboru za vrhunski
šport in se na njegovo mesto imenuje Matjaža Šerkezija.
Rudi Skobe je podal obrazložitev, o vprašanju, ki se nanaša na likvidnost in legitimnost načrta ESS. Ko je prišel
prvi razpis za ESS smo imeli potrjen programu usposabljanja skupaj s finančnim načrtom KUP-a. Razpis ESS je bil
nato razveljavljen, sprejet finančni načrt KUP-a pa se je nanašal tudi na leto 2009, torej tudi za ponovljen razpis
ESS, zato trditev, da nimamo finančnega načrta oz. da smo se na razpis prijavili brez ustreznega dokumenta KUP-a
ne drži. Na obrazložitev nato ni bilo pripomb.
Drago Horjak je podal pobudo in vprašanje, ki se nanaša na delo Predsedstva, zato točko umika iz dnevnega reda
in jo prenaša na izredno sejo, saj se nanaša na vse to.
Gregor Rupnik je imel pripombe na sklepe Predsedstva UO, predvsem na sklep 141/2009. Ne more verjeti, da je
zapisan tak sklep, saj je bilo kar nekaj pobud, za organizacijo tega sestanka. Prvič 2008 na Colu, pisna pobuda v
začetku junija 2008 in še nekaj kasnejših ustnih pobud, podoben sklep je bil na Hlevišah 2009 z rokom izvedbe do
konca maja 2009. Urgirano je bilo večkrat pri podpredsedniku zadolženemu za te zadeve, preko g. Goršiča. Vprašal
je kako je s prepovedjo članka v PV. Pojasnil je Vladimir Habjan, da je bil članek umaknjen iz higienskih razlogov
in o tem so tudi obvestili Zlodeja, ki se je s tem strinjal.
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Druga zadeva je uporaba in plačilo (3.000€) helikopterja za ogled Aljaževega stolpa. Povedal je, da je Igor Zlodej
videl naročilnico za helikopter v višini 3.000€. Na seji MDO Posočja je bila izglasovana nezaupnica celotnemu
predsedstvu. Nadaljevanje o tej točki bo na naslednji izredni seji.
Predsednik PZS mag. Franci Ekar je pojasnil, da za ogled Aljaževega stolpa PZS ni plačala niti centa in je to čista
laž in zavajanje javnosti.
Manja Rajh je na kratko izpostavila nekaj najbolj perečih sklepov, ki bi jih moral sprejemati UO:
Kdo bo tiskal koledar PZS?
Po katerem aktu je predsedstvo pristojno za sprejetje sklepa o prenosu planinske poti v upravljanje
nekemu PD?
Kakšna je vrednost priprave projekta SPD?
Sofinanciranje ureditve zimske sobe v Bavšici?
Želi, da naše vodstvo dela v skladu z akti, ki jih ima, zato akte tudi imamo. Vse ostalo pa bo razpravljala na
naslednji seji.
Predsednik PZS mag. Franci Ekar je pojasnil, da je »Zgodovina slovenskega planinstva« projekt Založbe PZS,
Fakultete za šport in g. prof Mikše Petra, ki pripravlja doktorat iz področja »slovenskega alpinizma« na filozofski
fakulteti. Dodal je, da pa je to tudi nuja, da še dohitimo podobna prizadevanja planinskih področij iz alpskega
področja (nemško in romansko govornega področja), ki pišejo alpinistično planinsko zgodovino na novih kar najbolj
objektivnih spoznanjih in odkritjih novih zgodovinskih dejstev. Žal s pisanjem »Strojinove« zgodovine ne moremo
biti zadovoljni in tudi kot literatura za planinska usposabljanja ni primerna. V ta projekt so se vključile tudi
pomembne strokovne osebnosti slovenskega planinstva.
Anton Purg je podal pobudo, da se pristopi resno k reševanju Štuhcovega doma na Treh kraljih. Zadeva se že dolgo
časa vleče, naj se že končno tega problema loti nek organ in zadevo dokončno reši.
Seja ni več sklepčna.
Miro Eržen je povedal, da je dobil pismo od župana, da planinci niso izpolnili svoje obljube, saj je bilo od
predvidenih 400.000€ nakazanih samo 263.000€, planinci smo edini, ki za 3€ v treh letih zahtevamo vstopnico.
Nekateri zaviralci sredstev na žalost sedijo tudi v tem našem UO PZS. Prosi, da se zadeva pospeši kolikor se lahko
da.
Slovenski planinski muzej bo organizacijsko sestavni del Gornjesavskega muzeja. Zaščitili smo blagovno znamko
Slovenski planinski muzej. Pri vseh razstavah se mora SPM promovirati kot blagovna znamka. Apeliral je na UO, da
neguje blagovno znamko. Prišla je ideja, da bi posneli nekaj zanimivih planinskih ljudi, zato prosi vse, da mu
sporočijo, če imajo v svojih vrstah take ljudi, ki bi bili zanimivi.
Tone Tomše je predstavil Tarifnik za uporabo podatkov planinskih poti. Zadeva se prestavi na naslednjo sejo.
K 15. TOČKI
TEKOČE ZADEVE IN RAZNO
Seja je bila sklenjena ob 21.15 uri.
Zapisala: Mija Damjan-Stegu
Danilo Sbrizaj l.r.
Generalni sekretar PZS
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