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Novinarska konferenca
Planinska zveza Slovenije je v petek, 2. julija 2010, sklicala novinarsko kon‐
ferenco, na kateri so zbranim novinarjem predstavili:
napotke obiskovalcem gora »Varneje v gore«;
•
informacijo o sodelovanju med Planinsko zvezo Slovenije in Gorsko
reševalno zvezo Slovenije;
•
informacijo o odprtih planinskih kočah in delovnih akcijah markacis‐
tov na planinskih poteh;
•
informacijo o rezultatih razpisa Ministrstva za gospodarstvo za
obnovo in posodobitev planinskih koč;
•
stališče Planinske zveze Slovenije do posegov v naravi na območju
Lovrenških jezer na Pohorju in na planinski poti Stahovica ‐ Velika
planina;
•
poletne tabore za mlade planince
Gradiva so predstavili predsednik Planinske zveze Slovenije Bojan Rotovnik, podpredsednika Planinske zveze Slovenije Borut
Peršolja in Tone Tomše ter generalni sekretar Planinske zveze Slovenije Danilo M. Sbrizaj. Po končani novinarski konferenci so
člani vodstva odgovarjali na novinarska vprašanja. Gradiva objavljamo v nadaljevanju.

Napotki obiskovalcem gora »Varneje v gore«
telesna aktivnost temveč tudi vir etičnih, estetskih, poučnih,
raziskovalnih, kulturnih in duhovnih vrednot. Vsak obisk gora
je zato nenadomestljiv prispevek k naši splošni izobrazbi,
razgledanosti in osebni rasti. S svojim ravnanjem spodbujaj‐
mo gorsko prebivalstvo pri doseganju trajnostnega razvoja.
Prebivalci gora s svojim načinom življenja ohranjajo visoko‐
gorsko kulturno pokrajino in negujejo staro izročilo, zato jim
namenjamo vso pozornost. Zato domačinom pokažimo, da jih
cenimo oziroma spoštujemo njihovo vztrajanje v teh, za živ‐
ljenje in delo manj prijaznih pokrajinah.
Dejavnost prostovoljnega vodništva opravljajmo v skladu s
predpisi in strokovno doktrino planinske organizacije. Najpo‐
membnejši cilj vodenja je skrb za varnost vodenega, zase in
za gorsko naravo. Večje vodene skupine je pametno razdeliti
v več manjših in se do cilja odpraviti po različnih poteh. S tem
izboljšamo varnost udeležencev in doživljajsko vrednost izle‐
ta ter zmanjšamo čezmerno obremenitev narave.
V gorah delujejo intenzivni naravni procesi, zato sprejmimo
tveganje in prevzemimo odgovornost, kar pomeni skrb za
svojo varnost in varnost preostalih obiskovalcev gora ter spo‐
štovanje in upoštevanje nosilne sposobnosti narave.
Kot najpomembnejše dejavnike tveganja v gorah prepozna‐
vamo neustrezno pripravo na odhod v gore (izbira cilja, opre‐
me in sotovarišev), neizkušenost in nepoznavanje značilnosti
gorskega sveta, neobvladovanje prvin gibanja in neuporabo
zaščitne osebne opreme, bolezni in bolezenska stanja, ki jih
obiskovalci prinesemo v gore.
Za hojo v gore potrebujemo védenje o gibanju in ravnanju v
gorah ter o značilnostih gorskega sveta. Osnovno znanje,
veščine in navade si lahko pridobimo na organiziranih vode‐
nih turah, s sodelovanjem na gorniških šolah in tečajih, ki jih
prirejamo planinska društva ter s samoizobraževanjem
(učbeniki, priročniki, revije, svetovni splet). Na različnih vrs‐
tah gorniškega usposabljanja se naučimo upoštevanja in
ohranjanja naučenega v praksi. Aktivnosti v gorah se lotevaj‐
mo le ustrezno usposobljeni in opremljeni, postopoma in z
vajo.
Ustrezna izbira cilja in poti je odločitev, ki odločilno pripomo‐
re k varno izpeljani turi. Pri izbiri ture upoštevajmo svoje zna‐
nje in izkušnje, telesno pripravljenost, vzdržljivost in opremo.
Temu prilagodimo željo po premagovanju naporov. Informa‐
cije o poti lahko že predhodno zberemo iz knjižnega vodnika

Napotke obiskovalcem gora je potrdil UO PZS na svoji 1.
seji, ki je bila 17. junija 2010.
Gore so izjemen naraven ekosistem, gospodarski vir in živ‐
ljenjski prostor rastlin, živali in ljudi. Podoba gora kot kraljes‐
tva neomejene svobode je s trajnostnim razvojem in vzposta‐
vljeno odgovornostjo posameznika presežen mit. Planinska
organizacija (Planinska zveza Slovenije in vanjo vključena
planinska društva) s svojim programom skrbi za preventivne
dejavnosti in po svojih najboljših močeh prispeva k varnosti v
gorah. Članstvo v planinskem društvu vsakomur nalaga dolž‐
nost, da ravna v skladu s Častnim kodeksom slovenskih pla‐
nincev.
Obiskovalci gora se za stik z njimi odločijo zaradi najrazličnej‐
ših motivov. Za izvajanje dejavnosti v gorah prepoznavamo
željo po gibanju v naravi v prostem času v vseh letnih časih,
željo po različnih oblikah gibanja (hoja, plezanje, smučanje in
sestavljene oblike gibanja), skrb za izboljšanje in ohranjanje
zdravja, odkrivanje neznanega in novega ter doživljanje gora,
željo po samopotrjevanju, begu v samoto in željo po hoji v
skupini.
Ne glede na prevladujoči motiv, pa moramo s svojim vsako‐
kratnim ravnanjem slediti ciljem varstva gorske narave. Gora
je del pokrajine od vznožja prek pobočja do vrha – na vse
strani neba enako. Spoznavajmo in varujmo gore, še posebej
njihovo divjo naravo. V naravi smo vedno samo njeni varuhi
in učeči se ter opazujoči gostje. Vsak obiskovalec gora ima do
njih prost dostop, meje svobodnega delovanja pa so določe‐
ne z naravnimi danostmi in zakonitostmi. Kadar vemo za te
omejitve se dosledno ravnajmo po njih. Če smo v dvomu, se v
prid naravi prostovoljno odpovejmo nepremišljenemu ravna‐
nju.
Ne onesnažujmo gora, vse smeti odnesimo s seboj v dolino.
Če je le mogoče, uporabljajmo javni prevoz ali poskrbimo za
polno zasedenost avtomobilov. Med hojo izklopimo mobilne
telefone; namesto, da hodimo z lažnim občutkom njihove
varnosti poskrbimo za kakovostno pripravo na turo. Najmlaj‐
šim približajmo naravo kot posebno vrednoto in jih učimo
živeti v naravi in z njo.
Gore so odprt prostor ne glede na socialne, narodnostne,
rasne, spolne ali katere koli razlike med obiskovalci. Razlike
premagujemo s solidarnostjo, tovariško pomočjo, medseboj‐
nim razumevanjem in sodelovanjem. Gibanje v gorah ni samo
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posamezne gorske skupine in planinskega zemljevida, o turi
se pogovorimo z nekom, ki je pot pred kratkim že prehodil ali
domačinom, ki pozna in spremlja trenutne razmere. Upošte‐
vajmo nasvete strokovnjakov in spoštujmo morebitno zaporo
poti! Pomembno je, da ne precenjujemo svojih sposobnosti.
V časovnem poteku ture načrtujmo nekaj rezerve, ki nam bo

prišla prav ob nepričakovanih zapletih.
Tik pred odhodom v gore preverimo najnovejšo kratkoročno
vremensko napoved za gorski svet. Svojcem natančno povej‐
mo, kam gremo in kdaj se nameravamo vrniti, da bodo, če
nas v dogovorjenem času ne bo domov, znali pravilno ukre‐
pati. Med turo stalno spremljajmo razvoj vremena in mu pri‐
lagodimo njen potek.
Nastanek vročinskih neviht je tesno povezan s »pasjimi dne‐
vi«. Najkasneje do opoldanskih oziroma zgodnjih popoldan‐
skih ur se moramo umakniti z izpostavljenih mest, kjer je
možnost za pojav strele precej večja kot drugje. Posebej
nevarna so izpostavljena kamninska območja, kjer nam rdeč‐
kasti barvni odtenki v skalovju izdajajo prisotnost kovinskih
mineralov. Pri vremenski napovedi moramo pozorno posluša‐
ti ali so možne le posamezne nevihte (krajevni značaj) ali pa
se bodo v popoldanskem času pojavljale plohe in nevihte v
splošnem. Slednje pomeni, da je verjetnost njihovega nastan‐
ka nad večjim delom Slovenije dokaj velika. Nad hribi se tak‐
šna juha še hitreje skuha, zato ni priporočljivo, da pojeste še

vročo, ker se boste lahko opekli.
Nevihte se pojavljajo zelo različno, včasih lahko spremljamo
in kontroliramo njihovo gibanje, drugič pa je njihov razvoj
hiter in od nas zahteva takojšnje ukrepanje. Opazovanje nas‐
tanka in gibanja nevihtnega oblaka v soseščini je lahko prav
zanimivo početje, ki nam popestri izlet, če se seveda vse sku‐
paj ne obrne nad nas. Ko se začnejo oblaki v dopoldanskem
času naglo razraščati v višino (tudi do nekaj kilometrov), kar
lahko od strani dobro vidimo, je to zanesljiv znak za umik
oziroma spremembo poteka naše poti. Povsem drugače pa
je, kadar nastajajo tovrstni vremenski pojavi nad nami in smo
sredi dogajanja, zato ne moremo spremljati razvoja kopaste
oblačnosti. V takem primeru je ob nadaljevanju vzpona tve‐
ganje, da nas ujame nevihta še toliko večje.
V primeru »nevihtne vremenske napovedi« se izogibajmo
ciljev, s katerih ni možen hiter in varen umik na varno in tistih
delov planinskih poti, kjer imamo že omenjeno naravno pri‐
sotnost kovin ali pa imajo oznako zahtevna ali zelo zahtevna
pot. V najtoplejšem delu leta so zaradi večje nestabilnosti
ozračja vremenske napovedi za vzpeti svet še nekoliko manj
zanesljive. Če so sredi tedna obeti za vikend dobri, ni rečeno,
da bodo takšni tudi v petek! Predvsem pa jih moramo pogos‐
teje preverjati oziroma posodabljati. Trditev, da nismo natan‐
čno vedeli, kakšno vreme nas bo čakalo na turi, je vse prej
kot objektiven izgovor v primerih, ko nas tudi v resnici med
turo ujame slabo vreme. Dostop do vremenskih informacij
pred odhodom in spremljanje teh ter aktualnega vremena so
postali z razvojem medmrežja in mobilnih telefonov stalnica
naših gorniških potepanj. Še posebej, če na turi res obstaja
možnost, da bi šlo kaj narobe zaradi vremena. Sicer pa se je
treba v vremenskem smislu na turo pripraviti tako, da se na
njej sploh ni treba ukvarjati z vremenom. To pomeni, da izbe‐
remo vremenski napovedi primeren cilj in potek poti. V tem
delu leta je potrebno še posebej razlikovati med prisojami in
osojami. Povsem zgoraj tudi zaradi morebitnih snežišč, na
katerih so pogosti zdrsi, nižje pa predvsem zaradi vročine.
Zato se izogibajmo daljšim popoldanskim vzponom prek
odprtega, »sončnega« sveta, še posebej, če so z nami otroci.
Tako kot v vsakem letnem času, velja tudi za poletje v vzpe‐
tem svetu star slovenski pregovor »dež za soncem mora biti,
za veseljem žalost priti«.
mag. Miha Pavšek in mag. Borut Peršolja

Nedovoljen poseg v naravo na področju Lovrenških jezer
Z motorno žago nad pohorsko Trnuljčico
Večer (18. 6. 2010), Maribor: Neznani storilci so požagali
rušje, ki je varovalo del Lovrenških jezer, ki bi bil moral zato,
da se lahko tam obdržijo ogrožene živalske in rastlinske vrs‐
te, ostati nedostopen; naravovarstveniki so zgroženi.
Kakor da bi ga bila navdahnila pripoved o iskanju speče
Trnuljčice, si je nekdo utiral pot skozi zaraščeni dostop do
skritega dela Lovrenških jezer. A konec tega "junaškega"
dejanja je vsej prej kot pravljičen. Kot "masaker" in
"vandalizem" namreč zgroženi ljubitelji in varstveniki narave
opisujejo pohod, na katerem so pele motorne žage v rokah
za zdaj še neznanih storilcev.
"Vandalski poseg nad naravo"
Minulo soboto je predsednika Planinskega društva Lovrenc
na Pohorju Lovra Paradiža mladi Lovrenčan, študent gozdar‐
stva Jernej Javornik, obvestil, da je ob obisku jezer opazil, da
Obvestila Planinske zveze Slovenije
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je bil nekdo požagal veje planinskih borov na starem, sever‐
nem dostopu do Lovrenških jezer. Žage so pele na trasi nek‐
danje poti do območja, ki so ga bili planinci skupaj z naravo‐
varstveniki pred dvema desetletjema prenehali vzdrževati
prav zato, da bi vsaj delu te priljubljene pohodniške točke
prihranili posledice množičnega obiska. Lovrenško barje,
največje visoko barje v državi, je namreč specifičen življenjski
prostor številnih redkih rastlinskih in živalskih vrst.
"To je naravovarstveno izjemno pomembno območje," pou‐
dari Matjaž Jež, vodja mariborske območne enote Zavoda RS
za varstvo narave. "Po gozdarski zakonodaji je naravni goz‐
dni rezervat, območje naravne vrednote, sestavni del ekolo‐
ško pomembnega območja Pohorje in tudi del območja
Natura 2000. Za vsak poseg na tem območju je treba prido‐
biti naravovarstveno soglasje." A dobil ga ni nihče, tudi zap‐
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rosil ni zanj. "Nimamo podatkov, kdo je to napravil," pravi
Jež, zgrožen nad posegom, za katerim je ostalo razdejanje na
kar blizu devetsto metrov dolgem in okoli meter širokem
pasu rušja; po Ježevem prepričanju ga ni mogoče označiti
drugače kot "vandalski poseg nad naravo". Zarasla pot do
skritega dela barja. Jernej Javornik ugiba, da je storilca oziro‐
ma storilce (glede na razsežnost posega moramo govoriti
najmanj v dvojini, menijo tisti, ki so videli njegove posledice)
vodila (morda celo dobronamerna) želja obnoviti zaraslo pot
do skritega dela barja. So bili torej na delu akterji, ki območje
dobro poznajo in ki so vedeli, da je to povezava z drugim
delom Lovrenških jezer?
Ogorčena razprava na to temo se je hitro razvila na forumu
uradne spletne strani občine Lovrenc. Kot tisti, ki bi jih nova‐
stara pot lahko posebej zanimala, se omenjajo motoristi in
zreški Unitur, neuradno je bilo slišati, da bi lahko kaj vedeli
tudi na zreški občini, katere meja teče na tem območju. Seve‐
da smo poklicali oboje: "Tudi nas zelo zanima, kdo si je dovo‐
lil ta poseg v naravo," pravi Štefan Posilovič z občine Zreče.
Da za to, kar se je dogajalo na Lovrenških jezerih, sploh še ni
slišal, pa nam je včeraj zagotovil Uniturjev direktor Damjan
Pintar. Le neuradno je bil o posegu obveščen tudi lovrenški
župan Franc Ladinek.
Neogibno izumrtje za redke ptice?
In kaj je ‐ če odmislimo neupoštevanje predpisov ‐ v tem
posegu pravzaprav najhujše? "Uničena je bila vegetacija ruš‐
ja, posebne vrste bora z imenom pinus mugo. Narava bo pos‐
ledice sicer dolgoročno lahko sanirala, saj bodo iz ohranjene‐
ga dela veje lahko znova pognale. Vendar bo to trajalo daljše
obdobje," pojasni Matjaž Jež. Skrbi pa predvsem nevarnost
izumrtja redkih živalskih in rastlinskih vrst. "Visoko barje je
poseben ekosistem, tod so šotna tla, ki so zelo občutljiva za
hojo. Ob tem je tu bivališče mnogih živali; posebej kritično
ogrožena ptica je ruševec, ki praktično samo še tukaj najde
svoj mir," opozarja Jernej Javornik.
Bo hrup, ki ga bodo obiskovalci zanesljivo prinesli v njegovo
življenjsko okolje, ruševca pregnal, ga prisilil, da se umakne?

"Na Pohorju se ptice praktično nimajo več kam umakniti, ti
habitati so jim zadnja zatočišča, zato jih to lahko vodi v izumr‐
tje," pove Matjaž Jež o resnosti novih razmer ter vse, ki bodo
poslej obiskovali Lovrenška jezera, poziva, naj bodo prizanes‐
ljivi do narave in novega dostopa ne uporabljajo. Hodijo naj
le po delu, ki je urejen, torej po brunčasti poti na južnem
delu, da ne uničujejo občutljivih šotnih mahov. Od skušnjave,
da bi obiskali doslej večini skriti del Lovrenških jezer, bodo
poskušali obiskovalce odvrniti tudi z opozorilnimi tablami, ki
jih bodo tam v kratkem postavili, pravi Lovro Paradiž, pogo‐
varjali se bodo tudi o možni fizični zapori prehoda.
Kdor ve, naj pove
"Z lovrenškim planinskim društvom smo se že pred približno
dvajsetimi leti dogovorili, da ta del poti skozi barje opustimo,
da bi bila narava čim manj motena in prizadeta. Da bi dostop
do Lovrenških jezer vseeno omogočili, pa smo takrat uredili
okoli 300 metrov dolgo brunčasto pot kot dostop iz južne
smeri. Ta še danes dobro služi namenu." S postavitvijo manj‐
šega lesenega razgledišča so en del območja uredili tako, da
ga je mogoče obiskovati z manj škode, drugega pa zaprli. V
dvajsetih letih se je stara pot lepo zarasla in je bila komaj še
opazna, ljudje je niso uporabljali, zato je bil v severnem delu
jezera res pravi mir, to narava tudi potrebuje, pravi Jež. S
tem, ko so pot na novo odprli, pa je ustvarjena možnost, da
se bodo vse negativne posledice obiskovanja razširile na celo‐
tno območje.
Vsi, ki jih po tem posegu v edinstveno naravno okolje močno
zanima, kdo si ga je dovolil, pa medtem upajo, da se bo kma‐
lu našel odgovor na to vprašanje. "Domnevamo, da storilci
niso bili neopaženi, ter pozivamo morebitne priče dogodka,
da se, lahko tudi anonimno, oglasijo z informacijami, tako da
bomo lahko inšpekcijskim službam podali prijavo zoper storil‐
ce. S takšnimi ljudmi se je namreč treba pogovoriti in jih tudi
ustrezno obravnavati," sklene vodja mariborskega zavoda za
varstvo narave.
Lidija Ferk
www.vecer.si

Izjava za javnost ob nedovoljenem posegu v naravo na področju Lovrenških jezer
društvom dosežen
dogovor o načinu
upravljanja z obis‐
kom. Za obiskovalce
Lovrenških jezer je
bila urejena planin‐
ska pot z Rogle, za
ogled jezerc pa je
bila narejena pot iz
lesenih brun.
Planinska zveza Slo‐
venije obžaluje in
obsoja nasilje nad
naravo.
Storilec
dejanja, ki je član
planinske organizaci‐
je, je dejanje priznal
in ga obžaluje. Poseg
je opravil v prepričanju, » da delam dobro in da bi prihranil
delo drugim.« Ker gre za grobo kršitev Častnega kodeksa slo‐
venskih planincev bodo zoper storilca sproženi tudi ustrezni
ukrepi v skladu z notranjim pravnim redom planinske organi‐

V začetku meseca junija se je na območju Lovrenških jezer na
Pohorju zgodil nedovoljen poseg v območje zavarovane nara‐
ve. Takrat še neznani povzročitelj je v dolžini 900 m z motor‐
no žago med ruševjem izkrčil, iz naravovarstvenih razlogov
opuščeno, planinsko pot do severnega dela Lovrenških jezer.
O posegu, ki ga je opazil član planinske organizacije in varuh
gorske narave, sta bila obveščena Planinsko društvo Lovrenc
na Pohorju, ki je skrbnik planinskih poti na tem območju in
Komisija za varstvo gorske narave Planinske zveze Slovenije.
Obveščeni so bili tudi pristojni državni organi. O posegu so
poročali nekateri tiskani in spletni mediji.
Lovrenška jezera na Pohorju so naravovarstveno izjemno
pomembno območje. Gre za naravni gozdni rezervat, ki pred‐
stavlja življenjski prostor številnim redkim in ogroženim ras‐
tlinskim in živalskim vrstam. Največje visoko barje v Sloveniji
je območje naravne vrednote, ki je nastalo pred približno
8000 leti ob koncu poledenitve. Lovrenško barje je sestavni
del ekološko pomembnega območja Pohorje in tudi del
območja Natura 2000. Za vsak poseg na tem območju je tre‐
ba pridobiti naravovarstveno soglasje pristojnih institucij.
Zavedajoč se pomena tega območja je bil že pred petnajstimi
leti med pristojnim zavodom za varstvo narave in planinskim
Obvestila Planinske zveze Slovenije
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zacije. Za svoje dejanje je naš član že prevzel vso odgovor‐
nost, kar je v takih primerih redkost.
Na podlagi zbranih podatkov, izmenjave in soočenja mnenj je
Planinska zveza Slovenije sprejela naslednja stališča in usme‐
ritve, s katerimi želi seznaniti planinska društva in širšo jav‐
nost:
•
Vsi posegi v (gorsko) naravo morajo biti dobro premiš‐
ljeni in v naprej dogovorjeni z lastniki zemljišč, okolje‐
varstvenimi organizacijami in ustreznimi državnimi
organi. Planinska organizacija odločno nasprotuje in
odsvetuje samostojne in nepremišljene akcije posa‐
meznikov pri posegih v (gorsko) naravo.
•
Vse obiskovalce (gorske) narave pozivamo, da morebi‐
tne opažene posege nemudoma javijo planinski zvezi
in ustreznim državnim organom, ki bodo preverili
upravičenost in ustreznost posegov z zakonodajo.
•
V okviru planinske organizacije so že bili sproženi pos‐
topki za omilitev posledic tega nedovoljenega posega,
ki jih bomo izvedli v dogovoru s pristojnimi državnimi
organi.
•
Vse obiskovalce Lovrenških jezer na Pohorju prosimo,
da naj za obiskovanje uporabljajo le označeno in
ustrezno urejeno pot iz brun. Tako ne bodo uničevali
občutljivega rastlinja in vznemirjali živali.

nih posegih pomen naravnega okolja postaviti na prvo mes‐
to. Čim bolj neokrnjena narava je namreč kapital, ki ga mora‐
mo ohranjati. Markacisti vsa dela na poteh opravljajo prosto‐
voljno in v okviru svojih zmožnosti in predvsem prostega
časa, ki ga namenijo za to dejavnost.
Planinska zveza Slovenije je v preteklosti sprejela stališče, da
je planinskih poti v Sloveniji dovolj in da razen redkih izjem ni
potrebe po odpiranju novih. Ponekod poti zaradi utemeljenih
razlogov celo opuščamo in zapiramo. Ena takih je tudi pot, ki
je bila predmet grobega in nedovoljenega posega v naravo
Lovrenških jezer. Na opuščeni poti na začetku in koncu poti
odstranimo vse oznake, če je le možno, pa to storimo na
celotni poti. O tem obvestimo tudi založnike kart in pisce
vodnikov. Žal pa se ljudje podajajo na teren tudi z zemljevidi
starejših izdaj in nemalokrat se zgodi, da ljudje neko že opuš‐
čeno pot smatrajo za nevzdrževano in zanemarjeno. In njiho‐
va dobronamernost lahko postane prekršek, če ne še kaj več.
Ob tem je potrebno poudariti tudi, da naravno okolje in pla‐
ninske poti postajajo vse bolj ogrožene tudi zaradi hitrega
razvoja turizma in sodobnega gospodarjenja s prostorom. Tu
so mišljeni razni grobi posegi v naravno okolje, ki največkrat
niso preverjeni in potrjeni na ustreznih strokovnih organih. In
največkrat je prav kapital tisti, ki narekuje take posege.
Enega izmed takšnih primerov smo zaznali tudi na planinski
poti v Kamniško‐Savinjskih Alpah in sicer iz Apnene doline do
Sušav in na Veliko planino. V starodavno, lepo, nezahtevno,
družinskim izletom primerno in vzdrževano planinsko pot so
izvajalci grobo posegli in uničili podlago poti ter močno poš‐
kodovali vegetacijo. O tem posegu so že bili obveščeni ustrez‐
ni državni organi, ki so že podali prve ugotovitve, a žal je bila
večja škoda na planinski poti že narejena.
Bojan Rotovnik, predsednik PZS
Večer
www.pzs.si

Ob tem dogodku želi planinska zveza opozoriti javnost tudi
na to, da za planinske poti skrbijo markacisti, ki se za takšno
delo usposobijo na posebnih tečajih. Tako pridobijo ustrezna
znanja tudi glede predhodne pridobitve soglasij za kakršnikoli
tudi najmanjši poseg v naravno okolje. Pri tem gre za pravice
lastnikov zemljišč, drugih uporabnikov prostora, upravljavcev
parkov ali zavarovanih območij. Zelo pomembna so tudi
mnenja in soglasja raznih zavodov in drugih državnih institu‐
cij. Le na takšen način lahko opravimo potrebna dela pri vzdr‐
ževanju in urejanju poti. Seveda pa moramo tudi pri odobre‐

Gradivo novinarske konference
Na novinarski konferenci je bilo govora še o akcijah Komisije za planinske poti, mladinskih
taborih, najvišjih cenah nočitev, osnovne prehrane in nočitev ter odprtosti planinskih koč v
poletnih mesecih. Celotno gradivo je na voljo na spletni strani www.pzs.si.

Podpis pisma o nameri med GRZS in PZS
Predsednik Planinske zveze Slovenije, Bojan Rotovnik in predsednik Gorske reše‐
valne zveze Slovenije, Igor Potočnik, sta 12. junija 2010 na Dnevu gorskih reše‐
valcev na Jezerskem podpisala pismo o nameri. Oba predsednika sta se javno
obvezala, da bosta v prihodnje aktivno sodelovala, pristopila k reševanju vseh
odprtih vprašanj in spodbujala postopke za sklenitev pisnega dogovora o sodelo‐
vanju med obema organizacijama. Na podlagi podpisanega pisma o nameri bos‐
ta v poletnem času vodstvi obeh organizacij uskladili vsebino pisnega dogovora,
ki ga bosta predsednika po potrditvi na upravnih odborih obeh organizacij pod‐
pisala na svečanosti ob podelitvi priznanj PZS, ki bo predvidoma 4. decembra
2010.
Bojan Rotovnik, predsednik PZS je ob tem izjavil: »S podpisanim pismom o
nameri se na področju sodelovanja med PZS in GRZS odpira novo poglavje, saj
sta obe organizaciji vsebinsko in kadrovsko tako povezani, da je zelo aktivno sodelovanje med organizacijami samoumevno. S
predsednikom GRZS, Igorjem Potočnikom, sva v nekaj pogovorih dosegla visoko stopnjo konsenza glede odprtih vprašanj in
nujnosti medsebojne povezanosti. Zato sva tudi osebno prevzela nalogi, da znotraj organizacij pripraviva ustrezne podlage za
dolgoročno in vsebinsko bogato sodelovanje, ki bo temeljilo na medsebojnem spoštovanju.«
www.pzs.si, www.grzs.si
Obvestila Planinske zveze Slovenije
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Očistimo gore v enem poletju
Dne 23. junija 2010 je bila v pros‐
torih Zavarovalnice Triglav v Ljub‐
ljani tiskovna konferenca o veliki
čistilni akciji v slovenskem visoko‐
gorju. Obiskovalci bodo na 25
planinskih postojankah lahko
dobili posebne okolju prijazne
vrečke v katere bodo pobrali
morebitne smeti in odpadke, ki
jih bodo našli na poti.
V letošnji planinski sezoni, v kate‐
ri naj bi po nekaterih ocenah
naše gore spet obiskalo okoli 3
milijone planincev, je Zavaroval‐
nica Triglav organizirala veliko
poletno akcijo OČISTIMO SLO‐
VENSKE GORE. Potekala bo do
oktobra, z njo pa želimo neposre‐
dno prispevati k še čistejšim
goram in k dodatnemu osveščanju planincev in obiskoval‐
cev gora o pomembnosti varovanja okolja v gorah. Pri tem
velja poudariti, da so slovenske gore čiste, načeloma so
problemi samo tam, kjer je veliko turistov.
Obvestila Planinske zveze Slovenije

Ob 25‐ih izhodiščnih planinskih postojankah bodo namešče‐
ne posebne, okolju prijazne vrečke. Na ta način želimo spet
uveljavili tisto staro planinsko geslo: poleg lepih vtisov
odnesite v dolino tudi odpadke.
Planinska zveza Slovenije je namreč že leta 1988 pričela z
akcijo »ODNESITE SMETI NAZAJ V DOLINO«. Za ta namen
je izdala posebne plakate, ki so bili nameščeni v vseh planin‐
skih kočah in na izhodiščnih točkah v dolini. Največ smeti se
je pojavilo v 90 letih prejšnjega stoletja ko so se masovno
pojavile pločevinke in plastična embalaža. Pivovarna Union
je Planinski zvezi takrat sponzorirala posebne stiskalnice za
pločevinke in izdelala plakate ter majice. Slogan akcije je bil
»Ohranimo čiste gore«.
Bilo je organiziranih precej akcij pobiranja smeti. Pri tem so
bile predvsem aktivne šolske skupine in planinski krožki v
osnovnih šolah in vzgojnovarstvenih organizacijah ter mla‐
dinski odseki v planinskih društvih.
Predsednik uprave Zavarovalnice Triglav Matjaž Rakovec ob
začetku akcije pravi: "Triglav je kot dolgoleten in prepozna‐
ven partner planinskih organizacij finančno podprl namesti‐
tve vrečk za odpadke v planinskih postojankah in kočah.
Poleg tega smo vsem postojankam donirali EKO gasilske
aparate. S to akcijo želimo prispevati, da bi v lepoti gorske
7
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narave uživali tudi prihodnji rodovi. Družbena odgovornost
je nenazadnje ena od treh temeljnih vrednot organizacijske
kulture Skupine Triglav."
Pobudnik akcije OČISTIMO SLOVENSKE GORE je novinar
Tone Fornezzi Tof, ki ima že precej izkušenj s čiščenjem tudi
po gozdovih, ki bi morali biti naša svetinja," meni Tof, ki je
prepričan, da bodo ljubitelji gora radi sodelovali. Na posto‐
jankah v Julijskih Alpah, Kamniško‐Savinjskih Alpah in Kara‐
vankah so ob podajalnikih vrečk tudi razglednice, ki jih bodo
lahko planinci izpolnili in oddali v najbližji poštni nabiralnik
brez poštnine.

Na zaključni prireditvi, ki bo 21. oktobra v Bohinjski Bistrici,
bodo med prispelimi razglednicami izžrebali dobitnike
nagrad in tako bodo vsaj nekateri nagrajeni za trud in sode‐
lovanje v akciji OČISTIMO SLOVENSKE GORE.
Več informacij o akciji lahko dobite na spletni strani
www.ocistimogore.si. Planinci pa lahko akcijo tudi doku‐
mentirajo in MMS ali fotografijo pošiljajo na naslov ocisti‐
mo.gore@triglav.si.
Tone Tomše
www.ocistimogore.si

Kje vassočakajo
smetarske
vreče?za okolje in prostor.
Pripombe
bile posredovane
Ministrstvu
Navajamo planinske postojanke kjer smetarske vrečke v letošnji planinski
sezoni že čakajo na planince.
Izhodiščne točke v Julijcih: Dom na Tamarju, Erjavčeva koča na Vršiču, Tičarjev
dom, Poštarski dom, Koča na Gozdu, Aljažev dom v Vratih, Kovinarska koča v
Krmi, Koča pri slapu Savica, Koča v Krnici, Koča pri izviru Soče, Planinska koča na
Uskovnici, Planinska koča na Vojah, Kosijev dom na Vogarju, Triglavski dom na
Kredarici.
Izhodiščne točke v Savinjskih Alpah: Dom v Kamniški Bistrici, Dom planincev v
Logarski dolini, Dom na Krvavcu, Domžalski dom na Mali planini, Koča na Loki
pod Raduho.
Izhodiščne točke v Karavankah: Valvazorjev dom pod Stolom, Dom na Kofcah,
Dom pod Storžičem.

Pripombe PZS na Uredbo o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju
Pripombe so bile posredovane Ministrstvu za okolje in prostor.
Kot v svoji analizi razmer ugotavljajo tudi na Ministrstvu za
okolje in prostor so se od sprejetja stare uredbe (leta 1995)
razmere na terenu zelo spremenile. Po eni strani se je močno
povečalo število ljubiteljev oblik športa in rekreacije z motorni‐
mi vozili, ki omogočajo tudi vožnjo zunaj cest, po drugi strani
pa je vedno več ozaveščenih planincev, lovcev in drugih ljubi‐
teljev neokrnjene narave, ki takšnemu početju ostro nasprotu‐
jejo. Zato je konfliktov med interesi v naravi čedalje več in so •
vse ostrejši. Zato je nujno, da se spremenjena uredba čimprej
sprejme in da se prične izvajati na terenu, sicer bo konfliktov
vse več.
Glede na predlog sprememb bi opozorili na posamezne nedo‐
rečenosti v predlogu:
Podrobneje in nedvoumno je potrebno opredeliti in razjasniti
vse pojme, ki so navedeni v uredbi (npr. kaj je steza, kaj so
poljske poti in kaj kolovozi). To je nujno potrebno sicer bodo
kršitelji pri tem lahko našli dovolj lukenj, da se bodo izognili
morebitni kazni.
•

•

Pešec in motorna vozila nikakor ne sodijo na isto traso
poti. Saj tudi na avtocestah ni dovoljena peš hoja in
kolesarjenje. Zato je to potrebno predvideti že pri prip‐
ravi nove uredbe.
Spuste z gorskimi kolesi namenjenimi za spust
(downhill), torej s kolesi, ki so za tako aktivnost posebej •
namenjena, je potrebno v naravnem okolju in na kolo‐
vozih, poljskih poteh in gozdnih vlakah prepovedati.
Visoka frekvenca uporabe poti, ki ni bila grajena za
obremenitve, ki jih povzročijo množični hitri spusti, nei‐
zogibno vodi v zelo resne poškodbe trase poti, ki jih

Obvestila Planinske zveze Slovenije

8

kasnejše delovanje meteornih voda le še stopnjuje.
Poleg tega pa so zaradi hitrosti spustašev življensko
ogroženi drugi obiskovalci gorskega sveta. Tovrstna
športna aktivnost sodi le na zato namensko zgrajene
proge za spust (z ustreznimi soglasji), ki bi jih naj uredili
predvsem ob obstoječih žičnicah. Izvajalci teh aktivnosti
praviloma uporabljajo za vzpon na startno točko žičnice
ali motorna vozila in ne lastno energijo.
Vsekakor je potrebno podrobno definirati možnost ure‐
ditve poligonov oz. območij za vožnjo z motornimi vozili
in kolesi – umestitev v prostor (dopolnjen 1. člen veljav‐
ne uredbe). Dejstvo je, da kdorkoli bo kupil kolo ali dru‐
go motorno sredstvo ga bo nabavil z namenom, da ga
bo uporabljal. Zato je edino smiselna možnost, da na
podlagi veljavnih prostorskih predpisov to pričnemo
čimprej uresničevati. Ta možnost je sicer že vključena
tudi v spremembo uredbe. Omejevanje voženj v naravi
bo namreč najbolj učinkovito, če bodo voznikom na
voljo ustrezni poligoni. Poligone bodo v svoje prostor‐
ske akte vključile zainteresirane občine, v prostor pa jih
bodo umestile tako, da bodo pri tem upoštevani tudi
okoljski in naravovarstveni predpisi. Upravljanje s poli‐
goni bo lahko postala tržno zanimiva gospodarska deja‐
vnost, kot je že zapisano v samem predlogu spremem‐
be uredbe.
Na podlagi 19. člena Zakona o planinskih poteh, ki dolo‐
ča, da po planinskih poteh, ki ne potekajo po poljskih
poteh, kolovozih ali gozdnih prometnicah, ni dovoljena
vožnja z gorskimi kolesi, motornimi kolesi, kolesi s
pomožnim motorjem in drugimi vozili, razen v primeru,
če je takšno vozilo namenjeno za oskrbo planinske koče
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•
•

ali za reševanje ponesrečenega uporabnika ali če lastnik
zemljišča, preko katerega poteka planinska pot, oprav‐
lja vožnje za lastne potrebe. Navedene planinske poti je
tudi prepovedano uporabljati za jahanje in vodenje
jezdnih živali, razen v primeru, če je uporaba takih živali •
namenjena za oskrbo planinskih koč ali za lastne potre‐
be lastnikov zemljišč, preko katerih poteka planinska
pot.
Posebej dosledno je potrebno uveljaviti izvajanje ured‐ •
be na vseh zavarovanih območjih in predvideti dodatne
kazni za izvajanje voženj na zavarovanih območjih.
Uredba sicer našteva, kdo vse je odgovoren za nadzor v
naravi: policija, inšpektorji za okolje ter za kmetijstvo in
gozdarstvo, gozdarji Zavoda za gozdove, občinski redarji
in naravovarstveni nadzorniki, a bo tudi nova uredba

zgolj črka na papirju, če ne bodo začeli opravljati svoje‐
ga dela na terenu. Tak naravovarstveni nadzor namreč
določa že leta 2004 sprejeti zakon o ohranjanju narave,
a nadzornikov še do danes nismo dobili.
Da bo izvajanje uredbe res učinkovito je potrebno povi‐
šati najnižje predvidene kazni vsaj za 2x. Kršitelji, sodeč
po dosedanji praksi, ponavadi dobijo najnižjo možno
kazen, ki se zniža še za polovico, če jo plačajo takoj.
Predvideti je potrebno tudi možnost zasega neregistri‐
ranih motoriziranih vozil voznikom, ki z vožnjami povz‐
ročijo večjo škodo v naravnem okolju, izvajajo vožnje na
zavarovanih območjih ali so ponavljajoči kršitelji.
Tone Tomše
podpredsednik PZS

Bojan Rotovnik
predsednik PZS

Vabilo na svečano odprtje Slovenskega planinskega muzeja
Pričakujemo, da se bodo predstavniki planinskih društev
dogodka udeležili z društvenimi prapori, saj gre nedvomno za
svečan dogodek, pomemben za celotno planinsko javnost.
Za udeležence prireditve bodo parkirišča organizirana v bliži‐
ni muzeja in predvidoma ločeno za osebna vozila in avtobu‐
se, tako, da prosimo vse, da dosledno upoštevajo navodila
organizatorja pri usmerjanju prometa. Parkirišča so od prire‐
ditvenega prostora oddaljena 15 min peš hoje.
Podrobnejše informacije bodo na voljo tudi na spletni strani
Slovenskega planinskega muzeja – www.planinskimuzej.si pa
tudi na spletnih straneh PZS in Lokalne turistične organizacije
Kranjska Gora.
Nasvidenje v Mojstrani!

Drage planinke, spoštovani planinci in vsi ljubitelji gora,
po dolgoletnih skupnih prizadevanjih projektnih partnerjev in
donatorjev ter ob podpori številnih planinskih zanesenjakov,
je Slovenski planinski muzej pripravljen , da odpre svoja vrata
vsem tistim, ki ljubijo gorski svet ter spoštujejo vse tisto, kar
nas Slovence že stoletja povezuje z njim in kar nas navdihuje,
da ostaja planinstvo in planinska kultura del našega življenja.

Miro Eržen
www.planinskimuzej.si

Zato vas vabimo, da se nam pridružite na svečanem odprtju
Slovenskega planinskega muzeja, ki bo dne, 7. avgusta 2010,
ob 11.00 uri pred stavbo muzeja, na Triglavski cesti 49 v Moj‐
strani (ob cesti, ki pelje v dolino Vrat ).
Po kulturnem programu in nagovoru predstavnikov države
ter projektnih partnerjev, si bodo obiskovalci muzej lahko
tudi ogledali, popoldan pa je predvideno tudi planinsko sre‐
čanje z zabavnim programom.
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IZ DELA KOMISIJ PZS
Sklep o postopku kadrovanja za organe KVGN UO PZS za obdobje 2010 – 2014
V skladu z drugim odstavkom 17. člena Pravilnika komisije
za varstvo gorske narave Planinske zveze Slovenije
(Obvestila PZS, št. 11, z dne 15. 11. 2004), je KVGN UO PZS,
dne 23. 06. 2010, na 18. redni seji sprejela sklep o postopku
kadrovanja za organe Komisije za varstvo gorske narave
UO PZS za obdobje 2010 ‐ 2010
1.
S tem sklepom določamo organe, postopek in roke ter pra‐
vice in obveznosti planinskih organizacij pri kadrovanju v
organe Komisije za varstvo gorske narave UO PZS (v nadal‐
jevanju: KVGN UO PZS) za mandatno obdobje 2010 – 2014.
2.
Začnejo se priprave kandidacijskih postopkov za organe
KVGN, ki jih za mandatno obdobje 2010 – 2014 voli Zbor
delegatov komisije za varstvo gorske narave, in sicer:
‐ načelnika KVGN UO PZS,
‐ člane KVGN UO PZS (5),
ter člane stalnih podkomisij KVGN UO PZS, ki jih imenuje
KVGN UO PZS in sicer:
‐ člane Podkomisije za usposabljanje (3),
‐ člane Podkomisije za informiranje (3).
3.
Kandidate za posamezne funkcije lahko predlagajo:
‐ najmanj 5 aktivnih GS ali 3 registrirani VGN,
‐ odseki za varstvo narave in planinska društva,
‐ odbori za varstvo gorske narave pri MDO in meddruštveni
odbori planinskih društev,
‐ KVGN UO PZS.
4.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
‐ da so člani katerega od planinskih društev,
‐ da so aktivni GS, registrirani VGN ali aktivni IPV (področje
varstva narave),
‐ da dobro poznajo problematiko varstva narave, planinstvo
in planinske dejavnosti,
‐ da že uspešno delajo na področju varstva narave v planin‐
ski organizaciji,
‐ da pristajajo na kandidaturo.
5.
Kandidati za načelnika morajo predložiti kratek planinski
življenjepis, vizijo dela za mandatno obdobje 2010 – 2014
ter pisno soglasje k svoji kandidaturi. Biti morajo VGN, IPV
(za področje varstva narave) ali poklicno povezani z varova‐
njem narave. Zaželeno je znanje enega tujih jezikov

(angleščina, nemščina).
6.
Morebitna kandidatura za člana KVGN UO PZS ne izključuje
možnosti kandidature za člana katere od podkomisij.
7.
Rok za kandidiranje prične teči z dnem objave v Obvestilih
PZS in se zaključi 01. 10. 2010.
8.
KVGN UO PZS imenuje komisijo za pripravo volitev KVGN v
sestavi: Ljuba Brank – predsednica, Darko Lorenčič in Mat‐
jaž Šerkezi – člana.
Komisija za pripravo volitev KVGN pripravi obrazec za prija‐
vo kandidatov, zbira prijave in po opravljenem delu predloži
KVGN UO PZS poročilo ter predloge kandidatnih list, ki jih
objavi na spletni strani PZS.
9.
Komisija na sejah ugotavlja skladnost kandidatur (in predla‐
gateljev) z določili tega sklepa.
V primeru nepopolnih kandidatur obvesti predlagatelje, da
vloge dopolnijo.
10.
Komisija sklepa veljavno, če sta prisotna najmanj dva (2)
člana. Sklepi komisije so sprejeti, če glasujejo zanje vsi pri‐
sotni člani.
11.
Če je član komisije med predlaganimi kandidati za funkcijo
iz 2. točke tega sklepa, mu članstvo v komisiji ne preneha,
vendar lahko komisija sklepa le, če so navzoči vsi trije člani.
12.
KVGN UO PZS priporoča, da predlagatelji pri sestavi kandi‐
datnih list upoštevajo priporočilo, da bodo zastopane vse
starostne strukture, tudi mlajši GS in VGN itd..
13.
Komisija je za svoje delo odgovorna KVGN UO PZS.
Komisija pri svojem delu smiselno uporablja Poslovnik UO
PZS in Predsedstva UO PZS.
14.
Ta sklep začne veljati 23. 6. 2010, izvaja pa se po objavi v
Obvestilih PZS in na spletnih straneh PZS.
Načelnica KVGN UO PZS:
Rozi Skobe l.r.
http://kvgn.pzs.si

Poziv za zbiranje predlogov za priznanja KVGN 2010
V skladu s Pravilnikom o priz‐
nanjih Komisije za varstvo gor‐
ske narave (Obvestila PZS, št.
5, z dne 11. maja 2009), je
KVGN UO PZS, dne 23. 06.
2010, na 18. redni seji sprejela
sklep o pozivu za zbiranje pre‐
dlogov za priznanja Komisije za
varstvo gorske narave v letu
2010
1.
Ker je v mesecu oktobru 2010 predviden sklic Zbora delega‐
tov KVGN, ko bo poleg drugih pomembnih točk dnevnega
Obvestila Planinske zveze Slovenije

reda, priložnost tudi za podelitev priznanj KVGN najzasluž‐
nejšim na področju varovanja in ohranjanja gorske narave,
KVGN poziva vse predlagatelje, da pripravijo predloge kan‐
didatov za priznanja KVGN v letu 2010.
2.
Vsi možni predlagatelji, pogoji, ki jih mora izpolnjevati kan‐
didat za priznanje in postopki so opisani v citiranem Pravil‐
niku o priznanjih KVGN, ki je objavljen tudi na spletni strani
KVGN. http://kvgn.pzs.si/ pri »jezičku« Akti!
Predlogi morajo biti izpisani na posebnem obrazcu, kot ga
predvideva Pravilnik o priznanjih KVGN. Obrazec za pripravo
predloga za podelitev priznanja je objavljen na spletni strani
KVGN. http://kvgn.pzs.si/ pri »jezičku« Akti!
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3.
Upoštevani bodo vsi predlogi za priznanja, ki bodo prispeli na
naslov Planinska zveza Slovenije, Dvořakova 10, 1000 Ljublja‐
na v zaprti ovojnici s pripisom »priznanja KVGN«, najkasneje
do 1. oktobra 2010.
4.
Poziv se objavi v Obvestilih PZS in na spletni strani PZS in
KVGN.
V Ljubljani, 23. 6. 2010
Načelnica KVGN UO PZS
Rozalija Skobe l.r.

Zaključek osmega usposabljanja za varuhe gorske narave
KVGN UO PZS je 19. in 20. 6. 2010 v Šlajmarjevem domu v
Vratih, kljub slabemu vremenu, izvedla tretji oz. zaključni del
že osmega usposabljanja za varuhe gorske narave. Končalo
ga je kar 28 planincev iz 19 planinskih društev iz različnih
delov Slovenije. Čeprav je bilo letos veliko udeležencev, ni
bilo težav z organizacijo, ker so bili vsi izjemno motivirani za
delo. S svojim znanjem in aktivnostjo so obogatili in popestrili
posamezne dela usposabljanja.
Predavatelji so bili tokrat iz TNP, planinskih vrst in dr. Igor
Roblek iz Stalnega sekretariata Alpske konvencije v Innsbruc‐
ku. Del učenja je bilo izvedeno na učni poti v naravi, ki ga tudi
dež ni mogel preprečiti. V učilnici pa je delo, poleg obveznih
predavanj, potekalo tudi v obliki delavnice, v kateri so udele‐
ženci pokazali veliko ustvarjalnosti.
Na zaključku so vsi udeleženci uspešno opravili pisni izpit,

preko poletja pa bodo napisali še seminarske naloge. Sveča‐
na podelitev diplom bo v jeseni na Dolenjskem, kjer se bomo
udeležili tudi tradicionalnega pohoda po Steklasovi poti, ki ga
pripravlja PD Polet Šentrupert.
Vsem predavateljem se zahvaljujemo za kvalitetna in zanimi‐
va predavanja, s katerimi so nas še dodatno motivirali za
naravovarstveno delo v svojih planinskih društvih. K dobre‐
mu počutju in ustvarjalnemu delu, so prispevali tudi lepo
urejeni prostori doma. Posebej pa je potrebno pohvaliti prija‐
zne delavce Aljaževega doma, ki so z odlično hrano poskrbeli,
da nismo omagali ob celodnevnem delu.
Slika zgoraj: Udeleženci tečaja pred Šlajmarjevim domom
in
Rozi Skobe
http://kvgn.pzs.si

Tečaj za markaciste PZS na Boču in Donački gori
Prvi del tečaja je potekal v soboto 15. maja v planinskem
domu na Boču. Tečaj je obiskovalo 30 tečajnikov iz 17 planin‐
skih društev oz. petih odborov za planinske poti. Tečaj so
vodili inštruktorji markacisti PZS iz Komisije za planinske poti
pod vodstvom Uroša Vidoviča in Toneta Tomšeta. Prvi dan so
dopoldne potekala predavanja po predmetniku Markacist
PZS. Ker je bilo v soboto cel dan neurje z močnim dežjem
smo v popoldanskem in večernem času izvedli še preostala
predavanja. V nedeljo smo se zjutraj odpravili do lovske koče
na Boču. Omenjena pot je bila tudi gradivo za izdelavo semi‐
narske naloge – opis in vris poti. Zato jim je bilo tudi prikaza‐
no kako se opravljajo meritve z GPS aparatom. Žal zaradi
deževja ni bilo možno izvesti markiranja na terenu.
Drugi del tečaja je potekal v soboto 12. junija v planinskem
domu na Donački gori. Ves dan so potekala dela na terenu in
sicer ekološka sanacija poti od koče proti vrhu Donačke gore.

Obvestila Planinske zveze Slovenije

Les je z sodelovanjem gozdarjev pripravilo PD Ptuj, ki so ga v
okviru posebne akcije delno tudi znosili na teren. Tečajniki so
znosili še preostali les, Lesene količke in ves ostali material
vključno z strojno opremo. Porabljeno je bilo 222,70 tekočih
metrov lesenih brun, 196 količkov in 25 tesarskih skob. Pot je
bila nadelana do sedla pod vrhom gore. Želimo si, da bi ljudje
res hodili po nji in ne po bližnjicah.
V nedeljo je sledila ponovitev snovi in pisanje testov in anket‐
nih listov. Nato so dokončali začeta dela in postavili dva dro‐
gova z usmerjevalnimi tablami. Vseh trideset tečajnikov je
uspešno zaključilo tečaj. Sledila je še analiza tečaja in podeli‐
tev spričeval. Glede na prizadevnost in aktivnost na tečaju
smo pridobili precej novih usposobljenih ljudi za delo pri
vzdrževanju planinskih poti.
Sliki: Skupinska slika tečajnikov na Boču in Donački gori
Tone Tomše
http://kpp.pzs.si
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Akcije obnove planinskih poti v okviru KPP v letu 2011
V mesecu oktobru bo Komisija za
planinske poti pripravila seznam
akcij, ki jih izvedemo v okviru
tehnične skupine KPP, predvsem
s pomočjo sredstev Športne fun‐
dacije in Ministrstva za šolstvo in
šport. Na visokogorskih akcijah
planiramo tudi pomoč helikop‐
terja, ki nam ga zagotovi Ministr‐
stvo za obrambo. Če želimo kvalitetno pripraviti program
akcij rabimo sporočila planinskih društev o večjih obnovah na
njihovih planinskih poteh. Prednost imajo zahtevne in zelo
zahtevne poti na katerih je potrebno obnoviti dotrajane in
poškodovane varovalne naprave.
Prav tako lahko društva predvidite tudi poti, ki so množično
obiskane in je zaradi posledic hoje tako pot potrebno ekološ‐
ko urediti. Z montažo lesenih stopnic, ureditvijo odvodnja‐

vanj tako pot zaščitimo pred nadaljnimi erozijskimi procesi in
preprečimo nevarnost zdrsov.
Vsako predlagano pot si bomo skupaj z člani tehnične ekipe
in markacisti planinskega društva, ki je skrbnik poti ogledali
do konca planinske sezone. Ob tem bo narejen tudi plan pop‐
ravil z popisom potrebnega materiala.
Pri obnovah poti, ki ne bodo navedene in zajete v letnem
planu obnov poti za leto 2011, Komisija za planinske poti ne
bo mogla finančno sodelovati. Zaradi finančnih sredstev in
kadrovske zasedbe letno lahko izvedemo od 10 do 12 akcij.
Planinska društva lahko predlagajo tudi večje obnove in ure‐
ditva na posameznih delih poti, ki jih bomo izvedli v okviru
tečajev za markaciste, licenčnih izpopolnjevanj in srečanj
odborov za planinske poti v posameznih MDO‐jih.
# Tone Tomše, načelnik KPP
 http://kpp.pzs.si

Gašerbrum 1 (8080 m)
21. junija 2010, se je na pot proti Pakistanu odpravila
slovenska alpinistična odprava v okviru Planinske zveze
Slovenije. Člani odprave so: Miha Habjan ‐ vodja, Dejan
Miškovič, Luka Ajnik, Miha Zupin, Tadej Krišelj, Ambrož
Bajde in Urban Novak.
Njihov cilj je preplezati Gašerbrum 1 oz. Hidden Peak v
alpskem stilu. V primeru dobrih razmer sta za vzpon zani‐
miva tudi nižja soseda, Gašerbrum 5 in 6. Domov se vra‐
čajo 12. avgusta.
 www.pzs.si
 Tone Škarja

Planinsko—izletniški vodnik Preddvor (NOVO)
V vodniku so na 96 straneh opisani izleti in gorske ture na območju občine Preddvor ter dostopi do začetkov teh markiranih
planinskih poti, do koder se je mogoče pripeljati z avtom. Vse opisane poti so zgledno označene s planinskimi markacijami in
povečini zelo dobro vzdrževane.
Opisani so izleti na: Sveti Lovrenc; Čemšenik; Sveti Jakob; Potoška gora, Javorjev vrh; Zaplata, Hudičev boršt; Kališče; Mali Grin‐
tovec, Storžič in nekaj drugih izletov.
Cena vodnika je 17,95 €.
Informacije in naročila: Planinska založba PZS, Dvorakova 9 (p.p. 214), 1001 Ljubljana
tel: 01/43 45 684, fax: 01/43 45 691, planinska.zalozba@pzs.si, www.pzs.si

Obvestila Planinske zveze Slovenije
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Razpis najvišjih priznanj Planinske zveze Slovenije za leto 2010
Na osnovi 15. člena Pravilnika o priznanjih Planinske zveze Slovenije (Obvestila PZS štev.3/2005) objavljamo razpis najvišjih priz‐
nanj Planinske zveze Slovenije za leto 2010.

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 več let). Podeljuje se le posameznikom, ki so za svoje dosežke in delo že prejeli zlati
častni 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.

SVEČANA LISTINA
Svečana listina Planinske zveze Slovenije se podeljuje posameznikom ali planinskim organizacijam za izreden prispevek k razvo‐
ju planinske dejavnosti in za življenjsko delo. Podeljeno je lahko največ 10 Svečanih listin letno.
Predlogi za obe priznanji morajo biti na obrazcu za planinsko priznanje poslani v šestih (6) izvodih pristojnemu Meddruštvene‐
mu 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 odločal Upravni odbor Planinske zveze Slovenije. Priznanja bodo podeljena na posebni slove‐
snosti ob koncu leta 2010.
ODBOR ZA PRIZNANJA PZS
predsednik Jože Melanšek
OPOZORILO:
Čistopis Pravilnika o priznanjih PZS je objavljen v OBVESTILIH PZS štev. 3/2005 in na spletni strani www.pzs.si.

V julijski številki Planinskega vestnika preberite ….
V julijskem Planinskem vestniku smo se v temi meseca lotili
problematike bivakov. Osvetlili smo jo z več vidikov. Marjan
Bradeško je napisal uvodni prispevek, nadaljujemo pa z zani‐
mivimi pogovori: Dušan Škodič se je pogovarjal z oskrbnico
Bivaka pod Špikom, Mihaelo Omanovo, Irena Mušič Habjan
pa s Tonetom Škarjo in Radom Nadvešnikom, ki sta vodila
postavljanje Bivaka Pavleta Kemperla na Velikih Podih pod
Grintovcem, ter arhitektom Mihom Kajzeljem. Svoj pogled na
bivake pri nas je v komentarju podal Andrej Mašera. Nadalju‐
jemo z reportažo o letošnjem Dnevu planincev, kjer so podali
svoja mnenja tudi nekateri anketiranci. Katja Roš, dolgoletna
dopisnica časnika Delo, predstavlja Pot miru v Posočju. Dušan
Škodič je napisal lepo zgodbo o ljubezni v postnem času, Joža
Mihelič obuja spomine na svojega očeta, Milan Vošank pa na
popotovanje po francoski Provansi. V rubriki Z nami na pot se
je Gorazd Gorišek odpravil na gore nad koroškim Rožem, Bor
Šumrada pa opisuje štiritisočake Monte Rose. Spominjamo se
tudi treh alpinistov, ki so nas nedavno zapustili: Igorja Lev‐

stka, Zvonka Čemažarja in
Zvoneta Andrejčiča‐Zvonca.
V vzgojnem delu revije piše‐
mo o vremenu letošnje
pomladi, o arniki, športnem
treningu, gorskem reševan‐
ju na Hrvaškem ter o sidriš‐
čih.
Kot običajno je v zadnjem
delu revije še cela vrsta
alpinističnih novic, vesti iz
planinske organizacije in
novih knjigah.
72 strani zanimivega branja! Želimo vam veliko veselja pri
branju Planinskega vestnika!
Uredništvo
www.planinskivestnik.com

Razpisa Vodniške komisije
Vodniška komisija obvešča, da sta na spletni stani Vodniške
komisije in v Obvestilih 6/2010 objavljena Razpis za zbiranje
predlogov priznanj VK za leto 2010 (rok 30. 9. 2010) in Raz‐
pis za zbiranje predlogov kandidatov za člane organov VK
(rok 13. 10. 2010). Obrazci obeh razpisov so ravno tako na
volji na spletni strani VK ter v Obvestilih 6/2010.
http://vk.pzs.si
Magda Šalamon
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RAZPISI
Aktualni razpisi
RS SLOVENIJA, ZAVOD ZA ŠPORT RS PLANICA je v Uradnem
listu RS 49/2010, 18.6.2010 objavilo razpis ZDRAV ŽIVLJENJSKI
SLOG (program za obdobje 2010‐2013)
Cilj javnega razpisa je dodatno spodbuditi osnovnošolske otro‐
ke k oblikovanju zdravega življenjskega sloga s pomočjo dodat‐
ne športne aktivnosti, aktivno vključiti vsaj 20% osnovnošolske
populacije, zagotoviti zainteresiranim učencem 5 ur športne
aktivnosti na teden, odpravljati posledice negativnih vplivov
sodobnega načina življenja (vadba za primerno telesno držo,
odpravljanje ploskosti stopal, odpravljanje debelosti, razvoj
splošne vzdržljivosti). Gre za predstavitev vsaj 12 športnih
panog v triletnem razpisnem obdobju (našteto je 12 športnih
panog med njimi tudi ena od njih planinstvo in gorništvo ter
druga plezanje z varovanjem)
Prijavitelj mora ob prijavi na javni razpis kandidirati s strokov‐
nim delavcem, ki:
– ima ustrezno izobrazbo za strokovne delavce v športu za
opravljanje vzgojno‐izobraževalnega dela,
– bo za čas izvajanja programa zaposlen oziroma bo z njim
sklenil ustrezno pogodbo o delu,
– ni že zaposlen za polni delovni čas, temveč je brezposeln ali
dopolnjuje svojo delovno obveznost.
Planinska društva se lahko vključijo s svojim programom ene‐
ga od 12 športnih panog preko OŠ oziroma občin v kraju s svo‐
jim programom oz. da svoje nezaposlene športne kadre poiz‐
kušajo ponuditi šolam, občinam za izvajanje tega programa.
Besedilo javnega razpisa:
1. Predmet javnega razpisa
Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropske‐
ga socialnega sklada in Ministrstva za šolstvo in šport. Javni
razpis se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeš‐
kih virov za obdobje 2007–2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj
človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmerit‐
ve 3.1.: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobra‐
ževanja in usposabljanja. Predmet javnega razpisa je sofinanci‐
ranje izvajanja programa Zdrav življenjski slog (v nadaljnjem
besedilu: program).
Cilj javnega razpisa je dodatno spodbuditi osnovnošolske otro‐
ke k oblikovanju zdravega življenjskega sloga s pomočjo dodat‐
ne športne aktivnosti, aktivno vključiti vsaj 20% osnovnošolske
populacije, zagotoviti zainteresiranim učencem 5 ur športne
aktivnosti na teden, odpravljati posledice negativnih vplivov
sodobnega načina življenja (vadba za primerno telesno držo,
odpravljanje ploskosti stopal, odpravljanje debelosti, razvoj
splošne vzdržljivosti). S programom želimo zagotoviti otrokom,
vključenim v program, priporočeno vsakodnevno strokovno
vodeno vadbo, v skladu s priporočili EU smernic za telesno
dejavnost (sprejetih novembra 2008 v Biarritzu) in v skladu s
Strategijo Vlade RS na področju telesne (gibalne) dejavnosti za
krepitev zdravja od 2007 so 2012, ki ima pozitivne učinke na
zdravje otrok.
Obdobje izvajanja programa je od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2013.
2. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Prijavitelj mora izpolnjevati pogoje, ki so določeni s tem javnim
razpisom. Na javni razpis se lahko prijavi:

– občina,
– osnovna šola,
– zavod, registriran za dejavnost v športu,
– društvo v javnem interesu (nacionalna panožna športna zve‐
za, športno društvo, športni klub idr.).
Prijavitelj (razen osnovne šole) mora ob prijavi na javni razpis
priložiti soglasje osnovne šole za izvedbo programa in zagotav‐
ljanju prostorskih pogojev.
Prijavitelj mora ob prijavi na javni razpis kandidirati s strokov‐
nim delavcem, ki:
– ima ustrezno izobrazbo za strokovne delavce v športu za
opravljanje vzgojno‐izobraževalnega dela,
– bo za čas izvajanja programa zaposlen oziroma bo z njim
sklenil ustrezno pogodbo o delu,
– ni že zaposlen za polni delovni čas, temveč je brezposeln ali
dopolnjuje svojo delovno obveznost.
Prijavljeni projekt za izvedbo programa (v nadaljnjem besedilu:
projekt) mora vsebovati elemente, navedene v naslednji točki.
3. Merila za izbor
Največje možno skupno število točk, s katerimi se lahko oceni
posamezen projekt, je 100. Vloge za sofinanciranje programa
se ovrednoti in razvršča glede na skupno število točk v skladu z
vsemi merili. Za vse razvrščene vloge se izračuna pripadajočo
višino sofinanciranja. Izbere in sofinancira se tiste prijavljene
programe, ki so pri vrednotenju zbrale višje število točk. Število
izbranih in sofinanciranih programov je omejeno z obsegom
sredstev, določenih s tem razpisom.
V primeru, da bo dve ali več prijav doseglo enako število točk,
se kot dodatno merilo izbora upošteva seštevek točk iz merila
»Celovitost projekta«. Izbran bo prijavitelj, ki bo pri tem merilu
dosegel večje število točk.
4. Roki posameznih opravil
Predviden datum objave: 9. 7. 2010. Predviden datum za
oddajo vlog: 30. 7. 2010. Previden datum obveščanja prijavite‐
ljev o izbiri: 20. 8. 2010.
5. Ostalo
Razpisna dokumentacija je že objavljena na spletni strani Zavo‐
da za šport Republike Slovenije Planica, www.zsrs‐planica.si, in
je informativnega značaja. Dokumentacija, ki bo primerna za
izpolnjevanje, bo na spletnih straneh zavoda objavljena šele
dan po objavi razpisa v Uradnem listu RS, torej predvidoma od
10. 7. 2010 dalje.
www.zsrs‐planica.si
Razpis Swiss Contribution ‐ švicarski prispevek:
www.svicarski‐prispevek.si/
Razpis se med drugim nanaša na področje varstvo okolja in
narave. Področje ne sme obsegati redne dejavnosti. Mora biti
rešen konkreten problem neke ciljne skupine, ideja mora biti
inovativna in izstopati iz povprečja. Že utečene dejavnosti se
ne sofinancirajo.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo RS in prehrano je objavi‐
lo razpis med katerim je pod 5. točko predmete podpore: Ure‐
ditev in izgradnja tematskih poti, ki povezujejo naravne vred‐
note in kulturno dediščino določenega območja.
http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/
pageuploads/JAVNI_Razpisi/JR323_jun10/JR_323.pdf

RAZPIS ZA GORSKE VODNIKE
V začetku prihodnjega leta, bo z izobraževanjem pričela nova generacija kandidatov za gorske vodnike.
Vse možnosti opravljanja poklica GV in pogoje za vključitev v izobraževanje si lahko preberete v razpisu
objavljenem na spletni strani Zveze gorskih vodnikov Slovenije www.zgvs.si.
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Napovednik dogodkov v organizaciji PD in MDO
11. 7. 10 Pohod po poteh Veronike
Deseniške
PD Atomske toplice – Podčetrtek
Ivan Šalamon 041 794 104

24. 7. 10 ‐ 1. 8. 10 Mladinski planinski
tabor
PD Onger Trzin
Emil Pevec 031 570 533, www.onger.org

11. 7. 10 11. Andrejev pohod na Okre‐
šelj
PD Planika Maribor
Franci Rajh 041 797 712

24. 7. 10 ‐ 1. 8. 10 Tabor Mladinskega
odseka PD Janez Trdina Mengeš
PD Janez Trdina
Mojca Volkar 031 816 640

17. 7. 10 6. gorski tek na Goro Oljko iz
Andraža
PD Polzela
Zoran Štok 041 754 778

25. 7. 10 Planinska zabava »Ratitovec
raja«
PD za Selško dolino Železniki
Alojz Lotrič 031 613 426

17. 7. 10 12. spominski pohod Draga
Bregarja po Fužinskih planinah
PD Drago Bregar
Zvone Šere 041 355 589

29. 7. 10 Nočni pohod na Rajhovko
PD Ljubno ob Savinji
Brigita Vrčkovnik 051 320 013

17. 7. 10 Pohod iz Avstrije čez Peco
PD Mežica
Stojan Krivec 041 857 342

31. 7. 10 100‐letnica Prešernove koče
PD Javornik – Koroška Bela
Vinko Alič 051 345 806

31. 7. 10 ‐ 7. 8. 10 35. tabor mladih pla‐
18. 7. 10 10. šahovski turnir za memorial nincev
Tomaža Kavarja v Gozdu
PD Gornja Radgona
PD Križe
041 843 203
Ivan Likar 041 784 175
31. 7. 10 17. pohod čez Dravo na Vur‐
18. 7. 10 Varno v gore
berk
PD Vinska Gora
PD Fram
Tomaž Kumer 031 239 693
Stanka Vobič 02 68 64 013
18. 7. 10 Varno v gore – Šaleška PD
PD Velenje
Tone Žižmond 041 458 729

31. 7. 10 Pohod na Koroško Rinko
PD Kranj
Marjan Čadež 041 879 312

www.pzs.si
Lovro Paradiž 041 794 223
8. 8. 10 »Na Roblek bom odšel«, glasbe‐
no – planinska prireditev
PD Radovljica
Miro Pogačar 041 534 692
8. 8. 10 Cvičkov pohod
PD Polom Kostanjevica na Krki
Franc Štokar 041 773 545
8. 8. 10 ‐ 18. 8. 10 31. tabor mladih gor‐
nikov in gornic
MO PD Domžale
Luka Skočir 031 254 597,
luka.skocir@gmail.com
10. 8. 10 Družinski tabor v Trenti
PD Grmada Celje
Franc Šinko 031 383 591
14. 8. 10‐ 15. 8. 10 Spominski pohod po
poteh I. svetovne vojne po alpskem
pogorju
PD Železničar Celje
Dani Vovk 041 902 801
14. 8. 10 Poletni tabor za odrasle in
otroke z PD Lisca v Slatni
PD Ožbalt – Kapla
Tone Cepec 040 324 966
15. 8. 10 Sveta maša na Okrešlju za žrtve
gora
PD Celje Matica
pisarna PD 03 49 84 850

18. 7. 10 Tradicionalno srečanje planin‐
cev na planini Razor
PD Tolmin
pisarna PD 05 38 83 211, pdtol‐
min@gmail.com

1. 8. 10 6. Andrejčkov pohod na Cipernik 15. 8. 10 14. spominski pohod Vanje
PD Kranjska gora
Furlana in Dan planincev Dolenjske in
Franja Krevzel 041 857 763
Bele Krajine
PD Krka Novo mesto
1. 8. 10 Dan alpske možine – Planina za
Tone Progar 041 693 195, 041 769 182
Liscem – rastišče Lisec
18. 7. 10 Dan Kamniških planin na Kam‐ PD Bohinjska Bistrica
21. 8. 10 4. rekreativno kolesarjenje
niškem sedlu
okrog Ratitovca
Lovro Vojvoda 04 57 21 728
PD Kamnik
PD za Selško dolino Železniki
1. 8. 10 Pohod po obronkih Celja –
pisarna PD 01 83 91 345, pdkam‐
Alojz Lotrič 031 613 426
Menina planina
nik@siol.net
21. 8. 10 ‐ 26. 8. 10 Pohod Logatec –
PD Grmada Celje
19. 7. 10 ‐ 24. 7. 10 10 Letni tečaj gorniš‐ Alenka Mirnik 041 623 413
Triglav
tva za zahtevne ture
PD Logatec
7. 8. 10 Otvoritev Slovenskega planin‐
PD Ljubljana Matica
Janez Slabe 01 754 15 93, 041 544 561
skega muzeja
Marko Jurič 041 572 893
Planinska zveza Slovenije,PD Dovje Mojs‐ 21. 8. 10 Turnir malega nogometa
24. 7. 10 ‐ 31. 7. 10 27. mladinski planin‐ trana
PD Celje Matica
ski tabor
pisarna PD 03 492 48 50, Rok Volfand
Miro Eržen 041 717 016
PD Žalec
031 377 952
7. 8. 10 Popoldne ob citrah
Tomaž Jagar 040 637 175
21. 8. 10 24. srečanje planincev in bor‐
PD Rimske Toplice
24. 7. 10 Jakobov pohod Zreče – Resnik Milena Suhodolčan 040 606 071
cev
PD Zreče
PD Velenje
7. 8. 10 9. spominski pohod po poteh
Daniel Oplotnik 031 665 960
Jože Melanšek 041 578 557
Vinka Kobala
24. 7. 10 Po hribih nad Vodicami
21. 8. 10 5. pohod po obeležjih NOB ob
PD Podbrdo
PD Križna gora
krajevnem prazniku
Jože Dakskobler 041 837 551
Hermina Čuk 041 614 934, Dušan Plesni‐
PD Zabukovica
7. 8. 10 Pohod na Lovrenška jezera
čar 041 724 865
Jože Jančič 041 200 196
PD Lovrenc na Pohorju
Obvestila Planinske zveze Slovenije
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21. 8. 10 Horuk na Klopni vrh
PD Lovrenc na Pohorju
Borut Čotič 070 858 250
21. 8. 10 Miholov pohod na Kokrško
sedlo
PD Bajtar Velika planina
Boris Pohlin 041 577 625
22. 8. 09 Gremo peš na Kokoš
PD Sežana
pisarna PD 05 730 01 14, 041 879 081
22. 8. 10 Srečanje planincev na Poreznu
PD Cerkno
26. 8. 10 Srečanje planincev železničar‐
jev Slovenije – Češke
PD Železničar Celje
Jože Ratej 041 792 734
27. 8. 10 V. Večer na Bohorju
PD Bohor Senovo
Tone Petrovič 031 866 831
28. 8. 10 Objemimo Donačko goro
PD Sloga Rogatec
Nedelko Kuhar 041 763 490
28. 8. 10 Aljaževi dnevi 2010 – Tradicio‐
nalni Gustlnov pohod na Dovško Babo
PD Dovje – Mojstrana
031 384 011, 04 589 51 00
28. 8. 10 Pohod »Pivovarna Laško« na
Šmohor
PD Grmada Celje
Franc Šinko 031 383 591
28. 8. 10 Objemimo Donačko goro
PD Sloga Rogatec
Nedelko Kuhar 041 763 490
28. 8. 10 Kolo prijateljstva
PD Nazarje
Marjan Gračner Oki 031 422 537

PD Žalec
Janko Tamše 051 641 363

PD Liboje
03 71 40 356, 031 627 923

29. 8. 10 Letni pohod na Čaven
PD Ajdovščina

12. 9. 10 Lisca poje
PD Lisca
Tone Šeško 041 640 160

29. 8. 10 18. tradicionalno srečanje čla‐
nov in članic PD Domžale, Domžalski
dom na Mali planini (1534 m)
UO PD Domžale
Borut Peršolja 01 72 15 714
borut.persolja@guest.arnes.si
3. 9. 10 Pohod po kozjanskih sadovnja‐
kih
PD Atomske toplice – Podčetrtek
Ivan Šalamon 041 794 104
4. 9. 10 Koncert pihalnega orkestra Les‐
ce pri Roblekovem domu, glasbeno –
planinska prireditev
PD Radovljica
Janez Pretnar 031 429 970
4. 9. 10 14. Gašparičev pohod na Krim
PD Delo
Dušan Resnik 031 683 780
4. 9. 10 Dan Koroških planincev
MDO Koroških PD
4. 9. 10 17. gorski tek Ivana Anderleta
na Črno prst
PD Podbrdo
Tomaž Štenkler 041 468 469
4. 9. 10 12. pohod Planike na Pohorje
PD Planika Maribor
Franci Rajh 041 797 712
5. 9. 10 17. srečanje harmonikarjev na
gobarski razstavi na Ermanovcu
PD Sovodenj
Bojan Filipič 040 632 315

12. 9. 10 Kepa
PD Preserje – Podpeč
Marko Goršič 01 36 31 175, 041 795 006
12. 9. 10 60 let PD Oplotnica in Dan pla‐
nincev Podravja
PD Oplotnica
Miran Čoh 041 327 266, Tone Purg 031
331 042
18. 9. 10 Srečanje Savinjčanov, Zasavča‐
nov in Laščanov
PD Trbovlje
Vili Treven 041 672 233, Bojan Gorjup
070 711 202
18. 9. 10 Dan pohodništva v Ljubljani
PD Drago Bregar
Zvone Šere 041 355 589
18. 9. 10 Srečanje planincev železničar‐
jev Slovenije
PD Železničar Ljubljana
Marija Sever 031 280 415
18. 9. 10 Pohod na Goteniški Snežnik
PD Kočevje
Franc Janež 041 507 853
18. 9. 10 Tradicionalno srečanje na Črni
prsti
PD Podbrdo
Lilijana Gatej 041 872 014
18. 9. 10 Srečanje srednješolcev in štu‐
dentov Podravja
MDO Podravja
Urška Kocbek 031 424 416

5. 9. 10 34. rekreativni pohod na Ratito‐
19. 9. 10 Tradicionalni družinski pohod
vec
28. 8. 10 Pohod po poteh prenosa ran‐
na Krim
PD za Selško dolino Železniki
jencev Želin – Vojsko
PD Podpeč ‐ Preserje
Alojz Lotrič 031 613 426
PD Idrija
Marko Goršič 01 36 31 175, 041 795 006
5. 9. 10 Pohod po obronkih Celja – Veli‐
Marica Brezavšček 05 374 42 93
19. 9. 10 Po gradovih in graščinah Spod‐
ko Kozje
29. 8. 10 »Kumska nedelja« na Kumu
nje Savinjske doline
PD Grmada Celje
PD Kum
PD Dobrovlje – Braslovče
Alenka Mirnik 041 623 413
Marjeta Bricl 051 377 502, marje‐
Natalija Marovt 041 560 117
ta.bric@gmail.com, Stane Golob 041 743 6. 9. 10 Pohod na Nebeško goro
PD Radeče
869, st.golob@gmail.com
Irena Kampuš 041 626 136
Planinska zveza Slovenije se predstavlja
29. 8. 10 Srečanje planincev pri Blejski
tudi
na Facebooku, kjer ima svojo »fan«
11. 9. 10 Družinski pohod Zreče – Rogla
koči na Lipanci
in
osebno
stran preko katere vse člane
– Resnik – Zreče
PD Bled
obveščamo
o novostih, dogodkih in zani‐
PD Zreče
Janez Petkoš 031 834 128
mivostih.
Povezava
na Facebook profil je
Drago Črešnar 041 725 033
29. 8. 10 Srečanje Jeseničanov v spomin
možen tudi preko spletne strani PZS.
11. 9. 10 10. jesenski pohod na Koteč‐
na Janeza Košnika v Koči na Golici
Pridružite se Planinski zvezi Slovenije tudi
nik, 772 m – najvišji vrh KS Liboje (GD
PD Jesenice
na Facebooku!
Kasaze – Liboje – Planinski dom na Brni‐
04 58 66 070, 041 733 036
ci)
29. 8. 10 Pohod po obronkih Ponikve
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NOVICE IZ MEDDRUŠTVENIH ODBOROV
nincem zelo naklonjeni župan Franc Mužič, v kulturnem pro‐
gramu so poleg godbenikov sodelovali planinci OŠ Dobrovo v
Brdih.
Gregor Rupnik

Naravovarstveni pohod pod in nad Mirno goro

Srečanje mladih planincev Posočja
V soboto, 5. junija, so mladi planinci iz Posočja v organizaci‐
ji PD Tolmin pod vodstvom zlate načelnice Majde Pagon izve‐
dli tradicionalno pomladansko srečanje. Šli so po Šentviški
gori,se povzpeli na najvišji vrh planote ‐ na 984 m visoki
Črvov vrh, v Jerovci si ogledali prenovljeno staro hišo z ohran‐
jeno črno kuhinjo. Srečanje so zaključili v lovski koči na Ponik‐
vah, kjer so jim gorski reševalci postaje GRS Tolmin predstavi‐
li svoje delo, sami pa so se načelnici MO PD Tolmin zahvalili
za odlično pripravljeno in izvedeno srečanje. Udeleženci so
bili mladi člani PD Tolmin, PD Bovec, PD Kobarid, PD Kanal in
PD Idrija.
Gregor Rupnik

Odbor za varstvo gorske narave pri Meddruštvenem odboru
planinskih društev Dolenjske in Bele krajine, ki ga vodi Rozi
Skobe, je v nedeljo 13. junija 2010 na območju opustelih,
vendar še vedno prepoznavnih vaseh Kočevskih Nemcev,
pripravil izjemno zanimiv naravovarstveni pohod iz Škrilja,
preko Ponikev na Mirno goro. Udeležilo se ga je 16 ljubiteljev
narave iz PD Črnomelj, PD Polet Šentrupert, PD Krka Novo
mesto in Pohodnik Novo mesto.
Združeni narodi so leto 2010 razglasili za leto biotske razno‐
vrstnosti. Predvsem zato,
ker so se članice OZN zavezale, da bo letošnje leto prelomni‐
ca v zgodovini človeštva. Zaustavilo naj bi se namreč iztreblja‐
nje številnih živalskih in rastlinskih vrst, ki ga s svojim počet‐
jem, predvsem uničevanjem življenjskega prostora, povzroča
človeška vrsta. Na Zemlji se namreč po izumrtju dinozavrov
zadnje desetletje dogaja najhitrejše izumiranje, tako v rastlin‐
skem, kot tudi v živalskem svetu.
Pohod je bil organiziran prav v počastitev leta biotske pes‐
trosti in spoznavanja le te v domačem okolju. Udeleženci smo
spoznavali cvetje in rastlinje v okolici belokranjskega tisoča‐
ka, ki je ravno v tem času najbolj bujno. Pod vodstvom upo‐
kojenega gozdarja in dobrega poznavalca teh krajev Franca
Janeža, ter odličnega poznavalca cvetja, sicer samouka, Mar‐
jana Lenarta, smo spoznali delček izmed številnih rastlinskih
vrst. Menda jih na naših tleh raste kar 3.452.
Na dobre tri ure trajajoči krožni poti, ki nas je vodila po zaen‐
krat še neokrnjenih predelih naravnega okolja, smo se spoz‐
nali z lepoto in imeni posameznih rastlin in njihovimi značil‐
nostmi. Okolica Mirne gore, z širnimi gozdovi in čudovitimi
travniškimi jasami je tokrat postala prava učilnica v naravi.
Upajmo, da bomo tako znali ohraniti tudi za naše vnuke.
Vinko Kukman in Rudolf Skobe
Vinko Kukman

Varstvo gorske narave v Vinski Gori
Odseku za varstvo gorske narave pri Planinskem društvu Vin‐
ska Gora sta se v mesecu juniju zgodila zelo prijetna dogodka.
Uresničila se nam je želja, da smo ob naši dvajsetletnici ‐ v
sklopu katere smo teden dni kasneje opravili jubilejni pohod
po celotni trasi planinske poti »Po poteh Vinske Gore« ‐ pos‐
tavili informacijsko tablo ob skalovju pod cerkvijo sv. Janeza
Krstnika. S to pridobitvijo smo obogatiti priključno planinsko
pot, ki nas popelje okrog našega lepega kraja. Pred njenim
odkritjem smo pred Podružnično osnovno šolo (POŠ) v kraju
ob mednarodnem letu biotske raznovrstnosti in sto osemde‐
setletnici šolstva posadili drevo kot »živ« pomnik. V času raz‐
vijajočega se turizma in vedno večjega poudarka na njegovi
pomembnosti je to en kamen več v mozaiku lepot Vinske
Gore. Z njim odstiramo in odkrivamo njene bisere, ki jih ni
malo in jih oživljamo iz preteklosti, preden nam zadnje sledi
neukim izginejo izpred oči.
Tablo smo predali v varstvo šolarjem POŠ Vinska Gora in obe‐
nem članom turističnega krožka na njej. To jim je stopnica pri
nadaljnjih raziskovanjih, ki se tu morda šele začenjajo. Prepri‐
čani smo, da si jo boste z zanimanjem prišli ogledat tudi Vi,
saj nam odstre delček svoje skrivnostnosti. Prijazno vabljeni!
Marija Lesjak
http://pd‐vg.velenje.si

Nova planinska postojanka
29. maja 2010. je bila na Sabotinu predana v upora‐
bo planincem in drugim obiskovalcem planinska postojanka
urejena v nekdanji stražnici. Dogodek je sad dolgoletnih pri‐
zadevanj PD Brda, ki so pod vodstvom neumornega društve‐
nega predsednika Bojana Bužinela in njegove ekipe opravili
ogomno dela in bili končno tudi v dogovarjanju z Ministrs‐
tvom za obrambo uspešni in pripravljen objekt dali zakupni‐
kom in v korist vsem obiskovalcem gore na vzhodnem obrob‐
ju Brd in neposredno nad Novo Gorico. Slavnostni govornik
ob odprtju in predaji postojanke v uporabo je bil briški pla‐
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NOVICE IZ PLANINSKIH DRUŠTEV
Osnovna naloga Alpske konvencije je obvarovanje in ohrani‐
tev alpskega sveta od Monaka do Dunaja. Alpska konvencija
deluje na področju osmih držav. Dotaknil se je tudi sodelova‐
nja planinstva v prostoru treh dežel ‐ Julijska Krajina, Koroška
in Slovenija.
in
Info PD Kranj
www.pdkranj.si

V spomin

Odprtje zavetišča in panoramske plošče
V soboto, 26. junija 2010 je bila ob 8.30 zjutraj najprej na
vrhu Grintovca v gosti megli, močnem vetru in neprijetnem
mrazu po kratkem nagovoru člana UO PD Kamnik, Lada Klad‐
nika »uradno« predana svojemu namenu panoramska ploš‐
ča. Planinsko društvo Kamnik je namreč to ploščo postavilo
na vrh konec lanskega oktobra in nato ni bilo več ustreznih
razmer za njeno »uradno« predajo namenu. Nato so se ude‐
leženci te kratke slovesnosti odpravili, eni po severni strani
Ob 22. letnici smrti pokojnega dolgoletnega predsednika OPD
Koper Vinka Lovrečiča so se kljub slabemu vremenu zbrali
planinci društva na pokopališču v Škocjanu in se poklonili
pokojnemu predsedniku Vinku Lovrečiču, Karlu Kocjančiču
ter častnima članoma Greti in Darku Zega.V spomin so jim
položili šopke cvetja in obudili dogodke za časa njihovega
delovanja.
Nato so se v deževnem vremenu podali (bilo jih je 11) po
Lovrečičevi spominski poti od Kampela do Pomjana in
nazaj.Ob 11.uri so se srečali na Pomjanu s sorodniki pokojne‐
ga Vinka Lovrečiča, prijateljsko pokramljali in se spominjali
dosedanjih 20. ih pohodov. Sklenili so, da bodo še naprej
vzdrževali Lovrečičevo planinsko pot ter vsako leto v juniju
organizirali tradicionalni pohod.
Darko Butinar
Darko Turk
http://opd.si

19. naravovarstveni pohod

čez Mali Grintovec, drugi pa po južni strani čez Jame in Zimski
prehod na Velike pode na slavnostno odprtje zavetišča.
Društvo GRS Kamnik je namreč ravno tako konec lanskega
oktobra zamenjalo dotrajani bivak na Velikih podih pod Grin‐
tovcem, ki je tam stal od leta 1973. To je bil velik finančni
zalogaj, saj so vsi materialni stroški (člani GRS so namreč vse
svoje delo opravili zastonj oz. na svoje stroške) samo za zave‐
tišče presegli 24.000 €. Ob postaviti zavetišča še ni bilo dovolj
zbranih sredstev in je takrat društvo prosilo za pomoč. Poziv
je bil uspešen, zato se društvo GRS Kamnik zahvaljuje vsem,
ki so prispevali za to zavetišče. Prav tako so jim in jim še bodo
hvaležni vsi, ki jim bo ta bivak prišel prav, predvsem v sili.
Imena vseh sponzorjev, vseh je več kot 150, so napisana na

V soboto, 19. junija je kljub vremenskim nevšečnostim pote‐
kal že 19. Naravovarstveni tradicionalni dan na Kališču pod
Storžičem. Prireditev sta organizirala PD Kranj in planinska
sekcija Preddvor. Ob 11. uri se je na Kališču pričela okrogla
miza, ki je potekala na temo ohranjanja gorskega sveta. Na
povabilo PD Kranj in predsednika društva Franca Ekarja se je
povabilu odzval Igor Roblek iz Stalnega sekrateriata Alpske
konvencije. Igor Roblek je predstavil delo in poslanstvo
Alpske konvencije iz Innsbrucka.
Obvestila Planinske zveze Slovenije
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V SLOVO
posebni tabli, ki je pritrjena na zavetišče. Na temelju zavetiš‐
ča pa je na kamnito ploščo, ki jo je prispeval Metod Humar,
vklesan napis: »Zavetišče Pavla Kemperla, pionir kamniškega
alpinizma«. Slovesnost, v kateri so sodelovali tudi pevci kam‐
niške Solidarnosti, se je začela malo po 10 uri. Slavnostni
govornik je bil Janez Volkar, bivak pa je blagoslovil še menge‐
ški župnik Janez Avsenik.
Po krajšem postanku na Kokrskem sedlu so se udeleženci
obeh otvoritev spustili v Kamniško Bistrico, kjer je bila Pri
Jurju ob 14.30 še slavnostna prireditev, na katero so povabili
tudi vse sponzorje zavetišča in panoramske plošče. Najprej je
predsednik društva GRS Kamnik, Franc Miš, pozdravil vse

prisotne in se vsem, ki so dali karkoli za postavitev zavetišča
zahvalil za njihov prispevek. Govornika Janez Volkar in Dušan
Štefula sta podala kratek oris zgodovine postavitve zavetišča
in panoramske plošče, France Malešič je povedal še nekaj
zanimivosti o Pavletu Kemperlu, ki je bil že pred drugo sveto‐
vno vojno pobudnik postavitve bivaka. Trio Veronika iz Kam‐
nika je za popestritev zapel nekaj pesmi, vse nastope pa je
povezovala Mojca Volkar ‐ Trobevšek .
Bojan Pollak
Bojan Pollak, Boštjan Griljc, Franc Miš
www.drustvo‐pdkamnik.si

Klemen Miklič ‐ Benko (16. 11. 1974 ‐ 3. 7. 2010)
V globaliziranem svetu se od
nekoč skupnega jedra in ene
poti vedno bolj cepijo razno
razni odkrajki, bližnjice in dalj‐
šnice. V primeru organiziranega
gorništva je začetna skupna pot
združevala tedanje »turiste«,
»skalaše« in skavte. Zato ne
čudi, da je Klemen Miklič, ki si je
s snemanjem legendarnega
reklamnega spota pridobil vzde‐
vek Benko, najprej spal pod
taborniškimi šotori tipa Savica in
šele kasneje prešel pod golo
nebo visokih bivakov.
Kot taborniški vodnik je šel čez
dobro šolo prilagajanja, spozna‐
vanja in delanja začetniških napak. Domžalski taborniki so bili
znani po tem, da radi izdatno hodijo v hribe, zato smo nekoč in
nekdaj skupaj pripravili tudi kaj bolj obilnega – namreč po šte‐
vilu udeležencev. Tako so se tkale vezi, ki so Benkota pripeljale
v alpinistično šolo in kjer si je pripravil trdno sidrišče in ostal v
alpinističnem odseku. Bilj je eden tistih redkih srečnežev, ki se
mu plezanja ni bilo treba učiti: nosil ga je v v sebi, kot prvinsko
obliko gibanja, pa tudi kot način doživljanja sveta. Hitro je pos‐
tal alpinist (s prek 500 opravljenimi vzponi), kasneje tudi alpini‐
stični inštruktor, vodil alpinistično šolo, stopil na čelo alpinistič‐
nega odseka in se vključil v usposabljanje na ravni Komisije za
alpinizem Planinske zveze Slovenije. Kot inštruktor je vedno
pustil močan pečat na udeležencih alpinistične šole, pa tudi
na že izdelanih alpinistih ter kolegih inštruktorjih. Vsa svoja
izvajanja je izdatno začinil s prešernim smehom.
Za vsako od prej omenjenih prelomnic si prostovoljec zasluži
posebno priznanje, saj za tem stoji znanje, odrekanje in sreča v
obliki izhlapelega znoja. Ob množici vzponov doma in v tujini, v
kopnem in pozimi, je preplezal tudi tri prvenstvene smeri:
Pozabljena škatlica v Martinj turnu, Postružek v Mešeniku in
Prava barva vašega razpoloženja v Planjavi. Čudaštvo hoje in
plezanja v gore, pa znamo nekateri ponotranjiti do te mere, da
si naključno ali ne izberemo goro, ki jo ob številnih jutranjih,
popoldanskih in nočnih obiskih spoznamo do obisti. Navadna
gora tako postane Predsednikova gora in Benko ima svojo
goro. Planjavo.
Kmalu po tistem, ko sem postal predsednik društva, se je neke
sobote zgodaj zjutraj pri meni doma oglasil tedanji načelnik
Postaje GRS v Kamniku Janez Podjed. Imela sva izčrpen in vse‐
binsko utemeljen pogovor, med drugim je prosil tudi za kad‐
rovsko pomoč v postaji. Pisal sem društvenim članom, oglasili
so se trije, med njimi tudi Benko. Na koncu sta ostala z Alko‐
tom in odtlej, je gorsko reševanje postalo njegov prvi cilj v

Obvestila Planinske zveze Slovenije

Univerzitetni diplomirani geograf, zaposlen v Mobitelu d. d., z Lenčo
in hčerama Manco (4 leta) in Evo (2 leti) je živel v Kamniku. Strokovni
nazivi: alpinist (1995), alpinistični inštruktor (2000), vodnik Planinske
zveze Slovenije (2000), gorski reševalec – pripravnik (2004), gorski
reševalec
(2006).
Članstvo
in
prejeta
priznanja:
Član Planinskega društva Domžale od leta 1992. Leta 2005 je za svoje
delo prejel bronasti častni znak Planinske zveze Slovenije, leta 2010
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gorah (že nekaj let prej pa je postal tudi član enote za reševan‐
je iz višin, ki deluje v okviru društva). Tega nikoli ni izrekel na
glas, toda zdelo se mi je, da je osebni alpinizem podredil novi
predanosti. Rdeča nit tabornega vodništva, dela v alpinistič‐
nem odseku in nalog gorskega reševalca je dajati drugim – v
obliki znanja, izkušenj in pogumu, ki se izraža v skromnosti.
Posebej ponosen sem na dejstvo, da je za študij izbral geografi‐
jo, saj se je ob najinem druženju hitro in neizbrisljivo navzel
prepričanja, da je to tisto pravo. O tem sva se še zalsti menila
ob skupnem vzponu na Mangart, kjer sva bolj kot po poti lezla
meter nad tlemi. Res je, da je študiral dolgo, morda celo pre‐
dolgo, toda hkrati se je zgodaj življenjsko osamosvojil in za
razliko od številnih vrstnikov sam krmaril svojo barko.
Leta 2002 je postal voljeni član upravnega odbora Planinskega
društva Domžale, leta 2006 pa podpredsednik društva. Kot
društveni odbornik je odstopal od stereotipnega gledanja alpi‐
nistov, ki menda vidijo samo sebe in svojo senco. Cenil je deja‐
vnost vseh in vsakogar v društvu, zato je bil njegov prispevek v
razpravah tehten in upoštevanja vreden. Letos spomladi je
postal petnajsti predsednik društva. Funkcijo je prevzel, ker
nihče drug, ni želel stopiti v gaz, ki je in ki to ni. Odločitev ni
bila lahka, toda prevzel je odgovornost, kot že tolikokrat doslej.
Tomo Česen je nekoč dejal, da smo korak pod vrhom še vedno
bližje dolini, kot vrhu. Zato se trudimo obvladovati tveganje in
se v najtežjih preizkušnjah soočati z izgubo. Ko sem lani poleti v
žari nesel mamo do njenega groba, sem na delu mamine zad‐
nje poti uvidel, da je vsak korak napolnjen s praznino, ki jo
omejujeta odriv in ponoven stik s površjem. Ta praznina koraka
je prostor, v katerega lahko pišemo svojo zgodbo. Klemenova
zgodba je napisana. Brali, brali in brali jo bomo še dolgo.
Smrt je skrivnostna. V svojem bistvu pa je smrt predvsem rodo‐
vitna. Rodovitnost pomeni uspevanje semena in preživetje, ki
je stkano iz življenj potomcev. To je njena kakovostna lastnost
in najgloblje sporočilo. Nič na svetu ne more zamenjati smrti,
lahko jo sem ter tja nadomesti le spomin. S spominom si prikli‐
čemo ljudi, dogodke in besede, ki smo jih skupaj doživeli ali pa
o njih zgolj slišali ali celo samo sanjali. Spomin nam omogoča,
da napolnimo tisto, kar je onstran zadnjega domovanja.
Iskreno sožalje Lenči, Manci in Evi, mami Branki, očetu Andreju
in sestrama Nataši in Katji. Ter vsem, ki smo ga imeli radi.

Borut Peršolja v imenu Planinskega društva Domžale
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UVODNIK
Čeprav je dvojna številka, bo uvodnik
izredno kratek. Razlog je klic gora in lepo
vreme. Zakaj bi brali, ko pa lahko
pohajkujete in gledate okoli sebe.
Pojdite ven, naužijte se svežega zraka,
predvsem pa opazujte.

•

Natečaj za mlade prevajalce Juvenes
Translatores,
http://ec.europa.eu/translatores/index_
en.htm. Rok za prijavo je 20. oktober
2010.

•

Razpis za akcijo 4.3 – podpora
mobilnosti in izmenjav mladinskih
delavcev,
http://eacea.ec.europa.eu/youth/fundi
ng/2010/call_action_4_3_en.php. Rok za
prijavo je 22. oktober 2010.

Vesna Lenart

RAZPISI ZA MLADE

NEKAJ MEDNARODNIH
Tokrat sem zbrala nekaj zanimivih Eurodesk
mednarodnih razpisov, spletnih strani z
najrazličnejših
področij
in
možnosti
mednarodnega sodelovanja. Evropa in z njim
svet sta polna priložnosti. Da jih lahko
izkoristimo,
potrebujemo
le
prave
informacije. Eurodesk, brezplačni infoservis
Evropske komisije, je namenjen tako mladim
samim kot tudi tistim, ki se pri svojem
vsakdanjem delu srečujejo z mladimi in
njihovimi vprašanji. Njihovi kontakti so:
EURODESK SLOVENIJA, ZAVOD MOVIT NA
MLADINA,
Dunajska
cesta
22,
1000
Ljubljana, tel: 01 430 47 48, faks: 01 430 47
49, e-pošta: info@eurodesk.si, spletna stran:
www.eurodesk.si, skype: skype:eurodesksi.
Vabljeni.

•

Natečaj za mlade fotografe: Shots
Directory 2011,
http://www.shots.net/young_photograp
hers.asp#theme. Rok za prijavo je 31.
julij 2010.

•

Akcije Marie Curie – Pripravništva za
karierni razvoj,
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.c
fm?fuseaction=UserSite.FP7CallsPage.
Rok za prijavo je 17. avgust 2010.

•

Fotografski natečaj na temo boja proti
revščini in socialni izključenosti,
http://www.eurodesk.si/aktivnosti/foto
grafski-natecaj/. Rok za prijavo je 31.
avgust 2010.

•

Pripravništva pri Svetu Evropske unije,
http://www.consilium.europa.eu/showP
age.aspx?id=1285&lang=EN. Rok za
prijavo je 31. avgust 2010.

•

Nagrada za evropske novinarje 2010
"Za raznolikost. Proti diskriminaciji",
http://journalistaward.stopdiscrimination.info/. Rok za prijavo je
17. september 2010.

•

Natečaj "Z glasbo proti revščini",
http://www.ifightpoverty.eu/act/musiccontest. Rok za prijavo je 30. september
2010.

•

Nagrada Mladi Evropejec leta,
http://www.schwarzkopfstiftung.de/area.11.Promotion.html.
Rok za prijavo je 30. september 2010.

•

Program
pripravništev
Bogliasco,
http://www.bfny.org/. Rok za prijavo je
1. februar 2011.

RAZPISI ZA MLADINSKE DELAVCE,
MLADINSKE ORGANIZACIJE IN ŠOLE:
•

•

Razpis za pripravljalne akcije na
področju športa, http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do
?uri=OJ:C:2010:133:0010:0011:EN:PDF.
Rok za prijavo je 31. avgust 2010.
Razpis za program Mladi v akciji, akcija
4.5 - Podpora informacijskim aktivnostim
za mlade in aktivnim na področju
mladinskega dela in mladinskih
organizacij,
http://eacea.ec.europa.eu/youth/fundi
ng/2010/call_action_4_5_en.php. Rok za
prijavo je 10. september 2010.
1
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•

UPORABNI SPLETNI VIRI:
•

Tradicionalni stereotipi ostajajo
največji izziv za enakost med spoloma
na področju izobraževanja
Evropska komisija je predstavila novo
študijo, ki raziskuje, kako se v Evropskih
državah obravnava neenakost med
spoloma. Ugotovili so, da so neenakosti
vidne tako pri izbiri študija kot pri
rezultatih. Študija temelji na podatkih
mreže Eurydice, ki zbira in analizira
podatke o izobraževalnih sistemih v 29
evropskih državah. Cela študija je na
voljo na:
http://eacea.ec.europa.eu/education/e
urydice/thematic_studies_en.php

•

Prostovoljska organizacija Dream
Africa
Organizacija nudi širok razpon
prostovoljskih programov v Gani –
zainteresirani prostovoljci se lahko
prijavijo na katerega izmed njih. Če
bodo izbrani, bodo lahko postali del
vaške skupnosti, tam delali, si pridobili
nove izkušnje in raziskali novo kulturo.
http://www.davsghana.org

•

XStudy.EU
Prvi in edini imenik, ki vsebuje ogromno
ponudb programov na evropskem
visokošolskem trgu. Natančni opisi vodijo
študente k izbiri idealnega študijskega
programa. http://xstudy.eu

•

eYouGuide: Vodnik o digitalnih
pravicah na spletu
Evropska komisija je izdala nov vodnik,
ki vsebuje praktične nasvete o digitalnih
pravicah potrošnikov v EU. Vsebuje
informacije o dolžnostih dobaviteljev
internet, kupovanju preko spleta,
nalaganju glasbe in informacije o
potrošniških temah.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAc
tion.do?reference=IP/09/702&format=HT
ML&aged=0&language=EN&guiLanguage=
en
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•

•

ISKANJE PARTNERJEV ZA MEDNARODNO
SODELOVANJE
Prostovoljec iz Portugalske išče prosto
EVS mesto
Pozdravljeni. Petindvajsetleten fant iz
Portugalske, ki živi na majhnem otoku
»Santa Maria«, išče prosto mesto za
Evropsko prostovoljno službo. Zaradi
malo priložnosti na otoku je končal
srednjo šolo, vendar se ni vpisal na
univerzo. Zanima ga razvoj prostega časa
in športih aktivnosti za otroke, mlade,
ljudi z invalidnostmi ali za starejše.
Lokacija projekta je lahko ruralna ali v
centru. Pišete mu lahko na:
sve@proatlantico.com.
Organizacija iz Turčije išče partnerje
za projekt mladinske izmenjave »Art
on my wall«
Organizacija želi začeti s projektom z
naslovom »Art on my wall«, ki bi potekal
v mestu Samsun v Turčiji, od 20. do 28.
aprila 2011. Glavna tema projekta je
participacija mladih. Iščejo skupine 8
udeležencev in enega vodje, stare od 15
– 17 let. Če se želite pridružiti projektu,
pišite na vez_youth@hotmail.com ali
gunindirahmi@gmail.com do 15. avgusta
2010. Pozdravlja vas Rahmi Gunindi.
Organizacija iz Avstrije išče
prostovoljce za project Radiofabrik
Za naslednji rok organizacija išče
prostovoljca za naš project Radiofabrik
(2009-AT-46), ki se bo začel decembra
2010 in bo trajal 12 mesecev. Predhodne
izkušnje niso potrebne, zaželeno je
znanje nemškega jezika, ki pa tudi ni
obvezno. Prijavnice oddajte do 5.
avgusta 2010. Projekt bo potekal v
Salzburgu, pišite na:
international@akzente.net.

Srečno, kjerkoli se boste potepali, pazite
nase in … 'mejte se radi. ☺
Nekaj mednarodnih pripravila:
Zdenka Mihelič
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Verjamemo, da imate na podlagi svojih
participacij na tekmovanju in dolgoletnih
izkušenj s področja dela z mladimi izdelane
tudi nekatere svoje poglede, mnenja in
razmišljanja. Zato vas vabimo, da nam jih
posredujete v elektronski obliki na naslov
mladinska.komisija@pzs.si ali po pošti na
Planinska zveza Slovenije, Dvoržakova ulica
9, p. p. 214, SI–1001 Ljubljana; s pripisom
»Tekmovanje MIG«, najkasneje do 15.
avgusta 2010.

MLADINSKI ODSEKI VABIJO
13.julij – podaljšan rok za prijavo na
seminar za mentorje planinskih skupin
15. avgust – predlogi za izboljšanje
tekmovanja MIG

POZIV ZA ODDAJO PREDLOGOV ZA
IZBOLJŠANJE TEKMOVANJA MLADINA IN
GORE

S pomočjo poslanih predlogov bomo skušali
čim bolje izpolniti zadane cilja. V primeru,
da bodo vaše podbue obravnavale tudi
vsebinske predloge, ki bodo po naši oceni
preobsežni za realizacijo v naslednjem
šolskem letu, bo vsem pobudnikom ponujena
možnost predstavitve svojih pogledov v
okviru širšega posveta mentorjev ob
državnem tekmovanju, ki bo v prihajajočem
šolskem letu potekalo v Slivnici pri Celju.

Pozdravljeni!
V preteklem letu je odbor za mentorje
planinskih skupin pri MK PZS v okviru posveta
vodij ekip na državnem tekmovanju
napovedal razpravo o vsebini tekmovanja
Mladina in gore. Šolsko leto 2010/2011 se
zaključuje in jeseni bo pred nami nov cikel
tekmovanj. Naša želja je, da bi se v novi
sezoni prilagodili nekoliko širše zastavljenim
smernicam delovanja Mladinske komisije.

Ljubljana 3.6.2010
Uroš Kuzman,
predsednik MK PZS

Zavedamo se, da prenova tako ustaljenega
sistema tekmovanj ne more biti nenadna,
zato smo se v prvi fazi sprememb usmerili
predvsem v naslednji dve nalogi:
- Osvežitev pravilnika tekmovanja, ki
se v nekaterih točkah še ni prilagodil
trenutnemu
času
in
delovanju
organizacij, ki jih tekmovanje
povezuje. Pravilnik je skupaj s
komentarji objavljen na spletni
strani mk.pzs.si.
- Izboljšanje finančne in organizacijske
sheme
tekmovanja,
predvsem
izboljšanje sodelovanja z lokalnimi
organizatorji

Miran Muhič,
Vodja OMPS MK PZS
Brigita Čeh,
Koordinatorica tekmovanja MIG

Zaradi novih smernic poslovanja komisije
smo se odločili za dve spremembi: ukinitev
glavne nagrade za zmagovalce MIG, ki so
doslej bili nagrajeni z enotedenskim
taborom v tujini, (kot alternativa je
predviden krajši planinsko-pustolovski tabor
v Bavšici za najboljše tri ekipe tekmovanja)
in tiskanje dodatnega gradiva, ki bo odslej
dosegljivo le na spletni strani.
3
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nabiralniku našla vabilo, ki se je začelo
takole: »Spoštovani MV-ji. Minilo je že leto,
odkar se je temeljito prezračilo Planinsko
učno središče Bavšica. V tem času je sobane
prekril prah, tu in tam se najde kakšna
smet, pa tudi miši, medtem ko mačke ni
doma, že pridno plešejo. Še malo, pa se
bodo v klet naselile podgane, pajki pa bodo
zamrežili cel WC. Trava na travniku je
skoraj do pasu in le kdo ve, kam je izginilo
igrišče za odbojko. Skratka, čas je za akcijo!
...«
Ampak to še ni vse. V nadaljevanju
vabila je pisalo, da to ne bo navadna
delovna akcija, ampak priložnost, da se
srečamo in družimo MV-ji in vodstvo vseh
treh generacij. Tega res nisem želela
zamuditi, zato sem si takoj rezervirala 24.,
25. in 26. junij. Končno je napočil zadnji
dan šole in bolj kot tega sem se veselila
odhoda v Bavšico.
Tja smo prispeli popoldne, se najprej
spoznali (ni si bilo težko zapomniti
dvanajstih imen, od katerih so bili eni že
stari znanci), nato pa opravili nekaj manjših
opravil znotraj hiše. Čas po večerji smo
namenili druženju. Naslednje jutro smo se
odpravili na pohod. Tisti bolj zagnani so
privandrali kar na vrh Stadorja, jaz pa sem
se v naši, bolj doživljajski skupini, prebila
skoraj do Prevale. Sledilo je kosilo in nato
postavljanje odbojkarskega igrišča, lotili pa
smo se tudi temeljitejšega čiščenja hiše
(pometli, ometli in pomili smo sobe, WC-je,
očistili okna, luči …). Ko smo vse predvideno
opravili, je bil čas za tekmo v odbojki (MV-ji
: neMV-ji), potem pa smo se ob petju in
zvokih kitare družili še pozno v noč. Zjutraj
smo počistili še hodnike in okolico hiše, ter
se odpravili domov. Škoda, ker nas ni bilo
več, ampak to delo je bil krasen začetek
počitnic.

NAZAJ NA KRAJ ZLOČINA...

mladinska voditeljica
Nuša Verdev (PD Slivnica pri Celju)

Lani poleti sem se udeležila tečaja za
mladinskega voditelja. Mislim, da ni
potrebno omenjati, da smo takrat preživeli
krasen teden, spletli nove prijateljske vezi
in se poleg tega, da smo hodili v hribe in se
izobraževali v tej smeri, še neizmerno
zabavali. Od takrat je minilo že skoraj leto
in želela sem si ponovno videti udeležence
in vodstvo. Ko smo se z nekaterimi že začeli
dogovarjati o srečanju, sem v poštnem
Letnik 14 / številka 7
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Mladinsko prilogo izdaja:
Mladinska komisija PZS
Odgovorna urednica:
Vesna Lenart
Mednarodne novice:
Zdenka Mihelič
Tehnični urednik:
Aleš Pregel
Kratke prispevke, pohvale, ideje in pobude,
pošljite
po
e-pošti:
Mladinska.komisija@pzs.si ali pa po »navadni
pošti« na naslov MK PZS, Dvoržakova 9, 1000
Ljubljana
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ZAPISNIK IG 2009
Zbora Mladinskih odsekov pri Planinski zvezi Slovenije, ki je bil v soboto, 14. novembra 2009,
na Igu pri Ljubljani, v prostorih Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje, z začetkom ob
13.00 uri (začetek okrogle mize ob 10.00 uri).
V nadaljevanju zapisnika se Zbor Mladinskih odsekov zapiše z Zbor MO, Mladinska komisija
Planinske zveze Slovenije pa z MK PZS.
Prisotni:
Uroš Vidovič (podpredsednik PZS), Veronika Susman - Šegatin (strokovna sodelavka MK PZS),
Lovro Bačun (PD Ruše), Maruša Fridih (PD Ruše), Izidor Furjan (PD Ptuj), Tomaž Stržinar (PD
Vrhnika), Goran Šehovič (PD Podpeč Preserje), Suzana Novak (PD Borovnica), Primož Pečelin (PD
Borovnica), Karin Vidic (PD Radovljica), Mojca Kapus (PD Radovljica), Janja Vrevc (PD
Radovljica), Špela Vidmar (PD Gozd Martuljek), Silva Ribič (PD Slovenske Konjice), Majda
Markovič (PD Novo Mesto), Rok Kovšca (PD Novo Mesto), Petra Kranjc (PD Bohor Senovo), Borut
Peršolja (PD Domžale), Mateja Peršolja (PD Domžale), Sonja Kugler (PD Celje – Matica), Robert
Koritnik (PD Grmada Celje), Jure Marko (PD Vransko), Aljaž Kolar (PD Vransko), Domen Dobnik
(PD »Dobrovlje« Braslovče), Darja Dobnik (PD »Dobrovlje« Braslovče), Petra Kolar (PD Vransko),
Darinka Križanes (PD »Dobrovlje« Braslovče), Jerca Vranič (PD Vransko), Izabel Vadnal (PD
Postojna), Urša Košir (PD Onger Trzin), Polona Podbevšek (PD Onger Trzin), Matevž Zih (PD
Gornja Radgona), Nina Gradič (PD Slivnica pri Celju), Nuša Verdev (PD Slivnica pri Celju), Miran
Muhič (PD RTV Ljubljana), Tatjana Kastelic (PD RTV Ljubljana), Marina Petelin (PD RTV
Ljubljana), Marjeta Keršič Svetel (PD RTV Ljubljana), Blaž Medved (PD Kobarid), Demi Finc (PD
Kobarid), Nežka Koren (PD Kobarid), Andrej Rožič (PD Bohinj), Katarina Rožič (PD Bohinj), Vesna
Lotrič (PD Dovje – Mojstrana), Žiga Gostinčar (PD Koper), Helena Cupen (PD Koper), Kristina
Suhadolnik (PD Podpeč Preserje), Jasna Grabeljšek (PD Domžale), Andrej Barovič (PD Snežnik),
Domen Strle (PD Snežnik), Martin Novak (PD Snežnik), David Valenčič (PD Snežnik), Domen
Pirjavec (PD Ajdovščina), Urban Gregored (PD Ajdovščina), Jernej Nahost (PD Vipava), Maja
Mohar (PD Litija), Damjan Omerzu (PD Bohor Senovo), Žan Žaže (PD Črna na Koroškem), Nika Čas
(PD Šoštanj), Rok Andrejc (PD Šoštanj), Barbara Bajcer (PD Velenje), Monja Dobik (PD Poljčane),
Leon Zamuda (PD Poljčane), Žiga Siter (PD Polet), Nina Podlesnik (PD Viharnik Ljubljana), Grega
Rihar (PD Viharnik Ljubljana), Matej Mirnac (PD Prevalje), Izidor Močilnik (PD Prevalje), Grega
Močnik (PD Prevalje), Katarina Bončina (PD Idrija), Neža Lapajne (PD Idrija), Andrej Bončina (PD
Idrija), Urška Mijatovič (PD Idrija), Simona Planinc (PD Polhov Gradec), Harold Križanec (PD
»Sloga« Rogatec), Blaž Kopelja (PD Ajdovščina), Domen Pirjevec (PD Ajdovščina), Gregor Urban
(PD Ajdovščina), Boštjan Borštner (PD Mengeš), Tadej Trobevšek (PD Mengeš), Mojca V.
Trobevšek (PD Mengeš), Petra Grzetič (PD Kranjska Gora), Anita Žumer (PD Rašica), Anja Slavec
(PD Piran), Branka Rajner (PD Kočevje), Rezika Mlakar (PD Kočevje), Tin Pelc (PD Domžale),
David Purnat (PD Gornji Grad), Katja Maček (PD Šentjošt), Tina Prosen (PD Horjul), Uroš Kuzman
(PD Velenje), Nejc Kosednar (PD Velenje), Bojan Blažica (PD Ajdovščina), Nuša Vanič (PD
Brežice), Andrej Novak (PD Snežnik Ilirska Bistrica), Žiga Misjak (PD Ljubljana – Matica), Anže
Boh (PD Vuzenica).
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Dnevni red:
1. Izvolitev organov Zbora Mladinskih odsekov
2. Vsebinsko poročilo o delu UO MK PZS
3. Delno finančno poročilo o delu MK PZS
4. Poročilo stališč in sklepov z okrogle mize
5. Sprememba pravilnika MK PZS
6. Program dela MK PZS v letu 2010
7. Razno
Zbor se je začel ob 13.10; ker ni bilo prisotnih dovolj delegatov se začetek zbora prestavi za 30
minut, kot je navedeno v poslovniku zbora.
Maja Mohar in Vanja Kovač sta podelili priznanja udeležencem usposabljanja za Mladinske
voditelje v letu 2008, ki so zaključili svojo pripravniško dobo z uspešno opravljenim seminarskim
delom.
MK PZS je ob spremljavi fotografij s fotografskega natečaja MK PZS predstavila novo planinsko
pesem »Miss Slovenije«.
Po predstavitvi pesmi je predsednik MK PZS naznanil, da je preteklo 30 minut in da se Zbor MO
lahko uradno začne.
Ad 1)
Izvolitev organov Zbora Mladinskih odsekov
Glasovanje

VSEBINA SKLEPA

Sklep

Za: 44
1/09

Proti: 0
Vzdržani:

Glasovanje

Sklep

Za: 44
Proti: 0

2/09

Vzdržani: 0

Glasovanje

Sklep

Za: 44
Proti: 0

3/09

Vzdržani: 0

Letnik 14 / številka 7

Zbor MO imenuje Anžeta Boha (PD Vuzenica) za
delovnega predsednika, Urško Kocbek (PD Fram) in
Gorana Šehoviča (PD Podpeč Preserje) za člana
delovnega predsedstva.

VSEBINA SKLEPA
Zbor MO imenuje verifikacijsko komisijo v sestavi: Bojan Blažica (PD
Ajdovščina), Nejc Kosednar (PD Velenje), Andrej Novak (PD Snežnik
Ilirska Bistrica).

VSEBINA SKLEPA
Zbor MO imenuje volilno komisijo v sestavi: Damjan Omerzu (PD Bohor
Senovo) – predsednik in člana komisije Jerca Vranič (PD Vransko) in
Tomaž Stržinar (PD Vrhnika).
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Glasovanje

VSEBINA SKLEPA

Sklep

Za: 44
4/09

Proti: 0

Zbor MO potrjuje Jerco Vranič (PD Vransko) za
zapisnikarja.

Vzdržani: 0

Glasovanje

VSEBINA SKLEPA

Sklep

Za: 44
5/09

Proti: 0

Zbor MO potrjuje overovatelja zapisnika: Jasno
Grabeljšek (PD Domžale) in Majo Mohar (PD Litija).

Vzdržani: 0
Delovno predsedstvo predlaga, da se druga in šesta točka dnevnega reda, torej vsebinsko
poročilo o delu UO MK PZS in program dela MK PZS v letu 2010, združita.
Drugi predlog je, da se pred peto točko uvrsti še točka razrešitev voljenih članov MK PZS in
volitve novih članov.
Novi dnevni red:
1. Izvolitev organov Zbora Mladinskih odsekov
2. Vsebinsko poročilo o delu UO MK PZS in program dela MK PZS v letu 2010
3. Delno finančno poročilo o delu MK PZS
4. Poročilo stališč in sklepov z okrogle mize
5. Razrešitev voljenih članov MK PZS in volitve novih članov
6. Sprememba pravilnika MK PZS
7. Razno
Glasovanje

VSEBINA SKLEPA

Sklep

Za: 44

Zbor MO potrjuje predlagano
spremembo dnevnega reda.

6/09

Proti: 0
Vzdržani: 0

Ad 2)
Vsebinsko poročilo o delu odborov MK PZS in Program dela MK PZS v letu 2010
Nuša Vanič je predstavila delo Odbora za vzgojo in izobraževanje in odbora za mentorje
planinskih skupin ter smernice odbora v letu 2010.
Urška Kocbek je predstavila delo Odbora za mednarodno sodelovanje in predvideno delo odbora
v prihodnjem letu.
Nejc Kosednar je predstavil delo Vodniškega servisa Izidor in načrtovano delo v 2010.
Bojan Blažica je predstavil delo Založniškega odbora in njihove smernice v prihodnjem letu.
8
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Uroš Kuzman je podal poročilo Odbora za orientacijo in Poročilo predsednika MK PZS.
Damjan Omerzu je podal poročilo PUS Bavšica.
Omenjena poročila so bila v pisni obliki predložena kot gradivo Zboru MO.
Glasovanje

VSEBINA SKLEPA

Sklep

Za: 44
Proti: 0

Zbor MO je seznanjen s poročili
posameznih odborov.

7/09

Vzdržani: 0
Razpravljalcev na to točko ni bilo.
Ad 3)
Delno finančno poročilo o delu MK PZS
Delno finančno poročilo je podal predsednik MK PZS Uroš Kuzman.
prihodki:
o iz razpisov FŠO in Urada za mladino
o iz vplačil udeležencev tečajev (predvsem Tedni turne smuke so ustvarili dodaten
prihodek, ki je bil razporejen med ostale dejavnosti)
o prihodek od članarine PZS (UO PZS je sprejel sklep, da se nameni 1 EUR od
članarine P+O za Mladinsko komisijo)
o prihodek od praporja PZS - prispevek članov in društev PZS za spominsko beležje
na novem praporju PZS je za 4.274 EUR presegel stroške njegove izdelave.
Sredstva so bila namenjena Mladinski komisiji, ki bo denar namenila za izredne
projekte na področju mladih)
- odhodki:
o prispevek zvezi za delovanje strokovne službe in ostali stroški komisije (poštnina,
seje, zbor MO)
o posameznih akcij (Ciciban planinec, Mladi planinec, Tekmovanje mladina in gore,
Slovensko planinsko orientacijsko tekmovanje, Neformalno izobraževanje za
mladinske voditelje, Seminar družabnosti, Tedni turne smuke, posvet za vodje
planinskih taborov)
o sofinanciranje programov (razpis MK PZS za planinske tabore, srečanja planincev
PO MO, sofinanciranje planinskih šol v obliki dobropisa planinski založbi)
Predsednik MK PZS pove, da so izobraževanja za mentorje planinskih skupin in seminarji iz
orientacije knjiženi v Komisiji za usposabljanje in preventivo.
Tudi sicer, pove, da trenutna oblika poročila še ni odraz dejanskega stanja, saj je do konca
koledarskega leta potrebno izvesti še nekaj sofinanciranj, ter poknjižiti stroške regijskih
tekmovanj MIG. Po predvidevanjih naj bi komisija leto zaključila s pozitivnim stanjem.
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9

Mladinska priloga Obvestil PZS

Glasovanje

VSEBINA SKLEPA

Sklep

Za: 44
8/09

Proti: 0

Zbor MO PZS je seznanjen z delnim finančnim
poročilom MK PZS.

Vzdržani: 0
Razprave na to temo ni bilo.
Ad 4)
Poročilo stališč in sklepov z okrogle mize
Nuša Vanič pove, da so bile na okrogli mizi predstavljene različne možnosti glede prenove akcije
Mladi planinec. Ugotavlja, da se pričakuje celostna prenova programa in ne zgolj preoblikovanje
knjižice. Spodbuja se povečevanje zahtevnosti akcije, da bo le ta zajela večji starostni razpon.
Pove, da je Žiga Misjak na okrogli mizi predstavil tudi novo grafično podobo knjižice in pa nove
logotipe, in sicer poleg Mladega planinca tudi za Cicibana planinca in Mladinskega voditelja. Ti
logotipi bi lahko bili v obliki nalepk ali pa celo našitkov.
Nuša Vanič predstavi tudi mnenje Boruta Peršolja (PD Domžale), ki meni, da bi moralo biti
glavno vodilo in cilj akcije samostojno, varnejše gibanje mladih v gorah.
Razprava:
Miran Muhič (PD RTV Ljubljana) se strinja, da je potrebna celovita prenova programa Mladi
planinec, saj se je v štiridesetih letih, odkar akcija obstaja, družba zelo spremenila. Predlaga,
naj se pri prenovi programa vključi tudi pedagoška stroka.
Glasovanje

VSEBINA SKLEPA

Sklep

Za: 44
Proti: 0

Zbor MO PZS potrjuje stališča in sklepe okrogle mize.
9/09

Vzdržani: 0

Ad 5)
Razrešitev voljenih članov MK PZS in volitve novih članov
Točko izvede volilna komisija: vodja Damjan Omerzu (PD Bohor Senovo) in člana Tomaž Stržinar
(PD Vrhnika) in Jerca Vranič (PD Vransko).
Zaradi nosečnosti oz. materinstva sta dosedanji članici UO MK PZS Nuša Vanič in Nina Rman
podali odstopni izjavi. Zbor MO ju tudi razreši. Zbor MO se strinja s predlogom volilne komisije,
da se volitve razširijo na dve prosti mesti za voljenega člana v UO MK PZS.
(Volitve so bile razpisane za eno mesto po izstopni izjavi Nine Rman. Vendar pa je v času od
razpisa volitev do Zbora MO odstopno izjavo podala tudi Nuša Vanič. Ker sta se za mesto članic
UO MK PZS na razpis prijavili dve kandidatki, se je Zboru MO predlagalo razširitev volitev in
sprejetje obeh kandidatk).
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Glasovanje

VSEBINA SKLEPA

Sklep

Za: 44
10/09

Proti: 0

Zbor MO soglaša s predlogom UO, da se volita dva
kandidata za voljenega člana UO MK PZS.

Vzdržani: 0

Glasovanje

VSEBINA SKLEPA

Sklep

Za: 44
11/09

Proti: 0

Zbor MO potrjuje listo kandidatov za volitve.
Glasovanje na nadomestnih volitvah bo javno.

Vzdržani: 0

Glasovanje

VSEBINA SKLEPA

Sklep

Za: 44

Zbor MO razrešuje članici UO MK PZS
Nino Rman in Nušo Vanič.

12/09

Proti: 0
Vzdržani: 0

Damjan Omerzu (PD Bohor Senovo) se v imenu volilne komisije zahvali Nuši Vanič in Nini Rman za
dosedanje delo v MK in jima želi uspešno materinstvo.
Na kandidatni mesti v UO MK PZS se prijavita Izabel Vadnal (PD Postojna) in Mateja Ožbolt (PD
Sežana). Sledi kratka predstavitev njunega dosedanjega dela v planinstvu. Volilna komisija
predlaga javno glasovanje. Obe kandidatki Zbor MO na nadomestnih volitvah izvoli v UO MK PZS.
Glasovanje

VSEBINA SKLEPA

Sklep

Za: 44
13/09

Proti: 0

Zbor potrdi novo voljeno članico UO MK PZS
Izabel Vadnal (PD Postojna).

Vzdržani: 0

Glasovanje

VSEBINA SKLEPA

Sklep

Za: 43
Proti: 0

14/09

Zbor potrdi novo voljeno članico UO MK PZS
Matejo Ožbolt (PD Sežana).

Vzdržani: 1
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Ad 6)
Sprememba pravilnika MK PZS
Damjan Omerzu (PD Bohor Senovo) je predstavil predlog sprememb in dopolnitev Pravilnika MK
PZS. Obrazložitve predlogov so bile predstavljene delegatom kot pisno gradivo k Zboru MO.
Glasovanje

VSEBINA SKLEPA

Sklep

Za: 44
Proti: 0

15/09

Zbor MO sprejema predlagani pravilnik MK PZS.

Vzdržani: 0
Razpravljalcev na temo ni bilo.
Ad 7)
Razno
Uroš Vidovič, podpredsednik PZS, čestita MK, pohvali delo novega predsednika, mladinskih
odsekov, planinskih skupin, PO MO-jev ... Omeni Srečanje treh dežel in uspeh slovenskih
planincev na tem področju in je prepričan, da MK PZS sodi v sam evropski vrh. Pove, da se mu
počasi zaključuje mandat podpredsednika PZS in prizna, da si je želel postati most med MK in UO
PZS, ki si prizadeva pomagati tako na finančnem kot organizacijskem področju. Zaključi s
prijetno mislijo: »Kdor je mlad v srcu, ostane vedno mlad.«
Uroš Kuzman omeni, da je na preteklih zborih bilo več razpravljalcev. Vsem se zahvali za
udeležbo in še posebej se zahvali Damjanu Omerzuju, ki se je tako potrudil s predlogi za
sprememo Pravilnika MK PZS.
Zasedanje je bilo sklenjeno ob 14:55.
Zapisnikar:
Jerca Vranič (PD Vransko)

Delovni predsednik:
Anže Boh (PD Vuzenica)

Overovatelj zapisnika:
Jasna Grabeljšek (PD Domžale)

Overovatelj zapisnika:
Maja Mohar (PD Litija)

V Prekopi, 5. junija 2010
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ZAPISNIK SKUPŠČINE 2010
Zapisnik zasedanja redne skupščine PZS 2010
ŠTEVILKA: S/0164 ‐ 2010
DATUM: 08. 05. 2010

ZAPISNIK
zasedanja redne skupščine Planinske zveze Slovenije (v nadaljevanju: skupščina), ki je bila 8. maja 2010 v veliki dvorani Fakulte‐
te za družbene vede Univerze v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana. Lista prisotnosti delegatov, poročilo verifikacijske
komisije o prisotnosti delegatov na zasedanju skupščine in magnetogramski zapis so priloge originalnega izvoda zapisnika
(PRILOGA I in II).
Zasedanje se je začelo ob 9.30 uri s planinsko himno Oj, Triglav moj dom. Po končani pesmi je navzoče delegate in goste poz‐
dravil mag. Franci Ekar, predsednik PZS in namenil minuto gorske tišine vsem umrlim planincem. V nadaljevanju je prenesel
pozdrave in opravičila vabljenih, ki se skupščine niso mogli udeležiti. Po tem uvodu je predlagal v sprejem imenovanje predsed‐
nice in članov delovnega predsedstva in sicer
PREDSEDNICA:
Marinka Koželj Stepic
in
ČLANI:
Borut Vukovič
Franc Gorišek
Jože Ružič
Ivan Resnik

delegatka PD Integral

delegat PD Litija
delegat OPD Koper
delegat PD Matica Murska Sobota
delegat PD Kamnik

Prisotni delegati so soglasno potrdili predlagano sestavo delovnega predsedstva. Predsednik mag. Ekar je pozdravil prisotne
goste: mag. Janeza Kocjančiča, predsednika Olimpijskega komiteja Slovenije, Igorja Potočnika, predsednika Gorske reševalne
zveze Slovenije, Dominika S. Černjaka, predsednika Turistične zveze Slovenije, dr. Hermana Berčiča s Fakultete za šport Univer‐
ze v Ljubljani, Bojana Kopača, z Ministrstva za obrambo in Marka Lenarčiča, Gospodarsko interesno združenje Pohodništvo in
kolesarjenje. Zahvalil se je tudi dekanu Fakultete za družbene vede, ki nam je brezplačno odstopila prostor ter donatorjema
Mercatorju in Unionu za pogostitev.
Marinka Koželj Stepic, predsednica delovnega predsedstva (v nadaljevanju: DP) se je v svojem imenu in imenu članov DP
zahvalila za zaupanje in besedo predala vabljenim gostom, ki so v imenu svojih organizacij pozdravili vse prisotne in jim zaželeli
še naprej tako uspešno delo na področju planinstva. Po nagovoru gostov je Marinka Koželj Stepic predstavila Meddruštveni
odbor planinskih društev Ljubljana.
V nadaljevanje je predlagala v sprejem dnevni red skupščine.
DNEVNI RED:
1. Začetek Skupščine Planinske zveze Slovenije, izvolitev Delovnega predsedstva in organov Skupščine PZS
2. Poročilo Verifikacijske komisije
3. Sprejem Poslovnika o delu Skupščine Planinske zveze Slovenije
4. Pregled realizacije sklepov zasedanja Skupščine PZS v letu 2009
5. Poročilo o delu Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije in njegovih organov v obdobju 2006 – 2010.
6. Poročilo Častnega sodišča Planinske zveze Slovenije v letu 2009
7. Potrditev finančnega poročila za leto 2009
8. Poročilo Nadzornega odbora Planinske zveze Slovenije za leto 2009
9. Razprava o poročilih in sprejem sklepov
10. Sprejem sklepa o pobotu med PZS in PD Slovenska Bistrica glede nakazila odškodnine za nacionalizirano zemljiško parcelo
št. 212/3 k.o. Planina
11. Odločanje o razrešnici organov PZS
12. Volitve organov PZS za obdobje 2010 ‐ 2014
13. Objava rezultatov volitev
14. Potrditev programa dela PZS za leto 2010
15. Potrditev finančnega načrta Planinske zveze Slovenije za leto 2010
16. Razno
SKLEP 1: Delegati so z dvigom rok soglasno sprejeli dnevni red.
Marinka Koželj Stepic je povedala, da delegati glasujejo z dvigom kartončkov, ki so jih prejeli ob oddaji pooblastila pri vstopu v
dvorano in razpravljavce opozorila na prijavo k razpravi in na čas trajanja posamezne razprave skladno s 23. in 24. členom Pos‐
lovnika o delu Skupščine Planinske zveze Slovenije ter razpravljavce pozvala h kulturnemu razpravljanju. Zasedanje skupščine je
nadaljevala s 1. točko z IZVOLITVIJO ORGANOV SKUPŠČINE PZS
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SPREJETI SO BILI SKLEPI:
Predlagani in soglasno izvoljeni so bili:
SKLEP 2.
za zapisnikarja:
Mija Stegu, vodja pisarne PZS
in za overovatelja zapisnika:
France Benedik, delegat PD za Selško dolino Železniki in
Janko Kovačič, delegat PD Poljčane.
SKLEP 3.
Verifikacijska komisija v sestavi:
predsednik:
Franc Kocbek, delegat PD Miklavž na Dravskem polju
in
člana:
Slavica Tovšak, delegatka PD Jakoba Aljaža in
Jurček Nowakk, delegat PD Moravče.
SKLEP 4:
Volilna komisija
predsednik
Bogdan Seliger, član PD Horjul
člana:
Mirko Tovšak, član PD Mislinja in
Matjaž Bohinc, član PD Kostanjevica na Krki in
Emil Pevec, član PD Onger Trzin.

2. točka
POROČILO VERIFIKACIJSKE KOMISIJE
Poročilo je podal Franc Kocbek, predsednik komisije. Ugotovili so, da je bilo ob 9.30 na zasedanju skupščine navzočih 151 gla‐
sov delegatov (od skupno 254 možnih glasov delegatov) oz. 59,45 %. Kmalu po podanem poročilu predsednika verifikacijske
komisije sta se prisotnim pridružila še 2 delegata, tako je bilo na skupščini prisotnih 153 delegatov oz. 60,24 % Poročilo verifi‐
kacijske komisije je priloženo originalnemu izvodu zapisnika (PRILOGA II). Glede na poročilo verifikacijske komisije in ob ugoto‐
vitvi, da je na zasedanju skupščine prisotno zadostno število glasov za odločanje, se je zasedanje nadaljevalo.
3. točka
SPREJEM POSLOVNIKA O DELU SKUPŠČINE PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
Poslovnik o delu Skupščine PZS (v nadaljevanju: Poslovnik) je bil objavljen v posebni številki Obvestil PZS/ 8. april 2010 na stra‐
neh od 153 do 158.
Da bi glede glasovanja in volitev že na začetku odpravili vse dvome, je predsednica prebrala pravno mnenje, ki smo ga prejeli
na zastavljena vprašanja društev:
Vprašanja:
1. Kako tolmačiti termin »potrebna večina«? ‐ čl. 40 Poslovnika
2. Ali lahko kandidat za predsednika predlaga v izvolitev podpredsednika po lastni izbiri ?
‐ 2. odstavek čl. 47 Statuta PZS;
Ad 1/:
člen 40 Poslovnika določa postopek volitev funkcionarjev PZS ‐ predsednika PZS, podpredsednikov, voljenih članov in namestni‐
kov organov PZS in ostalih. Določeno je, da se volitve (po predpisanem postopku) ponovijo vsakokrat (če je za posamezno funk‐
cijo več kandidatov), ko noben od kandidatov ne dobi potrebne večine.
Mnenje:
Člen 40 Poslovnika je potrebno tolmačiti v korelaciji z določilom 32 čl. Poslovnika, ki določa, da »skupščina odloča z večino
glasov vseh navzočih delegatov, razen če je z zakonom ali Statutom PZS določeno drugače« (npr. če je potrebna večina ali
soglasje vseh delegatov). Posebnost tega člena je le‐to, da ob ponovnem glasovanju izpade tisti kandidat, ki je v predhod‐
nem glasovanju dobil najmanj glasov.
Za sklepčnost skupščine PZS pa se po čl. 42 Statuta PZS zahteva navzočnost več kot polovice glasov za odločanje oz. vsaj tret‐
jina glasov (po preložitvi seje za pol ure). Potrebna večina je torej »več kot polovica« prisotnih delegatov.
Ad 2/:
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Drugi odstavek čl. 47 Statuta PZS določa, da lahko kandidat za predsednika predlaga v izvolitev tudi tri podpredsednike s sezna‐
ma prispelih kandidatur ali po svoji izbiri.
Mnenje:
Predsednik ima pravico predlagati v izvolitev tudi po lastni izbiri in ni vezan na kandidate oz. na seznam prispelih kandidatur.
SKLEP 5: Poslovnik s tolmačenjem pravnega mnenja je bil sprejet soglasno.
4. točka
PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV ZASEDANJA SKUPŠČINE PZS V LETU 2009
Ker je bilo gradivo v celoti objavljeno v posebni številki Obvestil PZS (str. 6–7), je predsednica v skladu z 21. členom Poslovnika
predlagala, da dodatno podajanje obrazložitve ni potrebno. Razprava in sklepanje o poročilu sta potekali pod 9. točko dnevne‐
ga reda. Predsednica je predlagala da dodatno podajanje obrazložitve ni potrebno.
5. točka
POROČILO O DELU UPRAVNEGA ODBORA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE IN NJEGOVIH ORGANOV V LETIH 2006‐2010
Gradivo je bilo objavljeno v posebni številki Obvestil PZS / 8. april 2010 (str. 7–78). Razprava in sklepanje o poročilu sta potekali
pod 9. točko dnevnega reda.
6. točka
POROČILO ČASTNEGA SODIŠČA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE V LETU 2009
Gradivo je objavljeno v posebni številki Obvestil PZS / 8. april 2010 (str. 78). Razprava in sklepanje o poročilu sta potekali pod 9.
točko dnevnega reda.
7. točka
POTRDITEV FINANČNEGA POROČILA ZA LETO 2009
Gradivo je objavljeno v posebni številki Obvestil PZS / 8. april 2010 (str. 79–92). Razprava in sklepanje o poročilu sta potekali
pod 9. točko dnevnega reda.
8. točka
POROČILO NADZORNEGA ODBORA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE ZA LETO 2009
Gradivo je bilo objavljeno v posebni številki Obvestil PZS / 8. april 2010(str. 92) . Razprava in sklepanje o poročilu sta potekali
pod 9. točko dnevnega reda.
9. točka
RAZPRAVA O POROČILIH IN SPREJEM SKLEPOV
SKLEP 6 (k 4. točki dnevnega reda):
Skupščina sprejema pisno informacijo o realizaciji sklepov, sprejetih na zasedanju skupščine, dne 23. 05. 2009. Sklep je bil
sprejet soglasno.
Razprava k 5. točki
Tomaž Willenpart, delegat PD Ljubljana – Matica je razpravljal o Koči pri Triglavskih jezerih in o problemu onesnaženosti dvoj‐
nega Triglavskega jezera v zvezi z dogodki, ki so se odvijali v lanskem in letošnjem letu. Na koncu razprave je izrazil željo, da naj
novo vodstvo temeljito premisli in spremeni gospodarsko politiko in jo prilagodi današnjemu času.
Janko Kovačič, PD Poljčane je razpravljal o prenovi akcije Ciciban planinec in Mladi planinec. Predlagal je, da naj se razprava o
tem vrne na naslednji Zbor mladinskih odsekov ali pa naj se razumno podaljša rok za posredovanje predlogov. Medtem bi kaza‐
lo pridobiti mnenje neposrednih izvajalcev planinskih društev in mentorjev PS ter vodnikov PZS, ki pri tem sodelujejo. Informa‐
cije se mora pridobiti tudi po klasični poti in ne voditi razprave samo preko spleta in okroglih miz. Prenovo je treba preučiti z
več vidikov in v širšem prostoru, z več sodelujočimi. Cilj pa naj bo, da gre čim več mladih v naravo, pa čeprav po bližnjih, manj
zahtevnih poteh, kjer se bodo veselili in se obenem česa naučili.
Uroš Kuzman, predsednik Mladinske komisije je podal odgovor Kovačiču, da se je o prenovi govorilo že dalj časa (zadnji 2 leti
je bila to tudi tema Zbora mladinskih odsekov), MK je pripravila konstruktiven predlog, ga dala v javno razpravo in pozvala
sodelujoče, da naj vse predloge in graje podajo v pisni obliki.
Janko Kovačič, PD Poljčane je še enkrat poudaril, da je rok za predloge prekratek.
Drago Horjak, načelnik Komisije GRS PZS je razpravljal o sodelovanju z GRZS in Ministrstvom za obrambo. Poročal je o gorskih
nesrečah v letu 2009 in 2010. Povedal je, da je med vzroki na prvem mestu padec in zdrs, sledita nepoznavanje površja in izčr‐
panost. Vse skupaj kliče k usposabljanju naših članov, matičnih društev in naših najmlajših. Treba bo dati večji poudarek komisi‐
ji za usposabljanje in preventivo v sodelovanju s komisijo za gorsko reševanje PZS.

Obvestila Planinske zveze Slovenije
Zakonodaja in uradne objave

3

letnik 36, številka 7/8—2010

ZAPISNIK SKUPŠČINE 2010

Jurček Nowakk, PD Moravče je imel pripombo na glasovanje k posameznim sklepom, glede tega, kdaj se glasuje za posamezni
sklep.

Uroš Kuzman, predsednik Mladinske komisije je v repliki delegatom zastavil vprašanje, ali menijo, da se sklep Janka Kovačiča
lahko sprejme?
Če tako menijo sporočajo Mladinski komisiji, da Mladinska komisija nima avtonomije in da ne more ravnati po svoji presoji.
Miro Eržen, vodja projekta Slovenski planinski muzej se je delegatom zahvalil za vse prispevke, ki so namenjeni za muzej in jih
povabil na otvoritev, ki bo 7. avgusta 2010.
Po končani razpravi, je bil v glasovanje delegatom predlagan na pobudo Janka Kovačiča, delegata PD Poljčane:
SKLEP 7:
»Vrniti razpravo o prenovi akcije Ciciban planinec in Mladi planinec na naslednji Zbor mladih ali jo vsaj razumno podaljšati.
Medtem pridobiti mnenje neposrednih izvajalcev planinskih društev in preko njenih mentorjev ter vodnikov, ki pri tem sode‐
lujejo. Informacije pridobiti tudi po klasični poti in ne voditi razprave samo preko spleta in okroglih miz. Prenovo preučiti
preko z več vidikov in v širšem prostoru, z več sodelujočimi. Cilj pa naj bo, da gre čim več mladih v naravo, pa čeprav po bliž‐
njih, manj zahtevnih poteh, kjer se bodo veselili in se obenem česa naučili«.
Za predlagani sklep je glasovalo 35 delegatov, zato ni bil sprejet.
Borut Vukovič je predlagal, da naj Mladinska komisija kljub ne sprejetemu sklepu vendarle prisluhne tudi planinskim mentor‐
jem.
SKLEP 8 (k 5. točki dnevnega reda):
Skupščina sprejme poročilo o delu UO PZS in njegovih organov v obdobju 2006 ‐ 2010.
Sklep je bil soglasno sprejet.
K točkam 4., 6., 7. in 8. ni bilo prijavljene nobene razprave. V sprejetje so bili podani:
SKLEP 9 (k 6. točki dnevnega reda):
Skupščina sprejme poročilo častnega sodišča PZS v letu 2009.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 10 (k 7. točki dnevnega reda):
Skupščina potrjuje finančno poročilo PZS za leto 2009, ki ga je predhodno sprejel UO PZS na svoji 18. seji, dne 25. 03.2010.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 11 (k 8. točki dnevnega reda):
Skupščina potrjuje letno poročilo PZS za leto 2009 z razporeditvijo presežka prihodkov v višini 111.110 € v društveni sklad.
SKLEP 12:
Skupščina nalaga UO PZS, da v letu 2010 sprejme Pravilnik o povračilu določenih (potnih in drugih) stroškov za zaposlene v
PZS (nerealiziran sklep NO PZS, 3. seja, 16. 11. 2007 in sklep skupščine z dne 23.05.2009).
10. točka
SPREJEM SKLEPA O POBOTU MED PZS IN PD SLOVENSKA BISTRICA GLEDE NAKAZILA ODŠKODNINE ZA NACIONALIZIRANO
ZEMLJIŠKO PARCELO ŠT. 212/3 K. O. PLANINA
Gradivo je bilo objavljeno v posebni številki Obvestil PZS / 8. april 2010 (str. 117).
SKLEP 13 (k 10. točki dnevnega reda):
Skupščina sprejema sklep o pobotu sklenjenem med PZS in PD Slovenska Bistrica.
11. točka
ODLOČANJE O RAZREŠNICI ORGANOV PZS
Ker je potekel mandat dosedanjim organom Planinske zveze Slovenije je Marinka Koželj Stepic predlagala
SKLEP 14:
Skupščina sprejema sklep o razrešnici organov PZS.
Sklep je bil soglasno sprejet.
12. točka
VOLITVE
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Predsednik Komisije za pripravo volitev Bogdan Seliger je podal krajši uvod in poročal o delu komisije. izpostavil in obrazložil JE
vprašanje o imenovanju tožilca pri Častnem sodišču PZS, ker ni prišla nobena kandidatura in Skupščini predlagal v sprejem
sklep, ki ga je predhodno potrdil UO PZS:
SKLEP 15:
Skupščina PZS sprejme sklep, da se podaljša mandat tožilca pri Častnem sodišču PZS sedanjemu tožilcu g. Marjanu Bobiču.
Skupščina PZS zadolžuje Upravni odbor PZS, da do naslednje Skupščine v letu 2011 razpiše kandidacijski postopek za funkciji
tožilca Častnega sodišča PZS in namestnika tožilca Častnega sodišča PZS.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Mirko Tovšak, delegat PD Mislinja, je predlagal, da se vsi trije kandidati za predsednika PZS predstavijo in da predstavijo tudi
kandidate za podpredsednika PZS.
Predsednica DP je podala v sprejem sklep:
SKLEP 16:
Kandidati za predsednika PZS se predstavijo navzočim delegatom.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Predsednik verifikacijske komisije je povedal, da sta se skupščini pridružila še 2 delegata z volilno pravico, torej je v tem trenut‐
ku vseh glasov delegatov 153.
Svoje kratke predstavitve so podali kandidata in kandidatka za predsednika PZS: Manja Rajh, Bojan Rotovnik in Franci Ekar ter
predstavili svoje kandidate za podpredsednike. Manja Rajh je za podpredsednika PZS predlagala Draga Horjaka in Toneta Tom‐
šeta, Bojan Rotovnik je predlagal Boruta Peršolja in Toneta Tomšeta, Franci Ekar pa je predlagal Draga Horjaka, Rudolfa Skobe‐
ta in Danila Škerbineka.
Član DP Franc Gorišek je prebral pobudo, ki je prišla na mizo delovnega predsedstva, da se Rudolfa Franca Zadnika kandidata
za nadzorni odbor PZS umakne, saj je življenjski sopotnik glavne računovodje PZS Vere Šmid.
Jože Stanonik, PD Škofja Loka je kot predlagatelj tega predloga predlagal, da se kandidatura Rudolfa Franca Zadnika izloči in je
do naslednje skupščine v nadzornem odboru član manj.
V glasovanje je bil podan
SKLEP 17:
Kandidatura Rudolfa Franca Zadnika, za člana nadzornega odbora PZS se umakne.
Sklep je bil sprejet z večino glasov.
Mirko Tovšak PD Mislinja je bil proti temu, da se glasovnice za podpredsednika PZS izločijo iz glasovanja, saj se mora voliti vse
kandidate, ki so na glasovnicah, če ne, bo naknadno izpodbijal legitimnost volitev.
Borut Vukovič, PD Litija je podal obrazložitev, da bi se vsakega podpredsednika PZS volilo posebej, potem ko bo izvoljen in že
znan predsednik PZS.
Jurček Nowakk PD Moravče, je opozoril na 47. člen Statuta PZS, ki pravi: voli se predsednik PZS in podpredsedniki PZS, s celot‐
ne liste kandidatov. Meni, da se je razpisa volitev treba držati in ugotavlja, da 15 dni pred volitvami ni prišlo do nobenega dru‐
gega predloga.
Borut Peršolja, PD Domžale je opozoril na dosedanjo prakso: podpredsedniki PZS so bili voljeni posebej, po izvolitvi predsedni‐
ka PZS.
Predsednica DP je dala na glasovanje sklep:
SKLEP 18:
Voli se predsednika PZS in vse ostale organe. Ko bo znan predsednik PZS se da na glasovanje še predloge za podpredsednike
PZS.
Sklep je bil sprejet z večino glasov, proti je glasovalo 27 delegatov.
Volilna komisija je pričela z delom ob 11.30.
ODMOR DO 12.30.
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Preštevanje rezultatov je trajalo eno uro, v vmesnem času pa je potekalo poročilo Danila Škerbineka, vodje Odbora za članstvo,
o članstvu PD in PZS s ponazoritvami. (priloga III)

13. točka
OBJAVA REZULTATOV VOLITEV
Ko so bili prešteti glasovi, je predsednik volilne komisije Bogdan Seliger objavil izide volitev in povedal je, da je bilo prevzetih
151 glasovnic, ker 2 delegata nista prevzela glasovnic.
Rezultati volitev:
Za predsednika PZS za dobo štirih let je bil izvoljen Bojan ROTOVNIK (PD Šoštanj) 77 glasov. Ostala kandidata za predsednika
sta prejela naslednje število glasov. Franci Ekar (PD Kranj) 58 glasov in Manja Rajh (PD Celje – Matica) 16 glasov.
Mesta voljenih članov upravnega odbora PZS (UO PZS) bodo v naslednjih štirih letih zasedli:
Tone TOMŠE (PD Radovljica) 102 glasova
Miro ERŽEN (PD Dovje ‐ Mojstrana) 89 glasov,
Uroš VIDOVIČ (PD Ptuj) 85 glasov in
Danilo ŠKERBINEK (APD Kozjak Maribor) 82 glasov.
Ostali kandidati za člane UO PZS pa so prejeli naslednje število glasov:
Franc Berk (PD Vrelec Rogaška Slatina) 45 glasov
Franc Miš (PD Kamnik) 37 glasov
Janez Petkoš (PD Bled) 37 glasov
Roman Ponebšek (PD Litija) 37 glasov in
Darko Bradaškja (PD Jesenice) 28 glasov.
Za predsednika nadzornega odbora PZS je bil izvoljen Andrej Brvar (PD Domžale) s 140 glasovi, za člane pa:
Marjan Burja (PD Kranj) 140 glasov,
Bruno Friderik Fras (PD Pošte in Telekoma Maribor) 139 glasov in
Metod Kovač (PD Ljubljana ‐ Matica) 134 glasov.
Za predsednika častnega sodišča PZS je bil izvoljen Stane Simšič (PD Kamnik) s 145 glasovi, za člane pa:
Erna Anderle (PD Tržič) 141 glasov,
France Jamnik (PD Kranj) 140 glasov,
Andreja Švigelj (PD Pošte in Telekoma Celje) 140 glasov in
Vladimir Zemljič (PD Pošte in Telekoma Maribor) 139 glasov.
Po poročilu volilne komisije je predsednica DP podala v javno glasovanje predlagana kandidata za podpredsednika PZS iz liste
Bojana Rotovnika:
Borut Peršolja, ZA 137 in 14 PROTI
Tone Tomše, ZA 148 in 3 PROTI
Podpredsednika PZS sta: Borut Peršolja (PD Domžale) in Tone Tomše (PD Radovljica).
Originalno poročilo volilne komisije je priloženo zapisniku zasedanja skupščine (PRILOGA IV).
14. točka
POTRDITEV PROGRAMA DELA PZS ZA LETO 2010
Gradivo je bilo objavljeno v posebni številki Obvestil PZS / 8. april 2010 (str. 92–107). K razpravi se je prijavil dr. Herman Berčič,
ki je razpravljal o programski shemi in o programih, ki čakajo organizacijo v prihodnjih letih. Govoril je o problemu izobraževan‐
ja, vzgoje, pedagoško andragoškega dela, o ozaveščanju prebivalstva na sploh in o promociji planinstva, ki ga ta organizacija ta
hip ima.
Uroš Kuzman, predsednik MK je povabil vse zainteresirane k sodelovanju dela z mladimi.
Jurček Nowakk, PD Moravče je izpostavil problem dela z ljudmi s posebnimi potrebami, dal je že več pobud na MK in VK, ven‐
dar ni prejel še nobenega odgovora.
Boris Madon, načelnik VK je Jurčku Nowakku pojasnil, da je v programu A‐tečaja za vodnike PZS tudi vodenje ljudi s posebnimi
potrebami.
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Jože Stanonik, PD Škofja Loka je razpravljal o planinskem gospodarstvu, ki je za PZS velikega pomena. V sprejem je predlagal
pobudo za spremembo in dopolnitev 49. člena Statuta PZS, ki zadolžuje Gospodarsko komisijo in UO PZS, da do skupščine v letu
2011 izpeljeta postopek za dopolnitev 49. člena Statuta PZS.
Bojan Rotovnik, novi predsednik PZS se je zahvalil za zaupanje ob izvolitvi in razpravljal o Programu dela PZS. Predlagal je, da se
programi komisij potrdijo v predlagani obliki, iz tega pa se izloči prve štiri strani programa od strani 92 do 96 strani. To bi nado‐
mestili z njegovim objavljenim programom za kandidaturo in z naslednjimi petimi točkami:
•
Z modernizacijo organizacijske strukture PZS doseči povečanje učinkovitosti in hkrati doseči in večje vključevanje
mladih in planinskih društev v odločanje, kar je nemogoče doseči brez sprememb Statuta in bo odprl javno razpravo
o predlogih sprememb Statuta PZS
•
Obisk vodstva PZS na vseh MDO‐jih z namenom spoznavanja posebnosti in izmenjevanja informacij ter mnenj.
•
Začeti s pripravo nacionalnega programa varnosti v gorah.
•
Povečati informacijsko dejavnost in sodelovanje z mediji.
•
Aktivno sodelovati pri promociji slovenskega planinskega muzeja.
Po razpravah je bil v sprejetje dan
SKLEP 19:
Skupščina PZS potrjuje program dela komisij PZS za leto 2010 v objavljenem besedilu in program dela vodstva PZS v 5 toč‐
kah, ki jih je predstavil Bojan Rotovnik.
Na koncu se je zahvalil dosedanjemu predsedniku PZS mag. Francu Ekarju, ki je PZS vodil 9 let in ji namenil veliko svojega pros‐
tega časa in prostovoljnega dela.
15. točka:
POTRDITEV FINANČNEGA NAČRTA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE ZA LETO 2010
Gradivo je bilo objavljeno v posebni številki Obvestil PZS / 8. april 2010 (str. 108–116).
SKLEP 20:
Skupščina sprejme finančni načrt PZS za leto 2010.
SKLEP 21:
Skupščina sprejme dodaten sklep, s katerim pooblašča UO PZS, da finančni načrt za leto 2010 spremlja in usklajuje z dejan‐
skimi prihodki in odhodki.
Na koncu se je Bojan Rotovnik še enkrat zahvalil za izvolitev. Veselilo ga je, da je na skupščini prisotnih veliko mladih. Upa, da
bo uspešno vodil to »barko« skupaj z ostalimi organi in se bodo še naprej maksimalno trudili za dobro Planinske zveze Slovenije
16. točka
RAZNO
Predsednica DP je predlagala, da se izvede še podelitev potrdil o članstvu novim društvom v letu 2009 in 2010. Predsednik PZS
Bojan Rotovnik je svečano podelil potrdila o članstvo novim društvom : Planinsko društvo HUDOURNIK, Plezalni klub STENA,
Turno‐smučarski klub OLIMPIK, Gorniško športno društvo BRICALP Škofja Loka, Slovensko planinsko društvo CELOVEC in Slo‐
vensko planinsko društvo GORICA.

Predsednica delovnega predsedstva se je članom delovnega predsedstva zahvalila za pomoč in delo. Zaključni nagovor predse‐
dnice delovnega predsedstva so delegati pospremili z aplavzom.

PRILOGE:
I verifikacijsko poročilo
II lista prisotnosti
III o članstvu PD in PZS s ponazorili (Danilo Škerbinek)
IV poročilo volilne komisije
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Priloga I—Verifikacijsko poročilo
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Priloga II—Lista prisotnosti
ŠT.

PD

ŠT.
IME
PRIIMEK
GLASOV DELEGATA DELEGATA
DRAGOS‐
LAV
DIMNIK

PRISOT‐
NOST 46. PD Dovje—Mojstrana

1.

Akademsko PD Kozjak

1

2.

Akademsko PD Ljubljana

1

1
0

3.

AK SLOVENSKA BISTRICA

1

0

4.

AK VERTIKALA

1

0

5.

Društvo ekstremnih športov

1

0

6.

Društvo plezalcev Koper

1

0

7.

Društvo Prosti čas Šmartno

1

0

1

GREGOR BERCE

1

47. PD Drago Bregar

1

ZVONE

1

48. PD Dramlje

1

VALENTIN GOLEŽ

49. PD Drava Maribor

1

50. PD Dravograd

1

JOŽICA

HEBER

1

51. PD Fram

1

URŠKA

KOCBEK

1

52. PD Galicija

1

53. PD Gorenja vas

1

MILAN

SAVIČ

1

MARICA

OKRŠLAR

1

54. PD Gorje

1

55. PD Gornik

1

0

ŠERE

1
0

0

0

8.

Društvo za razvoj plezalne
kulture

1

56. PD Gornja Radgona

1

ELICA

KOROŠEVIČ

1

9.

Obalno PD Koper

1

FRANC

GORIŠEK

1

57. PD Gornji Grad

1

KLEMEN

PETEK

1

10. PK Peca ‐ Olševa

1

MARKO

KUMER

1

58. PD Gozd Martuljk

1

TONE

ROBIČ

1

11. PD "NAVEZA"

1

0

59. PD Grmada

1

GABRIJEL PREZELJ

1

12. PD »Žusem«

1

MARTIN

OZIS

1

60. PD Grosuplje

1

JANEZ

OMAHEN

1

13. PD A‐banka

1

MARJAN REBERNIK

1

14. PD Ajdovščina

1

0
VANJA

KOVAČ

1

61. PD Hakl Sv. Trojica

1

62. PD Haloze

1

63. PD Horjul

1

BOGDAN SELIGER

1

64. PD Hrastnik

1

MARIJAN PERGAR

1

0

PD Atomske toplice ‐ Podče‐
15. trtek

1

16. PD Avtomontaža

1

0

17. PD Avtotehna

1

0

65. PD Idrija

1

IRENA

LAHARNAR

1

18. PD Bajtar Velika planina

1

0

66. PD IMP

1

ANDREJ

STUCHLY

1

67. PD Integral

1

MARINKA KOŽELJ STEPIC

68. PD Iskra

1

69. PD Iskra Kranj

1

MIHA

MRAK

1

70. PD Jakoba Aljaža

1

SLAVICA

TOVŠAK

1

71. PD Janez Trdina

1

BOŠTJAN BORŠTNAR

72. PD Janko Mlakar
PD Javornik ‐ Črni vrh nad
73. Idrijo

1

IVAN

ŠALAMON

19. PD Blagajana ‐ Polhov Gradec

1

20. PD Blagovica

1

21. PD Bled

1

JANEZ

PETKOŠ

1

22. PD Boč ‐ Kostrivnica

1

HAROLD

KRIŽANEC

1

23. PD Bohinjska Bistrica

1

24. PD Bohor Senovo

1

25. PD Borovnica

1

26. PD Bovec

1

27. PD Brda

HERMAN REDNAK

1

1
0

0
DAMJAN OMERZU

1
0

GREGOR RUPNIK

1

1
0
0

1
0

1
0

1

IGOR

BONČA

1

DARKO

OBLAK

1

DARKO

BRADAŠKJA

74. PD Javornik ‐ Koroška Bela

1

75. PD Jeglič

1

76. PD Jesenice

1

77. PD Jezersko

1

78. PD Kamnik

1

IVAN

RESNIK

1

IVAN

RESNIK

1

28. PD Brezje

1

29. PD Brežice

1

DARKO

BUKOVINSKI

1

30. PD Bricnik Muta

1

ERNEST

PREGLAV

1

31. PD Celje‐Matica

1

MIRKO

DOBERŠEK

1

79. PD Kamnik

1

32. PD Cerknica

1

SLAVKO

KRŽIČ

1

80. PD Kobarid

1

33. PD Cerkno

1

DAMJANA ČADEŽ

0
1
0

0

1

81. PD Kočevje

1

FRANC

JANEŽ

1

1

PETER

ZNRZLIKAR

1

34. PD Cirkulane

1

BOŽIDAR HORVAT

1

82. PD Komenda

35. PD Črna na Koroškem

1

EMIL

1

83. PD Kranj

1

FRANC

EKAR

1

36. PD Črnomelj

1

84. PD Kranj

1

ŽIVKO

DREKONJA

1

85. PD Kranjska gora

1

86. PD Kres

1

87. PD Krim

1

88. PD Križe

1

JOŽE

89. PD Križna gora

1

0

90. PD Krka Novo mesto

1

DUŠAN
PLESNIČAR
FRANČIŠ‐
KA
VOVK

1

1

MARJETA BRICL

1

37. PD Črnuče

1

38. PD Delo

1

SAVELLI

0
0
DANICA
ALOJZ

LEBAN
NUČIČ

1
1

0
ZVONKO GOSAR

1
0

39. PD Dobrepolje

1

40. PD Dobrna

1

41. PD Dobrovlje—Braslovče

1

42. PD Dol pri Hrastniku

1

43. PD Dolga pot Dravograd

1

DRAGO

HORJAK

1

91. PD Kum

44. PD Domžale

1

MATEJ

OGOREVC

1

92. PD Laško

1

0

45. PD Donačka gora

1

0

93. PD Lenart

1

0

0
ANTON

RAMŠAK
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94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.

PD Lendava
PD Liboje
PD Lisca Sevnica
PD Litija
PD Ljubljana ‐ Matica
PD Ljubljana ‐ Matica
PD Ljubljana ‐ Matica
PD Ljubljana ‐ Matica

1
1
1
1
1
1
1
1

FRANCI
VOJKO
BORUT
TOMAŽ
TOMAŽ
TOMAŽ
TOMAŽ

102. PD Ljubno ob Savinji

1

PRIMOŽ KLEMENŠEK

103. PD Ljutomer

1

0

104. PD Loče

1

0

105. PD Logatec

1

106. PD Loški Potok

1

107. PD Lovrenc na Pohorju

1

LOVRO

108. PD Ložno Sv. Florijan

1

109. Planinsko društvo Luče

1

110. PD Majšperk

1

ČRETNIK
DVOJMOČ
VUKOVIČ
WILLENPART
WILLENPART
WILLENPART
WILLENPART

0
1
1
1
1
1
1
1

142. PD Poljčane

1

JANKO

KOVAČIČ

1

143. PD Polje

1

MARKO

PRIMAR

1

144. PD Polom

1

MATJAŽ BOHINC

1

145. PD Polzela

1

ZORAN

ŠTOK

1

146. PD Polž

1

ROK

KASTELIC

1

147. PD Postojna

1
1

LUDVIK

1

0

148. PD Pošte in Telekoma Celje
PD Pošte in Telekoma Ljublja‐
149. na
PD Pošte in Telekoma Mari‐
150. bor

ANTONIJA POGAČNIK
BRUNO
FRIDERIK FRAS

0

151. PD Prebold

1

PARADIŽ

1

152. PD Prevalje

1

JOŽEF

COLNERIČ

1

153. PD Prevorje

1

RAJKO

NADLUČNIK

1

154. PD Pristava

1

IVAN

ŠALAMON

1

0

111. PD Maks Meško Ormož

1

CIRIL

MEŠKO

1

112. PD Maribor Matica

1

IVAN

KOSI

1

113. PD Mariborski tisk

1

114. PD Matica Murska Sobota

1

0

1

0
MIKLAVC

1
1
1
0

JOŽEF

MERC

1
0
1

155. PD Ptuj

1

JOŽEF

DAJNKO

1

156. PD Radeče

1

JURE

BREČKO

1

157. PD Radlje ob Dravi

1

PETRIČ

MIRKO

1

158. PD Radovljica

1

VALENTIN REZAR

1

159. PD Radovljica

1

0

JOŽE
RUŽIČ
FRANC
BRANKO STROPNIK

1

160. PD Rašica

1

0

1

161. PD Rateče Planica

1

0

DOLINAR

1

162. PD Ravne na Koroškem

1

JOŽE

163. PD Rečica ob Savinji

1

STANKO GAŠPARIČ

BRODERIČ

1

164. PD Rega Log

1

165. PD Ribnica na Dolenjskem

1

166. PD Ribnica na Pohorju

1

STANE
STANIS‐
LAV

167. PD Rimske Toplice

1

EDVARD PRIVŠEK

168. PD Rovte

1

115. PD Medvode

1

116. PD Mercator

1

117. PD Metlika

1

MARIJA
STANIS‐
LAV

118. PD Mežica
PD Miklavž na Dravskem
119. polju

1

MARJANA TOVŠAK

1

1

FRANC

KOCBEK

1

120. PD Mislinja

1

MIRKO

TOVŠAK

1

121. PD Moravče

1

JURČEK

NOWAKK

1

122. PD Mozirje

1

JOŽE

ŠPEH

1

169. PD RTV

1

DRAGO

CAR

1

123. PD Mura

1

KATICA

VEHAB

1

170. PD Ruše

1

VINKO

CAF

1

124. PD Nazarje

1

SANDI

GRUDNIK

1

171. PD Saturnus

1

0

125. PD Nova Gorica

1

JERNEJ

ARČON

1

172. PD Semič

1

0

126. PD občine Kidričevo

1

0

173. PD Sežana

1

127. PD Obrtnik

1

0

174. PD Skalca Hoče ‐ Slivnica

1

ŽUNEC

1
1
0

BABIČ
ZLATINEK

1
1
1
0

VANDA

FEMC

1
0

128. PD Ojstrica

1

GABRIJEL PREZELJ

1

175. PD Slavnik

1

ZMAGOS‐
LAV
DUJC

129. PD Onger

1

EMIL

1

176. PD Slivnica pri Celju

1

MATEJ

130. PD Oplotnica

1

0

177. PD Sloga Rogatec

1

HAROLD KRIŽANEC

131. PD Ožbalt ‐ Kapla

1

0

178. PD Slovenj Gradec

1

179. PD Slovenska Bistrica

1

ALOJZ

180. PD Slovenske Konjice

1

ČRTOMIR KOREN

1

181. PD Snežnik Ilirska Bistrica

1

DARINKA DEKLEVA

1

182. PD Snežnik v Loški dolini

1

PEVEC

ZMAGOS‐
LAVA
STIPER

132. PD Paloma Sladki vrh

1

133. PD Panorama

1

0

134. PD Piran

1

0

135. PD Planika Maribor

1

0

136. PD Podbrdo

1

137. PD Podnanos

1

138. PD Podpeč ‐ Preserje

1

139. PD Pohodnik

1

140. PD Pohorje

1

141. PD Polet

1

TOMAŽ

ŠTENKLER

1

MARIJA

GORŠIČ

ZAGORC
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TOPOLIČNIK

1

0

183. PD Solčava

1

184. PD Sovodenj

1

185. PD Spin

1

0

1

186. PD Srednja vas v Bohinju

1

0

0

187. PD Sveti Vid

1

0

1
0

MARKO

PLANKO

1

0

188. PD Šempeter

1

1

189. PD Šentjernej

1

10

0
LOVRO

TELBAN

1

0
FRANC

ŠOLAR

1
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190. PD Šentjošt

1

0

191. PD Šentjur

1

192. PD Šentvid pri Stični

1

193. PD Škale ‐ Hrastovec

1

JURE

DREV

1

194. PD Škofja Loka

1

JOŽE

STANONIK

1

195. PD Šmarje pri Jelšah

1

FRANČIŠEK DROBNE

196. PD Šmarna gora

1

197. PD Šmartno ob Paki

1

DANILO

VERZELAK

1

198. PD Šoštanj

1

BOJAN

ROTOVNIK

1

199. PD Špik

1

MIHAELA ROŽEJ

1
0

1
0

0

200. PD Tabor

1

PETER

MARKO

1

201. PD TAM Maribor

1

ANDREJ

NAPOTNIK

1

202. PD TISA MARIBOR

1

203. PD Tolmin

1

0
MILENA
BOJAN

BREŠAN

204. PD Trbovlje

1

205. PD Trebnje

1

0

206. PD Trnavski medved MB

1

0

207. PD Tržič

1

208. PD Valentin Stanič Kanal

1

209. PD Večer

1

210. PD Velenje

1

211. PD Velike Lašče

1

212. PD Vevče

1

MARIJA

TONI

ERNEST

GORJUP

1

KLOFUTAR

ŽIŽMOND

GRADIŠAR

1

238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.

Plezalni klub Ekstrem
Plezalni klub LAŠKO
Plezalni klub Martinček
Plezalni klub Novo mesto
Plezalni klub Ribnica
Plezalni klub RIFNIK
Plezalni klub
ROGAŠKA SLATINA
Plezalni klub ŠKOFJA LOKA
Plezalno društvo Krimper
Posavski alpinistični klub

Športno društvo BTC ‐ planin‐
248. ska sekcija
249. Športno društvo Triumf
Športno planinsko društvo
250. Gams
251. SPD GORICA
252. SPD Celovec
Športno plezalni klub Andreja
253. Kokalja
Športno plezalno društvo
254. KORENJAK
SKUPAJ

1
1
1
1
1
1

VANJA

KOVAČ

1
1
1
1

0
0
0
0

1
1

0
0

1
1
1

MARCO
ANTON

LUTMAN
STARMAN

0

1
254

0
153

OSTALI PRISOTNI:

1

DANILO SBRIZAJ

strokovna služba PZS

0

MIJA DAMJAN STEGU

strokovna služba PZS

0

ANICA BRANCELJ

strokovna služba PZS

1

VERA ŠMID

strokovna služba PZS

0

VERONIKA SUSMAN ŠEGATIN

strokovna služba PZS

1

KATARINA MAČEK

strokovna služba PZS
strokovna služba PZS

213. PD Videm

1

MILAN

RADOJČIČ

1

214. PD Viharnik

1

ANDREJ

LIPUŠČEK

1

MATJAŽ ŠERKEZI

strokovna služba PZS

1

MAJA RODE

strokovna služba PZS

1

LJUBA BRODARIČ

Planinsko društvo Metlika
Planinsko društvo Kum
Trbovlje

1

MARIJA

LESJAK
MAKOVEC

216. PD Vipava

1

PAVEL

217. PD Vitanje

1

DAMJAN FIJAVŽ

1

218. PD Vojnik

1

IRENA

KRAJNC

1

219. PD Vransko

1

ANTON

SITAR

1

220. PD Vrelec

1

URŠKA

DEL FABRO

1

221. PD Vrhnika

1

ROMAN NOVAK

222. PD Vuzenica

1

JANEZ

223. PD za Selško dolino Železniki

1

224. PD Zabukovica

1

225. PD Zagorje

1

PD Zavod za zdr. varstvo
226. Celje

1

SLAVKO

ŠKRUBEJ

1

227. PD Zreče

1

DRAGO

ČREŠNAR

1

228. PD Žalec

1

0

229. PD Železar Štore

1

0

230. PD Železničar Celje

1

0

231. PD Železničar Ljubljana

1

STANE GOLOB

BOŽIDAR LAVRIČ

Planinsko društvo Polet
predsednik Založniškega
odbora

1

DOMINIK S. ČERNJAK

Turistična zveza Slovenije

JUVANČIČ

1

ROMAN PONEBŠEK

FRANC

BENEDIK

1

IGOR POTOČNIK

Planinsko društvo Litija
Gorska reševalna zveza
Slovenije

SREČKO

ČULK

1

JOŽE MELANŠEK

ANTON KOTAR

0

MARIJA
MARIJA

SEVER

BRANKO JENSTERLE
JOŽE POLANŠEK

TANJA CIMPERMAN

Planinsko društvo Vojnik
Planinsko društvo
Blagajana
Planinsko društvo Drago
Bregar

Prof. HERMAN BRAČIČ

Fakulteta za šport

MARICA PEČAN

Planinsko društvo Slavnik

JOŽICA SRPČIČ

PZS‐Nadzorni odbor

BRUNO FRIDERIK FRAS

PZS‐Častno sodišče

FRANCKA REDNAK

1

1

233. PD Žetale

1

0

234. PD Žiri

1

0

UROŠ KUZMAN

235. PD Žirovnica

1

1

EVGEN ŠEBJANIČ

PZS‐Mladinska komisija
Planinsko društvo Planika
Maribor

236. Plezalni klub 6 b

1

0

237. Plezalni klub Divača

1

0

DANILO ŠKERBINEK

Akademsko planinsko
društvo Kozjak

MADON
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PZS‐Odbor za priznanja
Planinsko društvo
Jesenice

232. PD Železničar Maribor

BORIS

PILKO

0
1
1

1

URŠA MALI

215. PD Vinska Gora

0
0
1
0
0
0
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MIRO ERŽEN

Slovenski planinski muzej

MAJDA REBERNIK

Planinsko društvo Hakl

ZDRAVKO BODLAJ

Planinsko društvo Kamnik

BORUT PERŠOLJA

Planinsko društvo Domžale

MARKO COKAN

Planinsko društvo Hudournik

VLADIMIR HABJAN

PZS ‐ Planinski vestnik

MANJA RAJH

Savinjski MDO PD

JANEZ KOCJANČIČ
JURE BORUTA
IRENA MUŠIČ HABJAN
MARKO LENARČIČ
TOMAŽ ZUPANČIČ

Olimpijski komite Slovenije
Planinsko društvoŽelezničar
Ljubljana
Planinsko društvo Kamnik
GIZ Pohodništvo
Turnosmučarski klub Olimpik

JOŽE ROVAN

Komisija za planinske poti,
Komisija za turno kolesarstvo

Priloga III ‐ o članstvu PD in PZS s ponazorili (Danilo Škerbinek)
* slike so objavljene v posebni številki Obvestil, april 2010
Člani planinske organizacije so njen ponos, ogledalo, njih število govori o prizadevanjih tisoče prostovoljnih organizacijskih ter stroko‐
vnih delavcev po PD, klubih itd, ki z zanimivimi, kvalitetnimi ter varnimi programi skrbijo, da so Slovenci naši člani oz. da se nam prid‐
ružujejo novi.
Koristno je, da gibanje števila in strukturo članstva člani PZS in odborniki PZS tekoče spremljajo, obravnavajo in ob večjih spremem‐
bah ali podatkih, ki so za organizacijo pomembni po potrebi sprejemajo potrebne ukrepe. Za spremljanje podatkov o članih je potreb‐
na ažurna evidenca, ki jo ima le manjše število članov PZS. Članom UO PZS je bil na zadnji seji predložen vsebinski koncept enotnega
informacijskega sistema (EIS), ki bi vsem članicam PZS omogočal evidenco članstva in še marsikaj drugega. Odbor za članstvo tudi v
svojem poročilu za skupščino priporoča, da se končno pristopi k temu projektu.
PZS v povezavi z drugimi zvezami in organi v republiki Sloveniji rabi ali mora posredovati med letom vrsto podatkov, ki se nanašajo na
člane PZS in na člane PD. Tudi to narekuje uvedbo enotnega informacijskega sistema. Ocenjuje se, da bo zaradi obsega naloge in sred‐
stev to najlažje izvedljivo v faznih korakih. Realni čas njene izvedbe je tri leta od sprejetja sklepa na pristojnem organu PZS.
Člani PZS—Člani v PD oz. PZS v letu 2009
Na dan 31.12.2009 so člani PZS združevali 57.637 oseb, kar je za 1 % manj kot v letu 2008. PZS združuje kar 2,9 % prebivalcev Sloveni‐
je, s čemer zasedamo na svetu visoko 4. mesto za Južno Tirolsko, Lichtensteinom in Avstrijo.
Slika 2 – članstvo po letih v obdobju 1990‐2009

ο gibanje članov oz. njih stanje v preteklih 20 letih
usporejanje številčnih podatkov je težko, saj so vladale neprimerljive razmere ter stanje
Slika 3 – člani PD po kategorijah v obdobju 2004‐2009

ο
ο

predstavljeno je razmerje med kategorijami članov

31,5 % članov planinske organizacije je kategorije P+O in S+Š
14 % članov planinske organizacije je starejših od 65 let
Iz preglednice, ki je v skupščinskem gradivu je razvidno, da se je v 39 PD število članov zmanjšalo za 10 ali več %, v 31 PD pa od 5 – 10
%.
Slika 4 – kašno je stanje članov PD v njihovi povezanosti v MDO

ο
ο

viden je njihov porast v MDO Savinjske doline

opazen je tudi v MDO Notranjske, Pomurja ter Primorske
žal je viden tudi upad članov PD v MDO Koroške, Kamniško‐Bistriškega MDO, Podravja, Posočja in Zasavja.
Število članov so povečali za 3 % tudi v MDO Notranjske in Pomurja. Na enaki ravni glede števila članov so MDO Dolenjske in Bele
krajine, MDO Gorenjske in MDO Ljubljane. V dveh MDO (Posočje, Zasavje) se je zmanjšalo število članov PD za 5 %, v Kamniško‐
bistriškem pa celo za 9 %. Zmanjšanje članov beležijo še v MDO Koroške za 4 % in Podravje za 3 %.
Slika 5 ‐ predstavlja stanje A kategorije članov

ο

porast te kategorije članov je prisoten v vseh MDO, še posebej v MDO Gorenjske, Ljubljane, Podravja, Savinske doline ter Zasa‐

vja

ο število A članov je v PD zelo raznoliko in v razmerju do vseh ostalih članov v PD niha od enega do 6 A članov na 100 članov.
podrobnejši pregled stanja pove, da gre pretežno za notranjo prerazporeditev med kategorijama članov B (teh se je zmanjšalo za
437 oseb) ter A (teh se je povečalo za 251 oseb, kar predstavlja 13,5 % glede na njihovo število leta 2008)
Nerazumljivo je, da po A članarini, ki nudi večkrat višje zavarovalne odškodnine za primer poškodb ter druge ugodnosti, ne sežejo
številni planinci, ki so zelo aktivni in preživijo mnogo dni na leto v gorah.
Še vedno beležimo 54 PD, ki nimajo niti enega A člana, ocenjujem, da v teh PD tudi ni nobenega bralca Planinskega vestnika.
Slika 6 – stanje B kategorije članov
Planinska organizacija je izrazito medgeneracijsko solidarnostno združenje, ki ga omogočajo predvsem B člani, zato je njihovo število
pomembno, so nosilci večine aktivnosti in večinoma izvajalci programov. V primerjavi z letom 2008 smo v PZS lansko leto zaključili s
437 B manj člani. B članom je treba posvetiti potrebno pozornost, ponuditi ustrezne programe ter vsebine
ο
ο

za viden porast tega članstva so poskrbeli v PD MDO Dolenjske in Bele Krajine, Notranjske ter Primorske
stanje teh članov se ohranja v PD MDO Ljubljana, Posočje in Zasavje
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upad te kategorije članov ugotavljamo v MDO Gorenjske, Koroške, v Kamniško‐Bistriškem MDO, Podravju ter Pomurju, zaskrbljujo‐
če je stanje v PD, kjer je doseglo zmanjšanje B članov za 30, 50 in več %.

Slika 7 – stanje S+Š članov
Število članov te kategorije tudi nadalje upada. Primerjava podatkov o številu S+Š članov za leto 2008 in 2009 pove, da se je zmanjša‐
lo še za 138 oseb. Delo s to člansko kategorijo zahteva večjo pozornost. Ponudba za mladino te starosti je v Sloveniji velika, zato mora‐
jo biti naši programi še bolj zanimivi in vabljivi
v štirih MDO (Ljubljana, Notranjski, Pomurje, Primorski), se je število teh članov povečalo, v treh MDO (Podravje, Posočje, Zasavje)
ugotavljajo približno enako število teh članov, v petih MDO (Dolenjska‐Bela Krajina, Gorenjska, Koroška, Kamniško‐Bistriški MDO,
Savinjske) pa se je število teh članov zmanjšalo.
Slika 8 – stanje P+O članov.
Število članov te kategorije nadalje upada. Število P+O članov se je v letu 2009 napram predhodnemu letu zmanjšalo za 363 oseb.
Tudi s člani te naše kategorije bo potrebno ob tesnem sodelovanju prosvetnih delavcev pripraviti tako vsebino ter oblike dela, da
bodo mlade te starosti bolj pritegnile.

ο
ο

za viden porast članstva te kategorije so poskrbeli v PD MDO Savinjske doline

povečanje tega članstva so dosegli v PD MDO Gorenjske, Koroške, Pomurja, Kamniško‐Bistriškega MDO in Primorske
V šestih PD MDO (Dolenjske in Bele Krajine,Ljubljane, Notranjske, Podravja, Posočja ter Zasavja) se je žal njihovo število zmanjšalo.
Lani novembra je Odbor za članstvo s predsedniki MDO razpravljal o potrebi, da se zaradi upada števila članov kategorije S+Š to obra‐
vnava po MDO in še posebej v tistih PD, kjer je to negativno gibanje izrazito. Takrat so bili sprejeti sklepi, ki ob tvornem sodelovanju
akterjev in ob izvajanju dogovorjenega lahko pripomorejo k izboljšanju stanja. Glede na rezultate te analize bo treba ta sklep dopolni‐
ti, saj je potrebna po PD in MDO celovita razprava o upadu števila članstva. Ob koncu prejšnjega leta je štela PZS 261 članov. Število
članov PZS je zelo visoko in je še naprej v porastu. Žal pa je število članov mnogih PD daleč pod tistim številom, ki je v vsakem PD pot‐
rebno za skrbno izvajanje vseh tistih nalog, ki bi jih PD moralo izvajati in zaradi česar se ljudje vpisujejo v PD. PD mora šteti vsaj toliko
članov, da bodo lahko izvolili UO, da bodo članom uspeli ponuditi zanimiv in kakovosten program, da bo vsaj ena oseba opravila tečaj
za planinskega vodnika ter skrbela za varno terensko aktivnost, da bo nekdo skrbel za varstvo narave, za mlade člane, skrbel za varo‐
vanje okolja i.t.d.
Da bo razmišljanje o ustreznem številu članov PD za planinsko dejavnost razumljivejše, poglejmo podatke o tistih PD z manjšim števi‐
lom članstva: 5 PD ima manj kot 10 članov, 9 PD ima 10 – 20 članov, 6 PD 20 – 30 članov, 5 PD 30 – 40 članov, 11 PD 40 – 50 članov, 5
PD 50 – 60 članov, 10 PD 60 – 70 članov.
Majhna ali slaba ponudba programov v PD je tudi vzrok za številne selitve članov iz enega PD v drugo, kjer jim nudijo več. Skoraj pravi‐
loma iz majhnih PD ni udeležencev na vodniških tečajih in na usposabljanjih, na vsakoletnih strokovnih zborih, na sejah MDO in konč‐
no na skupščinah PZS. Potrebno bo razmisliti o dejavnosti, ki jo mora PD zagotoviti, da zadovolji željam svojih članov in kot organizator
planinske dejavnosti ustrezno nastopa v svojem okolju.
V preglednici članov PZS je tudi 9 postaj GRS. Brez dvoma je v PZS interes, da se ohranijo te povezave s člani, njihovimi postajami, saj
med večino postaj in PD poteka dobro sodelovanje. Ker pa so postaje vključene le kot organizacijske enote brez izkazanega članstva,
daje Odbor pobudo, da GRZS postane kolektivni član PZS, njeni člani pa so člani PD v izbranem okolju. Enako povezavo predlaga
Odbor med ZGVS in PZS.
Tuje planinske organizacije poznajo tudi kolektivno članstvo. V Sloveniji bi ta status lahko ponudili opremljevalcem (podjetjem, ki nam
omogočajo cenejšo nabavo planinske in druge opreme) in delovnim organizacijam, ki v svojem sestavu nimajo PD, pa bi svojim zapos‐
lenim želeli omogočiti tesnejšo povezavo s planinsko organizacijo oz. dejavnostjo. Ocenjujemo, da bi PZS tako pridobila nadaljnje
popuste, v kočah bi imeli več obiskovalcev in za naše delo pridobili morda še dodatna sredstva.
Članarina:
Kot smiselno in koristno se je izkazalo, da urejamo to občutljivo zadevo za triletno obdobje. Pravice in ugodnosti bogatimo, da bi bili z
njimi vsebinsko v pomoč sedanjim in novim članom. Pravice so seveda odvisne od tega, koliko smo zanje pripravljeni prispevati s plači‐
lom letne članarine.
Konec tega leta bo pred Odborom priprava predloga za vsebino oz. pravice članov PD v triletnem zavarovalnem obdobju 2012 – 2014.
Upoštevati bo treba red, ki ga pri kategorijah članstva veleva pravilnik o reprociteti CAA. Danih je bilo tudi več pobud za razumnejšo
družinsko članarino. Potrebno jih bo skrbno obravnavati in pripraviti predlog za obravnavo na PD in PZS. Dejstvo je, da so stroškovno
ugodne pravice članov, ki izvirajo iz urejenih pravic na nivoju Zveze ter marsikje tudi na nivoju domačega PD pomembna vzpodbuda za
vključevanje v planinska društva, kar je dokazano tudi v tujini. Seveda pa mora vsebino, ki jo predstavlja dejstvo: biti član planinske
organizacije, s programi dopolniti PD.
Zdravstveno zavarovanje člana planinske organizacije v tujini je ugodnost, ki jo kot izbirno dodatno zavarovanje s doplačilom pod ugo‐
dnejšimi pogoji, kot na trgu, nudimo članom PD že več let. Že lani je bilo več pobud, da bi uvrstili med osnovne zavarovalne pravice
slehernega člana tudi zdravstveno zavarovanje. Glede tega velja ob aktivnem sodelovanju PZS počakati na novosti novega zakona o
zdravstvenem zavarovanju. Odločali se bomo za tista zavarovanja ali njih delež, ki jih glede na naš standard zmoremo, so smiselna in
racionalna.
Izkoriščam priliko ter se tistim v PD, klubih itd, ki skrbijo in delajo s člani in so zadolženi za njihove kvalitetne programe iskreno česti‐
tam in se za ogromno opravljeno delo v minulem obdobju ter izkazani entuziazem zahvaljujem.
Odbor za članstvo:
Danilo Škerbinek
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ZAPISNIK 18.SEJE UO PZS
Zapisnik 18. seje upravnega odbora PZS
ŠTEVILKA: UO/ 170‐2010
DATUM: 25. 03. 2010

ZAPISNIK
18. seje UO PZS, ki je bila 25. marca 2010 na Gospodarski zbornici Slovenije, Dimičeva ulica 13, v Ljubljani. Seja se je pričela ob
16.00 uri. Prisotnih je bilo 20 članov UO PZS z glasovalno pravico. Prisotni so bili:
Predsedstvo UO PZS: mag. Franci Ekar, Gašparič Stanko, Goršič Marko, in mag. Uroš Vidovič,
Voljeni člani UO PZS: Eržen Miro, Borut Peršolja, Bojan Rotovnik, Danilo Škerbinek, Tone Tomše,
Načelniki komisij in odborov: Boris Madon (VK), Miha Habjan (KA)
Predsedniki MDO: France Benedik (Gorenjske), Drago Horjak (Koroške), Jurček Nowakk (KBO), Manja Rajh(Savinjske), Marinka
Koželj Stepic (Ljubljana), Anton Purg (Podravja), Rupnik Gregor (Posočja), Borut Vukovič (Zasavja), Žnidarčič Albin (Primorsko –
Notranjske),
Ostali: Jožica Srpčič (predsednica NO), Habjan Vladimir (PV), Franc Štibernik (GK), Jože Melanšek (OP), Bogdan Seliger (KPV),
Jože Rovan (KTK), Danilo Sbrizaj (GS), Vera Šmid (računovodja) in Mija Damjan – Stegu (vodja pisarne PZS).
Opravičili so se: Rudolf Skobe, Ponebšek Roman in Rozalija Skobe (KVGN)
Za sejo je bil predlagan naslednji DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 17. seje UO PZS z dne, 12.11.2009 (mag. Franci Ekar)
2. Obravnava finančnega poročila (ZR) PZS za leto 2009 (Vera Šmid)
3. Potrditev sprememb in dopolnitev finančnega načrta PZS za leto 2010 (Vera Šmid)
Pregled poročil komisij in UO PZS in poročilo strokovne službe PZS za Skupščino PZS (Danilo SBRIZAJ)
1 Določitev kraja in ure pričetka Skupščine PZS, dne 8. maja 2010 (mag. Franci Ekar)
2 Določitev delovnega predsedstva Skupščine (mag. Franci Ekar)
3 Potrditev rokovnika nalog do zasedanja Skupščine PZS (Danilo Sbrizaj)
4 Obravnava realizacije sklepov Skupščine PZS 2009 (Danilo Sbrizaj)
5. Poročilo komisije za pripravo volitev in pregled prispelih kandidatur za člane organov PZS (Bogdan Seliger ‐ poročilo je v
prilogi)
6. Potrditev »Tarifnika za uporabo podatkov planinskih poti« (Tone Tomše)
7. Informacija o podpisu pobota s PD Slovenska Bistrica (mag. Franci Ekar, Vera Šmid)
8. Sprejem sklepa o preoblikovanju Doma v Tamarju v učni center PZS (mag Franci Ekar)
9. Vloge za sprejem planinskih društev (PK Stena, GŠD Bricalp Šk. Loka, PD Hudournik) v članstvo PZS (Danilo Sbrizaj)
10. Obravnava bilateralnih sporazumov s PS Srbije, Črne Gore in Bosne in Hercegovine (mag Franci Ekar)
11. Informacija o delu NO PZS (predsednica NO Jožefa Srpčič)
12. Vprašanja in pobude članov Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije
Tekoče naloge organov PZS
V uvodu je predsednik mag. Franci Ekar pozdravil vse prisotne in pozdravil nova člana UO PZS in sicer: načelnika Komisije za
alpinizem Miha Habjana in predsednika MDO KBO Jurčka Nowakka.
Drago Horjak je izpostavil vprašanje zakaj ni bila že prej sklicana še ena seje, kjer bi obravnavali točke, ki so bile umaknjene iz
dnevnega reda 17. seje. Temu se je pridružila tudi Manja Rajh.
Borut Peršolja je izpostavil kar nekaj vprašanj glede gradiv, ki jih pa ni v dnevnem redu, bilateralni sporazumi niso tudi v sloven‐
skem jeziku, za 8. točko je bilo sprejeto, da je potrebno pridobiti mnenje KUP‐a, ki ga pa še ni, zato predlaga naj se 8. točka
dnevnega reda umakne, prav tako ni nikjer zapisnika korespondenčne seje.
GS je podal informacijo o korespondenčni seji in o bilateralnih dogovorih. Korespondenčna seja je bila je v roku izpeljana, 3
glasovi so bili PROTI, 21 glasov ZA, ostale glasovnice pa niso prispele.
Po razpravi o bilateralnih dogovorih in sporazumu z Nepalsko zvezo, v kateri so sodelovali Danilo Škerbinek, Gregor Rupnik in
Borut Vukovič sta bila v sprejem dana:
SKLEP 1/25‐03: UO PZS potrjuje predlagani dnevni red za 18. sejo UO PZS z umikom 8. in 10. točke in
SKLEP 2/25‐03: Bilateralni sporazumi se pripravijo tudi v slovenskem jeziku enako se stori tudi s sporazumom z NMA.
Sklepa sta bila sprejeta soglasno.
Na prošnjo predsednice NO se točka 11 (informacija o delu NO) prestavi za 5. točko.
K 1. TOČKI
PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 17. SEJE UOPZS, Z DNE 12. 11. 2009
Gradivo je bilo poslano po redni pošti.
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Drago Horjak je imel pripombo zakaj ni bila sklicana izredna seja UO PZS? Kot problem je bil izpostavljen tudi način dela Pred‐
sedstva UO PZS. Povedal je tudi o svojem pismu predsedniku PZS in odgovoru, ki ga je prejel.
Drago Horjak je opozoril na nerealiziran sklep o preimenovanju Komisije za gorsko reševanje v Komisijo za gorsko reševanje in
preventivo, ki bi moral biti realiziran do današnje seje UO PZS.
Bojan Rotovnik je razložil, da se sprememb statuta PZS ne more sprejemati kar »na horuk« in postavil vprašanje o sklepu
19/12‐11, če je bil sklep o dogovorih upoštevan. Po razpravi je bil sprejet
SKLEP 3/25‐03: UO PZS je sprejel sklep, da je nujno potrebno izpeljati postopek o preimenovanju Komisije za gorsko reševa‐
nje v Komisijo za gorsko reševanje in preventivo.
Sklep je bil sprejet.
Manja Rajh je v nadaljevanju menila, da bi izredno sejo UO PZS lahko sklical predsednik PZS, saj je imel največ pripomb na delo
generalnega sekretarja, ne glede na mnenje ostalih članov Predsedstva UO PZS, na kar se je predsednik PZS skliceval v odgovo‐
ru Dragu Horjaku zakaj seja ni bila sklicana. V razpravi o sklicu izredne seje, razrešitvi generalnega sekretarja, pooblastilih in
vodenju strokovne službe so sodelovali še Manja Rajh, Tone Tomše, mag. Franci Ekar, Marko Goršič, Danilo Sbrizaj, Borut Per‐
šolja, Danilo Škerbinek in Miro Eržen. Po razpravi je bil v sprejem dan
SKLEP 4/25‐03: Zapisnik zadnje seje UO PZS se sprejme v predlagani obliki z dodano pripombo Bojana Rotovnika na sklep
4/12‐11.
Sklep je bil sprejet.
Boris Madon je poročal o aktivnostih na Ministrstvu za gospodarstvu in Ministrstvu za šolstvo in šport o pobudi ZGVS in PZS o
komercialnem vodenju.
K 2. TOČKI
OBRAVNAVA FINANČNEGA POROČILA (ZR) PZS ZA LETO 2009
Gradivo je bilo poslano po redni pošti.
Poročilo je podala Vera Šmid, priloženo je tudi poročilo neodvisnega revizorja.
Danilo Škerbinek je izpostavil visoke zneske zalog, kaj se lahko izboljša oz. kaj lahko naredimo na tem področju. Predsednik
mag. Franci Ekar je pojasnil, da je to zaloga v Založbi, animirati bi morali planinska društva, da se odločijo za nakup. Pristopiti bo
potrebno k aktivnemu pospeševanju prodaje v planinski založbi.
Danilo Škerbinek je predstavil gibanje članstva v letu 2009, ki je tudi bilo v gradivu. Predlagal je, da bi to gradivo moralo imeti
glavno vlogo na sestankih po MDO‐jih.
Manja Rajh je pohvalila dobro pripravljeno gradivo, pogreša pa znesek, ki se je ustvaril na osnovi varčevalnih ukrepov.
Borut Peršolja je izrazil zaskrbljenost pri velikem padcu pri prodaji proizvodov. Opozoril je na velik upad članstva pri društvih, ki
imajo že dolgo tradicijo, ki so bila nekoč dobra društva.
Predlaga, da je to nosilna tematika na letošnji skupščini, kako pokazati pot iz tega, kako se odzivati na to krizo.
V razpravi sta sodelovala še Borut Vukovič in Marinka Koželj Stepic. V sprejetje je bil dan:
SKLEP 5/25‐03: UO PZS je potrdil finančno poročilo PZS za leto 2009.
Sklep je bil sprejet.
K 3. TOČKI
POTRDITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV FINANČNEGA NAČRTA PZS ZA LETO 2010
Gradivo je bilo poslano po redni pošti.
Vera Šmid je pojasnila, da je finančni načrt narejen na osnovi že znanih sredstev, upoštevane so bile tudi pripombe iz novembr‐
ske seje UO PZS. Članom UO PZS je bil v potrditev podan:
SKLEP 6/25‐03: UO PZS je potrdil spremembo in dopolnitev finančnega načrta PZS za leto 2010 in ga daje v potrditev na
Skupščino PZS.
Sklep je bil sprejet.
K 4. TOČKI
PREGLED POROČIL KOMISIJ IN UO PZS IN POROČILO STROKOVNE SLUŽBE PZS ZA SKUPŠČINO PZS
Danilo Sbrizaj je pojasnil, da manjkata poročilo o delu UO PZS in o delu KUP‐a, ki pa sta že v pripravi. Poročila kot taka gredo v
gradivo za Skupščino PZS.
Predsednik PZS mag. Franci Ekar je podal informacijo o pripravah na Skupščino, ki bo 8. maja 2010 na Fakulteti za družben vede
v Ljubljani, podan je bil tudi predlog dnevnega reda.
Danilo Sbrizaj je podal tudi rokovnik nalog do Skupščine, ki je tudi bil priložen gradivu. Sklepi iz Skupščine PZS leta 2009 so vsi
realizirani.
Drago Horjak je opozoril, da manjka poročilo o delu Predsedstva in poročilo o delu MDO‐jev.
Manja Rajh je vprašala kakšne so točke za sestanke vodstva po MDO‐jih.
Miro Eržen je pojasnil podpis pogodbe – dogovora o sofinanciranju pogodba o SPM, med PZS, TNP, Občino Kranjska gora, Gor‐
njesavskim muzejem in Ustanovo Avgusta Delavca.
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Pripravljenost partnerjev, da bodo prispevali po svojih finančnih zmožnostmi za zagonska sredstva in nadalje za delovanje
muzeja. Po razpravi v kateri so še sodelovali Vera Šmid, Tone Tomše, Jurček Nowakk, Manja Rajh, Bojan Rotovnik in Danilo
Škerbinek je bil na glasovanje podan:
SKLEP 7/25‐03: UO PZS je sklenil, da se na naslednjo sejo UO PZS uvrsti samostojna točka o SPM.
Sklep je bil sprejet.
Jože Melanšek je predlagal, da se naj dobro prouči Poslovnik Skupščine. Temu se je pridružil tudi Bojan Rotovnik predvsem v
členu, ki govori o volitvah.
SKLEP 8/25‐03: UO PZS je potrdil datum in kraj Skupščine PZS ter dnevni red za Skupščino PZS s spremembo, da se Potrditev
programa dela prestavi po točki volitve in doda v čas štetje glasov točko poročilo Odbora za članstvo.
Sklep je bil sprejet.
K 5. TOČKI
POROČILO KOMISIJE ZA PRIPRAVO VOLITEV IN PREGLED PRISPELIH KANDIDATUR ZA ČLANE ORGANOV PZS
Bogdan Seliger je podal poročilo o delu Komisije za pripravo volitev in predlagal UO PZS sledeči sklep: »Komisija za pripravo
volitev ugotavlja, da je v roku rednega in dopolnilnega razpisa prispelo premalo kandidatur za vse funkcije CS. Upravnemu
odboru predlagamo, da za popolnitev funkcij pridobi soglasja za podaljšanje mandatov 5 članom oziroma namestnikom ter
tožilcu CS med izvoljenimi za obdobje 2006 ‐ 2010 in s tem seznani ter pridobi potrditev delegatov na skupščini PZS v maju
2010.«
Proti temu je ostro razpravljal Jurček Nowakk.
V razpravi v kateri so sodelovali Jože Melanšek, mag. Franci Ekar in Bojan Rotovnik je bilo ugotovljeno, da so člani PZS v času
kandidacijskega postopka prijavili zadostno število kandidatov za mesta voljenih članov organov PZS razen za funkcijo tožilca in
namestnika tožilca pri Častnem sodišču PZS. Upravni odbor PZS je na osnovi razprave in mnenj članov sprejel:
SKLEP 9/25‐03: Upravni odbor PZS predlaga Skupščini PZS, da podaljša mandat tožilca pri Častnem sodišču PZS sedanjemu
tožilcu g. Marjanu Bobiču. Skupščina PZS naj zato zadolži Upravni odbor PZS, da do naslednje Skupščine v letu 2011 razpiše
kandidacijski postopek za funkciji tožilca Častnega sodišča PZS in namestnika tožilca Častnega sodišča PZS.
Sklep je bil sprejet z 1 glasom PROTI.
Pogovor s sedanjim tožilcem pri Častnem sodišču PZS opravi predsednik Komisije za pripravo volitev Bogdan Seliger.
K 11. TOČKI
INFORMACIJA O DELU NO PZS
Poročilo je podala predsednica NO Jožica Srpčič, gradivo je bilo naknadno poslano članom UO PZS. (priloga arhivskemu izvodu
zapisnika).
Poročilo je vsebovalo predvsem njene pripombe delo oz. nedelo generalnega sekretarja.
V razpravi so sodelovali mag. Franci Ekar, Manja Rajh, Borut Peršolja, Danilo Škerbinek, Borut Vukovič, Drago Horjak in Bojan
Rotovnik.
Danilo Sbrizaj je podal odgovore na pripombe predsednice NO PZS, povedal je tudi, da je NO že podal odgovor na zapisnik seje
NO, ki pa ni bil kasneje nikjer omenjen in tudi nikoli obravnavan na seji NO PZS.
K 6. TOČKI
POTRDITEV »TARIFNIKA ZA UPORABO PODATKOV PLANINSKIH POTI«
Gradivo je bilo poslano po redni pošti že za 17. sejo UO PZS.
Tone Tomše je predstavil Tarifnik za uporabo podatkov planinskih poti v katerem so sodelovali Božidar Lavrič, Bogdan Seliger in
Jože Rovan. Ker ni bilo nobenih pripomb na predlagan tarifnik so člani UO PZS sprejeli:
SKLEP 10/25‐03: UO PZS je potrdil Tarifnik za uporabo planinskih poti v predlagani obliki.
Sklep je bil sprejet.
K 7. TOČKI
INFORMACIJA O PODPISU POBOTA S PD SLOVENSKA BISTRICA
Gradivo je bilo poslano po redni pošti.
Mag. Franci Ekar je povedal, da je bila za to zadevo ustanovljena komisija v sestavi Marko Goršič, Miro Eržen, Vera Šmid in
Franc Štibernik. Po dolgem času sta bili napisani pobotnici, s katerima sta se strinjali obe strani.
Vera Šmid je podala razlago kako je potekalo. Podpisujeta se 2 pobotnici, z eno se pobota kupnina obstoječega Štuhcovega
doma in se hkrati poravnavajo odvetniški stroški in tožbe, ki so bile naslovljene na Štuhcev dom in se jim v celoti nakaže
16.249,97€.
V drugi pobotnici gre pa za denacionalizacijo, v kateri se razdelijo stroški in prihodki v razmerju 90 : 10 (PD slovenska Bistrica :
Planinska zveza Slovenije) tako, da se razdeli po sklepu Skupščine PZS, vse obresti, odvetniške storitve, v znesku 18.269,31 v
denarnih sredstvih ter obveznice v istem deležu 90:10. Prvo pobotnico lahko potrdi UO PZS, drugo pobotnico pa mora potrditi
Skupščina PZS.
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SKLEP 11/25‐03: UO PZS je potrdil sklenitev pobotnice 01/2010 v znesku 16.249,97€, drugo pobotnico 02/2010 pa se da v
potrditev Skupščini PZS.
Sklep je bil sprejet.
K 8. TOČKI
SPREJEM SKLEPA O PREOBLIKOVANJU DOMA V TAMARJU V UČNI CENTER PZS
Točka je bila umaknjena z dnevnega reda.
K 9. TOČKI
VLOGE ZA SPREJEM PLANINSKIH DRUŠTEV (PK STENA, GŠD BRICALP ŠK. LOKA, PD HUDOURNIK) V ČLANSTVO PZS
Danilo Sbrizaj je povedal, da smo prejeli 3 vloge za v članstvo PZS. Po obrazložitvi so bili sprejeti naslednji:
SKLEP 12/25‐03: Plezalni klub Stena se sprejme v članstvo PZS saj izpolnjujejo vse pogoje.
SKLEP 13/25‐03: Gorniško športno društvo BricAlp Škofja Loka se sprejme v članstvo PZS saj izpolnjujejo vse pogoje.
Marinka Koželj Stepic je podala obrazložitev o PD Hudournik, da je to društvo, ki deluje predvsem na delu z mladimi.
SKLEP 14/25‐03: PD Hudournik se sprejme v članstvo PZS pod pogojem, da do konca leta 2010 predložijo dokazilo, da izpol‐
njujejo pogoje 23. člena Statuta PZS.
Sklepi so bili sprejeti.
K 10. TOČKI
OBRAVNAVA BILATERALNIH SPORAZUMOV S PS SRBIJE, ČRNE GORE IN BOSNE IN HERCEGOVINE
Točka je bila umaknjena z dnevnega reda
K 12. TOČKI
Vprašanja in pobude članov Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije
•
Pravilnik MK je bil že obravnavan na Zboru predstavnikov mladinskih odsekov dne 14. 11. 2009 in potrjen na Predseds‐
tvu UO PZS.
•
Potrditvi je nasprotoval Jurček Nowakk, ki je povedal, da se v njem obravnavajo mladi v starosti 15‐26 let in se ne upoš‐
teva zakona o mladih, ki je trenutno v veljavi, ki pravi, da so mladi do 29 let. Druga stvar je, da mladoletni ne more zago‐
tavljati finančnih sredstev. Predsednik PZS je pozval Jurčka Nowaka, da naj napiše vse pripombe in jih posreduje na
Predsedstvo PZS, da jih bo obravnavalo in jih poslalo v nadaljnjo obravnavo Mladinski komisiji. Po razpravi je bil sprejet‐
SKLEP 15/25‐03: Pravilnik MK se umakne, pripombe naj Jurček Nowakk pošlje na Predsedstvo PZS, da jih bo obravna‐
valo in poslalo v nadaljnjo obravnavo na Mladinsko komisijo.
Sklep je bil sprejet.
•
Boris Madon je predstavil dogovor o komercialnem vodništvu.
•
SKLEP 15/25‐03: UO PZS se je seznanilo z dogovorom o opravljanju komercialnega vodništva v pohodništvu v Sloveniji
med Pohodništvom in kolesarjenje GIZ in Planinsko zvezo Slovenije. V 8. točki se doda še nevladni sektor.
Sklep je sprejet.
•
Danilo Škerbinek je povedal, da je v gradivu tudi projekt Enotni informacijski sistem PZS, ki se mora v čim krajšem času
proučiti, dano v obravnavo in eventuelne pripombe.
K 13. TOČKI
TEKOČE ZADEVE IN RAZNO
Ni bilo.
Seja je bila sklenjena ob 20.55 uri.
Zapisala: Mija Damjan‐Stegu
Danilo Sbrizaj l.r.
Generalni sekretar PZS
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Zapisnik 1. seje upravnega odbora PZS
ŠTEVILKA: UO/ 200 ‐ 2010
DATUM: 19. 06. 2010

Z A P I S N I K
1. seje UO PZS, ki je bila 17. junija 2010 v veliki dvorani podjetja KRKA d. d., Dunajska 65, v Ljubljani. Seja se je pričela ob 16.35 uri.
Prisotnih je bilo 20 članov UO PZS z glasovalno pravico.
Prisotni so bili:
Predsedstvo UO PZS: Bojan Rotovnik (predsednik PZS), Borut Peršolja (podpredsednik PZS), Tone Tomše (podpredsednik PZS)
Voljeni člani UO PZS: Eržen Miro, Danilo Škerbinek,
Načelniki komisij z zborom dejavnosti: Uroš Kuzman (MK), Boris Madon (VK), Rozalija Skobe (KVGN),
Predsedniki MDO: France Benedik (Gorenjske), Marko Goršič (Notranjske), Drago Horjak (Koroške), Jurček Nowakk (Kamniško‐
bistriški), Manja Rajh (Savinjske), Marinka Koželj Stepic (Ljubljana), Anton Purg (Podravja), Gregor Rupnik (Posočja), Rudi Skobe
(Dolenjske in Bele Krajine), Borut Vukovič (Zasavja), Marko Vidmar (Primorsko – Notranjske), Dragotin Kuster (Pomurja),
Ostali: Andrej Brvar (predsednik NO), Habjan Vladimir (PV), Bogdan Seliger (predsednik volilne komisije na Skupščini PZS), Katarina
Filipič (OP), Roman Ponebšek (kandidat za vodjo Odbora za članstvo), Franc Kadiš (kandidat za vodjo KUP), Anton Škarja (kandidat za
vodjo KOTG), Vanja Kovač Blažica (kandidatka za predstavnico v PUS Bavšici), Franci Savenc (portal Gore in ljudje), Danilo M. Sbrizaj
(generalni sekretar PZS), Vera Šmid (računovodja PZS) in Mija Damjan – Stegu (vodja pisarne PZS).
Opravičili so se: Jože Rovan (KTK), Božidar Lavrič (ZO), Aleš Glavnik GK), Tomo Česen (KŠP) in Uroš Vidovič (voljeni član).
Za sejo je bil predlagan naslednji DNEVNI RED:
1. Oblikovanje novega upravnega odbora in potrditev mandatov članic in članov
2. Informacija o načinu dela upravnega odbora
3. Določitev dnevnega reda 1. seje upravnega odbora
4. Predstavitev primera dobre prakse
5. Pregled in potrditev zapisnika 18. seje upravnega odbora – 25. 3. 2010
6. Seznanitev z zapisnikom redne in volilne skupščine PZS – 8. 5. 2010
7. Poročilo o dejavnosti s področja predsedstva in upravnega odbora PZS ter finančno stanje PZS:
a. Poročilo predsednika PZS
b. Poročilo računovodkinje PZS
c. Izhodišča za pripravo predloga programa PZS in finančnega načrta PZS za leto 2011
d. Okvirni in terminski program dela upravnega odbora PZS
e. Poziv javnosti o zagotavljanju varnosti v gorah pred poletno sezono
8. Spremembe in dopolnitve Pravilnika komisije za usposabljanje in preventivo PZS
9. Imenovanja
a. Ugotovitveni sklep o sestavi komisij upravnega odbora PZS, ki imajo zbore dejavnosti
b. Imenovanje načelnikov, predsednikov komisij in odborov PZS
c. Imenovanje predstavnikov PZS
10. Začetek postopka za spremembo Statuta PZS
11. Slovenski planinski muzej
12. Informacija o sodelovanju z GRZS
13. Kratka poročilo o dejavnosti komisij z zborom dejavnosti
14. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora PZS
15. Razno.
V uvodu je Bojan Rotovnik pozdravil vse prisotne in se jim zahvalil za udeležbo, še posebej pa je podal zahvalo vodstvu podjetja KRKA
d.d. za brezplačno uporabo dvorane. Hkrati je podal obrazložitev, da je seja UO PZS v dvorani Krka zaradi zasedenosti dvoran v prosto‐
rih GZS.
Skladno s poslovnikom je predsednik predstavil seznam vabljenih na sejo, povedal kdo je svojo udeležbo opravičil in pozval generalne‐
ga sekretarja (GS), da poda ugotovitev o sklepčnosti. Danilo M. Sbrizaj (GS) je povedal, da je od 23 članov UO PZS prisotnih 20 članov z
glasovalno pravico, zato je seja sklepčna.
AD. 1
OBLIKOVANJE NOVEGA UPRAVNEGA ODBORA IN POTRDITEV MANDATOV ČLANIC IN ČLANOV
Bogdan Seliger (predsednik volilne komisije) in Marinka Koželj Stepic (delovna predsednica skupščine PZS) sta podala poročilo o rezul‐
tatih volitev na Skupščini PZS 8. maja 2010. Hkrati je generalni sekretar podal v potrditev mandat predsednikov MDO in načelnikov/
predsednikov komisij z zborom dejavnosti.
Ugotovitveni sklep: Upravni odbor potrdi mandate naslednjim članicam in članom UO PZS:
•
predsedniku Bojanu Rotovniku
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podpredsednikoma, Tonetu Tomšetu in Borutu Peršolji,

voljenim članom: Tonetu Tomšetu, Eržen Miru, Urošu Vidoviču in Škerbinek Danilu,
predsednikom MDO: Francetu Benediku (Gorenjske), Marku Goršiču (Notranjske), Dragu Horjaku (Koroške), Jurčku
Nowakku (Kamniško‐bistriški), Manji Rajh (Savinjske), Marinki Koželj Stepic (Ljubljana), Antonu Purgu (Podravja), Gre‐
gorju Rupniku (Posočja), Rudiju Skobetu (Dolenjske in Bele Krajine), Borutu Vukoviču (Zasavja), Marku Vidmarju
(Primorsko – Notranjske), Dragotinu Kusterju (Pomurja),
•
načelnikom/predsednikom komisij z zbori dejavnosti: Tomu Česnu (KŠP), Mihu Habjanu (KA), Urošu Kuzmanu (MK),
Borisu Madonu (VK), Rozi Skobe (KVGN) in Tonetu Tomšetu (KPP).
Ugotovitveni sklep je bil je bil soglasno sprejet.
Tone Tomše je še ustno (pisna izjava v gradivu) podal odstopno izjavo z dopolnilom, da umika drugi odstavek izjave o pogojnem
odstopu in zato ostane samo odstopna izjava iz mesta voljenega člana UO PZS. Bojan Rotovnik je v glasovanje podal dva sklepa:
SKLEP 1/17‐06: Upravni odbor je sprejel odstopno izjavo Toneta Tomšeta iz mesta voljenega člana upravnega odbora. Nadomestne
volitve za novega voljenega člana se izvedejo na naslednji skupščini.
Sklep je sprejet z 1 glasom proti.
SKLEP 2/17‐06: Upravni odbor je ugotovil, da noben od preostalih kandidatov za voljenega člana UO PZS na Skupščini PZS 8. maja
2010, ni dobil več kot polovico glasov navzočih delegatov na Skupščini, kot to določa 40. člen Poslovnika o delu Skupščine PZS, zato
se ne more uvrstiti na mesto voljenega člana UO PZS, saj na Skupščini PZS ni bil izvoljen.
Sklep je bil je bil soglasno sprejet.
AD. 2
INFORMACIJA O NAČINU DELA UPRAVNEGA ODBORA
Bojan Rotovnik je podal informacije o načinu dela Upravnega odbora PZS:
•
seja je bila sklicana prej kot v 30 dneh po skupščini (določilo poslovnika)
•
seje bodo praviloma ob četrtkih popoldan na GZS v Ljubljani
•
predvidoma bodo 3‐4 seje letno
•
za vse pripravljavce gradiv velja poziv za pravočasno pripravo kakovostnih gradiv za sejo
•
postopno se bo uvajalo e‐poslovanje
•
vse razpravljavce se poziva h kratkim in jedrnatim razpravam in razpravlja se le o vsebini točke dnevnega reda
•
vse seje bodo skladno s poslovnikom snemane
•
v uvodu vsake seje bo predstavitev primera dobre prakse in zato predsednik pozival člane UO, da posredujejo predloge
dobrih praks
•
praviloma bodo na vsaki seji tudi kratka poročila načelnikov komisij, ki se morajo osredotočiti na eno ali dve pomembnejši
zadevi iz področja dela svojih komisij
•
podal je nekaj kratkih pojasnil glede poslovnika UO
•
za sklepčnost je potrebna prisotnost več kot ½ članov, torej mora po trenutnem stanju biti na seji prisotnih vsaj
12 članov, da je seja sklepčna
•
sklep je sprejet, če je zanj glasovalo več kot ½ prisotnih članov UO
•
glasovanje le ZA ali PROTI – vzdržanih ni
•
glasovanje je praviloma javno
•
obravnava zadev:
•
informacija – se ne sprejema obvezujočih sklepov, razen v nujnih primerih
•
točka dnevnega reda – praviloma mora biti podano gradivo in predlog sklepov
•
pobude in vprašanja članov UO – pravočasna prijava, drugače odgovor skladno s poslovnikom v roku meseca dni
po seji
•
razno – za razpravo pod točko razno se teme prijavljajo pri sprejemanju dnevnega reda, kasnejša dopolnila niso
možna.
Po podani informaciji o načinu dela UO PZS je predsednik podal v glasovanje
SKLEP 3/17‐06: Upravni odbor se je seznanil z načinom dela upravnega odbora PZS.
Sklep je bil soglasno sprejet.
AD. 3
DOLOČITEV DNEVNEGA REDA 1. SEJE UPRAVNEGA ODBORA
Predlog dnevnega reda 1. seje UO PZS je bil naveden na vabilu za sejo.
SKLEP 4/17‐06: Upravni odbor je določil dnevni red, kot je bil predložen s sklicem seje.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Za točko razno sta bili prijavljeni dve temi:
•
razpis OKS za priznanje na področju dela z mladimi v športu (Danilo Sbrizaj)
•
Uredba o vožnji z motornimi vozili v naravnem okolju (Bojan Rotovnik)
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AD. 4
PREDSTAVITEV PRIMERA DOBRE PRAKSE – MLADINSKI VODITELJ
Na sejah UO PZS bo v tem mandatnem obdobju v uvodnih delih predstavitev enega od primerov dobre prakse in področja planinstva.
Na 1. seji je predsednik Mladinske komisije PZS predstavil sistem usposabljanj in vsebino dela mladinskih voditeljev.
Danilo Škerbinek je podal pobudo, da bi bila vsebino, ki je bila predstavljena na današnji seji predstavili tudi na MDO. Mladim je treba
dati veliko različnih vsebin, ki pritegnejo. Prenos dobre prakse bi bilo dobro predstavljati v soseščini, kjer je to potrebno.
AD. 5
PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 18. SEJE UPRAVNEGA ODBORA
Gradivo je bilo priloga vabilu.
Danilo Sbrizaj je podal pregled zapisnika 18. seje UO PZS v preteklem mandatnem obdobju in pregled nerealiziranih sklepov v obdob‐
ju 2006 – 2010. Nerealizirani so ostali naslednji sklepi: 14. seja (4/12‐03 in 5/12‐03), 16. seja (6/18‐06 in 7/18‐06) ter 17. seja (19/12‐
11).
SKLEP 5/17‐06: Upravni odbor je potrdil zapisnik 18. seje upravnega odbora, ki je bila 25. 3. 2010 z dopolnilom Danila Škerbineka,
pod 12. Točko, zadnja alineja (dodati: dano v obravnavo in eventuelne pripombe).
Sklep je bil soglasno sprejet.
AD. 6
SEZNANITEV Z ZAPISNIKOM REDNE IN VOLILNE SKUPŠČINE
Delovna predsednica skupščine je predstavila vsebino zapisnika skupščine.
France Benedik je pripomnil, da program PZS ne more temeljiti na 5. točkah, ki jih je predstavil Bojan Rotovnik in so bile soglasno
sprejete na Skupščini PZS. Predlagal je, da predsedstvo PZS do naslednje seje UO PZS pripravi program dela PZS za leto 2010. Osnova
je lahko program, ki je bil objavljen v gradivu za skupščino in volilni program predsednika Bojana Rotovnika.
Bojan Rotovnik je pojasnil, da se volilni program, ki ga je pripravil za kandidiranje že izvaja in je vse zajeto v teh 5 točkah, ki so bile
sprejete na Skupščini PZS.
Miro Eržen je izrazil pobudo, da bi Predsedstvo UO PZS predstavilo program dela in potem se bo na podlagi programa dela videlo,
kakšne so potrebne spremembe Statuta PZS za uresničitev programa dela P PZS.
S pozivom v gornjem smislu je sodeloval tudi Danilo Škerbinek. Po razpravi je predsednik PZS podal v glasovanje:
SKLEP 6/17‐06: Upravni odbor se je seznanil z zapisnikom redne skupščine PZS, ki je bila 8. 5. 2010
Sklep je bil sprejet z 1 glasom proti.
AD. 7
POROČILO O DEJAVNOSTI S PODROČJA PREDSEDSTVA IN UPRAVNEGA ODBORA TER FINANČNO STANJE
•
Poročilo predsednika PZS
•
zapisnike sej predsedstva bodo člani UO prejeli po pošti v pisni obliki 1 teden pred sejo in zapisniki so samo za
interno uporabo članov UO
•
1. seja Predsedstva UO PZS je bila že 10. 5. 2010, nato so bile do sklica seje UO še tri seje
•
primopredaja s prejšnjim vodstvom je bila 17.5.2010. Poleg članov P PZS so bili prisotni mag. Franci Ekar, Marko
Goršič in Stanko Gašparič
•
sodelovanje predsednika z bivšim predsednikom je dobro
•
program dela za leto 2010 je bil na skupščini sprejet soglasno
•
člani predsedstva nimajo določenih področij delovanja
•
člani predsedstva se bodo skladno z možnostmi udeležili tistih dogodkov za katere bodo prejeli vabilo in za kate‐
re bodo ocenili, da je prisotnost potrebna
•
dano je bilo pooblastilo za opravljanje tekočih poslov načelnikom komisij brez zborov dejavnosti do 1. seje UO
PZS
•
imenovani c kandidati za vodenje komisij in odborov
•
imenovani so bili kandidati za predstavnike PZS
•
opravljen je bil pregled pravnih zadev, ki jih za PZS trenutno izvajata dva odvetnika
•
po tolmačenju MO Ljubljana je pravilno naslavljanje sedeža PZS Dvorakova ulica in ne Dvoržakova
•
izvedenih je bilo več aktivnosti glede Slovenskega planinskega muzeja
•
na pobudo 5 PD je bila pogodbeno urejena uporaba zemljišča na Pokljuki za oskrbovanje planinskih koč
•
sprejeta so bila stališča PZS do zakona o GV, do zakona o TNP in do Nacionalnega programa športa
•
priključili smo se akciji Nedeljskega dnevnika (Tone Fornezzi ‐ Tof) »Očistimo slovenske planine v enem poletju«
in k izvajanju aktivnosti v okviru Alpske konvencije.
•
člani predsedstva bomo sodelovali na sejah komisij in MDO, kadar bo udeležba zaželena in potrebna (ukinja se
obvezno vabljenje članov predsedstva na seje komisij in MDO)
•
koordinatorja po pooblastilu predsednika:
•
podano je bilo pojasnilo glede vloge koordinatorja
•
Manja Rajh – koordinator MDO‐jev
•
Zdenka Mihelič – koordinator mednarodne dejavnosti
•
izvedene so bile priprave na 1. seje UO PZS
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Borut Peršolja je podal poročilo o dopolnitvah Zakona o gorskih vodnikih in Zakona o Triglavskem narodnem parku. Tone Tomše je
pojasnil akcijo Nedeljskega dnevnika in Zavarovalnice Triglav Očistimo gore v eni planinski sezoni.
Jurček Nowakk je postavil vprašanje glede prehoda poklicnih vodnikov pod okrilje gorskih vodnikov. Zakaj morajo vodniki PZS dovolje‐
nje za uporabo dejavnosti podaljševati vsako leto, zakaj mu kot planinskega vodniku zapadejo vse stvari (zavarovanje…)? Ter kot dru‐
go, kaj lahko pričakuje od koordinatorke MDO‐jev? Bojan Rotovnik mu je pojasnil, da je koordinator MDO vezni člen med Predseds‐
tvom PZS in predsedniki MDO. Borut Peršolja je pojasnil, da sistem licenciranja na podlagi Zakona o športu določa Olimpijski komite
Slovenije (OKS). Takratno Predsedstvo UO PZS je podpisalo dogovor z OKS , da vsi prostovoljni kadri potrdijo licenco na vsaka tri leta.
Vsi ostali športi morajo licenco potrjevati vsako leto. Enako velja za vse poklicne športnike. Kdor opravlja pridobitno dejavnost mu ne
velja niti nezgodno zavarovanje, niti ne civilno pravno odškodninsko zavarovanje po polici PZS. Vsi ki bi želeli to dejavnost opravljati
kot poklicno pridobitno dejavnost bodo prišli pod okrilje ZGVS, s tem bi dobili nadzor nad številom le‐teh.
SKLEP 7/17‐06: UO PZS je potrdil izhodišča Zakona o gorskih vodnikih kot je bilo objavljeno v gradivu za sejo.
Sklep je bil sprejet z 1 glasom proti.

•
Poročilo računovodkinje
Vera Šmid (računovodja PZS) je podala poročilo o izvajanju finančnega načrta po vrstah prihodkov in odhodkov za obdobje od 1. 1 . do
31. 5. 2010 ter realizacijo po finančnem načrtu.
SKLEP 8/17‐06: Upravni odbor je sprejel poročilo predsednika in računovodkinje PZS.
Sklep je bil soglasno sprejet.

•
Poročilo predsednika NO PZS
Andrej Brvar (predsednik NO PZS) je povedal, da se je NO PZS konstituiral. NO se je seznanil s finančnim načrtom, ki teče v skladu s
planom, dinamika prilivov in odlivov je usklajena, likvidnostna situacija zadovoljiva. Višina odprtih terjatev ni zaskrbljujoča. Pregled
prilivov in poraba sredstev med komisijami razen redkih izjem poteka v skladu s planom. NO PZS daje priporočilo vodstvu PZS, da v
tem mandatu uredi evidenco in vrednotenje nepremičnin, ki se uvrstijo v bilanco stanja PZS.
•
Informacija o izhodiščih za pripravo predloga programa in finančnega načrta za leto 2011
Danilo Sbrizaj je predstavil izhodišča za pripravo programa dela in finančnega načrta PZS 2011, ki se jih mora poslati do 15. septembra
strokovni službi, ki potem pripravi do 30. septembra 2010, osnutka programa dela PZS in finančnega načrta 2011. Poleg nalog komisij,
strokovne službe in organov PZS, obsega še skupne naloge MDO do PD. Naloga načelnikov komisij je, razvrstitev dejavnosti komisij po
prednostnem vrstnem redu in njihovo finančno ovrednotenje.
SKLEP 9/17‐06: Upravni odbor je sprejel predlog izhodišč za pripravo programa dela in finančnega načrta PZS 2011 s predlaganim
rokovnikom posameznih opravil in zadolžitev. Navodila o pripravi programa dela in finančnega načrta sprejme predsedstvo.
Sklep je bil soglasno sprejet.
•
Informacija o pozivu javnosti o zagotavljanju varnosti v gorah pred poletno sezono
Iz nabora klasičnih napotkov je velikega pomena dobra priprava na pohod oz. turo ter dogajanje z vidika vremena. Vsebina je prežeta
tudi z dobrim odnosom do narave. Vsebina bo objavljena na spletu PZS. Glavna vsebina tega sporočila je pred poletno sezono vplivati
na izboljšanje varnosti v gorah. V razpravo se je vključil tudi Danilo Škerbinek.
AD. 8
RAZPRAVA IN SPREJEM PRAVILNIKA O DOPOLNITVAH IN SPREMEMBAH PRAVILNIKA KOMISIJE ZA USPOSABLJANJE IN PREVENTIVO
PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
Predlog sprememb je potrdilo predsedstvo na svoji 4. seji. Gradivo, ki je bilo pripravljeno skladno z določili poslovnika UO, je bilo pri‐
loga vabilu. Borut Peršolja je pojasnil aktivnosti, ki so potekale pri pripravi tega pravilnika. V razpravi sta sodelovala Drago Horjak in
Rudi Skobe.
SKLEPA 10/17‐06: Upravni odbor je sprejel Pravilnik o dopolnitvah in spremembah pravilnika Komisije za usposabljanje in preventi‐
vo PZS s podano pripombo Draga Horjaka v dopolnitvi 7. člena 24. alineje, da se med organizacije doda Gorsko reševalno zvezo
Slovenije in Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Čistopis pravilnika se objavi v Obvestilih PZS.
Sklep je bil soglasno sprejet.
AD. 9
UGOTOVITVENI SKLEP O SESTAVI KOMISIJ UPRAVNEGA ODBORA, KI IMAJO ZBORE DEJAVNOSTI
Ugotovitveni sklep: Upravni odbor potrdi v gradivu za sejo navedeno sestavo komisij z zbori dejavnosti: Komisije za planinske poti,
Vodniške komisije, Komisije za varstvo gorske narave, Komisije za alpinizem, Komisije za športno plezanje in Mladinske komisije s
podanim popravkom v sestavi Mladinske komisije, da je namesto Majde Markovič član Rok Kovšca (PD Novo mesto).
Sklep je bil soglasno sprejet.
IMENOVANJE NAČELNIKOV IN ČLANOV KOMISIJ TER VODIJ IN ČLANOV ODBOROV
•
Imenovanje načelnika in članov Komisije za usposabljanje in preventivo UO PZS (KUP)
Franc Kadiš se je na kratko predstavil, po predstavitvi je predsednik PZS podal v glasovanje:
SKLEP 11/17‐06: Upravni odbor je na predlog predsednika imenoval Franca Kadiša (PD Dravograd) za načelnika Komisije za usposa‐
bljanje in preventivo UO PZS .
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Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 12/17‐06: Upravni odbor je na predlog načelnika imenoval člane Komisije za usposabljanje in preventivo UO PZS : Drago
Horjak (PD Dolga pot Dravograd), Dušan Prašnikar (PD Domžale), Klemen Medja (PD Jesenice) in Stojan Burnik (PD Ljubljana Mati‐
ca).
Sklep je bil soglasno sprejet.
Načelnik je sprejel obvezo, da bo do oktobrske seje pripravil predloge za dodatne člane KUP‐a.

•
Imenovanje načelnika in članov Gospodarske komisije UO PZS (GK)
Predsednik PZS je predstavil Aleša Glavnika, po predstavitvi je o sestavi in vlogi GK razpravljal Miro Eržen. V razpravo se je vključila še
Marinka Koželj Stepic, ki je postavila vprašanje zakaj v predloge niso vključeni tudi MDO‐ji s svojimi predlogi za člane komisij. Pojasnila
je podal predsednik.
SKLEP 13/17‐06: Upravni odbor je na predlog predsednika imenoval Aleša Glavnika (PD Maribor matica) za načelnika gospodarske
komisije UO PZS .
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 14/17‐06: Upravni odbor je na predlog načelnika imenoval člane gospodarske komisije UO PZS : Drago Dretnik (PD Mežica),
Borut Železnik (PD Rašica), Silva Strassberger (PD Rašica), Miha Kajzelj (Akademsko planinsko društvo Ljubljana), Janez Kratnar (PD
Ljubljana Matica), Janez Bizjak (PD Dovje Mojstrana), Dragica Andrejc (RPD Dolga pot Dravograd), Miro Pogačar (PD Radovljica),
Janez Omahen (PD Grosuplje), Manja Rajh (PD Celje Matica), Aleš Jenko (PD Ljubljana Matica), Marko Prohinar (PD Integral) in Jože
Bobovnik (PD Fram).
Sklep je bil sprejet z dvema glasovoma proti.
SKLEP 15/17‐06: UO PZS je naložil GK da do naslednje seje UO pripravi predloge za spremembo Pravilnika GK.
Sklep je bil soglasno sprejet.
•
Imenovanje načelnika in članov Komisije za odprave v tuja gorstva UO PZS (KOTG)
SKLEP 16/17‐06: Upravni odbor je na predlog predsednika imenoval Toneta Škarjo (PD Kamnik) za načelnika Komisije za odprave v
tuja gorstva UO PZS.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 17/17‐06: Upravni odbor je na predlog načelnika imenoval člane Komisije za odprave v tuja gorstva UO PZS: Viktor Grošelj
(PD Ljubljana Matica), Tomaž Jamnik (PD Kranj), Bojan Pollak (PD Kamnik), Roman Robas (PD Medvode), Franci Savenc
(Akademsko planinsko društvo Ljubljana) in Igor Tekavčič (PD Ljubljana Matica).
Sklep je bil soglasno sprejet.
•
Imenovanje načelnika in članov Komisije za turno kolesarstvo UO PZS (KTK)
SKLEP 18/17‐06: Upravni odbor je na predlog predsednika imenoval Jožeta Rovana (PD Ljubljana ‐ Matica) za načelnika Komisije za
turno kolesarstvo UO PZS.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 19/17‐06: Upravni odbor je na predlog načelnika imenoval člane Komisije za turno kolesarstvo UO PZS : Mirjan Bernetič (PD
Vrhnika), Tomaž Lampelj (PD PT Ljubljana), Janja Majhenc (PD Radovljica) , Marjan Pučnik (PD Hakl), Franci Razpet (PD Zagorje),
Igor Rozman (PD Ljubljana Matica ), Peter Šilak (PD Ptuj), Danilo Škerbinek (APD Kozjak Maribor) in Aldo Zubin (OPD Koper).
Sklep je bil soglasno sprejet.
•
Imenovanje načelnika in članov Komisije za tekmovalno turno smučanje UO PZS (KTTS)
SKLEP 20/17‐06: Upravni odbor je na predlog predsednika imenoval Janeza Krča (PD Jezersko) za načelnika Komisije za tekmovalno
turno smučanje UO PZS.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 21/17‐06 Upravni odbor je na predlog načelnika imenoval člana Komisije za tekmovalno turno smučanje UO PZS: Drejc Kar‐
ničar (PD Jezersko) in Iztok Cukjati (PD Vrhnika).
Sklep je bil soglasno sprejet.

•
Imenovanje predsednika Založniškega odbora Planinske založbe pri UO PZS
SKLEP 22/17‐06: Upravni odbor je na predlog predsednika imenoval Božidarja Lavriča (PD Ljubljana ‐ Matica) za načelnika Založniš‐
kega odbora Planinske založbe pri UO PZS.
Sklep je bil sprejet z 1 glasom proti.
Do naslednje seje UO PZS bo Božidar Lavrič predstavil predloge za člane Založniškega odbora Planinske založbe pri UO PZS
•
Imenovanje vodje in članov odbora za članstvo
Po predstavitvi kandidata za vodjo Odbora za članstvo Romana Ponebška (PD Litija) se je v razpravo vključil Anton Purg , ki je predlagal
za vodjo odbora za članstvo Danila Škerbineka (APD Kozjak Maribor) s pojasnilom, da je Danilo Škerbinek po mnenju MDO Podravja z
dosedanjim delom v Odboru za članstvo pokazal da zna dobro delati in voditi Odbor. V razpravi je tudi sodeloval Danilo Škerbinek, ki
je povedal svoje mnenje glede smernic za delo odbora, ki jih je kot delovno gradivo pripravil Roman Ponebšek
SKLEP 23/17‐06: Upravni odbor je na predlog predsednika imenoval Romana Ponebška (PD Litija) za vodjo odbora za članstvo.
Sklep ni bil sprejet, za 10 glasov od 20 prisotnih.
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Ker sklep ni bil sprejet je predsednik v glasovanje podal drugi
SKLEP 24/17‐06: Upravni odbor je na predlog MDO Podravja imenoval Danila Škerbineka (APD Kozjak) za vodjo Odbora za članstvo.
Sklep ni bil sprejet, za 9 glasov od 20 prisotnih.
Predsednik je zato imenovanje prestavil na jesensko sejo UO PZS. Ker ne Roman Ponebšek in ne Danilo Škerbinek nista prejela zaupa‐
nja UO za vodenje tega odbora, bo predsednik za opravljanje te funkcije poiskal novega kandidata.

•
Imenovanje vodje in članov Odbora za priznanje
SKLEP 25/17‐06: Upravni odbor je na predlog predsednika imenoval Jožeta Melanška (PD Velenje) za vodjo odbora za priznanja.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 26/17‐06: Upravni odbor je na predlog vodje imenoval člane odbora za priznanja: Andrejo Barl (PD Slovenj Gradec), Katari‐
no Filipič (PD Cerkno) in Bojana Gorjupa (PD Trbovlje) ter Ireno Pečaver Čarman (PD Integral).
Sklep je bil soglasno sprejet.
•
Imenovanje Pravne komisije
SKLEP 27/17‐06: Upravni odbor je na predlog predsednika imenoval Boruta Vukoviča (PD Litija) za načelnika pravne komisije, za
člane pa Milana Mesojedca (PD Železničar LJ), Matjaža Hafnerja (PD Škofja Loka) in Damjana Omerzu (PD Bohor Senovo).
Sklep je bil soglasno sprejet.
•
Imenovanje praporščaka PZS
SKLEP 28/17‐06: Upravni odbor je na predlog predsednika imenoval Stanka Gašpariča (PD Rečica) za praporščaka PZS.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Po tem glasovanju je Bojan Rotovnik podal še poziv, da naj se do naslednje seje v planinskih vrstah poišče še kandidata za namestnika
praporščaka PZS.
•
Podaljšanje mandata Generalnemu sekretarju
Generalni sekretar je bil imenovan za dobo 4 let na dopisni seji UO PZS z dne 30.6.2006. pogodba o opravljanju dela generalnega
sekretarja ima sklenjeno do 5.10.2010, zato predsednik predlaga podaljšanje mandata do izteka veljavnosti pogodbe..
SKLEP 29/17‐06: Upravni odbor na predlog predsednika podaljša mandat generalnemu sekretarju Danilo M. Sbrizaju do 5. 10.
2010, ko se mu tudi izteče pogodba za opravljanje dela generalnega sekretarja.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Miro Eržen je postavil vprašanje, kako je s programi komisij sedaj ko imamo potrjene načelnike in vodje odborov. Kako bo s programi,
če jih slučajno UO PZS ne bo potrdil. Borut Peršolja je odgovoril, da imamo veliko gradiva po katerem se peljejo programi dela PZS od
Statuta, Vodil PZS, učbenika Planinske šole itd.
SKLEP 30/17‐06: UO PZS je pozval vse MDO, da podajo predloge za kandidate za delo v organih PZS.
Sklep je bil soglasno sprejet.
C. IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV PZS
•
Predstavniki v mednarodnih planinskih organizacijah
SKLEP 31/17‐06: Upravni odbor na predlog predsednika soglaša, da vsi predstavniki PZS v mednarodnih planinskih organizacijah
(UIAA, CAA in IKAR) ostanejo predstavniki do izteka mandata organa, v katerega so bili imenovani.
Sklep je bil soglasno sprejet.

•
Imenovanje predstavnika PZS v svetu Triglavskega narodnega parka
SKLEP 32/17‐06: UO PZS je razrešil dosedanjega predstavnika PZS Jožeta Stanonika (PD Škofja Loka) kot predstavnika PZS v svetu
Triglavskega narodnega parka.
Sklep je bil sprejet z 2 glasovoma proti.
SKLEP 33/17‐06: Upravni odbor je na predlog predsednika imenoval Francija Ekarja (PD Kranj) za predstavnika PZS v svetu Triglav‐
skega narodnega parka.
Sklep je bil soglasno sprejet.
•
Imenovanje predstavnika PZS v katedri za gorništvo Fakultete za šport
Bojan Rotovnik je na predlog Rudija Skobeta umaknil predlog za imenovanje kandidata in pozval KUP da do naslednje seje skladno s
pravilnikom posreduje predlog za imenovanje.
•
Imenovanje predstavnika UO PZS v Programskem svetu PUS Bavšica
SKLEP 34/17‐06: Upravni odbor je na predlog predsednika imenoval Vanjo Blažica Kovač (PD Ajdovščina) za predstavnika UO PZS v
Programskem svetu Planinskega učnega središča Bavšica.
Sklep je bil soglasno sprejet.
•
Imenovanje predstavnika v sklad Okrešelj
SKLEP 35/17‐06: Upravni odbor je na predlog predsednika imenoval Toneta Tomšeta (PD Radovljica) za predstavnika PZS v upravi
sklada Okrešelj.
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Sklep je bil soglasno sprejet.

DELEGAT NA SKUPŠČINI OLIMPIJSKEGA KOMITEJA SLOVENIJE
Bojan Rotovnik je povedal, da ima 23. junija 2010 Olimpijski komite Slovenije redno skupščino na kateri bo na prošnjo predsednika
delegat Planinske zveze Slovenije Franci Ekar. Na naslednji skupščini OKS pa bo delegat Planinske zveze Slovenije predsednik Bojan
Rotovnik. Strokovna služba izvede potrebne postopke za menjavo delegata na skupščini OKS.
OBVESTILA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
Bojan Rotovnik je obvestil člane UO PZS, da bo skladno s pristojnostmi, ki mu jih daje 76. člen statuta PZS, začasno prevzel mesto
odgovornega urednika Obvestil PZS.
AD. 10
Začetek postopka za spremembo statuta združena z 7d točko dnevnega reda
Glede na sklep skupščine o programu dela za leto 2010 je predsednik v Obvestilih PZS in na spletni strani že objavil javni poziv za pos‐
redovanje predlogov sprememb statuta, ki se izteče 30.6.2010. V poletnem času bo predsedstvo PZS preučilo vse prejete predloge
sprememb in na osnovi teh predlogov in na osnovi programa dela predsednika PZS pripravilo predloge sprememb statuta PZS. V drugi
polovici avgusta bodo osnutki sprememb statuta obravnavani na dveh sestankih in sicer s predsedniki MDO in načelniki/predsedniki
komisij/odborov. Nato bo v septembru in oktobru sledila široka javna razprava na MDO‐jih.
•
Okvirni in terminski program dela upravnega odbora
•
17. junij: 1. seja upravnega odbora
•
september in prva polovica oktobra: široka javna razprava o spremembah statuta na MDO‐jih
•
druga polovica oktobra: 2. seja upravnega odbora – predvidoma 28. oktobra 2010
•
4. decembra: DOPOLDAN svečana podelitev priznanj PZS in POPOLDAN skupščina z dvema glavnima tematika‐
ma:
•
sprejem sprememb statuta PZS
•
izvolitev manjkajočih članov organov, ki jih voli skupščina: tretjega podpredsednika, voljenega člana
upravnega odbora, člana nadzornega odbora in tožilca pri ČS
V razpravo se je vključil France Benedik, ki je razpravljal o smiselnosti skupne izvedbe podelitve priznanj in skupščine PZS, o potrebi po
pripravi razvojnega programa PZS 2010‐2014 in o imenovanju koordinatorice za MDO.
SKLEP 36/17‐06: UO PZS je potrdil okvirni in terminski plan dela UO PZS v letu 2010.
Sklep je bil sprejet z 2 glasovoma proti.
SKLEP 37/17‐06: UO PZS je sprejel sklep o začetku postopka sprememb in dopolnitev statuta PZS. Za pripravo predloga sprememb
in dopolnitev pooblašča predsedstvo.
Sklep je bil soglasno sprejet.
AD. 11
Slovenski planinski muzej (SPM)
Gradivo je bilo priloga vabilu. Informacijo o odprtju muzeja je podal Miro Eržen. Ustanova Avgusta Delavca je zbrala od prispevka pla‐
ninskih društev 60% predvidenih sredstev. Izdelane so projekcije obratovalnih stroškov Slovenskega planinskega muzeja za leto 2010,
ki kažejo na stroške v višini 160.000 € (brez projektov in muzejske dejavnosti). S pridobitvijo pooblastila GMJ za izvajanje javne službe
s področja železarstva in planinstva, je delno financiranje prevzela država (40.000 €), preostanek pa morajo sofinancirati projektni
partnerji.
Iz navedenega razloga je bila podpisana krovna pogodba o sofinanciranju delovanja Slovenskega
planinskega muzeja v obdobju 2010 ‐31.12.2014, ki predvideva, da bodo projektni partnerji vsako
leto z aneksom določali višino prispevka. Z ozirom na razpoložljiva sredstva je PZS v finančnem načrtu
za leto 2010 predvidela prispevek v višini 30.000 €, kar je tudi razvidno iz priloženega aneksa.
SKLEP 38/17‐06: Upravni odbor je potrdil vsebino aneksa k Pogodbi o sofinanciranju Slovenskega planinskega muzeja za leto 2010
v znesku 30.000€.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Bojan Rotovnik je podal pobudo, da se na podlagi predlogov do naslednje seje pripravi poročilo in konkretni predlogi za akciji zbiranja
sredstev po planinskih društvih. Tisti, ki pa so vplačali prispevke za Slovenski planinski muzej jim potrdila veljajo do 31. 12. 2011, za
ostale pa se bo določilo na naslednji seji.
SKLEP 39/17‐06: PZS nadaljuje z akcijo zbiranja sredstev za Slovenski planinski muzej. Vsem planinskim društvom, ki bodo do otvo‐
ritve vplačala finančna sredstva se veljavnost potrdil za obisk muzeja podaljša do konca leta 2011.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Miro Eržen je še pozval, da vsa PD in MDO v okviru PZS sporočijo, če se bo odvijal kakšen dogodek, ki bi ga bilo potrebno obeležiti
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muzeju.

AD. 12
Informacija o sodelovanju z Gorsko reševalno zvezo Slovenije
Bojan Rotovnik je poročal o sestanku na Dnevu gorskih reševalcev, 12. junija 2010 na Jezerskem, kjer sta skupaj s predsednikom Gor‐
ske reševalne zveze Slovenije, Igorjem Potočnikom, podpisala pismo o nameri o sodelovanju obeh organizacij. Oba predsednika sta se
javno obvezala, da bosta v prihodnje aktivno sodelovala, pristopila k reševanju vseh odprtih vprašanj in spodbujala postopke za skleni‐
tev pisnega dogovora o sodelovanju med obema organizacijama.
Na podlagi podpisanega pisma o nameri bosta v poletnem času vodstvi obeh organizacij uskladili vsebino pisnega dogovora, ki ga bos‐
ta predsednika po potrditvi na upravnih odborih obeh organizacij podpisala na svečanosti ob podelitvi priznanj PZS, ki bo predvidoma
4. decembra 2010. S podpisanim pismom o nameri se na področju sodelovanja med PZS in GRZS odpira novo poglavje, saj sta obe
organizaciji vsebinsko in kadrovsko tako povezani, da je zelo aktivno sodelovanje med organizacijama samoumevno. S predsednikom
GRZS sta v nekaj pogovorih dosegla visoko stopnjo konsenza glede odprtih vprašanj in nujnosti medsebojne povezanosti. Zato sta tudi
osebno prevzela nalogi, da znotraj organizacij pripravita ustrezne podlage za dolgoročno in vsebinsko bogato sodelovanje, ki bo teme‐
ljilo na medsebojnem spoštovanju.
O nujnosti sodelovanja z GRZS in o imenovanju Komisije za gorsko reševanje pri PZS je razpravljal Danilo Škerbinek. Opozoril je na
obveze in naloge, ki jih ima PZS na tem področju dela, čeprav PZS nima več reševalne funkcije
Ad. 13
Kratka poročilo o dejavnosti komisij z zborom dejavnosti
Točka je bila predstavljena na naslednjo sejo.
AD. 14
Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora
A. Pobuda MDO Pomurja in PD Ljutomer za izvedbo srečanja planincev 2011 hkrati z 60‐obletnico PD Ljutomer.
Utemeljitev:
‐ srečanje planincev že dolgo ni bilo na območju MDO Pomurja.
‐ velika pripravljenost ostalih društev v MDO PD za Pomurje, da pomagajo pri organizaciji
‐ naslednje leto so še obletnice 50 let PD Gornja Radgona in 15 letnica PD Hakl.
SKLEP 40/17‐06: Upravni odbor soglaša, da bo srečanje slovenskih planincev 2011 v MDO Pomurja.
Sklep je bil je bil soglasno sprejet.
B. Pobuda Jurčka Novakka:
•
Pisni odgovori na postavljena vprašanja, ki sodijo pod okrilje komisij, bodo v roku 1 meseca po seji pisno poslani naslovni‐
ku in v vednost članom UO. Zakon o prostovoljstvu in aktivnosti na tem področju ‐ PZS bo sodelovala tako pri zakonu kot
pri prireditvah, za razvid pa potrebujemo več informacij. Bojan Rotovnik je prosil Jurčka Nowakka, da mu pisno poda kon‐
kretne predloge za oblikovanje stališč PZS do predloga Zakona o prostovoljstvu.
•
Dogovor o komercialnem vodništvu – dogovor je podpisal bivši predsednik PZS na podlagi sklepa zadnje seje UO PZS v
preteklem mandatnem obdobju (Obvestila PZS). Sklep je bil soglasno sprejet in Jurček Nowakk je sodeloval pri sprejetju
tega sklepa (takrat je bil čas za pripombe, sedaj ko je dogovor podpisan je za temeljna vprašanja žal prepozno.
•
Uvedba podstrani za MDO‐je na spletni strani PZS – predlog bo upoštevan pri prenovi spletne strani
AD. 15
RAZNO:

•
•

Danilo M. Sbrizaj je predstavil razpis OKS za priznanje na področju dela z mladimi, prijave na razpis se zbirajo do 15. 09.
2010, svečana podelitev pa bo 15. 10. 2010. Poziv bo objavljen tudi na spletni strani PZS.
Uredba o vožnji z motornimi vozili v naravnem okolju (Bojan Rotovnik)
•
rok za oddajo pripomb je 12.7.
•
P PZS bo zbiralo pripombe do 27.6., nato pa bo sprejelo stališča PZS in jih posredovalo MOP

Seja je bila sklenjena ob 20.45 uri.
Zapisala:
Mija Damjan‐Stegu
Danilo Sbrizaj l. r.
Generalni sekretar PZS
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Pravilnik Komisije za usposabljanje in preventivo Planinske zveze Slovenije
Upravni odbor Planinske zveze Slovenije je na podlagi 50.
člena statuta PZS na 3. seji (1. 12. 2006) sprejel pravilnik in na
1. seji (17. 6. 2010) pravilnik o spremembah in dopolnitvah, ki
sta združena v čistopis

Učno središče strokovne službe Planinske zveze Slovenije:
je organizacijska enota strokovne službe Planinske zveze Slo‐
venije, v katerem strokovni sodelavec s spletom organizacij‐
skih in vsebinskih opravil skrbi za izvajanje vseh del in nalog
povezanih z organizacijo in izvedbo podpore usposabljanja in
licenciranja strokovnih delavcev v športu na področju planins‐
tva in preventivnih programov varnosti v gorah.

PRAVILNIKA KOMISIJE ZA USPOSABLJANJE
IN PREVENTIVO
PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE

Določanje dokumentov:
je postopek potrjevanja dokumentov in izdajanja soglasja h
dokumentom, ki jih Komisiji za usposabljanje in preventivo
Planinske zveze Slovenije predložijo posamezne komisije Pla‐
ninske zveze Slovenije – izvajalke programov usposabljanj
Planinske zveze Slovenije. V postopku se ugotavlja skladnost
vsebine predloženih dokumentov z enotno doktrino Planin‐
ske zveze Slovenije in z enotnim sistemom usposabljanja stro‐
kovnih delavcev v športu na področju planinstva.

1. člen
(uvodna določba)
Pravilnik komisije za usposabljanje in preventivo Planinske
zveze Slovenije (KUP PZS) ureja naloge, organiziranost, delo‐
vanje, finančno in materialno poslovanje, medsebojna raz‐
merja do organov Planinske zveze Slovenije in njene strokov‐
ne službe.
2. člen
(uporabljeni pojmi)
V tem pravilniku uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:

3. člen
(imenovanje komisije)
Za odločanje o strokovnih zadevah pri usposabljanju strokov‐
nih delavcev v športu na področju planinstva, za koordinacijo
preventivnih programov varnosti v gorah ter za strokovno
pomoč pri sprejemanju odločitev in pri pripravi predpisov
upravni odbor Planinske zveze Slovenije (v nadaljnjem bese‐
dilu: upravni odbor) ustanovi Komisijo za usposabljanje in
preventivo Planinske zveze Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
komisija).
Načelnika in člane komisije imenuje upravni odbor za štiri leta
in so lahko ponovno imenovani.
Javni poziv za posredovanje predlogov razpiše predsedstvo
upravnega odbora Planinske zveze Slovenije.

Komisija za usposabljanje in preventivo Planinske zveze Slo‐
venije:
je najvišje strokovno telo Planinske zveze Slovenije v sestavi
upravnega odbora Planinske zveze Slovenije, ki skrbi za raz‐
vojne, svetovalne in strokovne naloge na področju usposab‐
ljanja strokovnih delavcev v športu na področju planinstva in
preventive ter varnosti v gorah. Ustanovljena je zlasti za raz‐
voj enotne doktrine Planinske zveze Slovenije, za uresničeva‐
nje skupnih organizacijskih in vsebinskih načel usposabljanja
strokovnih delavcev v športu na področju planinstva, za koor‐
dinacijo preventivnih programov varnosti v gorah in akcij, ki
opozarjajo na najpomembnejše dejavnike tveganja v gorah in
za spremljanje strokovnih zadev na področju športa v Repub‐
liki Sloveniji, ki zadevajo planinstvo. Je nosilka vseh progra‐
mov usposabljanja znotraj Planinske zveze Slovenije.

4. člen
(sestava komisije)
Komisija ima načelnika in do osem članov.
Načelnika predlaga predsednik PZS. Načelnik je za delo komi‐
sije odgovoren upravnemu odboru.
Komisija na predlog načelnika izmed svojih članov imenuje
namestnika načelnika, ki opravlja naloge načelnika, če funkci‐
ja načelnika iz kakršnega koli razloga preneha. Novi načelnik
je imenovan najkasneje v roku šestih mesecev.
Člani komisije so imenovani izmed uveljavljenih planinskih
strokovnjakov s področja delovanja mladih, prostovoljnega
vodništva, planinske orientacije, planinskih poti in koč, alpini‐
zma in športnega plezanja, gorskega reševanja, varovanja
gorske narave ter iz vrst pedagoških in raziskovalnih institucij,
ki se ukvarjajo s planinstvom od tega do pet na predlog komi‐
sij, eden na predlog institucij in do dva na samostojen pred‐
log načelnika.
Članstvo v komisiji je nezdružljivo s članstvom v drugih komi‐
sijah in organih PZS, za katere je komisija drugostopenjski
organ odločanja.

Strokovni delavec v športu na področju planinstva:
je član društva, ki je včlanjeno v Planinsko zvezo Slovenije in v
planinski organizaciji opravlja dejavnost v skladu z Zakonom o
športu. Njegova dejavnost je opredeljena v programu usposa‐
bljanja in pravilnikih posameznih dejavnosti Planinske zveze
Slovenije. Strokovni delavec ima ustrezno planinsko usposob‐
ljenost, ki jo je na predlog Planinske zveze Slovenije določil
Strokovni svet Republike Slovenije za šport.
Strokovni sodelavec iz strokovne službe Planinske zveze
Slovenije:
je uslužbenec strokovne službe Planinske zveze Slovenije, ki v
okviru sistemizacije delovnih mest v strokovni službi – učnem
središču opravlja strokovna in administrativna dela za potre‐
be komisije za usposabljanje in preventivo Planinske zveze
Slovenije. Strokovni sodelavec ima poleg ustrezne splošne
izobrazbe, ki jo določa sistemizacija tudi ustrezno planinsko
usposobljenost strokovnega delavca 3 (na ravni inštruktorja),
ki si jo lahko pridobi najkasneje v treh letih po zaposlitvi.
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Za posamezna področja svojega delovanja lahko komisija
izmed svojih članov oblikuje odbore, delovne skupine in dru‐
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ga delovna telesa. Organiziranje in način dela komisije se ure‐
dita s poslovnikom, ki ga sprejme komisija z večino glasov.
Strokovne in administrativne naloge za komisijo opravlja stro‐
kovni sodelavec strokovne službe Planinske zveze Slovenije.
Sredstva za delovanje komisije se zagotovijo v enotnem
finančnem načrtu Planinske zveze Slovenije iz sredstev člana‐
rine in dovoljenega deleža javnih financ.

•
•
•

6. člen
(poslovnik komisije)
Komisija za svoje delo uporablja Poslovnik o delu komisije, ki
mora biti usklajen z drugimi skupnimi akti za poslovanje in
delovanje PZS.

•
•

7. člen
(naloge komisije)

•

Komisija:
•
določa ustrezno strokovno usposobljenost za strokov‐
ne delavce v športu na področju planinstva in najnižjo
stopnjo splošne izobrazbe kandidatov, ki se vključujejo
v strokovna usposabljanja,
•
daje soglasje na predlog pristojnih komisij predmetni‐
ke in učne načrte posameznih programov usposabljanj
in potrjuje celotne programe ter določa obvezne pos‐
topke za njihovo izvajanje, hkrati pa skrbi za vsebin‐
sko, medsebojno in terminološko usklajenost,
•
daje soglasje na predlog pristojnih komisij izpitne kata‐
loge znanj za preverjanje usposobljenosti,
•
določa navodila za izvajanje programov usposabljanj in
načine preverjanja,
•
določa preglednice potrebnih kvalifikacij za predavate‐
lje – inštruktorje posameznih tem pri usposabljanju
strokovnih kadrov Planinske zveze Slovenije in na pre‐
dlog posameznih komisij potrjuje sezname predavatel‐
jev – nosilcev posameznih predmetov za posamezne
programe usposabljanja,
•
neposredno podeljuje strokovne nazive inštruktorjem
planinske vzgoje, ostalim inštruktorjem pa na predlog
pristojnih komisij ter nadzoruje podeljevanje vseh
ostalih nazivov znotraj posameznih komisij PZS,
•
določa navodila za podeljevanje licenc za opravljanje
strokovnega dela in postopke licenciranja ter nadzoru‐
je skladnost postopkov s Pravili o usposabljanju stro‐
kovnih delavcev v športu,
•
določa na predlog pristojnih komisij učna središča in
pomožna učna središča za potrebe usposabljanja stro‐
kovnih delavcev in predpisuje njihovo opremljenost in
druge pogoje za delo,
•
določa navodila za hranjenje pedagoške dokumentaci‐
je, vključno z dnevniki usposabljanja, ki jih za posame‐
zne akcije usposabljanja tudi potrjuje,
•
določa standarde za izvedbo posameznih programov
usposabljanj,
•
načrtuje in usmerja vzgojno izobraževalno delo ter
presoja utemeljenost usposabljanja določenih strokov‐
nih delavcev, dolgoročno in za vsako leto posebej,
upoštevajoč potrebe planinske organizacije,
•
daje soglasje na predlog pristojnih komisij vsebino in
upravičence nadomestil stroškov za izvajanje usposab‐
ljanj, vključno z normativi ter presoja upravičenost

Obvestila Planinske zveze Slovenije
Zakonodaja in uradne objave

•
•

•
•
•
•

avtorskih, podjemnih in drugih pogodb,
določa na predlog pristojnih komisij kriterije in merila
za sofinanciranje programov usposabljanj,
skrbi za koordinacijo izvajanja preventivnih programov
varnosti v gorah, ki zahtevajo sodelovanje državnih
organov, občin, drugih organizacij in strokovnjakov,
razvija skupne preventivne programe varnosti v gorah,
skrbi za njihovo uresničevanje in promocijo in na pred‐
log pristojnih komisij določa posamezne preventivne
programe varnosti v gorah,
organizira in opravlja analitsko in raziskovalno delo,
spodbuja raziskovalno delo in izdaja strokovna mnenja
s področja preventivnih programov varnosti v gorah,
organizira razprave, strokovna posvetovanja, predava‐
nja, delavnice, razstave in predstavitve s področja pre‐
ventivnih programov varnosti v gorah,
daje soglasje na predlog generalnega sekretarja Pla‐
ninske zveze Slovenije organizacijo dela in pristojnosti
Učnega središča znotraj strokovne službe Planinske
zveze Slovenije,
pripravlja izhodišča za vsebinske in finančne načrte
usposabljanja strokovnih kadrov PZS,
poroča o svojem delu in porabi sredstev upravnemu
odboru ter skrbi za vsebino in pravočasno poročanje
organom in institucijam, ki na javnih razpisih razpore‐
jajo sredstva javnih financ za področje usposabljanja,
rešuje pritožbe povezane z usposabljanjem in podelje‐
vanjem strokovnih nazivov strokovnih delavcev v špor‐
tu na področju planinstva na najvišji – končni stopnji,
vodi nadzor nad usposabljanji, izvajanjem navodil,
porabo finančnih sredstev in ročnimi ter elektronskimi
evidencami strokovnih kadrov PZS,
vzpodbuja usposabljanje in preventivo in pri tem nudi
pomoč, članicam PZS ter komisijam PZS,
spremlja delo Strokovnega sveta Republike Slovenije
za šport ter sodeluje s Fakulteto za šport Univerze v
Ljubljani in njenim Inštitutom za šport, Pedagoško
fakulteto Univerze v Ljubljani in Mariboru, Direktora‐
tom za šport Ministrstva za šolstvo in šport, Odborom
za vrhunski šport Olimpijskega komiteja Slovenije,
Gorsko reševalno zvezo Slovenije, Upravo Republike
Slovenije za zaščito in reševanje, Gorniško komisijo
Mednarodne zveze planinskih organizacij (UIAA),
Komisijo za planinsko dejavnost usposabljanja in var‐
nosti Zveze planinskih organizacij alpskih držav (CAA)
ter Konzorcijem projekta za financiranje usposabljanja
v športu Evropskega socialnega sklada

ter daje mnenja in predloge:
•
k določitvi vsebine dolgoročnejših programskih doku‐
mentov Planinske zveze Slovenije, v delu ki posega na
področje usposabljanja in preventivnih programov
varnosti v gorah,
•
k letnemu programu Planinske zveze Slovenije, v delu
ki posega na področje usposabljanja in preventivnih
programov varnosti v gorah,
•
h kandidaturam za predstavnika PZS v gorniški komisiji
UIAA, komisiji za planinsko dejavnost in izobraževanje
CAA in h kandidaturam planinskih strokovnih delavcev
v Strokovnem svetu Republike Slovenije za šport, Stro‐
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•
•
•

kovnem svetu za športno rekreacijo Ministrstva za
šolstvo in šport in v Odboru športa za vse ter Odboru
za vrhunski šport Olimpijskega komiteja Slovenije –
združenja športnih zvez,
k učbenikom in učilom ter propagandnemu gradivu s
področja preventivnih programov varnosti v gorah,
k predlogom predpisov, ki zadevajo področje športa
in s planinstvom tesno povezanih področij v Republi‐
ki Sloveniji in
k predlogom in pobudam članic PZS, meddruštvenih
odborov planinskih društev ter posameznikov in
odgovarja na različna vprašanja in pobude.

Komisija posreduje mnenja in predloge iz prejšnjega odstav‐
ka predsedstvu upravnega odbora Planinske zveze Slovenije
in upravnemu odboru, mnenje iz četrte vrstice prejšnjega
odstavka pristojnim komisijam in mnenje iz zadnje vrstice
naslovnikom.
Sklepi komisije, ki se nanašajo na izvajanje njene pristojnos‐
ti, so obvezujoči za vse komisije Planinske zveze Slovenije in
strokovne delavce v športu na področju planinstva na kate‐
re se nanašajo.
8. člen
(medsebojna razmerja)
Medsebojna razmerja med komisijo in drugimi komisijami

PRAVILNIK KUP

ter organi PZS, se uporabljajo tako kot so opredeljena v
Statutu PZS ter Poslovniku o delu upravnega odbora in
predsedstva UO PZS. Na področju svojih pristojnosti deluje
komisija avtonomno.
Komisija se medsebojno povezuje in sodeluje z drugimi
komisijami pri izvajanju skupnih nalog in je pobudnik med‐
sebojnega sodelovanja na področju svojega dela. Načelnik
komisije je odgovoren, da poteka povezovanje in sodelova‐
nje v interesu planinske organizacije, skladno s programom
dela in finančnim načrtom.
9. člen
(končna določba)
Pravilnik o dopolnitvah in sprembah pravilnika Komisije za
usposabljanje in preventivo PZS začne veljati takoj po spre‐
jemu na upravnem odboru PZS.

Št.: UO—230/2010
Ljubljana, 17. 6. 2010
Bojan Rotovnik l.r.
predsednik Planinske zveze Slovenije

Posredujemo nekaj informacij o statusu društva v javnem interesu
Kaj društvo, ki deluje v javnem interesu na področju športa pridobi?
•
Društva, ki pridobijo status društva v javnem interesu so opravičeni plačila upravnih taks.
•
Pri javnih razpisih za pridobivanje sredstev iz državnega proračuna, namenjenih društvom, se v merilih, s pomočjo
katerih se izberejo prejemniki sredstev, upošteva tudi status društva v javnem interesu, pri čemer upoštevanje sta‐
tusa ne sme presegati 20% vrednosti ostalih meril (pr.: pri javnih razpisih državnih sredstev se med kandidati, ki
izpolnjujejo pogoje za prejemnike, ustrezno upošteva društva s statusom…).
•
0,5 % davčni zavezanci (fizične osebe) pri napovedi dohodnine lahko namenijo društvu, ki je n"Po določbi 2. odst.
36. člena ZDru se lahko s posebnim zakonom določijo tudi druge prednosti, ki jih društvom daje pridobljeni status.
Po določbi 2. odst. 36. člena ZDru se lahko s posebnim zakonom določijo tudi druge prednosti, ki jih društvom daje pridobljeni
status.

Zakon o dohodnini (Ur. list RS, št. 117/06 ‐ ZDoh‐2) določa,
•
da lahko davčni zavezanci, ki so rezidenti, skladno z 142. čl. ZDoh‐2 do 0,5 % dohodnine odmerjene od dohodkov, ki se
vštevajo v letno davčno osnovo, namenijo enemu ali več upravičencem s seznama upravičencev do donacij, ki ga sprej‐
me vlada RS.
•
Na osnovi uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije – Ur.l. RS, št. 30/07 in 36/07) ‐ prvi seznam upravičencev
do donacij za leto 2009 vključuje subjekte, ki so pogoje za upravičence iz 142. člena ZDoh‐2 izpolnjevali na dan 31.
decembra 2008.
•
Vlada RS po 30. septembru 2010 objavi dokončen seznam upravičencev do donacij za leto 2009, ki poleg prej navedenih
upravičencev vključuje tudi subjekte, ki pogoje za upravičence iz 142. člena ZDoh‐2 izpolnjujejo na dan 30. septembra
2010. In tako vsako leto.
Glede na zgoraj navedeno opozarjamo planinska društva, ki še nimajo statusa društva v javnem interesu na področju špor‐
ta, da si morajo do 30. septembra 2010 urediti status, če želijo biti med upravičenci za donacije iz dohodnine.

Obvestila Planinske zveze Slovenije
Zakonodaja in uradne objave
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