Ljubljana, 15. OKTOBER 2010, letnik 36, številka

10

PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE

PREDSTAVLJAMO:POROÈILO Z MEDNARODNE KONFERENCE VIA ALPINA, POROÈILO S
SESTANKA ODBORA PODPISNIKOV SPORAZUMA O RECIPROCITETI IN SKUPŠÈINE CAA,
PODNEBNA STRATEGIJA IN UKREPI PLANINSKIH ZVEZ CAA, ANALIZA STANJA MDO PD,
GENERALNA SKUPŠÈINA UIAA, ...

VSEBINA
AKTUALNO IZ PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
Poročilo z mednarodne konference Via Alpina v Bohinjski Bistrici

3

Poročilo s sestanka odbora podpisnikov sporazuma o reciprociteti in
Skupščine CAA v Münchnu

3

Podnebna strategija in podnebni ukrepi planinskih zvez združenih v CAA

4

Analiza stanja Meddruštvenih odborov PD

5

Generalna skupščina UIAA

8

IZ DELA KOMISIJ PZS
Novost v Planinski založbi

11

Komisija za planinske poti

11

Komisija za varstvo gorske narave

24

Napoved Planinskega vestnika

25

Vodniška komisija

26

Planinski koledarček 2011

26

Razpisi in natečaji

29

KJE, KAJ, KDAJ, ...

30

NOVICE IZ PLANINSKIH DRUŠTEV

31

MLADINSKA PRILOGA

Izdajatelj Planinska zveza Slovenije, Dvorakova ulica 9 (p.p. 214), 1001 Ljubljana Urednik Bojan Rotovnik,
bojan.rotovnik@pzs.si Tehnična urednica Hedvika Petkovšek, hedvika@pzs.si Tisk Tiskarna Ravnikar, Marko Ravnikar s.p.
Naklada 680 izvodov, oktober 2010 Spletna stran www.pzs.si Facebook http://sl‐si.facebook.com/people/Planinska‐Zveza‐
Slovenije/ Naslovnica Generalna skupščina UIAA (foto: Zdenka Mihelič), Skupščina CAA v Münchnu (foto: Danilo Sbrizaj), Poho‐
dniki nad Glinščico (foto: Maruška Lenarčič).
Prispevke pošljite do zadnjega dne v mesecu na naslov obvestila@pzs.si
Program informiranja o planinski dejavnosti sofinancirata Ministrstvo za šolstvo in šport in
Fundacija za financiranje športnih organizacij v RS.
Strokovna služba PZS (faks 01/ 43 45 690, info@pzs.si)
Uradne ure: ponedeljek 8.00—14.00, sreda: 8.00—15.00, petek 8.00—14.00 Planinska založba: ponedeljek 8.00 –17.00, sreda
8.00—15.00, petek 8.00—14.00. Odmor za malico: 10.30 –11.00
Generalni sekretar 01/ 43 45 682
generalni.sekretar@pzs.si

MK, VK, KUP 01/ 43 45 689
veronika.susman@pzs.si

Tajništvo 01/ 43 45 680
mija.stegu@pzs.si

KA, KOTG, KŠP, KVGN, KTK, KTTK 01/ 43 45 686
matjaz.serkezi@pzs.si

Planinska založba 01/ 43 45 684
planinska.zalozba@pzs.si

Blagajna, KGP 01/ 43 45 688
katarina@pzs.si

Obvestila, koledar, spletna stran 01/ 43 45 690
hedvika@pzs.si

Računovodkinja 01/ 43 45 692
vera.smid@pzs.si

Računovodstvo, Planinski vestnik 01/ 43 45 686
ursa@pzs.si, pv@pzs.si

Obvestila Planinske zveze Slovenije

2

letnik 36, številka 10—2010

AKTUALNO IZ PLANINSKE ZVEZE
Poročilo z mednarodne konference Via Alpina v Bohinjski Bistrici
Mednarodno konferenco o Via Alpini, ki je bila 25. septembra
2010 v Eko hotelu v Bohinjski Bistrici, sta odprla koordinatori‐
ca Via Alpine Nathalie Morelle in generalni sekretar Via Alpi‐
ne g. Francois Gillet. Sledili so pozdravni nagovori Klemena
Langusa v imenu Turizma Bohinj, Marka Lenarčiča ‐ GIZ za
pohodništvo in kolesarjenje, Jerneja Zajca v imenu Slovenske
turistične organizacije, Toneta Tomšeta v imenu Planinske
zveze Slovenije in Martina Šolarja v imenu TNP in poročila
vseh osmih Nacionalnih sekretariatov. V imenu Slovenije sta
poročilo podala Peter Šilak, koordinator za Via Alpino v okviru
PZS in Marko Lenarčič ‐ GIZ za pohodništvo in kolesarjenje.
Ugotovljeno je bilo, da je problematika skoraj identična v
vseh državah podpisnicah. Pozna se gospodarska in finančna
kriza.
Nato so sledile teme o mednarodnem sodelovanju gorskih in
planinskih vodnikov za vodenje po tej poti in o mobilnosti v
pohodniškem turizmu na primeru Francoskih Alp. Obravna‐
van je bil plan za leto 2011 in program do leta 2014, ter raz‐
prave, kaj še lahko posamezne države naredijo na promociji
poti in nasploh pri predstavitvi pohodništva v državah podpis‐
nicah pa tudi širše.
Spletno stran Via Alpine letno obišče okoli 200.000 ljudi, od
tega 0,5 – 1% Slovencev. Vse države opravljajo meritve poti z
GPS aparati in se pri tem srečujejo s podobnimi problemi kot
pri nas. Najdlje jo izvajajo Avstrijci in Nemci, preko
Wanderkompass.de in Švicarji v okviru projekta Wanderland
Switchmobil. Pogrešajo izmenjavo pohodniške literature

predvsem na začetnih in končnih točkah ter v nastanitvenih
objektih. V Švici so vse poti stalno pod kontrolo ustreznih
državnih institucij. V okviru Evrope bi morali pričeti z vzposta‐
vitvijo enotnega katastra pohodniških možnosti (poti, koče,
info točke itd.) Uspešni produkti bi se lahko ponudili ostalim
državam, da jih prilagodijo svojim sistemom in možnostim.
Izboljšati je potrebno informacije glede možnosti javnih pre‐
vozov in podatke glede vremena. V okviru plana za izvedbo
skupnih programov za leto 2011 pripada Sloveniji kot državi
5.000 €. Club Alpin iz Monaka bo v letu 2011 organiziral pose‐
bne počitnice po rdeči in vijolični poti Via Alpine na področju
Slovenije, kjer bi v 8 dneh obiskali področje Julijskih Alp in
Triglavski narodni park ter Bled. Njihova želja je, da se srečajo
s predstavniki lokalnih planinskih društev in predvsem s člani
Planinske zveze Slovenije.
Po zaključku konference so uradno otvorili »Dneve pohodniš‐
tva v Bohinju« in 1. ribiški festival Bohinj. Ob tej priliki sta vse
navzoče pozdravila župan občine Bohinj Franc Kramar in dire‐
ktor Turizma Bohinj Klemen Langus. V nedeljo pa so se udele‐
ženci povzpeli na Vogel in se zapeljali z ladjico po Bohinjskem
jezeru. Ta del srečanja je vodil Peter Šilak.
Leta 2011 Via Alpina praznuje 10 letnico svojega obstoja.
Organizacijo mednarodne konference sta ponudili v skupnem
sodelovanju Avstrija in Švica.
Tone Tomše

Poročilo s sestanka odbora podpisnikov sporazuma o reciprociteti in
Skupščine CAA 10. in 11. septembra 2010 v Münchnu
Delegacija predstavnikov PZS, ki so jo sestavljali predsednik
Bojan Rotovnik, generalni sekretar Danilo M. Sbrizaj, načel‐
nik Gospodarske komisije Aleš Glavnik in član GK ter Komisi‐
je za koče in pota CAA Drago Dretnik se je na vabilo CAA in
Odbora podpisnikov sporazuma o reciprociteti udeležila ses‐
tanka odbora podpisnikov, ki je bil v petek 10. septembra in
Skupščine CAA, ki je bila v soboto 11. septembra. Poleg tega
pa so v skladu s poprejšnjim dogovorom imeli v petek 10.
septembra tudi delovni srečanje s predstavniki vodstva in
komisije za koče, pota in varstvo okolja DAV. Na tem sestan‐
ku so jih predstavniki DAV, podpredsednik Nikolaus Adora,
vodja referata za Koče, pota in plezalne naprave Hanspeter
Mair in sodelavka v Komisiji za koče in pota DAV Sabine
Brunner seznanili z ustrojem in načinom delovanja DAV in
njihovo politiko na gospodarskem področju. Predstavnike
PZS je zlasti zanimala registracija gostov v planinskih kočah s
pomočjo črtne kode na planinskih izkaznicah, kako se zveza
dogovarja s planinskimi društvi upravljavci koč glede načrto‐
vanja obnov zlasti na področju ekologije in uveljavljanja
standardov za okolju prijazne in družinam prijazne koče.
Predstavniki DAV so nam pojasnili, da se investicije v kočah
izvajajo načrtno, po prej začrtanem programu. Upravljavci in
lastniki koč so posamezna društva (sekcije), ki pa spoštujejo
dogovorjeno politiko obnov koč, zlasti na področju ekologije.
Pojasnili so nam tudi, kako skupaj z PZ Avstrije in Južne Tirol‐
ske izvajajo akcijo »Takega okusa so gore«. DAV si že od
začetka devetdesetih let prizadeva za neposredno trženje
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kmetijskih izdelkov v planinskih kočah DAV. Namen kampa‐
nje je ohraniti alpsko kulturno krajino, krepiti regionalne
gospodarske krogotoke, skrajšati prodajne poti in tako nepo‐
sredno podpreti kmete in upravljavce koč pri njihovem delu.
Kmetje lahko svoje visoko kakovostne izdelke tržijo po pri‐
merni ceni. S svojimi storitvami prispevajo k ohranjanju in
skrbi za kulturno in rekreativno krajino. Upravljavci planin‐
skih koč, ki so se zavezali, da bodo dnevno ponujali regional‐
ne jedi in pijače, lahko oglašujejo z logotipom kampanje – ta
predstavlja kravo. Planinske koče, ki zadovoljujejo določene
kriterije tudi opremljajo z znaki »Okolju prijazna koča« in
»Družinam prijazna koča«. Ugotovili so, da se je obisk v teh
kočah povečal. Pojasnili so nam kriterije, ki jih morajo izpol‐
njevati koče, da dobijo tak znak, ki ga podeljuje neodvisna
komisija. Dogovorili smo se, da bi člani te komisije prišli pri‐
hodnje leto k nam in si ogledali nekaj koč, ki bi lahko izpol‐
njevale te kriterije. Prav tako smo se dogovorili, da bi na
njihovo izobraževanje oskrbnikov, ki bo v jeseni poslali na
stroške PZS enega oskrbnika, kipa bi seveda moral znati
nemško. Ker smo ugotovili, da bi DAV lahko prodajal zemlje‐
vide, ki jih izdaja PZS in nekatere edicije, ki so tudi v nem‐
škem jeziku, smo se dogovorili, da jim bomo poslali v ponud‐
bo zemljevide naših gora, DAV pa nas bo oskrbel z zemljevi‐
di, ki jih prodajajo.
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V nadaljevanju smo se udeležili sestanka odbora podpisnikov
sporazuma o reciprociteti, na katerem je potekala razprava o
ugotovitvah glede števila ležišč v kočah podpisnic sporazuma.
Na sestanku smo predstavili tudi željo planinskih zvez Srbije,
BiH in Črne Gore, glede podpisa bilateralnih sporazumov s
PZS, ki bi njihovim članom omogočil koriščenje popustov v
naših kočah. Podpisnike smo seznanili tudi z obstojem skup‐
nosti planinskih zvez držav Balkana. Dogovorjeno je bilo, da
se te zveze seznani z možnostjo, da postanejo podpisniki spo‐
razuma o reciprociteti v kolikor bodo sposobni izpolnjevati
pogoje včlanitve.
Zvečer so gostitelji priredili v prostorih planinskega muzeja
DAV sprejem za udeležence Skupščine CAA, ki smo ga izkori‐
stili za več zanimivih srečanj, ki so jih ostali udeleženci izkori‐
stili za pogovore z novim predsednikom PZS in ostalimi člani
delegacije. Tako je bilo dogovorjeno, kar nekaj skupnih sre‐
čanj v bodoče s predstavniki CAI, AVS in SAC.
Sobota je bila namenjena Skupščini CAA, ki je obravnavala
pomembne teme, kot so politika CAA do podnebnih spre‐
memb, sprejetje stališč do ustanovitve Planinske zveze v
okviru EU (širjenje CAA) in politike do sprememb v odnosu

do UIAA. Izvedene si bile tudi volitve vodstva CAA (na 4 leta),
saj je staremu vodstvu potekel mandat. Za predsednika je bil
ponovno izvoljen Josef Klenner, za podpredsednika pa pred‐
stavnik PZS Danilo Škerbinek.

Danilo Sbrizaj

Podnebna strategija in podnebni ukrepi planinskih zvez združenih v CAA
Gorovja intenzivno reagirajo na podnebne spremembe kot
"hot spot" točke biodiverzitete in geomorfološko nestabilne
regije: topljenje ledenikov, izginjanje ledenih pobočij, dvigo‐
vanje snežne meje, spreminjanje vodnih režimov, nestabilno‐
sti tal itd.
Segrevanje podnebja prizadeva v Alpah vedno bolj naše cen‐
tralne infrastrukture planinskega športa ‐ planinske poti, ste‐
ze in koče. Po eni strani moramo računati z vedno novimi
tveganji glede naravnih nevarnosti, po drugi strani pa bodo
prilagajanja infrastrukture povzročila visoke stroške. Poleg
tega se soočamo s korenitimi spremembami v visokogorskih
področjih, ki odločilno vplivajo na planinski šport.
Planinski šport kot tak je aktivnost, ki je zelo tesno povezana
z naravo, vendar hkrati tudi povezana z visoko stopnjo mobil‐
nosti. Pri tem še vedno imajo glavno vlogo prevozna sredstva
z visokimi emisijami toplogrednih plinov, kot npr. avto in
letalo. Ker nam je varstvo gorskega sveta prioritetna naloga,
izhaja iz tega tudi močna soodgovornost za zaščito podnebja.
CAA si prizadeva za koordinirane ukrepe svojih zvez članic.
Podnebna strategija in ukrepi, ki jih predlaga CAA, merijo v
prvi vrsti na zmanjševanje s planinskim športom povezanih
emisij toplogrednih plinov. Tako je v ospredju mobilnost za
planinski šport.
Zveze članice CAA so v preteklosti že konkretno prispevale k
zaščiti podnebja, npr. na področju koč s pretežnim prehodom
na obnovljive vire energije, zmanjševanje količine odpadkov
in z okolju prijaznimi koncepti preskrbovanja. Prav tako se
vse zveze intenzivno ukvarjajo s temo "Energijska učinkovi‐
tost v kočah", npr. v projektu, ki ga je spodbudila komisija
CAA za koče in bo izpeljan do leta 2012, zvezam pa bo nudil
pomoč pri ovrednotenju in izboljšanju preskrbe z energijo v
kočah.
Izvajanje ukrepov je naloga zvez članic. CAA se vidi v vlogi
motivatorja, koordinatorja in predvsem tudi kot politični glas
in zagovornik planincev na evropskem nivoju.

Obvestila Planinske zveze Slovenije

Strateški podnebni cilji CAA in njegovih zvez članic
Zveze članice CAA si postavljajo naslednje strateške cilje kot
prispevek za globalni izziv znatnega zmanjšanja emisij toplo‐
grednih plinov.
1. V CAA organizirani planinski športniki se zavedajo svoje
soodgovornosti za podnebne spremembe in so pripravljeni
podpirati oz. izvajati konkretne ukrepe za zmanjševanje s
planinskim športom pogojene proizvodnje CO2.
2. Do leta 2015 se vpeljejo in začnejo izvajati prvi konkretni in
merljivi ukrepi za zmanjševanje in kompenzacijo s planinskim
športom pogojene proizvodnje CO2. Pri kompenzaciji naj
bodo v ospredju projekti v Alpah.
3. CAA in njegove zveze članice podpirajo najmanj podnebne
cilje in zahteve EU za zmanjšanje emisij CO2.
4. CAA intenzivira svoj vpliv na evropskem nivoju (EU in Alp‐
ska konvencija) tako, da zahteva dosledno izvajanje podneb‐
ne politike. Zveze članice podpirajo to iniciativo na nacional‐
nem nivoju.

Politični podnebni ukrepi CAA in njegovih zvez članic
za zmanjševanje s planinskim športom pogojene proiz‐
vodnje CO2
1. Zveze članice CAA aktivno izvajajo ozaveščanje, informiran‐
je in izobraževanje svojih članov. CAA bo na svoji spletni stra‐
ni ustvaril informacijsko platformo z zbirko primerov
"najboljše prakse" svojih zvez članic.
2. Zveze članice CAA iniciirajo konkretne in po možnosti mer‐
ljive ukrepe za zmanjševanje s planinskim športom pogojenih
emisij CO2. V ospredju je pri tem kontinuirano povečevanje
deleža javnih prevoznih sredstev na turah zvez, boljša izkoriš‐
čenost privatnih vozil, skrajšanje celotnih potovalnih razdalj,
prilagojeni način vožnje in izbira vozil z nizko porabo. Važen
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instrument naj bodo tudi spodbude, kot npr. da bodo poto‐
vanja z visoko emisijo CO2 bolj obremenjena, potovanja z
nizko emisijo CO2 pa subvencionirana.

morajo planinski športniki in zveze članice CAA ukvarjati tudi
z nujnim prilagajanjem na spremembe v Alpah, ki so pogoje‐
ne s segrevanjem. To morajo opraviti zveze članice. CAA lah‐
ko pomaga kot koordinacijska in informacijska platforma. V
ospredju so:

3. CAA in njegove zveze članice pričnejo akcijo motiviranja
planinskih športnikov, da ob potovanju v gore z osebnim
vozilom (če niso možni drugi načini mobilnosti) vozijo po
načelu "Eco Drive" (z nizko emisijo). K temu šteje predvsem
znižana hitrost na avtocestah.

1. Preverjanje in izboljševanje monitoringa ter upravljanja
tveganja za dostopne poti h kočam in planinske poti. Spozna‐
ti velja nova področja nevarnosti preden se zgodijo nesreče s
človeškimi žrtvami. Intenzivirati je treba prenos "know‐
howa" (znanja in izkušenj) med zvezami članicami CAA.

4. Multiplikatorji (pospeševalci), kot npr. voditelji tur, gorski
vodniki, predsedniki društev zvez članic CAA se izobražujejo o
podnebnih vprašanjih. Pri tem naj bo svetovanje o mobilnosti
osrednjega pomena za čim večje upoštevanje javnih prevoz‐
nih sredstev.

2. Preverjanje in načrtovanje preskrbe z vodo, predvsem za
koče v visokogorju, ki pridobivajo vodo iz ledu/sreža, ki lahko
zaradi okoliščin v nekaj letih popolnoma izgine. Kot možne
opcije ni mogoče izključiti niti opuščanja posamičnih koč.

5. CAA in njegove zveze članice upoštevajo pri komunikaciji,
reklami in sponzoriranju tudi podnebno politične kriterije.

3. Vključevanje podnebnih sprememb in njihovih posledic za
planinski šport ‐ posebej za ture v visokogorju in na ledenikih
‐ v alpinistično izobraževanje, v vodnike in publikacije zvez.

Ukrepi za prilagajanje na posledice podnebnih spre‐
memb v Alpah

Sprejeto na skupščini zvez članic CAA dne 11.9.2010 v
Münchnu.

Poleg ukrepov za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov se

Analiza stanja Meddruštvenih odborov PD
V mesecih september in oktober so bili po vseh 12 Meddruštvenih odborih planinskih društev jesenski posveti z vodstvom Pla‐
ninske zveze Slovenije. Na posvetih je bila predstavljena tudi analiza stanja po MDO‐jih, ki jo je pripravilo vodstvo Planinske zve‐
ze Slovenije, v sodelovanju s strokovno službo. Analiza stanja zajema različne podatke iz delovanja planinskih društev v posame‐
znem MDO‐ju, na dan 31. 12. 2009. Več o rezultatih analize si preberite na naslednjih straneh:
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Delež PD donatorjev SPM

Udeležba na skupščini PZS 2009

Delež mladinskih odsekov v PD

Št. reg. mentorjev PS v MDO

Št. varuhov gorske narave na PD

Št. alpinistov na PD

Delež plezalnih odsekov v PD

Št. športnih plezalcev na PD

Obvestila Planinske zveze Slovenije
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Št. reg. markacistov v MDO

Št. km pl. poti na PD v MDO

Št. km pl. poti na markacista

Št. planinskih koč v MDO

Št. planinskih koč na PD

Delež vodniških odsekov v PD

Delež vodnikov PZS na PD

Planinska zveza Slovenije se predstavlja tudi na Facebooku,
kjer ima svojo »fan« in osebno stran preko katere vse člane
obveščamo o novostih, dogodkih in zanimivostih. Povezava na
Facebook profil je možen tudi preko spletne strani PZS.
Pridružite se Planinski zvezi Slovenije tudi na Facebooku!

Obvestila Planinske zveze Slovenije

7

letnik 36, številka 10—2010

AKTUALNO IZ PLANINSKE ZVEZE
Povezovanje in izmenjava informacij ključnega pomena
Na Generalni skupščini UIAA, na kateri je bilo preko 140
delegatov, 52 članic UIAA, od tega 42 s polno glasovalno pra‐
vico, so bila vsa poročila in plani komisij potrjeni, prav tako
finančno poročilo in finančni načrt za naprej. Na volitvah sta
bila v izvršni odbor UIAA med tremi kandidati (za dve mesti)
ponovno izvoljena Jodi Colomer in Madžar Peter Farkas, v
upravni odbor pa med tremi kandidati za azijskega predstav‐
nika Korejka Christine Pae. Sprejetih je bilo tudi nekaj novih
zvez članic, med njimi za pridružene članice (z omejeno glaso‐
valno pravico, glasujejo lahko le pri financah): turški klub Zir‐
ve Mountaineering and Nature Sports Club, himalajski inštitut
iz Indije HMI Darjeeling, za članico opazovalko pa Skyrunning
federation. Iz Azerbajdžana, od koder še ni bilo včlanjene
planinske zveze, pa sta za polno članstvo zaprosili kar dve
zvezi, AAF in FAIREX. Ker je lahko le ena planinska zveza iz
posamezne države v UIAA polnopravna članica s polno glaso‐
valno pravico, so se UIAA in obe zvezi dogovorili, da se za
obdobje dveh let obe zvezi delita en glas, spoznavata delo
UIAA, nato pa se leta 2012 na skupščini odločijo, katera bo
tista s polno glasovalno pravico v UIAA. Za častnega člana
UIAA je bil imenovan Japonec Kazuo Saito.

Generalna skupščina UIAA
Pri petnajstih letih se je v nesreči pri plezanju skoraj ubil. Od
takrat naprej si vseskozi prizadeva za varnost v gorah, tako v
poklicnem življenju kot pri delu v Svetovnem združenju pla‐
ninskih in plezalnih organizacij, UIAA, ki jo vodi od leta
2006. To je Kanadčan Mike Mortimer, predsednik UIAA, ki
so mu delegati na Generalni skupščini UIAA v Bormiu zaupa‐
li še en 4‐letni mandat. Skupščina pa je bila pomembna
predvsem zaradi vseh novih kontaktov in pobude o ustano‐
vitvi evropske planinske zveze.
Generalna skupščina UIAA je potekala od 5. – 10. oktobra v
italijanskem turistično‐smučarskem središču, v Bormiu. Osre‐
dnji del je potekal od četrtka naprej, ko je bil organiziran
seminar o planinski kulturi (muzeji, knjižnice in drugi dogodki,
festivali itd.). Osrednjega dela s samo skupščino v soboto, 9.
10, sta se udeležila predsednik PZS Bojan Rotovnik in koordi‐
natorica mednarodnih aktivnosti PZS Zdenka Mihelič.
V petek dopoldne so predsedniki komisij (http://
www.theuiaa.org/commissions.html) upravnemu odboru
UIAA predstavili poročila in plane za naprej. Tega sestanka se
je na povabilo predsednika Mortimerja in predsednice YC
UIAA Anne Arran kot predstavnica MK PZS v YC UIAA udeleži‐
la tudi Zdenka Mihelič. V poročilih so predsedniki opozorili
med drugim na morebitne probleme in primere dobrih praks.
Medicinske komisije UIAA (predsednik Buddha Basnyat) je
med drugim pripravila nasvete in priporočila (http://
www.theuiaa.org/medical_advice.html) glede bolezni na
visokih nadmorskih višinah, kako ukrepati o prvih znakih
višinske bolezni, ob omrzlinah itd., pa tudi, kako naj ravnajo
ljudje, ki se v gore in na visoke nadmorske višine odpravljajo z
določenimi boleznimi (diabetes …). Razložil je tudi postopke
pridobivanja posebne diplome (diploma in mountain medici‐
ne), za katero se je do sedaj izobrazilo 3500 zdravnikov. 13
različnih tečajev gorske medicine poteka v Avstriji, Nemčiji,
Veliki Britaniji, Franciji, Italiji, Španiji in Švici. Na upravnem
odboru so bili potrjeni tudi novi (polnopravni in korespon‐
denčni) člani komisij.

Na skupščini je bil sprejet tudi pomemben sklep, ki Nemčiji in
Avstriji zagotavlja, da se ju ob odločitvi, da ponovno zaprosita
za članstvo v UIAA (iz katere sta pred leti izstopili), nemudo‐
ma sprejme kot polnopravni članici brez poprejšnjega glaso‐
vanja na generalni skupščini.
Naslednja Generalna skupščina UIAA bo v Nepalu, Katmandu‐
ju, od 7. – 8. oktobra 2011, kajti leto 2011 je leto nepalskega
turizma. V 2012 bo skupščina v Amsterdamu na Nizozem‐
skem, v olimpijskem letu 2014 pa je gostiteljstvo ponudila
Rusija, in sicer v mestu Soči, kjer bodo zimske OI. Na ZOI naj
bi v okviru spremljevalnega dogajanja UIAA predstavila ledno
plezanje.
Za Slovenijo je bilo zelo pomembno navezovanje stikov in
možnosti sodelovanja.
Na pobudo predsednika PZS so se v Bormiu sestali predstav‐
niki planinskih zvez Balkana in Slovenije. Poleg obeh pred‐
stavnikov PZS so se sestanka udeležile Planinska zveza Make‐
donije in Balkansko planinsko združenje (predsednik obeh
Jovica Ugrinovski), Srbska planinska zveza (zanjo Siniša Vujić),
Turška planinska zveza (predsednik Alaattin Karaca) in Hrvaš‐
ka planinska zveza (tajnik Darko Berljak). Sestanek je dobro
uspel, razpravljali so medsebojnem povezovanju in o povezo‐
vanju Balkanskega planinskega združenja (BMU) s Club Arc
Alpine (CAA), o reciprociteti, povezovanju planinskih zvez na
področju Evrope in sodelovanja pri razpisih slovenskega zuna‐
njega ministrstva za Zahodni Balkan. O pobudi za evropsko
planinsko organizacijo so si bili enotni, da je le‐ta dobra ideja,
niso pa si bili enotni, kako bi bila organizirana.

V nadaljevanju petka je bila organizirana delavnica o odpra‐
vah. Komisija za odprave UIAA je bila namreč pred leti ukinje‐
na, delovna skupina, ki trenutno dela na tem področju pod
vodstvom Američana Marka Richeya, pa ugotavlja, da bi bila
komisija glede na pobude in problematiko (sodelovanje zvez,
odprtje novih in zaprtih območjih, reševanje, dovoljenja in
pravila, znižana cena dovoljenj za mlade plezalce itd.) več kot
potrebna. V razpravi, ki se je razvila predvsem med azijskimi
predstavniki (Nepal – NMA, Indija, himalajski inštitut) in Juž‐
no Afriko, Novo Zelandijo, so opozorili tudi na okoljski vpliv
vseh odprav (individualnih, alpinističnih in komercialnih), pa
tudi trekerjev. Ang Tshering Sherpa iz NMA je poudaril, da
odprave pomenijo za tamkajšnje ljudi tudi vir dohodka in
možnost preživetja. Če ne bo dela, ne bo hrane itd., pravi Ang
Tshering. Kako uskladiti velika pričakovanja in želje plezalcev,
alpinistov s potrebami domačinov in nosačev pa se bo delov‐
na skupina v sestavi Marka Richeya, Britancev Doug Scotta in
Anne Arran, Nizozemca Fritza Vrijlandta, Nepalca Buddhe
Basnyata, Španca Jordija Colomera z dopisnimi člani v to
poglobila v naslednjih letih.

Obvestila Planinske zveze Slovenije

Čudovita veriga tritisočakov nad prelazom Stelvio z Ortlerjem
(3905 m) na čelu.
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ni skupini so: pobudniki Italijani, predsednik PZS Bojan Rotov‐
nik, predsednik SKF Pontus Axelsson, portugalski predstavnik
José A. Barros Basto, predsednik BMU Jovica Ugrinovski, taj‐
nik Hrvaške planinske zveze Darko Berljak in predsednik CAA
Josef Klenner.
Zdenka Mihelič

Gostitelj Generalne skupščine UIAA 2010 predsednik CAI Umberto
Martini.

Evropa potrebuje skupen prostor povezovanja, izmenjave
informacij, znanj in strokovnega dela.
Nedeljske seje evropskih članic UIAA o ustanovitvi evropske
planinske zveze, se je na pobudo organizatorja CAI, Italije, s
predsednikom Umbertom Martinijem na čelu, udeležilo pre‐
senetljivo veliko planinskih zvez. Prisotni so bili Španci, Baski,
Francozi, Švicarji, Portugalci, Danci, Švedi, Hrvati, Makedonci,
Srbi, Avstrijci, Nemci, Italijani, Nizozemci, Slovaki, Čehi,
Romuni, Angleži … in Slovenci. Seje pa sta se udeležila tudi
predsednik UIAA Mike Mortimer in izvršni direktor UIAA Ingo
Nicolay. Umberto Martini in Silvio Calvi iz CAI sta predstavila
pobudo in idejo o povezovanju, nato pa se je odprla konstru‐
ktivna debata, v katero so se vključile skoraj vse prisotne zve‐
ze. Stališča PZS o evropski planinski zvezi je predstavil predse‐
dnik PZS in jih dobro argumentiral kot o potrebni mreži, v
kateri nas družijo skupen planinski prostor, podobni proble‐
mi, aktivnosti, želje in rešitve, in kjer bi si izmenjali informaci‐
je, izkušnje, in znanje. Svoje videnje in primer povezovanja je
predstavil tudi predsednik Planinske zveze Makedonije
(MMSF) in Balkanskega planinskega združenja (BMU), Jovica
Ugrinovski, ki bo zaključke tega sestanka predstavil na skup‐
ščini BMU ta vikend (16. – 17. 10. 10) v Turčiji. Predsednik
Švedske planinske zveze (SKF) Pontus Axelsson je pozdravil
idejo o povezovanju, predstavil pa je tudi primer dobre prak‐
se povezovanja severnih držav – Švedske, Danske, Norveške,
Finske, Islandije – v skupnem t. i. Nordic forumu. Josef Klen‐
ner, predsednik Club Arc Alpine, je poudaril, da se na kratki
rok ne da nič narediti. »Naša posebnost je naše znanje, ki ga
lahko Evropi in EU ponudimo. Zajema pa strokovno znanje na
področju najrazličnejših področij planinstva in športa, znanja
na področju infrastrukture, varovanja gora itd. Danes ni
obstoječe povezave med EU in evropskimi planinskimi zveza‐
mi. Končna ideja našega medsebojnega sodelovanja in sode‐
lovanja z EU bi bila, da bi bili mi z našimi strokovnimi znanji
sogovornik EU in njen svetovalec na teh področjih.« V razpravi
se je izkristaliziralo, kaj evropske planinske zveze želijo. Enot‐
nega mnenja so bili, da je tako mreženje več kot potrebno, da
pa ne želijo porabiti niti centa več, niti ustanoviti nove organi‐
zacije. Evropska mreža zvez bi bila tako pod krovno organiza‐
cijo UIAA, uradni jezik bo angleščina, za tri glavne prioritete
pa so si postavili: izmenjava informacij (prioriteta na kratki
rok), kot drugo povezovanje na politični ravni in politični
vpliv; kot tretje in zadnje pa povezovanje v želji pridobivanja
sredstev iz EU.. ustanovila se je delovna skupina, ki bo pripra‐
vila strategijo za naprej, vsaka planinska zveza pa mora pri
sebi razmisliti, kaj lahko in želi prispevati v to mrežo. V delov‐

Obvestila Planinske zveze Slovenije

Sestanek z balkanskimi planinskimi zvezami na pobudo predsedni‐
ka PZS je dobro uspel, razpravljali so o povezovanju Balkanskega
planinskega združenja (BMU) s Club Arc Alpine (CAA), o reciprocite‐
ti, povezovanju planinskih zvez na področju Evrope in medsebojne‐
ga sodelovanja pri razpisih slovenskega zunanjega ministrstva za
Zahodni Balkan. Poleg PZS so se sestanka udeležile Planinska zveza
Makedonije in BMU (predsednik Jovica Ugrinovski), Srbska planin‐
ska zveza (zanjo Siniša Vujić), Turška planinska zveza (predsednik
Alaattin Karaca) in Hrvaška planinska zveza (tajnik Darko Berljak).

Generalne skupščine sta se udeležila tudi predsednik CAA (hkrati
tudi predstavnik nemške DAV) Josef Klenner in predstavnik avstrij‐
skih zvez VAVÖ in ÖAV Franz Kassel. Skupščine sta se udeležila kot
opazovalca. Da se Nemčija in Avstrija vključita nazaj v UIAA, so
velike možnosti, pravita tako Klenner kot Kassel.

Delegati generalne skupščine UIAA (foto Luca Calzolari)

9

letnik 36, številka 10—2010

AKTUALNO IZ PLANINSKE ZVEZE
delovno vzdušje …

Prelaz Stelvio je s svojimi 2757 m nadmorske višine najvišji asfalti‐
rani gorski prelaz v vzhodnih Alpah, najvišji v Italiji in drugi najvišji
v celotnih Alpah (prvi je Col de l'lseran, 2770 m). Cesto nanj so
Italijani mojstrsko speljali. Po Stelviu se imenuje tudi celotni tam‐
kajšnji nacionalni park, v katerega spada tudi Bormio.

Dve legendi (levo častni član Američan William Lowell Putnam in
angleški alpinist Doug Scott, tudi član Upravnega odbora UIAA), za
njima pa mladi rod predsednikov komisij.
Generalno skupščino je vodil predsednik UIAA Mike Mortimer, ki
je bil izvoljen še za en 4‐letni mandat.

Legenda Doug Scott je podal predlog o vrnitvi čistega tradicional‐
nega plezanja, kateremu bi zveze članice v določenih plezalnih
predelih namenile del neokrnjenih sten. Scott je med drugim na
45 ekspedicijah preplezal številne prvenstvene smeri na najvišjih
gorah Azije in vseh sedem najvišjih vrhov celin, vse v alpskem
slogu. Je tudi prvi Anglež, ki se je povzpel na Mt. Everest.

Obvestila Planinske zveze Slovenije

Stališča PZS o evropski planinski zvezi je predsednik PZS Bojan
Rotovnik predstavil in argumentiral.
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IZ DELA KOMISIJ PZS
Novo v Planinski založbi
VODNIK POLHOGRAJSKO HRIBOVJE
V vodniku so na 144 straneh opisane poti v Polhograj‐
skem hribovju, ki se zahodno od Ljubljane dviga nad Sor‐
škim poljem. Poljanska Sora ga na severu loči od Škofjelo‐
škega hribovja. Marsikdo hribovje še vedno poimenuje
Polhograjski Dolomiti po kamnini, ki se zlasti v višjih delih
gorstva prikaže na plan kot veliki, škrbinasti zobje.
V vodniku so opisane poti:
•
iz doline Gradaščice,
•
iz doline Horjulščice,
•
iz Medvod,
•
Poljanske doline in
•
iz Ljubljane.
Pri opisih so upoštevane vse poti, ki so markirane s Kna‐
felčevo markacijo in vpisane v register planinskih poti pri
Planinski zvezi Slovenije.
Cena vodnika: 17,95 €.
Informacije in naročila:
Planinska založba PZS
Dvoržakova 9, p.p. 214,
1001 Ljubljana
Tel. 01/43 45 684, fax: 01/43 45 691
el. naročila: planinska.zalozba@pzs.si
ali preko spletnih strani PZS: www.pzs.si

Usposabljanja Komisije za planinske poti v letu 2011
Tečaja za markaciste PZS
USPOSABLJANJE ZA NAZIV MARKACIST OBSEGA:
•
štiridnevni osnovni tečaj
•
seminarska naloga in izpit
•
pripravništvo – dve leti
TEČAJ
Program usposabljanja obsega 12 ur teorije, 41 ur praktičnega dela in 22 ur izpitnih obveznosti, skupaj 75 ur. Izpitne obveznosti
obsegajo: pisni izpit, seminarsko nalogo in pripravništvo. Program obsega teme po predmetniku in učnem načrtu za markaciste
PZS. Prijavo na tečaj je potrebno poslati na predpisanem obrazcu. Udeleženci tečaja prejmejo Priročnik za markaciste in mapo z
ustreznimi pravilniki in obrazci, ki jih določi Komisija za planinske poti Planinske zveze Slovenije.
Za usposabljanje po programu markacist PZS je vsako leto predvidenih vsaj 45 udeležencev (dva tečaja).
IZPITNA LITERATURA
Več avtorjev, Priročnik za markaciste Planinske zveze Slovenije. Planinska zveza Slovenija. Ljubljana, 2009
SEMINARSKA NALOGA IN IZPIT
Udeleženci tečaja pripravijo v okviru tečaja seminarsko nalogo. Vsebina seminarske naloge je evidenca planinskih poti in vnos v
geografski informacijski sistem. Tečajnik vriše pot v DTK 1:25.000 in pripravi ustrezen opis poti. Teoretični del izpita so pisni
testi, ki se pišejo iz predavanih tem na tečaju.
PRIPRAVNIŠTVO
Po uspešno opravljenih izpitnih obveznostih postane kandidat pripravnik za markacista PZS. V tem času mora vsako leto pripra‐
vništva pod nadzorom mentorja izvesti najmanj tri različne akcije na planinskih poteh. Kandidat ima lahko status pripravnika
največ tri leta.

Obvestila Planinske zveze Slovenije
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IZ DELA KOMISIJ PZS
RAZPISANA USPOSABLJANJA ZA PRIDOBITRV NAZIVA »MARKACIST PZS« V LETU 2011
usposabljanje

izvajalec

lokacija

datum

št. udel.

markacist PZS 1. del

KPP PZS

Vojkova koča na Nanosu

sobota, nedelja 14.‐15. maj

markacist PZS 2. del

KPP PZS

Vojkova koča na Nanosu

sobota, nedelja 28.‐29. maj

markacist PZS 1. del

KPP PZS

Dom na Lisci

sobota, nedelja 03.‐04. sept

markacist PZS 2. del

KPP PZS

Dom na Lisci

sobota, nedelja 17.‐18. sept

25

25

POGOJI PRIJAVE
Kandidat za markacista Planinske zveze Slovenije mora ob prijavi izpolnjevati naslednje splošne pogoje:
•
starost najmanj 18 let,
•
dosežena IV. stopnja šolske izobrazbe,
•
poznavanje snovi iz Planinske šole
•
zmožnost samostojnega gibanja v planinskem in gorskem svetu,
•
članstvo v planinskem društvu, ki je član Planinske zveze Slovenije.
LICENČNA IZPOPOLNJEVANJA
Markacist PZS podaljšuje svojo licenco vsako leto na srečanju markacistov odbora za planinske poti. Predložiti mora pisno poro‐
čilo o delu v preteklem letu, ki ga potrdi matično planinsko društvo. Na podlagi tega poročila se mu podaljša veljavnost naziva,
kar se vpiše v njegovo izkaznico.
Markacist mora vsakih pet let opraviti dodatno licenčno usposabljanje za opravljanje strokovnega dela na področju planinskih
poti, ki ga je potrdil pristojni organ Planinske zveze Slovenije. Pogoj je, da je bil v petih letih aktiven na najmanj petih akcijah.
Predmetnik licenčnega usposabljanja.
Zap. Št. Naziv predmeta oz. teme
Uradna zakonodaja glede planinskih poti
1.

Teoretično (h)

Praktično (h)

1

4

2.

Spoznavanje in varstvo (gorske) narave na planinskih poteh

1

3.

Evidenca planinskih poti in vnos v geografski informacijski sistem

1

4.

Prosta tema

1
4

4
8

Izpitne obveznosti:

1

Skupaj:

9

Za uspešno končan licenčni seminar je potrebna 100 % udeležba pri teoretičnem in praktičnem delu.
RAZPISANA LICENČNEGA IZPOPOLNJEVANJA V LETU 2011
izvajalec

lokacija

datum

št. udel.

KPP PZS

Dom na Paškem Kozjaku

11. junij 2011

do 25

KPP PZS

Ruška koča pri Arehu

2. julij 2011

do 25

KPP PZS

Mihelčičev dom na Govejku

27. avgust 2011

do 25

Prijave pošljite na uradnih obrazcih posebej za tečaj ali licenčno izpopolnjevanje (glej prilogo) najkasneje do 30. novembra
2010 na naslov:
Planinska zveza Slovenije, Komisija za planinske poti, p.p. 214, 1001 Ljubljana
Obrazce najdete tudi na spletni strani Komisije za planinske poti: http://kpp.pzs.si – pod rubriko OBRAZCI
Načelnik Komisije za planinske poti
Tone Tomše

Obvestila Planinske zveze Slovenije
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Otvoritev poti Alpske konvencije – pot okoli Košute
Slovenija, ki predseduje Alpski konvenciji se na različnih pod‐
ročjih vključuje v programe Alpske konvencije. Tako smo tudi
planinci po sklepu Skupščine Planinske zveze Slovenije iz leta
2009 pristopili k projektu vzpostavitve poti Alpske konvencije
na področju Košute. Stalni sekretariat Alpske konvencije je
skupno z zastopniki planinskih zvez iz Koroške in Slovenije ter
občinami na tem območju ter z podporo ministrstev za okolje
Avstrije in Slovenije pripravil projekt pohodniške poti okoli
Košute, ki izpolnjuje cilje Alpske konvencije.
Tako so bili na celotni trasi poti, tako na avstrijski kot na naši
strani v letošnjem letu postavljeni drogovi z usmerjevalnimi
tablami. Na avstrijski strani so na poti na Košutico na področ‐
ju Rjavih peči pot zavarovali z klini in postavili aluminijasto
lestev. Ob zaključku del je bila izvedena še uradna otvoritev
te poti in sicer v petek 8. oktobra 2010. Ob 12 uri so se zbrali
pri koči pod Košuto nad Selami na avstrijskem Koroškem
predstavniki slovenske in avstrijskih planinskih zvez ter pred‐
stavniki občinskih in državnih organov obeh držav, ki so sode‐
lovali v tem projektu. Ob tej priliki je bila predstavljena tudi

NAVODILA

ZA

posebna zloženka o tej poti, ki predstavlja celotno pot in
potek trase poti.
Pred uradnim delom je bila pot in njen pomen predstavljena
navzočim novinarjem. V uradnem delu je predstavnik stalne‐
ga sekretariata Alpske konvencije g. Igor Roblek pozdravil vse
navzoče in predstavil pomen Alpske konvencije in povezovalni
pomen te poti med sosednjima narodoma in državama.
Nato je prisotne pozdravil g. Engelbert Wassner, župan obči‐
ne Sele in za njim še g. Ewald Galle iz Ministrstva za okolje z
Dunaja. Za njim je spregovoril mag. Emil Ferjančič iz Ministrs‐
tva za okolje in prostor iz Slovenije. Sledil je nagovor idejnega
očeta te poti g. Helmuta Langa iz OeAV Koroška ter Toneta
Tomšeta predstavnika Planinske zveze Slovenije. Pot poteka
po planinsko razgibanem svetu in vključuje tudi steze, ki so
bile več desetletij zaprte za turiste.
Tone Tomše
Pozdravni nagovor Igorja Robleka predstavnika stalnega sekreta‐
riata Alpske konvencije

IZPOLNJEVANJE

1. Podatki v prijavnici se izpolnjujejo elektronsko.
2. V primeru ročnega vpisovanja podatkov naj bodo ti čitljivi (obvezno velike tiskane črke). V nasprotnem primeru se prijavnica
smatra kot neveljavna.
3. Tečajnik vpiše vse podatke pod rubriko PRIJAVNICA IN OSEBNI LIST, Podatki o tečajniku.
4. Obvezno je potrebno vpisati vse podatke.
5. Prijavnica z manjkajočimi podatki se smatra kot neveljavna.
6. V primeru, da prijavnica ni podpisana s strani tečajnika se smatra kot neveljavna.
7. Številka zdravstvene izkaznice je odebeljena devetmestna koda, ki se zaključi z 01. Vpišete številko brez 01.
Številka KZZ se potrebuje za vstop v aplikacijo Strokovnega sveta RS za šport imenovano ŠPAK.

8. Rubriko PODATKI O ŠOLANJU izpolni panožna zveza – nosilka programa.
9. Rubriko ZAPISNIK O ŠOLANJU izpolni vodja tečaja.
10. Obveščanje v zvezi s tečajem bo potekalo samo in izključno preko elektronske pošte. V primeru, da e – naslova nimate, si
ga odprite (gmail, yahoo, volja) oz. navedite naslov nekoga drugega, ki vas bo obveščal o poteku tečaja.
Obvestila Planinske zveze Slovenije
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PRIJAVNI CA

IN

OSEBNI

LIST

ZA

TEČAJ

MARKA CISTOV

Podatki o kandidatu

IME IN PRIIMEK:

SPOL:

M

Ž

NASLOV STALNEGA BIVALIŠČA:
POŠTA S POŠTNO ŠTEVILKO:
TELEFON ali GSM:

E – POŠTA:

DATUM ROJSTVA:

KRAJ ROJSTVA:

ŠT. KZZ (zdrav. zav.):
STOPNJA IZOBRAZBE:

I.

II.

III.

IV.

PLANINSKO DRUŠTVO:

V.
VI.
MDO:

VII.

VIII.

IX.

DATUM:
KATEGORIZIRAN ŠPORTNIK:

DA

NE

DA - ZAKLJUČIL ŠPORTNO KARIERO

PRIJAVLJAM SE ZA STROKOVNO USPOSABLJANJE

TEČAJ MARKACISTOV
Kraj in datum

»OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA IZ EVROPSKEGA SOCIALNEGA SKLADA TER MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT. OPEOPERATIVNEGA PROGRAMA RAZVOJA ČLOVEŠKIH VIROV ZA OBDOBJE 2007-2013, RAZVOJNE PRIORITETE:
»RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV IN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA«; PREDNOSTNE USMERITVE: »IZBOLJŠANJE USPOSOBLJENOSTI POSAMEZNIKA ZA DELO IN ŽIVLJENJE V DRUŽBI TEMELJEČI NA ZNANJU.«

RACIJA SE IZVAJA V OKVIRU

Kandidat, s svojim podpisom dovoljuje uporabo podatkov s tega obrazca za potrebe kadrovskega informacijskega sistema na
področju športa v Sloveniji, ki ga s pomočjo spletne aplikacije ŠPAK upravlja Ministrstvo za šolstvo in šport in spletne aplikacije
ISARR.

Podpis: _______________________

__________________________________
ZAPISNIK

O

ŠOLANJU

(IZPOLNI NOSILEC USPOSABLJANJA)

Opravljene vse obveznosti dne:

OCENA

Podpis vodje usposabljanja:
Planinsko društvo prevzema moralno odgovornost za navedene podatke in izpolnjevanje pogojev kandidata
(ke) v skladu z določili Pravilnika Komisije za Planinske poti pri Planinski zvezi Slovenije in se obvezuje poravnati
vse materialne in finančne obveznosti, ki bodo nastale z udeležbo kandidata(ke) na usposabljanju markacista
PZS.
Datum:

m.p.

Potrjuje
PD:

Izpolni kandidat(ka), če je samoplačnik(ca): Obvezujem se poravnati vse materialne in finančne obveznosti,
ki bodo nastale z mojo udeležbo na tečaju oz. izpitu za vodnika PZS.
Datum:

Podpis kandidata(ke):

PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, Komisija za usposabljanje in preventivo, Dvoržakova ulica 9, 1000 Ljubljana, tel: 01/43-45-680
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PRIJAVNI CA IN OSEBNI LIST ZA LICENČ NO
US POSA BLJANJE MARKA CISTOV
Podatki o kandidatu

IME IN PRIIMEK:

SPOL:

M

Ž

NASLOV STALNEGA BIVALIŠČA:
POŠTA S POŠTNO ŠTEVILKO:
TELEFON ali GSM:

E – POŠTA:

DATUM ROJSTVA:

KRAJ ROJSTVA:

ŠT. KZZ (zdrav. zav.):
STOPNJA IZOBRAZBE:

I.

II.

III.

IV.

PLANINSKO DRUŠTVO:

V.
VI.
MDO:

VII.

VIII.

IX.

DATUM:
KATEGORIZIRAN ŠPORTNIK:

DA

NE

DA - ZAKLJUČIL ŠPORTNO KARIERO

PRIJAVLJAM SE ZA STROKOVNO USPOSABLJANJE
LICENČNO USPOSABLJANJE MARKACISTOV
Kraj in datum
»OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA IZ EVROPSKEGA SOCIALNEGA SKLADA TER MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT. OPEOPERATIVNEGA PROGRAMA RAZVOJA ČLOVEŠKIH VIROV ZA OBDOBJE 2007-2013, RAZVOJNE PRIORITETE:
»RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV IN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA«; PREDNOSTNE USMERITVE: »IZBOLJŠANJE USPOSOBLJENOSTI POSAMEZNIKA ZA DELO IN ŽIVLJENJE V DRUŽBI TEMELJEČI NA ZNANJU.«

RACIJA SE IZVAJA V OKVIRU

Kandidat, s svojim podpisom dovoljuje uporabo podatkov s tega obrazca za potrebe kadrovskega informacijskega sistema na
področju športa v Sloveniji, ki ga s pomočjo spletne aplikacije ŠPAK upravlja Ministrstvo za šolstvo in šport in spletne aplikacije
ISARR.

Podpis: _______________________

__________________________________
ZAPISNIK

O

ŠOLANJU

(IZPOLNI NOSILEC USPOSABLJANJA)

Opravljene vse obveznosti dne:

OCENA

Podpis vodje usposabljanja:
Planinsko društvo prevzema moralno odgovornost za navedene podatke in izpolnjevanje pogojev kandidata
(ke) v skladu z določili Pravilnika Komisije za Planinske poti pri Planinski zvezi Slovenije in se obvezuje poravnati
vse materialne in finančne obveznosti, ki bodo nastale z udeležbo kandidata(ke) na usposabljanju markacista
PZS.
Datum:

m.p.

Potrjuje
PD:

Izpolni kandidat(ka), če je samoplačnik(ca): Obvezujem se poravnati vse materialne in finančne obveznosti,
ki bodo nastale z mojo udeležbo na tečaju oz. izpitu za vodnika PZS.
Datum:

Podpis kandidata(ke):

PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, Komisija za usposabljanje in preventivo, Dvoržakova ulica 9, 1000 Ljubljana, tel: 01/43-45-680
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IZ DELA KOMISIJ PZS
Komisija za planinske poti je v letu 2008 pričela z licenčnimi izpopolnjevanji, ki jih predpisuje Program za markaciste PZS na
vsakih 5 let po pridobitvi naziva Markacist PZS. V tabeli so priimek in ime markacista, planinsko društvo v katerem deluje, števil‐
ka značke oz. indetifikacijska številka markacista in datum pridobitve naziva markacist PZS.

Seznam licenčnih izpopolnjevanj in udeležencev v letu 2008
ODBOR ZA PLANINSKE POTI PRIMORSKO NOTRANJSKE
v planinskem domu na Kokoši, dne 05. aprila 2008
01.

KOBAV IGOR

OBALNO PD KOPER

643

04.12.2002

02.

VOVK BERNARD

PODNANOS

454

21.10.1995

03.

ŽNIDARČIČ ALBIN

SEŽANA

642

04.12.2002

04.

OREL EMIL

SEŽANA

455

21.10.1995

05.

ABRAM KLAVDIJ

SLAVNIK

641

04.12.2002

06.

KODRE LEON

VIPAVA

448

21.10.1995

ODBOR ZA PLANINSKE POTI POMURJA
v prostorih PD Matica Murska Sobota dne 12. aprila 2008
01.

BOMBEK IVAN

GORNJA RADGONA

218

29.05.1988

02.

KOKOL MARJAN

GORNJA RADGONA

205

29.05.1988

03.

KOROŠEVIČ ELICA

GORNJA RADGONA

207

29.05.1988

04.

ROŽMAN FRANC

GORNJA RADGONA

206

29.05.1988

05.

GERGELIY DAMIR

LENDAVA

576

12.05.2001

06.

KOZAK ŠTEFAN

LENDAVA

577

12.05.2001

07.

LIGETI LASLO

LENDAVA

215

29.05.1988

08.

PAHOR ALOJZ

LENDAVA

578

12.05.2001

09.

JERIČ MARINKA

MATICA – MURSKA SOBOTA

212

29.05.1988

10.

MADJAR JANEZ

MATICA – MURSKA SOBOTA

210

29.05.1988

11.

BENKOVIČ IGNAC

MATICA‐MURSKA SOBOTA

584

12.05.2001

12.

BOGDAN ALOJZ

MURA MURSKA SOBOTA

217

29.05.1988

13.

DONŠA FRANC

MURA MURSKA SOBOTA

588

12.05.2001

ODBOR ZA PLANINSKE POTI POSOČJA
v prostorih Osnovne šole v Rutah dne 24. maja 2008
01.

BRECELJ TOMAŽ

AJDOVŠČINA

569

12.05.2001

02.

BUŽINEL GORAN

BRDA

460

26.11.1995

03.

ERZETIČ LJUBO

BRDA

467

26.11.1995

04.

PODOBNIK JELKO

CERKNO

409

11.09.1994

05.

REKANJE IVAN

IDRIJA

468

26.11.1995

06.

ŠTUCIN PRIMOŽ

IDRIJA

461

26.11.1995

07.

ŠTUCIN STANE

IDRIJA

411

11.09.1994

08.

KAPITAN BOŽIDAR

KOBARID

457

26.11.1995

09.

GREGORČIČ SLAVKO

KOBARID

456

26.11.1995

10.

ČESNIK MARTIN

KRIŽNA GORA

629

04.12.2002

11.

PLESNIČAR STOJAN

KRIŽNA GORA

692

29.11.2003

12.

HAREJ ANTON

NOVA GORICA

896

30.09.2006

Obvestila Planinske zveze Slovenije
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13.

MLAKAR IGOR

TOLMIN

414

11.09.1994

14.

ČERNIGOJ VALTER

TOLMIN

465

26.11.1995

15.

MEŽNAR JOŽE

TOLMIN

735

23.05.2004

16.

LAPANJA VENČESLAV

TOLMIN

252

18.06.1989

17.

LAPANJA VALENTIN

TOLMIN

736

23.05.2004

18.

MARINIČ ŽARKO

VALENTIN STANIČ ‐ KANAL

808

14.05.2005

19.

KRPAN EGON

VALENTIN STANIČ ‐ KANAL

810

14.05.2005

20.

KODELJA ALOJZ

VALENTIN STANIČ ‐ KANAL

809

14.05.2005

ODBOR ZA PLANINSKE POTI PODRAVJA
v Planinskem domu na Žavcarjevem vrhu dne 08. junija 2008
01.

GSELMAN MARJAN

APD KOZJAK MARIBOR

743

11.09.2004

02.

DOGŠA DRAGO

APD KOZJAK MARIBOR

744

11.09.2004

03.

ZIMET IVAN

APD KOZJAK MARIBOR

742

11.09.2004

04.

BELEC SIMONA

DRAVA

760

11.09.2004

05.

JERŠIČ ROBERT

DRAVA

417

18.09.1994

06.

LUKAČ ANDREJ

DRAVA

759

11.09.2004

07.

ŠTUBIČAR MILAN

DRAVA

419

18.09.1994

08.

VAUPOTIČ MAJDA

DRAVA

424

18.09.1994

09.

SAGADIN DAMIJAN

FRAM

763

11.09.2004

10.

SAGADIN JANEZ

FRAM

421

11.09.2004

11.

KOŽELJ BOŠTJAN

FRAM

764

11.09.2004

12.

RIHTAR ANTON

LOVRENC NA POHORJU

738

11.09.2004

13.

KOPER FRANC

LOVRENC NA POHORJU

580

12.05.2001

14.

PRAPERTNIK HRABRO

LOVRENC NA POHORJU

581

12.05.2001

15.

PAČNIK FRANC

LOVRENC NA POHORJU

513

05.07.1999

16.

MEŠKO CIRIL

MAKS MEŠKO ORMOŽ

758

11.09.2004

17.

BREČKO ANTON

OPLOTNICA

667

14.06.2003

18.

GORIČAN JOŽE

POHORJE

589

12.05.2001

19.

OGRIZEK SREČKO

POHORJE

752

11.09.2004

20.

JURIČ MILAN

POHORJE

590

12.05.2001

21.

DREČNIK NIKOLA

PALOMA

748

11.09.2004

22.

SENČAR ALOJZ

PALOMA

746

11.09.2004

23.

BREG JOŽE

PALOMA

745

11.09.2004

24.

KOLAR EDVARD

POLJČANE

591

12.05.2001

25.

MALLY MARJAN

POLJČANE

592

12.05.2001

26.

ZORKO ALENKA

PTUJ

426

18.09.1994

27.

PURG ANTON

PTUJ

595

12.05.2001

28.

LJUBEC PETER

PTUJ

427

18.09.1994

29.

KORPAR FRANC

PTUJ

593

12.05.2001

30.

MLINAREVIČ ANTUN

PTUJ

761

11.09.2004

31.

GOLC HERMINA

PTUJ

579

12.05.2001

32.

HENGELMAN DANIEL

PTUJ

425

18.09.1994
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33.

JEROD BRANKO

RUŠE

306

07.06.1992

34.

ŠERC MIHAEL

RUŠE

221

29.08.1988

35.

MIKŠA IVAN

RUŠE

756

11.09.2004

36.

OBROVNIK MARJAN

RUŠE

600

12.05.2001

37.

HARNIK NIKO

RUŠE

307

07.06.1992

38.

DEMŠIČ ANTON

TAM

740

11.09.2004

39.

BRAČKO ANTON

TAM

739

11.09.2004

40.

DOBRILA VINKO

TAM

225

29.08.1988

41.

BERGLEZ PAVEL

TAM

741

11.09.2004

42.

PETAN MARJAN

TISA

570

12.05.2001

ODBOR ZA PLANINSKE POTI SAVINJSKE
v Mozirski koči na Golteh dne 13. septembra 2008
01.

BALANTIČ RAJKO

BAJTAR VELIKA PLANINA

685

29.11.2003

02.

NARAT BLAŽ

BAJTAR VELIKA PLANINA

686

29.11.2003

03.

NARAT MARTIN

BAJTAR VELIKA PLANINA

684

29.11.2003

04.

RAVNIKAR ANDREJ

BLAGOVICA

679

29.11.2003

05.

KOMPARE VINKO

BLAGOVICA

680

29.11.2003

06.

EGETE SAŠO

DOMŽALE

562

04.06.2000

07.

BODLAJ ZDRAVKO

KAMNIK

675

29.11.2003

08.

JERAS PETER

KAMNIK

670

29.11.2003

09.

KLENC JOŽE

KAMNIK

674

29.11.2003

10.

OBREZA FRANC

KAMNIK

673

29.11.2003

11.

POHLIN FRANC

KAMNIK

672

29.11.2003

12.

ROSTAN IVO

KAMNIK

671

29.11.2003

13.

ZORMAN DAVORIN

KOMENDA

605

12.01.2001

14.

ŠTERN SEBASTJAN

KOMENDA

552

12.01.2001

15.

VIDMAR FRANC

KOMENDA

554

12.01.2001

16.

HACE GORAZD

KRANJ

546

04.06.2000

17.

BENEDIK JOŽE

KRANJ

375

17.10.1993

18.

ZAJC JOŽE

MERCATOR

529

25.05.2000

19.

BURKELJ JOŽE

PREBOLD

399

31.05.1994

20.

VEDENIK DUŠAN

PREBOLD

435

28.05.1995

21.

GAŠPARIČ STANKO

REČICA OB SAVINJI

395

14.04.1994

22.

STRAŽE IVAN

ŠENTJUR

238

30.09.1989

23.

ŽALAR ANDREJ

ŠENTJUR

657

14.06.2003

24.

MEŽA SLAVKO

VELENJE

334

23.05.1993

25.

KUMER TOMAŽ

VINSKA GORA

601

12.05.2001

26.

LESJAK MARIJA

VINSKA GORA

602

12.05.2001

27.

VAŠ MARTIN

ZABUKOVICA

449

28.05.1995

28.

NUNČIČ FLORIJAN

ZAVOD ZA ZDR.VAR. CELJE

027

05.12.1982

29.

KRAJNC IGOR

ZAVOD ZA ZDR.VAR. CELJE

264

30.09.1989

30.

RATEJ KONRAD JOŽE

ŽELEZNIČAR CELJE

191

09.11.1987

31.

VOLAVŠEK ALBIN

ŽELEZNIČAR CELJE

656

14.06.2003
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ODBOR ZA PLANINSKE POTI LJUBLJANA
v Slavkovem domu na Golem Brdu, dne 04. oktobra 2008
01.

URANKAR PETER

BLAGOVICA

444

28.05.1995

02.

TRDIN MARKO

BLAGOVICA

443

28.05.1995

03.

PODBELŠEK ALEŠ

BLAGOVICA

441

28.05.1995

04.

PODBELŠEK MIRKO

BLAGOVICA

442

28.05.1995

05.

KOGOVŠEK JANEZ

HORJUL

610

05.04.2002

06.

ČEPON ROMAN

HORJUL

609

05.04.2002

07.

BLAŽIČ IVAN

IMP LJUBLJANA

624

04.12.2002

08.

GODEC ANDREJA

IMP LJUBLJANA

625

04.12.2002

09.

KAVČIČ NAJA

IMP LJUBLJANA

623

04.12.2002

10.

TIGLER FRANJO

OBRTNIK

483

26.05.1999

11.

PRIMAR JANEZ

POLJE

687

29.11.2003

12.

SOBOČAN BOJAN

RAŠICA

prej Viharnik

737

23.05.2004

13.

MALOVRH MIHA

RAŠICA

prej Šmarna gora

372

17.10.1993

14.

BOHINC JANEZ

RAŠICA

147

27.04.1986

15.

DRMOTA FRANC

SOVODENJ

486

11.09.1994

16.

TELBAN LOVRO

SOVODENJ

095

09.06.1984

17.

ŠIFRAR BOJAN

SOVODENJ

412

11.09.1994

Skupno 129 udeležencev

Seznam licenčnih izpopolnjevanj in udeležencev v letu 2009
LICENČNO IZPOPOLNJEVANJE NA GAŠPERJEVI KOČI
v Gašperjevi koči pod Velikim Kozjem, dne 28. marca 2009
1.

MEDVEŠEK JANKO

VIDEM KRŠKO

328

18.04.1993

2.

PLOHL FRANC

ZAGORJE OB SAVI

712

23.05.2004

3.

FAJFAR FRANC

ZAGORJE OB SAVI

274

07.10.1990

4.

DRNOVŠEK VILI

ZAGORJE OB SAVI

711

23.05.2004

5.

HRIBERŠEK ALOJZ

KUM TRBOVLJE

718

23.05.2004

6.

KLANČIŠAR TEO

KUM TRBOVLJE

719

23.05.2004

7.

DRNOVŠEK ANTON

KUM TRBOVLJE

720

23.05.2004

8.

ŽIŽMOND TONE

VELENJE

357

14.04.1994

9.

PETEK IVAN

VELENJE

397

14.04.1994

10.

SKAZA MARJAN

VELENJE

363

14.04.1994

11.

ČERNE SREČO

VRANSKO

046

05.12.1982

12.

IZLAKAR IVAN

VRANSKO

047

05.12.1982

13.

KRAŠEK JOŽE

LAŠKO

726

23.05.2004

14.

WIEGELE FRANČIŠKA

LAŠKO

729

23.05.2004

15.

WIEGELE KAREL

LAŠKO

728

23.05.2004

16.

KLEMENČIČ MARJAN

LAŠKO

725

23.05.2004

17.

MOHAR ALEŠ

LITIJA

152

24.05.1987

18.

HORJAK MILAN

HRASTNIK

278

07.10.1990

19.

BASTIČ MARJAN

HRASTNIK

121

27.04.1986
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20.

BEČIČ SEAD

HRASTNIK

333

18.04.1993

21.

ROVAN MARJAN

BREŽICE

069

11.11.1983

22.

SLOVENEC MARTIN

BREŽICE

330

18.04.1993

23.

TOMIČ MILAN

BREŽICE

732

23.05.2004

LICENČNO IZPOPOLNJEVANJE NA PEČOVNIŠKI KOČI
v Pečovniški koči na Grmadi, dne 09. maja 2009
1.

ARNŠEK FRANC

GALICIJA

540

25.05.2000

2.

TOPLAK ROMAN

GRMADA CELJE

522

25.05.2000

3.

ŠINKO FRANC

GRMADA CELJE

370

14.04.1994

4.

LAMUT DAVORKA

GRMADA CELJE

537

25.05.2000

5.

LAMUT ŽELJKO

GRMADA CELJE

538

25.05.2000

6.

EKSELENSKI BOJAN

GRMADA CELJE

660

14.06.2003

7.

COKAN MIRAN

GRMADA CELJE

659

14.06.2003

8.

ANTAVER RENATA

GRMADA CELJE

658

14.06.2003

9.

PAVEC FRANCI

KRIŽE

697

12.12.2003

10.

STEGNAR JOŽE

KRIŽE

698

12.12.2003

11.

POJE JOŽE

KOČEVJE

556

26.01.2001

12.

SELAN ANTON

KOČEVJE

478

26.05.1999

13.

POGORELČNIK JOŽE

NAZARJE

662

14.06.2003

14.

BLATNIK JANEZ

NAZARJE

661

14.06.2003

15.

POLIČNIK ZVONKO

NAZARJE

663

14.06.2003

16.

ZAGOŽEN BOŠTJAN

NAZARJE

664

14.06.2003

17.

GROŠELJ SLAVKO

ZAGORJE OB SAVI

536

25.05.2000

LICENČNO IZPOPOLNJEVANJE NA MIRNI GORI
v Domu na Mirni gori, dne 20. junija 2009
1.

STARIHA DUŠAN

SEMIČ

815

08.10.2005

2.

STAREŠINIČ STANISLAV

ČRNOMELJ

814

08.10.2005

3.

TEŽAK MARTIN

METLIKA

693

29.11.2003

4.

ŽIVKOVIČ MLADEN

NOVO MESTO

286

23.12.1991

5.

FINK SLAVKO

NOVO MESTO

824

08.10.2005

6.

KOCIJANČIČ LUDVIK

NOVO MESTO

825

08.10.2005

7.

MURN ANDREJ

NOVO MESTO

828

08.10.2005

8.

ABRAM VINKO

NOVO MESTO

695

29.11.2003

9.

KREVS ALEŠ

NOVO MESTO

827

08.10.2005

10.

BOHINC MATJAŽ

POLOM KOSTANJEVICA NA K.

694

29.11.2003

11.

ŠTOKAR FRANC

POLOM KOSTANJEVICA NA K.

669

14.06.2003

12.

PALČIČ ANTON

POLOM KOSTANJEVICA NA K.

668

14.06.2003
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LICENČNO IZPOPOLNJEVANJE PRI KUMRU V KOPRIVNI
pri Kumru v Koprivni, dne 11. julija 2009
1.

LIPOVD FRANC

LJUBNO OB SAVINJI

031

05.12.1982

2.

MAROVT JOŽE

LJUBNO OB SAVINJI

032

05.12.1982

3.

MAROVT FRANC BRANKO

LJUBNO OB SAVINJI

033

05.12.1982

4.

NERAT OŽE

LJUBNO OB SAVINJI

035

05.12.1982

5.

BRATE FRANC

MORAVČE

487

26.05.1999

6.

CERAR ALOJZ

MORAVČE

488

26.05.1999

7.

CERAR PETER

MORAVČE

636

04.12.2002

8.

PERGAR JANEZ

MORAVČE

638

04.12.2002

9.

PERGAR PETRA

MORAVČE

637

04.12.2002

10.

POZNIČ LOVRENC

MORAVČE

639

04.12.2002

11.

KVASNIK VINKO

OŽBALT KAPLA

771

30.10.2004

12.

KVASNIK MALČKA

OŽBALT KAPLA

770

30.10.2004

13.

KOTNIK MAKSIMILJAN

DRAVOGRAD

498

30.06.1999

14.

KOTNIK JAKA

DRAVOGRAD

573

12.05.2001

15.

MOČNIK ROMAN

PREVALJE

314

30.10.1989

16.

POPIČ MARJAN

SLOVENJ GRADEC

354

23.05.1993

17.

SENICA JOŽE

SLOVENJ GRADEC

233

30.09.1989

18.

POGORELČNIK SLAVKO

SLOVENJ GRADEC

774

30.10.2004

19.

KREVH MARJAN

SLOVENJ GRADEC

775

30.10.2004

20.

KODELA JANEZ

MEŽICA

348

23.05.1993

21.

MLAKAR MIRKO

MEŽICA

501

30.06.1999

22.

OPREŠNIK JOŽEF

MEŽICA

502

30.06.1999

23.

OTIČ STANISLAV

DOLGA POT DRAVOGRAD

786

30.10.2004

24.

FRIDERIK WEISS

DOLGA POT DRAVOGRAD

512

30.06.1999

25.

REK FRANC

BRICNIK MUTA

767

30.06.2004

26.

JUVANČIČ JANEZ

BRICNIK MUTA

494

30.06.1999

27.

ZAVERŠNIK FRANC

MISLINJA

359

23.05.1993

28.

SUŠEC MIRKO

MISLINJA

351

23.05.1993

29.

ŠIPEK BOJAN

ČRNA NA KOROŠKEM

114

25.08.1985

30.

JELEN MARIJA

ČRNA NA KOROŠKEM

231

11.11.1988

LICENČNO IZPOPOLNJEVANJE PRI KONTRABANTARJU
pri Kontrabantarju v Dolenji vasi, dne 12. septembra 2009
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

FELTRIN DUŠAN
SLABE JANEZ
PETKOVŠEK MARINKA
DOLENC NEŽA
KOBAL JOŽE
RUS JERNEJ
RUDOLF JANEZ
KOBAL NIKO

IDRIJA
LOGATEC
LOGATEC
LOGATEC
LOGATEC
LOGATEC
LOGATEC
LOGATEC
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612
611
479
135
481
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05.04.2002
05.04.2002
05.04.2002
26.05.1999
27.04.1986
26.05.1999
26.05.1999
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

PETELIN ROMAN
ČEŠAREK GREGOR
DROBNIČ ANDREJ
GALIČ IGOR
SETNIČAR BORUT
DVANAJŠČAK STANE
ROBIČ DRAGO
ŽELEZNIK MILAN
PLEŠKO MATEVŽ
SUSMAN JAKOB
URŠIČ SEBASTJAN
RAJMUND STERLE

RIBNICA
RIBNICA
RIBNICA
BLAGAJANA
BLAGAJANA
BLAGAJANA
BLAGAJANA
HORJUL
VRHNIKA
VRHNIKA
KOMENDA
SNEŽNIK‐LOŠKA DOLINA

561
551
845
606
608
604
607
485
616
619
550
615

26.01.2001
26.01.2001
01.10.2005
05.04.2002
05.04.2002
05.04.2002
05.04.2002
26.05.1999
05.04.2002
05.04.2002
12.01.2001
05.04.2002

Skupno 102 udeleženca

Seznam licenčnih izpopolnjevanj in udeležencev v letu 2010
LICENČNO IZPOPOLNJEVANJE NA MRZLICI
v Planinskem domu na Mrzlici, dne 09. maja 2010
1.

LIPOGLAVŠEK STANISLAV

HRASTNIK

721

23.05.2004

2.

DRNOVŠEK MIRO

TRBOVLJE

714

23.05.2004

3.

POTRBIN ANZELM

TRBOVLJE

717

23.05.2004

4.

FRELIH MIRAN

TRBOVLJE

716

23.05.2004

5.

TURNŠEK VILI

TRBOVLJE

715

23.05.2004

6.

BROD CVETO

LAŠKO

888

30.09.2006

7.

KAMENŠEK VOJKO

LAŠKO

891

30.09.2006

8.

VIDEC JOŽE

LAŠKO

889

30.09.2006

9.

KAMENŠEK FRANC

LAŠKO

890

30.09.2006

10.

GUČEK JANKO

LITIJA

708

23.05.2004

11.

CESTNIK DANE

LITIJA

710

23.05.2004

12.

SKUBIC BRANE

LITIJA

895

30.09.2006

13.

ZAJEC JANEZ

SEVNICA

731

23.05.2004

14.

RUPAR ALOJZ

SEVNICA

730

23.05.2004

15.

BOŽIČ VALENTIN

SEVNICA

894

30.09.2006

16.

KMETIČ PRIMOŽ

RADEČE

897

30.09.2006

17.

GRAHEK DAVID

RADEČE

900

30.09.2006

18.

CVIKL MATJAŽ

RADEČE

898

30.09.2006

19.

OBOLNAR SAŠO

RADEČE

899

30.09.2006

20.

GROS FRANC

RADEČE

323

18.04.1993

21.

SKALIČ MIROSLAV

RIMSKE TOPLICE

723

23.05.2004

22.

KAJTNA JANI

RIMSKE TOPLICE

724

23.05.2004

LICENČNO IZPOPOLNJEVANJE V BISTRIŠKEM VINTGARJU
Kmečki turizem Kropec, Kovača vas pri Slov. Bistrici, dne 22. maja 2010
1.

TROP BOGOMIR

PREVALJE

315

30.10.1989

2.

ROBIN STANKO

PREVALJE

778

30.10.2004

3.

REBOLJ ANDREJ

PREVALJE

508

30.10.1989
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4.

KORDEŽ AVGUST

PREVALJE

777

30.10.2004

5.

SEDOVŠEK MARTINA

GRMADA CELJE

874

21.05.2006

6.

FAKIN BRANE

GRMADA CELJE

875

21.05.2006

7.

KOLAR SREČKO

GRMADA CELJE

525

25.05.2000

8.

MALLY MARJAN

POLJČANE

592

12.05.2001

9.

LORBER ALBIN

DONAČKA GORA ‐ STOPERCE

750

11.09.2004

10.

KUNAC KRISTJAN

DONAČKA GORA ‐ STOPERCE

751

11.09.2004

11.

PLAVČAK JOŽE

DONAČKA GORA ‐ STOPERCE

749

11.09.2004

12.

PASTIRK OTON

MARIBOR MATICA

755

11.09.2004

13.

BRAČKO JOŽE

PALOMA SLADKI VRH

747

11.09.2004

14.

TROP PRIMOŽ

PTUJ

599

12.05.2001

15.

BLAZINŠEK VIDKO

VOJNIK

437

28.05.1995

16.

KMETEC FRANCI

VOJNIK

884

21.05.2006

LICENČNO IZPOPOLNJEVANJE NA GROHOTU
v Planinskem domu na Grohotu, dne 3. julija 2010
1.

KRAJGER KRISTJAN

PREVALJE

350

23.05.1993

2.

KAISER IGO

VUZENICA

339

23.05.1993

3.

LESJAK DOMINIK

MEŽICA

240

30.09.1989

4.

ŠTRUKL FRANC

ČRNA NA KOROŠKEM

511

30.06.1999

5.

PEČOVNIK NEŽKA

ČRNA NA KOROŠKEM

503

30.06.1999

6.

SKUTNIK ERVIN

BRICNIK MUTA

772

30.10.2004

LICENČNO IZPOPOLNJEVANJE NA KRIŽNI GORI
na kmečkem turizmu Tekavča ograda v Grahovem, dne 02. oktobra 2010
1.

VESEL NORIS

SLAVNIK

733

23.05.2004

2.

JELUŠIČ DARIJ

SLAVNIK

734

23.05.2004

3.

POTISEK MARIJAN

VIHARNIK

555

20.01.2001

4.

KREK NEŽKA

SOVODENJ

699

12.12.2003

5.

KREK BOŠTJAN

SOVODENJ

706

12.12.2003

6.

LIKAR VIKTOR

SOVODENJ

701

12.12.2003

7.

JEVŠNIK SLAVKO

POLZELA

514

25.05.2000

8.

TOMINŠEK EVGEN

POLZELA

515

25.05.2000

9.

PIŽORN VILJEM

POLZELA

361

14.04.1994

10.

PLAVČAK STANKO

POLZELA

436

28.05.1995

11.

KORBER ANDREJ

POLZELA

446

28.05.1995

12.

PALIR ALOJZ

POLZELA

362

14.04.1994

13.

ZEGA MITJA

OBRTNIK LJUBLJANA

843

01.10.2005

Skupno 57 udeležencev

Načelnik Komisije za planinske poti
Tone Tomše
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Komisija za varstvo gorske narave

PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE
Komisija za varstvo gorske narave
Dvoržakova ulica 9, 1000 Ljubljana
tel: 01/ 43 45 686; fax: 01/43 45 691;
E‐mail: varstvo.narave@pzs.si
Na podlagi prvega odstavka 17. člena Pravilnika komisije za varstvo gorske narave Planinske zveze Slovenije (Obvestila PZS, št.
11, z dne 15. 11. 2004) sklicujem

ZBOR DELEGATOV KOMISIJE ZA VARSTVO GORSKE NARAVE
v soboto, 20. novembra 2010, ob 9.30. uri
v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu, Zabrv 12, Ig

Dnevni red:
1. Predavanje: dr. Peter Skoberne – Biotska raznovrstnost (1 ura)
2. Izvolitev delovnega predsedstva in organov Zbora KVGN 2010
3. Poročilo o delu KVGN v letu 2010
4. Razprava o poročilih
5. Predstavitev in potrditev programa dela in finančnega načrta KVGN za leto 2011
6. Razrešitev sedanje načelnice, članov KVGN ter odborov
7. Volitve novega načelnika in članov KVGN
8. Podelitev priznanj dr. Ángele Piskernik
9. Razno.
Vabljeni so vsi varuhi gorske narave, pravico glasovanja pa imajo vodje odborov za varstvo gorske narave pri MDO‐ jih oz. dele‐
gati ter naključno izbrani varuhi gorske narave.
Načelnica KVGN UO PZS
Rozalija Skobe l.r.

Ljubljana, 11. 10. 2010

OSTALI POVABLJENI:
predsednik PZS
podpredsednika PZS
načelniki komisij PZS
urednik PV

Pojasnilo:
Po Pravilniku komisije za varstvo gorske narave PZS (2. odst. 16. člena) imajo:
MDO‐ji Gorenjska, Koroška, Ljubljana, Podravje, Savinjska in Zasavje po 2 delegata, ostali pa po enega – skupaj 18 delegatov.
Enako število delegatov (18) sestavljajo tudi varuhi gorske narave – izbrani naključno izmed do sedaj 171 usposobljenih VGN
po vsej Sloveniji.
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Podelitev diplom varuhom gorske narave – 8. usposabljanje 2010
Letos je 10 let od prve ideje za usposabljanje naravovarstve‐
nih strokovnih kadrov v PZS. Ideja in pozneje realizacija tega
strokovnega usposabljanja izhajata z Dolenjske, zato ni naklju‐
čje, da je bila osma svečana podelitev prav na Dolenjskem. Do
sedaj je Komisija za varstvo gorske narave pri UO PZS izvedla
že 8 usposabljanj in v njih usposobila 171 varuhov gorske
narave, katerih naloga je v PD spremljati in usmerjati različne
dejavnosti, ki so v skladu z načeli varovanja gorske narave.
Program, ki je bil 2002 zasnovan, je bil v letu 2004 potrjen s
strani Strokovnega sveta RS za šport na Ministrstvu za šolstvo
in šport. V letu 2008 je bil na osnovi nekajletnih izkušenj
KVGN dopolnjen in seveda ponovno potrjen za štiri leta.
Udeleženci usposabljanja se seznanijo z ohranjanjem narave
in naravnih vrednot, s posebnimi varstvenimi območji, tudi z
omrežjem Nature 2000 ter Alpsko konvencijo, temeljnem
dokumentom za ohranitev Alp, katerega podpisnica je tudi
Slovenija, Trenutno pa celo predseduje organom AK.
Udeleženci se na usposabljanju seznanijo tudi z organizirano‐
stjo in delovanjem KVGN znotraj PZS ter z delovanjem Odbo‐
rov za varstvo gorske narave pri Meddruštvenih odborih in
nalogami in dejavnostmi Odsekov za varstvo narave v PD.
Spoznajo gorski naravi prijazne dejavnosti planincev, z naloga‐
mi in metodami dela VGN, s predpisi na področju ohranjanja
narave, z zavarovanimi območji v gorskem svetu, kulturno
krajino, spoznajo značilnosti gorskega sveta, njegovo rastlins‐
tvo in živalstvo ter spoznajo zaščitene in ogrožene rastlinske
in živalske vrste. Spoznajo tudi negativne dejavnosti človeka
na gorsko naravo s poudarkom na posledicah množičnega
obiska gora, ki je vsako leto večji.
Predavanja smo izvedli v planinskih kočah in na praktičnih
primerih v naravi. Začeli smo na Gorjancih, nadaljevali na Lisci
in zaključili v dolini Vrat. Zaradi velikega števila ur so bila pre‐
davanja tudi po cel dan, vendar so kvalitetni predavatelji
uspeli vzdrževati motivacijo udeležencev na najvišjem nivoju
prav zaradi visoko strokovnih, zanimivih in pestrih predavanj.
Še enkrat se vsem najlepše zahvaljujem.
Po uspešno opravljenem pisnem izpitu (opravili so ga vsi ude‐
leženci), so v mesecih julij in avgust nastajale seminarske
naloge. Vseh 27 piscev nalog in mentorji so ponovno dokazali,
da jim ni vseeno, kaj se dogaja z našo vsak dan bolj ogroženo
naravo. Nastale so kvalitetne seminarske naloge, ki bodo velik
prispevek na področju varovanja narave za PD, iz katerih ude‐

leženci izhajajo. Nekatere so bile že tudi izvedene v praksi,
druge pa še bodo. To je tudi konkreten prispevek PZS, KVGN
in novih VGN na področju varovanja in ohranjanja gorske
narave.
Vsem diplomantom iskreno čestitam. Ponosni smo na vas.
KVGN je tudi s pomočjo vas dosega svoj namen in cilje.
Posebej se zahvaljujem županu občine Šentrupert Rupertu
Goletu, ki podpira naravovarstvene dejavnosti, predsedniku
PD Polet Šentrupert Bojanu Brezovarju za pobudo, da bi bila
podelitev diplom na Dolenjskem na 11. tradicionalnem poho‐
du po Steklasovi poti, podpredsedniku Tonetu Tomšetu za
vzpodbudne besede, ter posebej predsedniku MDO PD
Dolenjske in Bele krajine Rudiju Skobetu za desetleno aktivno
podporo projektu VGN in vsem, ki so se udeležili naše sveča‐
nosti.
Program usposabljanja je v Evropi edinstven in je požel že

vrsto pohval s strani tujih Planinskih zvez, nenazadnje pa ga je
v svojem govoru v avgustu, ob odprtju Slovenskega planinske‐
ga muzeja v Mojstrani, pohvalil tudi sam predsednik države
dr. Danilo Turk.
Načelnica KVGN
Rozi Skobe
Rudi Skobe

V oktobrski številki Planinskega vestnika
V oktobrski številki Planinskega vestnika smo kar nekaj pros‐
tora namenili svetu pod nami, jamam in breznom. Franci
Gabrovšek predstavlja jame in jamarstvo v Kaninskem pogor‐
ju, Miha Čekada kataster jam pri Jamarski zvezi Slovenije,
Mojca Stritar pa Milana Ferrana, raziskovalca novih jam. Da
ne bi ostalo samo pri branju, lahko kakšno od jam tudi obišče‐
te, zato smo pripravili dva opisa poti k jami Viršnica na
Radenskem polju ter k Skedneni in Vranji jami na Planinskem
polju.
Predstavljamo vam tudi Stephena Goodwina, urednika publi‐
kacije The Alpine Journal iz Velike Britanije Suresh Prasad
Pradhana, veleposlanika Nepala in oskrbnika koče Klemenča
jama Lenko Kračun in Franca Vahterja. V rubriki Z nami na pot
predstavljamo Breginjski kot in gore nad planino Pecol.
Seveda ne manjka rubrike o varstvu narave, kjer predstavlja‐
Obvestila Planinske zveze Slovenije

mo belko in pojasnilo Zavoda za gozdove o rumenenju smrek,
dodali smo nekaj novic s področja športnega plezanja, druš‐
tvenih dejavnosti, literature, alpinističnih novic …
Želimo vam prijetno branje Planinskega vestnika!
Uredništvo
www.planinskivestnik.com
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Vodniška komisija

PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE
Vodniška komisija
Dvoržakova ulica 9 (p.p. 214), 1001 Ljubljana
http://vk.pzs.si; veronika.susman@pzs.si
tel. št.: 01/434‐56‐89, fax: 01/434‐56‐91
Na podlagi 15. člena Pravilnika o organiziranosti vodnikov PZS (Obvestila PZS, številka 4, 9. april 2004) Vas vabim na

ZBOR VODNIKOV PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE,
ki bo v soboto, 27. novembra 2010, ob 09. uri v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani
(Triglavska c. 49, Mojstrana).
PREDVIDEN DNEVNI RED:
1. Začetek Zbora vodnikov PZS, izvolitev delovnega predsedstva in organov zbora
2. Poročilo verifikacijske komisije
3. Podelitev priznanj Zaslužni vodnik PZS in Častni vodnik PZS
4. Sprejem Poslovnika o delu Zbora vodnikov PZS
5. Poročilo o delu VK PZS in podkomisij za leto 2010
6. Razprava o poročilih
7. Poročilo komisije za pripravo volitev
8. Odločanje o razrešnici organov VK PZS
9. Volitve organov VK PZS za obdobje 2010–2014
10. Objava rezultatov volitev
11. Potrditev programa dela in finančnega načrta VK PZS za 2011
12. Razno
Vabljeni ste vsi vodniki PZS, pravico glasovanja pa imajo delegati in načelniki odborov vodniških odsekov MDO.
Načelnik VK PZS:
Boris Madon l. r.

Planinski koledarček 2011
Planinska zveza Slovenije bo tudi za leto 2011 izdala PLANINSKI KOLEDARČEK 2011.
Vse Meddruštvene odbore planinskih društev zato prosimo, da najkasneje do 25. oktobra 2010 pismeno na priloženem obraz‐
cu sporočijo na sejah Meddruštvenih odborov usklajene prireditve, pohode in druga akcije, ki so širšega pomena, namenjene
tudi planincem drugih društev. Osrednja akcije planinske organizacije za leto 2009 bo dogovorjena na sestanku s predsedniki
MDO!
Pri načrtovanju akcij upoštevajte, da bo:
•
7. maja 2011 zasedanje skupščine PZS
•
4. junija 2011 pa Dan slovenskih planincev
in zato na ta dva dneva ne načrtujte večjih planinskih prireditev, izobraževanj, izpopolnjevanj in tečajev.
Prosimo – ne prezrite razpisa – in upoštevajte postavljene roke, saj drugače težko ustrežemo skupni želji, da bo koledarček
natisnjen do konca meseca novembra, pregled prireditev pa posredovan športnim ustanovam in pravočasno dosegljiv na splet‐
nih straneh PZS. Akcije, ki so namenjene društvom, zlasti vzgojne in izobraževalne, naj sporočijo tudi komisije/odbori Upravne‐
ga odbora PZS.
PRIJAV, PRISPELIH PO ROKU NE BOMO UPOŠTEVALI.
Vsi obrazci (v prilogi) morajo biti podpisani in žigosani s strani predsednika MDO PD ali njegovega namestnika!
Akcije za tujino in vzgojno‐izobraževalne akcije napišite posebej!
Obrazec naj izpolnijo tudi komisije/odbori UO PZS!

Obvestila Planinske zveze Slovenije
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MEDDRUŠTVENI ODBOR: ______________________________________________________________

DATUM PRIREDITVE

NAZIV, NAMEN IN KRAJ PRI‐
REDITVE, POHODA IN DRU‐
GA AKCIJE

DATUM:___________________________

Obvestila Planinske zveze Slovenije

ORGANIZATOR AKCIJE

MP

INFORMACIJE, NATANČNEJŠI
PODATKI

________________________________
(podpis)
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Podatki o obratovanju planinske koče v letu 2011
Za koledarček planinskih akcij potrebujemo podatke o obratovanju planinskih koč v prihodnjem letu, tako kot vsako leto, tudi
letos. Večini planinskih društev, ki upravljajo planinske koče smo obrazec za vpis podatkov poslali že tudi v elektronski obliki,
objavljamo pa ga tudi v tej številki Obvestil.
Prosim vas, da obrazec natančno izpolnite in ne mešate (velikokrat se to zgodi) termina Stalno odprto (SO) in odprto za
weekende (OSNP). Orientirajte se le na najbolj pomembne podatke zlasti pri informatorjih, saj smo omejeni s prostorom, zato
vpišite ime le ene osebe in eno telefonsko številko.
Prosimo vas, da nam podatke sporočite na PZS do 25. oktobra 2010.
Hvala za pomoč in lep pozdrav.

PLANINSKA KOČA

_____

Koča bo odprta stalno (SO) od:_____________________ do _______________________

Koča bo odprta za weekende (OSNP) od:

do:

_______

Telefon v koči:

_____________

Ime in priimek oskrbnika koče _______________________________________tel:
Ali
Ime in priimek najemnika koče _______________________________________tel:
Ime in priimek informatorja:

_______

tel:

(informator je oseba, zadolžena s strani PD, da posreduje informacije obiskovalcem koče in PZS)
Če ima PD ali koča elektronsko pošto napišite naslov:

______________

Če ima PD spletni naslov ga napišite:

Obvestila Planinske zveze Slovenije

______________
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Razpisi in natečaji

FOTOGRAFSKI NATEČAJ ALPSKE KONVENCIJE
Rok oddaje: 15. 10. 2010
Stalni sekretariat Alpske konvencije pripravlja poseben fotografski natečaj za izbor 12 najboljših fotografij za koledar za leto
2011.
Strinjati se moraš s pogoji za sodelovanje (v angleščini) in potem lahko pošlješ fotografijo. Za izbor motivov je na razpolago
12 tem Alpske konvencije (prebivalstvo in kultura, urejanje prostora, ohranjanje čistega zraka, varstvo tal, vodno gospodarstvo,
varstvo narave in krajinska nega, gorsko kmetijstvo, gorski gozd, turizem in prosti čas, promet, energija, gospodarjenje z odpad‐
ki). Če bo žirija izbrala tvojo fotografijo med 12 najboljših prejmeš poleg 5 izvodov koledarja še lepo nagrado.
Ekipa Stalnega sekretariata Alpske konvencije se veseli prejema zanimivih fotografij in vsem sodelujočim želi veliko sreče!
Več na: http://www.alpconv.org/themes/PhotoCont_sl.htm
Sedež v Innsbrucku:
Herzog‐Friedrich‐Straße 15
6020 Innsbruck
Avstrija
Tel.: 0043‐512‐588589‐0
Faks: 0043‐512‐588589‐20
E‐naslov: info@alpconv.org
www.alpconv.org

Oddeljeni sedež v Bolzanu:
Viale Druso / Drususallee 1
39100 Bolzano / Bozen
Italija
Tel.: 0039 0471 055352
Faks: 0039 0471 055359
E‐naslov: info@alpconv.org
www.alpconv.org

RAZPIS POTOVALNIH ŠTIPENDIJ ALPSKE KONVENCIJE
Razpis za podelitev potovalnih štipendij Vie Alpine je zdaj odprt! Skupaj s Stalnim sekretaria‐
tom Alpske konvencije ter sekreta
riatom Vie Alpine Kneževine Monako bo Via Alpina finančno podprla tri izvirne projekte po
poteh in v zvezi s potmi Vie Alpine.
Projekti morajo ponujati osebni pogled na Vio Alpino, čezmejno pohodništvo (ali glede vsake
druge oblike nemotorizirane mobilnosti) in glede pomembnih tem za trajnostni razvoj Alp.
Izbrani kandidati bodo prejeli finančno pomoč v višini 1.000 evrov. Njihove projekte bo širše
predstavila omrežje Via Alpina.
Rok za oddajo prijav za projekte, ki se bodo izvajali leta 2011, je 15. november 2010.
Prijavni obrazec in vse informacije najdete na spletni strani:
http://www.via‐alpina.org/sl/page/781/potovalne‐stipendije‐vie‐alpine

VODNIK ALPSKE KONVENCIJE—PER ALPES
Dvajset krožnih pohodnih tur za odkrivanje Alp
Alpe, s svojo pestrostjo in raznolikostjo, tvorijo enotni sistem. S predstavljanjem Alp kot trajnostne turistične destinacije, ki
presega meje posameznih držav, želi ta publikacija prispevati k izvajanju protokola Alpske konvencije za področje turizma.
Če želite prejeti izvod te knjige, nam prosim pošljite elektronsko sporočilo na: info@alpconv.org

Obvestila Planinske zveze Slovenije
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KJE, KAJ, KDAJ, ...
Napovednik dogodkov v organizaciji PD in MDO
16. 10. 10 V neznano
PD IMP
Janez Seliškar 031 652 140

16. 10. 10 Remšendol
PD Viharnik
Borut Vukovič 031 805 686

16. 10. 10 12. memorial Janeza Jegliča ‐
Johana, Osp
PD Domžale
Silvo Karo 041 575 570,
silvo.karo@siol.net

17. 10. 10 Kostanjeva nedelja na
Bohorju
PD Bohor Senovo
Tone Petrovič 031 866 831

16. 10. 10 Kostanjev piknik pri
Kostanjeviški jami
PD Krka Novo mesto
Majda Markovič 041 577 822
16. 10. 10 Jesenski pohod Oplotnica ‐
Pesek
PD Oplotnica
Miran Čoh 041 327 266
16. 10. 10 Čistilna akcija
PD Drava Maribor
Simona Belec 041 278 273
16. 10. 10 8. pohod Silva Mravljeta po
Polhograjskih Dolomitih
PD Obrtnik
Ajda Žitnik 041 982 780,
ajda.zitnik@siol.net
16. 10. 10 16. pohod spominov po
Radenskem polju polji in Ilovi gori
PD Grosuplje
Franc Štibernik 01 787 33 45,
041 696 940
16. 10. 10 14. pohod po Miškovi poti
PD Lendava
László Ligeti 040/ 205 778

17. 10. 10 Pohod na Kremžarico ob
dnevu OZN
PD Slovenj Gradec
Primož Areh 041 657 686,
Ivan Hartman 031 609 831,
Stane Plevnik 041 832 035
17. 10. 10 14. pohod po Lavričevi poti
PD Šentvid pri Stični
Maks Jerin 041 454 097,
Sonja Trlep 041 456 914
17. 10. 10 Klek (Hrvaška)
PD Podpeč ‐ Preserje
Marko Goršič 01 3631 175, 041 795 006
17. 10. 10 Brkini in kostanjev piknik,
817 m
PD Ljubljana ‐ Matica
01 23 12 645
17. 10. 10 Pot v neznano
PD Ajdovščina
041 759 773, 031 588 557
17. 10. 10 Najlepše jesenske barve
bohinjskih planin in doline Sedmerih
triglavskih jezer
PD Pošte in Telekoma Ljubljana
Martina Šuštar 031 234 911
Janko Marn 031 314 107

www.pzs.si
Tone Jesenko 051 323 335,
tone.jesenko@siol.net
23. 10. 10 Skupna tura VO (interno
vodniško izpopolnjevanje)
PD Ljubljana ‐ Matica
01 23 12 645
23. 10. 10 Kurji vrh, Po Martuljku
PD Viharnik
Štefan Rojina 041 478 421
23. 10. 10 34. pohod »Po poteh Brežiške
čete«
PD Pošte in Telekoma Ljubljana
Mile Gugleta 031 379 568
Tone Jesenko 051 323 335
24. 10. 10 29. pohod okrog Žirov
PD Žiri
Robert Šubic 051 306 076
24. 10. 10 Ciprnik, 1746 m
PD Ljubljana ‐ Matica
01 23 12 645
30. 10. 10 Planinski pohod na Gornje
Laze v počastitev občine Semič
PD Semič
Franc Jakofčič 040 377 958
30. 10. 10 Macesnovec
PD Viharnik
Grega Rihar 041 211 693
31. 10. 10 Jesenski pohod in druženje
planincev na Javorniku
PD Javornik ‐ Črni vrh nad Idrijo
Igor Bonča 051 440 504

31. 10. 10 Pohod od Vipave ‐ Gradiška
tura ‐ do Javornika
17. 10. 10 2. pohod po poti štirih gradov
PD Križna gora
PD Atomske toplice ‐ Podčetrtek
Hermina Čuk 041 614 934
Mirela Kunst: 031 276 762
Dušan Plesničar 041 724 865
Ivan Šalamon: 041 794 104
16. 10. 10 24. kostanjeva sobota na Gori
31. 10. 10 Pohod ob občinskem prazniku
20. 10. 10 V neznano
Oljka
občine Lenart
PD Polzela
PD Ljubljana ‐ Matica
PD Lenart
Berni Palir 041 813 909
Luka Kočar 041 532 410
Franc Meke 031 755 610
16. 10. 10 Kostanjev piknik na Okrešlju 22. 10. 10 Srečanje planincev ‐ vetera‐
6. 11. 10 Lepi kamen, 900 m
PD Celje Matica
nov Podravja na Mariborski koči
PD Ljubljana ‐ Matica
03 492 48 50
MDO Podravja
Irena Košir 040 571 376
Tone Purg 031 331 042
16. 10. 10 Krasji vrh
6. 11. 10 Tradicionalni pohod od Litije
23. 10. 10 Z znanimi Ribničani na pot
PD Radovljica
do Čateža
SREDA, ČETRTEK od 18.00 ‐ 19.30,
PD Ribnica
PD Radovljica
Janez Centa 031 844 910
04 531 55 44, 031 345 209
04 531 55 44, 031 345 209
16. 10. 10 Virnikov Grintovec, 1654 m
23. 10. 10 Pohod po Žerdonarjevi poti
6. 11. 10 Krnska jezera, Pot spomina
PD Ljubljana ‐ Matica
PD Ojstrica
PD Ajdovščina
01 23 12 645
Ciril Černec 031 654 627
041 759 773, 031 588 557
16. 10. 10 Krn, 2244 m
23. 10. 10 34. pohod po poteh Brežiške
6. 11. 10 Slavnik
PD Ljubljana ‐ Matica
čete
PD Viharnik
01 23 12 645
PD Brežice
Borut Vukovič 031 805 686

16. 10. 10 30. pohod planincev in
krajanov Hom
PD Zabukovica
Jože Jančič 041 200 196
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NOVICE IZ PLANINSKIH DRUŠTEV
30. spominski pohod bazoviških žrtev

Slovenska planinska pot
Škofije ‐ Božiči ‐ Ankaran

6. septembra je minilo 80 let, ko so na bazoviški gmajni pod
streli črnih srajc umrli štirje primorski rodoljubi in protifašisti :
Ferdinand Bidovec, Fran Marušič, Zvonimir Miloš in Alojz
Valenčič. Bili so člani protifašistične narodnoobrambne or‐
ganizacije Tigr, ki se je upirala fašistični raznarodovalni politiki
na Primorskem in v Istri v času med prvo in drugo svetovno
vojno, ko je to območje pripadalo Italiji.
Bazoviška gmajna, s spomenikom ustreljenim tigrovcem, je
postala simbol upora Slovencev, še posebej Primorcev.
Vsakoletni popoldanski spominski svečanosti na bazoviški
gmajni se že trideset let pridružijo tudi pohodniki, ki počastijo
spomin na ustreljene junake s štiriurnim pohodom.
Že vsa leta ga organizira Planinski odsek Amaterskega šport‐
nega združenja SLOGA Bazovica z Viktorjem Stoparjem na
čelu, ki mu pomagajo pridne sodelavke in sodelavci. Tudi
letos so pohodniki krenili iz Bazovice proti Jezeru nad Glinšči‐
co ob robu doline do vasi Draga ter preko Peska (475 m) in
Gročane (492 m) do koče na Jermancu, kjer je bil krajši posta‐
nek, člani PD Sežana pa so jim ponudili čaj. Nato so krenili
pod Kokoš (672 m) ter z zastavami in pesmijo vkorakali na
prireditveni prostor. Pridružili so se množici udeležencev spo‐
minske slovesnosti, prisluhnili besedam slovenskih in italijan‐
skih govornikov in odličnemu kulturnem programu. Bilo je
slovesno in vzneseno, še posebej zaključek, ko so vsi skupaj
zapeli primorsko himno Vstajenje Primorske.
Pohoda se je letos udeležilo več kot 800 udeležencev, največ
do zdaj: prišli so ne samo iz bližnjih italijanskih in slovenskih
krajev, prišli so številni rodoljubi iz vse Slovenije in celo z
Reke. Prvič se je pridružilo 20 kolesarjev, članov kolesarskega
odseka Obalnega PD, ki so prikolesarili iz Kopra.
Pohodniki so po slovesnosti nadaljevali prijetno druženje ob
tradicionalni »pašta šuti« na vrtu v Bazovici. Organizatorji so
podelili planinskim in drugim društvom priznanja za zvestobo
na pohodih. Prejeli so jih: PD Ravne na Koroškem, PS KPD
Bazovica z Reke, SPD Trst, Integral Ljubljana, ŠD Devin‐
Nabrežina, PD Snežnik Il.Bistrica, PD Sežana, OPD Koper.
Posebno priznanje je prejel neutrudni organizator Viktor Sto‐
par.
Še dolgo so udeležence spremljale pozdravne besede Milana
Pahorja, predsednika organizacijskega odbora svečanosti:
»Naj gre iz kraja smrti sporočilo ljubezni, miru, sobivanja in
svobode.«

OBALNO PLANINSKO DRUŠTVO KOPER obvešča, da je na
odseku Slovenske planinske poti (SPP) med Škofijami in
Božiči izvedena deviacija pod zaselkom Stari grad , kjer je
pot potekala po dvorišču stanovanjske hiše. Trasa je tudi
temeljito očiščena in markacije obnovljene. Očiščen je tudi
del poti nad Ankaranom.

Prejšnji teden so se namreč zbrali člani OPD Koper in se zagri‐
zli v delo, ki ga ni bilo malo. V dveh akcijah je 11 prostovoljcev
pridno delalo do noči, kar ne čudi, saj je bila steza zaradi leto‐
šnjih obilnih padavin izredno zaraščena. Posekali in odstranili
so kupe podrastja in odstranili kamnite prepreke ter obnovili
markacije.

Urejena pot zdaj pričakuje pohodnike, saj je obisk primorske‐
ga dela SPP najbolj primeren prav v času od jeseni do poletja.
Žal podnebne spremembe in več padavin povzroča upravljav‐
cem poti – planinskim društvom ‐ veliko skrbi, saj tudi na
primorsko kraških, sicer tradicionalno suhih poteh, podrast
izjemno hitro raste in povzroča močno zaraščenost, s tem pa
neprestano delo vzdrževalcem poti. Zato naj bodo pohodniki
poti razumevajoči in potrpežljivi. Prav je da obvestijo odgo‐
vorne o stanju poti, a naj se vzdržijo pretiranim kritikam. Veli‐
ko koristneje bo, če se odzovejo na delovne akcije, ki jih pri‐
rejajo planinska društva. Morda poziv na delovne akcije v
novodobni stvarnosti izzveni starinsko (morda celo
»komunajzarsko«?), a navkljub novi miselnosti brez zagnane‐
ga prostovoljstva v planinstvu ne gre, ker bodo poti zelo hitro
neprehodne in hodili bomo lahko samo še po asfaltiranih
cestah.
Maruška Lenarčič
Aldo Zubin

Maruška Lenarčič
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Mladinska priloga Obvestil PZS
delovanje komisije so zaželjeni. Vabilo,
prijavnico in evidenčni list najdete v
nadaljevanju priloge.

UVODNIK
V vsakdanjiku običajnega Slovenca se zadnje
čase ogromno dogaja: vsak dan je plača
manjša, stavke vsakokrat pomenijo nekaj
drugega, vedno več je oglasov za različne
županske kandidate... pesimizem, politika in
nadležnost. Pa vendar se pri tem zastavi
vprašanje ali ljudje v življenju res nočejo
početi čisto nič drugega? In ob tem
pomislim, da sem lahko srečna, ker sem se s
hribi srečala že v trebuhu in s tem
nadaljevala od otroških let ter do danes.
Včasih je bila razlika med planinci in
običajnimi ljudmi večja, danes pa na žalost
tudi v hribih slišiš prej naštete besede kot so
recesija, 'jaz sem proti'... To je družbeno
onesnaževanje! Zdi se mi, da gorniki danes
mislijo samo na onesnaženje v smislu
smetenja po gorah, trganja rož, hrupa in
vzemirjanja živali. Nihče od njih pa ne
pomisli, da so v gorah tudi ostali planinci, ki
so se tja prišli predvsem sprostit. Lahko
rečem, da je treba ljudi, ki onesnažujejo
družbo, preprosto ignorirati in preslišati.
Ampak ignoriranje postane težko, ko sediš
zraven tako zelo angažirane družbe.
Nekoč sta obstajala dva svetova: tisti v
dolini z vsemi problemi vsakdanjika in tisti v
oblakih s sproščenimi trenutki v gorah. Ta
dva svetova sta se začela mešati... Planinci,
pojdite v gore in se sproščajte, na svetu je
ogromno lepih stvari, o katerih se lahko
pogovarjate.

TEKMOVANJA EKSPONENT
V sezoni 2010/2011 smo se pri Mladinski
komisiji odločili za popestritev na področju
planinske orientacije. Pripravljamo niz treh
tekmovanj z imenom EKSPONENT eksperiment
planinske
orientacije.
Tekmovanja
so
namenjena
predvsem
tekmovalcem, ki v planinskih področnih ligah
tekmujejo v kategorijah C in D. Z njimi
želimo še dodatno popularizirati planinsko
orientacijo in starejšim tekmovalcem
ponuditi kvaliteten trening pred dvodnevno
preizkušnjo
Slovenskega
planinskega
orientacijskega tekmovanja. Pri pripravi
tekem bomo sodelovali tudi z drugimi
organizacijami, pravila pa bodo malce
odstopala od klasičnih tekem v planinskih
orientacijskih ligah. Sistem tekmovanj
eksponent ekipam ne omogočajo uvrstitve v
tekmovalne kategorije SPOT-a, tekmovalci
pa bodo povabljeni, da tekmujejo v
kategoriji H in absolutni konkurenci.
Prvo izmed teh tekmovanj se bo odvijalo 6.
novembra v Slivnici pri Celju. Področni
orientacijski maraton poteka v dveh
kategorijah, tekmovalci pa tekmujejo v
izžrebanih parih. Več podatkov je v razpisu
tekmovanja.

NOV PRAVILNIK MLADINA IN GORE

Vesna Lenart

ZBOR MLADINSKIH ODSEKOV

Pred poletjem smo pri Mladinski komisiji
pozvali k oddaji predlogov za izboljšanje
tekmovanja Mladina in gore. S pomočjo
prejetih predlogov je v okviru Odbora za
mentorje planinskih skupin nastal predlog za
spremembe pravilnika tekmovanja, ki je bil
potrjen na seji UO MK PZS, dne 7.10.2010.
Glavna vsebinska sprememba je v tem, da
bodo mentorji po samem tekmovanju prejeli
fotokopijo izdelka svoje ekipe in rešitve.
Tako bodo mentorji in tekmovalci dobili
povratno informacijo o izkazanem znanju.
Na razpravo so prispeli tudi nekateri
predlogi, ki so bili vsebinsko preobsežni za
vključitev, ter bodo obravnavani na posvetu
mentorjev ob državnem tekmovanju.

Tudi letos MK PZS organizira zbor mladinskih
odsekov. Zbor bo potekal 13. novembra,
tokrat v Kulturnem domu v Mojstrani. Pred
zborom bo dopoldne omogočen ogled
planinskega muzeja, ki je svoja vrata odprl
poleti, člani komisije pa bomo za
udeležence pripravili tudi okroglo mizo. Ker
se izteka mandatno obdobje aktualnemu
vodstvu komisije ob zboru razpisujemo
volitve za devet voljenih članov upravnega
odbora MK PZS in predsednika MK PZS.
Predlogi za posameznike, ki bi po vašem
mnenju kvalitetno sooblikovali ali vodili
1
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Vabljeni udeleženci, ki razmišljate o prijavi
projekta v program Mladi v akciji, a šele
razvijate projektno idejo in se sprašujete o
najustreznejši akciji. Na delavnici boste
pridobili splošen pregled nad programom,
izvedeli
več
o
namenu,
vsebinskih
prednostnih nalogah ter političnem okviru
programa in pridobili prve vtise o različnih
vrstah projektov, ki se lahko vključijo vanj.
- v ponedeljek, 18. oktobra 2010 ob 12.
uri: Projekti mladinskih izmenjav (akcija
1.1) in Projekti mladih za demokracijo
(akcija 1.3);
Vabljeni udeleženci, ki ste že razvili
konkretno projektno idejo za prijavo
projekta mladinske izmenjave in se ob
izpolnjevanju
prijavne
dokumentacije
srečujete
s
konkretnimi
vprašanji.
Udeležencem priporočajo, da s seboj
prinesejo izpolnjeno prijavnico za akcijo
1.1.
Tokrat bo Nacionalna agencija programa
Mladi v akciji skupaj z izmenjavami
predstavila tudi akcijo 1.3 – Projekti mladih
za demokracijo, ki je namenjena izkušenim
prijaviteljem
v
projektih
mladinskih
izmenjav
in
mladinskih
pobud.
Udeležencem, ki so že razvili konkretno
projektno idejo za prijavo projekta mladih
za demokracijo in se ob izpolnjevanju
prijavne
dokumentacije
srečujejo
s
konkretnimi vprašanji priporočajo, da s
seboj prinesejo izpolnjeno prijavnico za
akcijo 1.3.
- v torek, 19. oktobra 2010 ob 10. uri:
Projekti Evropske prostovoljne službe EVS
(akcija
2)
Vabljeni udeleženci, ki ste že razvili
konkretno projektno idejo za prijavo
projekta Evropske prostovoljne službe in se
ob izpolnjevanju prijavne dokumentacije
srečujete
s
konkretnimi
vprašanji.
Udeležencem priporočajo, da s seboj
prinesejo izpolnjeno prijavnico za akcijo 2.
V letu 2011 se bodo pokazale konkretne
spremembe v strukturi akcije 2 ter v
finančni in vsebinski podpori EVS projektom,
zato Nacionalna agencija vse potencialne
prijavitelje EVS projektov vabi, da v čim
večji možni meri izkoristijo novembrski
prijavni rok 2010 ter prijavijo projekte še v
letošnji, verjetno finančno obsežnejši EVS
shemi.

NEKAJ MEDNARODNIH…
 Mednarodni tabori Youth Commission
UIAA in Global Youth Summit tabori
2011.
Konec septembra je bila druga redna seja YC
UIAA v 2010, tokrat na Krimu v Ukrajini. Seje
se nismo udeležili. Med drugim je bila točka
dnevnega reda tudi Mednarodni tabori v letu
2011. Trenutno so za 2011 znani naslednji
tabori:
Treking v Južni Afriki (Zmajeva gora,
9. – 16. 7. 2011, organizator MCSA,
Južnoafriška republika),
Elbrus
2011
(organizator
UMF,
Ukrajina),
Treking okoli Mt. Visa in po dolinah
Valdesi (organizator CAI, Italija).


Program nudi podporo za evropske in
mednarodne mladinske
projekte, ki
spodbujajo mladinsko delo in neformalno
učenje. V programu lahko sodelujejo mladi
med 13. in 30. letom starosti. ZAVOD
MOVIT NA MLADINA, Nacionalna agencija
programa MLADI V AKCIJI, Dunajska cesta
22, 1000 Ljubljana. Telefon: 01/430 47 47,
Faks: 01/430 47 49, E-pošta: info@mva.si,
Spletna stran: www.mva.si
 DELAVNICE ZA POMOČ PRI
IZPOLNJEVANJU PROŠENJ ZA SPREJEM
PROJEKTOV V PROGRAM MLADI V
AKCIJI, 18. in 19. oktober 2010,
Ljubljana.
Nacionalna agencija programa MLADI V
AKCIJI pripravlja delavnice za pomoč pri
izpolnjevanju prošenj za sprejem projektov
v program MLADI V AKCIJI, s katerimi želi
spodbuditi višjo kakovost prijavljenih
projektov ter nuditi podporo prijaviteljem.
Vsem, ki razmišljajo o prijavi projekta v
program MLADI V AKCIJI, udeležbo na
delavnicah toplo priporočamo.
Delavnice bodo potekale v prostorih
Nacionalne agencije programa MLADI V
AKCIJI na Dunajski 22 v Ljubljani (10.
nadstropje, dvigala na desni strani), in
sicer:
- v ponedeljek, 18. oktobra 2010 ob 10.
uri: Prvi stik s programom Mladi v akciji;
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Glede informacij ter svetovanja za projekte
mladinskih pobud (akcija 1.2), projekte
usposabljanja in mreženja (akcija 4.3) ter
projekte srečanja mladih (akcija 5.1), vas
vabijo, da jim pišete na elektronski naslov
info@mva.si, kjer se lahko dogovorite tudi
za individualno svetovanje.
Prosijo vas, da svojo udeležbo sporočite
do četrtka, 14. oktobra 2010, na
elektronski
naslov
info@mva.si
(telefonskih prijav ne sprejemajo) in ob
prijavi jasno navedete, za katero
delavnico se prijavljate.
Nekaj mednarodnih pripravila:
Zdenka Mihelič

Mladinsko prilogo izdaja:
Mladinska komisija PZS
Odgovorna urednica:
Vesna Lenart
Mednarodne novice:
Zdenka Mihelič
Tehnični urednik:
Aleš Pregel
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

Mladinska komisija pri Planinski zvezi Slovenije
Dvorakova 9, 1000 Ljubljana
elektronska pošta: mladinska.komisija@pzs.si

SPLOŠNI DEL
1. člen
(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik ureja tekmovanje MLADINA IN GORE (v nadaljevanju MiG) za osnovne šole.
Tekmovanje MiG je planinsko tekmovanje iz znanj, veščin in izkušenj z vseh področij in oblik planinskega delovanja.
Tekmovanje MiG je hkrati tekmovanje iz znanja in športno tekmovanje, saj planinstvo obe prvini enakovredno
združuje. Tekmovalci osvajajo znanja, potrebna za udeležbo na tekmovanju MiG, v okviru programov planinskih
skupin v planinskih društvih, v okviru vsebin, ki izhajajo iz obveznega programa šol (redni pouk in športni dnevi) ali
drugih neformalnih oblik delovanja (družinsko planinstvo).
S tem pravilnikom se določa:
➼ cilje tekmovanja,
➼ razpis, vodenje tekmovanja, pripravo nalog,
➼ organizacijo tekmovanja,
➼ vlogo in naloge članov organizacijskega odbora, predstavnikov Mladinske komisije pri Planinski zvezi Slovenije (v
nadaljevanju MK PZS) in vodij ekip,
➼ kriterije za podeljevanje priznanj in nagrad,
➼ razglasitev dosežkov,
➼ ugovore na vrednotenje nalog,
➼ financiranje tekmovanja.
2. člen
(cilji tekmovanja)

Cilji tekmovanja so:
➼ širjenje in poglabljanje izkušenj, znanja in veščin iz planinstva,
➼ pregled uspešnosti predhodnega dela in primerjanje izkušenj, znanj in veščin med udeleženci tekmovanja,
➼ preventivna skrb za varnost v slovenskih gorah,
➼ usmerjanje mladine v dejavno in zdravo preživljanje prostega časa,
➼ izmenjava izkušenj tistih, ki delajo z mladimi,
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➼ motivacija za nadaljnje poglabljanje in širitev izkušenj, znanj in veščin iz planinstva,
➼ spodbujanje druženja mladih z različnih koncev Slovenije,
➼ spoznavanje pomena prostovoljnega dela v planinstvu.
3. člen
(ravni tekmovanja)

Tekmovanje MiG poteka na dveh ravneh:
➼ regijsko tekmovanje,
➼ državno tekmovanje.
4. člen
(organizator tekmovanja)

Tekmovanje MiG organizira MK PZS v sodelovanju z lokalnim planinskim društvom (v nadaljevanju PD), osnovno
šolo (v nadaljevanju OŠ) in ustreznim Pokrajinskim odborom mladinskih odsekov (v nadaljevanju PO MO).
5. člen
(sodelovanje učiteljev)

Pri organizaciji in izvedbi tekmovanja sodelujejo člani PD, mentorji planinskih skupin, vodniki PZS, inštruktorji
planinske vzgoje, učitelji OŠ, predstavniki povabljenih zunanjih organizacij in predstavniki MK PZS.
6. člen
(prostovoljnost sodelovanja)

Sodelovanje učencev na tekmovanju je prostovoljno.
Organizator tekmovanja mora tekmovalce oz. vodje ekip seznaniti z vsebino tega pravilnika.
7. člen
(pravica udeležbe na tekmovanju)

Na tekmovanju MiG praviloma sodelujejo tekmovalci, ki v tekočem šolskem letu obiskujejo 6., 7., 8. ali 9. razred OŠ.
Tekmovanja se lahko pod enakimi pogoji udeležijo tudi tekmovalci slovenske narodnosti iz zamejstva in otroci
državljanov Slovenije, ki so na začasnem delu v tujini.
Tekmovalci, ki so tuji državljani oz. osebe brez državljanstva in prebivajo v Republiki Sloveniji, imajo pravico do
tekmovanja pod enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije.
Vsi tekmovalci, ki želijo sodelovati na tekmovanju, morajo biti člani planinskega društva, ki je član PZS, za leto, v
katerem tekmovanje poteka.
Kot potrdilo o članstvu v PD velja planinska izkaznica ali dnevnik mladega planinca z znamkico za tekoče leto, ki jo je
treba pokazati prijavni službi na mestu tekmovanja.
Potrdilo morajo imeti vsi tekmovalci ekipe, saj v nasprotnem primeru ekipa ne bo mogla sodelovati.
8. člen
(način sodelovanja)

Na tekmovanju sodelujejo tekmovalci v ekipah.
Ekipo sestavljajo štirje tekmovalci, ki jih vodi vodja ekipe. Izjemoma lahko nastopi ekipa s tremi tekmovalci.
V ekipi so lahko učenci, ki prihajajo iz različnih razredov.
Ekipa je lahko sestavljena tudi iz tekmovalcev različnih šol, vendar le v primeru, ko nastopajo v imenu PD, kar mora
biti zapisano na prijavnici za tekmovanje in potrjeno z žigom PD.
Vodja ekipe mora biti polnoletna oseba in mora tekmovalce sproti seznanjati z obvestili, ki jih posreduje organizator
tekmovanja.
RAZPIS TEKMOVANJA
9. člen
(razpis tekmovanja)

MK PZS do konca tekočega šolskega leta objavi razpis za tekmovanje MiG za naslednje šolsko leto.
Razpis se objavi v Mladinski prilogi Obvestil PZS, v reviji Šport mladih in na spletni strani MK PZS.
10. člen
(vsebina razpisa )

Razpis tekmovanja obsega:
➼ podatke o organizatorju,
➼ datum izvedbe regijskih in državnega tekmovanja,
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➼ kraj državnega tekmovanja,
➼ rok za prijavo na regijsko tekmovanje,
➼ navedbo priporočene literature in pripomočkov.
11. člen
(prijava na tekmovanje)

Na regijsko tekmovanje prijavi ekipe PD ali OŠ na naslov:
Planinska zveza Slovenije
Mladinska komisija
Dvorakova 9
1000 Ljubljana
za tekmovanje Mladina in gore
Posebna prijava na državno tekmovanje ni potrebna, saj je izvedena na podlagi rezultatov regijskih tekmovanj. Vse
ekipe, ki bodo uvrščene na državno tekmovanje, bodo o tem pisno obveščene v roku 14 dni od objave uradnih
rezultatov. Ekipe morajo nato same poskrbeti za elektronsko prijavo na spletnem portalu šolskih športnih tekmovanj.
Prijava na regijsko tekmovanje mora biti poslana na obrazcu za prijavo, ki je objavljen na spletnih straneh MK PZS ali
na obrazcu za prijavo na šolska športna tekmovanja.
Prijavnica mora biti potrjena z žigom PD ali OŠ.
Število ekip, ki zastopajo posamezno PD in OŠ, ni omejeno.
Prijava mora vsebovati:
➼ ime ekipe, ki lahko obsega največ 30 znakov (črke ali rimske številke),
➼ naziv in naslov OŠ ali PD, ki ekipo prijavlja,
➼ ime, priimek in domači naslov vodje ekipe.
Prijave morajo biti izvedene v roku, določenem v razpisu tekmovanja. Prijav, prispelih po roku, organizator
tekmovanja ni dolžan upoštevati.
Vodja ekipe mora en mesec pred tekmovanjem na poimenski prijavnici, ki jo dobi na dom, sporočiti imena in priimke
ter razrede tekmovalcev.
VODENJE TEKMOVANJA
12. člen
(tekmovalne komisije in imenovanje)

Tekmovanja na posameznih ravneh vodijo tekmovalne komisije, in sicer:
1. Tekmovanje na ravni regije vodijo regijske tekmovalne komisije, ki jih sestavljajo predsednik in najmanj dva člana
(predstavnik organizatorjev, predstavnik MK PZS), ki jih imenuje Odbor za mentorje planinskih skupin pri Mladinski
komisiji PZS (v nadaljevanju OMPS). Regijske tekmovalne komisije imenuje državna tekmovalna komisija. Člani
komisije ne morejo biti mentorji ekip, sodelujočih na tekmovanju.
2. Tekmovanje na državni ravni vodi državna tekmovalna komisija, ki jo sestavljajo predsednik in največ pet članov.
Sestavljajo jo lahko predstavniki MK PZS (pisec vprašanj, predstavnik OMPS, pregledovalec vprašanj in odgovorov
...), predstavniki PD, predstavniki OŠ, predstavniki fakultet in visokih šol, predstavnik Zavoda RS za šolstvo ali Odbora
za šolska športna tekmovanja MŠŠ. Člani državne komisije ne morejo biti mentorji ekip, sodelujočih na tekmovanju.
Državno tekmovalno komisijo imenuje OMPS.
13. člen
(naloge tekmovalnih komisij)

Naloge regijskih in državne tekmovalne komisije so:
➼ skrb za pravilen in nemoten potek tekmovanja v skladu s tem pravilnikom,
➼ sprejem pritožb ekip in odločanje o njih,
➼ nadzorovanje popravljanja testov,
➼ nadzorovanje pisanja dodatnih testov,
➼ priprava vsebinskega poročila o tekmovanju in svojem delu.
PRIPRAVA NALOG
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14. člen
(priprava nalog)

Naloge iz znanja in rešitve s točkovnikom pripravi za vse ravni tekmovanja OMPS, ki lahko za pisca vprašanj poišče
zunanjega sodelavca. Recenzijo nalog opravita vsaj dva strokovno izobražena pregledovalca, ki ju določi OMPS.
Tekmovalne naloge morajo biti lektorirane. Z navodili za uporabo točkovnika in o poteku ocenjevanja seznani
ocenjevalce predstavnik MK PZS. Pri pripravi nalog in ocenjevanju ne morejo sodelovati mentorji ekip, sodelujočih na
tekmovanju.
15. člen
(tajnost tekmovalnih nalog)

Tekmovalna komisija je do zaključka reševanja nalog odgovorna za tajnost tekmovalnih nalog in do objave rezultatov
za anonimnost rezultatov vseh ekip.
Do začetka tekmovanja se naloge hranijo na MK PZS, do njih ima dostop samo predsednik državne tekmovalne
komisije, ki naloge tudi prinese neposredno na državno tekmovanje.
Na regijska tekmovanja prinese naloge predstavnik MK PZS v zapečateni obliki, kakor mu jih izroči predsednik
državne tekmovalne komisije.
16. člen
(hranjenje nalog)

Vse rešene naloge hrani MK PZS eno leto v svojem arhivu. Razprava o rešenih nalogah je možna na tekmovanju v
času, ki je za to namenjen, in v prostorih PZS po predhodni najavi.
ORGANIZACIJA TEKMOVANJA
Tekmovalni red
17. člen
(nadzorne osebe)

Potek reševanja na vseh ravneh tekmovanja, razen na državnem tekmovanju v finalu, nadzorujeta dve nadzorni osebi.
Nadzorni osebi preverita, ali so navzoče vse ekipe. Če je ekipa prisotna na tekmovanju – na podlagi podatkov
sprejemne službe – in je ni v prostoru, se počaka največ deset minut po času predvidenega začetka. Po preteku tega časa
je ekipa avtomatsko izključena. Po ugotovitvi prisotnosti nadzorni osebi razložita potek pisanja in način točkovanja ter
razdelita tekmovalne naloge med ekipe.
V primeru očitnega prepisovanja ali motenja drugih ekip se ekipo izloči iz tekmovanja.
Ekipe pred iztekom časa, namenjenega za pisanje, ne smejo zapustiti prostora.
Če se motenje drugih ekip po odvzemu tekmovalne naloge nadaljuje, se ekipo odstrani iz prostora, proti tekmovalcem
pa se uvede disciplinski postopek.
18. člen
(disciplinski postopek)

Ekipo lahko v disciplinski postopek predlaga član tekmovalne komisije, nadzorna oseba ali mentor katerekoli ekipe, ki
sodeluje na tekmovanju.
Disciplinski postopek vodi vodja tekmovanja na podlagi pisnega poročila tekmovalne komisije, ki ji je bila prijava
vložena. S svojimi izsledki in predlogom ukrepov seznani UO MK PZS, ki sprejme odločitev. Z odločitvijo seznani
mentorja ekipe, ki je bila v disciplinskem postopku.
Rok za pritožbo je 14 dni od datumskega žiga na poslani pošti. Pritožbo še enkrat obravnava UO MK PZS in sprejme
dokončno odločitev.
Stroške disciplinskega postopka plača ekipa, če je ugotovljena njena krivda. Osnovna šola ali planinsko društvo, ki ga
ekipa zastopa, se naslednje leto ne sme udeležiti tekmovanja.
19. člen
(pripomočki, ki jih lahko uporabljajo)

Ekipe lahko na tekmovanju uporabljajo samo kemična pisala, sicer pritožbe na ocenjevanje niso možne. O uporabi
drugih pripomočkov odloča državna tekmovalna komisija.
20. člen
(objekt za izvedbo tekmovanja)

Če je le mogoče, naj bo tekmovanje izvedeno v planinskem okolju ali kakšnem drugem primernem objektu, sicer pa na
osnovni šoli. Ustreznost prireditvenega prostora oceni predsednik državne tekmovalne komisije ali njegov namestnik
najmanj en mesec pred tekmovanjem.
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Regijsko tekmovanje
21.člen:
(regijska delitev)

Regijsko delitev ureja OMPS. Morebitne spremembe so objavljene skupaj z razpisom tekmovanja v naslednjem
šolskem letu.
22. člen
(kraj in čas tekmovanja)

Regijsko tekmovanje organizira MK PZS ob pomoči PO MO in soorganizatorja, ki ga izbere PO MO, ki organizirajo
regijsko tekmovanje, se praviloma menjajo vsako leto v okviru regije, v katero sodijo. Kraje regijskih tekmovanj določi
UO MK PZS na podlagi predloga predsednika državne tekmovalne komisije.
Organizatorji regijskih tekmovanj za prihajajoče leto so izbrani na podlagi javnega razpisa v tekočem letu.
Vsa regijska tekmovanja morajo potekati istočasno.
23. člen
(naloge organizatorjev)

Organizator mora zagotoviti primeren prostor, kjer se lahko zberejo vsi udeleženci tekmovanja, dovolj ločenih
prostorov za pisanje testov, prostor za srečanje mentorjev in nadzornike.
24. člen
(naloge predsednika regijske tekmovalne komisije)

Poskrbeti mora:
➼ da pridobi sodelavce ocenjevalce, ki jih lahko predlagajo organizatorji, MK PZS ali učitelji,
➼ za vpis ekip v zapisnik tekmovanja in za objavo dosežkov,
➼ da arhivira tekmovalno dokumentacijo in jo izroči vodji tekmovanja,
➼ da skupaj s predsednikom PD ali ravnateljem OŠ, ki soorganizira tekmovanje, podeli nagrade,
➼ da napiše zapisnik o tekmovanju, ki ga mora izročiti predsedniku državne tekmovalne komisije; zapisnik mora
vsebovati poimenski seznam (imena in priimke) sodelujočih v ekipah, naziv ekipe in dosežene točke.
25. člen
(gradivo)

Gradivo sestavljajo samo teme iz osnov planinske šole, ki jih določi OMPS. Teme so lahko izbrane iz različne
literature, ki jo OMPS izbere in o tem obvesti vodjo tekmovanja in mentorje ekip vsaj en mesec pred tekmovanjem,
hkrati pa jo objavi v Mladinski prilogi Obvestil PZS.
26. člen
(potek tekmovanja)

Tekmovanje je sestavljeno iz treh delov.
1. Pisni testi: pišejo jih vse ekipe, ki sodelujejo na tekmovanju. Čas pisanja: 45 minut.
2. Dodatni testi: pišejo jih ekipe, ki si delijo mesta, ki vodijo na državno tekmovanje. Čas pisanja: 15 minut.
3. Končna odločitev: tekmovanje v izdelavi vozlov. V njem sodelujejo ekipe, ki so tudi po dodatnih testih ostale pri
istem številu točk.
Izvedbo posameznih delov tekmovanja določa tehnični pravilnik.
27. člen
(izdelava vozlov)

Ekipe morajo znati izdelati naslednje vozle: osmico, bičev, polbičev, podaljševalni, najlonski in prusikov vozel. Pri
izdelavi sodelujejo vsi člani ekipe.
Potek tekmovanja v izdelavi vozlov določa tehnični pravilnik.
Tekmovanje v izdelavi vozlov nadzoruje ustrezna tekmovalna komisija.
28. člen
(vrednotenje nalog)

Naloge ovrednotijo osebe, ki jih je izbral organizator, najkasneje v dveh urah po koncu tekmovanja. Potek vrednotenja
nadzoruje regijska tekmovalna komisija.
29. člen
(pregled nalog)

Ogled testov in razprava z mentorji ekip je možna na tekmovanju v času, ki ga določi organizator. Mentorji, ki to želijo,
po tekmovanju prejmejo fotokopijo izdelka svoje ekipe in rešitve.
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30. člen
(napredovanje)

Regijsko tekmovanje je izbirno tekmovanje za uvrstitev na državno tekmovanje.
Na državno tekmovanje se uvrsti tretjina najuspešnejših ekip v državi.
Točno število določi predsednik regijske tekmovalne komisije in ga sporoči tik pred objavo rezultatov.
Ekipa državnih prvakov iz prejšnjega leta in ekipa soorganizatorjev državnega tekmovanja je na državno tekmovanje
uvrščena neposredno.
Državno tekmovanje
31. člen
(kraj in čas tekmovanja)

Državno tekmovanje organizira MK PZS ob pomoči lokalnega soorganizatorja.
Praviloma je gostitelj tekmovanja društvo, iz katerega prihaja zmagovalna ekipa. Če je društvo tekmovanje organiziralo
že v tem letu ali pa organizacijo odkloni, se gostiteljstvo ponudi društvu drugouvrščene ekipe.
32. člen
(naloge vodje tekmovanja)

Njegove naloge so:
➼ uskladiti datum državnega tekmovanja,
➼ zagotoviti ustrezno število tekmovalnih pol,
➼ zagotoviti nemoten potek prireditve,
➼ zagotoviti ocenjevalce za vrednotenje nalog in nadzorne osebe,
➼ poskrbeti za vpis in objavo dosežkov,
➼ poskrbeti za arhiviranje tekmovalne dokumentacije,
➼ podeliti skupaj s predstavnikom organizatorjev nagrade za ekipe,
➼ poskrbeti za pripravo poročila o tekmovanju za objavo, za UO MK PZS in Ministrstvo za šolstvo in šport,
➼ poskrbeti za medijsko podporo tekmovanja.
33. člen
(gradivo)

Gradivo za državno tekmovanje je sestavljeno iz dveh sklopov: tem iz osnov planinske šole in tematskega dela gradiva.
Za oboje poskrbi OMPS. Tematski del gradiva se lahko ponudi v pripravo lokalnemu soorganizatorju, vendar se mora
gradivo navezovati na gorniško tematiko. Dodatno gradivo lahko vsebuje največ 20 strani formata A4, kamor je všteto
tudi obvezno slikovno gradivo. Vprašanja iz tematskega dela praviloma obsegajo petino vseh vprašanj v tekmovalnem
delu.
Vsaj 45 dni pred tekmovanjem je gradivo objavljeno na spletni strani MK PZS.
34. člen
(potek tekmovanja – prvi del)

Državno tekmovanje je razdeljeno na dva sklopa.
1. Pisni del: opravljajo ga vse ekipe, ki sodelujejo na tekmovanju. Čas pisanja: 45 minut.
2. Dodatni testi: pišejo jih ekipe, ki so na meji uvrstitve v finale.
3. Končna odločitev: vozli – v njem sodelujejo ekipe, ki so imele tudi po dodatnih testih isto število točk.
Izvedbo posameznih delov tekmovanja določa tehnični pravilnik. Ogled pisnih testov in razprava z mentorji ekip je
možna na tekmovanju v času, ki ga določi organizator. Mentorji, ki to želijo, po tekmovanju prejmejo fotokopijo
izdelka svoje ekipe in rešitve.
35. člen
(potek tekmovanja – finale)

Finale poteka v obliki kviza pred občinstvom. V finale se praviloma uvrsti od pet do devet najboljših ekip.
Ekipe najprej odgovarjajo na vnaprej določeno število vprašanj.
Potek kviza določa tehnični pravilnik.
Ekipe, ki si po koncu obeh sklopov vprašanj delijo mesto, do končne razvrstitve odgovarjajo na dodatna vprašanja. Če
po vseh vprašanjih ni odločitve, se ekipe pomerijo v izdelovanju vozlov, kot je določeno v tehničnem pravilniku.
Zmaga ekipa, ki po obeh sklopih vprašanj zbere največ točk oziroma je uspešnejša pri dodatnih vprašanjih.
36. člen
(vrednotenje nalog in vprašanj)

Naloge iz prvega dela tekmovanja ovrednotijo osebe, ki jih je izbral organizator, najkasneje v dveh urah po koncu
tekmovanja.
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Potek vrednotenja nadzoruje državna tekmovalna komisija.
Naloge v dodatnih testih, končni odločitvi za uvrstitev v finale in v finalu, vrednoti državna tekmovalna komisija po
predhodno določenih kriterijih.
37. člen
(upoštevanje določil pravilnika)

Tekmovalna komisija in tekmovalci so dolžni upoštevati določila tega pravilnika in navodila predsednika pristojne
tekmovalne komisije.
38. člen
(kršenje pravilnika s strani člana tekmovalne komisije)

Če član tekmovalne komisije ne upošteva določil tega pravilnika in navodil predsednika pristojne tekmovalne komisije,
ga predsednik ustrezne tekmovalne komisije razreši članstva v tekmovalni komisiji in določi novega. Razrešitev vpiše v
zapisnik tekmovanja.
VLOGA PREDSTAVNIKOV MK PZS IN VODIJ EKIP
39. člen
(odgovornost za tekmovalce)

Odgovornost za tekmovalce v času srečanja in tekmovanja prevzamejo organizator in spremljevalci.
Odgovornost za tekmovalce med potjo do mesta srečanja in tekmovanja prevzamejo OŠ ali PD, ki pošilja tekmovalce,
vodje ekip in pooblaščeni spremljevalci oziroma starši.
40. člen
(usposabljanje ocenjevalcev)

Predsednik tekmovalne komisije ali v njegovem imenu pooblaščena oseba mora po zaključku pisanja tekmovalnih
nalog organizirati srečanje ocenjevalcev, ki bodo naloge vrednotili. Na sestanku pregledajo rešitve nalog in točkovnik
ter razjasnijo morebitne nejasnosti.
41. člen
(ocenjevanje izpeljave tekmovanja)

Vodje ekip ocenijo kakovost izpeljave državnega tekmovanja MiG na posebnih obrazcih, ki jih dobijo skupaj z dopisom
pred tekmovanjem. Izpolnjene obrazce so dolžni do konca tekmovanja vrniti na označeno mesto.
Na podlagi vrnjenih obrazcev predsednik državne tekmovalne komisije opravi analizo izpeljave tekmovanja in z njo
seznani Odbor za šolska športna tekmovanja Ministrstva za šolstvo in šport.
KRITERIJI ZA PODELJEVANJE PRIZNANJ
42. člen
(kriteriji za podeljevanje priznanj)

Vsi tekmovalci na državnem tekmovanju prejmejo spominsko listino. Za nagrade, ki jih prejmejo najboljše ekipe,
poskrbita organizator in MK PZS.
RAZGLASITEV DOSEŽKOV TEKMOVANJA IN PODELITEV PRIZNANJ
43. člen
(objava dosežkov in mesto objave)

Neuradni rezultati regijskega tekmovanja se objavijo na spletni strani MK PZS isti dan po zaključenem tekmovanju. Po
obravnavi morebitnih pritožb se na spletni strani in v Mladinski prilogi Obvestil MK PZS objavijo uradni rezultati.
Rezultati državnega tekmovanja se objavijo na spletni strani MK PZS isti dan po zaključenem tekmovanju. Pred to
objavo je v vseh drugih medijih prepovedana objava z nazivom uradni rezultati državnega tekmovanja. Uradni rezultati
državnega tekmovanja morajo biti objavljeni tudi v Mladinski prilogi Obvestil PZS in v reviji Šport mladih.
Objava dosežkov mora vključevati: naslov tekmovanja in raven, zaporedno število ekipe, ime ekipe, naziv OŠ ali PD in
kraj, ime in priimek mentorja ekipe, število doseženih točk.
44. člen
(tiskovine za priznanja)

Priznanja za regijsko tekmovanje priskrbi lokalni organizator, če se za to odloči.
Priznanja na državnem tekmovanju priskrbi MK PZS.
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45. člen
(priprava priznanj)

Vse podeljene spominske listine in priznanja morajo biti podpisana z lastnoročnim podpisom predsednika MK PZS in
ožigosana z žigom MK PZS.
46. člen
(podelitev nagrad in priznanj)

Svečano podelitev priznanj in nagrad po finalnem delu pripravi lokalni soorganizator v sodelovanju z MK PZS.
47. člen
(evidenca o priznanjih)

Evidenco o izdanih priznanjih in dokumentacijo hrani vodja tekmovanja v arhivu MK PZS. V primeru odsotnosti vodje
tekmovanja ima dostop do arhiva oseba, ki jo pooblasti vodja tekmovanja.
UGOVOR NA VREDNOTENJE NALOG
48. člen
(ugovor na vrednotenje nalog na regijskem tekmovanju)

Če ekipa oceni, da je na regijskem tekmovanju z reševanjem dosegla boljši rezultat, kot izhaja iz razglasitve rezultatov,
lahko ustno, v roku 30 minut po objavi rezultatov, ali pisno, v roku treh dni od objave rezultatov, vloži pisni ugovor.
Ugovor lahko vloži le vodja ekipe pri tekmovalni komisiji, ki je tekmovanje vodila. Ob vlogi ugovora se plača
pristojbina, ki jo pred tekmovanjem potrdi državna tekmovalna komisija. Po vložitvi pisnega ugovora ima ekipa
pravico, da skupaj z vodjo pregleda svojo tekmovalno nalogo, ki je hranjena v prostorih Planinske zveze Slovenije,
Dvorakova 9, Ljubljana. Za ogled je potrebna predhodna najava. Po prejemu ugovora tekmovalna komisija nalogo
ponovno pregleda in odloči o ugovoru.
Zoper odločitev o ugovoru lahko ekipa vloži pisno pritožbo na državno tekmovalno komisijo. Na odločitev državne
tekmovalne komisije ni več mogoče vložiti ugovora.
Z vsako odločitvijo se seznani vodjo ekipe, ki je tudi dolžna poravnati stroške pošiljanja, in OMPS MK PZS.
Če se pritožba reši v prid ekipe, se ji povrne vplačana pristojbina, sicer ta ostane MK PZS.
49. člen
(ugovor na vrednotenje nalog na državnem tekmovanju)

Če ekipa oceni, da je po prvem delu državnega tekmovanja z reševanjem dosegla boljši rezultat, kot izhaja iz razglasitve
rezultatov, lahko v roku 30 min po razglasitvi vloži pritožbo državni tekmovalni komisiji, ki o njej takoj odloča. Ob
vlogi pritožbe državni tekmovalni komisiji se vplača pristojbina, ki jo potrdi tekmovalna komisija na dan tekmovanja.
Odločitev državne tekmovalne komisije je dokončna, z njo pa se seznani vodjo ekipe. Če je pritožba rešena v prid
ekipe, se pristojbina vrne, sicer ostane MK PZS.
Pritožbe na vrednotenje v finalu so možne samo v trenutku, ko je prišlo do ugotovljene nepravilnosti. Pritožbo lahko
vloži le vodja ekipe v trenutku, ko je prišlo do nepravilnosti. O pritožbi takoj odloča državna tekmovalna komisija,
katere odločitev je dokončna.
FINANCIRANJE TEKMOVANJA
50. člen
(financiranje regijskih tekmovanj)

Sredstva za izvedbo regijskih tekmovanj zagotovi organizator tekmovanja. Viri sredstev so:
➼ proračunska sredstva,
➼ sredstva, pridobljena z lastno dejavnostjo organizatorja tekmovanja,
➼ prispevki sponzorjev in donatorjev,
➼ prispevek MK PZS,
➼ sredstva lokalnih skupnosti,
➼ drugi viri.
51. člen
(prijavnina na tekmovanje)

Za tekmovanje MiG ni prijavnine.
52. člen
(financiranje državnega tekmovanja)
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Viri sredstev za izvedbo državnega tekmovanja so:
➼ sredstva, pridobljena s strani Ministrstva za šolstvo in šport,
➼ sredstva, pridobljena z lastno dejavnostjo organizatorja tekmovanja,
➼ prispevki sponzorjev in donatorjev,
➼ prispevek MK PZS,
➼ sredstva lokalnih skupnosti,
➼ drugi viri.
53. člen
(poraba sredstev)

Med stroške tekmovanja štejemo sredstva, namenjena za:
1. pripravo nalog za srečanje in tekmovanje,
2. fotokopiranje testnih nalog in papir,
3. delo tekmovalnih komisij,
4. materialne stroške članov komisij (strokovna literatura ipd.),
5. stroške uporabe eksperimentalnih pripomočkov,
6. pripravo in pošiljanje razpisov in vabil,
7. pripravo seznamov tekmovalcev in vodenje evidence,
8. priznanja in spominske listine,
9. nagrade za najboljše,
10. pripravo biltena,
11. pripravo in obdelavo anketnih vprašalnikov,
12. delo pri organizaciji in nadzoru,
13. malico in kosilo za tekmovalce,
14. spremljevalni program v času tekmovanja,
15. potne stroške za člane tekmovalnih komisij.
Navedene predpostavke so podlaga za pripravo finančnega načrta tekmovanja na regijskem in državnem nivoju.
Finančni načrt sprejme UO MK PZS pred začetkom tekmovanja.
Najkasneje 45 dni po izvedbi tekmovanja UO MK PZS sprejme finančno in vsebinsko poročilo, ki vsebuje tudi analizo
tekmovanja.
54. člen
(plačilo za delo)

Sodelovanje članov organizatorja pri pripravi in izvedbi tekmovanja MiG je prostovoljno in brezplačno.
Vrednotenje dela vodij ekip na srečanju se praviloma denarno ne ovrednoti, razen če se tako odloči ustanova, ki ekipo
pošilja.
Glede na razpoložljiva finančna sredstva lahko OŠ, PD in MK PZS določijo, da posamezna dela in opravila pri
tekmovanju ali delu tekmovanja delno ali v celoti honorirajo. Uspešni vodje ekip in organizatorji lahko prejmejo
nagrado. O višini plačila za delo in višini nagrade za lastne člane, ki sodelujejo pri organizaciji in izvedbi tekmovanja,
sprejme sklep UO MK PZS.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
55. člen
(sprejem pravilnika)

Pravilnik o tekmovanju MiG za osnovne šole po predhodni obravnavi v OMPS MK PZS sprejme UO MK PZS.
Enak postopek velja tudi za sprejem sprememb in dopolnitev tega pravilnika.
56. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave med uradnimi objavami v Obvestilih PZS.
57. člen
Z dnem veljavnosti tega pravilnika preneha veljati Pravilnik tekmovanja Mladina in gore z dne 26. septembra 2000.

V Ljubljani, 22. 9. 2010

Predsednik MK PZS
Uroš Kuzman

žig
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Mladinska komisija Planinske zveze Slovenije
Dvorakova 9, 1000 Ljubljana
www.mk.pzs.si
tel.: 01/434-56-89
fax: 01/43-45-691 (za MK)
elektronska pošta: mladinska.komisija@pzs.si

VABILO
Vabim vas, da se udeležite Zbora mladinskih odsekov, ki bo v soboto, 13. novembra
2010 v Kulturnem domu v Mojstrani z zaþetkom ob 14.30 uri.
Dnevni red:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Izvolitev organov Zbora Mladinskih odsekov
Status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju
Vsebinsko poroþilo o delu UO MK PZS
Delno finanþno poroþilo o delu MK PZS
Poroþilo stališþ in sklepov z okrogle mize
Razrešnica predsedniku MK PZS in þlanom UO MK PZS
Kratka predstavitev kandidatov za organe MK PZS in predstavitev programa MK PZS za
obdobje od jeseni 2010 do jeseni 2012
8. Volitve predsednika MK PZS in voljenih þlanov UO MK PZS za mandatno obdobje od jeseni
2010 do jeseni 2012
9. Razno
Po vsaki toþki dnevnega reda bo razprava. Dodatna gradiva k posameznim toþkam dosegljiva na spletni
strani mk.pzs.si dva tedna pred zborom. Predviden zakljuþek zbora je najkasneje do 17. ure.

Zbor je odliþna priložnost za ogled Slovenskega planinskega muzeja, ki bo ta dan obiskovalcem svoja vrata
odprl ob 9. uri (vstop brezplaþen). Ob 10h bo v multimedijski dvorani muzeja potekala okrogla miza.
Za vse prijavljene bo na stroške MK PZS po okrogli mizi zagotovljeno kosilo v kletnih prostorih muzeja.
Vsak registriran mladinski odsek lahko prijavi veþ sodelujoþih, pravico do glasovanja na zboru pa ima en
sam iz pooblašþeni predstavnik mladinskega odseka (pooblastilo se odda prijavni službi zbora).
Prijavnico za Zbor MO pošljite najkasneje do ponedeljka, 8. novembra 2010, na naslov:
Planinska zveza Slovenije, Mladinska komisija
p.p. 214, 1001 Ljubljana
Fax. št.: 01/434-56-91
Lep planinski pozdrav!
Ljubljana, 3. oktober 2010

predsednik MK PZS:
Uroš Kuzman

PRIJAVNICA ZA ZBOR MLADINSKIH ODSEKOV

Piši z VELIKIMI TISKANIMI

RKAMI.

!lani
Mladinski odsek Planinskega društva
prijavlja na Zbor mladinskih odsekov, ki bo v soboto, 13.novembra 2010, naslednje !lane:
1.
2.
3.
4.
Okrogle mize in kosila se bo udeležilo

!lanov. Želimo imeti

vegeterjanskih obrokov.

Zaradi lažjega na!rtovanja Zbora mladinskih odsekov vas prosimo, da nam izpolnjeno prijavnico vrnete
najkasneje do ponedeljka, 8.novembra 2010, na naslov:

Planinska zveza Slovenije, Mladinska komisija,
p. p. 214,
1001 Ljubljana
faks: 01/43-45-691 (za MK)

Kraj in datum

Na!elnik MO PD

pooblastilo

Zaradi ugotovitve sklep nosti oddati ob prihodu na Zbor MO na prijavnem mestu!

Mladinski odsek Planinskega društva
daje pooblastilo (ime in priimek)
za zastopanje mladinskega odseka na Zboru mladinskih odsekov, v soboto 13.novembra 2010.
Pooblaš enec ima glasovalno pravico.

Kraj in datum

Žig PD / MO

Na!elnik MO PD

EVIDEN NI LIST za kandidiranje v organe Mladinske komisije pri PZS

Piši z VELIKIMI TISKANIMI

RKAMI. Izpolni kandidat!

funkcija
voljen !lan
Upravnega odbora MK PZS

Obkroži:

predsednik
MK PZS

Opomba: predsednik MK PZS mora biti polnoleten in ne sme biti starejši od 26 let.

osebni podatki
Ime in priimek:
Datum in kraj rojstva:

Stalni naslov (ulica, hišna št.):
Poštna številka:

Kraj:

Za!asni naslov (ulica, hišna št.):
Poštna številka:

Kraj:

Poklic oz. študent fakultete:
Telefon doma:

GSM:

Elektronska pošta:

Znanje tujih jezikov: aktivno:
pasivno:
lan Mladinskega odseka Planinskega društva:

Opravljeni te!aji in seminarji z gorniškega podro!ja:

Prejeta priznanja v planinski organizaciji

(naziv priznanja in leto podelitve):

od leta

EVIDEN NI LIST za kandidiranje v organe Mladinske komisije pri PZS

Piši z VELIKIMI TISKANIMI

RKAMI. Izpolni kandidat!

podro!ja zanimanja
V okviru MK PZS me zanimajo naslednja podro!ja:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vzgoja in izobraževanje (Mladinski voditelj, Seminar družabnosti, vodenje taborov,…),
tekmovanje Mladina in gore,
akciji Ciciban in Mladi planinec,
mentorji planinskih skupin,
planinska orientacijska tekmovanja in seminarji,
mednarodno sodelovanje in sodelovanje s sorodnimi organizacijami,
sodelovanje z mladinskimi odseki in pokrajinskimi odbori mladinskih odsekov,
založništvo, propaganda, Mladinska priloga Obvestil PZS in urejanje internetne strani,
skrb za Planinsko u!no središ!e Bavšica,
pravne in organizacijske zadeve,
drugo:

Kratek gorniški življenjepis dodajte kot prilogo.
izjava kandidata
S svojim podpisom zagotavljam:
• da se strinjam s kandidaturo;
• da sem !lan Planinskega društva
s pla!ano !lanarino za teko!e leto;
• da so navedeni podatki resni!ni in dovoljujem njihovo uporabo in objavo skladno z Zakonom o varovanju
osebnih podatkov;
• da bom v primeru izvolitve vestno in marljivo opravljal zaupane naloge ter da bom pri svojem delu
spoštoval astni kodeks slovenskih planincev, Statut PZS, Pravilnik MK PZS in druga dolo!ila, ki veljajo v
planinski organizaciji.

Kraj in datum

Lastnoro!ni podpis kandidata

izjava predlagatelja
Mladinski odsek Planinskega društva
predlaga svojega !lana

Podpis udeleženca(ke)

za

Žig

(naziv funkcije).

Predsednik PD / na!elnik MK
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