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AKTUALNO IZ PLANINSKE ZVEZE
Varnost v gorah ‐ izjava za javnost
V zadnjih dneh se je v medijih razvila živahna debata
o plačevanju reševanja v gorah in statusu planinstva
v sistemu zdravstvenega zavarovanja. Ker je bila
Planinska zveza Slovenije najmnožičnejša planinska
organizacija v Sloveniji, ki združuje okoli 60.000
ljubiteljev gora, želimo zainteresirani javnosti
predstaviti naša stališča v zvezi s to problematiko.
Ob vsakem obisku gorskega sveta se je potrebno
zavedati, da je določena mera tveganja vedno prisotna.
Takrat, ko pri obisku slovenskih gora ne gre vse po načrtih,
krije država državljanom stroškov reševanja preko utečenega
sistema reševanja (prometne nesreče, nesreče na morju in
jezerih, nesreče v jamah ipd.). Zato je mnenje Planinske zveze
Slovenije, da je morebitna uvedba plačila stroškov reševanja
samo za eno zvrst nesreč diskriminatorna za vse obiskovalce
in ljubitelje gora. V kolikor bi država javno objavila stroške, ki
jih ima zdravstvena zavarovalnica z zdravljenjem poškodb,
nastalih v prostem času, bi po našem prepričanju verjetno
hitro ugotovili, da problem plačevanja reševanja v gorah le ni
tako velik problem, kot ga želijo nekateri prikazati.
Planinstvo je več kot le prostočasna oblika rekreacije, saj smo
planinci poleg športa aktivni tudi na področju turizma,
varovanja narave, izobraževanja, gospodarstva, kulture ipd.,
kjer smo z množičnostjo, dolgo tradicijo delovanja in
kakovostjo našega dela že neštetokrat dokazali, da je
planinska dejavnost v splošno javno dobro in v dobrobit
zdravstvenega stanja posameznikov. Zaradi tega nam je še
toliko bolj nerazumljiv predlog državnih organov, da se
planinstvo uvrsti med nevarne športe. V kolikor bi se ta
predlog uresničil, bi bili vsi ljubitelji gora ob morebitni nesreči
v neenakovrednem položaju v primerjavi z ostalimi
poškodovanci v drugih nesrečah, predvsem na področju
plačila dela zdravljenja in deleža bolniškega nadomestila.
Glede na to, da je planinstvo v vseh izraznih oblikah dostopno
širokemu krogu državljanov Slovenije, ki s tem ohranjajo tudi
dobro zdravstveno stanje, bi uvedba takšnega zakonskega
določila zagotovo povzročila, da bi se državljani in državljanke
še manj gibali v naravi in bi se s tem dolgoročno poslabšalo
splošno zdravstveno stanje.
Čeprav stroške reševanja v slovenskih gorah za svoje
državljane krije država, pa to še ne pomeni, da se lahko v
gorah obnašamo neodgovorno ter da smo neustrezno
usposobljeni in opremljeni. Zato morajo biti s strani države
jasno določena merila, po katerih se presoja upravičenost
plačila morebitnega reševanja v "spornih" primerih. Z
razvojem tehnologije, posebno še telekomunikacij, se je v
zadnjih letih med obiskovalci gora močno povečal lažni
občutek varnost, ker lahko v primeru nesreče ali druge
nepredvidene situacije, preko mobilnega telefona pokličejo
na pomoč gorske reševalce. Zaradi tega se je s strani
posameznih obiskovalcev gora povečala tudi stopnja
pripravljenosti za tveganje. Zato v Planinski zvezi Slovenije
priporočamo, da se že pred odhodom temeljito pripravimo na
obisk gora in izberemo naši usposobljenosti primerno turo.
Pomembna je tako ustrezna psiho‐fizična priprava, ustrezen
izbor opreme ter da preverimo razmere na področju, kamor
se odpravljamo. V kolikor smo to opravili, smo na zelo dobri
poti, da bo naš obisk gora varen in poln prijetnih doživetij.
Seveda pa ne smemo vseh primerov, ko obiskovalci gora
nepoškodovani pokličejo na pomoč, primerjati z izkoriščanjem
tehnologije ter dobrega in predvsem brezplačnega sistema
Obvestila Planinske zveze Slovenije
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reševanja v gorah. Gore so kljub dobri predhodni pripravi
lahko zelo nepredvidljive in to je verjetno izkusil že
skoraj vsak obiskovalec gorskega sveta. Zato moramo
tovrstne primere ocenjevati tudi iz vidika morebitnih
posledic, lahko tudi zelo hudih, ko se nekdo zgolj zaradi
grožnje po plačilu reševanja odloči, da kljub veliki stiski
ne bo prosil za pomoč za to usposobljenih reševalcev.
Presoja teh primerov zagotovo ne more biti plod
pavšalnih ocen, posebne še, če te ocene niso podane s strani
strokovnjakov. Zavedati se moramo, da večina nesreč izvira iz
človeka samega, zato so vsa zunanja presojanja ravnanj
preenostavna in prepovršna, pa čeprav so dobronamerna.
Glede na to, da je v Sloveniji reševanje v gorah za državljane
Slovenije zagotovljeno in krito s strani države, ni potrebe, da
bi bili člani planinske organizacije zavarovani tudi za primer
reševanja v naših gorah. So pa vsi člani planinske organizacije
zavarovani za primer reševanja v tujih gorstvih, kjer je višina
zavarovalnega kritja stroškov reševanja od 2.712 EUR do
skoraj 15.000 EUR. Kritje je seveda odvisno tudi od višine
članarine, ki je za posamezno kategorijo članstva različna.
Članarina v planinski organizaciji, poleg zavarovanja za primer
reševanja, vključuje tudi nezgodno zavarovanje in zavarovanje
odgovornosti.
Paketi ugodnosti za člane planinskih organizacij pri nas in v
državah Alpskega loka so med sabo težko primerljivi, saj
ponujajo različne ugodnosti, prilagojene posameznim ciljnim
skupinam. Ocenjujemo, da za vrednost plačane članarine v
Sloveniji vsak član prejme ugodnosti, ki so primerljive s
ponudbo iz tujine. Seveda je vedno možno stvari še izboljšati,
zato se bomo v Planinski zvezi Slovenije v prihajajočem
zimskem času posvetili temeljiti analizi primerljivosti članarin
in zavarovanj za člane planinskih organizacij s področja Alp. V
osrednji planinski organizaciji smo že pričeli s pripravo
prenova sistema članarine, ki bo stopil v veljavo leta 2012,
hkrati pa bomo v sodelovanju z našo zavarovalnico že za leto
2011 poskušali članom ponuditi še ugodnejše pogoje pri
zavarovanjih.
Na našem trgu je možno najti širok spekter zavarovanj za
različne namene. Nekatere zavarovalnice ponujajo
zavarovanja s področja planinstva in alpinizma tudi za
individualne osebe, a so tovrstna zavarovanja tudi zaradi
majhnosti našega trga manj ugodna, kot so primerljiva
zavarovanja v sosednjih državah.
Zato priporočamo vsem obiskovalcem domačih in tujih gora,
da se včlanijo v planinsko organizacijo, kjer bodo poleg
obsežnih zavarovanj prejeli še številne ugodnosti, kot so
popusti pri spanju v planinskih kočah v Alpah in Pirenejih,
popust pri nakupu planinske opreme in planinskih edicij, v
nekaterih primerih pa tudi naročnino na osrednjo planinsko
revijo, Planinski vestnik.
V zaključku naj omenimo, da bosta Planinska zveza Slovenije
in Gorska reševalna zveza Slovenije še v letošnjem letu
podpisali dogovor o sodelovanju in da bosta ustanovili skupen
odbor Gore in varnost, ki bo obravnaval in pripravljal skupne
usmeritve na področju preventive in reševanja v gorah. S tem
bosta organizaciji tako na formalni kot na vsebinski ravni
močno povečali stopnjo sodelovanja in s tem skupaj
zagotavljali ugodnejše pogoje za večjo varnost obiskovalcev
gorskega sveta.
Bojan Rotovnik, predsednik PZS
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AKTUALNO IZ PLANINSKE ZVEZE
46. srečanje Treh dežel
Gmünd 16 . in 17 . oktober 2010
V letu 1965 se je v Beljaku uresničila in utemeljila pobuda, da
se oblikuje in ustanovi t.i. planinska prijateljska koordinacija
in sodelovanje planincev na področju Alp, to je mejne gorske
soseščine Zahodnih Julijcev, Julijskih Alp, Karavank in
Savinjsko Kamniških Alp. Neposredni pobudniki za
ustanovitev te aktualne planinske meddržavne skupnosti so
bile izjemno velike, napredne in zaslužne planinsko gorske
osebnosti iz Slovenije Miha Potočnik, Avstrije Karl Kuhar in iz
Gorice Mario Lazza.
V obdobju 46. let neprekinjenega delovanja in aktivnega
delovnega planinsko sosedskega druženja se je izvedlo veliko
pomembnih in za planinstvo aktualnih posvetov, predavanj,
referatov, ki so se nanašali na varovanja in prizadevanja za
ohranjanja gorskega sveta. Tako je nastala tudi izjemno
»imenitna« visokogorska tematska pot na področju treh
dežel, imenovana »Pot prijateljstva«. Aktivno so se aktivirala
tudi sodelovanja na področju dela in delovanje mladih,
planinskega izletništva, gorskega reševanja, alpinizma,
planinsko kulturnih področij, planinskih poti, založništva,
kulture, glasbe. Pri tem pa je pomembno, da je bil vseskozi
prisoten in izvajan spoštljiv odnos do različnosti narodov in
govornih področij. Tudi do slovenskih manjšin, slovenskega
jezika in slovenskih planinskih društev v zamejstvu.
Izkazovana je bila, kot pozitivna pozornost in upoštevanje.
Vsekakor pa je primer odličnosti dr. Julius Kugy še vedno
aktualen in prisoten, kot »last« in osebnost vseh treh
narodov: Slovencev, Avstrijcev in Italijanov, ki še vedno
pooseblja potrebe medsebojnega spoštovanja, ohranjanje
gorskih in krajinskih imen v izvirnikih, ter prijateljevanja in
delovno strokovna planinska sodelovanja.
Letošnjega 46. srečanja Treh dežel se je udeležila tudi
slovenska delegacija pod vodstvom Francija Ekarja, ki se je
leta 1965 udeležil ustanovnega srečanja »planincev treh
dežel«, ki je potekalo v Beljaku. Na letošnjem srečanju je
Franci Ekar še posebej poudaril, da so nas državne meje
nekdaj zelo kruto in boleče ločevale, administrativno in
zakonsko omejevale pri obiskovanjih mejnih gorskih območij,
vzponov na gore in planinske vrhove. 23. decembra 2005 se
je zgodilo največje »predbožično« darilo, »šengen« in s tem
zagotovljena svoboda gibanja tudi v gorskem svetu.
Odstranjene so bile mejne table, ki so nas skoraj pol stoletja
opozarjale, da je gibanje omejeno in prepovedano.
Odstranitev teh tabel smo ne glede na adventno ‐ božični čas
in trdo zimo opravili tudi visoko v gorah še isti dan, ko je nam
je bilo to sporočeno in dovoljeno.
Tako so sedanje državne meje postale v novem tri tisočletju,
spet mostovi prijateljstva zbliževanja sosedov. S tem je
razživelo osebno človekovo izžarevanja zadovoljstev,
svobode in prostosti gibanja ter sproščena govorica v
narodnem jeziku, za človeka in tudi za planinca izjemna
vrednota in veselje.
Na letošnjem 46. srečanju planincev, članov PD iz
meddruštvenih odborov planinskih društev Koroške, Posočja,
Gorenjske in Slovenskega planinskega društva Celovec se je v
slovenski delegaciji
zbralo 15 slovenskih planink in
planincev. Na srečanju se je zbralo okoli 70 udeležencev.
Srečanje je bilo v starem zgodovinskem mestu Gmündu, ki ga
obkrožajo visoke gorate skupine in vrhovi. Mesto Gmünd je
znamenito urejeno mesto kulture in glasbe in inovativnosti.
Obvestila Planinske zveze Slovenije

Letošnja glavna strokovna tematika je bila predstavitev
avstrijskega projekta, raziskave in znanstvene študije o »
hribovski vasi« katero predstavila Christina Schwann iz
oddelka za prostorsko planiranje, načrtovanje in varstvo
narave. Ta projekt je nastal na pobudo avstrijskega »Alpen
vereina« v sodelovanju z stalnim sekretariatom Alpske
konvencije in z Ministrstvom za kmetijstvo, ki je preskrbelo
tudi financiranje projekta v vrednosti 700.000 EUR. V
raziskovanje in izdelavo predlogov na osnovi ugotovitev, kako
definirati in standardizirati status »hribovske vasi« so se
aktivno vključevale gorske občine, deželne institucije in tudi
pomoči iz EU skladov za sofinanciranja.

Priprave na predavanje dr. Igorja Robleka
Foto: Zdenka Mihelič

Gorska hribovska vas, naselja, kjer so izhodišča za planinske
ture, vzpone v vseh letih časih vse bolj potrebujejo določene
pomoči in sodelovanja za ohranja gorske vasi in njenega
izgleda. Smisel strokovnega razvoja poteka v smereh, da se
ohrani , kar najbolj prvobitnost, originalnost vasi in da se
zaustavi demografske ogroženosti. Monopol v taki vasi je,
človek domačin , katerega je potrebno izobraziti z sodobnimi
znanji ,sistemi in tehnologijami ekonomsko tržnimi izhodišči.
Upoštevati je odnos do preteklosti, kulturne in naravne
dediščine, tradicionalnosti in seveda tudi prepotrebne
pripadnosti kraju. Zagotoviti je potrebno, da se kraj ne proda
in izgubi v sistemu »mega« turistično smučarske industrije.
V izjemno obširni in veliki gorski površini se tako
standardiziralo že 17 tako imenovanih »hribovskih vasi«.
Na srečanju so Italijani iz Julijsko Furlanske krajine,
predstavili svoja ukrepanja za ohranitev razpoznavnosti še
vedno gorsko razpoznavnih vasi, o funkciji razpršenosti
»hotela«, zaselkov in tradicionalno značilnih dogodkov,
prireditev, ki se jih še vedno slavi in vrši na prvobiten izviren
način. Predstavili in orisali so še celovit primer hribovske vasi
Savrus iz Karnijskih Alp.
Slovenci smo predstavili še vedno izvirna gorska okolja iz
Savinjskih Alp. Predstavljene so bile Solčava in Jezersko,
katere je zelo čustveno in profesionalno predstavil Davo
Karničar. Jure Černič iz Bovca je slikovito predstavil
trentarska prizadevanja in vrednote biserov iz teh še
popolnoma prvobitnih Krajev Zadnjice, Lepene, Zahodnih
Julijcev. Miro Eržen je prikazal stanje in razvojne možnosti
Dovjega in Mojstrane, vasi ki je v senci turistično smučarske
industrije Kranjske gore, kot tudi integralne povezave
»hribovko naselje« kot izhodišče v tri doline Krma in Vrat, kot
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vključen v edini nacionalni park in planinsko muzejsko
dejavnost. Slovenska predstavitev je bila aktualna in pozitivno
odmevna. Primerjave z avstrijsko državno ureditvijo in
slovensko niso možne, ne primerljive, kajti v Sloveniji je za
planinstvo zadolženo resorno športno ministrstvo in
praktično z ministrstvom za kmetijstvo ni ustvarjenih nobenih
sodelovanj. Ministrstvo za okolje je do planinstva bolj
teoretično in dokaj pasivno. V Avstriji velika večina področij,
ki jih pri nas pokriva ministrstvo za okolje zajetih v sklopu
ministrstva za kmetijstvo.

znamenitosti mesta Gmünd in narodni park v dolini Malta.
Zaključni del srečanja je bil v planinski koči na višini 680m n.v.
»Frido Kordon«, kjer so nas s planinskim kosilom pogostili
domači planinci iz sekcije OAV Gmünd, katere vodi tudi
Slovencem poznani alpinist, smučar, gorski reševalec mag.
Hans Jury.

Delovno predsedstvo: Jakob Greifner, Franci Ekar in
Paolo Lombardo

Pri koči Frido Kardon

Domačini pa so predstavili projekt hribovke vasi Mallnitz in
enak projekt iz področja narodnega parka doline Malta.
Slovenci smo se tokrat, kar temeljito pripravili, kajti projekt o
»hribovski vasi« nam je bil še nepoznan, zato smo pred tem
srečanjem pripravili informativno predavanje s strani dr.
Igorja Robleka iz Alpske konvencije, ki nam je predstavili
avstrijske poglede prizadevanja za ohranitev originalnosti
gorske vasi, ki naj bi poleg razpoznavnosti in zgleda tudi tržno
zanimivo, predvsem za mlade »podjetnike«, kateri naj bi v
gorski vasi imeli na voljo tudi gorskega vodnika, učitelja
smučanja, kolesarskega vodnika. Napisano mora imeti tudi
zgodovino o kraju in gorah.

Naslednje 47. srečanje planincev Treh dežel bo v julijsko
furlanski krajini na katerega smo bili s strani organizatorja
prisrčno vabljeni.
V razpravi članov naše delegacije so bile dane mnenja in
pobude, da naj bi se organiziralo in izvajalo tako srečanje na
nivoju meddruštvenih odborov in tistih PD, ki neposredno
mejijo na področja državnih mej in na ta okolja. Seveda se pri
nas pojavljajo vprašanja glede financiranja teh srečanj. Pri nas
v Sloveniji so planinska društva PD vse bolj okvirjena v
občinske meje in tudi od takih dogodkov se župani in občine
kaj rade distancirajo. MDO niso pravne osebe, da bi se lahko
prijavljali na razpise, za zbiranje finančnih sredstev in nima
svojega računa. Vse to izpolnjuje Planinska zveza, ki pa hoče
imeti skupni primerjalni imenovalec z velikimi glavnimi
društvi, zvezami v tujini in ne z sekcijami. Tudi na teh
srečanjih se je vedno opazilo, da je bil največkrat prisoten le
predsednik PZS; iz CAI in OEAV pa predsednikov praktično ni
bilo nikdar. Tudi letos sta pozdrave in opravičila zaradi
odsotnosti in zasedenosti poslala predsednik PZS in
predsednik CAI. Naše mnenje pa je, da si Slovenija ne more in
ne sme privoščiti, da bi prekinila to že skoraj pol stoletja
trajajočo tradicijo druženja in srečanja planincev. Sosedov si
žal ne moremo izbirati, je pa za nas kot sosede izjemnega
pomena, dobra in zdrava prijateljska soseščina. To pa za
planinstvo velja še posebej pomembna ugotovitev, da smo
planinci bili in smo še vedno ljudje dobre iskrene volje in
zdravega veselega duha.
mag. Franci Ekar

Jure Černič, Davo Karničar, Karl Černič in Mirko Eržen

Vsaka gorska vas mora imeti svoje junake, maskote, tako kot
smo se mi izpostavili in ponašali z Davom Karničarjem,
alpinistom in svetovnim ski exstrem alpinističnim smučarjem
in smučarjem, ki je smučal iz najvišjih vrhov z vseh celin in
vrha Everesta. To je zelo privlačno za obiskovalce in za kraj.
Poiskati je potrebno znamenitosti in posebnosti kraja,
zmagovalce, rekorderje svetovnih razsežnosti in druge
pomembne ljudi, ki nekaj pomenijo v kraju,
Naslednji dan srečanja, v nedeljo 17. oktobra, je bilo slabo
vreme in je odpadel načrtovani vzpon na goro Stubeck.
Organizatorji so udeležencem razkazali zgodovinske
Obvestila Planinske zveze Slovenije
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Planinska založba
Pit Schubert NEVARNOSTI V GORAH
Varnost in tveganje v skali in ledu
Planinska zveza Slovenije, planinska založba, je leta
2004 izdala prevod knjige Pit Schubert: Sicherheit und
Risiko in Fels und Eis v slovenski jezik. Prevedena je bila
tudi v češki, španski in celo japonski jezik.
V učbeniku varnosti v gorah se ponuja bralcu skoraj vse,
kar se mu lahko zgodi slabega v gorah. Opisani so dogodki, posledice,
tudi nekaj sodnih epilogov in ugotovitev o objektivnih in subjektivnih
vzrokih nesreč. Besedilo spremlja skoraj 300 odličnih slik.
Padec, zdrs, strela, nepripravljenost ali pretirana samozavest,
neznanje prizadetih, vremenske razmere, slaba oprema in še sto
drugih vzrokov nesreč so po vsem svetu povzročitelji poškodb, smrti
in škode. Tipični so za gorski svet in za ljudi, ki se tjakaj odpravljajo ne
glede na njihov namen ali celo narodnost. Spričo tega nas med
branjem ne bi smelo motiti, če se opisano ne dogaja pri nas, ampak, v
glavnem, po nemških in avstrijskih hribih. Primeri se lahko kjerkoli v
gorah, v tem je bistvo in univerzalnost priročnika na to temo. Nujno je
le, da bralec obvlada jezik, v katerem je napisan.
Gre za dogodke, za točno in objektivno opredelitev. In za nauk, ki ga iz
tega opisa pridobi bralec, ne glede na to, kje živi. Slovenski planinci
dandanes hodijo, plezajo, smučajo in utirajo pristope na gore vsega
sveta in prav tam poleg uspešnih podvigov doživljajo tudi marsikaj
bridkega, še zlasti v okoljih, kakršnih v naših gorah niso vajeni.

Planinska založba PZS vam sporoča, da bo knjiga do sredine decembra na voljo s 50 % popustom ‐ 16,25 €.
Informacije in naročila: Planinska zveza Slovenije, Planinska založba, Dvorakova ulica 9, p. p. 214, SI‐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

Akcija koledarja Alpinisti 2011 in velika izbira knjig iz Planinske založbe PZS po 3,00 EUR
Planinska založba pri PZS je pripravila veliko izbiro knjig po simbolični
ceni 3,00 EUR. Ob nakupu koledarja ALPINISTI 2011 vam nudimo
30% popust ali pa vam za vsak kupljen koledar podarimo izbrano
knjigo iz akcijske ponudbe.
1. VZGOJNA LITERATURA
Podhladitev, omrzline in druge poš. zaradi mraza (1990)
Oprema za gore in stene (1999)
Veliki pionirji alpinizma (2001)
Mentor planinske skupine (2001)
Turno smučanje – priročnik (2002)
2. VEČJEZIČNE IZDAJE
Vrhovi prijateljstva (1996)
Planinske postojanke – večjezične (1997)
3. LEPOSLOVJE
Posušeni rožmarin (1996)
Ama Dablam – Odsanjane sanje (1998)
Valentin Stanič, prvi alpinist v Vzhodnih Alpah (2000)
Zorko Jelinčič – Nad prezrtjem in mitom (2000)
Moje gore (2001)
Lotosov cvet (1999)
4. DRUGO
Človek, gora, poezija (1992)
Gremo skupaj v hribe (1998)
2. poročilo o Alpah (2002)
Akcijske knjige je možno prevzeti na sedežu PZS. Knjig po pošti ne pošiljamo.

Obvestila Planinske zveze Slovenije
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Vodniška komisija

vk.pzs.si

Plan tečajev za vodnike PZS v letu 2011
zap. Št.

USPOSABLJANJE
Sprejemni izpit in preizkusna tura za
pridobitev A kategorije na deljenem tečaju
1. v letu 2011 in ostali

IZVAJALEC

LOKACIJA

PU VK PZS

2. Tečaj za A kategorijo
Sprejemni izpit in preizkusna tura za
3. pridobitev A kategorije
Sprejemni izpit in preizkusna tura za
4. pridobitev A kategorije

PU VK PZS

5. Tečaj za A kategorijo 1. skupina

DATUM

DATUM IZPITA

12.2. ‐ 13. 2.
marec ‐ junij
šest vikendov
(12 dni)

12.2. ‐ 13.2.

11.6. ‐ 12.6.

PU VK PZS

naknadno

14.5. ‐ 15.5.

14.5. ‐ 15.5.

PU VK PZS

naknadno

21.5. ‐22.5.

21.5. ‐22.5.

PU VK PZS

PUS Bavšica

25.6. ‐ 6.7.

v okviru tečaja

6. Tečaj za A kategorijo 2. skupino
PU VK PZS PUS Bavšica
6.7. ‐ 17.7.
v okviru tečaja
7. Tečaj za B kategorijo 1. skupina
PU VK PZS Valvasorjev dom
12.5. ‐ 15.5.
4.6. ‐ 5.6.
8. Tečaj za B kategorijo 2. skupino
PU VK PZS Češka koča
26.5. ‐ 29.5.
18.6. ‐19.6.
9. Tečaj za C kategorijo 1. skupino
PU VK PZS naknadno
15.9. ‐ 17. 9.
9.10.
10. Tečaj za D kategorijo 1. skupina
PU VK PZS Valvasorjev dom
10.2. ‐ 13.2.
4.3. ‐ 5.3.
11. Tečaj za D kategorijo 2. skupino
PU VK PZS Grohot/Loka
24.2. ‐ 27.2.
12.3. ‐13.3.
12. Tečaj za G kategorijo 1. skupina
PU VK PZS Planina na Kraju
25.2. ‐ 27.2.
12.3. ‐ 13.3.
13. Tečaj za E kategorijo 1. skupina
PU VK PZS naknadno
24.2.‐ 27.2.
19.3. ‐ 20.3.
14. Tečaj za H kategorijo 1. skupina
PU VK PZS naknadno
3.3. ‐ 6.3.
26.3. ‐ 27.3.
15. Tečaj za IPV
PU VK PZS naknadno
januar ‐ junij
junij
ROK PRIJAV: 2 MESECA PRED TEČAJEM
Cene tečajev: A ‐ 435,00 €, B ‐ 230,00 €, C ‐ 300,00 €, D ‐ 300,00 €, G ‐ 300,00€, E ‐ 300,00 €, H ‐ 300,00 €, IPV ‐ 470,00 €

Plan izpopolnjevanja vodnikov PZS v letu 2011
Zap. Št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

USPOSABLJANJE
Izpopolnjevanje v snežnih razmerah
Izpopolnjevanje v snežnih razmerah
Izpopolnjevanje v snežnih razmerah
Izpopolnjevanje v snežnih razmerah
Izpopolnjevanje v kopnih razmerah
Izpopolnjevanje
Izpopolnjevanje
Izpopolnjevanje
Izpopolnjevanje
Izpopolnjevanje
Izpopolnjevanje
Izpopolnjevanje
Izpopolnjevanje

v kopnih razmerah
v kopnih razmerah
v kopnih razmerah
v kopnih razmerah
v kopnih razmerah
v kopnih razmerah
v kopnih razmerah
v kopnih razmerah

IZVAJALEC
PU VK PZS
PU VK PZS
PU VK PZS
PU VK PZS
MDO LJUBLJANA
MDO DOLENJSKA Z BELO
KRAJINO
MDO GORENJSKE
MDO KOROŠKA
MDO KOROŠKA
MDO PODRAVJA
MDO PODRAVJA
MDO SAVINJSKE
MDO SAVINJSKE
MDO PRIMORSKO‐
NOTRANJSKE
MDO ZASAVJE
MDO NOTRANJSKE
MDO PODRAVJE
PU VK PZS
PU VK PZS
PU VK PZS

LOKACIJA
Loka pod Raduho
Valvasorjev dom
Grohot
Erjavčeva koča
Kamniška Bistrica
Gorjanci
Valvasorjev dom
Naravske Ledine 1. sk.
Naravske Ledine 2. sk.
Boč 1. sk.
Boč 2. sk.
Reška planina 1. sk.
Reška planina 2. sk.

14
Izpopolnjevanje v kopnih razmerah
Nanos
15
Izpopolnjevanje v kopnih razmerah
Mrzlica
16
Izpopolnjevanje v kopnih razmerah
Krim
17
Izpopolnjevanje v kopnih razmerah
Boč 3. sk.
18
Izpopolnjevanje v kopnih razmerah
Bavšica
19
Izpopolnjevanje v kopnih razmerah
Bavšica
20
Izpopolnjevanje v kopnih razmerah
Bavšica
ROK PRIJAV: 1 MESEC PRED IZPOPOLNJEVANJEM
Predvideni strošek akcij: snežna izpopolnjevanja: 65,00 €, kopna izpopolnjevanja: 60,00 €
Obvestila Planinske zveze Slovenije
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DATUM
USPOSABLJANJA
11.2. ‐ 12.2.
19.2. ‐ 20.2.
19.2. ‐ 20.2.
12.3. ‐ 13.3.
8.4. ‐ 9.4.
16. 4. ‐ 17. 4.
6.5. ‐ 7.5.
6.5. ‐ 7.5.
7.5. ‐ 8.5.
6.5. ‐ 7.5.
7.5. ‐ 8.5.
13.5. ‐ 14.5.
14.5. ‐ 15.5.
21.5. ‐ 22.5.
21.5. ‐ 22.5.
28.5. ‐ 29.5.
03.06. ‐ 04.06.
24.9. ‐ 25.9.
1.10. ‐ 2.10.
2.10. ‐ 3.10.
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PRIJAVNIC A IN OSEBNI LIST

PRIJAVLJAM SE ZA STROKOVNO USPOSABLJANJE
»naziv programa usposabljanja oz. licenčnega seminarja«
»kraj in datum izvedbe«
»OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA IZ EVROPSKEGA SOCIALNEGA SKLADA TER MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT. OPERACIJA SE IZVAJA V OKVIRU OPERATIVNEGA
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.«
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 vodnikov Planinske zveze Slovenije (v nadaljevanju PVPZS) in
se obvezuje poravnati vse materialne in finančne obveznosti, ki bodo nastale z udeležbo kandidata(ke) na tečaju oz. izpitu za
vodnika 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:

Obvestila Planinske zveze Slovenije

Podpis kandidata(ke):
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Kopno izpopolnjevanje VPZS 08. ‐ 09. 5. 2010, Boč

Udeleženci akcij Vodniške komisije

ŠT. PRIIMEK
1 AMBROŽ
2 BLAŽIČ
3 BOROVNIK
4 DEL FABRO
5 EDER
6 GREGORC
7 GRUJIĆ
8 HOSTA
9 ISKRA
10 ISKRA
11 JUHART
12 KAVKLER
13 KIRBIŠ
14 KOCBEK
15 KOLAR
16 KOLMANIČ
17 KOŠIČ
18 KOVAČIČ
19 KRALJ
20 LEPOŠA
21 MALLY
22 MATJAŠIČ
23 MEDVED
24 ONIČ
25 PAVLIČ
26 PERC
27 PLENIČAR GALUN
28 PŠENIČNIK
29 RAP
30 RESNIK
31 SLATENŠEK
32 TEŽAK
33 TOMAN
34 URLAVB
35 VALENČAK

Kopno izpopolnjevanje za VPZS 07. ‐ 08. 5. 2010, Boč
ŠT. PRIIMEK
IME
DRUŠTVO
1 ARL
CVETKA
LOVRENC NA POHORJU
2 ČANŽEK
VLADO
GRMADA CELJE
3 DIVJAK
ANTONIJA
HAKL
4 DRUŽOVEC
BRANKO
HAKL
5 FORSTNERIČ
BRANKO
NAVEZA
6 FRANK
BORIS
MARIBOR ‐ MATICA
7 FRAS
MAJA
LOVRENC NA POHORJU
8 GALUN
ALENKA
JAKOBA ALJAŽA MB
9 GERMIČ
BOŠTJAN
LOVRENC NA POHORJU
10 GLODEŽ
BOŠTJAN
FRAM
11 HALOŽAN
JANKO JANEZ HAKL
12 HALOŽAN
GORAZD
HAKL
13 HERIČ
JANEZ
HAKL
14 HLADEN
KSENIJA
LJUTOMER
15 KORITNIK
ROBERT
GRMADA CELJE
16 KRAMBERGER
DARINKA
HAKL
17 KUSTER
DRAGOTIN
HAKL
18 LAMUT
MIHA
GRMADA CELJE
19 LAMUT
ŽELJKO
GRMADA CELJE
20 LEŠNIK
STANISLAV
BREZJE
21 LIPIČ
DRAGO
HAKL
22 LORBER
DANICA
DONAČKA GORA STOPERCE
23 LORBER
ALBIN
DONAČKA GORA STOPERCE
24 LORENCI
LEOPOLDINA SLOVENSKA BISTRICA
25 LORENCI
MATEVŽ
SLOVENSKA BISTRICA
26 LORENCI
ŠTEFAN
SLOVENSKA BISTRICA
27 MILOŠIČ
DANILO
NAVEZA
28 MILOŠIČ
ALBIN
NAVEZA
29 MLINAREVIĆ
ANTUN
PTUJ
30 MLINARIČ
MARIJA
BREZJE
31 MUNDA
VIKTOR
DRAVA MARIBOR
32 PLANINC
MARJAN
MAJŠPERK
33 PRIMC
MIŠO
GRMADA CELJE
34 PUČKO
BORIS
MARIBOR ‐ MATICA
35 RADEK
TADEJA
PTUJ
36 ROŠKAR
JOŽEF
HAKL
37 SAGADIN
DAMIJAN
FRAM
38 SMOLEJ
MIRAN
MAJŠPERK
39 STRNAD
MIRKO
ŽELEZNIČAR MARIBOR
40 STRNAD
PETER
ŽELEZNIČAR MARIBOR
41 STRNIŠA
KLAVDIJA
BOČ KOSTRIVNICA
42 ŠAMPERL
JOŽEF
HAKL
43 ŠINKO
FRANC
GRMADA CELJE
44 ŠTROMAJER
ALOJZ
BREZJE
45 TOPLAK
ROMAN
GRMADA CELJE
46 TRSTENJAK
FRANC
DRAVA MARIBOR
47 TUŠEK
IVAN
MARIBOR ‐ MATICA
48 VANER
MAJA
MARIBOR ‐ MATICA
49 VNUK
DAMIJAN
HAKL
50 VRAČKO
FRANC
LOVRENC NA POHORJU
51 ZVER
VINKO
JAKOBA ALJAŽA MB
52 ŽNIDARKO
BORIS
DONAČKA GORA STOPERCE
Vodstvo
7 Stanka Čoh
1 Mitja Plohl
8 Miran Čoh
2 Pavel Jerebic
9 Ivan Eder
3 Janez Vertič
10 Delija Šačiri
4 Miran Tarkuš
11 Franc Korpar
5 Damjan Vidovič
12 Franc Kocbek
6 Primož Trop
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IME
CIRIL
BORIS
IVAN
TANJA
MIHA
BRANKO
PREDRAG
MARJAN
MATIJA
ZINKA
JOŽE
LEOPOLD
MILAN
DARINKA
JOŽICA
DARKO
RAJKO
JANKO
IVAN
EDVARD
MARJAN
IVAN
MIRKO
DRAGICA
MILAN
TEJA
POLONA
DAMJAN
LOVRO
MIHELA
ZLATKA
JOŽE
RAJKO
IZTOK
LIDIJA

DRUŠTVO
MAKS MEŠKO ORMOŽ
POLJČANE
POLJČANE
VRELEC ROGAŠKA
MATICA MARIBOR
RUŠE
GORNJA RADGONA
ŠENTJERNEJ
SLIVNICA PRI CELJU
ŽELEZNIČAR MARIBOR
RUŠE
POLJČANE
MIKLAVŽ
MIKLAVŽ
POLJČANE
RUŠE
MAKS MEŠKO ORMOŽ
POLJČANE
POLJČANE
POLJČANE
POLJČANE
GORNJA RADGONA
POLJČANE
POLJČANE
POLJČANE
PREVORJE
POLJČANE
SLOVENSKE KONJICE
POLJČANE
SLOVENSKA BISTRICA
POLJČANE
POLJČANE
SLOVENSKE KONJICE
RUŠE
RUŠE
5 Damjan Vidovič
6 Primož Trop
7 Stanka Čoh
8 Miran Čoh
9 Ivan Eder

Vodstvo
1 Mitja Plohl
2 Pavel Jerebic
3 Janez Vertič
4 Miran Tarkuš

KOPNO IZPOPOLNJEVANJE VPZS Bavšica, 24. ‐ 25. 9. 2010
ŠT. PRIIMEK
1 BARBIČ
2 BASTL
3 BRIŠAR
4 BUTINAR
5 ČERNJAVIČ
6 DAJČMAN
7 DROŽINA
8 FLAJS
9 GATEJ
10 GOLOB
11 GRUDNIK
12 HARTMAN
13 IVANČIČ
14 KLEČ
15 KODARIN

9

IME
TOMAŽ
STANKA
BOGDAN
IZTOK
JANKO
MARJETA
MARIJAN
JELKO
LILIJANA
BOJAN
SANDI
MATJAŽ
SIMON
IGOR
KARMEN

DRUŠTVO
NOVA GORICA
NAZARJE
PODBRDO
TNP
GORNJI GRAD
LJ.‐MATICA
SLAVNIK
TOLMIN
PODBRDO
NAZARJE
NAZARJE
FRAM
TOLMIN
NOVA GORICA
PIRAN
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16 KOVAČIČ
17 KRAVANJA
18 KRISTANČIČ
19 LOTRIČ
20 MIKULIN
21 MUČIBABIĆ
22 OSTRUH
23 PAHOVNIK
24 PERETIN
25 PETEK
26 PEVEC
27 POGAČNIK
28 POGAČNIK
29 SEDEVČIČ
30 ŠLIBAR

VILJEM
EDVIN
OSKAR
VESNA
ZVEZDAN
IRENA
MARJAN
ANDREJ
ALEŠ
KLEMEN
EMIL
MATJAŽ
URŠA
JOŽE
MATIJA

LOČE
TNP
BRDA
DOVJE MOJSTRANA
BRDA
ONGER TRZIN
NAZARJE
GORNJI GRAD
FRAM
GORNJI GRAD
ONGER TRZIN
PT LJUBLJANA
IMP
NOVA GORICA
JESENICE

31 ŠNUDERL
32 ŠTOK
33 ŠULIGOJ
34 VADNAL
35 VIDOVIČ
36 VONČINA
37 ZAVOLOVŠEK

MATEJ
ZORAN
ALDO
IZABEL
DEJAN
LIDIJA
MATEJ

FRAM
POLZELA
NOVA GORICA
POSTOJNA
PTUJ
NOVA GORICA
GORNJI GRAD

1.
2.
3.
4.
5.

Vodstvo:
BOBOVNIK JOŽEF
ČOH MIRAN
ČOH STANKA
EDER IVAN
GRIČAR FRANC

6.
7.
8.
9.

IME
MARKO
DOROTEJA
IRENA
VINKO
VLADIMIR
JOŽE
FRANC
IZIDOR
BOŠTJAN
DANIELA
BORIS
PETER
MATEJ
MARIJA
ZDRAVKO
STOJAN
VIKTOR
JANEZ
SIMON
ZDENKA
URŠKA
ANDREJ
VIDA
TONE
MATEJ
DARJA
ANICA

Vodstvo
1 KADIŠ
2 KADIŠ
3 KELNERIČ

FRANC
KATJA
ALEKSANDER

ŠT.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

PLOHL MITJA
TARKUŠ MIRAN
VERTIČ JANEZ
VIDOVIČ DAMJAN

DRUŠTVO
SOVODENJ
PTUJ
DOMŽALE
BOVEC
SNEŽNIK ILIRSKA BISTRICA
SOVODENJ
SOVODENJ
PTUJ
KRIM
RADOVLJICA
SAMOPLAČNIK
VELIKE LAŠČE
ŠOŠTANJ
BOVEC
BOVEC
MEŽICA
SOVODENJ
ŠOŠTANJ
KOBARID
RIBNICA NA DOLENJSKEM
IDRIJA
SNEŽNIK ILIRSKA BISTRICA
KOČEVJE
KOČEVJE
RADOVLJICA
RADOVLJICA
CERKNO
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BRANKA
IGOR
ALENKA
ZLATKO
RAJKO
VLADO
NEVA
PRIMOŽ
LOVRO
TINA
ŠTEFKA
SIMON
BRANKO

KOČEVJE
ŠOŠTANJ
TRŽIČ
ŽELEZNIČAR LJUBLJANA
NOVA GORICA
ŠOŠTANJ
POSTOJNA
TRŽIČ
SOVODENJ
SNEŽNIK ILIRSKA BISTRICA
KOČEVJE
MARIBORSKI TISK
IDRIJA
4 KOTNIK
5 AMBROŽ
6 PURNAT
7 OZIMIC

JAKA
RUDI
ZDENKO
NINA

DELJENI TEČAJ ZA VODNIKE PZS, KATEGORIJA A
februar ‐ junij 2010, po Sloveniji

KOPNO IZPOPOLNJEVANJE VPZS Bavšica, 2. ‐ 3. 10. 2010
ŠT. PRIIMEK
1 BAJT
2 BOKAVŠEK
3 CERAR
4 ČRNIČ
5 DEKLEVA
6 DRMOTA
7 DRMOTA
8 FURJAN
9 GAČNIK
10 GOLOB
11 JESENŠEK
12 KOKOŠINEK
13 KORTNIK
14 KRAVANJA
15 KRAVANJA
16 KRIVEC
17 KRŽIŠNIK
18 KUGONIČ
19 MARCOLA
20 MIHELIČ
21 MIJATOVIĆ
22 NOVAK
23 OFAK
24 OŽBOLD
25 PAGON
26 PAGON
27 PODOBNIK

28 RAJNER
29 REZMAN
30 ROŽIČ
31 SEGULIN
32 SLOKAR
33 STROPNIK
34 ŠEMROV
35 ŠTAMCAR
36 TELBAN
37 TURKOVIĆ
38 ULE
39 VAJDIČ
40 VIDMAR
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PRIIMEK
BEZEK
BOBOVNIK
BOBOVNIK
CVIKL
ČAS
FERK
FURJAN
HADALIN
HARIČ
INTIHAR
JEREBIČ
KNAPP
KOPČAVAR
KOROŠEC
KOTNIK
KOVAČ
KRALJ
NOVAK
PEJOVNIK
PERNE
PRAZNIK
RAMŠAK PAJK
ROBAS
RUPNIK
STRMŠEK
ŠTIFTAR
ŠULER
VOBIČ
VOUK
ZDOLŠEK
ZUPANČIČ
ŽOHAR
Vodstvo
1 BALOH
2 GRIČAR
3 KELNERIČ
4 KUMER
5 JAZBEC
6 POLLAK

IME
NUŠA
KATJA
NEJC
ZDRAVKO
ZDENKO
FRANJA
JADRANKA
IVAN
ALEKSANDRA
MIHA
SUZANA
MARTINA
NINA
RENATA
DANIJELA
ANTON
TOMAŽ
MARJAN
MAJA
JAN
JANEZ
JOŽICA
ALENKA
IVAN
OLGA
MARJETA
MILAN
STAŠO
JANA
MATJAŽ
DEJAN
ANA MARIJA

DRUŠTVO
TISA MARIBOR
FRAM
FRAM
VINSKA GORA
SLOVENJ GRADEC
ZZV CELJE
ZZV CELJE
CERKNO
TISA MARIBOR
SVETI VID
LJUBLJANA‐MATICA
GALICIJA
AKADEMSKO PD
POLJČANE
NAVEZA
ŠENTJUR
VINSKA GORA
LJUTOMER
RTV LJUBLJANA
KRKA NOVO MESTO
SLOVENJ GRADEC
RTV LJUBLJANA
POLET ŠENTRUPERT
CERKNO
SKALCA HOČE SLIVNICA
TISA MARIBOR
SLOVENJ GRADEC
FRAM
RADOVLJICA
ŠENTJUR
ZAGORJE OB SAVI
TRŽIČ

DRAGI
FRANC
ALEKSANDER
FRANCI
LILI
BOJAN
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IZ DELA KOMISIJ PZS
Komisija za planinske poti

kpp.pzs.si

PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE
Komisija za planinske poti UO PZS
Dvorakova ulica 9, 1000 Ljubljana
tel: 01/ 43 45 680; fax: 01/43 45 691;
E‐mail: danilo.sbrizaj@pzs.si
Komisija za planinske poti pri UO PZS na podlagi 23. člena Pravilnika Komisije za planinske poti
sklicuje

REDNI ZBOR MARKACISTOV
ki bo v soboto 13. novembra 2010 v Lila dvorani Ekonomske fakultete v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17, s pričetkom ob 9 uri
DNEVNI RED:

1. Izvolitev organov Zbora markacistov
2. Poročilo verifikacijske komisije
3. Pregled sklepov zadnjega Zbora markacistov
4. Poročilo načelnika KPP o delu komisije
5. Delovanje odborov za planinske poti
6. Razprava na poročila in sprejem sklepov
7. Odločanje o razrešnici načelnika in članov KPP
8. Volitev načelnika Komisije za planinske poti in potrditev članov KPP za 2010 – 2014
9. Potrditev programa komisije za leto 2011 – 2012
10. Razno
Zbor markacistov sestavljajo; načelniki odsekov za planinske poti, vodje odborov za planinske poti oz. njihovi namestniki ter
načelnik in člani Komisije za planinske poti (23. člena Pravilnika Komisije za planinske poti)
Prosim za zanesljivo udeležbo !
Načelnik KPP:
Tone Tomše

V novembrski številki Planinskega vestnika
V temi meseca novembrskega Planinskega vestnika
predstavljamo delo oskrbnikov, z nekaterimi smo se
pogovorili, in sicer z oskrbniki koče na Mangartskem sedlu,
Smrekovcu, Klemenči jami, na Gozdu in Erjavčeve koče,
obudili pa smo tudi spomin na legendarnega Andreja
Karničarja s Češke koče. S srečanja veteranov alpinistov smo
pripravili kratko reportažo in posneli nekaj zanimivih izjav.
Spomnili smo se tudi prve slovenske himalajske odprave na
Trisul. Nekaj brezpotnih zanesenjakov je dolgo časa iskalo
prehode v divjini zahodno od Strme peči in jih končno odkrilo,
lahko pa se boste tudi nasmejali odlični humoreski o
smrčanju.

V rubriki Z nami na pot predstavljamo lepote Trnovske
planote in Tri Cine v Italiji.
Seveda ne manjka rubrike o varstvu narave, kjer tokrat
predstavljamo netopirja, nekaj se boste naučili o orientaciji,
alpinistični tehniki, vremenu, dodali smo nekaj novic s
področja športnega plezanja, društvenih dejavnosti,
literature, alpinističnih novic … Posredujemo vam tudi nekaj
uradnih pojasnil v zvezi z reševanjem v gorah.
Želimo vam prijetno branje Planinskega vestnika!
Uredništvo

Posebna ponudba Planinskega vestnika pred letom 2011
Vam je naša revija všeč in bi jo radi prejemali vsak mesec? Do konca leta 2010 Vam ponujamo posebno ugodnost:
Postanite naročnik Planinskega vestnika za leto 2011 in ga začnite prejemati že letos. Če naročite in plačate Planinski vestnik do
konca leta 2010, dobite za ceno 34,00 € številke letnika 2010 od dneva plačila naprej in 12 številk letnika 2011. Tako boste
zadnje letošnje številke dobili brezplačno!
Naročite se tako, da pišete na ursa@pzs.si
ali pokličete na brezplačno številko 080 1893.
Naročnina je lahko tudi lepo darilo za vaše bližnje ali prijatelje!
Obvestila Planinske zveze Slovenije
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IZ DELA KOMISIJ PZS
Komisija za športno plezanje

ksp.pzs.si

Končano evropsko mladinsko prvenstvo
Friko.si: Annecy ‐ Pretekli konec tedna je bilo v Franciji evropsko mladinsko
prvenstvo v težavnosti, ki se ga je udeležilo 18 naših reprezentantov.
Našim tekmovalcem je šlo najbolje v kategoriji starejših kadetov, kjer je Jure
Raztresen osvojil 2. mesto, Domen Škofic je končal na 4. mestu, Sergej Epih na
5. mestu, Gašper Pintar pa je na koncu osvojil 22. mesto.
Pri starejših kadetinjah se je najbolje odrezala Tina Šišteršič, ki je dosegla 7.
mesto. Anja Šerbinek je tekmovanje končala na 15. mestu, Tamara Omerzel na
24. mestu, Katarina Fon pa na 27. mestu.
V kategoriji mlajših kadetov je odlično 4. mesto dosegel Martin Bergant.
Gregor Vezonik je končal na 13. mestu, Tim Unuk pa na 24. mestu.
Pri mlajših kadetinjah je bila od naših najboljša Jera Lenardič, ki je osvojila 8. mesto. Katja Kadič je tekmovanje zaključila na 10.
mestu, Rebeka Kamin na 22. mestu, Živa Ledinek pa je osvojila 27. mesto.
V kategoriji mladincev je naše barve zastopal Urban Primožič, ki je na koncu osvojil 6. mesto.
Pri mladinkah pa je bila od naših najboljša Ajda Rojc, ki je končala na 16. mestu. Karin Tomažič pa je tekmovanje končala na 18.
mestu. Podrobnejši rezultati: Federation of Sport Climbing >>>

13. ‐ 14. november 2010
www.worldcupkranj.com
Komisija za odprave v tuja gorstva
24. 10. 2010 je na pot odšla alpinistična odprava na Gaurišankar
(7134 m), drugi najvišji vrh Rowlinga (najvišji je Menlungtse ‐
7181 m). Na vrh so se prvič povzpeli 1979, člani Ameriško‐ nepalske odprave, prvi poskusi vzponov na vrh pa so bili že v 50. letih
prejšnjega stoletja, nakar je bila gora med leti 1965 in 1979 zaprta za plezanje.

Odprava Gaurišankar 2010

Člani tokratne slovenske odprave so Matej Kladnik ‐ vodja (AO Kamnik), Blaž Navršnik (AO TAM) in Aljaž Tratnik (AO Idrija). Za
cilj imajo vzpon v južni steni Gaurišankarja.

Odprava Šiša Pangma 8027 m
CILJ: pristop na 8012 m visok
glavni vrh Šišapangme s severne
strani; v primeru ugodnih snežnih
in vremenskih razmer ponovitev
»španske« ali ene od drugih
obstoječih smeri nad taborom 3
ČLANI: Irena Mrak (PD Križe, AO
Tržič), Mojca Švajger (PD Križe,
AO Tržič), Tomaž Goslar (PD Lj.
Matica;
zdravnik
odprave),
Bogdan Ambrožič, Shujaat Ali (K2
International, Pakistan, kuhar).
AGENCIJA: Manaslu Adventure
Treks (Katmandu, Nepal).

Iz Tibeta se nam je oglasila tržiška alpinistka, Irena Mrak, ki je skupaj z Mojco Švajger in
Tomažem Goslarjem na odpravi Šiša Pangma 2010. Po začetnih težavah s kargom, ki so ga
prevozniki poslali v Moldavijo namesto v Katmandu, dobro napredujejo.

Obvestila Planinske zveze Slovenije
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IZ DELA KOMISIJ PZS
Komisija za alpinizem

ka.pzs.si

Slovenska himalajska odprava ‐ Hardeol 2010 (19. september ‐ 5. november 2010)
Odpotovali so: Boris Lorenčič (AAO Kozjak), Matic Jošt (AO
Celje‐Matica), Karel Završnik (Akademski AO) in Urban
Golob (AO Ljubljana‐Matica)
Hardeol (7161 m, v prevodu »Tempel bogov«) se nahaja v
gorski skupini Kumaon, v Indijski Himalaji. Leži v bližini Nanda
Devija in je dominantna gora nad ledenikom Milam, ki je bil
za tuje alpiniste do nedavnega zaprt in so zato na tem
območju občasno delovali samo indijski gorniki.
Gorniška zgodovina Hardeola se je začela leta 1939, ko so se
v njegovi okolici razgledovali poljski alpinisti, a jim je nesreča
preprečila resnejše plezanje.
Naslednjič so bili pod njegovo vzhodno oz. južno steno Indijci
leta 1968, ko so hoteli splezati na njegovega soseda, 6900
metrov visoki Rishi Pahar, a tudi takrat neuspešno.

Še posebej nesrečna je bila indijsko‐novozelandska ženska
odprava 1974, na kateri sta v podoru serakov umrle štiri
članice.
Po še enem neuspešnem poskusu leta 1975 so prvič njegov
vrh osvojili tri leta kasneje.
Spomladi 1978 so se na njegov vrh povzpeli Indijci po
grebenu z ogromnega platoja med Tirshulijem (7074 m) in
Hardeolom. Po nekaterih podatkih naj bi do sedla prišli s
severa, po drugih pa z juga.
Na vrh Hardeola so se nato povzpeli le še enkrat in sicer leta
1991; seveda so tudi ta vzpon opravili Indijci.
Več o odpravi pa si lahko preberete na:
http://hardeol2010.blogspot.com/

Poročilo o alpinistični odpravi »Cirque of the Unclimbables 2010«
Konec julija in avgusta 2010 sva na severu Kanade, v
Narodnem parku Nahanni plezala Tanja in Andrej Grmovšek.
Zagotovo je bila to najina najbolj »divja« in odročna odprava.
V šestnajstih polnih dneh bivanja v bazi sva preplezala pet
dolgih smeri, ogromno balvanov in Andrej tudi vse težje
krajše smeri v okolici baznega tabora.
Najine zastavljene cilje sva izpolnila. Vsi vzponi so bili
opravljeni hitro, lahko in prosto ter zgolj z uporabo premičnih
varoval. Andreju je v kar dveh zelo zahtevnih dolgih smereh
uspel odličen dosežek, saj ju je preplezal prosto, eno v celoti
na pogled. Preplezala sva vse najtežje in najboljše smeri v
tem področju. Ponovno sva uspela izkoristiti vreme. Plezanju
prvenstvene smeri sva se tokrat odpovedala po ogledu

razmer v stenah, po že nekaj preplezanih smereh ter tudi
zaradi oddaljenosti od prve pomoči ter resnosti. Ob
odročnosti področja, vremenu, izbranem načinu plezanja,
težkih tovorih, zahtevnih poteh in ob povratku v civilizacijo s
čolnom je bil uspešen potek in zaključek celotne odprave
pravi izziv.
V civilizacijo sva se vrnila s čolnom, ki sva ga imela s seboj, po
reki South Nahanni (~150 km veslanja do Virginia Falls), nato
pa sva iz NP Nahanni teden dni prej kot je bilo načrtovano
odletela z letalom. Zadnji teden sva preživela na jugu Kanade,
v okolici mesta Canmore, v Canadian Rockies, kjer sva
odkrivala številna odlična plezalna področja v apnencu.
Andrej in Tanja Grmovšek

Srečanje alpinistov veteranov 2010
Celje ‐ Matica), ki je nas je skozi posnetke popeljal
od plezanja v Pakistanu do Bagiratov in vrhunskih
vzponov v domačih gorah in Alpah.
Druženje se je nadaljevalo pozno v noč, vsak s
svojimi mislimi, zgodbami, pustolovščinami. Že
stotič smo reševali probleme slovenskega
alpinizma, in kam nas pelje ta družba, se smejali
včasih že resnično nenavadnim zgodbam.
Naslednje leto bo 30 letnica obstoja odbora
alpinistov veteranov in dogovorili smo se, da bo
nekaj posebnega, malo drugače. V organizaciji
Komisije za alpinizem in PZS bomo šli v Firmian,
na ogled Messnerjevega muzeja.
»Veteranstvo je neumrljivo!« je zaključil France
in res je. Vsi smo na tej poti in prihajamo za njimi.
Seveda ne smemo pozabiti na naše jubilante:
80 let (Andrej Aplenc, Peter Ferjan, Viktor Meglič in Peter
Muck)
75 let (Tone Jeglič, Franci Savenc, Peter Ščetinin in Peter
Jamnik)
70 let (Janez Golob, Janez Gril, Franc Jeromen, Janez Rupar,
Vlado Schlamberger in Danilo Škerbinek)

Začelo se je v petek, 1. oktobra 2010 z ogledom
Slovenskega planinskega muzeja, uradnim
delom na Koči na gozdu in zaključeno s
sobotnim vzponom na Visoki Mavrinc.
V čast mi je bilo, da sem lahko sedel med
legendami slovenskega alpinizma, med tistimi
katerih pustolovščine sem kot alpinistični tečajnik
požiral pozno v večere in sanjal skupaj z njimi,
med tistimi s katerimi se lahko danes celo
pogovarjam, jih spoštujem, cenim in prisluhnem.
Lepo je bilo gledati mladeniče, ki kljub svojim
letom, še vedno polni energije, intuziazma in z
iskrico v očeh zrejo v prihodnost.
Čas recesije, svetovne krize. O tem so nas
»bombardirali« po časopisu, televiziji, radiu... »Pri meni je bil
Tomo (Česen), ko je prišel načelnik odbora alpinistov
veteranov, France Zupan. »Kaj je Tomo, kako si, si vredu?« ga
vpraša. »Ma, tale država nas »jebe«! mu odgovori. France z
nasmeškom: »Eh, Tomo, mene že 80 let, pa se še kar borim.«
Po ogledu Slovenskega planinskega muzeja je na Koči na
Gozdu potekal uradni del. Simpatičen pozdravni govor
podpredsednika Planinske zveze Slovenije, Toneta Tomšeta
in podelitev knjig jubilantom, je zaključil trenutno eden
najbolj perspektivnih slovenskih alpinistov, Luka Lindič (AO
Obvestila Planinske zveze Slovenije

Matjaž Šerkezi
Fotografije: Irena Mušič Habjan
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IZ DELA KOMISIJ PZS
Komisija za turno kolesarstvo
Vabilo predstavnikom planinskih društev na Zbor turnih kolesarjev PZS
Spoštovani predsedniki planinskih društev!
Ocenjujemo, da tretjina članov planinske organizacije rekreativno kolesari. Planinska društva so
prisluhnila novim potrebam članstva, mnoga že organizirajo kolesarske ture in tabore. Kar nekaj je
tudi društev, ki so že ustanovila kolesarske odseke.
Komisija za turno kolesarstvo je v treh letih delovanja postavila temelje za razvoj turnega kolesarstva
v planinskih vrstah. Na komisiji skrbimo za razvoj te dejavnosti, tako šolamo turno kolesarske vodnike,
skrbimo za primerno vključevanje in populariziranje te dejavnosti znotraj in zunaj planinske
organizacije. V tujini je turno kolesarjenje že uveljavljena aktivnost, zato se povezujemo s predstavniki planinskih zvez drugih
alpskih držav, članic CAA.
Kot vsaka nova dejavnost tudi turno kolesarstvo potrebuje usmerjanje: priporočila, kako izvajati dejavnost (odnos do drugih
obiskovalcev gorskega sveta, varovanje narave itd.), izobraževanje vodniških kadrov, organizacijo delovanja v društvih. Zato
smo se na Komisiji za turno kolesarstvo PZS odločili, da se o vsem tem pogovorimo na Zboru turnih kolesarjev.
Kot predsednike planinskih društev vas prosimo, da na naš zbor pošljete kot predstavnika planinskega društva nekoga, ki se že
ukvarja ali ga zanima turno kolesarstvo. Seveda ste na zboru dobrodošli tudi vsi predsedniki, saj boste tako najlažje spoznali za
kakšno dejavnost gre in kako se lotiti njene organizacije v društvih. Prosimo, da nam zaradi organizacijskih razlogov (velikost
dvorane, organizacija malice, itd.) sporočite število udeležencev iz vašega društva na enega izmed v glavi pisma navedenih
naslovov oz. telefonskih številk .
Zbor turnih kolesarjev bo v soboto 20. novembra 2010 ob 10. uri na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17, v
Lila dvorani z naslednjim dnevnim redom:
1.
2.

Uvodni pozdravni nagovor
Turno kolesarstvo kot planinska dejavnost pri nas in v tujini

3.
4.

Turno kolesarstvo v okviru PZS
Smeri razvoja turnega kolesarstva v prihodnosti

5.

Zakonodajne omejitve turnega kolesarstva

6.
Razno
Prejmite lep planinski pozdrav!
Komisija za turno kolesarstvo pri UO PZS
Načelnik: Jože Rovan

Planinska zveza Slovenije na sejmu Narava ‐ zdravje 2010
Na sejmu Narava ‐ zdravje 2010 se je s svojo dejavnostjo predstavlja
tudi Planinska zveza Slovenije. Poleg edicij iz Planinske založbe, ki je v
času sejma nudila 20 % popusta, se je predstavila tudi Mladinska
komisija, Komisija za planinske poti, Komisija za varstvo gorske narave
in Komisija za turno kolesarjenje pri PZS ki so v sodelovanju s
strokovno službo poskrbele še za dodatne aktivnosti in na ta način

bolj plastično predstavile dejavnost PZS z dolgoletno
tradicijo, prvobitnostjo in s tem kvaliteto življenja.
Planinsko zvezo Slovenije, usposabljanja, športne
aktivnosti in dogodke v Planinskih društvih so bili
obiskovalcem predstavljeni z »multimedijo« na velikem
platnu.
Obvestila Planinske zveze Slovenije
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KJE, KAJ, KDAJ, ...
Napovednik dogodkov v organizaciji PD in MDO
11. 11. 10 Tržaški Kras: Dol pri Vogljah ‐
Volnik ‐ Tabor ‐ Col
Seniorski odsek PD Pošte in Telekoma
Boris Lazar 041 756 352
13. 11. 10 Pot spomina ‐ Krn
PD Nova Gorica
05 30 23 030
planinskod.novagorica@siol.net
13. 11. 10 Martinov pohod
PD Vrelec
Vlado Vistoropski 040 612 966
13. 11. 10 Pohod po Martinovi poti
PD Šmartno ob Paki
Jože Špeh 040 839 036
13. 11. 10 12. pohod po Trških mejah
Laškega
PD Laško
Jože Rajh 041 643 165
13. 11. 10 Tradicionalni pohod od Litije
do Čateža
PD Radovljica
04 531 55 44, 031 345 209
13. 11. 10 13. spominski pohod na
Krnska jezera
PD Radovljica
04 531 55 44, 031 345 209
13. 11. 10 Levstikova pot, 699 m
PD Ljubljana ‐ Matica
01 23 12 645
13. 11. 10 Planski vrh
PD IMP
Urša Pogočnik 031 866 484
13. 11. 10 V neznano
PD Viharnik
Bine Mlač 031 604 311
13. 11. 10 Mednarodna prireditev
24. popotovanje po Levstikovi poti
od Litije do Čateža
info@levstik.si
041 649‐351
http://www.levstik.si
13. 11. 10 Martinovanje na Lisci
PD Lisca Sevnica
040 233 753, 03 57 35 016
krasovec.franc@gmail.com
14. 11. 10 Martinov pohod po
Radgonskih goricah
PD Gornja Radgona
Elica Koroševič 041 843 203
Tonček Mlinarič 041 340 516
14. 11. 10 Martinov pohod po
Virštanjskih goricah
PD Atomske toplice ‐ Podčetrtek
Anica Kajba 031 749 066

14. 11. 10 Martinova nedelja ‐ pohod in
martinovanje
PD Brežice
Tone Jesenko 051 323 335,
tone.jesenko@siol.net
14. 11. 10 Limbarska gora, 773 m
PD Ljubljana ‐ Matica
Katarina Ogrinc 041 279 100
01 231 2645
14. 11. 10 Tradicionalno martinovanje
na Bizeljskem
PD Pošte in Telekoma Ljubljana
041 756 352
14. 11. 10 Hrvaška, Dvigrad
PD Ljubljana ‐ Matica
Marko Jurič GV 041 572 893
01 23 12 645
16. 11. 10 Planski vrh
PD IMP
Urša Pogačnik 031 866 484
20. 11. 10 Zaključna tura Vodniškega
odseka ‐ Gorenjska
PD Ljubljana ‐ Matica
01 231 2645
20. 11. 10 Jezerina, Gabrk, Rjavče
PD Viharnik
041 211 693
21. 11. 10 Vrtovčeva planinska pot
PD Logatec
Marinka Kozamernik 031 506 734
21. 11. 10 Tošč, 1021 m
PD Ljubljana ‐ Matica
01 23 12 645
26. 11. 10 Soteska Pekel, 650 m ‐
prestavljeno z 12.11.
PD Ljubljana ‐ Matica
01 23 12 645
27. 11. 10 IZI ‐ Seminar za mentorje PS
PD Onger Trzin
Emil Pevec 031 570 533, www.onger.org
27. 11. 10 Srečanje vodnikov MDO PD
Podravja
MDO Podravja
stanka.coh@amis.net
27. 11. 10 Planik, 1272 m (Čičarija) ‐
prestavljeno z 20. 11.
PD Ljubljana ‐ Matica
01 23 12 645

www.pzs.si
Joža Božič 040 885 853
28. 11. 10 Kolovrat
PD Ajdovščina
041 759 773, 031 588 557
4. 12. 10 Ob mejah občine Miklavž
PD Miklavž na Dravskem polju
Franc Kocbek 031 644 531
4. 12. 10 10. obletnica K‐24,
največjo Koroški hribovski izziv
PD Črna na Koroškem
Milan Savelli 031 448 915
Marjan Lačen 041 731 086
4. 12. 10 Zimski pohod na Mrzlico
PD Trbovlje
Vili Treven 041 672 233
Bojan Gorjup 070 711 202
4. 12. 10 Miklavžev izlet v neznano
PD Radovljica
04 531 55 44, 031 345 209
4. 12. 10 Polhograjska Grmada, 898 m
PD Ljubljana ‐ Matica
01 23 12 645
4. 12. 10 Slivnica
PD Viharnik
Nina Podlesnik 040 585 313
5. 12. 10 Miklavžev pohod
PD Kobarid
051 681 684
5. 12. 10 Pohod po obronkih Celja ‐
Resevna
PD Grmada Celje
Alenka Mirnik 041 623 413
5. 12. 10 Brkini in kostanjev piknik,
817 m ‐ prestavljeno s 17. 10. 2010
PD Ljubljana ‐ Matica
Marjeta Dajčman 040 830 427
01 23 12 645
5. 12. 10 Srednji vrh, 1853 m
PD Ljubljana ‐ Matica
01 23 12 645
11. 12. 10 10. Fricov pohod na Klopni
vrh
PD Lovrenc na Pohorju
Gregor Jeger 031 760 602
11. 12. 10 Zimski tečaj gibanja za
zahtevne ture
PD Ljubljana ‐ Matica
Marko Jurič 041 572 893, 01 23 12 645

27. 11. 10 Hleviška planina
PD Viharnik
Boris Jesenšek 051 256 726

11. 12. 10 7. spominski pohod po poteh
osvoboditelja Starega piskra
PD Železničar Celje
28. 11. 10 Pohod na Čemšeniško planino Jože Ratej 041 792 734, PD 03 492 48 50,
Albin Apotekar 041 763 260
PD Zagorje

Obvestila Planinske zveze Slovenije
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KJE, KAJ, KDAJ, ...
Napovednik dogodkov v organizaciji PD in MDO
11. 12. 10 Vremščica, 1027 m
PD Ljubljana ‐ Matica
Irena Košir 040 571 376
01 23 12 645

PD Viharnik
Borut Vukovič 031 805 686

11. 12. 10 Ojstrež in Velika Preska

12. 12. 10 Pohod na Tisje
PD Litija
Peter Rutar 031 643 743

www.pzs.si
12. 12. 10 Tisje, 584 m
PD Ljubljana ‐ Matica
01 23 12 645

Razstava Slovenija odkriva Himalajo na ogled v ljubljanskem Narodnem muzeju
V Narodnem muzeju Slovenija bo do 5. decembra 2010 na ogled razstava Slovenija odkriva Himalajo:
Zapuščina Zorana Jerina in 50 let odprave na Trisul. Na razstavi si lahko ogledate časopisne izrezke iz leta 1960, ki pričajo o tem,
kako je slovenska in jugoslovanska javnost spremljala alpinistični podvig. Preberete si lahko dnevniške zapiske Zorana Jerina in
novice, ki so z enomesečno zamudo prihajala izpod Himalaje v domovino. Osrednji del razstave predstavlja indijsko orožje iz
zbirk Narodnega muzeja Slovenije in dveh zasebnih zbirk in pa predmeti, ki prikazujejo vsakdanje življenje ljudi pod Himalajo.

Slovenski planinski muzej
Triglavski narodni park in Alpska konvencija
V Slovenskem planinskem muzeju si lahko od 15. oktobra 2010 dalje ogledate razstavo z naslovom Triglavski narodni park in
Alpska konvencija. Razstava je posvečena predsedovanju Slovenije Alpski konvenciji in bo na ogled do 6. decembra 2010.
Vabljeni.
OBČASNE RAZSTAVE:
Kdaj

Kaj

Kdo

Opis

15. 10. – 06. 12. 2010

Triglavski narodni park in Alpska
konvencija

Triglavski narodni park

Razstava

16. 12. 2010

Življenje pod Triglavom

Razstava Gornjesavskega muzeja
Jesenice

Etnološka razstava o življenju v
Mojstrani in okolici

MUZEJ V GOSTEH:

5.10. ‐ 27.11.2010

31. likovna kolonija
"Vrata 2010"

Slovenski planinski muzej
in
PD Dovje Mojstrana

Kasarna na Stari Savi, Jesenice

Več informacij na: www.planinskimuzej.si

Vabilo na svečanost ob podelitvi najvišjih priznanj PZS
Planinska zveza Slovenije in Savinjski Meddruštveni odbor Planinskih društev vas vljudno vabita na
slovesno podelitev najvišjih priznanj Planinske zveze Slovenije za leto 2010.
Prireditev bo v soboto, 4. decembra 2010, ob 11. uri v Celju, v prostorih Mestne občine Celje, Trg
Celjskih knezov 9, v glavni dvorani Narodnega doma.

Obvestila Planinske zveze Slovenije
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Evropohod 2011
Ob zaključku prvega Evropohoda 2001 se je v duhu evropskega
bratstva v srcu Evrope Strasbourgu zbralo na tisoče prijateljev
pohodništva. Drugi Evropohod je bil organiziran pet let
pozneje, leta 2006, tokrat v Čeških Budejovicah. Ta dogodek je
pripomogel k temu, da so vzhodne evropske države odprle
svoje meje za pohodnike iz EU. Tudi v Sloveniji so v okviru
evropohoda v obeh letih potekale množične prireditve in
pohodi. Evropska popotniška zveza, katere članica je Komisija
za evropske pešpoti (KEUPS) oz. Planinska zveza Slovenije
(PZS), je določila leto 2011 za leto EVROPOHODA.
Glavna tema dogodka Evropohoda 2011 je: »Pešpoti in voda«.
Voda je element življenja, ki ne pozna meja. Je pomlad
življenja, hkrati pa prometna pot in vir energije. Vsak
sprehajalec ali pohodnik se sreča z njo v obliki potočka, jezera,
reke ali ledenika. Ljudje morajo z njo ravnati zavestno in jo
zaščititi pred onesnaženjem. Voda lahko zaradi klimatskih
sprememb postane omejeno blago in je ključnega pomena za
življenje. Voda začne svojo pot v izvirih. Brez njih ni življenja, ni
kulture, ni zdravja. Z geslom »Pohodi po E‐poteh in k E‐
potem« bodo evropski pohodniki s sabo nosili idejo skozi
celotno Evropo do Andaluzije v Španijo.
Evropohod 2011 bo trajal eno leto, od 9. oktobra 2010 do 16.
oktobra 2011. Zaključni dogodek pa bo v Andaluziji v dveh
mestih: Almeria in Granada, kjer bo 15. 10. 2011 zaključna
prireditev. Na zaključnem dogodku v Alhambri v Granadi, v

Španiji 15. oktobra 2011, se bodo vedra z vodo spraznila v
pripravljene amfore. Voda iz teh amfor bo stekla v levji
vodnjak (Fuente de los Leones) na dvorišču v Alhambri. Iz tega
vodnjaka, ki ga nosi dvanajst levov, bo izbruhnil izvir življenja,
ustvarjalna moč vode. Tako se bo iz vseh držav članic evropske
popotniške zveze simbolično zbrana voda povezalo v eno.
Tudi v Sloveniji bodo organizirani dogodki v sklopu dogodkov
EVROPOHOD 2011. Vsaka članica Komisije za evropske pešpoti
(Planinska zveza Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije, Zveza
gozdarskih društev in Turistična zveza Slovenije)
bo
simbolično zajemala vodo v posebnih lesenih posodah, kar
simbolizira gozd in vodo, ki sta življenjsko povezana in
slovenski gozdovi so nedvomno enkratni v Evropi. Planinska
zveza Slovenije bo slavnostno zajemala vodo iz rek in ledenika
in jo ob Dnevu slovenskih planincev, 4.junija prelila v skupno
posodo. Isto bodo storile tudi ostale tri podpisnice dogovora
KEUPS. Vodo iz štirih posod pa bomo v začetku meseca
oktobra 2011 zlili v eno posodo na Geossu, središču Slovenije.
In ta posoda z vodo bo romala v Španijo. Ob istem času bo iz
te prireditve oz. dogodka v Španijo odkolesaril še Hilari –
Radovan Skubic in ponesel svoje vedro – banko vode. Temu
dogodku na Geossu, kakor celotnemu projektu Evropohoda
2011, daje predsednik države dr. Danilo Turk posebno
pozornost. Predsednik je tudi pokrovitelj Evropohoda 2011 v
Sloveniji.

Pohodi po E6, z vodnikom Radovanom Skubicem in KEUPS‐ om.
Datum
16.4. in 17.4. 2011
7.5. in 8.5.2011
11.6. in 12.6. 2011
24.6. in 25.6. 2011
9.7. in 10.7. 2011
23.7. in 24.7.2011
6.8. 2011

Tura
Ivnik – Kopa ‐Sleme
Sleme – Koča na Čreti – Trojane
Trojane – Janče ‐ Grosuplje
Grosuplje – Selo – Stari trg pri Ložu
Stari trg pri Ložu – Mašun ‐ Kozlek
Kozlek – Dimnice ‐ Kubed
Kubed ‐ Strunjan

Čas hoje
18 ur
14 ur
14 ur
14 ur in pol
14 ur
15 ur in pol
7 ur

Pohodi po E7,
vsako prvo soboto v mesecu z vodniki KEUPS‐a. Prvi pohod s pričetkom v Krškem, 8. 1. 2011 do Kostanjevice.
Pohod ob Dnevu slovenskih planincev po E7 SLO
Datum
28.5.2011
29.5.2011
30.5.2011
31.5.2011
1.6.2011
2.6.2011
3.6.2011
4.6.2011

Tura
Rogatec – Ptujska Gora
Ptujska Gora ‐ Podlehnik
Podlehnik – Formin (Gorišnica)
Formin ‐ Ormož
Dan za počitek
Hodoš – Moravske Toplice
Moravske Toplice ‐ Ljutomer
Ljutomer – Jeruzalem (Dan slovenskih planincev)

Čas hoje (ur)
7
5
6
5
9
7
2

Zato vabimo planinska društva, da v svoje koledarje zapišejo datume pohodov, predvsem pa vse planince vabimo na pohode in
druženja.
Predsednik KEUPS:
Jože Prah, 041 657 560, prah.joze@volja.net
Obvestila Planinske zveze Slovenije
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Nova Koča na Zelenici in Gorniški učni center Zelenica
INFRASTRUKTURA
Planinska koča na Zelenici, dograjena do konca leta 2010.
Kuhinja, jedilnica, wc in kopalnica, 50 ležišč v sobah, multi‐
medijsko opremljena predavalnica za 20 ‐ 30 oseb, možnost
izposoje gorniške opreme (čelade, plezalni pasovi, lavinske
žolne, cepini, dereze,..)
GUC ZELENICA – EKIPA:
Gorski vodniki IFMGA, planinski vodniki PZS, v sodelovanju z
gorskimi reševalci, varuhi gorske narave, botaniki,…
Ponudba:
Strokovna predavanja iz različnih gorniških tematik, Sprem‐
stva na planinskih izletih, vodenje na gorniških turah in turnih
smukih, tečaji gorništva, turnega smučanja in posebnih te‐
matik za vse nivoje, preventivne gorniške akcije in tečaji,
logistična in strokovna podpora rednim republiškim, klub‐
skim in šolskim aktivnostim na področju gorniškega izo‐
braževanja.

Spoštovani planinci, gorniki !
V letu 2010 se na Zelenici končuje grad‐
nja nove planinske koče (prejšnja je bila
pred 11 leti uničena v požaru). Tako bo
planincem ponovno omogočeno izvaja‐
nje različnih organiziranih dejavnosti, ki
zahtevajo nastanitvene zmogljivosti
koče (tečaji, seminarji, izpiti, planinske šole, itd...) na nekdaj
zelo priljubljeni lokaciji.
Nov objekt bo omogočal sprejem večjih skupin, prenočevanja
in pripravo toplih obrokov, izvedbo različnih programov v
čudovitem gorskem okolju in v koči, v dodatni ponudbi pa
tudi logistično in strokovno podporo pri izvajanju specializira‐
nih izobraževanj in dogodkov s področja gorništva.
Vabimo Vas, da že v naslednjem letu obiščete oz. se odločite
za izpeljavo izobraževalnih programov na Zelenici.
V okviru obnovljene koče bo deloval Gorniški učni center
Zelenica, ki bo namenjen vsakršnemu izobraževanju na širo‐
kem področju, ki ga označujemo z besedo gorništvo
(usposabljanja, tečaji, preventivno in informativno delovan‐
je, izobraževanja na prostem, predavanja) in sicer skozi pro‐
grame lastne ponudbe, podpore programov drugih organiza‐
cij (PZS, ZGVS, GRZS,..) in nudenju ad‐hoc storitev
(informacije, vodenje, opremljanje, organizacija,..)
GUC Zelenica bo številnim koristnikom omogočal celostno in
odlično izvedbo na enem kraju in nudil vso potrebno infras‐
trukturo, opremo in znanje ali pa zgolj organizacijsko, logistič‐
no pomoč pri izvedbi samostojnih programov različnih gorniš‐
kih organizacij in društev.
Za izvedbo lastnih programov Vam je že v letu 2011 tako na
voljo Dom na Zelenici, ki je s svojo okolico nadvse primeren
za razne tečaje (alpinistični tečaji, ZGVS, planinski vodniki,
markacisti, varuhi gorske narave, gorski reševalci,..), šole v
naravi, gorniška izobraževanja za vsakogar, …
Za dodatne informacije se lahko obrnete na:
Planinsko društvo Tržič, Balos 4, 4290 Tržič
guc.zelenica@gmail.com
www.planinsko‐drustvo‐trzic.si
Info: Aljaž Anderle 040 147 594
Primož Štamcar 031 375 122

30. jubilejno srečanje koroških planincev
Zavod RS za varstvo narave, Zavod za gozdove Slovenije,
Unior d.d. iz Zreč, Občina Zreče in Občina Mislinja so skupaj s
planinskimi društvi, ki gravitirajo na območju Pohorja v okoli‐
ci Lovrenških jezer pripravili skupno akcijo čiščenja zaraščajo‐
čih travišč na Mulejevem vrhu. Delovna akcija je potekala v
sklopu projekta NATREG in je to že druga takšna akcija na
območju Pohorja. Pred leti je namreč Enota Zavoda za gozdo‐
ve iz Slovenj Gradca že izvedla podobno akcijo na območju
Črnega vrha v smeri Ribniške koče. Cilj takšnih naravovarstve‐
nih akcij je izboljšati kakovost in obseg travišč, izboljšati last‐
nosti življenjskega prostora vrstam ptic, omogočiti ekstenziv‐
no kmetijsko pridelavo na teh območjih in ohraniti podobo
krajine, ki je po pohorskih planjah prepoznavna in zanimiva
tudi za turiste in planince. Delovna akcija je potekala v sobo‐
to, 16. oktobra, udeležilo pa se jo je lepo število predstavni‐
kov Zavoda za gozdove, planincev pa tudi drugih prostovolj‐
cev, ki želijo ohraniti podobo pohorske krajine takšno, kot jo
poznamo iz preteklosti. Dokler so bili na traviščih Pohorja še
aktivni pašniki, kmetje pa tudi kosili zaraščena travišča, je bilo
zaraščanja teh planj bistveno manj. Sedaj so potrebni intenzi‐
vnejši posegi odstranjevanja grmičevja, bodičevja in nizko
rastočih dreves, temu pa so namenjene tudi delovne akcije v
tem okolju.
Vsem prostovoljcem, predvsem članom planinskih društev iz
Mislinje, Ribnice na Pohorju, Vitanja in Zreč gre zahvala za
nesebično delo, saj na tak način ohranjamo našo krajino po
vrhovih in planjah Pohorja.
Mirko Tovšak

LOKACIJA: Koča na Zelenici 1536 m, Karavanke, Slovenija.
Izhodišče: Ljubelj, urejeno parkirišče, državna cesta Tržič‐
Ljubelj je prevozna oz. urejena tudi pozimi. Dostop do Zelen‐
ice: iz Ljubelja po markirani planinski poti (1 ura). Možnost
prevoza oseb in opreme z Ljubelja do Zelenice z žičnico
(terenskim vozilom oskrbnika‐vzdrževalca)
Okolica:
Ostenje Begunjščice, Stol, Orlice, Vrtača, Palec, Zelenjak,
krnica Suho ruševje, greben Ljubeljšice in Na možeh. Širša
okolica obsega področje planine Korošice in Ljubeljske babe,
zahodne stene Velikega Vrha in grebena Košute.
V zimskem obdobju deluje urejeno smučišče RTC Zelenica,
okolica pa nudi veliko možnosti alpinističnih tur, turnega
smučanja.
Obvestila Planinske zveze Slovenije
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NOVICE IZ PLANINSKIH DRUŠTEV
Pohod mlajših planincev na Grmado
Mlajši planinci z vseh treh kočevskih osnovnih šol (OŠ Stara
Cerkev, OŠ Zbora odposlancev, OŠ Ob Rinži) smo se v novem
šolskem letu zopet zbrali na prvem skupnem pohodu. V
spremstvu izkušene vodnice PD Kočevje Zinke Levstek ter
mentoric, smo se v soboto, 2. 10. 2010, odpravili na Grmado
nad Ortnekom.
Zbralo se je kar 81 nadobudnih mladih planincev in skupaj s
svojimi mentoricami in pomočniki se nas je nabralo kar za
dva avtobusa. Ko smo prispeli do vznožja hriba, smo se vsi
razigrani in polni pričakovanj podali na našo pot. Le‐ta nas je
vodila po gozdni cesti do vasi, kjer smo planinci lahko
občudovali utrip podeželskega življenja. Mukanje krav,
rezgetanje konjev in nenazadnje celo veverici so nam
polepšali in skrajšali pot proti vrhu. Le še nekaj korakov in
zagledali smo čudovito urejeno planinsko kočo na Grmadi. Od
tod pa nas je vse prevzel veličasten pogled na Ribniško dolino
in Dobre‐poljsko ravnino. Sledil je čas za malico in obvezno
izpolnjevanje planinskih dnevnikov. Malo smo se še
pozabavali na tamkajšnjih igralih, naredili nekaj skupinskih
fotografij in že smo se morali posloviti od prijaznih
oskrbnikov planinskega doma.
Pot navzdol je bila lažja in v hitrejšem tempu. Polni novih
doživetij smo se prijetno utrujeni odpeljali proti domu.

30. jubilejno srečanje koroških planincev
Planinsko društvo Črna, Planinski klub Peca‐Olševa iz
Koprivne in Meddruštveni odbor planinskih društev iz
Koroške so letos pripravili že trideseto jubilejno srečanje
koroških planincev pri Planinskem domu Kralja Matjaža na
Kumrovi domačiji v Koprivni. Planinsko društvo Črna je sicer
lastnik Doma pod Smrekovcem, vendar je ta koča ravno v
tem času v obnovi, saj bo dobila novo fasado. Srečanje je bilo
prestavljeno za teden dni, ker so organizatorji želeli
omogočiti tudi prevaljskim planincem, da se letošnje
prireditve tudi udeležijo, saj so se vedno izgovarjali, da na ta
srečanja ne morejo priti, ker imajo na isti dan kulturne dneve
na Uršlji gori. Udeležba je bila kljub obetavnemu vremenu
slabša, kot smo pričakovali. Še največ je bilo planincev iz PD
Mislinja, ki so srečanje izkoristili tudi za vzpon na goro
Olševo, ki je na ta dan z vrha nudila čudovit razgled, še
posebej proti Kamniškim Alpam, saj so se ožarjene s soncem
z vrha razkazovale v vsej svoji lepoti.
Uradni del srečanja koroških planincev se je pričel ob enajsti
uri pri planinskem domu Kralja Matjaža na Kmetiji Kumer v
Koprivni. S strani PZS je počastila našo prireditev Manja Rajh,
prišli so tudi predstavniki planinskega društva iz Celovca in
Železne Kaple, med vidnejšimi političnimi predstavniki pa je
bil prisoten župan občine Črna Janez Švab, ki je imel tudi
slavnostni govor. Koroške planince je pozdravil predsednik
MDO‐ja Drago Horjak, oglasil pa se je tudi predsednik PK
Peca‐Olševa Marko Kumer in Manja Rajh iz PZS.
Po uradnem delu so se planinci poveselili še ob zvokih
znanega ansambla, za vse pa je bila pripravljena tudi malica.
Ob tej priliki je domače PD iz Črne na Koroškem skupaj s PK
Peca‐Olševa in MDO‐jem iz Koroške izdalo poseben bilten, v
katerem je predstavljena dejavnost koroških planinskih
društev med lanskim in letošnjim srečanjem. Nekateri
udeleženci so izkoristili priložnost, da so si ogledali še
znamenito cerkev sv. Ane, ki je v neposredni bližini Kumrove
domačije, cerkev pa je znana po tem, da v njej lahko vidimo
Mirko Tovšak
kip črne Marije.

Martina Kajfež
Mladinski odsek PD Kočevje

Pohod mlajših planincev na Grmado
V objemu jesenskih sončnih žarkov je četici članov
pripravljalnega odbora OPD Koper uspelo izpeljati že
dvaintrideseti spominski pohod na Slavnik
Mnogi planinci in ljubitelji narave, od blizu in daleč, so
preživeli sproščen in prijeten dan na vrhu Slavnika ob
nepogrešljivem čaju, ki ga že vsa leta pripravljajo prizadevne
planinke ter zapeli s pevsko skupino OPD, ki je bila
ustanovljena prav na vrhu Slavnika pred malo manj kot
dvema letoma. Prepevali so o naravi in cvetju, saj je bil
program posvečen mednarodnemu letu raznovrstnosti
življenja na zemlji ali biodiverziteti. Prireditelji so opozorili
na pestrost rastlinstva in živalstva na Slavniku, na ogroženost
tega bogastva ter poudarili pomen prispevka vsakega
posameznika k ohranjanju narave. V ta namen so pripravili
plakat ter izdali lično zgibanko. (www.opd.si/2010/10/2010‐
mednarodno‐leto‐biotske‐raznovrstnosti).
Maruška Lenarčič
Obvestila Planinske zveze Slovenije
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Velika izbira
knjig iz
Planinske
založbe PZS
za samo 3,00 EUR

2. VEČJEZIČNE IZDAJE
Vrhovi prijateljstva (1996)
Planinske postojanke – večjezične (1997)
3. LEPOSLOVJE
Posušeni rožmarin (1996)
Ama Dablam – Odsanjane sanje (1998)
Valentin Stanič, prvi alpinist v Vzhodnih Alpah (2000)
Zorko Jelinčič – Nad prezrtjem in mitom (2000)
Moje gore (2001)
Lotosov cvet (1999)
4. DRUGO
Človek, gora, poezija (1992)
Gremo skupaj v hribe (1998)
2. poročilo o Alpah (2002)

%
-30

* Akcijske knjige je možno prevzeti na sedežu PZS. Knjig po pošti ne pošiljamo.

Naziv artikla
1. VZGOJNA LITERATURA
Podhladitev, omrzline in druge poš. zaradi mraza (1990)
Oprema za gore in stene (1999)
Veliki pionirji alpinizma (2001)
Mentor planinske skupine (2001)
Turno smučanje – priročnik (2002)

Ob nakupu koledarja Planinske zveze Slovenije “Alpinisti 2011”
vam podarimo knjigo iz akcijske ponudbe Založbe PZS
ali obračunamo popust 30%

Mladinska priloga Obvestil PZS

UVODNIK

NEKAJ MEDNARODNIH…

Ste si kdaj želeli svojo ljubezen do gora
prenesti še na koga drugega? Ampak tukaj ne
mislim samo na otroke ali partnerje, mislim
tudi na prijatelje in znance. In verjetno ste
obupali, še preden ste začeli. Res je težko
odraslega človeka navdušiti nad nečim tako
enostavnim, kot je ljubezen.
Srečala sem znanko, ki ji nikoli ne bi
pripisala gibanja v gorah. In vendar jo je
prijatelj alpinist počasi navdušil nad gorami.
In njuna ljubezen je prerasla v ljubezen med
dvema osebama. Ampak navdušenje kar ni
popustilo. Punci so gore postale tako všeč,
da se je odločila narediti diplomo na gorsko
tematiko, kar je precejšna redkost na
njenem faksu. In to je šele začetek njenega
'planinskega življenja'.
Ta zgodba naj vam bo v spodbudo, da ne
skrivate svoje ljubezni nad gorami. Širite jo
in nekje je zagotovo nekdo, ki jo bo sprejel
in vzljubil tak življenski stil.

Evropa je polna priložnosti. Da jih lahko
izkoristimo,
potrebujemo
le
prave
informacije.
Eurodesk
je
brezplačni
infoservis Evropske komisije in je namenjen
tako mladim kot tudi tistim, ki se pri svojem
vsakdanjem delu srečujejo z mladimi in
njihovimi vprašanji. EURODESK SLOVENIJA,
ZAVOD MOVIT NA MLADINA, Dunajska cesta
22, 1000 Ljubljana, tel: 01 430 47 48, faks:
01 430 47 49, e-pošta: info@eurodesk.si,
spletna stran: www.eurodesk.si, skype:
skype:eurodesksi. Vabljeni.
 EU NOVICE ZA MLADE
•
Blogerski
natečaj
"RAZM!SLITE"
(TH!NK
ABOUT
IT)
Evropski center za novinarstvo je ob podpori
Evropske komisije ponovno pričel z
blogerskim natečajem "RAZM!SLITE" (TH!NK
ABOUT IT), tematsko posvečenim boju proti
podnebnim
spremembam.
Novinarji,
študenti in blogerji so vabljeni, da do 15.
decembra oddajo svoj blogerski prispevek.
http://www.eurodesk.si/eurodesk/novice/?t
x_ttnews[tt_news]=571&tx_ttnews[backPid]
=57&cHash=ff6561d613

Vesna Lenart

MLADINSKI ODSEKI VABIJO
6.november - prvo tekmovanje v sklopu
EKSPONENT
eksperiment
planinske
orientacije
13.november - Zbor Mladinskih odsekov

•
Video natečaj o prostovoljstvu
Ob 10. obletnici Leta prostovoljstva
Združenih narodov organizacija IAVE vabi
prostovoljce in organizacije, ki delajo s
prostovoljci, da oddajo ustvarjalne kratke
video posnetke, dolge od 20 do 60 sekund, v
katerem bodo prikazali svojo vizijo, kako s
prostovoljstvom izboljšati svet.
http://www.eurodesk.si/eurodesk/novice/?t
x_ttnews[tt_news]=568&tx_ttnews[backPid]
=57&cHash=c3c2038096

ZBOR MLADINSKIH ODSEKOV
Ne pozabite na Zbor mladinskih odsekov, ki
bo v soboto, 13. novembra v Mojstrani. Več
o zboru pa poiščite v nadaljevanju Mladinske
priloge:
- vabilo na zbor,
- gradivo za okroglo mizo,
- status organizacij v javnem interesu,
- poročila odborov za leto 2010.

•
Priporočila za izboljšanje politik na
področju zaposlovanja mladih v Evropi
V začetku oktobra 2010 se je v mestu
Leuven v Belgiji zbralo 300 predstavnikov
mladih in predstavnikov evropskih vlad, kjer
so razpravljali o vlogi mladinske politike pri
razvoju boljših ukrepov za zaposlovanje
1
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• Euroguidance Francija – uporabna zbirka
uporabnih naslovov in spletnih povezav,
namenjena mladim, ki želijo delati in
študirati v Franciji: www.euroguidancefrance.org.
• CNOUS – praktične informacije o nastanitvi
in šolninah za francoske in tuje študente:
www.cnous.fr.
• Študij v Franciji – spletna stran,
namenjena tujim študentom z informacijami
o
francoskem
visokem
šolstvu,
administrativnih zahtevah in praktični
nasveti, kako se pripraviti na bivanje v
Franciji
www.studyrama.com/international/etudiant
s-etrangers/english-version.html.

mladih v Evropi. Prišli so do štiridesetih
priporočil.
http://www.eurodesk.si/eurodesk/novice/?t
x_ttnews[tt_news]=566&tx_ttnews[backPid]
=57&cHash=e3f5584375
 RAZPISI ZA MLADINSKE DELAVCE,
MLADINSKE ORGANIZACIJE IN ŠOLE:
•

Razpis za projekte v okviru Evropskega
leta prostovoljstva,
http://ec.europa.eu/citizenship/news/n
ews1092_en.htm. Rok za prijavo je 12.
november 2010.

 RAZPISI ZA MLADE
•

Natečaj "Oblikuj naslovnico Evropskega
dnevnika",
http://www.europadiary.eu/?page_id=4
10&lang=en. Rok za prijavo je 13.
november 2010.

•

Štipendije za program Danceweb,
http://www.jardindeurope.eu/index.ph
p?id=43. Rok za prijavo je 15. december
2010.

•

Program pripravništev Vulcanus na
Japonskem, http://www.eujapan.eu/student/vulcanus-injapan.html. Rok za prijavo je 20. januar
2011.

•

Natečaj za najboljšo zgodbo (v obliki
posnetka,slike, teksta),
http://www.tonguestories.eu/. Rok za
prijavo je 31. januar 2011.

•

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

Učenje
francoščine
• Seznam šol v Franciji in po svetu:
www.alliancefr.org.
• Portal jezikovnih šol v Franciji, ki ponujajo
tečaje francoskega jezika za tujce:
www.fle.fr.
● Metode za učenje francoščine, on
registraciji možna brezplačna asistenca
učitelja francoskega jezika preko spleta:
www.educaserve.com/
.
● Spletna stran, namenjena dolgoročnim
tečajem jezika v Franciji: www.unse.org.
Delo
● Prosta delovna mesta za tujce, možnost
prijave na delovna mesta: www.emploiinternational.org/
.
● Nacionalna agencija, ki nudi informacije
za tujce, ki se želijo preseliti v Francijo
(delo, družina, študij): www.anaem.fr.
● Pripravništva na področju kmetijstva:
www.agriplanete.com.
● Društvo IAESTE – pripravništva na
področjih
znanosti,
tehnologije
in
arhitekture: http://iaeste.free.fr. ● Cortex
– spletna baza pripravništev in usposabljanj
v
kulturnem
sektorju:
www.cortexculturemploi.com.
● Spletna baza dolgoročne mobilnosti (au
pair,
pridobivanje
delovnih
izkušenj,
jezikovni tabori in izmenjave iz Francije in v
Francijo): www.unse.org.

 UPORABNI SPLETNI VIRI – Francija:
Povezave
so
zbrane
z
Evropskega
mladinskega portala, kjer si lahko ogledate
tudi uporabne povezave za druge evropske
države: www.emp.si.
Študij
• Campusfrance – Informacije o francoskem
visokošolskem sistemu, praktični nasveti in
katalog
študijskih
programov:
www.campusfrance.org.
• Egide (francoska agencija za mednarodno
mobilnost) – uporaben vodnik za tuje
študente, informacije o življenju in študiju v
www.egide.asso.fr.
Franciji:
Letnik 14 / številka 10

Prostovoljno
delo
● AFS: programi, ki omogočajo bivanje v
Franciji za eno leto, en semester ali tri
mesece: www.afs-fr.org.
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● Human village – imenik organizacij z
možnostjo iskanja po temi, imenu ali državi:
www.humanvillage.com.
● EMMAUS - poletni prostovoljni delovni
tabori za mlade v Franciji: www.volontariatemmaus.com.
● Delovni tabori APARE – GEC, namenjeni
obnavljanju zgodovinskih nahajališč in
okolja v Provansi: www.apare-gec.org.

mentorji in drugi ne posebej imenovani. Vsi
skupaj se trudimo, da bi se planinstvo na
Kočevskem tako med starejšimi članiodraslimi in med najmlajšimi-otroki razvijalo
in krepilo. Za vse delo in vložen trud se je
PD
Kočevje
želelo
zahvaliti
svojim
sodelavcem z izletom na Breithoren v Švici.

 ISKANJE PARTNERJEV ZA MEDNARODNO
SODELOVANJE
•
Mladinska
izmenjava
v
Grčiji
Pozdravljeni! Občina Vocha v Grčiji
namerava
organizirati
multilateralno
mladinsko izmenjavo (sodelujočih devet
evropskih držav) z naslovom »Mi smo
Evropejci – prihodnja generacija« in iščejo
partnerje za ta projekt. Cilj je razpravljati o
možnostih v Evropi, ki so na voljo mladim, o
Evropski uniji, o enakih možnostih in o
priložnostih, ki jih lahko izkoristijo, da
dobijo več izkušenj. Mladinska izmenjava bo
potekala od 20. – 27. februarja 2011. Če bi
radi sodelovali ali imate kakšna vprašanja,
pišite na: orfeas_info@yahoo.gr.
•

Povabilo je sprejelo 31 članov. 27. avgusta
ob 22. uri smo se odpeljali iz avtobusne
postaje Kočevje. Pot smo nadaljevali po
Italiji, mimo Milana in proti Švici do mejnega
prehoda Simplon. Ta prelaz si bomo gotovo
zapomnili. Po 10 urah vožnje nam je prav tu
zatajil avtobus s svojim menjalnikom.
Čeprav sprva nismo vedeli kako bomo
nadaljevali pot, se je vse dobro izteklo.
Strpen in iznajdljiv voznik ter nekaj
pomočnikov je po dobri uri avtobus zopet
usposobilo za nemoteno vožnjo naprej do
mesta Brigg in do našega kampa v Täschu,
kamor smo prispeli v soboto okoli 11. ure.
Vožnja je bila res dolga, vendar vmesni
postanki, klepet, malo dremanja in spanja
pa je tudi ta minila. Naš nadaljni program
smo malo spremenili in prilagodili. V kampu,
kjer smo imeli rezerviran prostor smo si
postavili šotore za prenočitev in se malo
okrepčali s hrano, ki smo jo prinesli v svojih
nahrbtnikih. Nato smo se vsi skupaj odpravili
na železniško postajo, kupili karte in se
približno 20 minut vozili z vlakom do mesta
Zermatt. Sobotno popoldne smo si vzeli čas
in si ogledali to lepo turistično mesto brez
avtomobilskega vrveža, kjer iz vseh strani
prihajajo turisti s kovčki in nahrbtniki,
različnih jezikov in ras, vsak s svojim
namenom. Občudovali smo lesene hiše in
čudovito balkonsko cvetje, živo in sveže kot
bi ga ravnokar aranžirali mojstri cvetličarji.
Sredi mesta pa je drla bela kalna reka.
Zanimal nas je še vozni red gondole za

Prosto mesto za EVS prostovoljca na
Slovaškem

Išče se prostovoljca za projekt 2010-SK-16 za
novembrski rok. Prostovoljec bi začel z
marcem 2011 in bi opravljal evropsko
prostovoljno službo šest mesecev v centru
prostovoljnih aktivnosti. Za več informacij,
kontaktirajte na cvcgelnica@cvcgl.edu.sk.
Srečno in vse lepo v jesenskih dneh, doma
ali v tujini; naj bodo dnevi sončni, sneženi
ali zlato rumeni, povsod naj bo z vami dobra
volja, ter … 'mejte se radi. ☺
Nekaj mednarodnih pripravila:
Zdenka Mihelič

NOVICE MLADINSKIH ODSEKOV
 IZLET PD KOČEVJE NA BREITHORN –

(4.164m)
V okviru PD Kočevje deluje skupina
sodelavcev, ki na različne načine prispeva k
obstoju društva, njegovemu ugledu in
nemotenemu delovanju. To so člani
upravnega odbora, markacisti, vodniki,
3
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naslednje jutro. Matterhorn pa se kot
veličastni orel z razprtimi krili ni hotel
pokazati v vsej svoji pokončni višini. Kar
naprej so se okoli njega podile bele meglice
in oblaki, ki so zelo hitro spreminjali svojo
obliko. Po vrnitvi v kamp smo imeli skupno
večerjo. Spretne ženske roke so narezale
slanih, mastnih in kislih dobrot, ki so kaj
hitro kopnele z mize. Sledile so priprave
nahrbtnikov,
samovarovalnih
pasov
z
vponkami, derez, cepinov, pohodnih palic in
razporeditev skupin v naveze po 5, oz.4. Ker
je bil kamp v Täschu na višini 1450 m, je
bila zvečer temperatura kar nizka, tako da
so se za spanje prilegla topla oblačila in prav
takšna spalna vreča. Da je bilo vlage veliko,
se je poznalo v ozračju in na šotorih. Ker
smo morali nedeljsko jutro vstati že okoli
5.ure, smo kar hitro legli k počitku. Po
pravici povedano se nam je kar prilegel, saj
smo lahko vsaj pošteno stegnili noge, ko jih
v avtobusu nismo mogli.
Vstali smo še sredi noči in se v čisti temi
odpravili do vlaka in po isti poti kot prejšnji
dan do vstopne postaje gondole v Zrmattu.
Le s to razliko, da smo bili opremljeni po
planinsko za zimsko turo. To jutro pa je bil
Matterhorn kraljevski orel, ožarjen s
kraljevsko krono. Med vožnjo z gondolo smo
občudovali njegovo mogočnost, ki ni za
vsako človeško nogo. Kar 2x smo se presedli
in se tako dvignili na višino 3883 m na tako
imenovani Klein Matterhorn, ker mu je po
obliki malo podoben. V dolini poletje, tu
zgoraj pa čiste zimske razmere in drugačna
sestava zraka, kar smo občutili v glavi in pri
dihanju. Vsi opremljeni v navezah, smo se
korak za korakom približevali našemu cilju,
ki je bil ožarjen s soncem. Vreme in vzdušje
idealno za osvajanje štiritisočaka. Vsi
ponosni in veseli smo se vrnili v dolino, ker
je tako številčna in raznolika skupina
kočevskih planincev glede starosti in
visokogorskih izkušenj zmogla začrtani cilj.
Po prihodu v kamp je sledilo podiranje
šotorov, skupna malica in polnjenje
avtobusa s prtljago. Še dobro da je to
slednje počel sam voznik, drugače bi morali
kakšen nahrbtnik pustiti kar tam, toliko robe
smo imeli. Okoli 16. ure popoldan smo začeli
z maratonsko vožnjo proti domu. In zopet je
bil pred nami prelaz Simplon, ki nam res ni
bil naklonjen. Za spremembo tokrat težave v
predoru, kjer je potekala izmenična vožnja s
Letnik 14 / številka 10

pomočjo
semaforizirane
signalizacije.
Vozimo v predoru in kar naenkrat pred seboj
zagledamo motoriste, za njimi pa še
tovornjak. Na srečo smo vsi pravočasno
ustavili in začeli z reševanjem težav. Glede
na razmere se je za nas še vse dokaj hitro
rešilo, le nekaj poguma in iznajdljivosti je
pokazal voznik in naši planinski prijatelji.
Po 12 urah vožnje smo v ponedeljek ob 4.
uri zjutraj prispeli v Kočevje. Utrujeni,
vendar zadovoljni in hvaležni za vse kar smo
doživeli na tem nepozabnem skupnem izletu
na Breithoren v Švici.
Melita Berlan

 POHOD NA TRIGLAV
V soboto, 21. avgusta smo se kočevski
planinci zbrali na avtobusni postaji in se ob
četrti uri zjutraj odpeljali proti Ljubljani.
Bilo nas je 31. Z nami je bilo tudi pet
učencev OŠ Zbora odposlancev, ki so letos
zaključili 9. razred in so člani planinskega
krožka. Skozi celotno šolsko leto so pridno
opravljali pohode po kočevskih hribih.
Preizkusili smo se tudi po plezalni poti na
Fridrihstajn ter tako preverili kondicijo pred
pohodom na Triglav.

Na Triglav, ki je najvišji in najlepši med
vsemi našimi gorami, vodi več poti. Lahko
krenemo iz doline Vrat, iz doline Krme, iz
doline Kot, iz Bohinja preko Srednje vasi in
Uskovnice, s Pokljuke, s Trente itd. Mi smo
se odločili, da začnemo pohod s Trente. Tja
smo se pripeljali skozi Ljubljano, mimo
Kranja, Jesenic ter preko prelaza Vršič v
dolino Trente. Na Logu (620 m) smo začeli
pohod ob rečici Zadnjici, ki se izliva v Sočo.
Hodili smo po dolini Zadnjice in se počasi
vzpenjali proti Tržaški koči na prelazu Dolič
(2152m). Do te koče smo hodili po zložni
poti imenovani »mulattiera«. To pot so
4
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počastitev postroja 1. brigade SV MORIS 1 na
Goteniški Snežnik (1289m). Planinci in člani
planinskega krožka smo se ob 8.30 odpeljali
z avtobusne postaje proti Kočevski Reki. Med
vožnjo smo opazovali poplavljena polja in
pašnike.
V Kočevski Reki smo se zbrali v parku MSNZ.
Tu so se nam pridružili še ostali pohodniki.
Zaradi obilnega deževja nismo izvedli
pohoda na Goteniški Snežnik, a smo
prisostvovali
krajšemu
programu
v
počastitev postroja 1. brigade slovenske
vojske MORIS 1. Pozdravil nas je predstavnik
Območnega združenja veteranov vojne za
Slovenijo g. Toni Vovko. Krajši nagovor je
imel še predsednik KS Kočevske Reke g.
Zlatko Ficko, nato je spregovoril župan
občine Kočevje g. Janko Veber in nazadnje
še častni član Združenja veteranov vojne za
Slovenijo g. Mihael Petrovič.

naredili Italijani, da so po njej oskrbovali
svojo postojanko pod Triglavom.
Ustavili smo se v koči na Doliču in se
okrepčali. Od tu naprej smo hodili po ozki,
vse bolj strmi poti. Vsi smo se opremili s
čeladami, pasovi ali vrvmi in vponkami.
Hodili smo v koloni in se vztrajno vzpenjali
proti našemu očaku. Planinski raj, ki ga je
opeval tudi naš pesnik Simon Gregorčič, nas
je vse očaral. Vreme je bilo sončno,
panorama pogledov čudovita, enkratna,
množica bližnjih in daljnih gora, ki so bili
pod nami. Začutili smo, da smo zelo blizu in
da nas vrh Triglava mirno pričakuje.
Previdno smo se vzpenjali, pričakovanje je
naraščalo, navdušeno smo stopili okoli 17.
ure na vrh. Čestitali smo si in se objeli.
Devet planincev je bilo na vrhu prvič, zato
je sledil še krst vsakega posebej. Na našem
očaku je bilo ta dan ogromno planincev. Oči
nas vseh so zrle po oddaljenih vršacih,
preplavljali so nas občutki enkratne sreče –
priti in biti na vrhu gore. Sledilo je še
fotografiranje ob Aljaževem stolpu.
Poslovili smo se od Triglava, se začeli
previdno spuščati proti vrhu malega Triglava
in naprej proti Kredarici. Ves čas so nas
spremljali vodnici Štefka Ule in Branka
Rajner ter vodnika Tone Ožbolt in Simon
Figar. V koči na Kredarici smo prespali. V
nedeljo zjutraj smo se po zajtrku odpravili
proti koči Valentina Staniča. Med skalami
smo občudovali modre spominčice, alpske
velese, kamnokreče, … Pred Staničevo kočo
(2332m) smo se ustavili. Nekaj naših
planincev je odšlo na Begunjski vrh (2462m),
ostali pa smo se kot martinčki greli na
toplem soncu. Ko so se vrnili nazaj, smo vsi
skupaj nadaljevali pot v dolino Krme, kjer
nas je čakal avtobus. Do avtobusa smo vsi
prišli varno. Prijetno utrujeni smo si
izmenjali vtise in doživetja. Tudi naši
vodniki so bili zadovoljni, posebno še
vodnica pohoda Štefka, saj smo vsi osvojili
vrh. Brez naših vodnikov ne bi zmogli
zahtevnega pohoda, zato smo jim vsi
hvaležni.
za MO PD Kočevje Rezika Mlakar

Sledilo je družabno srečanje ob zvokih
ansambla Dva asa. Učenke planinskega
krožka so zaplesale ob prijetni glasbi z
vodnicama Zinko Levstik in Branko Rajner.
Podprli smo se z okusnim divjačinskim
golažem in flancati, ki so jih pripravile
članice Društva podeželskih žena Kočevske.
Zahvalili smo se organizatorjem za družabno
srečanje in sklenili, da se drugo leto
ponovno srečamo.
za MO PD Kočevje
Rezika Mlakar
 DVODNEVNI TABOR MLADIH PLANINCEV
KOČEVSKE

ČETICA H KOČI PRIHRUMELA,
SI VIJOLA MAJICO NADELA
IN SE TAM FAJN IMELA!

 POHOD NA GOTENIŠKI SNEŽNIK
V septembru je Planinsko društvo Kočevje in
Območno združenje veteranov vojne za
Slovenijo organiziralo tradicionalni pohod v

Ja, res je! 71 mladih planincev (36 mlajših
in 30 starejših) vseh treh OŠ (Zbora
5
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odposlancev, Stara Cerkev, Ob Rinži), 5
srednješolcev, mentorji Polona Kalič, Zinka
Mlakar, Tina Kajfež, Jernej Kalan, Melita
Berlan, vodnici Branka Rajner in Zinka
Levstek ter Milan Levstek smo se hladnega
sobotnega jutra, 23. oktobra odpravili z naše
izhodiščne točke v Podgorski ul. na
dvodnevni tabor proti koči pri Jelenovem
studencu pod Mestnim vrhom.

drevesc na poti, žaganju odvečnih vej in
vejic. Skupine so se vzpele na različne
vrhove - Mestni vrh, Fridrihštajn, Požgani
vrh in Nagelbichl.

Ob vrnitvi se je že spuščal mrak in učenci so
navdušeno hiteli nabirat veje za pripravo
kresa in njihova obleka je bila že dodobra
označena z blatom in odtisi mahu. Po večerji
je sledil ogled diapozitivov s safarija in
Kilimanjara. Zelo lep »vizualni sprehod« po
slikah nam je pripravil g. Milan Mlakar. Okoli
8. ure zvečer je večina otrok odšla s svojimi
svetilkami na nočni pohod po gozdni cesti.
Upali so, da bodo opazili kakšno žival,
vendar je seveda niso. Sledilo je druženje in
zabava ob ognju, ob katerem smo se greli,
nalagali vejevje in peli pesmi. Nekateri pa
smo preizkušali svoje znanje še v miselni igri
in kartanju v koči. Ob zaključku večera so
bili mladi planinci že precej utrujeni, zato
so hitro zaspali, nekaj pa jih je imelo
»ogromno dela« z večerno toaleto,
klepetanjem, hihitanjem,… Vendar so še
pred polnočjo tudi najbolj vztrajni omagali
in zaspali.

Vzpenjali smo se po Grajski poti, ki ni bila
zahtevna. Vznemirjeni, kaj vse se bo
dogajalo, so mladi planinci komaj pričakali,
da so lahko namestili svojo prtljago v sobe
ali na skupna ležišča in se sprostili na
travniku pred kočo. Sledilo je pomerjanje
ter razdelitev vijoličnih majic z napisom
letošnjega tabora in kmalu zatem še
skupinsko slikanje.

Po okusnem obedu smo se razdelili v
skupine. Pridružil se nam je tudi predsednik
PD Franci Janež. Načelnik markacijskega
odseka PD Kočevje Stane Vidovič in njegovi
pomočniki so nas odpeljali v različne smeri.
S seboj so imeli pripomočke, s katerimi so
nam
demonstrirali,
kako
vzdržujejo
planinske poti. Učenci so se lahko preizkusili
v strganju mahu na deblu, izdelavi
markacije na deblo, skalo, v sekanju mladih
Letnik 14 / številka 10
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pomoči. V prvi skupini so znanje in
poznavanje teme obnovili z vprašalnikom, v
drugi pa so se praktično urili pri oskrbi
ponesrečenca na terenu s pripomočki in
materiali, ki jih lahko dobimo v naravi.
Skupini sta vodili ga. Karmen Šturm ter
vodnica PD Kočevje Štefka Ule.

Nedeljsko dopoldne je bilo v znamenju
dežja, ki je vsake toliko časa pojenjal in se
zopet okrepil. Zato smo po kosilu zapakirali
še zadnje kose garderobe, se prešteli,
povedali svoje vtise in se odpravili nazaj
proti Kočevju. Na izhodiščno točko v
Podgorski ulici smo se vrnili okoli četrte ure.
Nekateri so bili skoraj neprepoznavni, ker
nam je po poti seveda zagodel razmočen
teren. Naše vetrovke, hlače in čevlji so po
sebi dobili nove, blatne vzorce… A nič ne de.
Tabor je povsem uspel in drugo leto gremo
zopet.

Mlajši planinci pa so imeli nalogo izdelati
planinsko vas iz papirnatih škatlic s pomočjo
trganke iz papirja. Uporabili so še naravne
materiale (vejice, mah, liste, lišaje,…).
Izdelki so zelo dobro uspeli in razstavili smo
jih v preddverju koče.
Z manjšo skupinico deklet smo se potrudili
izdelati plakat, ki ponazarja vse naše
dvodnevne dejavnosti. Plakat krasi osrednji
prostor naše koče.
Pred kosilom so imeli vsi učenci ter mentorji
možnost spusta po jeklenici. Za to pripravo
in izvedbo je poskrbel načelnik vodniškega
odseka Tone Ožbold s svojimi pomočniki.
Doživetje le-tega je bilo res enkratno.
Za vse naše okusne obroke hrane in pijačo
sta poskrbela prijazna in ustrežljiva
oskrbnika Jožica in Boris Zadravec. Ni pa
nam manjkalo niti sladkih dobrot in sadja.
Za vso oskrbo in pomoč pri izvedbi iskrena
hvala celotnemu PD Kočevje s predsednikom
na čelu, ki ima izreden posluh za mlade
planince.

za Mladinski odsek PD Kočevje
Polona Kalič

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
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ZBOR MLADINSKIH ODSEKOV

VABILO
Vabim vas, da se udeležite Zbora mladinskih odsekov, ki bo v soboto, 13. novembra
2010 v Kulturnem domu v Mojstrani z začetkom 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 poročilo o delu UO MK PZS
Delno finančno poročilo o delu MK PZS
Poročilo stališč in sklepov z okrogle mize
Razrešnica predsedniku MK PZS in članom 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 članov UO MK PZS za mandatno obdobje od
jeseni 2010 do jeseni 2012
9. Razno
Po vsaki točki dnevnega reda bo razprava. Dodatna gradiva k posameznim točkam dosegljiva na
spletni strani mk.pzs.si dva tedna pred zborom. Predviden zaključek zbora je najkasneje do 17.
ure.

Zbor je odlična priložnost za ogled Slovenskega planinskega muzeja, ki bo ta dan obiskovalcem
svoja vrata odprl ob 9. uri (vstop brezplačen). 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 več sodelujočih, pravico do glasovanja na zboru pa
ima en sam iz pooblaščeni 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!
predsednik MK PZS:
Uroš Kuzman

Ljubljana, 3. oktober 2010
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ZBOR MLADINSKIH ODSEKOV

OKROGLA MIZA
»Vzgoja in izobraževanje mladih v planinski
organizaciji«
Multimedijska dvorana Slovenskega planinskega muzeja,
sobota 13. november ob 10h
Preteklo leto delovanja Mladinske komisije pri Planinski zvezi Slovenije je bilo na področju
vzgoje in izobraževanja še posebej aktivno. Bliža se zaključna faza prenove množičnih akcij
Mladi planinec in Ciciban planinec, ki v mnogih pogledih odkriva novo pot, nov pristop k vzgoji
otrok. V programu obeh akcij so snovalci začrtali jasne cilje in namene, jih podkrepili s skrbno
izbrano metodologijo, ter v celoto združili pester izbor planinskih dejavnosti, ki so že prej
potekale v okviru komisije – tekmovanja iz planinske orientacije, planinska šola, tekmovanje
Mladina in gore, planinski tabori, obhodnice, planinske pesmi... Program s široko paleto
dejavnosti mlade vodi, da osvojijo veščine s katerimi se bodo sposobni samostojno varneje
gibati v slovenskih gorah.
Na drugi strani je z mladostno energijo aktivnih članov komisije v štirih letih zraslo
izobraževanje za mladinske voditelje. Le to prepleta raznolika planinska znanja, spoznavanje
planinske organizacija, aktivno delo, pobudništvo, vrstniško učenje, mnoge izzive in smernice,
ki jim doslej, za razliko od sorodnih organizacij, v planinstvu še nismo znali prisluhniti. Mlade
usmerja in motivira, da se postavijo v aktivno vlogo sooblikovalcev planinske kulture in v mozaik
organizacije prispevajo svoj kamenček.
Obe dejavnosti tako predstavljata temelj na katerem mora komisija zgraditi strategijo vzgoje in
izobraževanja mladih in skozi prizmo razvoja prepoznati njihove želje, cilje in vizije. Le z
novimi znanji in izzivi jih bomo uspeli zadržati v naši sredini. Zato je še posebej pomembno, da
jih spodbujamo in usmerjamo njihov korak na pot novih znanj v okviru Mladinske komisije –
vaditelj orientacije, mentor planinske skupine, seminar družabnosti, šola za načelnike, mala
šola gibanja v zimskih razmerah – oz. vsebine naše skupne organizacije – vodnik PZS, markacist,
varuh gorske narave, turni kolesar, športni plezalec, alpinist, turni smučar…
Skozi okroglo mizo bomo skušali najti odgovor, kako najbolje usmeriti jadra v veter sprememb v
naši matični organizaciji in na področju mladinskega dela v Sloveniji.
Pred okroglo mizo je možen ogled Slovenskega planinskega muzeja, ki bo ta dan obiskovalcem
svoja vrata odprl ob 9. uri (vstop brezplačen). Po okrogli mizi bo za vse prijavljene na stroške MK
PZS zagotovljeno kosilo v kletnih prostorih muzeja. Program se bo nadaljeval z Zborom
mladinskih odsekov, ki se bo pričel ob 14.30 uri v kulturnem domu v Mojstrani.
Prijave zbiramo do ponedeljka, 8. novembra 2010. Mladinski odseki naj svoje prijave pošljejo
na naslov: Planinska zveza Slovenije, Mladinska komisija, p.p. 214, 1001 Ljubljana, Fax. št.:
01/434-56-91. Ostali pa lahko svojo udeležbo potrdijo tudi preko elektronske pošte na
mladinska.komisija@pzs.si.
Ljubljana, 22. oktober 2010
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Status organizacij v javnem interesu v mladinskem sektorju
(Gradivo k 2. točki dnevnega red Zbora MO)
Državni zbor RS je na svoji seji 18. maja 2010 sprejel Zakon o javnem interesu v mladinskem
sektorju (ZJIMS). Zakon opredeljuje področja delovanja v mladinskem sektorju v RS in
pridobivanje statusa organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju, ter nacionalne
mladinske organizacije. Postopki pridobitev statusa bodo omogočeni s koledarskim letom 2011. V
prehodnem obdobju bodo iz javnih sredstev še vedno sofinancirane vse organizacije, ki so pri
Uradu RS za mladino pridobile status upravičenosti do sofinanciranja za obdobje od leta 2009 do
2012 (med drugim tudi PZS). Po preteku tega obdobja bo financiranje iz tega vira za
organizacijam brez zgoraj omenjenega statusa prenehalo.
V nadaljevanju navajamo dele zakona v katerih prepoznamo dejavnost Mladinske komisije,
upravičenost za pridobitev statusa in pozitivne aspekte pridobitve:
• iz 3. člena (opredelitev izrazov):
»mladi« so mladostniki in mlade odrasle osebe obeh spolov, stari od 15. do dopolnjenega 29.
leta; »mladinska organizacija« je avtonomno demokratično prostovoljno samostojno združenje
mladih, ki s svojim delovanjem omogoča mladim pridobivanje načrtnih učnih izkušenj,
oblikovanje in izražanje njihovih stališč ter izvajanje dejavnosti v skladu z njihovo interesno,
kulturno, nazorsko ali politično usmeritvijo ter je organizirana kot samostojna pravna oseba, in
sicer kot društvo ali zveza društev ali kot sestavni del druge pravne osebe, in sicer društva,
zveze društev, sindikata ali politične stranke, s tem, da ji je v temeljnem aktu te pravne osebe
zagotovljena avtonomija delovanja v mladinskem sektorju;
• iz 11. člena (pogoji za pridobitev statusa v javnem intersu)
Za pridobitev statusa organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju morajo organizacije
v mladinskem sektorju izpolnjevati naslednje pogoje:
- da redno izvajajo mladinske programe oziroma programe za mlade
- da izkazujejo pomembnejše dosežke pri razvoju in povezovanju mladinskega dela
- da razpolagajo z ustreznimi materialnimi in človeškimi zmogljivostmi za delovanje.
Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka morajo organizacije v mladinskem sektorju za pridobitev
statusa iz prejšnjega odstavka izpolnjevati tudi posebne pogoje glede na njihovo statusnopravno. V primeru Mladinske komisije PZS gre za pogoje mladinskih organizacije, ki je
organizirana kot sestavni del druge pravne osebe - zveze društev:
- da ji je v temeljnem aktu zagotovljena avtonomija delovanja v mladinskem sektorju;
- ima najmanj 90 odstotkov članstva v starosti do 29 let in 70 odstotkov članov vodstva v
starosti od 15. do dopolnjenega 29. leta;
- deluje v mladinskem sektorju neprekinjeno vsaj dve leti pred vložitvijo vloge za pridobitev
statusa
- da je zadnji dve leti pretežno izvajala programe iz prve alineje prvega odstavka tega člena.
• iz 12. člena (status nacionalne mladinske organizacije)
Mladinska organizacija, ki ima status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju
pridobi status nacionalne mladinske organizacije, če ima najmanj 300 članic oziroma članov in
je organizirana tako, da ima v statutu oziroma drugem internem aktu opredeljene notranje
teritorialno organizirane enote, ki delujejo v večini statističnih teritorialnih enot v RS.
• iz 18. člena (način sofinanciranja)
Sofinanciranje programov v mladinskem sektorju po tem zakonu se izvaja na podlagi javnega
razpisa in javnega poziva. Javni razpis se uporabi takrat, ko je smotrno vnaprej določiti le
merila za ocenjevanje in vrednotenje predlogov programov v mladinskem sektorju. Javni poziv
Letnik 14 / številka 10
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se uporabi za programe v mladinskem sektorju, ki jih izvajajo organizacije v mladinskem
sektorju, ki imajo status organizacij v javnem interesu v mladinskem sektorju.
Zakon je v celoti dosegljiv tudi na povezavi:
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201042&stevilka=2102.
Predstavnike in mladinske odsekov pozivamo, da se z njim seznanijo in do njega opredelijo.
Predvidoma bodo na Zboru mladinskih odsekov prisotni predstavniki Urada RS za mladino, ki
bodo odgovarjali na morebitna vprašanja v zvezi s pridobitvijo statusa.
Postopek pridobivanja statusa presega pristojnosti predsedstva in upravnega odbora Mladinske
komisije, hkrati pa ima, kot je navedeno zgoraj, proces pridobitve nekatere statutarnoorganizacijske predpogoje. Zato za zbor mladinskih odsekov predlagamo sprejem naslednjih
dveh sklepov.
Predlog sklepa za zbor mladinskih odsekov v Mojstrani, dne 13.11.2010
Zbor mladinskih odsekov soglaša s tem, da Mladinska komisija začne proces
statusa organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju.

pridobivanja

Predlog sklepa za zbor mladinskih odsekov v Mojstrani, dne 13.11.2010
Zbor mladinskih odsekov poziva, da se vloga Mladinske komisije v statutu Planinske zveze
Slovenije uredi skladno s tem zakonom oz. se zagotovi avtonomijo delovanja na področju
mladih.
Predsednik MK PZS:
Uroš Kuzman

ZBOR MLADINSKIH ODSEKOV

POROČILA ODBOROV 2010
Odbor za vzgojo in izobraževanje
Po začasnem vodenju odbora, ki ga je prevzela Nuša Vanič, je koordinacijo odbora prevzelo
predsedstvo MK PZS. Za vodjo odbora je bil potrjen Andrej Novak. V dogovoru z odborom za
mentorje planinskih skupin sta se znova ločili dejavnosti obeh odborov na 8. seji UO MK PZS. Ker
se je z tematiko odbora na različnih področjih ukvarjalo več delovnih skupin, se stalnega
članstva v odboru ni formiralo.
Aktivnosti odbora:
- Prenova množičnih akcije Mladi planinec in Ciciban planinec poteka zelo intenzivno v okviru
delovne skupne, ki je bila imenovana na 8. seji UO MK PZS: Uroš Kuzman (vodja), Nuša Vanič,
Vesna Lenart, Manca Čujež, Urška Kocbek, ter Borut in Mateja Peršolja (zunanja sodelavca). V
okviru prenove je potekala dvomesečna javna razprava in srečanje s predlagatelji. Predlog
novega pravilnika je bil predložen v potrditev UO PZS dne 28.10.2010. Pričakuje se realizacija
projekta in izid prenovljenih dnevnikov za koledarsko leto 2011.
- Seminar družabnosti v gorah je potekal v PUS Bavšica od 22. do 24. aprila 2010. Na seminarju
je 32 udeležencev pridobivalo nove ideje pod vodstvom Domna Strleta in mladinskih voditeljev iz
generacije 2008.
- Posvet vodij planinskih taborov v obliki enodnevne okrogle mize je bil izveden 27. februarja
2010 na OŠ Ljubečna. Vodil ga je Damjan Omerzu, sodelovalo je 25 udeležencev.
- Formirala se je manjša skupina v sestavi Uroš Kuzman, Vanja Kovač in Izabel Vadnal, ki je
pričela s snovanjem zasnove priročnika za mladinske voditelje. Ideje, ki so jih podali snovalci, so
bile realizirane že na letošnjem seminarju, ki je potekal od 24.7.-1.8.2010 pod vodstvom Uroša
Kuzmana z 22 udeleženci. Vsebinski del izobraževanja je bil v letošnjem letu še dodatno
izpopolnjen predvsem zaradi uspešnega sodelovanja z mladinskim voditeljem iz Društva
študentov medicine Ljubljana.
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Veliko energije bo potrebno usmeriti v integriranje prenovljenih programov Mladi in Ciciban
planinec v obstoječe izobraževalne vsebine, ter dodatno izvajati še posvete in delavnice na
katerih se bo osveščalo in propagiralo prenovljeno vsebino. Za prihajajoče obdobje je potrebno
izdelati strategijo vzgoje in izobraževanja mladih v planinski organizaciji. Odbor bi moral
pridobiti kompetentno članstvo za daljše obdobje. Predvideva se izvajanje dosedanjih vsebin:
seminar družabnosti, mladinski voditelji, posvet za vodje planinskih taborov (seminar za
orientacijo). Tem programom se v letošnjem letu pridružujeta še šola za načelnike in mala šola
gibanja v zimskih razmerah, prav tako pa se bo napravil izbor izobraževanj drugih komisij v
katera se bo usmerjalo mlade. Mladinski voditelj naj bi postal izhodišče za nadaljnja
izobraževanja v okviru PZS.
Pripravil: Uroš Kuzman

Odbor za mentorje planinskih skupin
Na 8. seji UO MK PZS se je odbor za mentorje planinskih skupin znova formiral kot samostojen
odbor v sestavi Miran Muhič (vodja), Tadeja Češka, Brigita Čeh, Lučka Derganc, Majda Kovačič,
Franc Gričar. Odbor se je prvič sestal 19. marca 2010.
Aktivnosti odbora:
- Dne, 16. januarja 2010, je bilo na OŠ Trzin izvedeno 21. državno tekmovanje Mladina in gore.
Pod vodstvom Brigite Čeh se ga je udeležilo 27 ekip s skupno preko 100 udeleženci. Tekmovanje
napovedale pa so se tudi manjše spremembe pravilnika. Preko javne razprave so bili zbrani
predlogi, ki jih je OMPS predložil za 11. sejo UO MK PZS. Nov predlog je bil potrjen.
Regijska tekmovanja v tem šolskem letu se bodo odvijala 6. novembra na OŠ Sveta Trojica (PD
Hakl), OŠ Deskle (PD Valentina Staniča Kanal) in OŠ Šenčur (PD Kranj). Za pisanje vprašanj se je
vzpostavilo sodelovanje s pisci učbenika Planinska šola.
- Na pobudo MK PZS je KUP PZS podal Priporočila za mentorje planinskih skupin, ki podrobneje
opredeljujejo namen, dolžnosti in pristojnosti mentorjev planinskih skupin. Gradiva so dosegljiva
na spletni strani MK PZS.
- Odbor je podal mnenje k predlogu prenovljenih pravilnikov akcije Mladi planinec in Ciciban
planinec.
- V sodelovanju s podpredsednikom PZS, Borutom Peršoljo, je vodja odbora podal kritično
mnenje o normativih za izvedbo športnih dni z gorniško vsebino v srednjih šolah.
- V okviru mentorskega izobraževanja je bilo od 1. do 7. avgusta 2010 izvedeno usposabljanje za
mentorje planinskih skupin v PUS Bavšica. Vodil ga je Janko Mihev, udeležilo pa se ga je 12
tečajnikov. Izpopolnjevanje za mentorje planinskih skupin je potekalo pod vodstvom Franca
Gričarja, prav tako v Bavšici 25. in 26. septembra 2010. Izpopolnjevanje za mentorje planinskih
skupin je bilo izvedeno tudi v okolici Ljutomera 29. in 30. Januarja 2010. Vodil sta ga Jože Ružič
in Tadeja Češka. Udeležilo se ga je 29 mentorjev planinskih skupin.
V okviru programa dela Odbora MPS v letu 2010 smo se dogovorili, da bomo sodelovali pri
usposabljanju in izpopolnjevanju MPS. Za izpopolnjevanje MPS v naslednjih treh letih bomo
pripravili vsebine Prva pomoč na planinskem izletu (Andrej Kunstelj), Osnovna planinska oprema
(Franc Gričar), Priprava na planinski izlet (Tadeja Češka) in Planinske vsebine v program vrtca
in osnovne šole (Miran Muhič). Do konca leta bomo v sodelovannju z vodniško komisijo pripravili
tudi program za dopolnilno usposabljanje za MPS za pridobitev naziva VPZS A, za katerega je
možno izvajanje že v tem poletju. Še naprej bomo aktivno sodelovali pri prenovi akcij Ciciban
planinec in Mladi planinec, ter pravilnika Mladina in gore. V letu 2011 bomo usposabljanje in
izpopolnjevanje MPS prijavili v Katalog nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih
delavcev v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2011/12, na osnovi katerega bodo MPS, ki so
zaposleni v vrtcih in šolah, pridobili točke za napredovanje.
Pripravil: Miran Muhič
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Mladinska priloga Obvestil PZS
Odbor za mednarodno sodelovanje
Zaradi specifike dela odbor poleg vodje Urške Kocbek in predstavnice v YC UIAA Zdenke Mihelič
ni imel stalnega članstva.
Aktivnosti odbora:
- Na začetku leta so bili ponovno izvedeni tedni turne smuke, med drugim tudi mednarodna
izmena, ki pa se je zaradi pomanjkanja interesa reducirala na gostovanje treh španskih
udeležencev.
- Med 14. in 22. avgustom je bila predvidena izvedba mladinskega planinskega tabora v tujini,
natančneje v Črni gori (Durmitor). Zaradi premajhnega števila prijav je bil tabor žal odpovedan.
- V septembru (natančneje od 9. do 12. septembra) smo se tudi udeležili srečanja evropskih
planinskih zvez v Sloupu (na Češkem). Namen srečanja je bil ustanoviti evropsko mladinsko
planinsko organizacijo in ustvariti mrežo, ki bi omogočala lažje povezovanje in organizacijo
mednarodnih taborov, izmenjav in deljenje mnenj, dobrih praks. Tri dnevni seminar je prinesel
številne nove kontakte in verjeti gre, da bo v prihodnje tudi močnejše povezovanje med nami
udeleženci, kar pomeni hitrejše povezovanje tudi v prihodnosti.
- Predstavnica MK PZS v Youth comission UIAA se je udeležila seje YC UIAA, ki je bila maja
izvedena v Pirenejih.
Želeli smo se tudi udeležiti srečanja »Kärnten bewegt«, ki so ga pripravili prijatelji z Avstrijske
Koroške. Zaradi izjemno slabega vremena, srečanje je bilo namreč planirano 18. in 19.
septembra, torej na vikend, ko so v Sloveniji močne padavine pripeljale tudi do poplav, se
srečanja nismo udeležili.
Tudi v prihodnje si bo odbor prizadeval krepiti sodelovanje z italijansko in avstrijsko stranjo,
hkrati pa se bomo povezali tudi z drugimi državami, ki so bile prisotne na tri dnevnem
seminarju na Češkem (Nemci, Francozi, Čehi, Slovaki,…). Skušali se bomo udeležiti mednarodne
olimpijade TOM, ki jo pripravljata Češka in Slovaška stran. Gre za tekmovanje, ki bo temeljilo
na orientaciji, priključili bi se mu lahko že v oktobru 2011.
Pripravila: Urška Kocbek

Vodniški servis Izidor
Odboru je v letošnjem letu vodil Nejc Kosednar, zaradi specifike dela drugih članov ni imel.
V letu 2010 je odbor izvedel:
- akcijo Tedni turne smuke na Komni, ki se je izvedla v dveh izmenah. Prva izmena je potekala
od 13. do 20. februarja z 11 udeleženci, druga izmena pa je po odjavah in odpovedi potekala za
tri udeležence iz Španije od 20. do 27. Februarja.
- izlet za dobitnike zlatega znaka Mladega planinca je bil izveden kljub slabemu vremenu. Pod
vodstvom Nine Rman se je 32 udeležencev odpravilo v Škocjanske jame. Pri pripravi so sodelovali
mladinski voditelji.
- VSI je sodeloval tudi pri realizaciji Seminarja družabnosti v gorah.
- Zaradi premajhnega števila prijav je odpadel mladinski tabor v Črni Gori, ki je bil predviden za
avgust v sodelovanju z odborom za mednarodno sodelovanje.
V prihajajočem letu 2010 bo odbor prenehal z izvajanjem Tednov turne smuke, ki se bodo v
prenovljeni obliki – Mala šola gibanja v zimskih razmerah – prenesli v odbor za vzgojo in
izobraževanje. Prav tako je vprašljivo izvajanje nagradnega izleta za zlatega znaka Mladega
planinca. Zelo možna je ukinitev odbora.
Pripravil: Nejc Kosednar
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Mladinska priloga Obvestil PZS
Odbor za orientacijo
Člani: Dušan Prašnikar (PD Domžale, vodja) Zoran Štok (PD Polzela), Jože Dajnko, Franci Prelog
(oba PD Ptuj), Marko Mavri (PD Laško), Harold Križanec (PD Sloga Rogatec), Izidor Močilnik (PD
Prevalje), Andrej Špacapan (PD Ajdovščina), Jure Grudnik (PD Šoštanj), Luka Skočir (PD
Domžale), Matej Planko (PD Slivnica pri Celju)
Izvedene aktivnosti:
- Slovensko planinsko orientacijsko tekmovanje Koroška 2010
• 22.-23. maj 2010
• Organizator: Koroška liga (PD Mežica ter ostala društva v ligi ) v sodelovanju z MK PZS
• Vodja: Andrej Mlinar
• Število sodelujočih ekip: 68 (od tega 14 v odprti kategoriji) ter skupno 294 tekmovalcev
• Dobro organizirano tekmovanje, zelo pohvalno za kontrolno točko iz prve pomoči, ki je bila
praktična in poučna.
- Seminar orientacije
Menina, 2.-3.20. ter 8.-10.10.2010
Št. udeležencev: 13
Vodja Dušan Prašnikar, predavatelji Jože Dajnko, Andreja Konovšek, Matej Kortnik
12 udeležencev uspešno opravilo seminar, eden ne. Nočni skupinski pohod z delno meglenimi
razmerami, kar je zahtevalo več vložka pri orientaciji udeležencev, medtem ko je bila izpitna
tekma v sončnem vremenu, kar je pomenilo razmeroma lahko orientacijo.
Seminar je že skoraj odpadel zaradi premalo prijav, vendar se je s pomočjo predsednika MK
uspelo pridobiti dovolj udeležencev.
Dvodelni seminar se kaže kot boljša rešitev, ker je izven tedna, vendar je več logistike in bi bilo
smiselno, da bi prvi del potekal v kateri od dolinskih in lažje dostopnih koč.
- Izpopolnjevanje za vaditelje orientacije PZS
Odpadlo zaradi premalo prijav.
- Planinska orientacijska tekmovanja
Področne lige na območju Štajerske večinoma delujejo zelo dobro, v nekaterih ligah pa prihaja
do zelo majhne številčnosti. V sezoni 2010/2011 je organiziranih 8 področnih lig. Rogaška in
Zasavska liga bosta skupaj organizirala tekmovanja, vendar bosta rezultatsko delovali kot
samostojni ligi, k Gorenjski ligi pa se bo pridružilo še Dolenjsko območje.
Na tečaju za mladinskega voditelja so bile pripravljeni predlogi za nekatere izboljšave oz.
spremembe pri POT, za katere je smiselno organizirati širšo razpravo.
Mladinska komisija je potrdila podporo POT-om s prispevkom za nagrade in sicer:
- knjižne nagrade v vrednosti do 50€ iz planinske založbe za vsako POT,
- prva nagrada absolutno težja kategorija – zastonj uporaba Bavšice za en vikend,
- nagrada za prve tri ekipe v A in F kategoriji: udeležba na izletu za zlati znak,
- nagrada za prve tri ekipe v B kategoriji: udeležba na mladinskem taboru v Bavšici (skupaj
z najboljšimi tekmovanja Mladina in gore).
V prihajajočem letu bodo izvedene vse stalne izobraževalne aktivnosti odbora in Slovensko
planinsko tekmovanje v organizaciji Primorske lige (PD Ajdovščina in PD Vipava). Novost so
tekmovanja EKSPONENT - eksperiment planinske orientacije.Tekmovanja so namenjena
tekmovalcem kategorije C in D in rezultatsko niso povezana s področno orientacijsko ligo.
Njihov namen je popularizacija planinske orientacije.
Pripravil: Dušan Prašnikar
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Mladinska priloga Obvestil PZS
Založniški odbor
Založniški odbor je v tem letu deloval v sestavi Bojan Blažica (vodja), Manca Čujež, Vesna
Lenart, Urška Kocbek in Anže Boh.
V založniškem odboru smo v tekočem letu:
- poskrbeli za izdajanje Mladinske priloge v Obvestilih PZS,
- objavljali novice, napovedi, poročila, razpis ter druge koristne informacije na straneh
mk.pzs.si,
- nadaljevali s prenovo celostne podobe MK (prijavnice, nagrade, pohvale ...),
- pomagali pri izdaji brošure 'PZS v letu 2011',
- izdelali knjižico akcij 'MK v letu 2011',
- v Mladinski prilogi smo uvedli novo rubriko Mladinski odseki vabijo, kjer so objavljeni datumi
različnih srečanj, izletov... na katere so vabljeni tudi ostali planinci,
- sodelovali pri prenovi akcij Ciciban planinec in Mladi Planinec,
- zaključili s pripravo osmih glasbenih del, ki so posnete na zgoščenki “Greva pod objem gora”.
Nadalje smo pripravili recenzijo vsebine zgoščenki in se z založbo PZS dogovorili o njeni izdaji.
Pripravili smo tudi grafično podobo zgoščenke, ter izdelali spletno stran na naslovu
www.planinske-pesmi.si. Stran je namenjena promociji zgoščenke.
- preselili stran mk.pzs.si na slovenski strežnik.
Za prihajajoče leto je poleg redne dejavnosti predviden glasbeni natečaj v okviru tekmovanja
Mladina in gore, na katerem se bo izbralo planinsko pesem, ki bi se jo izdalo in predstavilo na
zboru mladinskih odsekov.
Pripravil: Bojan Blažica

Poročilo predsednika MK PZS
V poročilu so zajete dejavnosti MK PZS, ki niso potekale v odborih. Upravni odbor MK PZS je imel
od Zbora mladinskih odsekov 2009 skupno 6 sej, od katerih sta bili dve korespodnenčni. Za širši
krog članov UO MK PZS in članov odborov je bila organizirana tudi delavnica na temo prenove
akcij Mladi planinec in Ciciban planinec, dne 17. Januarja 2010. V času predsednikove odsotnosti
(februar, marec in polovica aprila) sta komisijo vodila podpredsednika Damjan Omerzu in Andrej
Novak. Po vrnitvi se je predsedstvo MK PZS sestalo dvakrat. Poiskali smo kadrovske rešitve za
programski svet PUS Bavšica, ter prehodno rešitev za Odbor za vzgojo in izobraževanje.
Predsednik MK PZS se je udeležil dveh sej UO PZS. Spremenjeni pravilnik, ki je bil sprejet na
Zboru mladinskih odsekov je bil predložen na zadnji seji UO PZS v prejšnji sestavi. Obravnava je
bila preložena v naslednji mandate, kjer pa se je začasno ustavila zaradi priprave novega statute
PZS. MK PZS je s sredstvi Fundacije za šport izvedla razpis za sofinanciranje planinskih taborjenj.
Zaradi podobnega spektra sredstev kot lani smo ohranili alternativni način za sofinanciranje
planinskih šol in srečanj osnovnošolcev oz. srednješolcev in študentov po Pokrajinskih odborih
mladinskih odsekov. V prihajajočem letu pa smo se odločili še za sofinanciranje področnih
planinskih orientacijskih tekmovanj in prestrukturiranje nagrade za najboljših ekip na
tekmovanju Mladina in gore in na Slovenskem planinskem orientacijskem tekmovanju. UO MK PZS
bo nagradil tudi tečajnike, ki bodo v letu 2010 prejeli naziv Mladinski voditelj z odlično oceno.
Opravil se je pregled aktivnosti in evalvacija pokrajinskih odborov mladinskih odsekov. V
polnopravno članstvo smo sprejeli dva mladinska odseka – PD Šentjošt in PD Vuzenica, v
pridruženo članstvo se je za dobo enega leta sprejelo MO PD Hudournik. Finančno se bo
participiralo v projektu nakupa mobilne plezalne stene, v primeru da bo do njega prišlo. Za 13.
november 2010 je bil sklican zbor mladinskih odsekov, ki bo zaradi zasedenosti prostorov na Igu
potekal v Mojstrani.
Pripravil: Uroš Kuzman
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Mladinska priloga Obvestil PZS
Planinsko učno središče Bavšica
Z objektom PUS Bavšica še naprej upravlja programski svet. V letu 2010 se je sestava sveta nekoliko
spremenila. Predstavnik upravnega odbora PZS in vodja programskega sveta, Bojan Rotovnik, je
zaradi imenovanja v predsednika PZS želel odstopiti s funkcij v programskem svetu. Zato je junija
upravni odbor PZS kot svojega predstavnika imenoval Vanjo Blažica (PD Ajdovščina, nekdanja
predsednica MK), ki je bila na 11. seji programskega, dne 9. Septembra 2011, potrjena za vodjo. Na
11. seji UO MK PZS, dne 7.10.2010, je bil zamenjan tudi predstavnik MK PZS Damjan Omerzu, in sicer
je njegovo mesto zasedel Andrej Novak. Ostali člani sveta so: Roman Ponebšek (namestnik vodje in
predstavnik VK PZS), Marjeta Albinini (predstavnica Triglavskega narodnega parka), Jure Črnič
(predstavnik občine Bovec), ter predsednik Mladinske komisije PZS po funkciji. Član programskega
sveta brez glasovalne pravice je tudi gospodar PUS Bavšice Janez Kugonič.
Programski svet se je v letu 2010 sestal na dveh sejah, delo pa je potekalo v skladu z dolgoročnim
načrtom. Pomembnejše investicije so se zaključile že v prejšnjem letu, ureja se le še nabava
plezalne stene. Izvedeni so bili naslednji projekti:
• V času od 24. do 26. junija je bila v PUS Bavšica delovna akcija, katere so se udeležili člani
Mladinske komisije in udeleženci tečaja za Mladinskega vaditelja v preteklih letih. V času
akcije je bilo opravljenih generalno čiščenje objekta in urejanje okolice.
• Za knjižnico v PUS Bavšica je bil naročen Planinski vestnik, da se bodo udeleženci tečajev
seznanili s to pomembno planinsko revijo in se mogoče tudi sami naročili nanjo.
• Nabavljen je bil dodatni pomivalni stroj, pralni stroj za osebje, mikrovalovna pečica ter nekaj
drobnega inventarja.
• Opravljena so bila nekatera vzdrževalna dela ter priprava prostora za skladiščenje orodja,
naročena pa so bila še vzdrževalna dela na pohištvu in objektu, ki bodo zaradi vremenskih
razmer do konca realizirana spomladi.
• Uveden je bil dodatni popust: V skupini nad 20 udeležencev ima na vsakih 5 udeležencev en
član vodstva brezplačno in dodatno v času izven sezone (od 01. 09. do 23. 06.) še en član
vodstva. Otroci do vključno 5. leta imajo v spremstvu odraslega brezplačno (velja celo leto).
Za skupine, ki najamejo PUS Bavšica izven sezone, se obračuna 10 % popust.
• Zasedenost v obdobju med 1.1. in 24.10.2010:

89

Št.
vodstva
16

Št.
nočitev
453

196

32

938

0

0

0

0

4

5

152

26

1091

125,00%
100,00%

Načrt

Realizacija

MK PZS:

18

18

VK PZS

27

26

KP PZS

1

KTK PZS

Št. udel.

Realizacija
100,00%
96,30%
0%

PD:

8

8

60

5

285

Zunanji:

6

2

44

2

46

33,33%

Skupaj:

64

60

434

61

1827

93,75%

V prihajajočem obdobju je predviden še nakup rekvizitov za družabne igre in izboljšanje
športnega igrišča v okolici objekta. PUS Bavšica bo s svojimi sredstvi podprla tudi nakup mobilne
plezalne stene, če bo do realizacije tega projekta v okviru PZS prišlo. Cilji programskega sveta
so povečati predvsem promocijsko dejavnost in razmisliti o možnosti, da bi v ponudbo vključili
tudi strokovni kader za izvedbo programov v središču.
Pripravila: Janez Kugonič in Vanja Blažica
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Predlog sklepa za zbor MO 13.11.2010 v Mojstrani:
Zbor MO je seznanjen s poročili posameznih odborov MK PZS, poročilom o poslovanju
PUS Bavšica in poročilom predsednika MK PZS.
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Rezultati ankete o statutu PZS po MDO‐jih (16.9.2010 ‐ 18.10.2010)
dej. št.
reg. udeležbe
MDO
društva PD
POSOČJE
15
11
LJUBLJANA
44
18
PRIMORSKO‐NOTRANJSKI
12
6
KBO
9
5
PODRVJA
34
20
SAVINJSKI
52
28
ZASAVSKI
16
10
GORENJSKI
27
17
POMURJA
7
6
KOROŠKI
16
10
DOL. IN BELE KRAJINE
10
5
NOTRANJSKI
16
6
SKUPAJ
258
142

% udel.
73,33
40,91
50,00
55,56
58,82
53,85
62,50
62,96
85,71
62,50
50,00
37,50
55,04

vsi udele‐
ženci
19
18
6
7
25
37
18
21
6
14
12
7
190

KAJ NE BI PODPRLI? ‐ PRIPOMBE
MDO POSOČJA
člen 3.3.6 članstvo
potrebno je točno določiti kdaj in zakaj bo društvo postalo
le pridruženi član
koče in pota

ZA
15
6
0
4
17
34
18
13
2
13
11
2
135

%
78,95
33,33
0,00
57,14
68,00
91,89
100,00
61,90
33,33
92,86
91,67
28,57
71,05

PROTI
4
11
0
2
5
2
0
8
4
1
1
3
41

%
21,05
61,11
0,00
28,57
20,00
5,41
0,00
38,10
66,67
7,14
8,33
42,86
21,58

NEOPRE‐
DELJEN
0
1
0
1
3
1
0
0
0
0
0
3
9

%
0,00
5,56
0,00
14,29
12,00
2,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42,86
4,74

SAVINJSKI MDO
poslovanje in upravljanje premoženja
članarina‐višina in kategorije
ustanovitev podjetja za urejanje poti
posledice izobraževanja, problemi visokogorje
članarina in izobraževalni sistem PZS (cenovno previsok)
politika planinskih postojank
tržne niše za markaciste
minimalno število članov za ustanovitev PD (50)
ustanovitev podjetja v okviru PZS (negativne izkušnje)
medgeneracijsko sodelovanje, ki je rak rana vseh razgovorov
trženje, ker bo prišlo da podjetje, ki bo tržilo ne bo na trgu
člen 3.3.7 predsednik, podpredsednik ali drugi
izobraževanje, kadrovanje v organe PZS
sofinanciranje koč, kako dati še večjo težo mladim‐PD‐PZS
ekološko osveščanje
spremeniti cene in s tem zagotoviti večjo prodajo v kočah

MDO LJUBLJANA
članstvo nad 50 oseb
nagrajevanje večjih društev
člen 3.3.6 članstvo
člen 3.3.8 ‐ poslovanje in upravljanje premoženja
predlog, da je članstvo v PZS posameznika lahko prostovoljno
zakaj je samo predsednik PD lahko predsednik podružni‐
ce
člen 3.3.7
veliko še nedorečenih stvari, ki bi jih bi bilo dodelati,
zato se ne strinja s terminom, da bi bil Statut sprejet že decem.
po današnji diskusiji ni jasnih odgovorov na nobeno vprašanje ZASAVSKI MDO
ime podružnica, boljše regija
MDO PRIMORSKO‐NOTRANJSKI
člen 3.3.6 članstvo
ni bilo razdeljene ankete
dvoletni mandat predsednika skupščine
omejitve pri članstvu oz. funkcijah v PZS glede na 14. člen ustave
MDO KBO
proučiti možnost pridobitne dejavnosti glede na zakon o društvih
Kaj ne bi podprli?
člen 3.3.5
MDO GORENJSKE
člen 3.3.6
računovodstvo
člen 3.3.7
podružnice
člen 3.3.8
centralizacija upravljanja koč
omejitev, da je lahko predsednik PZS samo s fakultetno izobra. pridobitna dejavnost
organiziranost podjetja in vodenje
vodenje članarine
člen 3.1
MDO PODRAVJA
člen 3.35
načelnik podružnice je neposredno izvoljen na Skupščini
člen 3.37
društva lahko svoje glasove prenesejo na druga društva
skupščina 2x letno
podjetništvo
ustanavljanje d.o.o.
da mora imeti vsako PD markacista in pot
koncentarcija pristojnosti na PZS je vprašljiva
omejevanje priznanj komisij
MDO ne more biti organ PZS
preimenovanje MDO v podružnice
z imetjem PD lahko upravlja le PD, če PZS do tega nima obveznosti
hitrih nepremišljenih rešitev
GK mora dobiti status komisije z zborom in članom v UO
sosednje društvo ne more zastopati interese društva
skupščina v decembru je nepotrebna in neracionalna
družinski turizem
da je PZS 10% lastnik nepremičnin
skupščina mora biti vsako leto
Obvestila Planinske zveze Slovenije
Zakonodaja in uradne objave
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MDO POMURJA
podružnice
volitve načelnikov
članstvo (50 članov)
skupščina mora biti vsako leto
vodenje skupščine
nestrankarska pripadnost
določila predsednika skupščine
proti izvolitvi predsednika MDO na skupščini

MDO DOL. IN BELE KRAJINE
omejitve kandidatov za predsednika PZS in predsednika podružnic
statut mora biti v skladu z Ustavo in zakoni
MDO NOTRANJSKE
eno društvo‐en glas
poglavje o članstvu
prenos lastništva
širokih pristojnosti predsedstva

MDO KOROŠKE
100% lastništvo PZS (objekti…)
članstvo 50 odraslih članov
podružnice‐ime
skupščina ne more biti vsake 2 leti
zaposlitev GS za čas mandata predsednika

Dogovor o sodelovanju med PZS in GRZS
PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, Dvoržakova ulica 9 v Ljubljani, ki jo zastopa predsednik Bojan Rotovnik (v nadaljevanju: PZS)
in
GORSKA REŠEVALNA ZVEZA SLOVENIJE, Bleiweisova ulica 34 v Kranju, ki jo zastopa predsednik Igor Potočnik (v nadaljevanju:
GRZS)
skleneta
na podlagi sklepov upravnega odbora Planinske zveze Slovenije (2. seja, 28.10.2010) in
upravnega odbora Gorske reševalne zveze Slovenije (2. seja, 27.9.2010)

DOGOVOR O SODELOVANJU
1. člen
(izhodišča)
Sodelovanje PZS in GRZS (v nadaljevanju: podpisnici) izhaja iz skrbi za varnost obiskovalcev slovenskih gora (v nadaljevanju:
gora) in preventivnega delovanja v gorah ter temelji na:

osnovnem področju delovanja obeh podpisnic (PZS – usposabljanje za gibanje v gorah in preventivno delovanje, GRZS –
reševanje v gorah in preventivno delovanje),

dosedanjem skupnem organizacijskem in strokovnem delovanju na področju planinstva, alpinizma, gorskega reševanja
in drugih oblik planinskega delovanja (v nadaljevanju: dejavnosti v gorah),

pravne in vsebinske samostojnosti in enakopravnosti obeh civilno družbenih in strokovnih društvenih organizacij,

potreb, ki jih narekuje prihodnji razvoj dejavnosti v gorah v Sloveniji in v mednarodnem prostoru.
Podpisnici verjameta, da je njuno medsebojno sodelovanje nujno za normalno delo in je hkrati obojestransko koristno.
2. člen
(podpora)
Podpisnici bosta druga drugo podpirali pri izvedbi lastne dejavnosti. Obvezujeta se, da se bosta sproti obveščali o vseh zadevah,
ki se nanašajo na njuno sodelovanje in pogoje delovanja (zakoni in drugi vladni pravni akti, društveni temeljni akti in sklepi).
PZS in GRZS se bosta izogibali ravnanjem, ki bi škodili medsebojnemu delovanju, strokovnemu delu in ugledu v javnosti.

Obvestila Planinske zveze Slovenije
Zakonodaja in uradne objave

2

letnik 36, številka 11—2010

3. člen
(skupni odbor)
Podpisnici soglašata, da bosta, v roku treh mesecev po podpisu tega dogovora, ustanovili skupni odbor z imenom Gore in var‐
nost. Odbor bo imel šest članov, ki jih bosta ob enakopravni številčni zastopanosti obeh podpisnic imenovala upravna odbora
podpisnic in bo skrbel za izvedbo določil tega dogovora, pripravljal predloge za njegovo morebitno dopolnitev in spremembe
ter pripravljal vsakoletni program skupnih dejavnosti. Odbor pri pripravi programa upošteva vzajemnost in sorazmernost obre‐
menjenosti posamezne podpisnice.
Odbor odloča s soglasjem vseh članov odbora, v primeru nesoglasja končno odločitev sprejmeta upravna odbora obeh podpis‐
nic.
Predsedovanje odbora, katerega mandatna doba je štiri leta, se izmenjuje vsako leto. Predsednika odbora imenuje predsednik
PZS oz. GRZS ob predhodnem soglasju druge strani. Prvi mu predseduje član, ki ga imenuje predsednik PZS.
Administrativno podporo delovanju odbora zagotavlja tista organizacija, ki mu v posameznem letu predseduje. Za pokrivanje
stroškov dela odbora bosta PZS in GRZS prevzeli del, ki se nanaša na delo njunih članov.

4. člen
(področja sodelovanja)
Podpisnici med seboj sodelujeta na tistih področjih in na način, kot jih določata njuna Statuta.
Strinjata se, da so področja, na katerih še posebej želita krepiti sodelovanje:





nadaljevanje razvoja doktrine planinstva, prostovoljnega vodništva, alpinizma in gorskega reševanja ter planinskega
usposabljanja, ki bo omogočala medsebojno vzajemno sodelovanje,
zagotavljanje kakovosti lastnega programa delovanja,
koordinacija preventivnih programov varnosti v gorah in
izmenjava podatkov, analiz in ugotovitev ter skrb za dostopnost in uporabo arhivskega gradiva.

5. člen
(oblike sodelovanja)
Podpisnici bosta spodbujali:





planinsko usposobljenost obiskovalcev gora,
izmenjavo svojih strokovnih delavcev z njihovo udeležbo na različnih oblikah in programih usposabljanj,
pretok znanja in izkušenj strokovnih delavcev ter izmenjavo strokovnih gradiv, ki jih bodo pripravljali sami ali pridobili od
sorodnih organizacij doma in v tujini in
predstavitev primerov dobre prakse v obeh organizacijah in javnosti.

PZS in GRZS bosta:



pripravljali strokovno srečanje z naslovom Gore in varnost in
z izmenjavo mnenj, predlogov in stališč sodelovali pri oblikovanju in spremembah programov usposabljanj alpinist, alpi‐
nistični inštruktor, gorski reševalec in gorski reševalec – inštruktor.

6. člen
(dejavniki tveganja v gorah)
Podpisnici bosta ob vedno večjem številu obiskovalcev gora in naraščajočem številu gorskih nesreč skrbeli za koordinacijo pre‐
ventivnih programov varnosti v gorah in akcij, ki opozarjajo na najpomembnejše dejavnike tveganja v gorah. Gre zlasti za:
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neustrezno pripravo na odhod v gore (izbira cilja, opreme in sotovarišev),
neizkušenost in nepoznavanje značilnosti gorskega sveta,
neobvladovanje prvin gibanja (hoja, plezanje, turno smučanje in sestavljenih oblik gibanja),
neuporabo zaščitne osebne opreme,
napačne odločitve med izvajanjem dejavnosti v gorah,
bolezni in bolezenska stanja, ki jih obiskovalci prinesemo v gore in
snežne plazove.

V zvezi z naštetimi dejavniki tveganja bosta podpisnici dogovora izvajali stalno analizo stanja in pripravljali ukrepe za izboljšan‐
je.
Podpisnici bosta z usklajenimi strokovnimi predlogi seznanjali državne organe z rešitvami za izboljšanje organizacijske in finanč‐
ne ravni preventivnega dela ter sistemov, ki izboljšujejo varnost obiskovalcev, kot sta napoved vremena in nevarnosti snežnih
plazov.
Podpisnici bosta pristopili k oblikovanju Nacionalnega programa varnosti v gorah in ga posredovali v obravnavo državnim orga‐
nom.
PZS in GRZS bosta posebno skrb namenili odnosu do smrti v gorah, zlasti glede osveščanja, da gibanje v gorah v določenih pri‐
merih pomeni tvegano dejanje, zato se morajo obiskovalci gora zavedati morebitnih tragičnih posledic in jih tudi sprejeti.
7. člen
(dostop do podatkov)
V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov bosta podpisnici druga drugi zagotovili dostop do podatkov, ki izvirajo iz njune
dejavnosti, vplivajo na varnost obiskovalcev gora in so potrebni za uspešno sodelovanje (podatki o gorskih nesrečah, kataster
planinskih poti ...).
Enako velja za podatke iz arhivov, ki se nanašajo na njuno delo v obdobju od ustanovitve do razdružitve.
8. člen
(Ustanova sklad Okrešelj)
Podpisnici bosta v skladu z ustanovno listino po svojih najboljših močeh skrbeli za promocijo ciljev, ki jih uresničuje Ustanova
sklad Okrešelj.
9. člen
(veljavnost in dopolnitve dogovora)
Ta dogovor velja za nedoločen čas. Morebitne spremembe se lahko uveljavijo takoj ob obojestranskem soglasju, če so sprejete
na način kot ta dogovor.
10. člen
(odpoved dogovora)
Podpisnici imata pravico do enostranske odpovedi tega dogovora v posameznem delu ali v celoti. Enostransko odpoved sporo‐
čita odboru iz tretjega člena tega dogovora do 30. 6. tekočega leta, vsebina odpovedi pa stopi v veljavo 1. 1. naslednje leto.

Gorska reševalna zveza Slovenije
Igor Potočnik,
predsednik

Planinska zveza Slovenije
Bojan Rotovnik,
predsednik

Podpis dogovora o sodelovanju med GRZS in PZS bo na izredni Skupščini PZS, 4. 12. 2010 v Celju
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Pravilnik programa Ciciban planinec in Mladi planinec
Akcijo Ciciban planinec je Planinska zveza Slovenije uvedla leta 1975 z namenom "da se ciciban, ki je vključen v Akcijo Ciciban
planinec, spozna s hojo, z okolico domačega kraja in z najbližjimi vzpetinami in ob tem razvija vrline kot so tovarištvo, pošte‐
nost, plemenitost, delavnost, vztrajnost in vedoželjnost". Ker se v vznožju gora ves čas pojavljajo novi najmlajši obiskovalci
narave, je upravni odbor Planinske zveze Slovenije na predlog upravnega odbora Mladinske komisije Planinske zveze Slovenije
in na podlagi 1. vrstice 50. člena Statuta Planinske zveze Slovenije (19. 5. 2007), na 2. seji dne, 28. 10. 2010 sprejel

PRAVILNIK PROGRAMA CICIBAN PLANINEC.
1. člen
(udeleženci programa)
V programu Ciciban planinec (v nadaljevanju: program) lahko sodelujejo predšolski otroci in osnovnošolski otroci, do vključno
drugega razreda, obeh spolov (v nadaljevanju: udeleženci), ki so člani planinskega društva (v nadaljevanju: društvo).
Udeleženci lahko sodelujejo samo v tekmovalnem delu programa. Za te udeležence članstvo v društvu ni obvezno, je pa pripo‐
ročljivo.
Za sodelovanje v programu udeleženci potrebujejo dnevnik Cicibana planinca (v nadaljevanju: dnevnik).
2. člen
(namen programa)
Program je del programa Planinske zveze Slovenije (v nadaljevanju: PZS) in vanjo vključenih društev. Z njim uvajamo udeležen‐
ce v planinstvo in v planinsko usposabljanje.
Ob koncu programa udeleženci dosežejo raven, ki jim omogoča kakovostno nadaljevanje v osnovnošolskem programu Mladi
planinec.
3. člen
(cilj programa)
S programom želimo udeležencem:
‐ predstaviti celovitost planinstva in jih vzgajati v aktivno društveno članstvo,
‐ omogočiti začetek procesa planinskega usposabljanja zaradi varnejšega in doživetij polnejšega gibanja v naravi in
‐ predstaviti različne oblike gibanja in dejavnosti v naravi v vseh letnih časih.
S programom vzpodbujamo družinsko planinstvo in organizirane oblike planinske dejavnosti v društvu, v vrtcu in osnovni šoli.
4. člen
(vsebine programa)
Program obsega vsebine Planinske šole, ki so prilagojene starosti, znanju, veščinam in izkušnjam (v nadaljevanju: znanje) udele‐
žencev. Priporočene vsebine in minimalna raven znanja in planinske usposobljenosti, ki naj jo udeleženci dosežejo v posamez‐
nem delu programa, so opredeljeni z navodili za izvedbo programa.
Program izvajamo na srečanjih planinskih skupin, izletih, taborih in v drugih oblikah planinskega druženja.
5. člen
(tekmovalni del programa)
Program vsebuje tudi tekmovalni del (s priznanji), ki je predvsem dodatno motivacijsko sredstvo udeležencem za dosego ciljev
programa.
Tekmovalni del programa ima štiri stopnje, ki so zasnovane tako, da v vsaki izmed njih udeleženci z udeležbo na sprehodih in
izletih (v nadaljevanju: izleti) pridobijo novo ali utrdijo staro planinsko znanje.
Vsaka naslednja stopnja je nadgradnja predhodne, zato je za vsako naslednjo stopnjo priznanja treba usvojiti predhodno priz‐
nanje.
V tekmovalnem delu je za dosego posameznega priznanja treba izlete pripraviti in izvesti tako, da so praviloma:
‐ različni (potek poti, vmesni in končni cilj) in
‐ opravljeni v vseh letnih časih (vsaj po en izlet).
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6. člen
(vodenje in izvajanje programa)
Program vodi in usmerja Mladinska komisija PZS (v nadaljevanju: MKPZS), izvajajo pa ga družine, društva, vrtci in osnovne šole.
Izvajalci, ki niso del PZS, dobijo vse informacije o programu pri domačem ali najbližjem društvu. Če društvo programa ne izvaja,
se je mogoče v vseh primerih neposredno obrniti na MKPZS.
7. člen
(dnevnik)
Dnevnik vsebuje članski, tekmovalni in spominski del.
Članski del vsebuje osebne podatke, ki so nujni za včlanitev v društvo.
V spominskem delu dnevnika se zbirajo vse druge planinske dejavnosti, ki niso zajete v tekmovalnem delu.
Udeleženci vse dejavnosti dokumentirajo sami. Kako in na kakšen način, je prepuščeno njihovi ustvarjalnosti, igrivosti, domišljiji
in iznajdljivosti.
8. člen
(priznanja v tekmovalnem delu)
Priznanja so nalepke, knjižica Ciciban v gorah in spominska diploma. Nalepke se nalepi na izdelano podlago, ki ponazarja goro
od vznožja do vrha ter življenje v tistem delu gorskega sveta, ki ga udeleženci v tem obdobju praviloma obiskujejo.
Za nalepko markacije udeleženci opravijo štiri (4) izlete.
Za nalepko Gorskega apolona udeleženci opravijo štiri (4) dodatne izlete.
Za nalepko Clusijevega svišča udeleženci opravijo štiri (4) dodatne izlete.
Za skupno s predhodnimi opravljenih šestnajst (16) izletov prejmejo udeleženci knjižico Ciciban v gorah, spominsko diplomo in
začetni dnevnik Mladega planinca.
9. člen
(izročitev priznanj)
Udeleženci, ki želijo dobiti posamezno priznanje, se oglasijo v domačem ali najbližjem društvu. S seboj je treba imeti dnevnik,
saj bo vanj vpisan datum izročitve priznanja.
Prošnjo po izročitvi lahko udeleženci pošljejo tudi po pošti na naslov domačega ali najbližjega društva. V prošnji se navede
podatke iz osebne strani dnevnika in vrsta zaprošenega priznanja. Pismu ni treba priložiti dnevnika, saj bo datum izročitve vanj
vpisan ob koncu programa.
Udeleženci, ki uspešno končajo cel tekmovalni del programa, osebno ali po pošti predložijo dnevnik domačemu ali najbližjemu
društvu. Društvo bo nagrajenca pravočasno obvestilo o načinu in terminu podelitve.
Vrtec ali šola pripravi prošnjo s seznamom otrok (ime in priimek, rojstni datum, ime in naslov vrtca, ime vzgojiteljica ali vzgojite‐
lja) in se z njo praviloma obrne na domače oziroma najbližje društvo. V skladu s 6. členom tega pravilnika lahko izjemoma dvig‐
nejo ali zaprosijo za priznanja direktno na PZS. V primeru pošiljanja bo PZS zaračunala poštne stroške.
10. člen
(udeleženci s posebnimi potrebami)
Do priznanj v tekmovalnem delu programa so upravičeni tudi otroci s posebnimi potrebami oziroma motnjami v razvoju. Vsebi‐
no in obseg dejavnosti v naravi za dosego posameznega priznanja po lastnem preudarku določijo starši, mentor planinske sku‐
pine ali vodnik PZS. V spremnem dopisu, s katerim se društvo zaprosi za priznanje, se s kratkim poročilom predstavi izvedene
dejavnosti, ki se jih je tak udeleženec aktivno udeležil.
11. člen
(povezanost s programom Zlati sonček)
Otroci, ki nimajo dnevnika in so sodelovali v programu Zlati sonček in so uspešno končali:
‐ začetni in nadaljevalni program (A in B program), lahko izjemoma pridobijo nalepko markacije,
‐ programa C in D, lahko po koncu D programa izjemoma pridobijo nalepko Gorskega apolona.
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Vrtec ali osnovna šola pripravi prošnjo s seznamom otrok (ime in priimek, rojstni datum, ime in naslov vrtca, ime vzgojiteljica ali
vzgojitelja) in se z njo praviloma obrne na domače oziroma najbližje društvo.
12. člen
(dvig priznanj)
Društva dvignejo priznanja na PZS. Vsako leto najkasneje do 28. 2. vrnejo PZS izpolnjeno poročilo o podeljenih priznanjih za
preteklo leto. Brez oddanega poročila za preteklo leto ni mogoče dvigniti novih priznanj.
13. člen
(prehodna določba)
Priznanja po določilih prejšnjega Pravilnika o Akciji Ciciban planinec z dne, 21. 2. 1992 se podeljuje dokler so še v uporabi dnev‐
niki Ringa raja, vendar najdlje do 30. 6. 2012.
14. člen
(programske usmeritve za izvedbo programa)
Programske usmeritve za izvedbo programa sprejme Mladinska komisija PZS v roku šest mesecev od sprejema tega pravilnika.
Morebitne dopolnitve in spremembe se lahko sprejmejo vsako leto do 31. maja, z veljavnostjo 1. septembra. Spremenjena
navodila stopijo v veljavo za vse, ki se po njihovi uveljavitvi vključijo v izvedbo programa.
15. člen
(končna določba)
Pravilnik programa velja od dne objave v Obvestilih PZS. Z objavo novega pravilnika preneha veljati Pravilnik o Akciji Ciciban
planinec, ki ga je na 9. seji 21. 2. 1992 sprejel upravni odbor PZS in je bil objavljen v Obvestilih PZS, št. 7–8, julij–avgust 1992.
Številka: UO/425‐2010
Predsednik MK PZS:
Uroš Kuzman

Predsednik PZS:
Bojan Rotovnik

Akcijo Mladi planinec je Planinska zveza Slovenije uvedla leta 1969 z namenom "da bi mlade planince usmerjala k zdravemu
življenju v naravi, jih seznanila z osnovami planinske dejavnosti ter varnostnimi ukrepi v gorah, ob tem pa razvijala vrline kot so
tovarištvo, poštenost, plemenitost, delavnost, vztrajnost in vedoželjnost". Ker se v vznožju gora ves čas pojavljajo novi najmlajši
obiskovalci gorske narave, je upravni odbor Planinske zveze Slovenije na predlog upravnega odbora Mladinske komisije Planin‐
ske zveze Slovenije in na podlagi 1. vrstice 50. člena Statuta Planinske zveze Slovenije (19. 5. 2007), na 2. seji dne, 28. 10. 2010
sprejel

PRAVILNIK PROGRAMA MLADI PLANINEC
1. člen
(udeleženci programa)
V programu Mladi planinec (v nadaljevanju: program) lahko sodelujejo osnovnošolski otroci in mladostniki, obeh spolov (v
nadaljevanju: udeleženci), ki so člani planinskega društva (v nadaljevanju: društvo).
Udeleženci lahko sodelujejo samo v tekmovalnem delu programa. Za te udeležence članstvo v društvu ni obvezno, je pa pripo‐
ročljivo.
Za sodelovanje v programu udeleženci potrebujejo dnevnik Mladega planinca (v nadaljevanju: dnevnik).
2. člen
(namen programa)
Program je del programa Planinske zveze Slovenije (v nadaljevanju: PZS) in vanjo vključenih društev. Z njim se nadaljuje v pro‐
gramu Ciciban planinec začeto uvajanje v planinstvo in v planinsko usposabljanje.
Ob koncu programa udeleženci usvojijo znanje Planinske šole in dosežejo raven, ki jim omogoča samostojno varnejše gibanje v
gorah po lahkih in zahtevnih planinskih poteh, nadaljevanje planinskega usposabljanja v društvu in v PZS in ohranjanje pridob‐
ljenega znanja in navad v odraslosti.
3. člen
(cilj programa)
S programom želimo udeležencem:
‐ predstaviti celovitost planinstva in jih vzgajati v aktivno društveno članstvo,
‐ omogočiti začetek ali nadaljevanje procesa planinskega usposabljanja zaradi varnejšega in doživetij polnejšega gibanja v gorski
naravi,
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‐ predstaviti različne oblike gibanja (hoja, plezanje in smučanje) in dejavnosti v gorski naravi (srečanja planinskih skupin, izleti,
pohodi, ture, turni smuki, tabori (v nadaljevanju: ture)) v vseh letnih časih,
‐ omogočiti spoznavanje planinsko zanimivih območij Slovenije in tujine,
‐ približati raziskovanje, doživljanje in varovanje gorskega sveta ob dejavnem uresničevanju Častnega kodeksa slovenskih pla‐
nincev,
‐ vzpodbuditi odgovoren odnos do sebe in gorske narave, ki vključuje tudi sprejemanje tveganja kot sestavnega dela planinstva
in
‐ izboljšati dostopnost do planinstva s povezanostjo in prepletenostjo različnih oblik in dejavnosti.
S programom vzpodbujamo organizirane oblike planinske dejavnosti v društvu in osnovni šoli ter družinsko planinstvo.
4. člen
(vsebine programa)
Program obsega vsebine Planinske šole, ki so prilagojene starosti, znanju, veščinam in izkušnjam (v nadaljevanju: znanje) udele‐
žencev. Priporočene vsebine in minimalna raven znanja in planinske usposobljenosti, ki naj jo udeleženci dosežejo v posamez‐
nem delu programa, so opredeljeni z navodili za izvedbo programa (v nadaljevanju: navodila).
Program izvajamo na srečanjih planinskih skupin, turah, taborih, planinskih orientacijskih tekmovanjih, državnem tekmovanju
Mladina in gore ter v drugih oblikah planinskega druženja.
Vsebino tur in njihovo geografsko lego prilagajamo sposobnostim, potrebam in željam udeležencev, organizacijskim in finanč‐
nim okoliščinam ter naravnim danostim pokrajine v kateri živimo.
5. člen
(tekmovalni del programa)
Program vsebuje tudi tekmovalni del (s priznanji), ki je predvsem dodatno motivacijsko sredstvo udeležencem za dosego ciljev
programa.
Tekmovalni del programa ima tri stopnje, ki so zasnovane tako, da v vsaki izmed njih udeleženci pridobijo novo in utrdijo staro
planinsko znanje.
Vsaka naslednja stopnja je nadgradnja predhodne, zato je za vsako naslednjo stopnjo priznanja, treba usvojiti predhodno priz‐
nanje.
V tekmovalnem delu je za dosego posameznega priznanja treba ture izvesti tako, da so praviloma:
‐ različne (potek poti, vmesni in končni cilj),
‐ opravljene v vseh letnih časih (vsaj po ena tura ) in
‐ ustrezajo priporočenim vsebinskim vodilom v navodilih.
Vsak izlet na taboru ali večdnevnem bivanju v gorah se šteje za samostojni izlet, tabor v celoti pa za eno večdnevno turo.
6. člen
(vodenje in izvajanje programa)
Program vodi in usmerja Mladinska komisija PZS (v nadaljevanju: MKPZS), izvajajo pa ga društva, družine in osnovne šole.
Izvajalci, ki niso del PZS, dobijo vse informacije o programu pri domačem ali najbližjem društvu. Če društvo programa ne izvaja,
se je mogoče v vseh primerih neposredno obrniti na MKPZS.
7. člen
(dnevnik)
Dnevnik vsebuje članski, tekmovalni in spominski del. Udeležencem sta na voljo dva dnevnika: začetni je namenjen vsebinam za
dosego bronastega znaka, nadaljevalni pa sledi prvemu in je namenjen vsebinam za dosego srebrnega in zlatega znaka.
Članski del vsebuje osebne podatke, ki so nujni za včlanitev v društvo.
V spominskem delu dnevnika se zbirajo vse druge planinske dejavnosti, ki niso zajete v tekmovalnem delu.
Udeleženci vse dejavnosti dokumentirajo sami. Kako in na kakšen način, je prepuščeno njihovi ustvarjalnosti, igrivosti, domišljiji
in iznajdljivosti.

Obvestila Planinske zveze Slovenije
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8. člen
(priznanja v tekmovalnem delu)
Priznanja so bronasti, srebrni in zlati znak, knjižica Mladi v gorah, spominska diploma in nagrada.
Za bronasti znak udeleženci opravijo osem (8) izletov.
Za srebrni znak in knjižno darilo udeleženci opravijo osem (8) izletov.
Za zlati znak in spominsko diplomo udeleženci opravijo osem (8) izletov.
Bronasti in srebrni znak lahko udeleženci prejmejo le enkrat. Zlati znak lahko udeleženci ob običajnem izpolnjevanju vseh pogo‐
jev (novih 24 izletov) prejmejo večkrat.
Udeleženci, ki so dosegli srebrni znak v okviru družinskega planinstva, se morajo za zlati znak udeležiti vsaj polovice predpisanih
izletov (štirje od osmih izletov) v okviru dejavnosti društva. Na teh izletih s svojo dejavnostjo dokažejo dejansko osebno raven
planinskega znanja in usposobljenosti.
9. člen
(izročitev priznanj)
Udeleženci, ki želijo dobiti posamezno priznanje, osebno ali po pošti predložijo dnevnik domačemu ali najbližjemu društvu.
Društvo bo nagrajenca pravočasno obvestilo o načinu in terminu podelitve.
Šola pripravi prošnjo s seznamom otrok (ime in priimek, rojstni datum, ime in naslov šole, ime učitelja) in se z njo praviloma
obrne na domače oziroma najbližje društvo. V skladu s 6. členom tega pravilnika lahko izjemoma dvignejo ali zaprosijo za priz‐
nanja direktno na PZS. V primeru pošiljanja bo PZS zaračunala poštne stroške.
Priznanja praviloma podeli domače ali najbližje društvo sproti, zlati znak pa najmanj enkrat letno (običajno pred poletnimi poči‐
tnicami) praviloma na slovesnem planinskem dogodku.
Seznam dobitnikov zlatega znaka (ime in priimek, društvo ali šola) se vsaj enkrat letno objavi v Obvestilih PZS.
10. člen
(udeleženci s posebnimi potrebami)
Do priznanj v tekmovalnem delu programa so upravičeni tudi otroci s posebnimi potrebami oziroma motnjami v razvoju. Vsebi‐
no in obseg dejavnosti v gorski naravi za dosego posameznega priznanja po lastnem preudarku določijo starši, mentor planin‐
ske skupine ali vodnik PZS. V spremnem dopisu, s katerim se društvo zaprosi za priznanje, se s kratkim poročilom predstavi
izvedene dejavnosti, ki se jih je tak udeleženec aktivno udeležil.
11. člen
(povezanost s programom Krpan)
Otroci, ki so v okviru športnega programa Krpan sodelovali in dosegli vse tri medalje (opravili vseh 6 izletov in teorijo pri brona‐
stem znaku), lahko izjemoma prejmejo bronasti znak, ne glede na to, da nimajo dnevnika.
Osnovna šola pripravi prošnjo s seznamom otrok (ime, priimek, rojstni datum, ime in naslov šole) in se z njo obrne na domače
oziroma najbližje društvo.
12. člen
(dvig priznanj)
Društva dvignejo priznanja na PZS. Vsako leto najkasneje do 28. 2. vrnejo PZS izpolnjeno poročilo o podeljenih priznanjih za
preteklo leto. Brez oddanega poročila za preteklo leto ni moč dvigniti novih priznanj.
13. člen
(prehodna določba)
Priznanja po določilih prejšnjega Pravilnika o Akciji mladi planinec z dne, 21. 2. 1992 se podeljuje dokler so še v uporabi stari
dnevniki Mladi planinec, vendar najdlje do 30. 6. 2012.
14. člen
(programske usmeritve za izvedbo programa)
Programske usmeritve za izvedbo programa sprejme Mladinska komisija PZS v roku šest mesecev od sprejema tega pravilnika.
Morebitne dopolnitve in spremembe se lahko sprejmejo vsako leto do 31. maja, z veljavnostjo 1. septembra. Spremenjena
navodila stopijo v veljavo za vse, ki se po njihovi uveljavitvi vključijo v izvedbo programa.
Obvestila Planinske zveze Slovenije
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15. člen
(končna določba)
Pravilnik programa velja od dne objave v Obvestilih PZS. Z objavo novega pravilnika preneha veljati Pravilnik o Akciji mladi pla‐
ninec, ki ga je na 9. seji 21. 2. 1992 sprejel upravni odbor PZS in je bil objavljen v Obvestilih PZS, št. 7–8, julij–avgust 1992.
Številka: UO/419‐2010
Predsednik MK PZS:
Uroš Kuzman

Predsednik PZS:
Bojan Rotovnik

Podaljšanje dopolnilnega razpisa za zbiranje predlogov kandidatov za voljene člane organov PZS
UO PZS je na 2. seji, 28.10.2010 zaradi že drugega neuspelega razpisa kandidacijskih postopkov za tožilca in namestnike članov
Častnega sodišča PZS podaljšal rok za zbiranje predlogov do 26. 11. 2010.

Podaljšanje dopolnilnega R A Z P I S A
ZA ZBIRANJE PREDLOGOV KANDIDATOV
ZA VOLJENE ČLANE ORGANOV PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
Komisija poziva člane PZS iz 14. člena Statuta PZS, da predlagajo kandidate za naslednje voljene člane organov PZS:
‐ namestnik predsednika in namestniki članov Častnega sodišča PZS (5);
‐ tožilca Častnega sodišča PZS in njegovega namestnika (2).
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
‐ da so člani katerega od planinskih društev in drugih polnopravnih članov po 14. členu Statuta PZS,
‐ da poznajo planinstvo in planinsko dejavnost,
‐ da že uspešno delajo v planinski organizaciji,
‐ da pristajajo na kandidaturo.
Rok za pošiljanje vlog: 26. november 2010.
Nepopolne vloge bodo izločene.
Pravilno izpolnjene vloge z vsemi potrebnimi prilogami mora predlagatelj poslati v zaprti ovojnici na naslov:
Planinska zveza Slovenije
Razpis KPV 2010a
Dvorakova ulica 9
1000 Ljubljana
Na kuverti mora biti na levem spodnjem robu napis NE ODPIRAJ.
Za vlogo je potrebno izpolniti obrazec Prijavnica kandidata Volitve_dopolnilne_PZS_2010b_Prijavni Obrazec.doc, priloga tega
dopisa. Na enem obrazcu je lahko podana le ena kandidatura za le enega kandidata.
Komisija za pripravo volitev šteje vloge za dokumente zaupne narave in jih bo tako obravnavala do zaključka svojega dela in
predaje gradiva UO PZS.
Razpis je poslan članom PZS po 14. členu Statuta PZS po elektronski pošti in objavljen na internetnih straneh PZS,
http://www.pzs.si, kjer je tudi možno dobiti obrazec.

Predsednik PZS
Bojan Rotovnik

Obvestila Planinske zveze Slovenije
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Planinska zveza Slovenije

PRIJAVNICA KANDIDATA
ZA ORGANE PZS
PREDLAGATELJ:
(popoln naslov)

meni, da je KANDIDAT:
(ime in priimek, leto rojstva, član PD)

pripravljen sodelovati v organih PZS kot:
(izpolni eno)






namestnik predsednika Častnega sodišča Planinske zveze Slovenije
namestnik člana Častnega sodišča Planinske zveze Slovenije
tožilec pri Častnem sodišču Planinske zveze Slovenije
namestnik tožilca pri Častnem sodišču Planinske zveze Slovenije

Kandidat za člana Upravnega odbora PZS naj navede področje dela na katerem bi želel sodelovati:

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

Predlagatelj zagotavlja, da kandidat ustreza pogojem iz dopolnilnega razpisa za voljene člane organov
Planinske zveze Slovenije. Kandidat s svojim podpisom potrdi, da je seznanjen in se strinja s kandidaturo
in bo njegovo sodelovanje aktivno, prizadevno in odgovorno.

PREDLAGATELJ
Podpis predstavnika predlagatelja

KANDIDAT
Žig

Podpis

Datum:
Volitve_dopolnilne_PZS_2010a_Prijavni Obrazec.doc

Javni poziv za predlaganje najzaslužnejših društvenih delavcev in delavk ‐ prostovoljcev in
prostovoljk za plakete Državnega sveta RS za leto 2010
Spoštovani,
na pobudo Zveze društvenih organizacij Slovenije (ZDOS) in Državnega sveta Republike Slovenije bo predsednik Državnega sve‐
ta Republike Slovenije ob Dnevu prostovoljstva podelil plakete državnega sveta najzaslužnejšim društvenim delavcem in delav‐
kam – prostovoljcem in prostovoljkam z različnih področij delovanja. Slavnostna podelitev bo v petek, 3. decembra 2010, ob
10.00 uri v dvorani Državnega sveta RS, Šubičeva 4, v Ljubljani.
V letošnjem letu bo podeljenih največ štirinajst plaket. Predlog za podelitev plaket najzaslužnejšim prostovoljcem in prostovolj‐
kam lahko poda vsak državni svetnik oz. svetnica, interesna skupina ali organizacija civilne družbe, katere člani in članice deluje‐
jo na področju prostovoljnega dela.
Predloge bo zbrala ZDOS, o prejemnikih plaket pa bo odločil predsednik Državnega sveta Republike Slovenije po posvetovanju s
kolegijem Državnega sveta.
Predlogi naj vsebujejo kandidate/kandidatke, za katere menite, da so v preteklosti največ prispevali k razvoju dejavnosti, ki jo
organizacija pokriva, ter prostovoljstva v celoti.
Zveze društev lahko predložijo le en predlog, ki naj bo usklajen v sklopu zveze.
Pri izboru bomo upoštevali naslednje kriterije:







število let dejavnega prostovoljskega dela,
pomen dela z vidika vzgoje, vpliva na okolico in razvoja dejavnosti ter napredka organizacije,
pomen dela z vidika humanosti, medčloveških odnosov ter pripravljenosti nuditi pomoč pomoči potrebnim,
pomen dela za razvoj civilne družbe v Sloveniji,
pomen dela za širši razvoj Slovenije.

Plaketo je možno prejeti le enkrat.
Predsedstvo PZS zbira pisne predloge z obrazložitvami PD, MDO‐jev in organov PZS do 12. novembra 2010, katere posreduj‐
te na info@pzs.si ali po pošti na naslov Planinske zveze Slovenije, Dvorakova ulica 9, p.p. 214, 1001 Ljubljana.
Predsednik PZS:
Bojan Rotovnik

Predložitev končnega obračuna članskih znamkic 2010 do 15. 11. 2010
in poravnava članskih obveznosti za leto 2010
V skladu z določili 8. člena Pravilnika o izkaznici in vrstah članarine in navodili o Izvajanju pravilnika o izkaznici in vrstah članari‐
ne
MORAJO PLANINSKA DRUŠTVA, KLUBI KONČNI OBRAČUN ČLANARINE IZDELATI IN POSREDOVATI NA PLANINSKO ZVEZO
SLOVENIJE NAJKASNEJE DO 15.11.2010.
Planinska zveza Slovenije mora izdelati poročilo o članstvu za leto 2010, ki je osnova za nadaljnje dogovore in obračune za zava‐
rovanje članov planinskih društev z Zavarovalnico Tilia d.d., najkasneje do 15. decembra 2010.
Nespoštovanje rokov s strani PD povzroča PZS finančne težave in otežuje izvajanje redne dejavnosti; onemogoča pa tudi pravo‐
časno pripravo in izdelavo podatkov o članstvu za leto 2010.
Prevzem novih članskih znamkic za leto 2011 bo možen od 15. decembra 2010, vendar le v primeru, da bodo s strani društva
poravnane vse obveznosti do PZS.
V.d. Generalnega sekretarja PZS:
Vera Šmid
Obvestila Planinske zveze Slovenije
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Članarina 2011
Upravni odbor PZS je na osnovi 20. člena Statuta PZS in tretje alineje 50. člena Statuta PZS na svoji 2. seji 28. oktobra 2010
sprejel sklep o višini priporočene članarine za leto 2011:
KATEGORIJE IN VIŠINE ČLANARINE 2011 v €

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

Stroški vezani na pravice članstva PZS
Nezgodno zavarovanje in stroški reševanja v
tujini
Zavarovanje odgovornosti
Članska znamkica, potrdilo za reševanje
Dnevnik Ringa raja, Mladi planinec
Naročnina na revijo Planinski vestnik
Planinski koledarček

1.
2.
3.

Stroški vezani na pravice članstva, ki jih
pokriva PZS
članski prispevek, sof. programa PZS 50%
članski prispevek, sof. programa PD 50%

1.
2.

Nakazilo na PZS
Stroški vezani na pravice članstva
Pripadajoči del članarine PZS (50%)
Zavarovanje članov
nezgodna smrt
invalidnost
povračilo stroškov reševanja v tujini
območje reševanja

S+Š člani
13,00

20%
druž.pop.
S+Š/D
10,40

P+O člani
5,00

20%
druž.pop.
P+O/D
4,00

A člani
50,00

B člani
20,00

nad 65 let
B1 člani
15,00

34,48

3,63

3,63

3,63

3,63

0,42

0,42

7,11
0,45
0,42

2,76
0,45
0,42

2,76
0,45
0,42

2,76
0,45
0,42

2,76
0,45
0,42

0,00
0,00
0,42
0,00

0,00
0,00
0,42
0,00

3,63
8,18
8,19

3,63
5,68
5,69

3,63
4,68
4,69

3,63
3,38
3,39

0,42
1,00
3,58

0,42
0,50
3,08

25,50
1,00

34,48
7,76
7,76

42,24
11,81
9,31
8,31
7,01
1,42
0,92
34,48
3,63
3,63
3,63
3,63
0,87
0,87
7,76
8,18
5,68
4,68
3,38
0,55
0,05
Zavarovalne vsote (v €) (veljavni zavarovalni pogoji: NEZ‐07, NEZ‐špo‐07)
15.000,00
5.500,00 oz. (5.000,00 za P+O)
do 50.000,00
do 8.500,00
do 15.000,00
do 2.800,00
Evropa in Turčija (ves svet, če so zakonski partner ali otroci člana A z vplačano
ves svet
članarino)

Zavarovanje odgovornosti je zavarovalno kritje oseb do 44.000€ in stvari do 4.200€.(splošni pogoji ODG‐07) za vse kategorije
članstva.

A člani ‐ polnoletne osebe – aktivni obiskovalci domačih in tujih gora z največjimi ugodnostmi (zavarovanje, naročnina PV,
prejem planinskega koledarčka, popusti‐prenočevanje, edicije, oprema)
B člani ‐ polnoletne osebe – aktivni obiskovalci domačih in tujih gora z večino ugodnosti (zavarovanje, popusti ‐ prenočeva‐
nje, edicije, oprema)
B1 člani ‐ osebe starejše od 65 let z ugodnostmi B članov (zavarovanje, popusti‐prenočevanje,edicije, oprema)
S+Š člani ‐ srednješolci in študenti do 26. leta starosti (zavarovanje, popusti ‐ prenočevanje, edicije, oprema)
P+O člani ‐ predšolski in osnovnošolski otroci (zavarovanje, popusti ‐ prenočevanje, edicije, oprema)
Družinski popusti S+Š/D, P+O/D: 20% od celotne cene
Dnevnik Ringa raja, Mladi planinec dobijo po naročilu vsi člani P+O brezplačno in se krije iz deleža čla‐
narine PZS.
Članarina P+O se namenja programom mladih in pridobivanju novih članov v PD, zato se deli med PD in PZS v
sorazmerju 80:20.
OPP osebe s posebnimi potrebami ‐ (cene te kategorije so enake P+O, znamkice se izdajajo samo na posebno naročilo PD in
velja za tista društva, ki delajo z osebami s posebnimi potrebami).

Vse podrobnosti o članarini 2011 bodo objavljene v decembrski številki Obvestil PZS 12/2010 in na spletni strani PZS.

Računovodja:
Vera Šmid
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SAMO 1/3 DOHODNINSKIH ZAVEZANCEV V SLOVENIJI SE JE V LETU 2009 ODLOČILO KATERI ORGANIZACIJI NAJ NAMENI DEL
DOHODNINSKIH SREDSTEV KOT DELA DOHODNINE ZA DONACIJE
Posamezniki še vedno lahko izpolnijo obrazec: Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije

Namenitev dela dohodnine za doniranje Planinski zvezi Slovenije in planinskim društvom
Davčni zavezanci lahko v skladu s 142. členom Zakonom o dohodnini –Zdoh‐2 (Uradni list RS, št. 117/06,10/08 in 78/08), ki
velja od 1.1. 2007 naprej, namenijo 0,5% njim odmerjene dohodnine za humanitarne, invalidske, socialno‐varstvene, dobrodel‐
ne, znanstvene, vzgojno‐izobraževalne, zdravstvene, športne, kulturne, ekološke in religiozne namene.
Planinska zveza Slovenije, planinska društva in klubi spodbujamo športne dejavnosti članov in drugih občanov v skladu z
našo dejavnostjo opredeljeno v statutu.
NAVODILO ZA IZPOLNITEV OBRAZCA – ZAHTEVE ZA NAMANITEV DELA DOHODNINE ZA DONACIJE
Davčni zavezanec da zahtevo za namenitev dela dohodnine na posebnem obrazcu, ki je na spletni strani Davčne uprave Repub‐
like Slovenije http://www.durs.gov.si/fileadmin/durs.gov.si/pageuploads/Davki‐predpisi_in_pojasnila/Dohodnina/Obrazci‐
FIZICNE_OSEBE/177.pdf . Obrazec posameznik izpolni, ga podpiše ter ga pošlje na pristojen davčni urad. Kdor pa ima elek‐
tronsko kvalificirano potrdilo, ga lahko pošlje na DURS kar preko e – davkov.
VSEBINA OBRAZCA:
PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU:
_____________________________
(ime in priimek davčnega zavezanca)
__________________________________
(podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka)
__________________________________
(poštna številka, ime pošte)

davčna številka
__________________________
(pristojni davčni urad,izpostava)
ZAHTEVA za namenitev dela dohodnine za donacije
Ime oz. naziv upravičenca

Davčna številka

PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE

6

2

3

1

Odstotek %
6

1

3

3

V/Na __________________, dne______________

________________________
Podpis zavezanca
Zahtevo lahko vložijo zavezanci, ki svoje zahteve za namenitev dela dohodnine še niso podali in zavezanci, ki želijo že dano
zahtevo preklicati in spremeniti na DURS do konca tekočega leta.
Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni 0,1%, 0,2%, 0,3%, 0,4% ali 0,5% dohodnine, seštevek vseh pa ne
more presegati 0,5% dohodnine.
Upravičenci, med katerimi je tudi Planinska zveza Slovenije in planinska društva jim je mogoče nameniti del dohodnine, so
določeni v Uredbi o namenitvi dela dohodnine za donacije. Seznam upravičencev do donacij 2010 je objavljen na spletni strani
Davčne uprave republike Slovenije, seznam posameznih planinskih društev, pa smo objavili že v 9. številki Obvestil PZS
(9/2010).
Če pogledamo podatek, da se je za to vrsto doniranja v Sloveniji odločila samo ena tretjina dohodninskih zavezancev
( 290.212 kar pomeni 28,59%), imamo še veliko rezerv da med planinci izvedemo aktivnosti za namenitev dela dohodnine
za planinsko dejavnost.
Planinska zveza Slovenije letno pridobi od 5.000 do 6.000 € donacij s tega naslova. Donirana sredstva se bodo na Planinski
zvezi Slovenije namenila planinskemu skladu, ki ima svoj načrt razdeljevanja po posameznih vrstah planinske dejavnosti
(planinske poti, planinske koče, dejavnosti mladih, dejavnost slovenskega planinskega muzeja, perspektivnih mladih alpinis‐
tov, planinskega informacijskega sistema in drugih aktivnosti).
Priloga:
Original obrazec : zahteva za namenitev dohodnine z navodilom za izpolnjevanje
Obvestila Planinske zveze Slovenije
Zakonodaja in uradne objave
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Navodilo za izpopolnjevanje zahteve za nemenitev dela dohodnine za donacijo
V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini – ZDoh‐2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08) lahko davčni zaveza‐
nec rezident zahteva, da se do 0,5% dohodnine, odmerjene po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno dav‐
čno osnovo, nameni za financiranje splošno‐koristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativ‐
nih sindikatov. Za splošno‐koristne namene se štejejo humanitarni nameni (vključno z varstvom človekovih pravic),
nameni varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, invalidski, dobrodelni, ekološki, kulturni, športni, religiozni in
drugi nameni, ki se opravljajo v okviru dejavnosti rezidentov Slovenije, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za
opravljanje navedenih dejavnosti kot nepridobitnih dejavnosti, in katerim je s posebnim zakonom ali na podlagi
posebnega zakona, zaradi opravljanja te dejavnosti priznan poseben status ali določeno, da je njihova dejavnost v
javnem interesu ali da je dobrodelna. Za rezidente iz prejšnjega stavka se ne štejejo rezidenti pravne osebe, ki so jih
ustanovile ali katerih člani so pravne osebe javnega prava.
Upravičenci, katerim je mogoče nameniti del dohodnine, so določeni v Uredbi o namenitvi dela dohodnine za dona‐
cije (Uradni list RS, št. 30/07 in 36/07), seznam (z imenom oziroma nazivom upravičencev in davčno številko) pa je
objavljen na spletni strani Davčne uprave Republike Slovenije:
http://www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/si/predpisi/2009/2009_09_sklep_44_sv_‐_seznam_donacij‐
precisceno.doc
Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni 0,1%, 0,2%, 0,3%, 0,4% ali 0,5% dohodnine, seštevek
vseh pa ne more presegati 0,5% dohodnine.
Davčni zavezanec lahko da zahtevo za namenitev kadar koli prek sistema eDavki na spletni stani
http://edavki.durs.si, pisno ali ustno na zapisnik pri davčnem organu.
Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se dohodnina
odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejeme novo zahtevo ali preklic zahteve.

Nov vršilec dolžnosti generalnega sekretarja PZS
UO PZS je na svoji 2. seji, 28. 10. 2010 sprejel ugotovitveni sklep, da je 5. 10. 2010 Danilu M. Sbrizaju potekel 4‐letni
mandat generalnega sekretarja in mu s sejo upravnega odbora 28. 10. 2010 poteče tudi mandat vršilca dolžnosti
generalnega sekretarja.
Predlog sklepa: Upravni odbor do imenovanja novega generalnega sekretarja imenuje računovodkinjo Vero Šmid za
vršilko dolžnosti generalne sekretarke. Predsednik s pisnim pooblastilom računovodkinji Veri Šmid odredi dodatna
pooblastila za izvajanje delovnih nalog vršilke dolžnosti generalne sekretarke in obvestilo o tem posreduje upravne‐
mu odboru.

Obvestila Planinske zveze Slovenije
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Sklic izredne Skupščine PZS

V skladu s 36. členom Statuta Planinske zveze Slovenije (Obvestila PZS, št. 7/8 – julij 2007)
in sklepom 2. seje UO PZS z dne 28. 10. 2010

s k l i c u j e m
IZREDNO SKUPŠČINO PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
v soboto, 04. decembra 2010 ob 14,00 uri
V prostorih Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje (v glavni dvorani Narodnega doma).
Predlog dnevnega reda izredne skupščine:
1. Izvolitev delovnega predsedstva in organov izredne Skupščine PZS
2. Poročilo verifikacijske komisije
3. Sprejem Poslovnika o delu izredne Skupščine PZS
4. Informacija in podpis dogovora o sodelovanju med PZS in GRZS
5. Informacija o prenovi akcij Ciciban planinec in Mladi planinec
6. Dopolnilne volitve v organe PZS
7. Vsebinski in finančni program dela PZS za leto 2011
8. Izhodišča za nov statut PZS
9. Informacija o članarini 2012
10. Razno

Predsednik Planinske zveze Slovenije
Bojan Rotovnik

Vabilo na Svečano sejo UO PZS
Planinska zveza Slovenije in Savinjski Meddruštveni odbor Planinskih društev vas vljudno vabita na slovesno
podelitev najvišjih priznanj Planinske zveze Slovenije za leto 2010. Prireditev bo v soboto, 4. decembra 2010,
ob 11. uri v Celju, v Mestni občini Celje, Trg Celjskih knezov 9, v glavni dvorani Narodnega doma.
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Uvodnik
Spoštovana planinska društva,
na majski skupščini ste jasno izrazilo željo oz. zahtevo po spremembah v planinski organizaciji in večji vlogi planin‐
skih društev. Hkrati ste izvolili novo vodstvo planinske zveze in nam s tem zaupali zelo pomembno in hkrati tudi izje‐
mno zahtevno nalogo uvajanja zahtevanih sprememb. Priznam, da ni enostavno usklajevati mnenj v tako veliki in
vsebinsko raznoliki organizaciji, kot je planinska.
Z vsem znanjem in izkušnjam, ki jih premoremo ter z veliko mero motivacije smo se lotili projekta priprave novega
statuta. Zakaj novega? Zato, ker smo zelo kmalu ugotovili, da samo s spremembami sedanjega nebi mogli celovito
urediti organizacijskih in vsebinskih novosti, za katere menimo, da jih moramo uvesti, če želimo delovanje planinske
zveze prilagoditi sedanjim razmeram. Ne glede na to, da imamo skoraj 120 letno tradicijo in smo med tremi največ‐
jimi društvenimi organizacijami v Sloveniji, si zaradi tega ne moremo in ne smemo zatiskati oči pred spremembami,
ki so se v zadnjih letih zgodile okoli nas in se moramo temu prilagoditi.
Glavni namen predlaganih sprememb krovnega pravnega akta je, da bomo:

izčistili, utrdili in okrepili pomen zveze društev oz. tudi v praksi določiti, da je zveza zaradi društev in ne obrat‐
no,

natančneje določili odnose med zvezo in društvi,

racionalnejši v našem delovanju,

kot organizacija hitreje odzivni na dogajanja znotraj in zunaj organizacije,

v naše delovanje uvedli kopico zunanjih sprememb, ki so se zgodile v zadnjih letih ter

ponovno intenzivneje usmerili naše delovanje k tradicionalnim vrednotam planinstva.
Za to pa so potrebne spremembe, ki jih ljudje različno dojemamo, seveda v odvisnosti od tega, v kakšni meri bodo
vplivale na nas. Ker želimo, da se v pripravo sprememb vključi čim več planinskih funkcionarjev smo se odločili
temeljito usklajevanje na različnih nivojih. Na jesenskih posvetih smo obiskali vse meddruštvene odbore in se vam
ob tej priložnosti znova zahvaljujem za velik odziv, ki dokazuje, da vam ni vseeno, kaj se dogaja z našo osrednjo pla‐
ninsko organizacijo. Še posebej smo bili veseli vaše velike podpore predlogom sprememb, kjer ste v anonimni anke‐
ti izrekli več kot 70% podporo in s tem potrdili, da smo na pravi poti pri splošni usmeritvi predlaganih sprememb.
Na podlagi vaših mnenj iz jesenskih posvetov smo pripravili novo različico izhodišč za nov statut, v katerih sedaj ni
več nekaterih predlogov sprememb, za katere ste bili večinskega mnenja, da niso potrebna. Druga ugotovitev jesen‐
skih posvetov je bila, da so nekateri predlogi sprememb deležni zelo različnih odzivov: od velike podpore do nestrin‐
janja. Zato smo za izredno skupščino poleg novih izhodišč pripravili tudi tajno glasovanje o štirih konkretnih predlo‐
gih sprememb, saj želimo, da imate končno besedo glede tega ravno predstavniki planinskih društev.
Zato vas vabim, da se v soboto, 4. decembra 2010, predstavnik vašega planinskega društva udeleži izredne skupšči‐
ne v Celju in na ta način soustvarjate našo skupno prihodnost. Večja, kot bo udeležba predstavnikov planinskih dru‐
štev na izredni skupščini, večji bo pomen sprejetih usmeritev. Pred izredno skupščino bo ob 11. uri v isti dvorani
potekala svečanost ob podelitvi najvišjih priznanj naše organizacije, na katero ste prav tako zelo prijazno vabljeni. V
času med podelitvijo priznanj in skupščino pa bomo izvedli več aktivnosti, ki vas bodo zagotovo pritegnile in vam
hkrati dale tudi kakšno zanimivo idejo za izvajanje vaših aktivnosti v planinskih društev.

Na snidenje,

Bojan Rotovnik
predsednik PZS
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Predlogi sklepov izredne skupščine
Predlog sklepa št. 1: Izredna skupščina potrjuje z vabilom predlagani dnevni red izredne skupščine.
Ad 1)



Predlog sklepa št. 2: Izredna skupščina na predlog predsednika za delovno predsednico izvoli Manjo Rajh,
predsednico Savinjskega MDO.



Ostali kandidati za organe izredne skupščine bodo podani na seji. Morebitne predloge za člane organov izre‐
dne skupščine predsednik zbira do 19. novembra 2010 na naslov Planinske zveze Slovenije, Dvorakova uli‐
ca 9, p.p. 214, 1001 Ljubljana.

Ad 3) Predlog sklepa št. 3: Izredna skupščina potrjuje poslovnik o delu izredne skupščine Planinske zveze Slovenije.
Ad 7)



Predlog sklepa št. 4: Izredna skupščina potrjuje vsebinski program dela predsedstva PZS za leto 2011.



Predlog sklepa št. 5: Izredna skupščina potrjuje vsebinske programe dela komisij/odborov za leto 2011.



Predlog sklepa št. 6: Izredna skupščina potrjuje finančni načrt dela PZS za leto 2011 in pooblašča upravni
odbor, da finančni načrt za leto 2011 spremlja in usklajuje z dejanskimi prihodki in odhodki.

Ad 8)



Predlog sklepa št. 7: Izredna skupščina potrjuje izhodišča za nov statut Planinske zveze Slovenije, v katera se
vključijo na tajnem glasovanju potrjene vsebine.



Predlog sklepa št. 8: Izredna skupščina imenuje delovno skupino za pripravo Statuta PZS v sestavi: Miro Eržen
(PD Dovje‐Mojstrana), Jože Melanšek (PD Velenje), Damjan Omerzu (PD Bohor Senovo), Borut Peršolja (PD
Domžale) in Borut Vukovič (PD Litija). Delovna skupina na podlagi sprejetih izhodišč pripravi osnutek besedila
novega statuta do 15. 1. 2011, katerega pred javno obravnavo potrdi upravni odbor.
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Poslovnik o delu izredne Skupščine PZS

Ad 3)

Na podlagi 35., 40. in 46. člena Statuta Planinske zveze Slovenije je izredna Skupščina Planinske zveze Slovenije na zasedanju
dne, 4. decembra 2010 sprejela

POSLOVNIK O DELU IZREDNE SKUPŠČINE PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem Poslovnikom Izredna Skupščina Planinske zveze Slovenije (v nadaljevanju Skupščina) določa način svojega dela zlasti:
 javnost dela
 priprave na skupščino
 potek dela na skupščini
 odločanje
 vodenje zapisnika.
II. JAVNOST DELA
2. člen
Delo skupščine je javno. Javnost zagotavljamo z objavljanjem predloga dnevnega reda ter kraja in časa skupščine in gradiv ter
objavljanjem sprejetih sklepov in stališč v Obvestilih Planinske zveze Slovenije (v nadaljevanju PZS). Obvestilo o času in kraju
sklica Skupščine mora biti objavljeno na spletni strani PZS. Javnost dela je zagotovljena s tem, da je skupščina dostopna vsem
članom PZS (določbe 70. do 75. člena Statuta PZS) in občanom, ki jim je omogočeno, da se seznanijo z gradivi, sklepi in stališči
skupščine. Gradiva so članom PD in občanom na razpolago na spletnih straneh PZS, v strokovni službi PZS, pri MDO in članih
PZS.
3. člen
PZS obvešča javnost o delu Skupščine preko Obvestil PZS in spletnih strani PZS.
4. člen
Za zagotavljanje javnosti dela Skupščine so odgovorni:
 predsednik PZS,
 Predsedstvo UO PZS,
 v.d. generalnega sekretarja.
III. PRIPRAVE NA SKUPŠČINO
5. člen
Predsednik in v.d. generalnega sekretarja PZS sta odgovorna za priprave na Skupščino PZS.
6. člen
V priprave za skupščino spada zlasti:
 priprava gradiv za skupščino,
 oblikovanje predloga dnevnega reda, ki ga potrdi UO PZS,
 razpošiljanje vabil in gradiva,
 druge organizacijske priprave.
7. člen
Vsak predlog za obravnavanje na skupščini mora predlagatelj nasloviti na predsednika PZS. Predlog mora biti vročen najmanj 15
dni pred skupščino.
8. člen
Predlog za obravnavo na skupščini mora predlagatelj pripraviti tako, da je kratek in da je iz njega razvidno bistvo. Predlog mora
vsebovati tudi predlog sklepa, nosilce naloge in rok izvršitve. Če je več variantnih predlogov, morajo biti vsi navedeni. Predlogi
morajo biti pripravljeni tako, da so iz njih razvidne možne posledice in finančne obremenitve. Če je predlog oziroma gradivo
obsežnejše, mora biti priložen še kratek izvleček.
9. člen
Ko prejme predsednik PZS predlog in gradivo za obravnavanje in odločanje na skupščini, ugotovi ali spada to v pristojnost skup‐
ščine in ali je gradivo pripravljeno tako, kot določa ta poslovnik. Če ugotovi, da posamezni predlog ali del predloga ni dovolj
dokumentiran, ali strokovno ni razumljivo obrazložen, zahteva od predlagatelja, da ga v določenem roku dopolni. Če predlaga‐
telj tega ne stori, mu vrne predlog.
VABILO IN GRADIVO ZA IZREDNO SKUPŠČINO PZS
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10. člen
Predlog dnevnega reda, gradivo, čas in kraj za skupščino določi UO PZS.
11. člen
Vabilo za skupščino z vsem potrebnim gradivom se pošlje članom PZS in MDO, da določijo delegata oziroma da gradivo obrav‐
navajo ter do njega zavzamejo stališče.
12. člen
Vabila za skupščino se pošljejo članom Upravnega, Nadzornega odbora in Častnega sodišča PZS. Ti imajo pravico odločati o
poročilih, vendar brez pravice glasovanja o poročilih in sklepih.
13. člen
Na skupščino je treba povabiti tudi organizacije in skupnosti, katerih članica je PZS. Predsednik PZS tudi določi, koga je poleg s
tem poslovnikom določenih udeležencev, še potrebno povabiti na skupščino.
IV. POTEK DELA NA SKUPŠČINI
14. člen
Predsednik PZS začne skupščino in jo vodi do izvolitve delovnega predsedstva, če je predsednik PZS zadržan, začne sejo pod‐
predsednik, ki ga določi predsednik.
15. člen
Ko začne skupščina, lahko predsednik pred prehodom na dnevni red poda kratko poročilo v zvezi z zasedanjem skupščine in
drugimi predhodnimi vprašanji.
Predsednik obvesti skupščino tudi o tem, kdo se jo udeležuje, poleg delegatov in organov PZS.
16. člen
Skupščina je sklepčna, če so prisotni delegati iz več kot polovice članov PZS, ki imajo več kot polovico glasov za odločanje.
Če ob napovedani uri skupščina ni sklepčna, se preloži za pol ure, nakar lahko sklepa, če so navzoči delegati, ki razpolagajo z
najmanj tretjino glasov.
17. člen
Pooblastila delegati oddajo pri vhodu v dvorano. Prisotnost drugih vabljenih na skupščino vodi evidenco v.d. generalnega
sekretarja PZS.
18. člen
Skupščino prične predsednik PZS in predlaga izvolitev delovnega predsedstva. Delovno predsedstvo sestavljajo predsednik in
štirje člani.
Ko je delovno predsedstvo izvoljeno, vodi skupščino predsednik delovnega predsedstva (v nadaljnjem besedilu: predsednik DP).
Predsednik DP predlaga skupščini sprejem dnevnega reda.
19. člen
Ko je izvoljena verifikacijska komisija, mora takoj pričeti z delom in obvestiti skupščino o tem, ali je sklepčna. Če skupščina ni
sklepčna, ne more nadaljevati z delom.
20. člen
Po 41. členu Statuta PZS so volitve praviloma tajne, skupščina pa lahko sprejme sklep, da so javne. Če so volitve tajne, mora biti
izvoljena volilna komisija, če pa odloči, da so javne, ugotavlja izid glasovanja predsednik DP.
21. člen
Sprejeti dnevni red razglasi predsednik DP. Ko je dnevni red sprejet, se preide na obravnavanje posameznih točk dnevnega
reda po vrstnem redu, kot so v sprejetem dnevnem redu. Med skupščino se lahko spremeni vrstni red točk dnevnega reda, če
je za to upravičen razlog in če skupščina tako sklene.
22. člen
Poročilo k posameznim točkam dnevnega reda poda poročevalec, ki v uvodu povzame bistvo obravnavanega gradiva, navede
odprta vprašanja in predlaga sklepe. Ko poročevalec konča poročilo, odpre predsednik DP razpravo. Skupščina pa lahko odloči,
da podajanje poročila ni potrebno, ker je bilo gradivo že posredovano delegatom, v tem primeru predlaga sklep DP.
23. člen
Predsednik DP daje besedo razpravljavcem po vrstnem redu, kot so se prijavili za razpravo.
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24. člen
Delegat ali drug udeleženec, ki ga k razpravi povabi predsednik DP, lahko razpravlja na skupščini o vsaki točki dnevnega reda,
vendar največ 5 minut. Razpravljavec sme govoriti samo o vprašanjih, ki so na dnevnem redu skupščine ali pa so z njim v nepos‐
redni zvezi.
Če razpravljavec želi, da skupščina o njegovih predlogih glasuje, mora predložiti delovnemu predsedstvu besedilo sklepov v
pisni obliki. Pred glasovanjem se mora poročevalec opredeliti do predlaganih sklepov.
Če se razpravljavec oddalji od vprašanja, ki je na dnevnem redu, ga mora predsednik DP opozoriti, naj se drži dnevnega reda.
Če se razpravljavec tudi po drugem opominu ne drži dnevnega reda, mu lahko predsednik DP odvzame besedo.
25. člen
Delegati se lahko prijavljajo k besedi takoj, ko se obravnava začne in vse do njenega zaključka. Prijavo k besedi se praviloma
poda pisno predsedniku DP, z navedbo imena delegata in koga predstavlja. Predsednik DP zaključi obravnavo, ko ugotovi, da ni
več razpravljavcev.
Predsednik DP da takoj besedo delegatu, ki želi govoriti o prekršitvi poslovnika ali dnevnega reda, ali zato, da bi dopolnil oziro‐
ma spremenil svojo izjavo. Če je delegat zahteval besedo zaradi prekršitve poslovnika ali dnevnega reda, mu predsednik DP da
takoj pojasnilo. Če se delegat s pojasnilom ne zadovolji, odloči o spornem vprašanju skupščina. Poročevalec mora zavzeti stališ‐
če do vprašanj, ki so bila iznesena v razpravi. Razpravljavec lahko govori o istem vprašanju tudi večkrat, vendar se ne sme pona‐
vljati.
26. člen
Skupščina lahko sklene na predlog predsednika DP ali posameznega delegata:
 da se razpravlja o več točkah dnevnega reda skupaj, če so te točke med seboj povezane,
 da se razprava o posameznem vprašanju z dnevnega reda konča tudi prej, preden so o njem govorili vsi razpravljavci, če je
vprašanje dovolj razčiščeno in se lahko o njem odloči.
27. člen
Predsednik DP lahko skupščino prekine in določi, kdaj in kje se bo nadaljevala. Predsednik DP prekine skupščino, če se ne more‐
jo rešiti vsa vprašanja, ki so na dnevnem redu, zaradi tega, ker skupščina ni več sklepčna, zaradi potrebnega odmora, zato da se
opravijo potrebna posvetovanja in v drugih primerih, kadar skupščina tako sklene.
28. člen
Predsednik DP lahko razpravo o posameznem vprašanju prekine, če se pokaže potreba, da je za odločanje o zadevi potrebno
dobiti nove podatke, dopolniti obstoječe gradivo, razčistiti posamezna vprašanja ali iz drugih opravičenih razlogov.
29. člen
Ko so izčrpane vse točke dnevnega reda, predsednik DP zaključi skupščino.

V. VZDRŽEVANJE REDA NA SKUPŠČINI
30. člen
Predsednik DP skrbi za red na skupščini. Za kršitev reda sme uporabiti naslednje ukrepe:
 opomin,
 odvzem besede,
 odstranitev s skupščine.
Opomin se izreče delegatu ali drugi osebi, ki s svojim obnašanjem, govorjenjem, čeprav mu predsednik DP ni dal besede, segan‐
jem v besedo razpravljavcem ali s podobnim ravnanjem, krši red in določbe tega poslovnika. Odvzem besede se izreče delegatu
ali drugi osebi, ki krši red v smislu drugega odstavka tega člena in je bil na to že dvakrat opozorjen.
Odstranitev s skupščine se izreče delegatu ali drugi osebi, če noče poslušati predsednika DP, ki mu je odvzel besedo ali kako
drugače grobo moti in preprečuje pravilno delo Skupščine, žali Skupščino ali delegate, ali uporablja neprimerne izraze.
Delegat ali druga oseba, ki mu je izrečena odstranitev s skupščine, se mora takoj odstraniti iz prostora, v katerem je skupščina
in se ne sme več vrniti na sejo. Če tega ne stori, prekine predsednik DP Skupščino in jo nadaljuje, ko je izrečeni ukrep izvršen.
Vsak ukrep se vpiše v zapisnik.
Delegat, zoper katerega je uporabljen kakšen ukrep, ima pravico pojasniti svoje ravnanje. O tem ukrepu obvesti PZS članico
PZS, organizacijo oziroma organ, ki ga je predstavljal.
31. člen
Če predsednik DP ne more z rednimi ukrepi ohraniti reda na skupščini, odredi po sklepu delovnega predsedstva kratko prekini‐
tev. Če tudi v nadaljevanju skupščine ni mogoče ohraniti reda, predsednik DP po sklepu delovnega predsedstva skupščino zak‐
ljuči.
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VI. ODLOČANJE
32. člen
Skupščina odloča z večino glasov vseh navzočih delegatov, razen če je z zakonom ali Statutom PZS določeno, da je za odločitev
potrebna posebna večina ali soglasje vseh delegatov.
33. člen
Delegat ima pravico pred glasovanjem obrazložiti svoje stališče in pojasniti, kako bo glasoval.
34. člen
Pred glasovanjem objavi predsednik DP točno oblikovan predlog sklepa. Če je o posameznem vprašanju predlaganih več različ‐
nih sklepov skupščina najprej glasuje o predlogu sklepa poročevalca. Sprejet je predlog, ki je dobil potrebno večino glasov.
35. člen
Delegati glasujejo tako, da se izjavijo za predlog ali proti predlogu. Glasovanje je praviloma javno in istočasno z dvigom rok ali z
izjavljanjem vsakega posameznega delegata.
Glasovanje z dvigom rok se opravi tako, da predsednik DP pozove delegate, kdo je za predlog, nato pa kdo je proti predlogu.
Glasovanje z izjavljanjem vsakega posameznega delegata se opravi, če tako odloči predsednik DP, ker je po njegovem mnenju
to potrebno, da bi se natančno ugotovil izid glasovanja. Posamezni delegat se izjavi "za" ali "proti".
36. člen
Če je število glasov "za" in število glasov "proti" enako, se glasovanje ponovi, pred tem pa je potrebno v ponovni razpravi
dodatno razčistiti vprašanje.
Če pride tudi pri ponovnem glasovanju do istega izida, se šteje, da predlog ni sprejet. Ponovno se zadevo obravnava na eni od
naslednjih skupščin. Če pa gre za nujno zadevo v zvezi s poslovanjem, mora skupščina sprejeti začasni sklep o rešitvi tega vpra‐
šanja.
37. člen
Delegati odločajo s tajnim glasovanjem samo v primerih, če je skupščina na podlagi 20. člena tako določila. Tajno glasovanje se
opravi z glasovnicami z obkrožanjem besed "za" ali "proti" oz. z opredelitvijo za vnaprej znane predloge. Rezultat glasovanja
ugotovi tričlanski glasovalni odbor, ki ga določi skupščina. Po končanem glasovanju obvesti predsednik glasovalnega odbora
skupščino o izidu glasovanja.
38. člen
Izid glasovanja razglasi predsednik DP.
VII. VOLITVE
39. člen
Volitve, podpredsednika (1), člana Upravnega odbora (1), člana Nadzornega odbora (1), namestnika predsednika (1) in članov
Častnega sodišča (5) in njihovih namestnikov (5), tožilca pri Častnem sodišču (1) in namestnika častnega tožilca (1), opravi skup‐
ščina na predlog Komisije za pripravo volitev, razen za podpredsednika, ki ga v skladu s 5. sklepom Skupščine PZS 2010 predlaga
v izvolitev predsednik PZS.
40. člen
Če je za posamezno funkcijo več kandidatov in noben od kandidatov ne dobi potrebne večine, se volitve ponovijo tako, da se v
drugi krog uvrstita prva dva kandidata v predhodnem glasovanju. Volitve se ponovijo tudi, če sta dva ali več kandidatov dobili
enako število glasov.
41. člen
Volitve so tajne, razen če skupščina ne odloči drugače. Če so volitve tajne jih opravi volilna komisija v skladu s 20. členom tega
poslovnika.
VIII. VODENJE ZAPISNIKA NA SKUPŠČINI
42. člen
O delu na skupščini se piše zapisnik. Zapisnik piše zapisnikar. Potek seje se elektronsko snema. Zapisnik podpišejo predsednik
delovnega predsedstva, dva overitelja zapisnika in zapisnikar.
43. člen
Zapisnik mora vsebovati zlasti:
 navedbo časa in kraja skupščine,
 ime in priimek predsednika delovnega predsedstva oz. predsedujočega, ki je vodil skupščino ter članov delovnega predsed‐
stva, imena in priimke navzočih delegatov ter opravičeno in neopravičeno odsotnost delegatov ter članice PZS iz katere so,
 imena in priimke ostalih vabljenih, ki so se skupščine udeležili,
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 ugotovitev, da je skupščina sklepčna,


dnevni red skupščine,
 sprejete sklepe in podatke o izidu glasovanja o posameznih vprašanjih,
 čas prekinitve oziroma zaključka skupščine,
 podpis predsednika delovnega predsedstva, dveh overovateljev zapisnika, zapisnikarja in žig.
44. člen
Zapisnik mora biti napisan najkasneje v roku 20 dni po skupščini, overovatelja pa ga morata overoviti v petih dneh po prejemu.
Zapisnik se objavi v Obvestilih PZS. Obravnavati ga mora Upravni odbor PZS ter pristopiti k izvršitvi sklepov.
45. člen
Delegat članice PZS lahko zahteva, da se njegov govor, razprava oziroma izjava na skupščini vpiše v zapisnik. Pred objavo lahko
zahteva, da se mu zapisnik pokaže zaradi redakcijskih popravkov.
46. člen
Vsak delegat ima pravico dati pisne pripombe na zapisnik skupščine, objavljenem v Obvestilih PZS v roku 15 dni, ki jih pošlje
Upravnemu odboru PZS. UO PZS obravnava pripombe k zapisniku in zavzame o njih stališče ter o tem obvesti predlagatelja.
47. člen
Izvirni zapisnik in elektronski posnetek s celotno dokumentacijo se hrani v arhivu kot dokument trajne vrednosti. Za hrambo in
arhiviranje skrbi v.d. generalnega sekretarja PZS.

IX. KONČNE DOLOČBE
48. člen
Ta poslovnik začne veljati takoj, ko ga sprejme skupščina.

Predsednik PZS:
Bojan Rotovnik

Predsednik delovnega predsedstva:

ŠTEVILKA:
DATUM: 4. 12. 2010
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Poročilo o delu Komisije za pripravo volitev

Ad 6)

Dogovori za delo komisije
Dogovorili smo, da v petek 15. oktobra pregledamo prispele kandidature s tem, da ta pregled ni dokončen, ker se dopušča
možnost, da bo prispela še katera pravočasno oddana kandidatura zaradi relativno zgodnjega sestanka.
Kriteriji so podani v razpisu, v kratkem pa so, kot je zapisano v prilogi zapisnika.
Dodatno k razpisanim voljenim funkcijam pa komisija doda še predlog kandidature za tretjega podpredsednika, na osnovi pred‐
loga predsednika, kar mu omogoča 2. odstavek 47. člena statuta.
Pregled prispelih kandidatur
Na naslov komisije je do 15. oktobra prispelo 7 vlog za kandidaturo. Iz prispelih vlog je bilo ugotovljeno, da za razpisane voljene
funkcije Častnega sodišča ni bilo kandidatur, zato se podaljša ta dopolnilni razpis le za te funkcije. Ker so v nadaljevanju pripra‐
ve, ki so vezane na sejo oktobrsko UO in pripravo materialov za izredno skupščino PZS, je rok za oddajo manjkajočih kandidatur
23. oktober, da se potem lahko še pravočasno pripravi materiale. PZS bo pozvala člane preko elektronske pošte in preko inter‐
netne strani PZS. Pripravi se ustrezen obrazec in obvestilo za podaljšan dopolnilni razpis.
Končni pregled prispelih kandidatur 26. oktobra.
Na naslov KPV sta prispeli še dve pravočasno oddani kandidaturi na osnovi osnovnega dopolnilnega razpisa, a za razpisane fun‐
kcije častnega sodišča ni bilo kandidatur kljub podaljšanju dopolnilnega razpisa.
Od vseh prejetih kandidatur je bila le ena neveljavna, ker se je nanašala na s strani KPV nerazpisano funkcijo. Je pa KPV obvesti‐
la predsednika PZS o tej vlogi na osnovi sklepa UO v zvezi s kandidaturo za podpredsednika.
Kandidatna lista, ki je priloga tega zapisnika, je sestavljena iz prispelih kandidatur in dopolnjena s predsednikovim predlogom
za 3. podpredsednika.
Sklep
Komisija za pripravo volitev predaja UO zapisnik in kandidatno listo.
Komisija predlaga UO, da se odloči v zvezi z nepokritimi kandidaturami
Komisija za pripravo volitev:
Predsednik: Bogdan Seliger

Pregled prispelih kandidatur
Kandidira se za:

člana Upravnega odbora PZS (1),

člana Nadzornega odbora PZS (skupno 1)

namestnike članov Častnega sodišča PZS (5)

tožilca in njegovega namestnika.
Predlagatelji:

planinska društva in drugi člani PZS,
Zahteve:






da so člani katerega od planinskih društev in drugih polnopravnih članov vključenih v PZS,
da poznajo planinstvo in planinsko dejavnost,
da že uspešno delajo v planinski organizaciji,
da pristajajo na kandidaturo.

Kandidati za podpredsednika in kandidati za člana Upravnega odbora PZS naj navedejo področje dela na katerem bi želel sode‐
lovati.
Kratka obrazložitev in aktivnost kandidata v planinski organizaciji.
UO PZS je zaradi že drugega neuspelega razpisa kandidacijskih postopkov za tožilca in namestnike članov Častnega sodiš‐
ča PZS podaljšal rok za zbiranje predlogov do 26. 11. 2010 (poziv je objavljen v prilogi »Zakonodaja in uradne objave«
Obvestil PZS 11‐2010, str. 10).
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Dopolnilne volitve v organe PZS

Ad 6)

Kandidatne liste za volitve v organe Planinske zveze Slovenije na izredni skupščini decembra 2010
Zajete so le ustrezne kandidature in razvrščene abecedno po priimkih po organih, kot so bili podani v sklepu UO PZS o volitvah
v organe PZS.
H kandidaturam je dodan še predlog predsednika PZS, ki je na osnovi 2. odstavka 47. člena Statuta PZS dodal še predlog za tret‐
jega podpredsednika.

Predlog predsednika PZS Bojana Rotovnika za podpredsednico

SLAVICA TOVŠAK
(PD Jakob Aljaž Maribor)
Slavica Tovšak se je z dejavnostjo na področju planinstva pričela ukvarjati leta 1974 kot predsednica mladinskega odseka PD
Kozjak. Postala je mladinska vodnica in kasneje planinska vodnica PZS. Zaradi organizacijskih sposobnosti je delovala in še delu‐
je v različnih organih: leta 1988 je postala predsednica MDO Podravja, ki ga je vodila dve mandatni obdobji, 4 leta je bila članica
najprej glavnega odbora PZS, bila je članica predsedstva Zveze planinskih društev občine Maribor, predsednica komisije za
podelitev svečanih listin pri UO PZS, članica častnega razsodišča pri PZS, od leta 1992 do 2005 je bila predsednica UO PD Jakoba
Aljaža, predsednica komisije za muzejsko dejavnost pri PZS, podpredsednica PZS od 2003 – 2006, od leta 2007 pa opravlja funk‐
cijo podpredsednice MDO Podravja, kjer je zadolžena za komisijo za varstvo narave in vodniško komisijo. Že nekaj let je tudi
članica uredniškega odbora revije Planinski vestnik. Poleg vestnega in prizadevnega opravljanja navedenih funkcij v PD Jakoba
Aljaža, vsako leto kot planinska vodnica organizira precej izletov, ki se jih redno udeleži preko 50 planincev, saj poleg lepot gora
in narave planince seznanja tudi z zgodovino krajev, ki jih tudi obiščejo. Leta 1993 je svojo poklicno in ljubiteljsko dejavnost
združila ter pripravila v prostorih Pokrajinskega arhiva Maribor razstavo ob 100‐letnici slovenskega planinskega društva. Dopol‐
njena razstava je bila uspešno predstavljena tudi na Dunaju, Bernu, Švici, Münchnu, nato pa še v Marburgu, Rimu in v Berlinu.
Je avtorica knjige 100 let organiziranega planinstva v Rušah, ki jo je s prostovoljnim in brezplačnim delom poklonila Rušanom.
Je podpredsednica društva PD Jakoba Aljža in predsednica odseka za varstvo narave. Je dobitnica srebrnega in zlatega znaka
PZS, v letu 2009 pa ji je bilo podeljeno priznanje častni vodnik PZS. Z vsem svojim delom je Slavica Tovšak dala prispevek k pro‐
mociji slovenskega planinstva doma in v tujini.
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Kandidati za člana UO
Zap. Kandidat
št.
1 Stanko Gašparič
rojen: 1949
član: PD Rečica
ob Savinji

Predlagatelj
PD Rečica ob Savi‐
nji
Rečica 78
3332 Rečica ob
Savinji
PD Prevalje
Trg 54
2391 Prevalje

Področje dela,
kjer bi sodeloval
Planinska infras‐
truktura (pota ‐
koče)

Aktivnost kandidatke/kandidata v planinski organizaciji

Predsednik PD Rečica, markacist, markacist inštruktor,
planinski vodnik A, B, varuh gorske narave, vodja odbora
za markaciste v Savinjskem MDO (že 9 let), član KPP, vodja
akcij v visokogorju PZSorganizator delovnih akcij v Savinj‐
skem MDO…
Varstvo gorske
Štefan Keber je profesor Geografije in zgodovine, zaposlen
2 Štefan KEBER
narave, muzejska na gimnaziji Ravne na Koroškem. Član PD Prevalje je od
rojen: 1947
član: PD Prevalje
dejavnost, ekolo‐ leta 1962. V PD Prevalje je aktiven do leta 1978 dalje.
gija, planinske poti Nekaj let kasneje je bil izvoljen v upravni odbor PD Preval‐
je, zadolžen za kulturo. Na tem mestu je še danes in skrbi
ter organizira kulturna srečanja v okviru PD Prevalje na
Uršlji gori. Sodeluje v vseh uredniških odborih za izdajo
publikacij PD Prevalje. Štefan Keber je nosilec srebrnega in
zlatega častnega znaka PZS.
UO PD Prevalje je na svoji redni seji sprejel sklep, da se
Štefana Kebra predlaga kot kandidata za člana UO PZS
Ljubljana.
Gospodarska pod‐ Gospod Vladimir Lemut je dolgoletni član PD. Več let je
3 Vladimir LEMUT PD Ajdovščina
rojen: 1944
Gregorčičeva 20
ročje
član UO društva. Dva mandata je kot predsednik uspešno
član: PD Ajdov‐
5270 Ajdovščina
vodil društvo. Trenutno je vodja vodnikov pri društvu, vodi
ščina
izlete in planinske poti. Vedno je pripravljen sodelovati v
društvenih prostovoljnih akcijah. Je tudi aktiven član v
MDO Posočje. Lahko trdimo, da je g. Lemut vse stransko
aktiven, prizadeven in svoje naloge opravlja vestno in
odgovorno.
PD Cerkno
Planinske poti,
Predsednik PD Križna gora, podpredsednik MDO Posočje,
4 Dušan
Plesničar
Bevkova ulica 9
varstvo gorske
zelo aktiven v matičnem društvu in v svojem kraju. Se trudi
rojen: 1966
5282 Cerkno
narave
za sodelovanje vseh društev MDO Posočja, dober organi‐
član: PD Križna
zator, pripravljen se soočiti tudi z resnejšimi problemi. V
gora
PZS je Primorska premalo zastopana.
Organiziranost
PD Mislinja
5 Mirko TOVŠAK
Član PD Mislinja od ustnovitve leta 1982, prvi predsednik
rojen: 1947
Mislinja
PZS, delovanje
društva, nato še dva mandata, član MDO PZS za Koroško.
član: PD Mislinja
medruštvenih
Aktiven na področju informiranja.
oddelkov, članstvo
v PZS, informira‐
nost o delu PZS
Število kandidatov: 5, zaključeno z zaporedno številko: 5
Voli se: 1 kandidat
Kandidati za člana NO
Zap.
št.

Kandidat
1 Irena MATEKOVIČ
rojen: 1974
član: PD Krka Novo
mesto

Predlagatelj

Aktivnost kandidatke/kandidata v planinski organizaciji

PD Krka Novo
mesto
Rozmanova 10
8000 Novo mesto

Irena je aktivna članica društva že iz časov ko je obiskovala osnovno
šolo. Je diplomirana pravnica, zaposlena na sodišču v Novem mestu.
Članica UO in načelnica turnokolesarske skupine, ki je pod njenim vods‐
tvom zelo delovna. V letošnjem letu pa je uspešno opravila tečaj za
vodnico turnega kolesarjenja.
Prepričani smo, da bo uspešna v organih PZS, če bo izvoljena.
Kandidatka je bila članica NO PZS v preteklem mandatu in je pripravlje‐
PD Pošte in Tele‐
2 Antonija POGAČNIK
na aktivno sodelovatai tudi v prihodnje. Je tudi članica NO pri MDO PD
rojena: 1947
koma Ljubljana
član: PD Pošte in Tele‐ Trg Osvobodilne
Ljubljana. Po poklicu je univ. dipl. Oec.
V PD Pošte in Telekoma Ljubljana je več let vodila skupino za finančno
koma Ljubljana
fronte 16
1000 Ljubljana
poslovanje društva.
Število kandidatov: 2, zaključeno z zaporedno številko: 2
Voli se: 1 kandidat
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Kandidati za namestnika predsednika ČŠ
Zap. Kandidat
št.

Predlagatelj

Aktivnost kandidatke/kandidata v planinski organizaciji

Število kandidatov: 0, zaključeno z zaporedno številko:
Voli se: 1 kandidat
Kandidati za namestnika člana ČŠ
Zap. Kandidat
št.

Predlagatelj

Aktivnost kandidatke/kandidata v planinski organizaciji

Število kandidatov: 0, zaključeno z zaporedno številko:
Voli se: 4 kandidat
Kandidati za tožilca pri ČŠ
Zap. Kandidat
št.

Predlagatelj

Aktivnost kandidatke/kandidata v planinski organizaciji

Število kandidatov: 0, zaključeno z zaporedno številko:
Voli se: 1 kandidat
Kandidati za namestnika tožilca pri ČŠ
Zap. Kandidat
št.

Predlagatelj

Aktivnost kandidatke/kandidata v planinski organizaciji

Število kandidatov: 0, zaključeno z zaporedno številko:
Voli se: 1 kandidat

Komisija za pripravo volitev
Predsednik: Bogdan Seliger
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Program dela predsedstva Planinske zveze Slovenije za leto 2011

Ad 7)

Poleg nalog, ki jih predsedniku PZS in predsedstvu PZS nalagata Statut PZS in poslovnik, obsega program predsedstva PZS v letu
2011 izvedbo naslednjih razvojnih in ostalih nalog:
Statut PZS (januar–december 2011)
Priprava osnutka besedila na podlagi potrjenih izhodišč, izvedba javne razprave in sprejem na skupščini PZS. Po sprejemu pos‐
topno uvajanje sprememb v praksi.
Ugodnosti članov in članic PD (marec–september 2011)
Analiza dosedanjih ugodnosti (izvedba javno mnenjske raziskave med članstvom), primerjalna analiza članskih zavarovanj v
članicah CAA, okrogla miza v okviru festivala gorniških filmov v Ljubljani, javna razprava na skupščini in sprejem na upravnem
odboru PZS.
V okviru možnosti sistema članarine omogočiti dodatne načine plačevanja članarine in izvedba promocijskih aktivnosti za pove‐
čanje števila članstva.
Nacionalni program varnosti v gorah (februar–november 2011)
Začetek delovanja odbora Gore in varnost, priprava zasnove nacionalnega programa varnosti v gorah in določitev nosilcev
posameznih vsebin, izvedba akcije Zdravi v gore, izvedba strokovnega posveta Gore in varnost.
Odnosi z javnostmi (januar–maj 2011)
Zasnova in izdaja tedenskega e‐časopisa (hodim, uživam, razmišljam), skupna uredniška politika spletnih strani PZS, Obvestil
PZS in Planinskega vestnika ter stenskega koledarja PZS. Povezovanje različnih spletišč in portalov in vzpostavitev enotne vstop‐
ne točke GORE. Priprava zasnove celostne grafične podobe.
Trženje (januar‐december 2011)
Priprava in izvedba enotnega programa trženja različnih storitev (oglasni prostor v Planinskem vestniku, obvestilih, spletnih
strani, tedenskih e‐novic, PUS Bavšica, …) in artiklov (edicije planinske založbe, enotna oprema strokovnih kadrov …).
Udobje planinskih koč (januar–november 2011)
Analiza statusa planinskih koč v članicah CAA, izvedba posveta na temo udobja planinskih koč z mednarodno udeležbo, analiza
ekonomike planinskih koč na izbranih primerih, priprava izhodišč za nov pravilnik o planinskih kočah, javna razprava in sprejem.
Določiti planinske standarde ponudbe koč in njihovo opremljenost. Izvesti izbor najboljše koče in najbolje urejene planinske
poti.
Mobilna skupina za vzdrževanje planinskih poti (april‐november 2011)
Kandidirati na razpisu za pridobitev sredstev za javna dela in v primeru pridobljenih sredstev organizirati manjšo mobilno skupi‐
no markacistov, ki bodo na podlagi dogovora z lokalnim PD skrbeli za vzdrževanje zapuščenih planinskih poti.
Nepremičnine (januar‐december 2011)
Na podlagi navodila nadzornega odbora izvesti cenitev vseh nepremičnin in pričeti s postopkom iskanja enotnega upravljavca
nepremičnin. Izvesti študijo primernosti stavbe na Dvorakovi 9 v Ljubljani za sedež PZS za daljše časovne obdobje.
Dokončati prenose zemljišč na PD po sklepu skupščine iz leta 1999.
Alpska konvencija – od besed k dejanjem (januar–december 2011)
Priprava izvedbenih projektov vsebin Alpske konvencije na vseh ravneh planinske organizacije.
Planinska kultura (januar – junij 2010)
Sistematično urediti sodelovanje planinske organizacije s Slovenskim planinskim muzejem. Zagotoviti planinski knjižnici stalen
dotok nove planinske literature ter urediti poslovanje tako, da bodo gradiva dostopna širšemu krogu zainteresiranih.
Usposabljanje vodstev planinskih društev (maj–november 2011)
Priprava seminarja za izboljšanje upravljanja in poslovanja planinskih društev.
Informacijski sistem (januar–december 2011)
Zasnova spletne aplikacije za posredovanje podatkov PD, vzpostavitev spletne aplikacije za oddajanje poročila za registracijo
vodnikov PZS in drugih strokovnih kadrov, izbor vzorčnega območja za izvedbo enotne evidence članstva.
Gorski športi (januar – december 2011)
Začetek sistematičnega urejanja sistema organiziranja in financiranja gorskih športov, predvsem državnih prvenstev ter nasto‐
pov slovenskih reprezentanc.
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Mednarodno sodelovanje (januar – december 2011)
Povečati aktivnosti na mednarodnem področju z namenom večjega prenosa znanja, izkušenj in dobrih praks iz tujine ter posre‐
dovanje le‐teh na vse organizacijske nivoje planinske organizacije.
Aktivno sodelovati pri projektu ustanavljanja Evropske planinske zveze pod okriljem UIAA.
Strokovna služba (januar – junij 2011)
Razpis in izbor generalnega sekretarja ter večja prilagoditev delovanja strokovne službe potrebam prostovoljnim planinskim
funkcionarjem.
Izdelava celostne grafične podobe Planinske zveze Slovenije (januar – oktober 2011)
Razvojni projekti (marec–november 2011)
Razpis in sofinanciranje projektnih nalog za izmenjavo primerov dobre prakse na vseh ravneh planinske organizacije. V sodelo‐
vanju z zunanjimi inštitucijami ustanovitev raziskovalne skupine PZS.
Znanje za prihodnost (januar–december 2011)
Predstavitev prenovljenih programov Ciciban planinec in Mladi planinec. Uvedba enotnega sklopa inštruktorskih usposabljanj s
področja organizacije, razvoja doktrine in poučevanja za vse nosilce inštruktorskega naziva, omogočiti pretok novega znanja,
tujih predavateljev in sodobnih oblik poučevanja.
Doseči, da je znanje iz planinske šole osnova za izvajanje nadaljnjih programov usposabljanj.
Razvoj programa gibalne postopnosti in učinkovitosti gorništva (hoja, plezanje, turno smučanje) za različne starostne skupine
(predšolski in osnovnošolski otroci, mladostniki, mladi) s pregledom optimalne in prevelike obremenitve.
Razvoj neformalnega učenja z učinkovitim povezovanjem uporabnega znanja in metod odprtega učenja.
Pregled meril za sofinanciranje taborov in sprotna analiza učinkov sofinanciranja oz. vpliv na ceno taborov, priprava strategije
rabe tabornih prostorov in program odkupa ter opremljanja zemljišč.

Borut Peršolja
podpredsednik

Bojan Rotovnik
predsednik

Tone Tomše
podpredsednik
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Programi dela komisij za leto 2011

Ad 7)

KOMISIJA ZA ALPINIZEM
A) Delovanje KA:
1. Seje KA
2. Zbor načelnikov
3. Zbor alpinistov
4. Izbor najuspešnejših alpinistov
5. Vzdrževanje spletnih strani
6. Kategorizacija
7. Literatura
V letu 2011 je načrtovanih 5 sej Komisije za alpinizem, predvidena sta tudi dva zbora načelnikov in sicer v spomladanskem in
jesenskem obdobju.
V naslednjem letu bomo organizirali osmi zbor alpinistov, ki ga bo kot lani organiziral AO Rašica.
V začetku leta bomo pripravili podelitev priznanj najuspešnejšim za dosežke. Podelitev bo v mesecu januarju. Ob tej priliki pri‐
čakujemo večjo medijsko pozornost. Tako kot zadnji izbor bo tudi letošnjega izvedla posebna skupina alpinistov, organizacijo pa
je prevzelo Društvo za gorsko kulturo.
Kategorizacijo izračunava Tadej Debevec. Novi kriteriji so se izkazali kot transparentni in z njimi ni bistvenih težav.
B) Alpinistična dejavnost:
Program dela je ustaljen in vsebuje razpis in vrednotenje prispelih prijavljenih akcij vrhunskega alpinizma ter razdelitev sred‐
stev po naslednjih postavkah:
1. Podpora najkvalitetnejšim akcijam v tujih gorstvih
2. Programi kategoriziranih vrhunskih alpinistov
3. Mladinska reprezentanca – priprave in akcije
4. Organizacija taborov za perspektivne alpiniste (zimski, poletni)
5. Mednarodno sodelovanje (izmenjave, srečanja …)
6. Tekmovalno ledno plezanje (slovenski pokal v lednem plezanju, udeležba tekmovalcev na tekmah svetovnega pokala‐ pri‐
loga)
7. Testiranja vrhunskih alpinistov ter zdravniški pregledi
Namen testiranj je svetovanje pri pripravah vrhunskih alpinistov.
Pri mednarodnem sodelovanju je za naslednje leto predvideno srečanje lednih plezalcev v Novi Zelandiji in letno srečanje alpi‐
nistov v Angliji pod organizacijo BMC.
KA ostaja pri svoji usmeritvi, da podpira samo omejeno število odprav, ki bodo sestavljene iz najbolj kvalitetnih alpinistov z jas‐
no opredeljenimi cilji, ki ustrezajo merilom sodobnega vrhunskega alpinizma. Zato bo v letu 2011 izbor odprav opravljen na
podlagi podobnih meril kot v preteklem letu. Financiranje programov vrhunskih alpinistov ostaja. Sredstva bodo upravičenci
lahko koristili na osnovi poročil o izvedenih akcijah po predloženem planu.
V sodelovanju s KOTG pripravljamo večjo odpravo perspektivnih alpinistov na Makalu. Vodja odprave bo Marko Prezelj.
C) Vzgoja in izobraževanje:
Kot vedno je zelo obsežen načrt vzgoje in izobraževanja, ki ji dajemo posebno pozornost:
1. Začetni alpinistični tečaj v kopnih razmerah
2. Začetni alpinistični tečaj v zimskih razmerah
3. Nadaljevalni alpinistični tečaj v zimskih razmerah
4. Ledeniški tečaj
5. Izpiti iz programa Alpinist vaditelj
6. Izpiti iz programa Alpinistični inštruktor
7. Licenčni seminar za Alpinistične inštruktorje
8. Izpopolnjevalni seminar za alpinistično smučanje
9. Seminar za vodje alpinističnih šol
10. Izpopolnjevalni seminar za sodnike in postavljavce v tekmovalnem lednem plezanju
D) Ostale dejavnosti
Sodelovanje pri izvedbi mednarodnega festivala gorniških filmov.
Pripravil: Matjaž Šerkezi, strokovni sodelavec KA
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KOMISIJA ZA ODPRAVE V TUJA GORSTVA
1. Članska reprezentančna odprava
po prvenstveni smeri na vsaj enega od vrhov nad 7000 m v Himalajo. Za leto 2011 je v pripravi odprava na osemtisočak
Makalu, ki jo bo vodil Marko Prezelj. Razpis je že bil objavljen, v poteku je postopek za izbiro kandidatov.
2. Mednarodna odprava za perspektivne himalajce
na enega od vrhov okrog 7000 m, po možnosti v okviru mednarodnega tabora v sodelovanju z Indian Mountaineering Asso‐
ciation.
3. Šola Nepal
Financiranje udeležbe najmanj treh inštruktorjev pri vzgoji nepalskih vodnikov ter v okviru možnosti udeležba enega ali dveh
Nepalcev na alpinističnih tečajih v Sloveniji. Pomoč pri obnovi Slovenske šole v Nepalu. Za ta del financiranja oz. pomoči se
bomo prijavili na razpis Ministrstva za zunanje zadeve, ki bo v mesecu novembru 2011.
4. Muzej Nepal
Dopolnitev slovenskega dela v Mednarodnem gorskem muzeju v Nepalu.
5. Pomoč posameznim navezam in alpinistom
za vrhunske cilje v Himalaji, kadar nastopajo sami ali v sestavi drugih, tudi mednarodnih odprav. Za ta del bo razpis v mesecu
decembru 2010. Večino pomoči oz. prispevek je namenjen zavarovanju članov odprave in pošiljanju karga.
6. Mednarodni stiki
Udeležba na res pomembnih mednarodnih srečanjih, izmenjava literature in druge dokumentacije.
7. Slovenski planinski muzej
Za Slovenski planinski muzej bomo priskrbeli nekaj materiala iz Nepala.
8. Knjiga Slovenci v tujih gorstvih
KOTG bo leta 2013 praznovala 50. let obstoja in ob tej priliki želimo izdati zbornik. Priprave zanjo so se že pričele.
Tone Škarja, načelnik KOTG

KOMISIJA ZA PLANINSKE POTI
Na podlagi sprejetih izhodišč za pripravo in izdelavo Programa dela in finančnega načrta PZS 2011 je Komisija za planinske poti
pripravila naslednji programski in finančni načrt za leto 2011 in ga sprejela na svoji redni seji dne, 14. oktobra 2010.

AKCIJE IN PROGRAMI USPOSABLJANJA
Visokogorske akcije
Tehnična podkomisija pri KPP bo tudi v letu 2011 izvedla skupaj s pristojnimi planinskimi društvi osem (8) akcij na popravilu in
vzdrževanju zavarovanih poti v visokogorju v trajanju 45 dni. Na akcijah bo poleg obnove varoval še poudarek na prirezovanju
rušja in ekološki sanaciji poti. Pri tem bomo upoštevali obremenjenost in izpostavljenost poti glede na varnost pohodnikov. Na
6 akcijah predvidevamo sodelovanje helikopterja Slovenske vojske, skupaj 15 ur letenja. Na akcijah bo predvidoma sodelovalo
od 30 ‐ 40 zato usposobljenih markacistov.
Nabava opreme in materiala za akcije
Za potrebe visokogorskih akcij in praktično delo na terenu bo potrebno nabaviti novo zaščitno osebno opremo za markaciste
(čelade, vponke, vrvi in opremo za varno delo z motorno žago). Potrebna je tudi obnova strojne opreme (popravila, servisiran‐
je, nabava novih svedrov). Glede na razpoložljiva finančna sredstva in izkazane potrebe bomo nabavili manjkajoči material za
delo na poteh (klini, žična vrv, cevni in drevesni nosilci za usmerjevalne table, skrinjice za vrhove itd.)
Usposabljanja in tečaji
Komisija za planinske poti mora po programu usposabljanja Markacist PZS organizirati dva tečaja za markaciste (50 tečajnikov)
na leto. Po tem programu moramo organizirati tudi dva zaključka tečajev – peti dan tečaja. Tečaji so izvedeni po kriterijih, ki jih
je določil Strokovni Svet za šport RS in so do ene tretjine financirani iz sredstev države, dve tretjini pa iz sredstev udeležencev
tečaja oz. planinskih društev. Izvedena bosta tudi dve licenčni izpopolnjevanji. Za stalne člane tehničnih ekip bomo organizirali
tečaj o pripravi in izvedbi akcije in tečaj iz varstva pri delu.
Ureditev evidence planinskih poti
Tudi v letu 2011 bomo nadaljevali z izvedbo evidence in baze planinskih poti z vnosom v geografski informacijski sistem in
vzpostavitvijo WEB aplikacije. Vključili se bomo v pripravo projektov javne infrastrukture in sodelovali pri načrtovanih projektih
na razpise evropskih sredstev. Aktivno bomo sodelovati pri vzdrževanju spletnega portala KPP. Izvedli bomo dve razširjeni seji
podkomisije za kataster in dokumentacijo planinskih poti z delavnicami za urednike in operaterje katastra planinskih poti.
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Usmerjevalne table
Komisija za planinske poti bo tudi v letu 2011 skrbela, da bo na terenu nameščenih čim več enotnih usmerjevalnih tabel, kot jih
predpisuje Zakon o planinskih poteh. Zato bo komisija v letu 2011 spodbujala planinska društva, da kandidirajo za občinska
sredstva za vzdrževanje infrastrukture. Poseben poudarek bo potrebno nameniti urejanju križišč in izhodiščem planinskih poti.
Povsod tam, kjer so društva namestila priporočene table je stanje zadovoljivo, tam kjer pa niso upoštevali priporočil komisije je
stanje slabše. Za ta namen bomo poleg državnih sredstev primorani pridobiti tudi sredstva sponzorjev.
Via Alpina
Na poti Via Alpina, ki v 90 % poteka po trasi Slovenske planinske poti bomo tudi v letu 2011 urejali trase, kjer nam to še ni
uspelo. Predvsem bo potrebno urediti področje Jezerskega. S pomočjo STO in GIZ za pohodništvo in kolesarjenje bo potrebno
izdelati nove tablice in jih namestiti na terenu.
Dokončali bomo tudi pot Alpske konvencije na področju Košute in izvedli predvidena dela na čezmejnih poteh z Italijo.
Evropske pešpoti
Komisija bo v letu 2011 sodelovala pri izvedbi evro pohoda in vzdrževanju obeh evropskih pešpoti predvsem na vzdrževanju
zahtevnih odcepov poti. Skupaj z območnimi enotami Zavoda za gozdove in lokalnimi planinskimi društvi bomo urejali trase
poti. Predstavnik komisije se bo tudi v letu 2011 udeležil letne skupščine evropske popotniške zveze. Plačati bo potrebno tudi
letno članarino EWV za kar je po Dogovoru o delovanju KEUPS zadolžena Planinska zveza Slovenije.
PRIHODKI
Prihodke bomo pridobili iz sredstev članarine (pokritje materialnih stroškov za delo komisije, stroškov za strokovnega sodelav‐
ca in stroškov za delo komisije) in iz javnih sredstev: Ministrstva za šolstvo in šport, Športne fundacije, Ministrstva za okolje in
prostor (sanacija poškodb planinskih poti zaradi naravnih ujm, pot Alpske konvencije, postavitev baze planinskih poti), Ministrs‐
tva za kmetijstvo gozdarsko in prehrano (Evropske pešpoti), Ministrstva za gospodarstvo (Via Alpina). Za posamezne programe
(Via Alpina, Evropske pešpoti, urejanje planinskih poti v mejnih področjih, pot Alpske konvencije) bomo skušali pridobiti sreds‐
tva iz skladov za razvoj in pospeševanje turizma, rekreacijsko rabo gozda in celostnega razvoja podeželja in razvoja gorskih vasi.
Posamezne akcije in programe bomo poskušali izvedli tudi z sponzorskimi in donatorskimi sredstvi.
Prioritetne dejavnosti komisije v letu 2011 bodo:
Popravilo visokogorskih poti, izvedba usposabljanj za pridobitev novih kadrov, postavitev baze in evidence planinskih poti, izva‐
janje določil Zakona o planinskih poteh in njegovih izvršilnih predpisov, nameščanje enotnih usmerjevalnih tabel in urejanje
spletne strani KPP z ažurnimi podatki o planinskih poteh, vzpostavitev enotne informacijske točke v okviru PZS.
Tone Tomše, načelnik KPP

KOMISIJA ZA ŠPORTNO PLEZANJE
Državno prvenstvo republike Slovenije za vse kategorije

maj – december

Članska reprezentanca
‐ skupne priprave

celo leto

‐ skupni treningi

celo leto

‐ Svetovno prvenstvo Arco (ITA)

15. – 24. julij

‐ Tekme svetovnega pokala težavnost (13)

julij – november

‐ Tekme svetovnega pokala balvani (9)

april – avgust

‐ honorarji vodstva

celo leto

‐ licence

celo leto

‐ štartnine

celo leto

‐ ostali materialni stroški, oprema, zavarovanje

celo leto

Stroški vrhunskih vzponov v naravnih plezališčih

celo leto

Mladinska reprezentanca
‐ Svetovno mladinsko prvenstvo Imst (AUT)

25. – 28. avgust

‐ Evropska mladinska serija

maj‐november

‐ Mednarodna tekma ml.kategorij Imst

3. junij

‐ skupne priprave

avgust
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‐ skupni treningi

celo leto

‐ honorarji vodstva

celo leto

‐ EYS pristojbina

celo leto

‐ licence

celo leto

‐ ostali materialni stroški, oprema, zavarovanje

celo leto

Urejanje in opremljanje slovenskih plezališč

celo leto

Strokovno izobraževanje
‐ izpiti za športne plezalce 1

januar

‐ seminar za inštruktorje športnega plezanja 1

marec‐maj

‐ seminar za inštruktorje športnega plezanja 2

marec‐maj

‐ licenčni seminar za inštruktorje športnega plezanja 1

marec

‐ seminar in izpiti za sodnike

april

‐ licenčni seminar za sodnike

april

Razglasitev najuspešnejših športnikov

januar

Svetovni pokal Kranj

19.‐20. november

Evropska mladinska serija Kranj

26.‐27. november

Plezalna stena Kranj – delež KŠP/PZS

celo leto

Materialni stroški, ki se nanašajo na vse segmente KŠP (potni stroški, dota‐
cija PZS za skupne stroške,osnovna sredstva, IFSC registracija, internetna
stran, poštnine, fotokopije, osnovna sredstva itd.)

celo leto

Tomo Česen, načelnik KŠP

KOMISIJA ZA TURNO KOLESARSTVO
Na podlagi sklepa Upravnega odbora PZS sprejetega na 1. redni seji, dne 17.06.2010 o pripravi programa
dela in finančnega načrta PZS za leto 2011 je Komisija za turno kolesarstvo (KTK) pripravila naslednji pro‐
gramski in finančni načrt za leto 2011.
PROGRAM DELA
Delovanje KTK
KTK sestavljajo kolesarji, ki izvirajo iz vrst strokovnih kadrov PZS (vodniki, alpinisti, markacisti itd.) kot tudi drugi kolesarji, ki jih
je želja po organizaciji turnega kolesarstva pritegnila v planinske vrste. Komisija je v zadnjih dveh letih razširila krog sodelavcev,
kar je omogočilo oblikovanje projektnih skupin, predvsem pa oblikovanje Podkomisije za izobraževanje KTK, ki ima najzahtev‐
nejšo nalogo, izobraževanje vodnikov in promocijo naravi prijaznega kolesarjenja v gorskem svetu. Postopoma nastaja tudi
mreža povezav s PD, pri čemer imajo ključno vlogo turno kolesarski vodniki.
Vzgojne akcije in tečaji
KTK je v letu 2010 organizirala usposabljanji za vodnike turnega kolesarstva I in II s skupno 19 udeleženci, ki sta odlično uspeli.
Za to gre zasluga tako prizadevnim predavateljem kot tudi izjemno zavzetim udeležencem. Razveseljuje struktura udeležencev,
poleg pričakovanih udeležencev iz vrst aktivnih kadrov PZS (pohodniški vodniki, alpinisti) smo imeli tudi udeležence iz podjetij,
ki delujejo na področju turizma. Naša usposabljanja so žal plačljiva, medtem ko so sorodni tečaji KZS, ki se financirajo iz sred‐
stev ESS brezplačni, kar nam seveda ni v prid. Kot kaže pa vodniška usmeritev in dober glas o kvaliteti naših usposabljanj ven‐
darle pogosto odloči v naš prid tudi pri udeležencih iz vrst izven PZS.
V letu 2011 nameravamo ponovno organizirati tečaj za vodnike turnega kolesarstva za 25 udeležencev, po programu, ki je potr‐
jen s strani Strokovnega sveta za šport RS. Ker KTK v času lanskih razpisov še ni imela potrjenih programov nismo mogli kandidi‐
rati za sredstva države, zato bodo stroški tečaja tudi v letu 2011 v celoti financirani iz sredstev udeležencev tečaja oz. planinskih
društev.
KTK je v letu 2010 organizirala tudi petdnevni turno kolesarski tabor v Planinskem učnem središču v Bavšici s 14 udeleženci.
Tabor je kljub precej težavam z vremenom uspel, za kar gre zasluga vodnikom, zagnanim udeležencem, čudovitemu okolju v
Posočju in prizadevnemu osebju doma. V letu 2011 nameravamo organizirati tabor v Koprivni na Koroškem, računamo na 20
udeležencev. Za spremembo lokacije smo se odločili, ker želimo v okviru taborov postopoma predstaviti udeležencem nekatera
najbolj zanimiva področja za turno kolesarstvo širom Slovenije.
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Priprava učnih gradiv za tečaje in promocijskih gradiv KTK
Predavatelji, ki učijo na tečajih za turno kolesarske vodnike, so v letu 2010 izpopolnili skripta za tečaj za turno kolesarske vodni‐
ke, za katera upamo, da bodo v nekaj letih zrela za tisk kot turno kolesarski učbenik. Poleg tega vsi predavatelji uporabljajo
predstavitvene programe, kar prispeva k nazornosti in dinamičnosti predavanj.
Za promocijo turnega kolesarstva smo natisnili in kmalu za tem še ponatisnili zgibanko, ki je bila v javnosti lepo sprejeta. Tisk
zgibanke je financirala zavarovalnica Tilia. Z multimedijsko predstavitvijo turnega kolesarstva smo sodelovali tudi v okviru pred‐
stavitev PZS na vseh sejemskih prireditvah, kar bo odslej stalna praksa.
Pri promocijskih aktivnostih nastajajo nekateri neposredni stroški kot npr. nakup tuje strokovne literature, stroški prevajanja,
priprave slikovnega gradiva, videofilmov, stroški skeniranja in razmnoževanja itd. V letu 2009 in 2010 smo zaradi pomanjkanja
sredstev morali upočasniti delo na tem področju, zato v letu 2011 načrtujemo večjo porabo za te namene.
Predstavitev dejavnosti KTK v PD, MDO in v širši javnosti
KTK postopoma predstavlja dejavnost turnega kolesarstva na MDO in na posameznih zainteresiranih PD, vključuje pa se tudi v
aktivnosti drugih organizacij, ki spodbujajo razvoj kolesarstva kot npr. STO, KZS, posamezni TIC‐i ipd. Čeprav je turno kolesars‐
tvo relativno mlada dejavnost PZS lahko z zadovoljstvom ugotovimo, da ko gre za širino in organiziranost dejavnosti (vzgoja,
skupne ture, promocijska aktivnost, zavarovanje kolesarjev, vodenje s poudarkom na varnosti udeležencev) na tem področju
počasi prevzemamo vodilno vlogo v Sloveniji.
V letu 2009 smo veliko energije porabili za dolgotrajne in na trenutke tudi zelo mučne pogovore s predstavniki Kolesarske zveze
Slovenije, ki ni soglašala s potrditvijo naših programov na Strokovnem svetu za šport RS. Z obilo potrpežljivosti, predvsem pa z
jasnimi argumenti, smo dosegli dogovor, ki je v interesu obeh zvez, predvsem pa kolesarskega športa, in sedaj obe zvezi dobro
sodelujeta. Ključna vsebina dogovora je naslednja: PZS vzgaja vodnike turnega kolesarstva, KZS pa učitelje gorskega kolesars‐
tva, oboji programi pa se na višjih nivojih dopolnjujejo, kandidati lahko prehajajo med programi obeh zvez. Na tečajih obeh
zvez učijo planinsko‐vodniške vsebine inštruktorji, ki jih je izobrazila PZS, kolesarsko‐tehnične vsebine pa inštruktorji, ki jih je
izobrazila KZS.
Delo z mladino
Med mladimi je veliko zanimanje za turno kolesarstvo. KTK želi v sodelovanju z Mladinsko komisijo in mladinskimi odseki PD
prispevati k primernemu usmerjanju te dejavnosti (promocija, izobraževanje, pomoč pri vodenju tur). Prvi koraki k temu cilju so
že narejeni, v letu 2011 nameravamo temu posvetiti posebno pozornost.
Organizacija predavanj s turno kolesarsko tematiko
KTK od leta 2009 organizira predavanja s kolesarsko in širšo planinsko tematiko, s čimer želi pritegniti čim širši krog turnih kole‐
sarjev. Cilj predavanj je promocija dejavnosti turnega kolesarstva in osveščanje o primernem odnosu do narave in do drugih
obiskovalcev gorskega sveta. Predavanja potekajo enkrat mesečno od oktobra do marca v sejni sobi PZS. Predavanja so se pri‐
jela in jih nameravamo v enaki obliki izvesti tudi v letu 2011.
Kolesarske ture v organizaciji KTK
KTK vsako leto organizira dve kolesarski turi promocijske narave (eno jeseni in eno spomladi), nanje povabi člane PZS, pa tudi
člane drugih organizacij, ki gojijo turno kolesarstvo. Namen teh tur je medsebojno spoznavanje in predstavitev naših pogledov
na kolesarjenje v po poteh v naravnem okolju. Glede na dosedanje dobre izkušnje bomo tudi v letu 2011 ti dve turi izvedli na
enak način.
KTK na domači strani PZS
KTK ima svojo domačo stran na strežniku PZS, kjer so predstavljena stališča do kolesarjenja v gorah, na njej so objavljene ture v
organizaciji KTK in PD, počasi pa se uveljavlja tudi forum s kolesarsko tematiko. Meritve obiska kažejo, da smo se uspeli prebiti
iz anonimnosti, možnosti za napredek na tem področju pa je še veliko. Tako npr na domači strani postopoma nastaja spletni
vodnik kolesarskih tur, osnova zanj pa so odlični opisi tur, ki so nastali kot seminarske naloge udeležencev tečaja za turno kole‐
sarske vodnike.
Zbor turno kolesarskih vodnikov
Po zgledu drugih komisij PZS nameravamo v letu 2011 organizirati zbor turno kolesarskih vodnikov, namenjen izobraževanju,
izmenjavi izkušenj in seveda druženju. Glede na to, da v društvih počasi nastajajo turno kolesarski odseki načrtujemo preobliko‐
vanje KTK v komisijo z zbori.
Kolesarske poti
Zakon o planinskih poteh omogoča PD, da predlagajo Ministrstvu za okolje in prostor razglasitev posameznih planinskih poti za
t.i. dvouporabniške poti, poti na katerih je poleg pohodništva dovoljena tudi vožnja s kolesi. KTK je leta 2009 na okrogli mizi »V
gore peš in/ali s kolesom«, ki jo je organizirala skupaj s Komisijo za planinske poti predstavila kriterije, po katerih bi lahko izbrali
dvojno rabo primerne planinske poti. Okrogla miza je jasno pokazala, da se nekdaj zelo odklonilna stališča uporabnikov gorske‐
ga sveta in predstavnikov države do kolesarjev postopoma približujejo rešitvam, ki bodo omogočale kolesarjenje na za to pri‐
mernih poteh (kolovozih, gozdnih vlaka) in ne bodo kvarno vplivale na okolje.
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V letu 2010 je KTK sodelovala pri pripravi pripomb PZS na osnutek Uredbe o vožnji z vozili v naravnem okolju in sodelovala na
razgovorih s predstavniki MOP povezanimi s to problematiko. Tudi vnaprej si bomo prizadevali za spremembe v smeri s stališča
kolesarjenja bolj življenjske zakonodaje.
Upamo, da bomo v letu 2011 lahko odprli prve planinske poti za dvojno rabo.
PRIHODKI
Prihodki bodo poleg pokritja materialnih stroškov za delo komisije, stroškov za strokovnega sodelavca in stroškov za izvedbo
sej, ki naj bi se pokrili iz sredstev članarine, še vplačila udeležencev usposabljanj za turno kolesarske vodnike. Prizadevali si
bomo tudi za pridobitev sponzorskih sredstev, vendar gre v tem primeru za negotov vir, zato ga nismo v večjem obsegu vključili
v finančni načrt. Na financiranje izobraževalne dejavnosti s strani države v letu 2011 še ne moremo računati, ker so bili naši
programi prepozno potrjeni na Strokovnem svetu za šport RS, zato se nismo mogli prijaviti na ustrezne razpise.
ODHODKI
KTK nima lastnih virov prihodkov z izjemo vplačil udeležencev tečajev. Zato bodo odhodki poleg stroškov tečajev omejeni le na
potne stroške udeležencev sej, predavatejev, organizatorjev dveh promocijskih skupnih tur, predstavitvenih obiskov PD, MDO
in drugih organizacij in materialne stroške promocijske dejavnosti.
Prioritetne dejavnosti komisije v letu 2011 bodo:

tečaj za turno kolesarske vodnike

turno kolesarski tabor

osveščanje planinske javnosti v skladu s priporočili turnim kolesarjem PZS in

postopno odpiranje planinskih poti za dvonamensko rabo (hojo in kolesarjenje).
Jože Rovan, načelnik KTK

KOMISIJA ZA VARSTVO GORSKE NARAVE
Osnutek in smernice:
Program dela KVGN za leto 2011 bo temeljil na uresničevanju vseh protokolov Alpske konvencije, Tirolske
deklaracije in Častnega kodeksa slovenskih planincev. Preko varuhov gorske narave se bo izvajal tudi v
odsekih za varstvo narave in odborih za varstvo gorske narave pri MDO – jih s katerimi je KVGN do sedaj že
vzpostavila kvalitetne odnose. Tudi v letu 2011 jih bo s konkretnimi akcijami še poglobila.
KVGN se bo povezala še z ostalimi komisijami UO PZS, oziroma skušala vplivati na njih, da bodo pri svojem
delu, projektih in akcijah vedno vključevali tudi naravovarstvene vsebine, oziroma upoštevali vse protokole
Alpske konvencije, Tirolsko deklaracijo ter Častni kodeks PZS.
V okviru protokola o urejanju prostora in trajnostnem razvoju se bomo zavzemali za ohranjanje ekološkega ravnovesja in biot‐
ske raznovrstnosti, ohranjanje in vzdrževanje raznolikosti naravne in kulturne krajine, varčno in okolju prijazno rabo naravnih
virov in varstvo redkih ekosistemov. V KVGN želimo prispevati k ohranjanju kulturnih vrednot alpskih območij s sprejemanjem
okolje‐varstvenih programov.
V okviru protokola o varstvu narave in urejanju krajine bomo podpirali vse ukrepe za ohranjanje naravnih in so‐naravnih stru‐
kturnih prvin gorske krajine, biotopov, ekosistemov in tradicionalne kulturne krajine. Zavzemali se bomo za ohranjanje zavaro‐
vanih območij in ustanavljanje novih ter kvalitetno upravljanje edinega narodnega parka – Triglavskega narodnega parka. Zav‐
zemali se bomo za ustanavljanje mirnih območij, v katerih imajo prosto živeče živalske in rastlinske vrste prednost pred drugimi
interesi. Spodbujali bomo izobraževanje in obveščanje planinske javnosti o varstvu gorske narave.
V okviru protokola hribovsko kmetijstvo se bomo zavzemali za ohranjanje hribovskega kmetijstva. Pomemben je tudi so‐
naraven način proizvodnje hrane, ki bi jo lahko nudili v planinskih kočah.
Pri protokolu gorski gozd bomo podpirali uveljavljanje temeljne funkcije gozda, predvsem biotsko in varovalno. Podpirali bomo
trajnostno rabo gorskega gozda.
V okviru protokola turizem se bomo zavzemali za prepovedi motoriziranih in adrenalinskih športov v gorah, razen v območjih,
ki jih bodo za to določili pristojni organi. Preprečevali bomo gradnjo novih gozdnih cest, gradnjo smučišč, počitniških in turistič‐
nih objektov v neokrnjeni gorski naravi.
Planinskim društvom bomo v okviru protokola energija priporočali, naj kar v največji meri poskrbijo za uporabo energije v pla‐
ninskih kočah iz obnovljivih virov. Tudi z vodnimi viri je potrebno skrajno varčevati in preprečiti vsakršno onesnaženje pitne
vode.
Protokol o varstvu tal zahteva, naj se vsi odpadki v planinskih kočah transportirajo v doline na ustrezna odlagališča. V planin‐
skih kočah bo potrebno poskrbeti za ustrezno čiščenje odpadnih voda. Posebno skrb bo potrebno posvetiti tudi visokogorskim
mokriščem in barjem.
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V okviru protokola promet se bomo zavzemali za zmanjševanje prometa v alpskem prostoru z omejevanjem dostopa s helikop‐
terji, razen posredovanja v primeru nesreč. Postopno bo potrebno omejiti motorizirano dostopnost do naravno ohranjenih
območij – npr; Dolino Vrat. Še naprej se bomo zavzemali za prepoved prometa z motornimi vozili na območjih ohranjene nara‐
ve (štiri‐kolesnikov, motornih sani, motornih koles). Podpirali bomo vse aktivnosti v zvezi s preprečevanjem izgradnje novih
prometnic v naravno ohranjenih območjih Alp.
Zavzemali se bomo za pospeševanje naravi prijazne oblike športnih aktivnosti v gorskem svetu, posebno pa uvedbo »mirnih
con«, ki se jih predhodno opredeli na podlagi ocene ogroženosti narave zaradi teh dejavnosti.
Svetovne podnebne spremembe še posebno vplivajo na alpski prostor. Zaradi njih bo v prihodnje v Alpah čutiti večje spre‐
membe na rabi tal, na vodno bilanco in s pogostim pojavljanjem ekstremnih padavin in sušnih obdobij ter posledicami za vital‐
nost gorskega gozda. Vzpodbujali bomo izboljšanje energijske učinkovitosti in rabo obstoječih možnosti varčevanja z energijo v
planinskih kočah, spodbujanjem trajnostnega gospodarjenja z gozdovi, z okolju prijaznim načrtovanjem prometa.
KVGN UO PZS bo poleg že navedenega:
 Preko varuhov gorske narave vzpodbujala upoštevanje in izvajanje vseh protokolov Alpske konvencije tudi v planinskih
društvih in njihovih odsekih za varstvo narave, odborih za varstvo gorske narave v MDO in vseh komisijah UO PZS.
 Varuhi gorske narave bodo vsak v svojem planinskem društvu poskrbeli tudi za preprečevanje morebitnih gorski naravi ško‐
dljivih akcij. Tako se bo KVGN z raznimi skupnimi naravovarstvenimi akcijami, predvsem ob obeležitvah okoljskih dni, pove‐
zovala z ostalimi komisijami PZS, z odbori za varstvo gorske narave in odseki za varstvo narave v planinskih društvih.
 Vsem PD dala pobudo, da bodo na svojih območjih planince in ostale obiskovalce gora seznanjali s krajevnimi posebnostmi
in njihovim pomenom varovanja.
 V pomladanskih mesecih pripravila (april, maj in junij) že deveto izobraževanje za varuhe gorske narave, za katero bo razpis
objavljen že v decembru 2010 in januarju 2011.
 V jesenskem času bo izvedla licenčno usposabljanje za VGN.
 Po tradiciji se bo KVGN povezovala tudi z Zavodom RS za varstvo narave in njihovimi območnimi enotami, zlasti na vzgoj‐
nem in izobraževalnem področju. Prav tako pa tudi s sorodnimi naravovarstvenimi društvi pri akcijah, koristnih za ohranjan‐
je narave ter izobraževanjih ( CIPRA, ARSO DPPVN, DOPS in druga).
 Posebno skrb bo potrebno posvetiti edinemu narodnemu parku TNP, regijskim parkom, zaščiti gorske narave nasploh.
 Na mednarodnem področju, predvsem z udeležbo na rednem letnem zboru, sodelovala s Komisijo za varstvo gorske narave
pri CAA na vzgojno‐izobraževalnem področju s poročili in referati, predvsem pa poročanjem o uresničevanju vseh protoko‐
lov Alpske konvencije.
 V okviru akcije povezovanje z odbori za varstvo gorske narave pri MDO in odsekih za varstvo narave izvedla ekološko akcijo,
ki jo bodo predlagali odbori za varstvo gorske narave pri MDO – jih.
 KVGN se bo potrudila, da bo Planinski muzej enakovredno prikazal VGN in GS.
 KVGN se bo vključila v reševanja onesnaženj gorske narave, če bo do njih prišlo.
 KVGN bo ustanovila Podkomisijo za obveščanje, ki bo skrbela za njeno večjo prepoznavnost, skrbela za objavljanje člankov z
naravovarstveno vsebino in obveščanje planincev preko spletne strani in Planinskega vestnika, Obvestil, predvsem pa bo
podkomisija skrbela za obveščanje varuha pravic gora pri PZS.
 KVGN bo vzpodbujala vsakoletne očiščevalne akcije, ki jih organizirajo odseki za varstvo narave v PD
 Obeležila tudi okoljske dneve:

svetovni dan mokrišč

dan biotske raznovrstnosti

mednarodni dan voda

dan Zemlje ‐ vsakoletne očiščevalne akcije v PD in MDO‐jih;

evropski dan parkov v sodelovanju s TNP‐jem;

z varuhi gorske narave bomo sodelovali tudi pri akciji TNP, ko se enkrat letno organizira vse prostovoljne nad‐
zornike, da aktivno komunicirajo z obiskovalci gora, se z njimi pogovarjajo in delijo zloženke na izbranih mes‐
tih.
Komisija za varstvo gorske narave UO PZS je smernice programa obravnavala in sprejela na svoji 19 redni seji, dne, 21. oktobra
2010. Konkreten program pa bo izdelalo novo vodstvo KVGN, ki bo izvoljeno na rednem letnem zboru KVGN v mesecu novem‐
bru.
Rozalija Skobe, načelnica KVGN

MLADINSKA KOMISIJA
V letu 2011 bo Mladinska komisija poskrbela za izvedbo vseh svojih stalnih akcij, predvidenih je tudi
nekaj novosti.
Odbor za vzgojo in izobraževanje, odbor za mentorje planinskih skupin:
 Seminar družabnost v gorah in planinski tabori (PUS Bavšica, 22.‐24. april)
 Posvet vodij planinskih taborov (januar oz. februar 2010)
 Mladinski voditelj (PUS Bavšica, 23.‐31. julij)
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Izpopolnjevanje za mentorje planinskih skupin (PUS Bavšica, 17.,18. september)
Usposabljanje za mentorje planinskih skupin (PUS Bavšica, 31. Julij – 6. avgust)
Mala šola gibanja v zimskih razmerah (Komna, 5 dni v januarju oz. februarju)
Šola za načelnike (trije vikendi spomladi)
Množični akciji Mladi planinec in Ciciban planinec
Tekmovanje Mladina in Gore (državno tekmovanje januarja, tri regijska novembra)

Odbor za orientacijo:
 SPOT 2010 – Slovensko planinsko orientacijsko tekmovanje (21.,22. maj)
 Seminar orientacije
 Izpopolnjevanje za vaditelje orientacije PZS
 Seminar za traserje in organizatorje POT
 Tekmovanja v področnih orienacijskih ligah
 Dodatna orienatcijska tekmovanja Eksponent (november, januar, marec)
Založniški odbor:
 Izdaja knjižice Akcije MK PZS v letu 2011
 Redno osveževanje internetne strani
 Priprava Mladinske priloge Obvestil PZS
 Izdelava reklamnega in informativnega materiala
Ostalo:
 Nagradni izlet za dobitnike zlatega znaka mladega planinca (maj)
 Dvodnevni nagradni izlet za najboljše ekipe na SPOTu – kat. A (junij)
 Nagradni tabor za najboljše tekmovalce SPOT (kat. B) in MiG (PUS Bavšica, 17.‐23. julij)
 Sofinanciranje planinskih taborjenj, tekmovanj POT, Planinske šole
 Udeležba na eni seji YC UIAA
 Srečanje treh dežel
 Zbor mladinskih odsekov (12. november)
 Delovna akcija in srečanje MV v PUS Bavšica (23.‐25. junija)
Skupaj s Programskim svetom PUS Bavšica in gospodarjem PUS Bavšica bo MK PZS skrbela za njeno večjo zasedenost, dobro
poslovanje in potrebne investicije. Potekale bodo redne seje odborov, predsedstva MK PZS in UO MK PZS ter sodelovanje z
drugimi komisijami.
Uroš Kuzman, predsednik MK

ODBOR ZA PRIZNANJA
1. Redna seja Odbora za priznanja PZS: februarja ali marca 2011: sprejem poročila o delu Odbora za priznanja v letu 2010 in
sprejem odločitve o razpisu najvišjih priznanj PZS za leto 2011. Lahko se opravi tudi dopisno!
2. Redna seja Odbora za priznanja v oktobru 2011: pregled in priprava predlogov za najvišja priznanja PZS: Spominske plakete
PZS in Svečane listine PZS, za leto 2011, za sejo UO PZS, potrditev predloga Poročila o delu Odbora za priznanja PZS za leto 2011
in predloga Programa dela Odbora za priznanja PZS za leto 2012.
3. Dodatne seje Odbora za priznanja PZS, če se bodo pokazale potrebe za sklic med letom, oz. če bo potrebno na predlog UO
PZS, Predsedstva UO PZS obravnavati dodatno problematiko, s področja delovanja in pristojnosti Odbora za priznanja PZS.
Po dogovoru s člani Odbora za priznanja PZS, zaradi racionalizacije dela in na podlagi dosedanjih izkušenj, so možne za posame‐
zne primere, tudi dopisne seje Odbora za priznanja PZS.
4. Finančne potrebe pripravi tajnik Odbora za priznanja PZS, GS PZS in računovodja PZS Vera ŠMID, na osnovi finančnih potreb
za izvajanje tega programa v letu 2011 in vseh dodatnih načrtovanj za nabavo novih priznanj in drugih stroškov. Kot osnova
služijo finančni podatki v računovodstvu PZS, ki jih je potrebno ovrednotiti kot v preteklih letih, na podlagi dosedanje porabe
sredstev v okviru Programa dela in finančnega načrta UO PZS, ker do sedaj finančnega načrta, za odbor za priznanja PZS, nikoli
ni vodilo posebej!
Jože Melanšek, Odbor za priznanja PZS
VABILO IN GRADIVO ZA IZREDNO SKUPŠČINO PZS
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PLANINSKI VESTNIK
Leto 2011 bo 116. leto, odkar izhaja Planinski vestnik, za revijo pa bo to 111. letnik ( vmes pet
let zaradi prve vojne ni izhajal).
Program PV v letu 2011 je naslednji:
Poslanstvo, vizija in vsebinska zasnova PV bodo v letu 2011 skladni s sodobnimi trendi evropskih oziroma svetovnih planinsko‐
gorniško‐alpinističnih revij. Ciljna publika nam je vsak, ki želi občasno preživeti del prostega časa v gorah ali ga zanima gorski
svet. Vsebina bo zasnovana tako, da bodo bralci, naročniki v reviji našli vse tisto, kar v gorah tudi potrebujejo, od nasvetov,
zanimivih pogovorov, zabavnega branja, do predlogov in opisov poti. Tako kot do zdaj bomo skušali predstaviti čim več planin‐
skih aktualnih tem (tem meseca) in v intervjujih objavljati čim več zanimivih planinskih osebnosti. Spremljali bomo delo orga‐
nov PZS in predstavili bralcem njihovo dejavnost. Še vedno upoštevamo anketo o željah bralcev naše revije iz leta 2008, pa tudi
anketo, ki jo je izvedla Planinska zveza v letu 2005.
V letu 2010 bo Planinski vestnik izšel v enakem formatu kot v letu 2010 (A4), vezan z žico. V letu 2011 bi želeli, da bi PV izšel
vsak mesec na 80 straneh. Vsak mesec (z izjemo avgusta) bomo izdali prilogo rubriko Z nami na pot, kjer sta dve reportaži in
osem opisov s priročnimi zemljevidi.
Če bodo finančne možnosti, bomo izdali tudi dva mala vodnička, kot smo jih že v prejšnjih letih.
V sklopu projekta Kazalo bomo nadaljevali s skeniranjem starih letnikov PV. Tudi to je odvisno od razpoložljivih finančnih sred‐
stev.
Uredništvo skrbi za redno izhajanje revije, strokovna služba pa za naročnike, trženje, oglaševanje in promocijo. Žal slednje deja‐
vnosti še vedno šepajo in bi bila verjetno potrebna zunanja strokovna pomoč.
Strategijo razvoja publicistične dejavnosti na PZS vidimo v tržno zasnovani komercialni organizaciji, kjer bi bile vse publicistične
dejavnosti povezane v eni enoti. Tako bi dosegli tudi skupno sinergijo, tako glede avtorjev, fotografov, trženja, oglaševanja,
promocije in tehničnih‐oblikovalsko‐tiskarskih zadev.
Uredništvo Planinskega vestnika
Odgovorni urednik Vladimir Habjan

VODNIŠKA KOMISIJA
V letu 2011 je osnovna naloga Vodniške komisije in njenih dveh podkomisij – za usposabljanje ter kategoriza‐
cijo in registracijo – izvajanje tečajev in izpopolnjevanj ter skrb za ažurno vodenje evidenc vodnikov PZS.
Prednostna naloga PU VK PZS je priprava tem za naslednji ciklus izpopolnjevanj vodnikov PZS v obdobju od l.
2012 do l. 2014. Nedokončano pa je tudi delo na področju priprave enotnih kriterijev za poenoteno in s tem
predvsem uspešno delo inštruktorjev pri izvajanju izobraževanja VPZS.
Povezovanje med komisijami znotraj PZS, predvsem z mladinsko, nas še vedno ne razveseljuje. V tej smeri je treba še krepiti
sodelovanje.
Komisija za turno kolesarstvo nas že z aktivnostmi, ki se navezujejo na pohodništvo, vabi k tesnejšemu povezovanju. Prav tako
komisija za pota in ne nazadnje tudi komisija za alpinizem. Kot nosilci varnega in strokovnega vodenja pri gibanju v gorah pa se
moramo odločneje vključiti v preventivno dejavnost, ki skrbi za varnost obiskovalcev slovenskih gora.
Ker Komisija za usposabljanje in preventivo že več kot pol leta ne deluje, čakajo na potrditev naslednji programi: »Animator
pohodništva«, program »Vodnik planinske zveze ledeniški ture – I kat.« in dopolnjen program »Vodnik planinske zveze za zelo
zahtevne kopne ture – C kat. za vodenje po feratah. Omenjene aktivnosti se bodo zato verjetno prenesle v naslednje obdobje.
Neizpodbitno pa je tudi dejstvo, da smo vodniki PZS še vedno premalo prepoznavni. Torej se moramo v letu 2011 še odločneje
vključevati v »planinsko dogajanje«, poskrbeti je treba za stalno in izčrpno informiranje javnosti v medijih.
Med naše prijetne naloge sodijo tudi podelitve priznanj zaslužnim vodnikom. Občasna druženja pa nadgrajujejo naše poslans‐
tvo.
Torej dela ne zmanjka. Naši dedi so nam govorili, če ga pa še vidiš, pa sploh ne.
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Plan izpopolnjevanj vodnikov PZS v letu 2011
Zap.
Št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

USPOSABLJANJE
Izpop. v snežnih razmerah
Izpop. v snežnih razmerah
Izpop. v snežnih razmerah
Izpop. v snežnih razmerah
Izpop. v kopnih razmerah
Izpop. v kopnih razmerah
Izpop. v kopnih razmerah
Izpop. v kopnih razmerah
Izpop. v kopnih razmerah
Izpop. v kopnih razmerah
Izpop. v kopnih razmerah
Izpop. v kopnih razmerah
Izpop. v kopnih razmerah
Izpop. v kopnih razmerah
Izpop. v kopnih razmerah
Izpop. v kopnih razmerah
Izpop. v kopnih razmerah
Izpop. v kopnih razmerah
Izpop. v kopnih razmerah
Izpop. v kopnih razmerah

IZVAJALEC
PU VK PZS
PU VK PZS
PU VK PZS
PU VK PZS
MDO LJUBLJANA
MDO DOLENJSKA Z BELO KRAJINO
MDO GORENJSKE
MDO KOROŠKA
MDO KOROŠKA
MDO PODRAVJA
MDO PODRAVJA
MDO SAVINJSKE
MDO SAVINJSKE
MDO PRIMORSKO‐NOTRANJSKE
MDO ZASAVJE
MDO NOTRANJSKE
MDO PODRAVJE
PU VK PZS
PU VK PZS
PU VK PZS

LOKACIJA
Valvasorjev dom
Grohot
Erjavčeva koča
Loka pod Raduho
Kamniška Bistrica
Gorjanci
Valvasorjev dom
Naravske Ledine 1. sk.
Naravske Ledine 2. sk.
Boč 1. sk.
Boč 2. sk.
Reška planina 1. sk.
Reška planina 2. sk.
Nanos
Mrzlica
Krim
Boč 3. sk.
Bavšica
Bavšica
Bavšica

DATUM
USPOSABLJ.
19.2. ‐ 20.2.
19.2. ‐ 20.2.
12.3. ‐ 13.3.
12.3. ‐ 13.3.
8.4. ‐ 9.4.
16. 4. ‐ 17. 4.
6.5. ‐ 7.5.
6.5. ‐ 7.5.
7.5. ‐ 8.5.
6.5. ‐ 7.5.
7.5. ‐ 8.5.
13.5. ‐ 14.5.
14.5. ‐ 15.5.
21.5. ‐ 22.5.
21.5. ‐ 22.5.
28.5. ‐ 29.5.
03.06. ‐ 04.06.
24.9. ‐ 25.9.
1.10. ‐ 2.10.
2.10. ‐ 3.10.

Plan usposabljanj za vodnike PZS v letu 2011
zap. Št.
USPOSABLJANJE
IZVAJALEC
1. Sprejemni izpit in preizkus‐ PU VK PZS
na tura za pridobitev A
kategorije na deljenem
tečaju v letu 2011 in ostali
2. Tečaj za A kategorijo
PU VK PZS
3. Sprejemni izpit in preizkus‐
na tura za pridobitev A
kategorije
4. Sprejemni izpit in preizkus‐
na tura za pridobitev A
kategorije
5. Tečaj za A kategorijo 1. sk.
6. Tečaj za A kategorijo 2. sk.
7. Tečaj za B kategorijo 1. sk.
8. Tečaj za B kategorijo 2. sk.
9. Tečaj za C kategorijo 1. sk.
10. Tečaj za D kategorijo 1. sk.
11. Tečaj za D kategorijo 2. sk.
12. Tečaj za G kategorijo 1. sk.
13. Tečaj za E kategorijo 1. sk.
14. Tečaj za H kategorijo 1. sk.
15. Tečaj za IPV

LOKACIJA

DATUM
12.2. ‐ 13. 2.

marec ‐ junij šest
vikendov (12 dni)
14.5. ‐ 15.5.

DATUM IZPITA
12.2. ‐ 13.2.

11.6. ‐ 12.6.

PU VK PZS

naknadno

PU VK PZS

naknadno

21.5. ‐22.5.

21.5. ‐22.5.

PUS Bavšica
PUS Bavšica
Valvasorjev dom
Češka koča
naknadno
Valvasorjev dom
Grohot/Loka
Planina na Kraju
naknadno
naknadno
naknadno

25.6. ‐ 6.7.
6.7. ‐ 17.7.
12.5. ‐ 15.5.
26.5. ‐ 29.5.
15.9. ‐ 17. 9.
10.2. ‐ 13.2.
24.2. ‐ 27.2.
25.2. ‐ 27.2.
24.2.‐ 27.2.
3.3. ‐ 6.3.
januar ‐ junij

v okviru tečaja
v okviru tečaja
4.6. ‐ 5.6.
18.6. ‐19.6.
9.10.
4.3. ‐ 5.3.
12.3. ‐13.3.
12.3. ‐ 13.3.
19.3. ‐ 20.3.
26.3. ‐ 27.3.
junij

PU VK
PU VK
PU VK
PU VK
PU VK
PU VK
PU VK
PU VK
PU VK
PU VK
PU VK

PZS
PZS
PZS
PZS
PZS
PZS
PZS
PZS
PZS
PZS
PZS

14.5. ‐ 15.5.

Boris Madon, načelnik VK PZS
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KOMISIJA ZA TEKMOVALNO TURNO SMUČANJE
Terminski načrt (datumi se lahko še spremenijo) skupaj z osnovnimi podatki o tekmah je podan v naslednji preglednici.
DATUM

KRAJ

KATEGORIJA

KONTAKT (tel, e‐mail)

ORGANIZATOR

8. januar
2011

Vzpon (Vertical
race) na Triangel
Zelenica – pred‐
vidoma ob 17.
uri)
Memorial Luke
in Rada
Tekma na Zele‐
nici
Pokljuka, Poklju‐
ški gams
Vogel, Bohinj

(posamič) DP*

tel: 040 236 081
klemen.triler@gmail.com

(TSK OLIMPIK)

(posamič) DP*

tel: 041 369 065
senk@iskratel.si
tel: 041 730 980
milan.meglic@siol.net
tel: 031 362 979
joze.primozic@ggbled.si
tel: 041 352 498
robi.mikelj@siol.net

(PD – GRS JEZERSKO)

(pari) (DP)*

tel: 041 772 120
gregor.justin@rlv.si

(GRS CELJE)

(posamič)

tel: 041 603 087
janezvelikanje1@gmail.com

(GRS KRANJ)

29. januar
2011
5. februar
2011
12. februar
2011
petek 18.
februar
2011
12. marec
2011
19. marec
2011

Okrešelj, Memo‐
rial Veninšek,
Lihteneker
Kalški greben
2011

(posamič)
(pari)
(posamič)

(GRS Tržič in ŠD Lom)
(AO Radovljica)
(ŠD STARA FUŽINA)

*DP – tekma šteje za državno prvenstvo
Za pokal bodo štele štiri najboljše uvrstitve, ki jih tekmovalec lahko doseže na vseh izvedenih tekmah v okviru Pokala (vse tek‐
me štejejo za Pokal). Sistem točkovanja ostaja enak kot v pretekli sezoni in sledi navodilom ISMC‐ja.
Delo reprezentance
Za konkurenčen boj za najvišja mesta v mednarodnem merilu (Svetovni Pokal, Svetovno Prvenstvo) in načrtovan uspešen prik‐
ljuček svetovnemu vrhu bi bilo potrebno že v letošnji tekmovalni sezoni dodati:

financiranje stroškov strokovnega in spremljevanjega osebja na delu posameznih treningov in tekmovanjih (Iztok
Cukjati, Janez Lavrič),

(so)financiranje stroškov strokovnega osebja pri načrtovanju, vodenju in evalviranju trenažnega procesa.
Kratkoročni tekmovalni cilji (10/11): Ena uvrstitev med 10 na SP 2011 in na eni tekmi za Svetovni Pokal.
Dolgoročni tekmovalni cilji (11/12 in 12/13): Ena uvrstitev med 5 na EP 2012 in ena uvrstitev med 3 na tekmi SP. Redno uvršča‐
nje dveh tekmovalcev med prvih 10 na tekmah za SP.
Reprezentanca bo nastopila na svetovnem prvenstvu, za kar predvidevamo delno finančno podporo PZS, sponzorjev in morebi‐
tne podpore s strani FŠO‐ja.
Prosimo matično PZS, da pokrije mednarodne stroške tekmovalnih dresov, članarine in licenc za TTS za tekmovalce, ki so pris‐
topili k sistematičnemu in vodenemu treningu.
Ob tem se zavedamo, da so sredstva omejena, vendar bi želeli pokriti tudi del stroškov administrativno‐tehničnega (Janez Lav‐
rič) in strokovnega dela (Iztok Cukjati).

Za KTTS: Iztok Cukjati
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GOSPODARSKA KOMISIJA
Gospodarska komisija PZS bo v letu 2011 delovala v 3 podkomisijah, ki so bile konstituirane na 1. seji GK dne 7. oktobra 2010.
To so:
Podkomisija za upravljanje planinskih koč
Podkomisije za ekologijo planinskih koč in
Podkomisija za upravljanje premoženja
Komisija bo imela predvidoma 3 sestanke, večkrat pa se bodo, če bo to potrebno sestajale podkomisije, kar je razvidno iz v
nadaljevanju predstavljenih programov. Komisija bo imela v letu 2011 tudi več ločenih sestankov s planinskimi društvi posamič‐
no in po MDO‐jih, predvidevamo organizacijo info ture za upravljavce planinskih koč v naših in tudi v tujih gorah (Avstrija, Švica,
Italija). Člani GK bodo tudi v letu 2011 sodelovali v mednarodnih projektih, saj so ti osnova za pripravo nekaterih projektov pri
nas. Podroben opis dela podkomisij je naslednji:
Podkomisija za upravljanje planinskih koč bo svoje delovanje usmerila predvsem v:

pripravo predloga cen za leto 2011 in spremljanje upoštevanja cen in popustov v planinskih kočah

posodobitev »Pravilnika o upravljanju, gradnji in opremi planinskih koč«

priprava smernice PZS ali predloga »Pravilnika o planinskih kočah«, ki se bo posredoval na ministrstvo za gospodars‐
tvo, v okviru Zakona o gostinstvu in predlogi za spremembo zakona

definiranje statusa koč (športni objekti?)

pripravo pobud za davčne olajšave koč

oenotenje standardov glede ponudbe na kočah ( hrana, namestitev, ...)

priprava smernice za požarno varnost v kočah

mreženje koč, skupni marketing koč, priprava projekta

priprava usposabljanj za oskrbnike koč v letu 2011 in 2012

priprava razpisa za pregled 5 naših koč za pridobitev znaka »Okolju prijazna koča« s strani DAV v letu 2011 (prof. Kre‐
uziner) in priprava osnutka certifikata za družinam prijazne koče

priprava predlogov in kriterijev za poenotenje standardov koč z Nemčijo/Avstrijo/Švico

razpis za izbor enega slovenskega oskrbnika za obisk seminarja DAV v letu 2011
Podkomisija za ekologijo planinskih koč bo delovala zlasti na področju gradnje, predelav, obnov in vzdrževanja planinskih koč
in bo pripravila:

predloge za sanacije koč

pripravo smernic za gradnjo MČN (določitev PE, tip, tehnologija, načini odlaganja blata, ločeno za vse 3 kategorije
koč)

izgradnjo MČN

izraba OVE (obnovljivih virov energije)

priprava »info ture« po kočah, ki že imajo ČN in OVE ter priprava izhodišč za nove projekte (kaj so + in kaj ‐)

ovrednotenje ČN za planinske koče (izbor tehnologije, proizvajalca, cene, analiza učinkovitosti, doseganje/merjenje
rezultatov), enovit pristop za koče iste kategorije
Podkomisija za upravljanje premoženja, bo kot prioriteto imela

evidentiranje odprtih ZK vprašanj med PZS in raznimi PD

Pregled in ažuriranje seznama lastnine PZS

ovrednotenje premoženja PZS
GK bo v letu 2011 pripravila predlog za postavitev novega koncepta planinskih koč – uvedba blagovne znamke »Planinstvo« in
smernice, kako doseči tudi pri nas uveljavitev znaka »Okolju prijazna koča« in »Družinam prijazna koča« (praksa v OeAV, DAV,
AVS). Delala bo tudi na prevetritvi seznama planinskih koč (nekatere nižje ležeče ne sodijo v seznam) in na vzpostavitev kriteri‐
jev za pripravo seznama planinskih koč (bela in črna lista) glede na (ne)upoštevanje smernic PZS ter pritožbe obiskovalcev, ki
jih prejemamo na PZS.

Danilo Sbrizaj, GS PZS in SS GK PZS
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ZALOŽNIŠKI ODBOR PLANINSKE ZALOŽBE pri UO PZS
Na podlagi sklepa Upravnega odbora PZS s 1. redne seje, z dne 17.06.2010 o pripravi programa dela in finan‐
čnega načrta PZS za leto 2011 je Založniški odbor Planinske založbe pri UO PZS pripravil naslednji program
izdaj edicij za leto 2011.

KARTE
Založniški odbor je v letu 2010 potrdil Redakcijski načrt za karte merila 1:50 000. V okviru Redakcijskega načrta je pripravljen
razrez kart, ki pokrivajo celotno Slovenijo. V letošnjem letu se pripravlja tudi Redakcijski načrt za karte merila 1:25 000, katere
bodo pokrivale Alpski svet (Julijske Alpe, Kamniško‐Savinjske Alpe, Karavanke), Polhograjsko hribovje, Idrijsko in Cerkljansko
hribovje, Peco, Olševo,…
Karte (po novem redakcijskem načrtu) merila 1:50 000:

Triglavski narodni park,

Kamniško‐Savinjske Alpe,

Mozirske planine – Zahodno Pohorje, Dobrovlje.
Karte (po novem redakcijskem načrtu) merila 1:25 000:

Polhograjsko hribovje,

Stol,

Trenta.
VODNIKI






Vodnik Slovenska planinska pot. Avtor prejšnjega vodnika (g. Dobnik) ni pristal na ponatis. Založba pripravlja z novi‐
ma avtorjema nov vodnik. Tekst je v fazi uredniškega usklajevanja.
Vodnik Dolenjska, Bela Krajina in Notranjska. To je povsem nov vodnik, ki bo pokrival planinske poti na območju
Dolenjske, Bele Krajine in Notranjske. Avtor je tekst oddal. Vodnik je v fazi uredniškega dela.
Vodnik Slovenska Istra, Čičerija, Brkini in Kras. Gre za povsem novo verzijo vodnika, ki ga je pred leti (leta 1997)
napisalo več avtorjev.
Vodnik Škofjeloško in Cerkljansko hribovje. Je povsem nov enciklopedičen vodnik. Napisala ga je nova avtorica.
Tekst pregleduje urednik.
Vodnik Vzhodne Alpe. To bo vodnik v formatu in v obliki kot je vodnik Dolomiti. Avtor, dr. Andrej Mašera, bo pripra‐
vil izbor šestdesetih tur oz. vzponov v Vzhodnih Alpah.

PLANINSKO‐IZLETNIŠKI VODNIKI
Za planinsko‐izletniški vodnik Mežiška dolina in Bovec imamo pisca, ki tekst še pripravljata. Za vodnik Bled pa bo potreben nov
razpis.
PLEZALNI VODNIKI
Za leto 2011 se pripravlja dopolnjena in popravljena izdaja plezalnega vodnika Kamniška Bistrica. Izid tega vodnika je potrdila
Komisija za alpinizem.
LEPOSLOVJE

Spomini, avtor Tone Škarja. Tekst je pregledan, obsežen dokumentacijski material je v grafični pripravi.
VZGOJNA LITERATURA

Alpinistična šola. Projekt ni ovrednoten, saj je preveč novosti v alpinistični tehniki in ponatis ni možen, za novo pa še
ni avtorjev in predlog.
Božidar LAVRIČ, predsednik ZO Planinske založbe pri UO PZS
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Predlog finančnega načrta Planinske zveze Slovenije za leto 2011

Ad 7)

VSEBINSKI DEL:
Predlog finančnega načrta je pripravljen na osnovi ovrednotenja programskih nalog na osnovi predvidenih virov prihodkov
in načrtovane porabe in je naravnan na pričakovano rast cca 2%.
NAČRTOVANI PRIHODKI:
Načrtovani prihodki od dejavnosti se gibljejo v okviru pričakovanih javnih sredstev in naše dejavnosti.
Dotacije iz proračuna in drugih javnih sredstev
V to vrsto prihodkov so zajeti načrtovani prihodki, ki jih pridobimo na osnovi razpisov od Ministrstva za šolstvo in šport, od Ura‐
da za mladino, od evropskih socialnih skladov za usposabljanje katere višina je že odobrena v triletnem načrtu.
Dotacije od fundacij, skladov in ustanov
Od Fundacije za šport – načrtovano je povečano glede na odobrena sredstva 2010 po posameznih projektih.
Donacije drugih pravnih in fizičnih oseb
Načrtovane donacije so odvisne od posameznih donatorjev iz dohodnine in so namenjena posameznim projektom v planin‐
skem skladu, od posameznih komisij in odborov, ki ustanove in podjetja prosijo za doniranje sredstev za posamezne dejavnos‐
ti .
Članarine in prispevki članov
Načrtujemo nekoliko manjši prihodek glede na načrtovan znesek v letu 2010. Prihodek članarine je sestavljen iz prihodkov, ki
so vezani na ugodnosti članstva (zavarovanje, PV, edicije, planinski koledarček, znamkice) in dela čiste članarine namenjen za
dejavnost PZS ter financiranje planinskega sklada. Leto 2011 je zadnje od triletnega obdobja članarin (2009 ‐ 2011).
Prihodki od prodaje blaga, storitev in proizvodov
V teh prihodkih načrtujemo prihodke založbe, Planinskega vestnika, koledarja, prihodkov PUS Bavšica, usposabljanja kadrov,
sponzorstva, najemnin, drugega materiala in storitev. Povečana so načrtovana sredstva prihodkov od založbe, saj načrtujemo
nove akcije prodaje.
Ostali prihodki od dejavnosti
Načrtujemo prihodke od licenc in startnin, ki jih namenjajo klubi in člani za dejavnost.
Finančni prihodki
So prihodki od obresti za vezane vloge in sredstva za vloge na TRR.
Glede na zmanjšano višino obrestnih mer, ki jih daje banka, načrtujemo zmanjšana sredstva.
Med druge prihodke
Načrtujemo samo možne izredne prihodke (poračunane premije in druga nepredvidena nakazila).
Interni prihodki – planinski sklad
Planinski sklad: znotraj finančnega načrta se določeni prihodki (del sredstev od članarine, sredstva reciprocitete, dohodnina …)
zbirajo na enotnem stroškovnem mestu, ki je poimenovan PLANINSKI SKLAD. V okviru finančnega načrta so pri odhodkih opre‐
deljena vsebinska področja, za katera se izvede sofinanciranje iz planinskega sklada (ki je namenjeno dejavnostim PZS, v dolo‐
čenih vsebinskih področjih pa tudi PD oz. SPM).
Ustrezno propagiranje planinskega sklada bo lahko povečalo zanimanje za plačilo članarine, saj bo del od vsake plačane članari‐
ne preko tega sklada namenjen financiranju skupnih projektov. Podobno prakso planinskih skladov poznajo tudi v tujih planin‐
skih zvezah.
Interni prihodki med komisijami, UO, druge knjižbe
Načrtujemo jih v približno isti višini kot preteklo leto, ti prihodki in odhodki ne vplivajo na rezultat, so samo odraz notranjih
internih knjiženj med komisijami, upravnim odborom in strokovno službo v skladu z medsebojnimi dogovori in sklepi komisij in
so izvzeti iz poslovnega rezultata.

NAČRTOVANI ODHODKI:
Načrtovani stroški porabljenega materiala in trgovskega blaga
Zajemajo stroške materiala, opreme, energije in nabavljen drobni inventar po posameznih komisijah in odborih (stroški članari‐
ne, priznanj, materiala in trgovskega blaga v založbi, posameznih materialov za delo na poteh, za opremo v PUS Bavšica, za
usposabljanja, za opremo alpinistov in za odprave in dejavnost športnega plezanja, tekmovanja, za reprezentance, za tekme in
obnovo plezališč).
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Največji strošek so stroški storitev
Razdeljeni so na vzdrževanje opreme, avtorske honorarje in pogodbeno delo (za UO, založbo, koledar, Planinski vestnik, za
usposabljanja, mladinsko komisijo, komisijo za alpinizem), prevoze – letalske, avtobusne (predvsem za dejavnost KA, KOTG,
KŠP, MK), poštne, telefonske, internetne storitve (največji strošek je poštnina za stroške razpošiljanja PV, Obvestil, edicij, infor‐
mativnega gradiva), komunalne storitve (stroški komunalnih storitev poslovne stavbe PZS in PUS Bavšica), tiskarske storitve
(stroški tiska Obvestil, edicij, PV, informativnega gradiva, zgibank za posamezne komisije), obrtne storitve (strošek storitev pri
izdelavi raznih edicij, diplom, fotokopirnih storitev, fotografskih storitev po posameznih komisijah), odvetniške storitve
(pretežno za UO in reševanje lastninskih vprašanj), delo preko študentskega servisa (pretežno za dejavnost KŠP, nekaj za PV,
mladinsko komisijo, strokovno službo in UO), promocijske, reprezentančne stroške, stroške na tekmah (predvsem za dejavnost
KŠP), odpravah (za dejavnost KA in KOTG), povračil prevoznih stroškov za društvene delavce: največji strošek razdeljen na
posamezne komisije (KŠP, TTS, VK, KVGN, GK, KOTG, KA, KPP, KUP, MK, založba, strokovna služba in UO), zavarovanja
(predvsem nezgodno zavarovanje in odgovornost za člane , za zavarovanje na delovnih akcijah in akcijah usposabljanja, zavaro‐
vanje stavb (PZS, Bavšica), opreme in strokovnega kadra (zavarovanje odgovornosti), najemnin prostorov (pretežno za dejav‐
nost KŠP in izvedbo usposabljanj) in drugih storitev.
Stroški dela
Načrtovani so stroški bruto plač, prispevkov delodajalca, drugih stroškov dela za zaposlene v strokovni službi z upoštevanjem
zaposlovanja novih kadrov z visoko oz. univerzitetno izobrazbo in upoštevano usklajevanjem plač za negospodarske dejavnosti.
Dotacije drugim pravnim osebam
Načrtovana so sredstva odobrena iz planinskega sklada, za delo MDO izplačana po kriterijih pravilnika, sredstva za tabore in
mladinsko dejavnost PD po razpisih (glede na odobrena sredstva FŠO), sredstva za dejavnost slovenskega planinskega muzeja
po pogodbi in druge dotacije na osnovi pogodb in vlog PD.
Amortizacija, investiranje
Načrtujemo amortizacijo od nabav osnovnih sredstev iz prejšnjih let in tekočega leta po predpisanih amortizacijskih stopnjah.
(V skladu z računovodskim standardom za društva, ki velja od leta 2006 dalje, moramo obračunano amortizacijo od osnovnih
sredstev knjižiti med stroške amortiziranja, ne knjižimo več nabave OS med stroške, ampak je način obračuna amortizacije
enak kot pri podjetjih).
Drugi odhodki iz dejavnosti
Načrtujemo plačane članarine CAA, UIAA, IKAR in druge (za KŠP, TTS), ki so kar visok strošek.
Finančni odhodki (obresti)
Načrtujemo morebitno plačilo odtegnjenih obresti. Glede na finančno likvidnost so se ti stroški občutno zmanjšali.
Drugi odhodki
Načrtujemo popravke vrednosti. V bilanci so se sporne terjatve občutno zmanjšale, čeprav pa se nam vsako leto pojavi kakšen
kupec ‐ dolžnik, ki gre v stečaj da ne dobimo poplačanih terjatev.
Med druge odhodke so vključene takse, plačane za odprave in tekme, carine in prispevki za stavbno zemljišče.
Interni odhodki – planinski sklad
V okviru finančnega načrta so pri odhodkih opredeljena vsebinska področja, za katera se izvede sofinanciranje iz planinskega
sklada.
Predlog delitve sredstev iz Planinskega sklada:

SPM – po sklenjenem aneksu k pogodbi o sofinanciranju dejavnosti SPM se sredstva v treh delih nakažejo Občini
Kranjska Gora

dejavnost perspektivnih alpinistov – delitev sredstev pripravi KOTG, UO poda soglasje k delitvi

projekti mladih – delitev sredstev pripravi MK, UO poda soglasje k delitvi

planinske poti – delitev sredstev pripravi KPP, UO poda soglasje k delitvi

planinske koče – delitev sredstev pripravi GK, UO poda soglasje k delitvi

planinski informacijski sistem – namenijo se sredstva za 1. del izvedbe projekta (povezava podatkovnih zbirk znotraj
PZS, prenova spletne strani z namenim uvedbe spletne prodaje članarine in poenotenja podstrani posameznih deja‐
vnosti ter večje možnosti spletne predstavitve posameznih MDO in PD)

PV – sredstva se namenijo za projekt digitalizacije arhivskih izvodov PV

srečanje alpinistov veteranov – sredstva se namenijo za izvedbo tradicionalnega srečanja

Dan slovenskih planincev – sredstva so prispevek PZS k kritju stroškov organizacije srečanja

festival gorniškega filma – sredstva so namenjena podpori edinemu festivalu gorniškega filma v Sloveniji,v okviru
katerega bo imela PZS možnost večje predstavitve ter izvedbe okrogle mize o sistemu članarine

projekti komisij brez lastnih prihodkov – delitev sredstev pripravi P PZS, UO poda soglasje k delitvi
Interni odhodki med komisijami, UO, druge knjižbe
Načrtujemo jih v približno isti višini kot preteklo leto, ti odhodki ne vplivajo na rezultat, so samo odraz notranjih internih knji‐
ženj med komisijami, upravnim odborom in strokovno službo v skladu z medsebojnimi dogovori in sklepi komisij in so izvzeti iz
poslovnega rezultata.
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V načrtu 2011 so nekatere novosti: nova stroškovna mesta - planinski sklad, meddruštveni odbori, reciprociteta se
iz gospodarske komisije prenaša na upravni odbor kot prihodek in UO ga prenaša v poslovni sklad; muzejska dejavnost se kot strošek prenaša iz str. mesta UO na planinski sklad.

Pripravila računovodja PZS:

Predsednik PZS:

Vera Šmid

Bojan Rotovnik
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Izhodišča za nov statut Planinske zveze Slovenije

Ad 8)

1. UVOD
V skladu z na Skupščini PZS sprejetim programom dela za leto 2010 (ta vključuje tudi pobudo Jožeta Stanonika, podano na
skupščini maja 2010, za spremembo in dopolnitev 49. člena Statuta PZS o planinskem gospodarstvu) je predsednik PZS v Obves‐
tilih PZS (številka 5, 14. 5. 2010) objavil javni poziv planinskim društvom, MDO‐jem, komisijam in organom PZS za posredovanje
pripomb, dopolnil in mnenj na Statut PZS.
Tako sprejete pripombe, dopolnila in mnenja je pregledalo predsedstvo PZS in načelnik Pravne komisije. Glede na obseg pred‐
laganih sprememb in dopolnitev ter v skladu s prakso pri nomotehničnem urejanju pravnih aktov, kjer velja, da v primeru, da
predlagane spremembe presegajo petino obstoječih členov, govorimo o novem pravnem aktu, je predsedstvo PZS začelo s pos‐
topkom priprave novega statuta PZS.
2. POSTOPEK IN ROKOVNIK
Predsedstvo PZS je okoliščini sprejemanja novega statuta PZS prilagodilo tudi postopek in rokovnik sprejemanja :

september in oktober: javna razprava na jesenskih posvetih

28. oktober: potrditev izhodišč na seji UO PZS

4. december: obravnava in sprejem izhodišč na izredni skupščini PZS

do 31. januarja 2011: na podlagi sprejetih izhodišč priprava besedila novega statuta PZS

februar 2011: javna obravnava predloga novega statuta PZS

marec 2011: potrditev predloga statuta na seji UO PZS

maj 2011: sprejem novega statuta na skupščini PZS
Na izredni skupščini PZS bodo v obravnavi in sprejemanju izhodišča v celoti, predhodno pa bo opravljeno glasovanje o vsebi‐
nah, ki so se doslej pokazale kot tiste, kjer so mnenja najbolj deljena. Te vsebine so:

poimenovanje vmesne stopnje organiziranja med društvom in PZS,

delničarski način glasovanja na skupščinah PZS,

pogoji za sprejem društev v PZS in

ustanovitev podjetja za opravljanje tržnih dejavnosti PZS.
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA NOV STATUT PZS
3.1. Splošna vodila:

skrajšati besedilo in zmanjšati število členov – vsebinsko naj bo statut splošen in ne podroben (določene vsebine –
volitve, članske kategorije, dodatne ugodnosti celovitih društev ... – bodo urejali pravilniki, ki pa jih sprejme upravni
odbor PZS po temeljiti javni obravnavi v društvih in podružnicah (različica 2: MDO))

slediti racionalnosti in učinkovitosti na eni, ter preglednosti in vključenosti na drugi strani

uveljavitev prostovoljnosti delovanja, kot temeljne vrednote planinstva

izčistiti, utrditi in okrepiti pomen zveze društev

statut lahko zgolj minimalno posega v društvena pravila in notranji ustroj društev

navesti izvirne naloge društev in njihov prenos na zvezo in podružnice (različica 2: MDO, različica 3: združenje)

izpostaviti vsebino in usmeritve vseh starostnih in ciljnih skupin, posebno pozornost namenjati medgeneracijskemu
sodelovanju, mladim in družinam

izhajati iz vrednot slovenskega planinstva in tradicije
3.2. Poglavja
a.) UVOD
b.) SPLOŠNE DOLOČBE
c. ) SIMBOLI
d.) ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE
e.) ORGANIZIRANOST
f.) ČLANSTVO
g.) ORGANI
h.)POSLOVANJE IN UPRAVLJANJE PREMOŽENJA

i.) SODELOVANJE
j.) REŠEVANJE SPOROV
k.) STROKOVNA SLUŽBA
l.) OBVESTILA, PLANINSKI VESTNIK IN SPLETNA STRAN
m.) PRIZNANJA
n.) PRENEHANJE DELOVANJA
o.) PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

3.2.1. UVOD

navesti pravne podlage za sprejem statuta

poudariti nasledstvo glede na SPD in kasnejše pravne oblike delovanja ter opredeliti, da PZS goji slovensko planinsko
izročilo in tradicijo SPD
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3.2.2. SPLOŠNE DOLOČBE

PZS je zveza društev

PZS se ukvarja s planinstvom, alpinizmom, športnim plezanjem in drugimi dejavnostmi v gorah

PZS izvaja športno, turistično, gospodarsko, raziskovalno, naravovarstveno, humanitarno in kulturno dejavnost,
povezano z gorsko naravo in deluje v javnem interesu (javni interes je splošna družbena korist oz. pravica širše,
nečlanske javnosti, do bistvenih dobrin planinstva, kot je pravica do usposabljanja, uporabe planinskih poti in koč,
preventive in varnosti v gorah, skrbi za varovanje gorske narave; je prispevek PZS k blaginji državljank in državljanov
Slovenije)

temeljna vodila delovanja so varnost v gorah, varovanje gorske narave, usposabljanje članstva in nečlanstva, nes‐
trankarskost, prostovoljnost delovanja in načelo previdnosti (meje delovanja so določene z naravnimi danostmi in
zakonitostmi; kadar vemo zanje se dosledno ravnamo po njih. Če smo v dvomu, se v prid gorski naravi prostovoljno
odpovemo nepremišljenemu ravnanju.)

v pravni red PZS bomo vključili Tirolsko deklaracijo o gorskih športih in zavezo k uresničevanju Alpske konvencije

poslanstvo PZS je Planinstvo kot način življenja.
3.2.3. SIMBOLI

znak, zastava, prapor, himna (slednja sta slovesna simbola)

uvedba Častnega kodeksa slovenskih planincev kot novega simbola (in ga likovno upodobiti), ki izraža zlasti poveza‐
nost ljudi v gorah med seboj (tovarištvo, pomoč, srčnost, iskrenost)
3.2.4. ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE
zakoniti zastopnik in predstavnik je predsednik PZS
v primeru odsotnosti ga po predhodnem, stalnem pooblastilu, nadomešča podpredsednik PZS
3.2.5. ORGANIZIRANOST
PZS deluje kot hierarhična organizacija od spodaj navzgor: društvo–podružnica–PZS.
Določiti splošen namen delovanja društev, ki so včlanjena v PZS. Društvena pravila morajo biti usklajena s statutom
PZS, podružnice (različica 2: MDO) spremljajo na svojem območju sprejemanje in vsebino spremenjenih društvenih
pravil pred potrditvijo pravil na upravnem organu, v primeru večjih odstopanj se v postopek vključuje pravni odbor
PZS.

PD prenesejo na PZS naslednje svoje izvirne naloge:

oblikovanje sistemskih rešitev kakovostnega planinstva,

oblikovanje enotnega informacijskega sistema s spletnimi aplikacijami in vodenje centralnega imenika članstva ter
izvedbo ugodnosti in zavarovanja članstva (nezgodno, odškodninsko, reševanje doma in v tujini),

zagotavljanje podatkov (poročanje o delu na podlagi kratkega in preglednega standardiziranega obrazca in vsebin‐
skega poročila v obliki, ki ga društvo obravnava na občnem zboru), njihova analiza in uporaba,

usposabljanje planinskih strokovnih delavcev (ne samo planinsko usposabljanje, tudi za vodenje organizacije) in
vzpostavitev planinskih učnih središč,

aktivna preventiva na področju varnosti ljudi in varovanja gorske narave,

zastopanje interesov planinstva doma (državni organi, sorodne organizacije, javnost …) in v tujini (organi EU, soro‐
dne organizacije …).,

promocija planinstva in založništvo,

planinske koče: ekološka prenova, standardi za koče, cene, izobraževanje oskrbnikov, vzpostavitev registra nepre‐
mičnin v lasti PZS in PD,

vzdrževanje zahtevnih in zelo zahtevnih planinskih poti,

koordinacija avtonomnih temeljnih dejavnosti,

razvoj informacijskih podpornih sistemov,

priznanja

PD prenesejo na podružnice (različica 2: MDO) naslednje svoje izvirne naloge (podružnice (različica 2: MDO) uveljavlja‐
jo predvsem projektno delo):

koordinacija izhodišč in dialog pri oblikovanju usmeritev PZS,

koordinacija planinskih dejavnosti na območju podružnice (različica 2: MDO),

zastopanje PZS, zlasti na občnih zborih in prireditvah,

svetovalna in mentorska vloga društvom,

izvedba skupne Planinske šole,

skupno vzdrževanje izbranih lahkih poti, zlasti obhodnic in tematskih poti,

izvajanje večjih prireditev,

zastopanje interesov planinstva na področju delovanja podružnice (različica 2: MDO) predvsem preko izvedbe
skupnih projektov.

PD o svojem delu seznanjajo podružnice (različica 2: MDO) in PZS
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3.2.6. ČLANSTVO
 Člani PZS so društva, ki sprejemajo statut PZS, častni kodeks ter sprejmejo obveznosti za poravnavo članarine in izvaja‐
nje programskih vodil PZS.
 Posamezniki, ki se včlanijo v PD, plačajo članarino, ki je sestavljena iz društvenega in zvezinega dela (sedanji stroški
PZS v priporočeni članarini). PZS članstvo posameznika obravnava tudi kot lastno članstvo, zlasti pri predstavitvi pla‐
ninske organizacije v celoti, pri zavarovanju članstva ter pri vzpostavitvi centralnega imenika članstva.
 Novo društvo mora izpolnjevati pogoje, kot jih določa zakon o društvih. Nova društva se v PZS sprejema enkrat letno v
jesenskem obdobju, pravico glasovanja na skupščini pridobijo po uspešno prestani uvajalni dobi (dve leti pod mentors‐
tvom enega od društev).
 Člani PZS se razvrstijo v tri skupine:
A – društva, ki izpolnjujejo pogoje številčnosti članstva, zastopanosti različnih organiziranih oblik dejavnosti in skrbi za
vzdrževanje planinske infrastrukture
B – društva, ki ne izpolnjujejo pogojev za A društva
C– društva, ki so pridružena in katerih posamezni člani nimajo pravic in ugodnosti članstva
 Društvo z A liste ima dodatna ugodnosti, ki so določene s posebnim pravilnikom (prijava na razpise komisij PZS,
sofinanciranje programov/projektov iz sredstev planinskega sklada, možnost kandidiranja članov v organe komi‐
sij).
 Pridruženi člani so društva in pravne osebe (ne pa posamezniki), ki jim izvajanje planinstva ni osnovna dejavnost.
Pridruženi člani nimajo pravice glasovanja na skupščini PZS, imajo pa pravico do sodelovanju v dejavnostih PZS.
Pridruženi člani plačajo enotno članarino v višini, kot jo določi upravni odbor (predlog: 50 individualnih osnovnih
članarin za odrasle).
 Kategorije članov društev niso statutarna kategorija, ampak je to urejeno s pravilnikom, ki ga sprejema upravni odbor
po predhodni javni obravnavi.
 Članstvo v društvu ne zapostavlja nikogar – ne po starosti, ne po spolu, jeziku, veri, nacionalni ali socialni pripadnosti.
Društvo s svojim delovanjem zagotavlja najvišjo raven spoštovanja človekovih pravic.
 Častni člani PZS lahko postanejo nekdanji predsedniki PZS ali veterani, ki so že prejeli svečano listino PZS. Častni člani
so vabljeni na skupščine ter slavnostne dogodke PZS in brezplačno prejmejo naročnino na Planinski vestnik. Istočasno
ima lahko PZS največ 5 častnih članov.
3.2.7. ORGANI

Organi PZS so: skupščina, predsednik, upravni odbor, predsedstvo, komisije, stalni odbori, podružnice (različica 2:
MDO), nadzorni odbor, častno sodišče in varuh pravic gora.

Skupščina PZS je najvišji organ, ki sprejema statut, programska vodila, zavezujoče sklepe in usmeritve in se sestaja
vsako leto. Sestavljena je iz glasov društev (z liste A in B) glede na absolutno število članov v društvih (delničarski
princip). Udeležba na skupščini je za člane obvezna. Delegat na skupščini je zaradi opolnomočenja praviloma pred‐
sednik PD. Skupščino PZS vodi predsednik skupščine, ki ga izvoli skupščina.

Predlogi sklepov skupščine so v naprej pripravljeni in objavljeni ob sklicu. Društva vlagajo dopolnila k predlogom
sklepov, do katerih se pred skupščino opredeli predsedstvo PZS. Najprej se glasuje o predlogu predsedstva PZS.

Predsednik izvaja finančni načrt in predstavlja PZS tako doma kot v tujini. Ima omejen mandat: lahko je izvoljen naj‐
več dvakrat zaporedoma. Kandidat za predsednika PZS mora izpolnjevati pogoje vsaj fakultetne izobrazbe, planinske
usposobljenosti, nekdanji predsednik PD, znanje tujega (svetovnega) jezika in da ni funkcionar politične stranke.

Funkcija voljenega funkcionarja PZS je nezdružljiva z voljeno funkcijo v organih politične stranke na občinski ali drža‐
vni ravni (zgolj članstvo v politični stranki ni ovira za opravljanje funkcije funkcionarja PZS).

Upravni odbor je sestavljen iz neposredno na skupščini voljenih članov – načelnikov podružnic (volitve potekajo po
sistemu, da na skupščini prisotna PD iz področja določene podružnice (različica 2: MDO) volijo svojega načelnika
podružnice (različica 2: MDO), s čimer se poenoti mandatno obdobje), ter do deset voljenih članov (v to kvoto se ne
štejejo člani predsedstva, ki so tudi člani upravnega odbora). Za voljene člane se uvede t.i. ženska kvota (20 %) zara‐
di zagotavljanja enakopravnega zastopanja obeh spolov.

Upravni odbor sprejema letne načrte in poročila, sprejema gradiva za skupščino PZS, daje soglasja k pravnim aktom
in določenim odločitvam komisij, opravlja imenovanja predstavnikov PZS v zunanjih organizacijah, sprejema sistem
članarine, sprejema nova društva ter podeljuje najvišja priznanja.

Predsedstvo sestavljajo predsednik in do štirje podpredsedniki, ki so neposredno izvoljeni na skupščini po manda‐
tarskem principu. Predsedstvo operativno izvaja vsebinski načrt dela PZS, podeljuje osnovna priznanja, za strokovno
službo sprejema sistematizacijo delovnih mest in druge predpise, potrjuje gradiva za seje upravnega odbora, izvaja
odločitve upravnega odbora, daje soglasja k predstavnikom komisij v zunanjih organizacijah ter odloča o zadevah,
operativnega pomena.
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Komisije so jedro dejavnosti zveze: mladinska, alpinistična, za planinske koče in poti, vodniška, športno plezalna,
varstvo gorske narave ter komisija za gorske športe. Te komisije imajo svoje lastne zbore dejavnosti, svoje lastne
pravilnike in organiziranost, ki sloni na usposabljanju strokovnih delavcev. Komisije delujejo v okviru sprejeta letne‐
ga programa in finančnega načrta. Načelniki komisij so voljeni neposredno na zboru dejavnosti in niso člani uprav‐
nega odbora PZS, sodelujejo pa v delu predsedstva in upravnega odbora PZS. Upravni odbori komisij štejejo do 11
članov, komisije imajo do tri stalne odbore. K najpomembnejšim odločitvam komisij daje soglasje upravni odbor.
Stalni odbori PZS so štirje: za usposabljanje in preventivo, za članstvo, za pravne zadeve in za založništvo in propa‐
gando. Odbor za usposabljanje in preventivo prevzame vse naloge sedanje Komisije za usposabljanje in preventivo.
Odbor za članstvo prevzame vse naloge s področja zagotavljanja kakovosti članstva, njihovega osebnega razvoja,
upravljanja s človeškimi viri, stari (po stažu) člani, novi člani, družine, veterani in priznanja. Odbor za pravne zadeve
sodeluje pri pripravi predlogov pravnih aktov, se opredeljuje do vseh drugih zadev pravne narave in daje pravno
mnenje k razlagi statuta v času med dvema skupščinama (razlage sprejema upravni odbor, potrdi pa jih skupščina
na svoji prvi seji). Odbor za založništvo in propagando prevzame usklajevanje planinskih medijev na ravni temeljnih
usmeritev in skrbi za enotno založniško dejavnost PZS.
Podružnice (različica 2: MDO) ustanovijo društva in so organ v sestavi PZS (imajo podoben status kot sedanje komi‐
sije). Podružnic (različica 2: MDO) je do dvanajst. Podružnice (različica 2: MDO) pospešujejo in olajšujejo društveno
delovanje ter preprečujejo in blažijo spore med društvi in zvezo. Podružnico lahko vodi odbor, ki ga sestavlja načel‐
nik in dva namestnika ter vodje dejavnosti. Načelnik je neposredno izvoljen na skupščini PZS za dobo štirih let
(poenotenje mandata organov) iz vrst članic podružnice in je voljeni član upravnega odbora PZS. Načelnik je zaradi
opolnomočenja praviloma nekdanji predsednik planinskega društva. Podružnica se sestaja vsaj enkrat letno, pravilo‐
ma pa pred vsako sejo upravnega odbora PZS.
Varuh pravic gora je ugleden član društev in od organov PZS neodvisen organ, ki ga izvoli skupščina in se operativno
odziva na nedovoljene ali sporne prostorske posege v gorah. Varuh pravic gora ima univerzitetno izobrazbo s podro‐
čja varstva narave (ali sorodnih področij) in je uveljavljen strokovnjak. Strokovno pomoč mu nudi komisija za varstvo
gorske narave in strokovna služba.
Tržne dejavnosti se organizira kot podjetje v 100% lasti PZS in prevzame pod svoje okrilje pretežni del sedanje deja‐
vnosti Planinske založbe, trženje Planinskega vestnika in ostalih planinskih medijev, gorsko popotništvo, vzdrževanje
in označevanje poti za zunanje investitorje, trženje PUS Bavšice, odnose z javnostmi, marketing ter trženje ostalih
storitev PZS.
Organi uporabljajo enoten poslovnik in praviloma odločajo z dogovorom oziroma z večino glasov navzočih. Uvede se
možnost izvedbe e‐sej. V primeru neodločenega izida odloči glas predsedujočega. Sklepi so veljavni takoj. Uveljavi
se nezdružljivost funkcij na ravni hierarhije organizacije in ločenost stroke od planinske politike.

3.2.8. POSLOVANJE IN UPRAVLJANJE PREMOŽENJA











PZS skrbi za zgrajene, nadelane, urejene, označene in vzdrževane objekte, naprave in oznake, ki sestavljajo društve‐
no premoženje, ki je na voljo članom in nečlanom. Društveno premoženje je tudi nakopičeno planinsko znanje, veš‐
čine in izkušnje, vodniška in strokovna literatura, zemljevidi, materialne pravice in ugled, ki so ga s svojim delom
člani ustvarili v preteklosti.
V desetletjih ustvarjeno premoženje PZS upravlja po načelu dobrega gospodarja. To premoženje je nerazdelno in si
ga člani PZS v nobenem primeru ne morejo razdeliti, niti takrat, ko okoliščine privedejo do tega, da društvo preneha
delovati. PZS ne sme opravljati pridobitne dejavnosti kot svoje izključne dejavnosti, ampak le kot dopolnilo osnovni
nepridobitni dejavnosti. PZS s svojo dejavnostjo v nobenem primeru ne ustvarja dobička. PZS lahko neposredno
opravlja pridobitno dejavnost pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti določa zakon.
PZS opravlja predvsem t. i. nepravo pridobitno dopolnilno dejavnost, saj dejavnost PZS ni usmerjena v ustvarjanje
presežkov prihodkov nad odhodki. Neprava pridobitna dejavnost PZS ne pomeni edinega vira sredstev za delovanje.
Morebitni presežek prihodkov nad odhodki iz vseh dejavnosti in drugih virov, ki ga PZS doseže z neposrednim oprav‐
ljanjem neprave pridobitne dejavnosti, PZS trajno namenja za uresničevanje svojega nepridobitnega namena, ciljev
in nalog in se sme uporabiti le za doseganje namenov društva v skladu s temi pravili.
Nepremično premoženje, ki je v lasti PZS, sme PZS odtujiti samo s sklepom skupščine in s predhodnim soglasjem
upravnega odbora PZS. Nepremično premoženje, ki je v lasti društev, sme društvo odtujiti samo s sklepom občnega
zbora. V statut se vnese določba o solastnini za nekdanje skupno premoženje, ki jo je uveljavila skupščina PZS leta
1999 (PZS je do 10 % lastnik nepremičnin).
PZS ima pravico in dolžnost skrbeti za premoženje s svojim prostovoljnim delom. Vrednotenje prostovoljnega dela
poteka po metodologiji predpisani s posebnim pravilnikom. Vrednost opravljenega prostovoljnega dela predstavi v
poročilu PZS predsednik.
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3.2.9. SODELOVANJE

PZS pri izvajanju programa sodeluje s člani, s sosednjimi in sorodnimi društvi ter zvezami, organi lokalnih skupnosti
in države. V delo teh organizacij se lahko na različnih ravneh kot planinski strokovnjaki vključujejo predstavniki PZS.
PZS usklajuje svoj interes z drugimi organizacijami ter se dogovarja in sporazumeva z njimi o skupnem delovanju.
PZS je polnopravni član UIAA, CAA, ERA in OKS. V organe upravljanja teh organizacij upravni odbor imenuje svoje
predstavnike, v posamezne odbore pa svoje predstavnike imenuje pristojen komisije s soglasjem predsedstva.
Usmeritve za delo predstavnikov sprejema predsedstvo.

Pri sodelovanju je treba spoštovati načelo neodvisnosti pri določanju lastnih ciljev in dejavnosti ter se vzdržati vsakr‐
šnih ravnanj, ki takšno neodvisnost ogrožajo. Sodelovanje, ki temelji na vzajemnosti in skupnih načelih oziroma
izhodiščih, morata spoštovati obe strani. Obe strani se zavezujeta, da bosta aktivnosti izvajali samo znotraj stvarnih
materialnih in drugih okvirov.
3.2.10. REŠEVANJE SPOROV
Poleg arbitraže se v skladu z zakonom o društvih dovoli možnost reševanja na sodišču kot drugostopenjski organ odločanja.
3.2.11. STROKOVNA SLUŽBA
Strokovna služba PZS skrbi za profesionalno podporo vsem dejavnostim v PZS.
Strokovno službo vodi generalni sekretar, ki ga s soglasjem upravnega odbora imenuje in razrešuje predsednik PZS s sklepom.
Mandat generalnega sekretarja traja najdlje do prenehanja rednega mandata predsednika PZS, ki ga je imenoval (po preteku
rednega mandata predsednika PZS je generalni sekretar vršilec dolžnosti do prve seje upravnega odbora). Generalni sekretar je
po funkciji član predsedstva in upravnega odbora brez glasovalne pravice.
Strokovna služba se po vsebini dela deli na strokovni in administrativni del. Zaposleni v strokovnem delu morajo imeti pridob‐
ljen strokovni naziv v planinstvu in so po funkciji člani komisije, za katero izvajajo profesionalno podporo, brez glasovalne pravi‐
ce.
3.2.12. OBVESTILA, PLANINSKI VESTNIK IN SPLETNA STRAN
Obvestila, Planinski vestnik in spletna stran so planinski mediji. Z definicijami se v statutu določijo usmeritve v delovanju, odbor
za založništvo in propagando pa skrbi za usklajeno delovanje.
3.2.13. PRIZNANJA
Poveča se pomen priznanj PZS, ki se podeljujejo stopenjsko, tako, da posamezne dejavnosti PZS podeljujejo samo omejeno
število najvišjih priznanj za dolgoletne in izjemne dosežke na področju, ki ga posamezna dejavnost pokriva. Redna aktivnost se
nagrajuje z osrednjimi priznanji PZS na predlog društev in po usklajevanju na ravni podružnice (različica 2: MDO).
3.2.14. PRENEHANJE DELOVANJA
Vnesejo se določbe zakona o društvih.
3.2.15. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
Vnesejo se določbe zakona o društvih in prilagoditveni oz. uskladitveni čas za izvedbo sprejetih sprememb.

Borut Peršolja
podpredsednik

Tone Tomše
podpredsednik
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Izhodišča za nov statut Planinske zveze Slovenije ‐ TAJNO GLASOVANJE

Ad 8)

Na podlagi razprav na jesenskih posvetih po MDO‐jih je predsedstvo pripravilo novo verzijo izhodišč za nov statut PZS, kjer je
upoštevanih več pripomb in predlogov. So pa bila mnenja na jesenskih posvetih pri štirih predlogih sprememb zelo različna (od
podpore do nestrinjanja). Zato izredni skupščini PZS, predlagamo ločeno glasovanje o spodaj navedenih predlogih, ki bodo v
primeru večinske podpore vključeni v izhodišča oz. se bodo izhodišča prilagodila glede na rezultate tajnega glasovanja.
1. POIMENOVANJE PODROČNEGA ZDRUŽEVANJA PLANINSKIH DRUŠTEV
Med planinci in splošno javnostjo je izraz MEDDRUŠTVEN ODBOR PD težje razumljiv in slabo prepoznaven. V kolikor menite, da
bi bilo potrebno naziv za področno združevanje planinskih društev spremeniti, potem obkrožite enega izmed dveh predlogov za
nov naziv. V kolikor preimenovanja ne podpirate in se strinjate, da se še naprej uporablja izraz MDO, potem obkrožite odgovor
c.:
a.) PODRUŽNICA
b.) ZDRUŽENJE PD
c.) PREIMENOVANJA NE PODPIRAMO, IZRAZ NAJ OSTANE MDO
2. TRŽNE DEJAVNOSTI
Tržne dejavnosti se organizira kot podjetje v 100% lasti PZS in prevzame pod svoje okrilje pretežni del sedanje dejavnosti Pla‐
ninske založbe, trženje Planinskega vestnika in ostalih planinskih medijev, gorsko popotništvo, vzdrževanje in označevanje poti
za zunanje investitorje, trženje PUS Bavšice, odnose z javnostmi, marketing ter trženje ostalih storitev PZS.
ZA

PROTI

3. GLASOVANJE NA SKUPŠČINI
Skupščina PZS je najvišji organ in je sestavljena iz glasov društev glede na absolutno število članov v društvih (delničarski prin‐
cip) oz. ima vsako društvo toliko glasov, kot je imelo članov v preteklem letu.
ZA

PROTI

4. PLANINSKA DRUŠTVA VČLANJENA V PLANINSKO ZVEZO SLOVENIJE
VARIANTA 1: Novo društvo mora izpolnjevati vsebinske pogoje: številčnost članstva (vsaj 50 odraslih), ureditev dejavnosti mla‐
dih, skrb za usposobljenost strokovnega kadra, vzdrževanje vsaj ene planinske poti, uspešno prestana sprejemna doba (dve leti
pod mentorstvom enega od društev). Dosedanja društva morajo v prehodnem obdobju petih let prevzeti skrb za vsaj eno pla‐
ninsko pot, skrb za tradicionalno planinsko prireditev, urediti dejavnost mladih, usposobiti strokovne kadre ter povečati število
članov na vsaj 50 odraslih članov (vsaj trikrat v opazovanem obdobju). Specializirana društva (plezalni in alpinistični klubi), za
katere veljajo nižji številčni kriteriji glede članstva, lahko prevzamejo skrb za planinske poti in/ali za plezališča oz. izvedbo ple‐
zalne oz. alpinistične šole na ravni podružnice.
VARIANTA 2: Novo društvo mora izpolnjevati pogoje, kot jih določa zakon o društvih. Nova društva se v PZS sprejema enkrat
letno v jesenskem obdobju, pravico glasovanja na skupščini pridobijo po uspešno prestani uvajalni dobi (dve leti pod mentors‐
tvom enega od društev). Člani PZS se razvrstijo v tri skupine:
A – društva, ki izpolnjujejo pogoje številčnosti članstva, zastopanosti različnih organiziranih oblik dejavnosti in skrbi za vzdr‐
ževanje planinske infrastrukture
B – društva, ki ne izpolnjujejo pogojev za A društva
C– društva, ki so pridružena in katerih posamezni člani nimajo pravic in ugodnosti članstva

Društvo z A liste ima dodatna ugodnosti, ki so določene s posebnim pravilnikom (prijava na razpise komisij
PZS, sofinanciranje programov/projektov iz sredstev planinskega sklada, možnost kandidiranja članov v orga‐
ne komisij).

Pridruženi člani so društva in pravne osebe (ne pa posamezniki), ki jim izvajanje planinstva ni osnovna dejav‐
nost. Pridruženi člani nimajo pravice glasovanja na skupščini PZS, imajo pa pravico do sodelovanju v dejavnos‐
tih PZS. Pridruženi člani plačajo enotno članarino v višini, kot jo določi upravni odbor (predlog: 50 individual‐
nih osnovnih članarin za odrasle).
Obkrožite varianto, ki jo podpirate:

VARIANTA 1
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--------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------

ČLAN PZS _____________________________________

ZA UGOTOVITEV
SKLEPČNOSTI,

(planinsko društvo, klub)

ODDATI OB VSTOPU V
DVORANO

POOBLASTILO
______________________________________ JE DELEGAT/KA
(ime in priimek)

NA ZASEDANJU IZREDNE SKUPŠČINE PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE,
dne, 4. decembra 2010 v Celju.
Član PZS
_________________________
PREDSEDNIK
MP
_________________________

--------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------

ČLAN PZS _____________________________________

ZA PREVZEM GLASOVNIC IN
KANDIDATNE LISTE ZA
TAJNO GLASOVANJE

(planinsko društvo, klub)

POOBLASTILO
______________________________________JE DELEGAT/KA
(ime in priimek)

NA ZASEDANJU IZREDNE SKUPŠČINE PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE,
dne, 4. decembra 2010 v Celju.
Član PZS
_________________________
PREDSEDNIK
MP
_________________________

--------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------
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Navodilo za glasovanje
V skladu s 34. členom Statuta PZS (Obvestila PZS, št. 9/ 2007) imajo delegati članov PZS število glasov odvisno od
števila članov s plačano članarino v preteklem letu.
Člani PZS, ki ne izkazujejo lastnega članstva nimajo glasov za odločanje!
Člani PZS, ki imajo do 1000 članov, imajo za odločanje v Skupščini PZS 1 (en) glas, za vsakih začetih 1000 članov,
pa še 1 (en) glas za odločanje.
Člani PZS z več kot 1000 člani imajo naslednje število glasov:
Planinsko društvo

število glasov

KRANJ

2

RADOVLJICA

2

LJUBLJANA MATICA

4

KAMNIK

2

Glasovalne kartone bodo delegati članov PZS prejeli ob vstopu v prostor, kjer bo zasedala Skupščina PZS ob
predložitvi pooblastila za ugotavljanje sklepčnosti.
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Prijava k razpravi
NA IZREDNI SKUPŠČINI PZS, dne 4. decembra 2010

DELEGAT _____________________________________________________________________________
(ime in priimek)

ČLAN ________________________________________________________________________________
(naziv člana PZS – društvo, klub)

PRIJAVLJAM RAZPRAVO K:

____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/
TOČKI DNEVNEGA REDA.

VSEBINA RAZPRAVE:

PREDLOG SKLEPA:

ODDAJTE PREDSEDNIKU DELOVNEGA PREDSEDSTVA!
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