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Foto: Magda Šalamon

Slovenski planinski muzej v Mojstrani bo tudi v prihodnem letu pripravljal razstave in dogodke na temo planinstva, ki bodo
objavljeni na spletni strani www.planinskimuzej.si.
Vljudno vabljeni!

Obvestilo strokovne službe
Spoštovani planinci!
Obveščamo vas, da bo v petek, 31. decembra 2010, sedež Planinske zveze Slovenije na Dvorakovi ulici 9 v Ljubljani
ZAPRT!
Hvala za razumevanje!
V.d. generalnega sekretarja
Vera Šmid
Obvestila Planinske zveze Slovenije
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Mednarodni dan gora, 11. december
vrednoto, ki jim jo potrošniška družba vztrajno pripisuje in s
pridom izkorišča v svoje namene. Čas je, da prostovoljstvu
damo težo in vrednost, ki mu gre. Čas je, da se obrnemo od
'imeti' k 'biti'.

Mednarodni dan gora je letos posvečen manjšinam in
domorodnim ljudstvom. Ker pa smo nedavno, 5. decembra,
praznovali mednarodni dan prostovoljcev in ker bo naslednje
leto evropsko leto prostovoljstva, hkrati pa sta kar dve naši
članici dobili pomembno priznanje na tem področju, smo se v
Planinski zvezi odločili, da ob mednarodnem dnevu gora
izpostavimo predvsem prostovoljstvo – prostovoljstvo kot
temelj našega delovanja in kot vrednoto, za katero se splača
potruditi in delati.

Ponosni smo na vse prostovoljce, ki vlagajo v svoje planinsko
delo v društvih in planinski organizaciji svoj čas, trud,
energijo, veselje, navdušenje, ideje in svoje znanje.
Ponosni smo na naši dve nagrajeni članici. Na Rozalijo Skobe,
članico PD Krka Novo mesto in nekdanjo načelnico Komisije
za varstvo gorske narave, ki je ob mednarodnem dnevu
prostovoljstva in odprtju evropskega leta prostovoljstva 2011
med dvanajstimi posamezniki iz cele Slovenije prejela plaketo
Državnega sveta RS za najzaslužnejšo prostovoljko leta 2010.
Rozalija je že več kot 36 let uspešna pri delu na področju
vzgoje mladih in varovanja narave, predvsem gorske. V letu
1997 je PZS na osnovi njenega uspešnega dela in dela KVGN
pridobila tudi status društva, ki dela v javnem interesu na
področju ohranjanja narave. Ob prejemu plakete je med
drugim dejala: »Zelo sem vesela, hvaležna, počaščena in
ponosna. Menim, da je to tudi veliko priznanje za Planinsko
zvezo Slovenije in predvsem za Komisijo za varstvo gorske
narave PZS, ker smo s tem nekako vsi
tisti, ki smo v zadnjih letih delali v
komisiji, dokazali, da smo delali dobro
in da smo na pravi poti.«

Osebno zadovoljstvo, nasmeh na obrazu ljudi, besedica
HVALA, to so naša plačila in pa seveda ljudje, ki se vedno
znova vračajo na naše izlete, pohode, aktivnosti,
izobraževanja, postanejo aktivni društveni delavci ali aktivni
tudi kot strokovni kadri prostovoljci – vodniki PZS, markacisti,
vaditelji orientacije, mladinski voditelji, traserji, varuhi gorske
narave, turno‐kolesarski vodniki, mentorji planinskih skupin,
trenerji športnega plezanja, sodniki športnega plezanja,
inštruktorji planinske vzgoje in alpinistični inštruktorji ... Vsi ti
strokovni kadri, vsi društveni delavci in delavci v sami
planinski organizaciji, ki ima skoraj 60.000 članov, od vodstva,
do vseh komisij itd. so prostovoljci.
V Evropi več kot 100 milijonov
ljudi opravlja na svojem področju
prostovoljno delo, ki ni poplačano
z denarjem. Prispevajo čas,
energijo, znanje. Po raziskavi
Evropske unije nas uvrščajo v
države
z
nizko
stopnjo
prostovoljnega dela. Prav gotovo
tega ne moremo reči na Planinsko
zvezo
Slovenije,
kjer
je Foto: Stane Babič
prostovoljstvo naš temelj, zapisan
tudi v Statutu PZS, in ki preveva sleherno delo v planinstvu.
Vendar pa si želimo, da prostovoljstvo v Sloveniji okrepimo
tudi s pomočjo vas vseh v pravi socialni kapital.

Ponosni smo tudi na Magdaleno
Strmšek iz PD Moravče, ki je postala s
še šestimi prostovoljci ambasadorka
prostovoljstva v evropskem letu
prostovoljstva 2011. Magdalena, ki
deluje na področjih preventive,
odvisnosti,
mladostnikov,
v
mednarodnem prostovoljstvu in mladinskih izmenjavah, pa
tudi kot spremljevalka oseb z motnjo v duševnem razvoju,
pravi: »Ponosna sem, to je častno imenovanje. Čeprav mi je
prostovoljstvo namreč nek način življenja. Ne obremenjujem
se, kje vse in v katerih društvih sem vse aktivna. Kjer me
potrebujejo, pomagam, tudi v planinskem društvu na
mladinskih izletih, taborih. Ta nagrada, imenovanje, je
nagrada tudi za vse številne prostovoljce v lokalni skupnosti,
ki niti HVALA ne dobijo, a jim je prostovoljstvo prav tako način
življenja. Zakaj sem prostovoljka? Čisto preprosto zaradi
osebnega zadovoljstva – več kot daješ, več dobiš. Jaz sem
dobila ogromno, tako znanja kot prijateljev, veliko sem
pridobila tudi na samospoštovanju in samozavesti, na
vrednotah. Čeprav velikokrat ni odziva, vsak ti ne bo rekel
HVALA, tvoje delo velikokrat ni opaženo, a upanja s tem ne
smeš izgubiti. Vredno je, verjemite.«

Država namerava prostovoljstvo tudi zakonsko urediti.
Nevladne organizacije s(m)o prvi osnutek Zakona predale
vladi že leta 2004. Po večletnem čakanju so se v letu 2008
okrepili pritiski nevladnih organizacij po sprejemu tega
zakona. Letošnjega 29. oktobra je Vlada RS je sprejela
besedilo predloga Zakona o prostovoljstvu, ki mu je zdaj
odprta pot za sprejem v Državnem zboru. Za spodbujanje
prostovoljstva je predvidena priprava strategije razvoja
prostovoljstva, ki jo bo Vlada RS sprejemala za obdobje petih
let.
Strinjamo se, da je prostovoljstvo potrebno spodbuditi s še
večjo pozornostjo tako v družbi kot pri posameznikih.
Prostovoljsko delo v Sloveniji do sedaj še nikoli ni bilo
celovito sistemsko urejeno, kar je marsikdaj oviralo izvajanje
posameznih prostovoljskih del. Sprejetje zakona prinaša tudi
priznanje o pomembnosti prostovoljstva in prvič podaja
sistemske vzvode za njegov razvoj. Zakon ureja pomembna
vprašanja nevladnih organizacij, zato si prizadevamo za
njegovo sprejetje. Želimo si tudi, da so v zakonu združeni
interesi vseh prostovoljcev in prostovoljskih organizacij

V duhu evropskega leta prostovoljstva 2011 in prostovoljstva,
brez katerega ne bi bilo naše planinske organizacije z motom
»planinstvo kot način življenja« in ne bi bilo mladih
nadebudnih mladih planincev v vrtcih ne zadovoljnih, veselih
naših članov zrelih let, vam želim: »Bodi prostovoljec,
spreminjaj svet!«
Bojan Rotovnik,
predsednik PZS

Čas je, da denar in materialne dobrine izgubijo vrednost kot
Obvestila Planinske zveze Slovenije
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IZREDNA SKUPŠČINA PZS
Izredna Skupščina Planinske zveze Slovenije 2010, dogovor PZS – GRZS podpisan
V glavni dvorani Narodnega doma Mestne občine Celje je v
soboto, 4. decembra 2010, potekala izredna skupščina
Planinske zveze Slovenije. Zbralo se je 130 delegatov od 257,
kolikor je planinskih društev. V drugem delu pa se je število
celo povečalo na 132 delegatov. Po glasbenem uvodu
Šaleškega študentskega okteta je predsednik PZS Bojan
Rotovnik v nagovoru pozdravil vse prisotne. V govoru je še
posebej izpostavil temelj planinstva, prostovoljstvo, in čestital
Rozaliji Skobe (PD Krka Novo mesto), ki je prejela priznanje za
najprostovoljko leta 2010, ter pozdravil ambasadorko
evropskega leta prostovoljstva 2011 Magdaleno Strmšek iz PD
Moravče. Izrazil je željo za prehod iz formalnih okvirov, v
katerih se planinska organizacija trenutno nahaja, na bolj
vsebinsko delovanje, kot je npr. prenova akcij Ciciban
planinec in Mladi Planinec. Poleg obravnavanja izhodišč za
nov statut, sta pomembna tudi vsebinski in finančni načrt dela
za leto 2011, obravnavana na tej skupščini. Na koncu je pozval
planinska društva na plačilo obveznosti do Slovenskega
planinskega muzeja.

Dogovor o sodelovanju med GRZS in PZS sta podpisala predsednik
GRZS Igor Potočnik (levo) in predsednik PZS Bojan Rotovnik (desno)

Susman Šegatin je predstavila prenovo akcij Ciciban planinec
in Mladi planinec, kjer je cilj prenove pritegniti v naše vrste
čim več najmlajših.
Izvedene so bile tudi dopolnilne volitve z javnim glasovanjem
za prazno mesto podpredsednika PZS, ki ga je zasedla Slavica
Tovšak (PD Jakoba Aljaža), za ostala mesta so delegati
glasovali tajno. Tako je Mihael Kersnik (PD Dovje – Mojstrana)
postal tožilec pri Častnem sodišču PZS, Dragica Onič (PD
Poljčane) namestnica člana častnega sodišča, Irena Matekovič
(PD Krka Novo mesto) članica Nadzornega odbora PZS in
Mirko Tovšak (PD Mislinja) v drugem krogu član Upravnega
odbora PZS.
Podpredsednik PZS Borut Peršolja je v sedmi točki predstavil
vsebinski in finančni plan za leto 2011. Vsebinski program
dela predsedstva PZS, program dela komisij in odborov ter
finančni načrt za leto 2011 so bili z večino sprejeti.
Bojan Rotovnik je v predstavitvi izhodišč za nov statut
predstavil razloge za spremembe, usmeritve za nov statut,
dileme, ki so se pojavile v javnih obravnavah, katera izhodišča
so bila nerazumljena, ter načrte za prihodnost. Pred
glasovanjem so se v razpravo vključili Darko Lorenčič (PD
Paloma), Jurček Nowakk (PD Moravče) in Jože Rovan iz
Komisije za turno kolesarstvo PZS.

Za delovno predsednico je bila izvoljena predsednica
Savinjskega meddruštvenega odbora Manja Rajh. Predlog
Marjana Burje (PD Kranj) o izločitvi točke o izhodiščih za nov
statut PZS ni bil sprejet, zato je skupščina v nadaljevanju
potekala po predlaganem dnevnem redu.
Sledila je predstavitev dogovora o sodelovanju PZS in GRZS,
ki jo je zbranim predstavil podpredsednik PZS Tone Tomše.
Kronološkemu pregledu sodelovanja je sledil vsebinski del, saj
naj bi sodelovanje med obema zvezama, koristilo
obiskovalcem gora v obliki skrbi za varnost, pa na
preventivnemu področju, izmenjevanju izkušenj in prenašanju
znanj na člane obeh zvez ter širšo planinsko in ostalo javnost.
Ustanovljen je bil tudi odbor Gore in varnost, sestavljen iz
predstavnikov PZS (Borut Peršolja, Drago Horjak, Tomo
Česen) in GRZS (Franc Miš, Jani Bele, Ljubo Hansel). V letu
2012 naj bi tako na podlagi trdega skupnega dela že
predstavili nacionalni program varnosti v gorah, kakovosten,
strokoven in finančno podprt program. Predsednika obeh
zvez, Bojan Rotovnik in Igor Potočnik, sta dogovor o

Predlog izhodišč za nov Statut PZS kot tak je bil sprejet z
večino glasov.
Sledilo je tajno glasovanje o štirih glavnih izhodiščih za nov
statut, od teh je bil sprejet predlog o nespreminjanju imena
MDO, o glasovanju na skupščini in sprejeta je bila nova
varianta o včlanjevanju novih planinskih društev, medtem ko
organiziranje tržne dejavnosti v planinski organizaciji ni bilo
sprejeto.
Predsednik PZS je na koncu podal informacijo o članarini za
leto 2012, ko naj bi se članarina vsebinsko veliko bolj
obogatila, uvedene naj bi bile določene novosti, želja je tudi
plačevanje članarine neposredno v kočah itd. Za pripravo vseh
sprememb bo izvedenih več aktivnosti (javna razprava,
analiza ugodnosti, promocija članstva, uvajanje dodatnih
možnosti plačila ...). V letu 2011 pa članarina ostaja enaka kot
v 2010. S to točko se je skupščina tudi zaključila.

Podpredsednik PZS Tone Tomše je predstavil vsebino dogovora o
sodelovanju med PZS in GRZS

sodelovanju nato tudi svečano podpisala.
Strokovna sodelavka Mladinske komisije PZS Veronika
Obvestila Planinske zveze Slovenije
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IZREDNA SKUPŠČINA PZS
Novoizvoljena podpredsednica PZS Slavica Tovšak, PD Jakoba
Aljaža, je ob izvolitvi povedala: »Vsekakor moram reči, da me
je povabilo predsednika Bojana Rotovnika presenetilo, čeprav
sem spremljala dejavnost novega vodstva takoj po izvolitvi in
sem ugotavljala, da se v planinski organizaciji pripravljajo
spremembe, prišle so nove ideje, za kar sem bila vedno
navdušena in me je pravzaprav to delo pritegnilo. Funkcijo
sem vzela kot izziv, kajti zdi se mi, da imam določene izkušnje,
tako na področju planinstva, kot tudi sicer in bi lahko s svojim
znanjem doprinesla k temu, da se uresniči, kar si je vodstvo
zadalo. Program, ki so ga danes predstavili, je tudi moj
program in mislim, da mi ne bo težko delati in uresničevati te
ideje. Vem, da bo to terjalo veliko mojega prostega časa in da
bom morala začeti razmišljati o tem, kako s funkcijami, ki jih
še imam v okviru planinske organizacije naprej, kajti biti
kvaliteten na mnogih področjih je nemogoče. Najbolj mi je
žal, da zapuščam svoje prijatelje v uredništvu Planinskega
vestnika, ki so resnično odlični, in s katerimi sem se zelo dobro
ujela; vem, da so delavni in marljivi. Ni mi problem delati, če
le bo to tisto, kar si želijo planinska društva, kajti nismo sami
sebi namen, pač pa delamo v dobrobit celotne planinske
organizacije, za katero si želim, da bi bila sodobna evropska
organizacija, ki bo lahko na vseh nivojih svojega delovanja
brez sramu pokazala svoj obraz.«

Nova podpredsednica PZS Slavica Tovšak

Andrej Brvar, PD Domžale, predsednik nadzornega odbora
PZS je o tokratni izredni skupščini in delu v prihodnje v PZS
dejal: »Na rednih skupščinah je železni repertoar in tam
velikih vsebinskih razprav običajno ni, saj je treba obravnavati
in sprejeti nujne dokumente. Zato pozdravljam take oblike
srečanj, ki pa jih ne bi imenoval izredne, pač pa bi jih
preimenoval. Gre za srečanja, kjer lahko vodstvo komunicira z
bazo na najbolj direkten način, kar se je pokazalo tudi danes,
ko je vodstvo preverjalo nekatere ideje, ki so si jih zastavili.
Razprava sicer ni bila bogata, vendar je bila večina predlogov
potrjenih, kar pomeni, da so delegati vodstvu dali mandat, da
po vsebinski plati nadaljujejo naprej. Osebno me veseli, ker
so delegati eksplicitno zavrnili poskus, da skozi stranska vrata
zopet v planinstvo spravimo strankarske funkcionarje, kar
smo enkrat že odločno zavrnili, me pa po drugi strani žalosti,
da so isti delegati zavrnili možnost, da bi PZS tržne funkcije
opravljala na bolj profesionalni način, kar pomeni, da bi lahko
bolje tržili in imeli večji izplen. To je pač peza delegatskega
sistema, ki ga ta trenutek imamo in to moramo žal sprejeti.«
Obvestila Planinske zveze Slovenije

Andrej Brvar, predsednik Nadzornega odbora PZS

Tajno glasovanje o izhodiščih za nov Statut PZS

Predsedstvo PZS ‐ podpredsednika Tone Tomše in Borut Peršolja,
predsednik Bojan Rotovnik in nova podpredsednica PZS Slavica
Tovšak

Irena Mušič Habjan in Vladimir Habjan
Foto: Vladimir Habjan
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PODELITEV NAJVIŠJIH PRIZNANJ PZS
Podelitev najvišjih priznanj PZS 2010
V soboto, 4. decembra 2010, je v glavni dvorani Narodnega
doma Mestne občine Celje potekala svečana podelitev
najvišjih priznanj Planinske zveze Slovenije za leto 2010.
Podelitev je organiziral Savinjski Meddruštveni odbor (MDO)
planinskih društev v sodelovanju s PZS. Po pozdravnem
nagovoru predsednice Savinjskega MDO‐ja Manje Rajh in
slavnostnem govoru predsednika Planinske zveze Slovenije
Bojana Rotovnika, ki je izpostavil prostovoljstvo kot temelj
našega delovanja, se je prireditev z odličnimi pevskimi vložki
Šaleškega študentskega okteta zaključila s humornim
nastopom članov priložnostnega ansambla, ki je predstavila
zgoščenko Mladinske komisije PZS 'Greva pod objem gora'.
Posebno zahvalo za minulo delo, umetniško sliko, je prejel
Franci Ekar, prejšnji predsednik Planinske zveze Slovenije.
Po uradnem delu prireditve se je druženje dobitnikov priznanj
z gosti nadaljevalo v prijateljskem vzdušju in veselem klepetu.
Dobitniki priznanj Planinske zveze Slovenije 2010:

pozornost, namenjena mladini, pravilna. V sebi sem vedno
čutila potrebo delati z mladimi. Za to mora biti človek rojen.
Pozitiven odziv mladine pa lahko dobiš le, če to počneš z
dušo.«

Zlati častni znak PZS so prejeli: Miljana Avsec (PD
Liboje), Branko Banovac (PD Sežana), Jerica Čretnik (PD
Liboje), Rado Kočevar (PD Kranjska Gora), Meta Petrič (PD
Brežice) in Jože Semprimožnik (PD Vransko).

Srečko Kuret, PD Zabukovica, je prejel spominsko plaketo za
življenjski jubilej, 90 let

Ni prav veliko planincev, ki bi bili pri devetdesetih še vedno
aktivni. Toda Srečko Kuret iz PD Zabukovica je eden izmed
teh. Za svoj častitljiv jubilej, 90 let, je prejel spominsko
plaketo. Takole je razmišljal: »Član PD Zabukovica sem od leta
1945, prej sem bil član PD Celje. V vseh teh letih se je dogajalo
marsikaj. Imeli smo veliko srečanj s prijatelji, s katerimi smo
obiskovali gore, prirejali tečaje, vodili smo mladino na izlete in
jih spodbujali k planinstvu. Družba je bila res dobra, veljalo je
tovarištvo. Zelo sem zadovoljen, da sem dočakal današnji dan.
Če bi bil zdaj mlad, bi vse to ponovil še enkrat. Do zdaj sem
prejel že veliko priznanj in končal mnogo transverzal. Vedno
sem bil zdrav in bil brez nesreč v gorah. Nazadnje sem bil na
Triglavu, ko sem imel 80 let. Novo vodstvo planinske
organizacije je v redu, predsednik je agilen, pa saj so bili tudi
vsi dosedanji v redu. Mladim bi priporočil, da grejo v naravo,
ne pa v gostilno.«

Spominske plakete PZS (ob življenjskem jubileju) so
prejeli: Karel Brečko (PD Železničar Ljubljana), Franc Gorišek
(OPD Koper), Marjan Olenik (PD Sežana) in Ivan Pinter (PD
Zabukovica) za 60 let, Albert Marzidovšek (PD Železničar
Maribor) in Anton Oman (PD Gozd Martuljek) za 65
let, Stanka Demšič (PD TAM Maribor), Angel Keber(PD Nova
Gorica), Jernej Koritnik (PD Kamnik), Štefan Močnik (PD
Križe), Marija Mraz (PD Celje Matica), Franc Pretnar (PD
Gorje), Anton Primožič (PD Celje Matica), Rudolf Robič (PD
Gozd Martuljek), Izidor Sodja (PD Pošte in Telekoma
Celje), Angela Sterniša (PD Gornja Radgona), Ivan Straže (PD
Šentjur) in Maks Žel (PD Pošte in Telekoma Ljubljana) za 70
let, Marija Golob (PD Kamnik), Franc Rožman (PD Gornja
Radgona) in Marjan Rupnik (PD Idrija) za 75 let, Miro
Primožič (OPD Koper), Vida Tratar (PD Zabukovica) za 80 let,
ter Franc Fabčič (PD Sežana) in Srečko Kuret (PD Zabukovica)
za 90 let.
Prejemniki najvišjih planinskih priznanj, svečanih listin PZS, pa
so: Darko Balažič (PD Pošte in Telekoma Ljubljana), Tomaž
Brecelj (PD Ajdovščina), Miro Eržen (PD Dovje ‐
Mojstrana), Rado Goljevšček (PD za Selško dolino
Železniki, Elica Koroševič (PD Gornja Radgona), Tomaž
Planina (PD Iskra Kranj, Ferdinand Rifelj (PD Gornji
Grad), Marjan Rovan (PD Brežice) in Slavica Tovšak (PD
Jakoba Aljaža).
Elica Koroševič, PD Gornja Radgona, dobitnica svečane listine
je ob prejemu najvišjega planinskega priznanja dejala: »V PD
Gornja Radgona smo leta 1980 začeli delati z mladino, s
planinskimi krožki in planinskimi tabori. Smo edino društvo v
MDO PD Pomurje, ki smo imeli v 35 letih vsako leto planinski
tabor za osnovnošolsko in srednješolsko mladino. Vesela sem,
da smo vztrajali do današnjih dni. Listina mi veliko pomeni, je
priznanje za minulo delo in spodbuda tudi za naprej, kolikor
bom pač še zmogla. Je tudi priznanje in dokaz, da je bila
Obvestila Planinske zveze Slovenije

Predsednik Bojan Rotovnik se je zahvalil prejšnjemu predsedniku
Franciju Ekarju za minulo delo

Irena Mušič Habjan in Vladimir Habjan
Foto: Vladimir Habjan
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PODELITEV NAJVIŠJIH PRIZNANJ PZS

Zlati častni znak PZS so prejeli Branko Banovac, Jerica Čretnik, Miljana Avsec, Jože Semprimožnik, Rado Kočevar in v imenu Mete
Petrič, član PD Brežice

Prejemniki spominskih plaket PZS

Prejemniki svečane listine PZS z Jožetom Melanškom, predsednikom Odbora za priznanja PZS (na levi) in predsednikom PZS Bojanom
Rotovnikom na desni

Obvestila Planinske zveze Slovenije
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NAJPROSTOVOLJKA LETA 2010
Rozalija Skobe, najprostovoljka leta 2010
Med letošnjimi prejemniki
plaket
Državnega
sveta
najzaslužnejšim prostovoljcem
za leto 2010 je bila tudi
Rozalija Skobe, članica PD Krka
Novo mesto in nekdanja
načelnica Komisije za varstvo
gorske narave pri Planinski zvezi Sloveniji. Plakete so bile
podeljene na svečani prireditvi ob mednarodnem dnevu
prostovoljstva, in začetku evropskega leta prostovoljstva
2011, 3. decembra 2010. Evropsko leto prostovoljstva 2011
pod geslom »Bodi prostovoljec, spreminjaj svet!« je v imenu
Vlade Republike Slovenije slavnostno odprla ministrica za
javno upravo Irma Pavlinič Krebs.
V pozdravnem nagovoru je predsednik Državnega sveta RS
mag. Blaž Kavčič poudaril vse večji družbeni pomen
prostovoljstva, »saj predstavlja dragoceno, ustvarjalno
zoperstavljanje negativnim pritiskom globalizacije na
medčloveške odnose, družbene, pa tudi okoljske strukture.«
Prostovoljstvo je izpostavil tudi kot enega eden temeljnih
stebrov naše družbe, kajti »širi najplemenitejša stremljenja
človeštva ‐ prizadevanja za mir, svobodo, priložnost, varnost in
pravičnost za vse ljudi.«
Država namerava prostovoljstvo tudi zakonsko urediti.
Predsednik DS je razložil: »Zakaj torej zakon? Menimo, da je v
obdobju krize in številnih problemov, ko družbena klima ni
najbolje naklonjena prostovoljnemu delu, prostovoljstvo
potrebno spodbuditi s še večjo pozornostjo. S sistemskim
pristopom bo, po našem mnenju, mogoče bolj usmerjeno delo,
posebno pozornost pa bo mogoče nameniti tudi projektom, ki
bodo v še večji meri kot doslej vključevale mlade prostovoljce
in tudi projektom, ki so namenjeni mladim.«
Svoje pozdravne besede sta prisotnim, posebej pa še
nagrajenim prostovoljcem in ambasadorjem evropskega leta
prostovoljstva 2011, poslala tudi predsednik Republike
Slovenije dr. Danilo Türk in predsednik Državnega zbora RS
dr. Pavel Gantar.
Prireditev so glasbeno obogatili mladi glasbeniki
prostovoljci, pevca Martina Šraj in Darko Nikolovski ter pianist
Simon Skalar.
Plakete Državnega sveta, ki sta jih podeljevala mag. Blaž
Kavčič in predsednik Zveze društvenih organizacij Slovenije
Janez Matoh, so poleg Rozalije prejeli še naslednji
najzaslužnejši prostovoljci za leto 2010: dr. Janez Bešter, dr.
Aleksander Doplihar, Bojan Javornik, Anton Koren, Leopold
Kremžar, Jožefa Kurent, Žarko Mlekuž, Ignac Pavlin, Dušica
Pleterski Rigler, Rožca Šonc in Branko Vasa.

tudi drugi, ne samo tisti, ki smo že prostovoljci, ker bi si prav
zaradi njene kvalitete Slovenci pridobili mnogo več
prostovoljcev, kot jih imamo sedaj.«
Obrazložitev plakete za najprostovoljko 2010:
Rozalija Skobe, članica PD Krka Novo mesto, je vse svoje
življenje posvetila varstvu narave, zlasti gorske, ter
prostovoljstvu. V tem duhu je 36 let poučevala in vzgajala
mladino na različnih osnovnih šolah. V sodelovanju s
Sekretariatom za varstvo okolja in urejanje prostora pri
Mestni občini Novo mesto je organizirala tudi veliko
očiščevalnih akcij, predvsem na Gorjancih, v katere so bili
vključeni osnovnošolci in srednješolci. V letu 1996 je
sodelovala v projektu Novo mesto – zdravo mesto. Leta 1999
ji je Mestna občina Novo mesto podelila nagrado za
mentorsko delo z mladimi na področju raziskovalne in
inovatorske dejavnosti. Od leta 1991 do 1994 je bila
predsednica iniciativnega in pozneje gradbenega odbora za
sanacijo kulturnega spomenika izvira Gospodična na
Gorjancih. V letu 1991 je bila Rozalija avtorica in urednica
priložnostne edicije z naslovom 80 let Planinskega društva
(PD) Novo mesto. Vrsto let je bila načelnica odseka za varstvo
narave v PD Novo mesto in urednica glasila društva Planinski
utrinki. Na osnovni šoli Center Novo mesto je bila več let
mentorica pionirske organizacije, 10 let pa je vodila skupine
učencev za prostovoljno delo za starejše občane pri Rdečem
križu Novo mesto. Zadnjih 10 let aktivno sodeluje v Komisiji za
varstvo gorske narave PZS, od tega sedem let kot načelnica
komisije. Gorska stražarka je že 21 let in tudi diplomantka
prvega tečaja za varstvo gorske narave (VGN). Skrbno je vodila
tudi vseh osem dosedanjih usposabljanj za VGN in na njih tudi
predavala. Prav tako je pobudnica in so‐avtorica tega
strokovnega programa s področja varstva gorske narave, za
usposabljanje VGN.
Pod njenim vodstvom si je KVGN pridobila ugled v planinskih
društvih. Uspelo ji je povezati naravovarstveno delo v PD in
Odborih za varstvo gorske narave pri MDO‐jih ter KVGN pri
PZS. V tem obdobju je bilo ustanovljenih več odsekov za
varstvo narave v PD po vsej Sloveniji, katerih naloga je
predvsem, da se vse aktivnosti v PD odvijajo naravi prijazno.
V letu 1997 je PZS na osnovi njenega uspešnega dela oz. dela
KVGN pridobila status društva, ki dela v javnem interesu na
področju ohranjanja narave.
Tekst in foto: Zdenka Mihelič

Ob prejemu plakete je nagrajenka Rozalija Skobe dejala:
»Zelo sem vesela, hvaležna, počaščena in ponosna. Menim, da
je to tudi veliko priznanje za Planinsko zvezo Slovenije in
predvsem za Komisijo za varstvo gorske narave PZS, ker smo s
tem nekako vsi tisti, ki smo v zadnjih letih delali v komisiji,
dokazali, da smo delali dobro in da smo na pravi poti. Novi
komisiji, predvsem novemu načelniku komisije pa želim
uspešno delo v naslednjih letih.«
Rozalija Skobe prejema plaketo iz rok predsednika DS mag. Blaža

Rozalija je pohvalila tudi samo slovesnost: »Današnja
Kavčiča, na levi predsednik ZDOS Janez Matoh
slovesnost je bila izjemno lepa. Menim, da bi jo morali videti
Obvestila Planinske zveze Slovenije
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Predsednik PZS Bojan Rotovnik, član Izvršnega odbora OKS
Predsednik PZS Bojan Rotovnik je bil 7. decembra 2010 na volilni skupščini Olimpijskega
komiteja Slovenija v Ljubljani izvoljen v Izvršni odbor OKS. Mandat predsednika je bil
ponovno zaupan Janezu Kocijančiču.
Podpredsedniki so bili postali Bogdan Gabrovec kot predsednik odbora za vrhunski šport,
Branko Žnidarič kot predsednik odbora športa na lokalni ravni in Jakob Bednarik kot
predsednik odbora športa za vse. V izvršni odbor so bili izvoljeni še Bojan Žmavc, Dušan
Prezelj, Edvard Kolar, Iztok Čop, Janez Sodržnik, Matjaž Rakovec, Miran Kos, Miroslav
Cerar, Roman Volčič, Rudi Zavrl, Sonja Poljšak, Tjaša Andree Prosenc, Tomaž Subotič in
Vojka Ravbar.
Za Rotovnika je to prvi mandat v izvršnem odboru OKS. Pred tem je bil 4 leta član
skupščine in član odbora za šport na lokalni ravni OKS.
Zdenka Mihelič

Predsednik PZS Bojan Rotovnik, novi član Izvršnega odbora OKS

Silvo Karo ‐ častni član angleškega The Alpine Club‐a
Silvo Karo, član PD Domžale in vrhunski alpinist, je letošnjo jesen postal častni član
angleškega The Alpine Club‐a. Med častne člane ga je predlagal predsednik Paul
Braithwaite, tudi sam nekdaj odličen alpinist.
The Alpine Club (AC) je najstarejša planinska organizacija na svetu, ustanovljena leta
1857 v Londonu, kjer ima svoj sedež še danes. Pri včlanjevanju svojih članov imajo stroge
zahteve. Redni član lahko postane alpinist, ki ima preplezanih vsaj 20 spoštovanja
vrednih alpskih smeri.
Za častne člane pa je kriterij veliko strožji. Silvove uspehe doma in v tujini, predvsem v
Patagoniji, so skrbno spremljali tudi v AC. Za častnega člana ga je predsednik AC
predlagal, ker je v vseh teh letih Silvo dobro plezal in soustvarjal svetovno zgodovino
alpinizma.

Silvo Karo (foto Marko Prezelj)

Predsednik Braithwaite je takole dejal: "V času mojega predsednikovanja sem imel čast
imenovati za častne člane nekatere največje svetovne alpiniste, nekdanje in sedanje.
Med mojimi izbori so do sedaj bili Riccardo Cassin (Italija), Jeff Lowe in Tom Hornein (oba
ZDA), Hamish McInnes (Škotska), Tom Nakamura (Japonska), Peter HAbeler (Austria) in
Erhard Loretan (Švica)."
Predlog predsednika AC, sprejeti Silva Kara med častne člane, so soglasno potrdili
nekdanji predsedniki Stephen Venables, Doug Scott, Alan Blackshaw in Chris Bonington;
prav tako je predlog soglasno potrdil Upravni odbor AC.
Predsednik Paul Braithwaite je dobrodošlico Silvu zaželel tudi v svojem uvodniku
novembrske številke glasila 'The Alpine Club newsletter' (http://www.alpine‐
club.org.uk/news/newsletters/2010/November%202010.c.pdf): "Z veseljem sporočam,
da naše članstvo raste. Slovenski alpinist Silvo Karo pa je postal naš najnovejši častni
član. Silvovi uspehi, njegove drzne smeri v Patagoniji so neverjetne. Dobrodošel, Silvo."
Silvo je bil prejetega naziva zelo vesel: "To je zelo lepo priznanje mojim alpinističnim
dosežkom zelo ugledne tuje alpinistične organizacije."
Več o bogati Silvovi alpinistični poti na: http://www.pdd.si/silvo_karo.
Zdenka Mihelič

Obvestila Planinske zveze Slovenije
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Poročilo z zasedanja letne skupščine Evropske popotniške zveze
obalah Sredozemskega morja. Komisija je pričela tudi s
pripravo štiri letnega plana dela. O predlogu smo razpravljali
tudi zbrani delegati. Ob koncu zasedanja komisije za poti sta
bila predstavljena še dva primera spremembe E pešpoti v
Italiji in Nemčiji.
Letno skupščino je letos prvič samostojno vodila lani izvoljena
nova predsednica Lis Nielsen iz Danske, ki je letos maja že
obiskala Slovenijo in se udeležila srečanja pohodnikov po
evropskih pešpoteh v Radljah ob Dravi. V svojem poletnem
poročilu je izrekla številne pohvale Sloveniji, še posebej
Planinskemu društvu Radlje ob Dravi in Komisiji za evropske
pešpoti Slovenije, ki sta organizirala srečanje. Delegati smo
uvodoma poslušali poročila, nato pa jih po razpravi tudi
sprejeli. Uradno je bila potrjena E12 s sklepom, da se novih E
pešpoti ne odpira več. Posvetiti se je potrebno vzdrževanju
obstoječih poti oziroma njihovemu dokončanju, saj nekatere
evropske pešpoti še vedno niso v celoti označene. Velik del
letne skupščine je bil namenjen predstavitvi osrednje
pohodniške prireditve Evropske popotniške zveze, to je
EVROPOHOD 2011. Uraden začetek Evropohoda je bil 9. 10.
2010 in bo potekal do 15. 10. 2011, ko bo v španskem mestu
Granada svečan zaključek Evropohoda 2011. Osrednji slogan
Evropohoda 2011 se glasi pohodništvo in voda, saj bodo
pohodniki širom Evrope zbirali vode in jih na zaključni
prireditvi v Španiji zlili v vodnjak življenja, ki ga krasi 12 levov
in stoji na osrednjem trgu v Granadi. Evropska popotniška
zveza, ki šteje preko 6 milijonov članov iz 30 evropskih držav
aktivno sodeluje tudi z institucijami evropske unije ter
posameznimi podjetji. Tako je bila letos podpisana
sponzorska pogodba z multinacionalko GDF SUEZ iz Pariza, ki
bo sofinancirala delovanje Evropske popotniške zveze. Na
letni skupščini ERA sta bili predstavljeni tudi prenovljena
zastava in logotip. Hkrati pa je izšla popravljena izdaja
zemljevida z evropskimi pešpotmi. V članstvo ERA sta bili
sprejeti dve organizaciji. Planinska zveza Črne Gore in
Pohodniško društvo iz Transilvanije v Romuniji. Letna
skupščina Evropske popotniške zveze se je končala v duhu
Evropohoda 2011, ki bo prihodnje leto potekal tudi v
Sloveniji, zato vsa planinska društva vabimo, da objavljen
program Evropohoda vključite v svoj letni program izletov in
pohodov.
Član KEUPS iz PZS:
Uroš Vidovič

Izgled nove oznake za E pešpoti v Evropi, primer je za E6, ki
poteka čez Slovenijo. Te oznake se uporabljajo kot tablice za
informacijo pohodnikom in ostalim o poteku E pešpoti.

Sredi meseca oktobra je v italijanskem mestu Foligno, dežela
Umbrija, potekala 41. letna skupščina Evropske popotniške
zveze, EWV – ERA – FERP. Kot je to običajno so v okviru letne
skupščine potekala še zasedanja komisij in odborov.
Planinska zveza Slovenije je kot ustanoviteljica Komisije za
evropske pešpoti Slovenije stalna članica Evropske
popotniške zveze ter komisije za poti.
Komisija za poti in komisija za pohodništvo sta imeli letos v
Folignu izjemoma krajši čas za zasedanje, saj je bil del dneva
namenjen tako imenovanim Workshopom v okviru katerih so
delegati razpravljali o prihodnosti Evropske popotniške zveze.
Rezultati vprašalnikov, ki so nastali v teh razpravah, bodo
znani v začetku prihodnjega leta. Komisija za poti se je tokrat
osredotočila na prenovo spletnih strani ERA, iz katerih lahko
pohodniki po evropskih pešpoteh širom Evrope črpajo
informacije o poteku poti, njihovem načinu označevanja,
informacijah o razpoložljivih zemljevidih in vodnikih, podatke
o elektronskih in drugih naslovih organizacij in ponudnikov
povezanih s posameznimi evropskimi pešpotmi ter še čem.
Vse evropske pešpoti so tudi predstavljene z zemljevidi.
Nadalje je bil predstavljen in dokončno potrjen projekt
evropska pešpot E12, ki nosi ime Sredozemska pot saj vodi ob

Leto gozdov na spletu
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v okviru priprav na kampanjo ob Mednarodnem letu gozdov 2011
odprlo spletno stran www.letogozdov.si. Namenjena je informiranju širše javnosti o gozdovih, gozdarstvu in aktivnostim ob
Mednarodnem letu gozdov, ki jih bodo pripravili sodelujoči prartnerji v kampanji. Vse zainteresirane vladne in nevladne
organizacije vabijo k sodelovanju.

Obvestila Planinske zveze Slovenije
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Novi predsednik Nemške planinske zveze DAV
Josef Klenner je novoizvoljeni predsednik Nemške planinske
zveze DAV, s ca. 850.000 člani največje planinske organizacije
za svetu. Izvoljen je bil na zadnji skupščini DAV (der Deutsche
Alpenverein), oktobra 2010. V DAV imajo izjemno dobro
izdelane strokovne in znanstveno dovršene društvene
programe, prav tako celovite gorske aktivnosti.
Josef Klenner je tudi predsednik CAA, 'Združenja alpskega
loka'. Na zadnji skupščini CAA, septembra letos, so ga
ponovno izvolili za predsednika, in sicer za obdobje od 2010
do 2014.
Josef Klenner se je rodil 4. decembra 1949 v Waderslohu. Že s

Predsednik DAV in CAA Josef Klenner v družbi predsednika
Planinske zveze Makedonije Jovice Ugrinovskega, predsednika
UIAA Mika Mortimerja (na sredi), predsednika Turške planinske
zveze Alaattina Karace in predsednika PZS Bojana Rotovnika
Foto: Zdenka Mihelič

sedemnajstimi leti je postal aktiven plezalec, turni smučar,
skratka gorski navdušenec. V osemdesetih letih prejšnjega
stoletja je bil prvič predsednik DAV sekcije Beckum, nato v
devetdesetih letih predsednik deželne planinske zveze DAV
Nordhhein ‐ Westfalen in v obdobju od 1992 do 2005 tudi že
predsednik DAV. Vedno je bil navdušen tudi nad Slovenijo,
slovenskim gorskim svetom Gorenjske, Trente, nad Julijskimi
Alpami, pa tudi nad ljudmi, s katerimi je sodeloval in se
srečeval.
Franci Ekar

Josef Klenner skupaj s Francijem Ekarjem, foto DAV

'Ice Climbing meet Slovenia 2011'
V sredo, 17. novembra 2010, so se glede organizacije srečanja
'Ice Climbing meet Slovenia 2011', ki bo od 15. ‐ 23. 1. 2011 v
Kranjski Gori z okolico, sestali organizatorka srečanja Francoise
Call, Marko Prezelj, Tone Škarja in Zdenka Mihelič. Francoise iz
britanskega The Alpine Club organizira omenjeno srečanje že 8
let zapovrstjo, vsakič na drugi lokaciji, v letu 2011 tako v

Sloveniji. Namen teh srečanj je druženje neprofesionalnih
lednih (in ostalih) plezalcev raznih držav in domačinov,
spoznavanje novih plezalnih področij in dežel, s tem pa tudi
promocija dežele same. Običajno se srečanja udeleži 20 do 30
plezalcev iz Velike Britanije ter iz drugih dežel Evrope in
širnega sveta. Tako število (okoli 25) se pričakuje tudi za
slovensko srečanje, med prijavljenimi pa so poleg
Britancev že plezalci iz Romunije, Poljske in
Norveške. Starostni razpon plezalcev je po navadi
zelo širok, saj gre predvsem za druženje in
izmenjavo izkušenj, tako so se lanskega ledno‐
plezalskega srečanje deležili plezalci od 23. do 77.
leta. Prav tako so njihove sposobnosti zelo
različne, zato plezajo smeri vseh zahtevnosti,
težavnosti. Na srečanjih pa tudi turno smučajo, se
družijo, imajo debate itd.

Francoise Call, Marko Prezelj, Tone Škarja
Foto: Zdenka Mihelič
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Na 'Ice Climbing meet' se želijo, pravi Francoise
Call, srečati in skupaj plezati tudi s plezalci iz
Kranjske Gore z okolico, kakor tudi z ostalimi
slovenskimi plezalci. Zato že sedaj prav lepo
povabljeni ‐ plezalci in plezalke! Dobrodošli za
dan, dva, podaljšan vikend ... ali za ves teden!
Zdenka Mihelič
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Kratko pregledno poročilo o dnevu demostracije reševalnega dela
Kratko pregledno poročilo o
1. dnevu demostracije reševalnega dela dne 6.10. in
2. ključnih sporočilih iz zasedanja komisije za tehniko reševanja,
kar vse je potekalo vzporedno z zasedanjem drugih strokovnih komisij in skupščine IKAR
od 7. do 9.10.2010 na Slovaškem

1. Dne 6.10. je bilo več kot 160 udeležencev razdeljeno v 4 jezikovne skupine, ki smo v dolini Jasne pod Visokimi Tatrami
prisostvovali 13. prikazom reševalne tehnike za reševanje jadralnih padalcev, ki so se zapletli v visoka drevesa in vlečne vrvi
žičniških naprav ter prikaz tehnike reševanja potnikov iz sedežnic in gondol. Čeprav ni bilo videti večjih različic med videno in
našo tehniko, smo opazili nekaj manjših različic, ki bodo pri našem delu vsekakor koristno dopolnilo. Velik poudarek je bil dan
varnosti potnikov in reševalcev. Vsak prikaz reševanja je bil komentiran in vzporejan z doktrino drugih služb. Ob koncu tega dne
in v tozadevnih predavanjih naslednjih dni so bile izpostavljene tudi napake, ki so se vrinile v prikazano.
2. Nekaj najpomembnejših sporočil iz predavanj na komisiji za tehniko reševanja
a. Kakšne vrvi in vozle uporabljamo v reševalnem delu
Uporabniki vrvi morajo poznati fizikalne lastnosti vrvi, ki jih uporabljajo. Pomembno je vodenje dnevnika o njihovi uporabi ter
dogodkih, ki jih vrv utrpi. Pri uporabi vozlov moramo biti disciplinirani in imeti red. Za vsako nalogo uporabljajmo le ene vrste
vozel, ki je preizkušen, enostaven ter ga lahko hitro preverimo.
Prof. Albert Wenk je poročal o smrtni nesreči, ki se je primerila pretekli mesec v Švici. Dve vrvi so povezali z vozlom osmica in
konca, ki prihajata iz vozla vpletli v vozel (glej sliko). Potem so vsako vrv posebej še zavarovali na klinu. Udeleženci so po obeh
vrveh vadili spust po vrvi. Po spustu predzadnjega udeleženca je zadnji izpel vrvi iz klinov in se z opisano povezano vrvjo, vdano
skozi enega od klinov, pričel spuščati. Vozel se je razdrl.

Tudi vozel osmica, uporabljena kot navezovalni vozel okrog pasu, pri čemer je konec vrvi vpleten v vozel, je izredno nevaren.
Pri statični obremenitvi zankaste povezave se dejansko še nič ne zgodi. Ko pa je vozel prečno ali sunkovito obremenjen, pa se
vozel razveže. Izvedeni sta bili dve meritvi obremenitve zankaste povezave. Vozel se je razdrl pri 160,7 in 168,4 daN (0,16 tone)
b. Tudi n.pr. povezovanje koncev vrvi za kakršne koli potrebe mora biti pazljivo. Povezave za nezahtevne zadeve lahko
izvedemo, kot kaže spodnja slika. Vsa štiri pramena moramo zategniti, da bo vozel trden. Za vozlom morajo ostati 30 do 40 cm
dolga pramena.
Dvojni varovalni vozel je standardni vozel za zahtevne povezave vrvi ali vrvic in ga kažeta naslednji dve sliki. Pri obremeniti se
pramena ne zategnejo in jih je mogoče lahko razvozlati. Pri tem vozlu dosežemo njegovo visoko trdnost pri različnih debelinah
vrvi.

Obvestila Planinske zveze Slovenije
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c. Dynema vrvi so za reševalne in transportne namene pričeli na Nizozemskem iz vlaken HMPE izdelovati že pred 18 leti. Vrvi
so lažje (0.97) od vode, mokre so dolgo sušijo, saj se voda nabere med pramena, vrvi brez plašča za naše potrebe niso
uporabne, saj nimajo stabilnega preseka. Dynema vrvi ne prenesejo dinamičnih sunkov, so pa zelo odporne proti obrabi (n.pr.
drsenje preko ostrega skalnega roba). Vrvi izdelujejo tudi do 400 m dolžine.Vrvi so zelo uporabne, če jih pravilno uporabljamo.
d. Tudi reševanje iz žičniških naprav mora potekati po standardnem reševalnem postopku. Tehnika mora biti varna, enostavna
ter hitro izvedljiva. Vsaka žičniška naprava potrebuje jasna navodila za reševanje potnikov, sprejeto v soglasju z pristojnim
nadzornim organom. Upravljalci morajo poskrbeti za ustrezno šolanje in obnavljanje znanja zaposlenih, GRS jim je lahko pri
reševanju v podporo ter pomoč. Na Tirolskem GRS usposablja zaposlene na žičnicah. V pomoč za pravilno praktično izvedbo
reševanja obstojajo ček liste za vodjo reševanja, žičničarje, reševalce itd. V Nemčiji morajo letno usposobiti ali obnoviti znanje
za ca 3.500 oseb.To obsežno delo so si olajšali z simulacijsko sedežnico in kabinsko žičnico v pokritem objektu. Uvedli so tudi
posebne varnostner treninge.
e. Usposabljanje in preventiva med obiskovalci gora sta ključni aktivnosti za zmanjšanje nesreč v gorah pozimi in poleti. Po
informacijah, ki jih je podal predstavnik Planinske zveze Avstrije z 380.000 člani v 198 društvih zajamejo letno v svoje tečaje o
plazovih okoli 15.300 oseb. V preteklih 10 letih so za zimske razmere usposobila okoli 222.600 oseb. Pet oseb izmed
udeležencev teh usposabljanj je v plazovih umrlo. Zavedajo se, da bi bila ta številka še veliko hujša brez njihove ponudbe za
pridobitev znanja o plazovih, gibanju v zasneženih gorah, potrebni osebni in tehnični opremi ter tovariški pomoči oz. reševanju.
Absolutno poudarjajo pomen treh vhodnih dejanj pri odločanju o poti v gore: poslušanje vremenske napovedi, seznanjanje z
napovedjo o nevarnostih snežnih plazov ter podrobna izdelava načrta izleta. Tudi za zimske izlete v sredogorje med 1.200 in
1.800 m svetujejo slehernemu uporabo plazne žolne, sonde ter sredstvo za zveze.
Z organiziranimi izleti pod vodstvom ustreznega vodniškega kadra so dosegli, da so udeleženci teh izletov bolje opremljeni,
bolje organizirani ter vodeni, da je ob nesrečnem dogodku organizacija reševanja neprimerno boljša in zato nesrečni primeri
bolj obvladljivi.
f. Osebe, katerih delo je poklicno vezano na področja, kjer obstoja nevarnost plazov (žičničarji, cestarji, gorski vodniki,…), imajo
sedem krat bolj nevarno delo, kot drugi delavci. Porast smrtnih primerov med temi delavci je zadnja leta očiten. Zato so
državni organi Kanade podvzeli posebne ukrepe.
Izdelati je bilo potrebno oceno rizičnosti delovnih mest, varnostne načrte, postopek varnega dela in drugo. Opisane kategorije
delavcev so morali delodajalci ustrezno usposobiti ter opremiti. Med drugim so smeli opremiti delavce le z varnostno opremo z
certifikatom CE/UIAA, priznano od CAA (Canada avalanche association). Če to ni bilo izvedeno so delodajalce doletele kazni do
50.000 dolarjev. Pozorno so preverili organizacije, ki napovedujejo vreme in nevarnost snežnih plazov, njih strokovnost in
njihovo delo.
g. Iskanje pogrešane osebe ali osebe, ki potrebuje pomoč, je naloga, ki stalno zahteva čim hitrejše ukrepanje. Tudi v Slovenije
se v izrednih primerih že uporablja aparate za lociranje oseb, ki po prenosnem telefonu prosijo za pomoč in podobno. Toda
kako se odzvati, če se oseba, ki potrebuje pomoč, nahaja na področju brez omrežja? HEPKIE je sistem opreme, ki deluje iz
helikopterja. Ta ima za te potrebe iskanja dograjeno posebno anteno. Hepkie je naprava, ki najde pogrešano osebo kjer koli na
ozemlju, na morju, ujeti v ruševinah, zajeti v snežnem plazu, tudi na področju, kjer ni omrežja nobenega operaterja in ne glede
na to, kateri sistem ima iskani aparat. Edini pogoj je, da ima iskana oseba pri sebi prenosni telefon, ki mora biti vključen.
HEPKIE je sposobna lokalizirati prenosni telefon z natančnostjo 30 cm, tudi v področjih, kjer ni nobenega omrežja, v
oddaljenosti 20 km. V testiranjih je lokalizirala iz razdalje 50 m tudi prenosni aparat z 30 cm natančnostjo, ki je bil zakopan 180
cm globoko v snežni odeji.
h. Lambda 4 je nov 1,2 kg težak, ročen aparat za iskanje zasutega v plazu na osnovi frekvence 2,4 GHz. Za napajanje je
uporabljen vgrajen akomulatorček. Za potrebe iskanja zasutega je na aparatu barvni displaj. Displaj pokaže zasute kot
oštevilčene točke. Svetlo siv krog nam pokaže področje iskanja zasutega. Ko se približamo mestu zasutega, križ pokrije
oštevilčeno točko, ki ponazarja zasutega. Ta trenutek je potrebno pričeti z odkopavanjem.Oddajniki so stalno v poziciji
oddajanja in so lahko različne jakosti. V začetku so bili velikosti šibične škatlice, danes so veliki še komaj kot kreditna kartica,
kar je možno vgraditi v osebno ali tehnično opremo. Oddajniki oddajajo signal v trenutku, ko jih doseže domet iskalnega
aparata. V oddajnik je vgrajen senzor, ki registrira premikanje osebe. Na ta način lahko reševalci ugotove, kateri oddajnik se še
premika (drugi reševalci) in kateri miruje (n.pr. zasuti v plazu).
i. Kanada s površino, veliko kot Francija in Nemčija skupaj, predstavlja raj za ljubitelje športa z motornimi sanmi. Sedaj
obstojajo že sani, ki plezajo v strma pobočja (hill climbing). 13. in 14. marca letos je prišlo v pogorju Boulder do nesreče, ki bi
lahko postala nacionalna katastrofa. Eno od številnih društev je organiziralo zbor in skupen izlet svojih članov. Odzvalo se je
preko 65 snežnih vozil‐sank, na katerih so bile vkrcane celotne družine. Kljub opozorilu o nevarnosti plazov tistega dne so se
odpravili na vožnjo. Sprožili so plaz ogromnih razsežnosti, ki je vsa vozila s potniki zasul. Vreme se je vse bolj slabšalo, razmere
so bile hude. Preko 100 gorskih reševalcev je pričelo z psi in sondami iskati zasute. V bistvu reševalci niti vedeli niso, koliko ljudi
morajo poiskati. Policija je po okoliških krajih zbirala podatke o morebitnih pogrešanih. Na področju plazu so reševalci
evidentirali navskrižne signale plaznih žoln, kar je delo zelo oteževalo. Zmeda je bila velika. Kasneje so tudi ugotovili, da mnogi
plaznih žoln ob začetku vožnje sploh niso vklopili.
Obvestila Planinske zveze Slovenije
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Rešene osebe je 12 helikopterjev razvažalo v bližnje in daljne bolnice. Bližnje so bile povečini le ustanove z po pet do deset
ležišč in šibko medicinsko zasedbo. Mnogi rešeni so imeli večkratne poškodbe. Na koncu so presenečeno evidentirali le dva
mrtva.
Nesreča je povzročila najstrožje ukrepe in zahtevo po analizi. Odpovedala je lokalna in regionalna uprava. Ministrstvi za zdravje
in turizem sta dopolnili zakonske predpise, zdravstvo je dopolnilo svoje kapacitete, sodstvo je obdolžilo kazenske odgovornosti
organizatorja dogodka, starše zaradi otrok, in še mnoge druge.
Izkazalo se je, da si ljudje ne znajo prav predstavljati, kaj pomenijo objavljene stopnje nevarnosti plazov, da le površno
prisluhnejo vremenskim napovedim, da se ne obnašajo samozaščitno,..
In še: od 19.3.2010 naprej je uvedeno zelo popolno objavljanje nevarnosti snežnih plazov za celotno severno Ameriko. Kanada
je odobrila dodatna sredstva za usposabljanje in preventivo iz področja snežnih plazov.
j. Helikoptersko reševanje z daljšo vrvno podveso na višini skoraj 7.000 m, kar so letos spomladi izvedli piloti Air Zermatta v
Nepalu predstavlja novo dimenzijo gorskega reševanja alpinistov v Himalaji. Navedeno ima svoj povod v novembru 2009 z
nesrečo oz. smrtjo Tomaža Humarja na gori Langtang Lirung. Takrat sta pilot Robert Andenmatten in gorski reševalec Simon
Anthamatten iz izredno strme stene omenjene gore iz višini ca 5.800 m z 25 metrsko helikoptersko podveso odnesla v dolino
mrtvega Tomaža. Kot je na zasedanju v Starem Smokovcu povedal šef pilotov pri Air Zermatt Gerold Biner, je Air Zermatt maja
letos pričel v Nepalu reševati skupno s tamkajšnjim helikopterskim podjetjem Fishtail Air, ki edini razpolaga z vrsto helikopterja
AS 350 B3, ki ima dovoljenje za polete do 7.000 m višine. Že takoj prvi dan je bilo potrebno poleteti proti Manaslu in iz višine
6.400 m prinesti tri alpiniste iz Koreje. Helikopter je bil stacioniran v Lukli ali Katmanduju. Tri ekipe po dve osebe (pilot in
reševalec) so v šestih tednih opravil 15 reševalnih poletov na višino 5.500 do 7.000 m. Med reševanji izstopa reševanje na dolgi
vrvi na Anapurni iz višine 6.950 m. Opisano reševalno delo so omogočile donacije v skupni vrednosti 60.000 €. Kako naprej? Air
Zermatt je doma na svoje stroške šolal pilote Fishtail Air, v nadaljevanju je predvideno šolanje šerp. Šolanje bo končano do
pomladi 2011. Reševalna baza je predvidena v Lukli in še enem kraju. Če se pomaga alpinistom v primeru nesreče v Franciji ali
Italiji, zakaj se nebi tudi v Nepalu in v bodoče še kje? Naslednji cilj je tudi pomoč domačinom v nujnih primerih. Air Zermatt
načrtuje ustanovitev fundacije »Standby Evropa«. Pomoč v Nepalu se je začela in bo delovala, če se bo začeto delo nadaljevalo,
zato so potrebna finančna sredstva. Reševanje s helikopterjem do 7.000 m višine je možno.
Zapisal: Danilo Škerbinek

Mednarodni planinski vrh o tveganju v gorah
Ukvarjanje s planinskimi športi je zdravo. Le‐ti povečujejo
kakovost življenja in postajajo vedno bolj priljubljeni. Vendar
pa je porast nesreč v gorah, poškodbe gorskih reševalcev pri
njihovem delu, negodovanje javnosti ob navedenem in drugo
povzročilo, da so v Italiji, zlasti na Južnem Tirolskem, v Franciji
pa tudi že drugje pričeli uvajati prepovedi prostega dostopa
do gora.

•

•

V okviru IMS – Mednarodnega planinskega vrha, ki je potekal
ves prvi teden novembra 2010 v Brixnu (Italija) in katerega se
je 3. novembra z referatom udeležila tudi PZS, so Planinske
zveze Nemčije, Avstrije, Južne Tirolske in Italije, ki združujejo
okoli 1.500.000 članov, 2. novembra organizirale odmevno
razpravo z naslovom:

•

•

Pravica do tveganja
Kakšna bi bila planinska dejavnost, če bi obstajala
stoodstotna varnost, če bi imeli za izlet zagotovljeno vreme in
lep sončen dan, če bi poti npr. imele nadstrešnice in zato ne
bi bilo nevarnosti padajočega kamenja ter kako bi bilo, če bi
že zjutraj vedeli, da bomo vrh zanesljivo dosegli?

•
•

Sprejeta so bili naslednja stališča:
•
Gorski prostor mora biti prosto dostopen vsem
ljudem.
•
Raje več zmernosti kot jezno sprejemanje predpisov.
Obvestila Planinske zveze Slovenije

Le‐teh je za urejanje planinskega športa dovolj, izvaja
pa se naj jih z občutkom in strokovnostjo.
Obiskovalci gora so dolžni, da se za svoje planinske
cilje ustrezno usposobijo in na turi odgovorno
obnašajo. Slednje je še toliko bolj pomembno v
primeru, če bi drugi trpeli zaradi njihovega obnašanja.
Planinski šport je toliko varnejši, kolikor bolj so
planinci usposobljeni in pripravljeni.
Udeležence v planinskih dejavnostih je treba
opozarjati na lastno odgovornost pri dejavnosti.
Lastno odgovornost poudarjati, ne pa uvajati
prepovedi dostopa do gora.
Možno tveganje v planinski dejavnosti obvezuje ter
daje pomembno vlogo planinski organizaciji, da svoje
člane s tveganji seznani, jih o tem poduči in ustrezno
usposobi. Družba bo pridobila, če se bodo planinci
zavestno ravnali ob tveganjih in jih obvladali.
Obiskovalec gora, ki je usposobljen za svojo aktivnost,
bo ob soočanju z nevarnostmi te zaznal ter se ustrezno
odzval.
Gorsko naravo je treba ohraniti in njene nevarnosti
spoštovati.
Danilo Škerbinek
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Zapisnik 'Gore in trajnostni razvoj', IMS Brixen
trajnostni razvoj.
Pier Carlo Sandei je predstavil mlajšo 'sestro' Alpske
konvencije, Karpatsko konvencijo, ki je bila postavljena leta
2003, sekretariat je na Dunaju, vsaki dve leti pa se sestanejo
ministri držav podpisnic (naslednje leto, leta 2011, bo
srečanje v Bratislavi). Skozi Karpatsko konvencijo, katere
podpisnice so Češka, Madžarska, Poljska, Romunija, Slovaška,
Srbija, Ukrajina, smo spoznali tudi Karpate, to »zeleno srce
Evrope, kjer je 60 % gozda in zelenih površin,« kot ga je
imenoval Pier Carlo. Na tem območju je tudi največja
populacija medvedov v Evropi. Število prebivalcev
(populacija) pa se zmanjšuje, prav tako so nekatere države
tega območja zelo revne. Turizem ni stalnica in ni v
enakomernem porastu, temveč število prenočišč zelo skače,
prav tako število obiskovalcev; želijo pa si trajnostni turizem,
dobro razvit javni transportni sistem (ki je sedaj zelo reven ali
pa ga praktično ni) in da bi ljudje prihajali sem od vsepovsod.
Problem Karpatske konvencije je tudi to, da Ukrajina in Srbija
nista še v EU in niti v Schengenskem območju. Zanimivo pa je,
da si je Romunija za vstopno turistično točko zadnje turistične
kampanje izbrala prav Karpate, kjer je možen letni in zimski
turizem. V Karpatski konvenciji so ustanovili delovno skupino
za trajnostni razvoj tega področja, izdali knjigo VASICA (Vision
and Strategies …), imajo pa tudi nekaj projektov, na katerih
delajo: ClimbAlp Tour, Beyond the Carpathians (‐>zaščitena
območja so priložnost za razvoj; želijo razviti oz. povezati
države območja Balkana in Dinaridov, pa Prokletij), Via
Carpatica (pot podobna kot je že Via Alpina, a na drugačen
način).

Zapisnik z udeležbe na International Mountain Summit,
Bressanone/ Brixen, na kongresu Gore in trajnostni razvoj
(Mountians and Sustainable Tourism Congress), ki je bil v
sredo, 3. 11. 2010, od 9. ure dalje v prostorih Kongresnega in
kulturnega centra 'Forum Brixen‐Bressanone'.
Kongresa se je udeležila Zdenka Mihelič, koordinatorica
mednarodnih aktivnosti PZS.
Kongresa se je predstavnica PZS udeležila na pobudo
Ministrstva za okolje in prostor RS (Majda Lovrenčič,
Direktorat za prostor MOP) in Alpske konvencije (Barbara
Polajnar, Stalni sekretariat Alpske konvencije).
Za kongres je Zdenka Mihelič pripravila referat z naslovom
Resnične gore (True mountains – Mountaineering as a sport
and environmental protection), v katerem je predstavila PZS
in slovenske gore, današnje probleme, izzive in rešitve
trajnostnega razvoja. Predstavnici PZS je pri pripravi referata
pomagal Borut Peršolja, podpredsednik PZS.
Kongres, ki je potekal pod pokroviteljstvom Alpske
konvencije, Karpatske konvencije in UNEP‐a (Okoljski
program Organizacije Združenih narodov), je potekal v štirih
delih.
V prvem delu so svoje videnje in predstavitve dela
organizacije predstavili Valentino Izzo iz Evropskega
Parlamenta (video posnetek), Marco Onida, generalni
sekretar Alpske konvencije in Pier Carlo Sandei s Sekretariata
Karpatske konvencije.
Valentino Izzo je izpostavil trajnostni turizem, tudi
pomembne stvari na poti do tja. »Spoštovati tradicijo, a vzeti
in upoštevati ob tem nove ideje, nove možnosti,« je dejal Izzo.
Med drugim je omenil dva projekta, sistem vodenja (guiding
system) in mednarodno kolesarsko stezo (povezati že
obstoječe kolesarske steze in narediti tudi nove). Poudaril je
tudi pomembnost turizma, v tem primeru gorskega turizma,
za ljudi s posebnimi potrebami. Trenutno tem ljudem
namenja pozornost le 5 % vseh institutov in zvez na tem
področju turizma v Evropi.

Ob koncu prvega dela se je razvila debata o Dolomitih, ki so
od nedavnega pod UNESCO zaščito, sicer samo osrednji del,
spraševali pa so se, ali je UNSECO zaščita prednost ali slabost
in ali bomo kmalu videli tako kot v Tatrah masovne obiske.
Žal je okoli Treh Cin in Cortine D'Ampezzo slika zelo podobna.
Toda rešitev za varovanje bi bila, so dejali, da bi ljudi ne
omejevali, temveč jim pokazali vrednote tega območja in
vrednosti varovanja, da bodo to tudi sami sprevideli in delali
za varovanje tega območja. Ugotovitev pa je bila, da je
UNESCO‐va zaščita Dolomitov temveč priložnost za trajnostni
razvoj.

Marco Onida je predstavil Alpsko konvencijo (AK), njene
protokole, predvsem pa protokol o turizmu, ki je bil ratificiran
tudi s strani EU(Slovenija ga je z ostalimi protokoli ratificirala
novembra 2003; Italija, zanimivo, pa še ni ratificirala
protokole Alpske konvencije). Kako doseči cilj trajnostnega
razvoja na področju turizma v gorah? Pravi: »Tu je
pomembno troje: načrtovanje preko meja, kvaliteta in da se
zavedamo, da so omejitve prednosti (tudi ekonomske).« Med
posebnimi ukrepi pa je omenil: načrtovati ponudbo, iskati
kvaliteto, nadzirati tokove, sprejeti naravne omejitve, imeti
politiko hotelirstva, pozornost nameniti smučarskim
žičnicam, prometu (omejitve) in javnemu transportu, pa
smučiščem in umetnemu snegu, športnim aktivnostim
(kontrolirati zunanje športne aktivnosti in omejitve, ki jih je
potrebno upoštevati vključujoč v aktivnosti) in pomembno je
časovno razporediti počitnice. »Problem so preveč oblegane
gore v določenem času na določenih mestih.« Marco Onida je
predstavil tudi vodnik Per Alpes (22 tur v Alpah) in projekt
SuperAlp!, na katerem novinarji potujejo preko Alp le javnimi
prevozi (vlak, bus, ladja, kolo, peš), da vidijo, kako težko je
potovati preko Alp le z javnimi prevozi in da ob spoznavanju
lokalnih značilnosti vidijo, da je še veliko možnosti za razvoj –
Obvestila Planinske zveze Slovenije

Zdenka Mihelič in
Nazir Sabir z
voditeljico, foto
Antonia Zennaro
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V drugem delu kongresa so bili predstavljeni referati (po
vrstnem redu predstavitev):
Franco Capraro, član Upravnega odbora Italijanske planinske
zveze CAI (Trajnostni razvoj s perspektive italijanskega
gornika),
Zdenka Mihelič, koordinatorica mednarodnih aktivnosti PZS,
predstavnica MK PZS v YC UIAA (Resnične gore/ True
mountains – Mountaineering as a sport and environmental
protection) in
Nazir Ahmed Sabir, legendarni alpinist in predsednik
Planinske zveze Pakistana (Izzivi in problemi, s katerimi se
soočajo v Hindukušu in Himalaji).

informacije tako od gostov kot tudi samih vasi, ponudnikov
storitev. »Pritoževati se ni dovolj, treba je kaj narediti
konkretnega, potrebno je razmišljati, misliti vnaprej, kaj in
kako narediti, povabiti zraven ljudi in strokovnjake ter
vztrajati na poti.«
8 faktorjev uspeha, ki jih je izpostavil C. Baumgartner:
1.
integrirani koncept, kultura, ekologija,
2.
preiti meje glede sodelovanja in vsega, kar se tega tiče
projekta in trajnostnega razvoja področja,
3.
participacija vseh; participacija je del celostnega
procesa, vsi sektorji morajo sodelovati,
4.
strategija, ki bi odgovarjala razvoju turizma in vztrajen
pri njej,
5.
inovacije in biti inovativen – npr. v zimskem turizmu
itd.
6.
krepitev zmogljivosti,
7.
marketing – na pravi način (najbolj zaželena stvar),
8.
vztrajnost.
V četrtem delu je potekala diskusija o izzivih trajnostnega
razvoja turizma v gorah, v kateri so sodelovali Robert Guzik,
Nazir Sabir, Christian Baumgartner, Ingo Nicolay in Roland
Kals, pogovor je vodil Kevin Comploj.

Christian Baumgartner

Zagotovo je, da se trajnostnega razvoja (še) ne da meriti, to
bodo lahko naredile šele naslednje generacije, znamo pa
meriti ne‐trajnostni razvoj in razvoj na kratki rok, česar se je
potrebno izogibati. Narediti strategijo, vključiti vse segmente,
lokalne skupnosti, vladne in nevladne organizacije,
strokovnjake in prostovoljce ter vztrajati na poti. Vse skupaj
podpreti in ob dobrem marketingu, poslovnemu načrtu
ponuditi z roko v roki z ohranjanjem narave tudi kot tržni
produkt, nato pa zopet pridobljeno vložiti nazaj v gore,
gorništvo in ohranjanje narave.

V tretjem delu so bili predstavljeni primeri dobrih praks
implementacije trajnostnega razvoja v sam prostor. Referenti
so bili:
Christian Baumgartner, dr., študiral krajinskko ekologijo,
danes generalni sekretar Naturfriends International, www.nf‐
int.org: o projektih v Nemčiji, Laosu / eko‐turizem, Črni Gori/
hribovski turizem, projekt krompirja kot ekološkega
produkta, in o Avstriji/ Bregenznerwald KäseStrasse,
Robert Guzik z Univerze na Poljskem, geograf, ekonomist in
gorski vodnik: o primeru škotske planinske obhodnice, pa o
razvoju turizma v planinah in o trajnostnem razvoju, ki mora
biti del širšega razvoja – »Za vse pa je pogoj učenje in
izobraževanje od mladih nog.«

Menim, da je bila pravilna odločitev, da se je PZS in Slovenija
udeležila tega kongresa ter sodelovala tudi z referatom, kjer
so bili predstavljeni naši izzivi trajnostnega razvoja v gorah.
Zahvala PZS, MOP RS in Alpski konvenciji.
Prav tako bi predlagala udeležbo na naslednjih kongresih in
predavanjih tega festivala v bodoče, v kolikor bodo teme
primerne za nas.

Ingo Nicolay, izvršni direktor UIAA in predsednik enega izmed
nemških planinskih društev: o UIAA, Mednarodni organizaciji
planinskih zvez, o sedmih komisijah UIAA, o varnosti, UIAA
varnostni oznaki na izdelkih, o dobrih primerih okoljske
prakse, o transportu, specifičnih planinskih aktivnostih, o
potrebnem izobraževanju. »Največji izziv v trajnostnem
razvoju so vrednote, o katerih in s katerimi moramo učiti že
otroke. Na kratki rok ne bomo ničesar dosegli, lahko pa na
dolgi rok. Pomembna je inteligenčna mobilnost, ljudem
vedeti, kaj je treba varovati in kot tretje – začeti je potrebno
pri sebi, ne samo govoriti, kje je potrebno narediti.«

Kakšni koraki sledijo sedaj v Sloveniji, se sprašujem sama.
Zagotovo pa so odvisni predvsem od nas vseh, od vseh
segmentov, lokalnih, vladnih in nevladnih, kaj si bomo zadali,
kaj želimo in kakšne cilje si bomo postavili, kako sodelovali.
Možnosti, izzivov in prav gotovo tudi energije je veliko.
Tekst in foto: Zdenka Mihelič

Roland Kals iz Avstrije je predstavil implementacijo Alpske
konvencije, predvsem protokola o turizmu, v konkretnem
primeru – iniciativo Avstrijske planinske zveze OEAV: projekt
Bergsteigerdörfer, http://bergsteigerdoerfer.at/ (planinske
vasi), kako so se odločili, kaj so pogoji, da se vas priključi,
kakšna je karekteristika teh vasi, kako te vasi podpira OEAV,
pa da se obstoječim 17 se lahko pridruži še kakšna nova, da
je pomembno medsebojno sodelovanje teh vasi, občin,
skupne vrednote, kakšna prihodnost jih čaka je odvisno od
skupnih korakov, skupnega razvoja. Imajo tudi kvaliteti
poslovni načrt in marketing. Imajo tudi dobre povratne
Obvestila Planinske zveze Slovenije
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Novo v Planinski založbi
Decembra, ko se bliža čas veselega pričakovanja, praznikov, lahko pozornost do najbližjih izrazimo tudi s knjižnim darilom.
Planinska založba PZS vam sporoča, da bo prav decembra izšel nov planinski vodnik Karavanke. Do sredine januarja 2011 vam
je na voljo tudi faksimile knjiga dr. Juliusa Kugyja – Iz mojega življenja v gorah po polovični ceni.

Vodnik Karavanke
Planinski vodnik Karavanke Klemna Janše je napisan po tradicionalnem
konceptu vodnikov, ki izhajajo pri Planinski založbi PZS. Opisani so tudi
vzponi in prečenja na skrajnem zahodu gorovja v Italiji, kar je povsem
novo in pionirsko delo v slovenski vodniški literaturi. Ob številnih
podatkih o izhodiščih, kočah, prehodih in vzponih na vrhove Karavank,
od skrajnega zahoda pri Trbižu do masiva Uršlje gore na vzhodu, je
avtor natresel še obilo geografskih, zgodovinskih, geoloških,
etimoloških, botaničnih, zooloških podatkov. To kaže, da se je dela lotil
široko razgledan in študijsko usmerjen intelektualec, ki pa je ob tem še
odličen gornik, predvsem pa iskreni ljubitelj gorskega sveta.
Zato smo lahko nadvse zadovoljni, ko imamo v rokah nov planinski
vodnik po Karavankah mladega avtorja Klemna Janše, za katerega je to
knjižni prvenec.
Format: 12 x 16 cm
Mehka vezava
352 strani + 32 strani barvnih prilog
Cena vodnika: 27,90 €.

NOVO
Faksimile: dr. Julius Kugy – Iz mojega življenja v gorah
Leta 2008 smo beležili 150‐letnico rojstva dr. Juliusa Kugyja in 60‐letnico smrti
prevajalke Mire Marko Debelakove. Založniški odbor PZS se je na pobudo
takratnega predsednika PZS g. Ekarja odločil, da bo izdal reprint prve in
najpomembnejše Kugyjeve knjige "Iz mojega življenja v gorah", ki je leta 1937 v
slovenskem prevodu Mire Marko Debelakove izšla pri Planinski matici.
V prilogi Pisma je med drugim tudi reprint članka Franceta Avčina "Ob odkritju
spomenika Kugyju", ki je bil objavljen v Planinskem vestniku št. 9/53. V njem
avtor, ki je še osebno poznal velikega alpinista, dokazuje Kugyjevo čisto
slovensko poreklo. V prilogi je tudi rodbinsko deblo družine Kugy, ki ga je skrbno
pripravil Peter Hawlina in ki nedvomno potrjuje Avčinova dognanja. Objavljeni so
tudi prevodi dopisovanja med Kugyjem in Miro Marko Debelakovo.
Format: 14,8 x 21 cm
232 strani faksimile
40 strani dodatek
Do sredine januarja 2011 je faksimile knjige na voljo s

50 % popustom – 17,50 €.
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
Obvestila Planinske zveze Slovenije
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Gola gora, Viki Grošelj
Pri planinski založbi PZS je izšla knjiga Vikija Grošlja
GOLA GORA. Ob vračanju izpod rupalske stene je
avtor začutil, da mora napisati knjigo o tej gori, ki ga
je spremljala že od otroštva. Misel ga je tako
prevzela, da se je usedel na travnat rob ob poti,
potegnil iz nahrbtnika papir in pisalo ter v enem
zamahu skiciral vsebino knjige, katere glavni junak je
gora sama. Nanjo se vežejo njegove mladostne sanje,
njegovi vzorniki in njihova dramatična dogajanja,
njegovi sodobniki s svojimi zmagoslavji in tragedijami,
na koncu pa še daleč v prihodnost segajoče, že kar
neverjetne stvaritve najboljših plezalcev sveta novih
generacij. Strani te knjige so nastajale ob njegovem
velikem spoštovanju do teh velikih osebnosti
svetovnega alpinizma, ki so ga povsem očarale in
prevzele. Še bolj pa njihova izjemna dejanja.
Nanga Parbat je najbolj zahodni osemtisočak
Himalaje. Osamljeni masiv 8125 metrov visoke,
devete najvišje gore sveta se dviga v nebo dobrih 100
kilometrov severno od prestolnice Kašmirja,
Šrinagarja. Čeprav je geografsko bliže vrhovom
Karakoruma, pa ga reka Ind ločuje od njih in ga
pripenja verigi Velike Himalaje. Z Nanga Parbatom se
najmogočnejša gorska veriga našega planeta na
zahodu začne, ali pa konča.

Redna cena 29,90 EUR
Cena knjige do 31. 12. 2010 je 24,00 EUR

Podatki o knjigi:
št. strani: 192
vezava: italijanska vezava
format: 20 x 25,5 cm

Planinski koledarček 2011
Planinska zveza Slovenije je za leto 2011 izdala
planinski koledarček. V njem so zbrani koristni
podatki za planince. Predstavljena je Planinska zveza
Slovenije in njena dejavnost, članarina, seznam
društev z naslovi, telefonskimi številkami,
elektronsko pošto, seznam planinskih kočah,
bivakov in zavetišč v Sloveniji s podatki o
obratovanju za leto 2011, koledar izletov PD in
MDO. V koledarčku najdete napotke za varno
gibanje na planinskih poteh in v gorskem svetu
(izbira ture, obveščanje, uporaba mobilnega
telefona, ukrepi ob nesreči, obvezna oprema, ki
mora biti v nahrbtniku vsakega planinca, ...).
Koledarček obsega 128 strani.
Planinski koledarček 2011 je izšel s podporo
Ministrstva za šolstvo in šport RS in Fundacija za
financiranje športnih organizacij v RS.

Naročite ga lahko v spletni trgovini Planinske založbe PZS, po e‐pošti planinska.zalozba@pzs.si ali po telefonu 01 43 45 684.
Cena Planinskega koledarčka je 1,80 EUR (z DDV).
Planinska društva pa lahko za člane UO PD naročijo Planinski koledarček 2011 brezplačno. Prosimo, da na naslov Planinske
zveze pošljite število in seznam članov.
Obvestila Planinske zveze Slovenije
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IZ DELA KOMISIJ PZS
Komisija za planinske poti
Komisija za planinske poti ima novo vodstvo
V soboto, 4. decembra 2010, je v prostorih Mestne občine
Celje, v dvorani Narodnega doma, potekal izredni Zbor
markacistov, ki ga je organizirala Komisija za planinske poti
PZS, saj na rednem zboru, ki je bil sklican 13. novembra v
Ljubljani, žal ni bilo zadostnega števila delegatov iz
markacijskih odsekov planinskih društev .
Tokrat je bila sklepčnost dosežena, saj je bilo prisotnih kar
119 glasov delegatov od 195 z glasovalno pravico, kar je
pomenilo, da je zbor sklepčen in lahko izpelje vse predvidene
naloge.
V skladu z odločitvijo delegatov na rednem zboru je bila
takrat opravljena razprava po točkah, saj je bilo gradivo na
vsa društva OPP in članom KPP poslano z vabilom na izredni
občni zbor, oblikovani pa so bili tudi sklepi, ki so se na
tokratnem zboru predložili delegatom v potrditev.

odrekanja v času ko je vodil komisij podeljen zlati častni znak
PZS, kar so prisotni pospremili z dolgim aplavzom. Tone
Tomše se je vsem prisotnim iskreno zahvalil za vso podporo in
zaupanje, ki ga je bil deležen skozi vsa leta vodenja komisije.
Za popotnico nasledniku pa jih je prosil, da mu stojijo ob
strani in ga podpirajo
Sestava KPP z zadolžitvami posameznih članov v obdobju
2010 – 2014 je naslednja:
Ime in Priimek
IGOR MLAKAR
BOŠTJAN
GORTNAR
MAKSIMILJAN
KOTNIK
BOGDAN
SELIGER
JOŽE ROVAN
PETER ŠILAK
UROŠ VIDOVIČ

ALBIN
ŽNIDARČIČ

Delovno predsedstvo izrednega Zbora markacistov je vodil
Bogdan Seliger PD Horjul

TONE TOMŠE

Uvodno besedo je povzel načelnik KPP PZS Tone Tomše, ki je
pozdravil vse prisotne in se jim zahvalil za prisotnost. Za
delovnega predsednika je predlagal Bogdana Seligerja iz PD
Horjul, ki je po potrditvi prevzel vodenje zbora in ga izpeljal
po predvidenem programu. Najpomembnejša točka zbora so
bile volitve načelnika in članov KPP PZS za mandatno obdobje
2010 ‐ 2014. Tone Tomše je po dolgih in zelo uspešnih 21
letih vodenja KPP dobil svojega naslednika. To je postal Igor
Mlakar iz PD Tolmin, ki se zbora žal ni mogel udeležiti, je pa
prisotne nagovoril in pozdravil v pisni obliki, ter se jim zahvalil
za izkazano podporo in zaupanje. Za člane komisije so bili
izvoljeni Tone Tomše (PD Radovljica), Jože Rovan (PD
Ljubljana ‐ Matica), Bogdan Seliger (PD Horjul), Albin Žnidarčič
(PD Sežana), Uroš Vidovič (PD Ptuj), Boštjan Gortnar (PD
Medvode), Maksimiljan Kotnik (PD Dravograd) in Peter Šilak
(PD Ptuj).
Tonetu Tomšetu je bil za požrtvovalno in vestno delo,
prispevek k razvoju markacijske dejavnosti in številna

funkcija
Načelnik KPP, koordinira čezmejne
povezave z Italijo severni del
Vodja tehnične podkomisije (Tpk),
vodi mobilno ekipo Tpk
Vodja podkomisije za usposabljanje
Vodja podkomisije za kataster,
predstavnik KPP v Planinski založbi
Pomočnik vodje tehnične podkomisije,
koordinator za kataster
Koordinator za Via Alpino, predstavnik
KPP v GIZ za pohodništvo
Koordinator za Evropske pešpoti, član
KEUPS,
pomoč
z
čezmejnimi
povezavami z Avstrijo
Koordinator na področju varstva
narave, koordinira čezmejne povezave
z Italijo Južni del
Delo z OPP, član KEUPS, propaganda,
koordinira čezmejne povezave z
Avstrijo
Tekst: Peter Šilak
Foto: Tomaž Kumer

Tone Tomše za svoje uspešno 21 letno vodenje Komisije za
planinske poti PZS prejema zlati častni znak PZS

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

izvajalec

lokacija

datum

št. udel.

markacist PZS 1. del
markacist PZS 2. del
markacist PZS 1. del
markacist PZS 2. del

KPP PZS
KPP PZS
KPP PZS
KPP PZS

Vojkova koča na Nanosu
Vojkova koča na Nanosu
Dom na Lisci
Dom na Lisci

sobota, nedelja 14. ‐ 15. maj
sobota, nedelja 28. ‐ 29. maj
sobota, nedelja 3. ‐ 4. sept.
sobota, nedelja 17. ‐ 18. sept.

25
25

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

Teoretično (h)

Praktično (h)

1

4

2.

Spoznavanje in varstvo (gorske) narave na planinskih poteh

1

3.

Evidenca planinskih poti in vnos v geografski informacijski sistem

1

4.

Prosta tema

1
4

4
8

Izpitne obveznosti:

1

Skupaj:

9

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

lokacija
Dom na Paškem Kozjaku
Ruška koča pri Arehu
Mihelčičev dom na Govejku

datum
11. junij 2011
2. julij 2011
27. avgust 2011

št. udel.
do 25
do 25
do 25

Prijave pošljite na uradnih obrazcih posebej za tečaj ali licenčno izpopolnjevanje (glej prilogo) najkasneje do 31. decembra
2010 na naslov:
Planinska zveza Slovenije, Komisija za planinske poti, p.p. 214, 1001 Ljubljana
Obrazce najdete tudi na spletni strani Komisije za planinske poti: http://kpp.pzs.si – pod rubriko OBRAZCI
Obvestila Planinske zveze Slovenije
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Poročilo o delu na planinskih poteh v letu 2010
Planinska društva oziroma markacisti vsako leto opravimo veliko število prostovoljnih ur pri urejanju, vzdrževanju
in označevanju planinskih poti. Žal za to naše delo vemo največkrat le sami ali kvečjemu posamezni člani
domačega društva. Zato je prav, da ob koncu leta pripravimo poročilo o našem delu z ovrednotenjem finančnega
dela, ki ga za to dejavnost nameni planinsko društvo iz gospodarske dejavnosti, če jo seveda ima, ali pa iz za ta
namen pridobljenih sredstev. Na podlagi poslanih poročil bomo lahko sestavili skupno poročilo, iz katerega bo
razviden naš prispevek za prijetno in predvsem varno hojo po našem hribovitem in gorskem svetu. Zato pozivam
vse načelnike odsekov za planinske poti oz. markacijskih odsekov v planinskih društvih, da poročila, ki jih
pripravijo za upravne odbore in občne zbore društev, pošljejo tudi na Komisijo za planinske poti.
Poročila o opravljenih delih na planinskih poteh v letu 2010 pošljite na obrazcu »Poročilo o delu na planinskih poteh« (priloga)
PLANINSKO DRUŠTVO ____________________________________________________
Datum ________

POROČILO
o delu na planinskih poteh
Redno vzdrževanje na planinskih poteh v letu 2010
Ime poti:

št. poti:

Delo so opravili:

Opravljeno število ur dela:

Prispevek planinskega društva v €:

Načelnik odseka za planinske poti:

Žig PD

Obvestila Planinske zveze Slovenije

Predsednik PD:
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Gospodarska komisija
Iz dela Gospodarske komisije UO PZS
Gospodarska komisija je imela svojo prvo sejo 7. oktobra 2010, ko je se konstituirala in določila sestavo in delokroge svojih 3
podkomisij:
Podkomisije za upravljanje planinskih koč, Podkomisije za ekologijo planinskih koč in Podkomisije za upravljanje premoženja.
Podkomisijo za upravljanje planinskih koč vodi Marko PROHINAR, člani pa so Aleš JENKO, Jože BOBOVNIK, Manja RAJH in Miro
Pogačar. Poglavitne naloge te podkomisije so: priprava predloga cen za leto 2011, posodobitev »Pravilnika o upravljanju, grad‐
nji in opremi planinskih koč«, priprava smernic za požarno varnost v kočah, mreženje koč, skupni marketing koč, priprava
projekta za enotno nastopanje pri STO, poenotenje standardov glede ponudbe na kočah (hrana, namestitev, oblačenje,...),
priprava usposabljanja za oskrbnike koč v letu 2011, priprava osnutka certifikatov za koče: ekološka, družinam prijazna in
priprava razpisa za pregled 5 koč s strani DAV v letu 2011, priprava predlogov in kriterijev za poenotenje standardov koč z
Nemčijo/Avstrijo/Švico, razpis za izbor enega od oskrbnikov naših koč za obisk seminarja DAV za oskrbnike v letu 2011.
V novembru je bil sklican že prvi sestanek te podkomisije, ki pa je bil nesklepčen zaradi bolezni in službene zadržanosti večine
članov. Na pobudo PD Ajdovščina sta se vodja te podkomisije Marko Prohinar in strokovni sodelavec Danilo Sbrizaj udeležila
sestanka s predstavniki PD in novimi oskrbniki koče na Golakih na katerem so jim predstavniki PD predstavili probleme glede
sanitarij in oskrbe z energijo in vodo, ter zaprosili za pomoč pri ureditvi HACCP za to kočo. PD Ajdovščina se sooča tudi z
velikimi problemi pri oskrbi koče, saj je plaz prekinil cestvo povezavo iz Lokavca do Predmeje in morajo zato uporabljati cesto iz
Ajdovščine preko Cola kar pomeni 18 km več (sedaj je zemeljski plaz odnesel tudi to cesto!).
Podkomisijo za ekologijo planinskih koč vodi DRETNIK Drago, člani pa so ŽELEZNIK Borut, STRASSBERGER Silva, KAJZELJ Miha,
BIZJAK Janez, OMAHEN Janez in Janez KRATNAR. Prednostne naloge te podkomisije so: priprava predlogov za sanacije koč,
priprava certifikata za okolju prijazne koče, priprava smernic za gradnjo MČN (določitev PE, tip, tehnologija, načini odlaganja
blata, ločeno za vse 3 kategorije koč), izgradnje MČN, izraba OVE (obnovljivih virov energije), priprava »info ture« po kočah, ki
že imajo ČN in OVE ter priprava izhodišč za nove projekte, ovrednotenje ČN za planinske koče (izbor tehnologije, proizvajalca,
cene, analiza učinkovitosti, doseganje/merjenje rezultatov), enovit pristop za koče iste kategorije.
Podkomisija je že imela prvo sejo, na kateri je Drago Dretnik predstavil prijavo PZS na Švicarski sklad, kjer je nepovratnih sred‐
stev 90%, program info ture za predstavnike PD, na kateri bi se seznanili z delovanjem nekaterih koč na Koroškem (vse imajo
MČN) in pa smernice za pridobitev Okoljskega priznanja, za planinske koče. Predvidevamo, da bi koče, ki bodo imele tako
priznanje imele več obiskovalcev, kot je to že uveljavljena praksa v tujini (Nemčija, Avstrija in Južna Tirolska).
V okviru dejavnosti te podkomisije sta se njen član Borut Železnik in strokovni sodelavec Danilo Sbrizaj odzvala vabilu podjetja
APlast iz Petrovč, ki proizvaja male čistilne naprave in zbiralce za vodo in opravila z njimi informativni pogovor.
Podkomisijo za upravljanje premoženja vodi Manja RAJH, člani pa so Dragica ANDREJC, Miro POGAČAR in Janez KRATNAR. Pri‐
oritete v delu te podkomisije so: evidentiranje odprtih ZK vprašanj med PZS in raznimi PD, pregled in ažuriranje seznama last‐
nine PZS, ovrednotenje premoženja PZS.
Podkomisija bo imela svoj prvi sestanek v januarju 2011, na njem pa bodo člani obravnavali predloge za uskladitev zemljiško
knjižnega stanja z dejanskim za PD Idrija, Gorje in Črnomelj, ki so jih navedena PD poslala v letu 2010 na Planinsko zvezo
Slovenije.
Povzetek pripravil:
Danilo Sbrizaj, strokovni sodelavec

Podelitev priznaj za največje dosežke v alpinizmu in športnem plezanju 2010
Podelitev priznanj za največje dosežke v alpinizmu in športnem plezanju v letu 2010 bo v četrtek, 13. 1. 2011, ob 17. uri v
Kulturnem domu Franca Bernika v Domžalah.

Obvestila Planinske zveze Slovenije
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Komisija za usposabljanje in preventivo
Predstavitev lavinskega zvona za proženje plazov – Daisy bell
4. 11. 2010 je bila v Sella Nevei (Italija) predstavitev sistemov Gazex za proženje
snežnih plazov. Pobudo za predstavitev je dala GRZS, za Planinsko zvezo
Slovenije pa sva se je udeležila Matjaž Šerkezi in Drago Horjak.
Vsa pozornost je bila usmerjena na lavinski zvon ali t. i. Daisy bell, za katerega
nakup se zanima tudi URSZR. Z njegov pomočjo bi lahko zelo enostavno očistili
plazovno nevarna področja tako na področju cest (Vršič), smučišč (Kanin, Vogel)
in gorskih področjih, ki so bolj turistično zanimiva.
Zvon tehta vsega skupaj 560 kg in je pod helikopter pripet na 25 metrski
jeklenici. Eksplozijo omogoča mešanica kisika in vodika, ki sta spravljeni v
posebnih jeklenkah na zvonu in zadostujeta za 50 strelov.
Vse skupaj se nadzoruje preko kontrolne plošče iz helikopterja, ki je z zvonom
povezana preko radijskega signala.
Prednosti zvona so:
‐ direkten udar eksplozije v podlago (sneg), kar gre zahvala obliki zvona
‐ udarni val, ki izzove nadpritisk in takoj zatem podpritisk s 25 mbar v radiju 30
m nad snežno podlago
‐ ni direktnega rokovanja z eksplozivom (varnost)
‐ sistem je mobilen in uporaben praktično povsod
‐ nizki stroški uporabe in servisov
Več o tem si lahko preberete na naslednji povezavi, o čemer je že pisal Miha Pavšek: http://www.gore‐ljudje.net/
novosti/42832/.
Za Komisijo za usposabljanje in preventivo pripravila: Drago Horjak in Matjaž Šerkezi

Vodniška komisija
Zbor vodnikov PZS Dovje – Mojstrana
Dovje – Mojstrana, sobota, 27. 11. 2010
Vsako leto enkrat se vodniki Planinske zveze Slovenije
zapremo med štiri stene in si vzamemo čas za analizo dela v
preteklem letu ter se pogovorimo, kako naprej.
Tokratni zbor je bil tudi volilni, saj so štiri leta že minila, torej
je bilo potrebno razrešiti staro vodstvo in izvoliti novo.
Zbora se je udeležilo kar 40 delegatov od 52 vabljenih, to je
77 procentov.
Vsi ti, kot pravi vodniki, in seveda tudi slavljenci se niso
ustrašili petkovega popoldanskega sneženja. Dovje, vasica v
objemu gora, jih je pričakala in nagradila s pravo zimski idilo.
Prenekateri pogled se je zazrl proti dolini Vrat ali pa v
Karavanke in si zaželel, da bi se lahko povzpel med vršace.
Toda to soboto nas je čakalo drugačno delo.
Poleg običajnega dnevnega reda‐potrjevanje poročil za nazaj
in sprejemanje za naprej ter potrjevanje sprememb Pravilnika
vodnikov PZS ‐ je bila posebej svečana tudi podelitev priznanj
za zaslužne in častnevodnike PZS.
To so tisti kleni možje, ki že več kot petindvajset ali celo več
kot trideset let s svojim neumornim delom pomembno
prispevajo k razvoju in ugledu prostovoljnega vodništva v
okviru PZS. Priznanje so prejeli za zelo velik ali pa za izjemen
prispevek prostovoljnemu vodništvu.
Podelil jim jih je sam predsednik Planinske zveze Slovenije
Bojan Rotovnik – tudi sam vodnik in inštruktor. V nagovoru
jim je izrekel pohvalo in čestital. Kar nekaj besed je namenil
tudi nam, ostalim udeležencem. Govoril je o aktualnih
problemih, s katerimi se ukvarja, in projektih, ki si jih je
zastavilo novo vodstvo. Zbora se je udeležil tudi
Obvestila Planinske zveze Slovenije

podpredsednik Tone Tomše, kar nas je še posebej razveselilo.
Tako smo imeli na zboru zbran skoraj ves vrh PZS, to se nam
ne zgodi prav pogosto.
Po zboru je sledila zaslužena malica in voden ogled
Slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani.
Še enkrat hvala vodji Planinskega muzeja Miru Erženu za
prijaznost, s katero nas je sprejel pod streho in počastil.

Nova sestava Vodniške komisije pri PZS:
Franc Gričar ‐ PD Zagorje ob Savi – načelnik
Katarina Filipič ‐ PD Cerkno – članica
Martin Luzar ‐ PD Krka Novo mesto – član
Primož Trop ‐ PD Ptuj – član
Husein Djuherič ‐ PD Velenje – član
Albin Žnidarčič ‐ PD Sežana – član
Boris Madon ‐ PD Žirovnica – član
Tekst: Boris Madon
Foto: Sašo Valjavec
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TEČAJ ZA VODNIKE PZS, KATEGORIJE A, 1. izmena
26. 06. ‐ 07. 07. 2010, Bavšica
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.

PRIIMEK

IME

DRUŠTVO

BAČUN
BIZJAN
BREZOVEC
DIMEC
DJORDJEVIĆ
DOBNIK
EKART
EKART
FLORJANC
JERMAN
KAPITLER
KNEZ
KOLAR
KUNČIČ
LEGAT
MATIJEVC
OSOVNIKER
PAVŠIČ
PETAUER
PLOHL
PRŠA
REPNIK
RUTAR
ŠTIGLIC
TERLIKAR
ZIDAR

LOVRO
BARBARA
MOJCA
URBAN
ANŽE
DOMEN
IRENA
STOJAN
GAŠPER
MILAN
TINA
MARJAN
BERNARD
MARKO
JERNEJ
SIMON
BRANIMIR
MIHA
SREČKO
ALJAŽ
DARKO
SONJA
SAMO
MARTIN
TONČKA
JANEZ

RUŠE
ISKRA KRANJ
RADOVLJICA
LISCA SEVNICA
DOBRNA
DOBROVLJE‐BRASLOVČE
MIKLAVŽ NA DR. POLJU
MIKLAVŽ NA DR. POLJU
GALICIJA
VRHNIKA
GALICIJA
CELJA MATICA
VRANSKO
KRKA NOVO MESTO
DOVJE‐MOJSTRANA
BREŽICE
LOVRENC NA POHORJU
SLOGA ROGATEC
ŠMARJE PRI JELŠAH
RUŠE
MATICA MURSKA SOBOTA
VRHNIKA
TOLMIN
NAZARJE
RADOVLJICA
ŠKOFJA LOKA

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

1
2
3
4
5
6

Vodstvo

1 Mihev
2 Šturm
3 Kadiš
4 Jenko
5 Šturm
6 Kamenšek
7 Kelnerič
8 Kirbiš

JAKLIČ
JAMNIKAR
KELBL
KERMAUNER
KRIŽANEC
KRIŽANEC
LIČEN
MAČEK
MOLE
MOŽINA
PETEK
PROSEN
RIJAVEC
SKOBERNE
TRATNIK
TROBEC
UDIR
UMEK
UMEK
VINDIŠ
ZGAGA
ZUPANČIČ

FRANC
NEŽA
ANTON
HELENA
DARINKA
STANISLAV
JURIJ
KATJA
MARTINA
NINA
MATJAŽ
TINA
ANA MARIJA
JAN
JANJA
MATEJ
BLAŽKA
JOŽE
GREGOR
POLONA
SREČKO
META

PODBRDO
VELENJE
GORJE
DOMŽALE
DOBROVLJE BRASLOVČE
DOBROVLJE BRASLOVČE
NOVA GORICA
ŠENTJOŠT
HORJUL
DOVJE‐MOJSTRANA
PTUJ
HORJUL
ŽALEC
ISKRA LJUBLJANA
PREBOLD
SEŽANA
JESENICE
ŠENTJOŠT
BOHOR SENOVO
PTUJ
PODBRDO
JESENICE

Vodstvo
Rudi Ambrož
Jože Rožič
Miran Muhič
Aleksander
Kelnerič
Miha Skok
Urška Del Fabro

TEČAJ ZA VODNIKE PZS, KATEGORIJA B
20. ‐ 23. 5. in 19. ‐ 20. 6. 2010, Češka koča

Janko
Ivan
Katja
Darja
Ivan
Jože
Aleksander
Adolf

ŠT.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

TEČAJ ZA VODNIKE PZS, KATEGORIJA A, 2. izmena

26. 6. 2010 – 7. 7. 2010, Bavšica
ŠT.

PRIIMEK

IME

DRUŠTVO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

BAJCER
BIRSA
BIZILJ
BURJEK
CAR
DROFTINA
FLAJS
FROEBE
GOLOB
HLEBEC
HRASTNIK

BARBARA
GREGA
ERIKA
ANA
DRAGO
KLEMEN
NIKA
MATEJ
MIRAN
KLEMEN
DANILO

VELENJE
ŽALEC
RTV LJUBLJANA
HORJUL
RTV LJUBLJANA
ŠENTJOŠT
OPD KOPER
TRBOVLJE
MARIBOR MATICA
BOHOR SENOVO
ŽELEZNIČAR MARIBOR

Obvestila Planinske zveze Slovenije
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PRIIMEK
BREČKO
BREČKO
CASAR
CVETKO
ČAMPA
ČETINA
ERJAVEC
FIRER
GRLICA
GRUDNIK
HERIČKO
HOČEVAR
JURŠIČ
JURŠIČ
KOTNIK
KOTNIK
MIRNIK
MOHAR
MOLE
PIPAN
PISTIVŠEK

IME
ANTON
PRIMOŽ
BORUT
JOŽE
BOŠTJAN
MITJA
JOŽE
FRANC
ANDREJ
PRIMOŽ
BORIS
TADEJ
JANKO
MARKO
BORIS
TADEJ
ALENKA
ANDREJ
NIKOLAJ
DAMJAN
BARBARA

DRUŠTVO
OPLOTNICA
OPLOTNICA
LJUTOMER
DRAVA MARIBOR
RAŠICA
PREBOLD
BOČ‐KOSTRIVNICA
BOČ‐KOSTRIVNICA
SNEŽNIK ILIRSKA BISTRICA
ŠOŠTANJ
VEČER
POLŽ
MAKS MEŠKO ORMOŽ
MAKS MEŠKO ORMOŽ
ZREČE
NAZARJE
GRMADA
SNEŽNIK ILIRSKA BISTRICA
HORJUL
SNEŽNIK ILIRSKA BISTRICA
GRMADA
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

1
2
3
4
5
6
7

PODGRAJŠEK
ŠEHOVIČ
VALENTINČIČ
VIDALI
VOLK
ZAJC
ŽAGAR
JERAM
JELEN

PETER
GORAN
JUDITA
MARKO
JERNEJ
JOŽE
DANIJEL
MATEJ
MARJANA

ZREČE
PODPEČ‐PRESERJE
SATURNUS
KRIŽE
LJUBLJANA MATICA
MERCATOR
BOVEC
CERKNO
MEDVODE

PRIIMEK
ALIČ
BAŠA
BERLIČ
ČUJEŽ
GABERŠČEK
GABERŠČEK
GRADIČ
HENGHELMAN
KOBLAR
KORŽE
LEBAN
LEBREHT
MAVRIČ
MILOŠIČ
OPREŠNIK
POSAVEC
REMIC
RIGLER
SAKELŠEK
SUŠNIK
ŠINKOVEC
ŠKOF
TAVČAR
TOMŠIČ
ZORKO

Jože

2 Pollak

Bojan

3 Volontar
4 Madon
5 Rožič
6 Jerman
7 Jazbec

Klemen
Boris
Jože
Alojz
Lili

TEČAJ ZA VODNIKE PZS, KATEGORIJA C
Logarska dolina, 10. ‐ 12. 9. in 24. ‐ 25. 9. 2010

Vodstvo:
Franc Gričar
Aleksander
Kelnerič
Ivan Cigale
Bojan Pollak
Janko Mihev
Franc Kemperle
Miran Muhič

ŠT.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

TEČAJ ZA VODNIKE PZS, KATEGORIJA B
13. ‐ 16. 5. in 5. ‐ 6. 6. 2010, Valvasorjev dom, Vršič
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.

Vodstvo:
1 Varl

IME
BERNARD
TADEJ
ALEKSANDER
MANCA
DAVORIN
NADA
NINA
DANIEL
STANKO
VLADKO
MARINA
ŠTEFAN
MATEJ
MARKO
IGOR
ROBERT
JANA
MATJAŽ
ALENKA
MANCA
MILAN
FRANC
FRANC
ANDREJA
JANKO

IME
MILAN
IGOR
DUŠKO
JOŽE
MIJO
MATIJA
PETER
PETER

DRUŠTVO
VELENJE
PT CELJE
LJUBLJANA‐MATICA
SLOVENSKE KONJICE
VELENJE
LJUBNO OB SAVINJI
CELJE‐MATICA
CELJE‐MATICA

Vodstvo:
1. BOKŠAN GORAZD
2. GOLNAR TONE
3. KADIŠ FRANC
4. KELNERIČ ALEKSANDER

DRUŠTVO
TRŽIČ
NOVA GORICA
PTUJ
SLIVNICA PRI CELJU
TOLMIN
TOLMIN
SLIVNICA PRI CELJU
PTUJ
TRŽIČ
VOJNIK
PODBRDO
LENART
NOVA GORICA
NAVEZA
PLANIKA MARIBOR
KRIŽE
RADOVLJICA
VELIKE LAŠČE
ISKRA LJUBLJANA
RADOVLJICA
KOMENDA
AVTOTEHNA
ŠKOFJA LOKA
LJUBLJANA‐MATICA
ŠENTJUR

Obvestila Planinske zveze Slovenije

PRIIMEK
DOMITROVIČ
GOLČMAN
GRABNAR
KAMENŠEK
KOVAČEVIČ
NERAT
OBLAK
PASAR

SLOVENSKI PLANINSKI MUZEJ
in
Društvo GRS Mojstrana
vabita
v četrtek, 23. decembra 2010, ob 18. uri v dvorano
Triglav v Slovenskem planinskem muzeju, na predavanje
z naslovom SEM IN TJA PO KARNIJSKIH ALPAH. Predaval
bo dr. Andrej Hribernik – domačin z Dovjega.
Vabljeni!

26

letnik 36, številka 12—2010

Komisija za turno kolesarstvo
turno kolesarski vodnik. Tone Tomše jim je na zboru podelil
diplome. Marjan Pučnik je predstavil turno kolesarske tabore
v organizaciji KTK, ki poleg tur ponujajo udeležencem tudi
druge aktivnosti.

Zbor turnih kolesarjev

Delovanje turno kolesarskih odsekov sta predstavila Aldo
Zubin iz OPD Koper in Atila Armentano iz PD Kranj. Kolesarski
odsek deluje v Kopru že preko 15 let. Poleg organizacije
izletov se ukvarjajo tudi z infrastrukturnimi projekti in
vzdrževanjem poti (Parenzana). V Kranju imajo v svojem
programu dela organizacijo tur, sodelovanje z markacisti pri
urejanju skupnih poti, izobraževanje turnih kolesarjev, urediti
nameravajo poti za turne kolesarje na podlagi kandidature za
sredstva EU za tematske poti naravne in kulturne dediščine.
Najpomembnejše cilji odseka so sodelovanje z lokalnimi PD in
markacisti pri določitvi konkretnih poti, ki jih turni kolesarji
lahko uporabljamo.

V soboto, 20. 11. 2010 ob 10. uri je bil v prostorih Ekonomske
fakultete v Ljubljani prvi Zbor turnih kolesarjev PZS, ki se ga je
udeležilo 26 ljubiteljev kolesarstva, najštevilčnejši med njimi
so bili vodniki turnega kolesarstva.

Franci Razpet je spregovoril o smereh razvoja turnega
kolesarstva v prihodnosti, ki so: organizacija turno kolesarskih
izletov in taborov v okviru PD, kolesarska dejavnost v okviru
mladinskih odsekov PD, ustanavljanje turno kolesarskih
odsekov, širitev in dvig znanja strokovnih kadrov v PD,
urejanje kolesarskih in dvonamenskih poti (za hojo in
z
drugimi
kolesarskimi
kolesarjenje),
sodelovanje
organizacijami doma in v tujini, promocija turnega
kolesarstva in osveščanje turnih kolesarjev.

Igor Rozman, ki je vodil Zbor, in Jože Rovan, načelnik Komisije
za turno kolesarstvo pri PZS (KTK), sta v uvodnem nagovoru
pozdravila udeležence zbora in predstavila namen zbora ‐ da
se v širokem krogu zainteresiranih pogovorimo o vseh
odprtih vprašanjih (organizaciji delovanja, odnosih z drugimi
uporabniki gorskega sveta, zavarovanju kolesarjev,
zakonodaji, izobraževanju članstva in strokovnih kadrov) in si
zastavimo prihodnje cilje. Tone Tomše, podpredsednik PZS, je
pozdravil zbor v imenu Predsedstva PZS in med drugim
povedal, da se bodo nekatere manj množične planinske
dejavnosti v bodoče organizirale kot Komisija za gorske
športe, da pa se bo KTK
predvidoma preoblikovala v
komisijo z zbori.

Luka Gratej je zelo lepo predstavil nekaj primerov dobrih
praks turnega kolesarstva v Evropi, kjer imajo pod geslom:
osveščaj, vzdržuj, spoštuj, vozi,
urejena območja za turne
kolesarje.
Na koncu je Domen Strle,
podpredsednik
Mladinske
komisije pri PZS, izrazil željo po
sodelovanju s KTK, omenil je
prizadevanje
Mladinske
komisije, da bi obdržali članstvo
mladih v obdobju pri prehodu iz
osnovne v srednjo šolo, ko mnogi prenehajo s hojo v hribe. V
sodelovanju s KTK vidijo priložnost, da mlade pritegnejo s
turnim kolesarstvom.

Peter Šilak je predstavil
aktualno
organiziranost
turnih kolesarjev v Sloveniji
in navedel društva, ki že
imajo organizirane Turno
kolesarske odseke ter ostale
oblike organiziranosti turnih kolesarjev, navedel pionirje na
področju turnega kolesarstva ter definicijo turnega
kolesarstva, na koncu pa je predstavil še delovanje in
organiziranost turnega kolesarstva v sosednjih državah.

Sedanjo KTK je na predlog Predsedstva PZS imenoval Upravni
odbor PZS. Ker se KTK namerava preoblikovati v komisijo z
zbori je Jože Rovan predlagal, da bi v bodoče KTK volili turno
kolesarski vodniki, načelniki turno kolesarskih odsekov in
člani KTK. Na koncu je Jože Rovan pokazal nekaj primerov
zapisov na spletnih forumih, ki jasno kažejo na dvig kulture
turnih kolesarjev v zadnjih letih tako glede načina vožnje kot
tudi odnosa do ostalih obiskovalcev gora, ki se bo v bodoče z
predstavljenimi smermi razvoja turnega kolesarstva v okviru
PZS nedvomno še izboljšal.

Sledila je predstavitev dejavnosti KTK s strani Jožeta Rovana,
s poudarkom na razlogih za organizacijo turnih kolesarjev v
okviru PZS. Namen organizacije je prispevati k vzpostavitvi
primernih odnosov z drugimi uporabniki gorskega sveta, z
vzgojnimi akcijami povečati varnost udeležencev ter
prispevati k naravovarstvenemu osveščanju turnih kolesarjev.
Spregovoril je tudi o značilnostih turnega kolesarstva,
priporočilih turnim kolesarjem, organizaciji tur kot eni izmed
dejavnosti KTK. Igor Rozman je predstavil usposabljanje za
turno kolesarske vodnike in sicer namen in cilje: usposobiti
strokovne kadre za vodenje turno kolesarskih izletov, širiti
znanje, pridobiti usposobljene kadre, ki bodo popularizirali
turno kolesarstvo v društvih. Usposabljanje za turno
kolesarske vodnike je doslej opravilo 60 kandidatov, 12 izmed
njih pa je že izpolnilo pripravniške obveznosti in prejelo naziv
Obvestila Planinske zveze Slovenije

Turne kolesarje v okvirih PZS čaka v bodoče še obilo nalog, pa
vendar lahko z zadovoljstvom sklenem, da smo v zadnjih treh
letih prehodili dolgo pot.
Mojca Starič
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Gibanje v gorah v zimskih razmerah
Ko se odpravimo pozimi v zasnežene gore, moramo biti pripravljeni na določena dejstva: nizke temperature, krajši dan, zaprte planinske
koče, manjše število ljudi v gorah, pod snegom skrite markacije, poledenela tehnična varovala na poteh, ekstremnejše vremenske razmere,
stalna prisotnost dveh nevarnosti ‐ zdrs in plazovi.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

prvi ukrep zmanjšanja nevarnosti zdrsa je povečanje naše stabilnosti z uporabo pohodnih palic,
za lažje ture do gozdne meje lahko uporabljamo pohodne čevlje, na katere z lahkoto privežemo štirizobe dereze ali katero od mnogih
oblik pohodniških derez,
za vzpone nad gozdno mejo uporabljamo čevlje s tršim podplatom in dereze z 12 zobmi,
ko ocenimo, da bi se ob možnem zdrsu ne ustavili varno, pospravimo pohodne palice in v roke vzamemo cepin,
naučimo se zaustavljanja s cepinom in hoje z derezami. Pred začetkom zimske sezone potrenirajmo oboje na pobočju z varnim
iztekom,
pozorni bodimo na snežene kepe (cokle), ki se nabirajo na derezah,
naj na to, ali bomo vzeli s seboj cepin in dereze, ne vplivajo snežne razmere na izhodišču za turo, kajti razmere se spreminjajo tako z
višino kot s časom,
spremljajmo podatke o snežnih razmerah, temperaturi in vetru ter poročila o stopnji nevarnosti snežnih plazov. V gore ne odhajamo
ob in nekaj dni po obilnejšem sneženju in napovedanih otoplitvah,
ne zaupajmo slepo gazi, ki je pred nami ampak sami ocenjujmo, ali se gibljemo po varnem področju,
naredimo preizkus trdnosti snežne odeje. Ob povečani nevarnosti prekinimo vzpon oz. nadaljujemo z gibanjem v varnostni razdalji,
pred začetkom gibanja po snegu vklopimo in preiskusimo delovanje plazovnih žoln. V nahrbtniku imejmo še plazovno sondo in lopato.
Z uporabo teh pripomočkov naj nam ne zraste samozavest,
do sedaj je najučinkovitejši pripomoček ob snežnem plazu nahrbtnik z vgrajeno zračno blazino,
naučimo se iskanja s plazovno žolno in pravilnega odkopavanja zasutih. Pri iskanju z žolno odstranimo mobilne telefone,
pri gibanju v gorah na smučeh se zavedajmo, da to ne vpliva na razmere, zato imejmo s seboj vso potrebno tehnično opremo,
če ocenimo, da spusta ne obvladamo zaradi snežnih razmer in svojega znanja smučanja, sestopimo peš,
pri smučanju ob urejenih smučiščih naj nas ne zavede varljiva varnost bližine smučišča ampak se zavedajmo, da moramo upoštevati
vsa pravila za varnejše gibanje v zimskih razmerah.

Poleg naštetega upoštevajmo še nekaj navodil:

•
•
•
•

uporabljajmo kakovostno osebno opremo, ki nas varuje pred mrazom in mokroto,
s seboj imejmo v nahrbtniku dovolj rezervne obleke in tople tekočine,
ob megli in močnemu vetru raje prekinimo vzpon,
na grebenih veter ustvarja snežne opasti, ki se lahko pod našo težo odtrgajo, zato hodimo nekaj metrov pod grebenom na privetrni
strani. Na zavetrni strani je pod opastjo skoraj vedno plast zbitega snega, ki se pod obremenitvijo sproži v obliki kložastega plazu.
Jani Bele, Komisija za informiranje in analize GRZS

Decembrski Planinski vestnik
V temi meseca decembrskega Planinskega vestnika predstavljamo dejavnost gorskih tekov.
Pogovarjali smo se z organizatorjem Tomom Šarfom in bivšo tekačico Ines Hižar. Olga Zgaga pa se
spominja prvega teka na Črno prst leta 1970. Brane Pahor v nadaljevanju piše o dolomitskem
lepotcu Agnerju, Jana Remic pa o maroškem vrhu Jebel Toubkalu. Peter Muck obuja spomine na
staro alpinistično opremo, Robi Ocvirk na nadaljuje z gamserijo, s katero je začel lanskega
septembra. Dušica Kunaver je napisala prvo zgodbo v rubriki Iz ljudske zakladnice in upamo, da
bo s pisanjem tudi nadaljevala.
V rubriki Z nami na pot predstavljamo svet nad Idrijco in skupino avstrijskih Nockbergov, kjer je
odlična turna smuka. Seveda ne manjka rubrike o varstvu narave, kjer naš redni dopisnik Dušan
Klenovšek predstavlja jamsko školjko Kuščerjevo kongerijo, ter zapisa o vremenu, kjer Miha
Pavšek piše o občutku mraza zaradi vetra. Blaž Grapar spet daje orientacijske napotke, s katerimi
bomo nadaljevali tudi naslednji številki. Kot vedno smo dodali nekaj alpinističnih novic, tako z
domačih, kot tujih logov, sledijo knjižne novosti, pisma bralcev, PZS vesti in vesti planinskih
društev.
Avtor fotografije na naslovnici Planinskega vestnika je Oton Naglost, v ozadju je Porezen.
K zadnji letošnji številki spada tudi priloga Vodnik po Logarski dolini.
V uvodniku odgovorni urednik Planinskega vestnika Vladimir Habjan razmišlja o letu 2010.
Želimo vam prijetno branje Planinskega vestnika! Poiščite ga v svojem kiosku.
Obvestila Planinske zveze Slovenije
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KJE, KAJ, KDAJ, ...
Napovednik dogodkov v organizaciji PD in MDO
24.12.10 Božični pohod na Golak
PD Ajdovščina
24.12.10 Božični pohod Pečovniška koča ‐
Svetina
PD Grmada Celje
Željko Lamut 04 154 81 03
25.12.10 Nočni pohod na Čreto
PD Vransko
Milan Kozole 041 857 597
26.12.10 Srečanje pri Slomškovi kapelici pod
Kremžarjevim vrhom
PD Slovenj
Gradec Stane Plevnik 041 832 035
26.12.10 Štefanov pohod
PD Cirkulane
Ivo Zupanič 051 686 842

 www.pzs.si

Cveto Brod 031 376 389

Janez Vertič 040 290 739

01.01.11 Novoletni pohod Lisca – Ivce
PD Lisca Sevnica
Rok Petančič 051 680 289
Darinka Avguštin 041 148 697

02.01.11 Novoletni pohod na Boč
PD Drava Maribor
Marjan Topolovec 041 339 957

01.01.11 Pohod na Snežnik iz Loške doline
PD Snežnik ‐ Loška dolina
Janez Koren 041 337 638

02.01.11 Novoletno srečanje posavskih
planincev na Bohorju
PD Bohor Senovo
Tone Petrovič 031 866 831

01.01.11 Novoletni pohod na Bukovico
PD Žalec
Dušan Šip 031 320 242

02.01.11 Sv. Lovrenc nad Polhovim Gradcem
PD Viharnik
Boris Jesenšek 051 256 726

02.01.11 19. novoletni vzpon na Trdinov vrh
iz Gabrja
PD Krka Novo mesto
Tone Progar 041 693 195, 041 769 182

02.01.11 Kum, 1219 m
PD Ljubljana – Matica
Slavko Krušnik 031 638 045

26.12.10 10. tradicionalni Štefanov pohod po 02.01.11 Tradicionalni novoletni pohod na
Trdinov vrh z Jugorja
celotni trasi planinske poti "M"
PD Metlika
PD Bricnik Muta
Jože Kozjan 031 541 505
Ernest Preglav 041 577 458
26.12.10 28. nočni pohod s svetilkami na
Celjsko kočo (Gruzijski čaj)
PD Grmada Celje
Željko Lamut 041 548 103

02.01.11 Mačkov pohod iz Vrčic na Mirno
goro
PD Črnomelj
Stane Starešinič 040 643 520

26.12.10 16. zimski vzpon na Stolpnik ob
Dnevu samostojnosti
PD Slovenske Konjice
Marta Šmalc 041 338 382

02.01.11 12. novoletni pohod na Blegoš
PD Gorenja vas
Drago Trček 031 364 859

02.01.11 Triglav, 2864 m
PD Ljubljana ‐ Matica
Borut Naglič 041 710 364
05.01.11 Mlačca ‐ nočno ledno plezanje
PD Ljubljana – Matica
Borut Naglič 041 710 364
06.01.11 Zimski tečaj gorništva za lažje in
srednje zahtevne ture
PD Ljubljana – Matica
Andreja Tomšič 040 666 198
07.01.11 Nočni pohod Vojnik – Šentjungert
PD Vojnik
Mirko Blazinšek 041 685 635

26.12.10 Srečanje planincev na Stolpniku
PD Vojnik
Mirko Blazinšek 041 685 635

02.01.11 13. novoletni rekreativni pohod na
Bevkov vrh
PD Sovodenj
Viki Kržišnik 041 650 938

26.12.10 Pohod na Veliko Kozje
PD Radeče
Irena Kampuš 041 626 136

02.01.11 Novoletni pohod na Bricnikov vrh
PD Bricnik Muta
pdbricnik.muta@gmail.com

08.1.‐ 09.1.11 32. spominski pohod "Po poti
Cankarjevega bataljona" s Pasje Ravni v
Dražgoše
PD Škofja Loka
04 512 06 67, info@pd‐skofjaloka.com
www.pd‐skofjaloka.com

30.12.10 Božično novoletni pohod
PD Polzela
Mirko Jegrišnik 041 902 183

02.01.11 Novoletni pohod od Ormoža čez
Frankovce ‐ Hum v Ormož
PD Maks Meško Ormož
Kukovec Marjan 041 698 741

08.1.‐ 09.1.11 12. rekreativni zimski pohod
Železniki ‐ Ratitovec – Dražgoše
PD za Selško dolino Železniki
Alojz Lotrič 031 613 426

02.01.11 29. novoletni pohod na Kum
PD Kum Trbovlje
Marjeta Bricl 051 377 502

08.01.11 7. Trstenjakov pohod
PD Gornja Radgona
info@pdradgona.si
041 843 203, 041 340 516

31.12.10 Silvesterski nočni pohod na
silvestrovanje
PD Atomske toplice ‐ Podčetrtek
Ivan Šalamon 041 794 104
31.12.10 Novoletni pohod z baklami na
Kamenško
PD Lisca Sevnica
Silva Dobnik 031 259 637
01.01.11 Novoletno srečanje na Kališču
PD Kranj
041 636 007
01.01. ‐ 30.11.11 100 krat na Kamnek
PD Tržič
Stane Koblar 051 636 858
01.01.11 Nočni pohod na Čaven
PD Ajdovščina
041 759 773, 031 588 557
01.01.11 Novoletni pohod na Babo
PD Laško

02.01.11 Špička
PD Cerknica
Slavko Kržič 01 705 61 94
02.01.11 23. novoletni zimski planinski
pohod na Brnico
PD Liboje
Franc Čretnik 03 714 04 53
Sašo Maček 040 587 188
02.01.11 Zimski pohod na Dobrovlje
PD Dobrovlje Braslovče
Toni Ramčak 041 526 678
02.01.11 Tradicionalni pohod po poti Ivana
Potrča in Matije Murka
(Ptuj‐Mestni vrh‐Drstelja)
PD Ptuj in Zreli vedež Ptuj
Vika Dabič 031 369 105
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08.01.11 Zimski pohod na Grmado
PD Videm Krško
Irena Lekše 041 357 018
08.01.11 5. pohod po poti slovenskega
tolarja na Veliki vrh nad Osredkom
PD Brežice
Tone Jesenko 051 323 335
tone.jesenko@siol.net
08.01.11 Pohod po poteh Pohorskega
bataljona Rogla ‐ Osankarica ‐ Kot
PD Zreče
Drago Črešnar 041 725 033
08.01.11 Zerbitz Kogel
PD Viharnik
Aljoša Dornik 040 523 394
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08.01.11 Osankarica, 1192 m
PD Ljubljana – Matica
Stane Soklič 041 615 064

15.01.11 Stol, 2236 m
PD Ljubljana – Matica
Nataša Kramberger 031 619 911

08.01.11 Logarska dolina ‐ ledno plezanje
PD Ljubljana – Matica
Borut Naglič 041 710 364

15.01.11 Zimski tečaj gorništva za
nezahtevne ture
PD Ljubljana – Matica
Drago Metljak 041 750 785

09.01.11 34. Zimski pohod v Marija Reko
UO PD Prebold
Olga Hribar 041 922 247, 03 57 24 805
Zagožen Janez 040 348 696
janez.zagozen@gmail.com
09.01.11 Po stezah partizanske Jelovice
PD Nova Gorica
05 30 23 030 planinskod.novagorica@siol.net
09.01.11 Novoletno srečanje posavskih
planincev na Bohorju
PD Bohor Senovo
Tone Petrovič 031 866 831
09.01.11 20. pohod na Govško brdo
PD Laško
Anton Šterban 031 218 640
09.01.11 Italija, Beračni kugel
(Monte Prasnig), 1780 m
PD Ljubljana ‐ Matica
Slavica Pavlin 041 462 709
09.01.11 Hoč, 1514 m
PD Ljubljana – Matica
Maja Moškrič 041 923 990
09.01.11 Dražgoše, 793 m
PD Ljubljana ‐ Matica
Slavko Krušnik 031 638 045
09.01.11 Logarska dolina ‐ ledno plezanje
PD Ljubljana ‐ Matica
Marko Jurič 041 572 893
12.01.11 Mlačca ‐ nočno ledno plezanje
PD Ljubljana – Matica
Borut Naglič 041 710 364

15.01.11 Tamar ‐ ledno plezanje
PD Ljubljana ‐ Matica
Borut Naglič 041 710 364

Franc Cvelbar 040 670 308
05.02.11 Pohod v spomin prihoda XIV.
divizije na Štajersko
PD AT Podčetrtek
Ivan Šalamon 041 794 104
05.02.11 Zimski pohod v Potočko zijavko
(Podolševa)
PD Solčava
Žiga Prepadnik 040 418 518

15.01.11 Triglav, 2864 m
PD Ljubljana ‐ Matica
Marko Jurič 041 572 893

05.02.11 Nočni pohod do Valvasorjevega
doma
PD Radovljica
Tone Tomše 031 529 955

16.01.11 Mali vrh, 1195 m
PD Ljubljana ‐ Matica
Maja Moškrič 041 923 990

06.02.11 23. zimski pohod na Ramšakov vrh
PD Vinska Gora
Tomaž Kumer 031 239 693

16.01.11 Hrvaška, Viševica, 1428 m
PD Ljubljana ‐ Matica
Stane Soklič 041 615 064
18.01.11 29. pohod Zdravju naproti
PD Polzela
Zoran Štok 041 754 778
19.01.11 Ob polni luni na Žavčarjev vrh
PD Matica MB
Pisarna PD 02 25 12 962
22.01.11 6. zimski pohod na Tolsti vrh
PD Nazarje
Bojan Golob, 041 435 581
25.01.11 Planinski večer
PD Lisca Sevnica
Rok Petančič 051 680 289
Darinka Avguštin 041 148 697
29.01.11 16. turno smučarsko tekmovanje,
14. Memorial Luka Karničarja in Rada
Markiča
PD Jezersko
Milan Šenk 041 369 065 milan.senk@siol.net

14.01.11 Gibanje v gorah v zimskih razmerah
29.01.11 19. tradicionalni zimski pohod na
PD Ljubljana ‐ Matica
vrh Boča
Janez Levec 041 726 855
PD Poljčane
Janko Kovačič 051 211 801
14.01.11 Nočni pohod na Polhograjsko
Mirko Medved 040 633 111
Grmado
30.01.11 Spominski pohod na Lašček
PD Blagajana Polhov Gradec
PD Valentin Stanič Kanal
Stane Dvanajščak 01 3645 286
041 514 397
30.01.11 Prijatelji Janč ‐ janški prijatelji
15.01.11 30. pohod Zdravju naproti Gora
PD Litija
Oljka
Borut Vukovič 031 805 686
PD Polzela
30.01.11 24. zimski trim pohod na Kriško
15.01.11 Tradicionalni nočni pohod z
goro
baklami k Sv. Ani
PD Križe
Mladinski odsek PD Ribnica
Ivan Likar 041 784 175
pdribnica@gmail.com
01.02.11 Odprta planinska šola
15.01.11 35. planinski ples
PD Velenje
PD Velenje
Irena Brložnik 031 210 396
Andrej Kuzman 041 448 002
05.02.11 12. zimski pohod iz Mirne Peči na
15.01.11 Nadiška dolina
Vrhtrebnje (vedno prva sobota v mesecu
PD Viharnik
februarju)
Borut Vukovič 031 805 686
PD Trebnje
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08.02.11 9. zimski pohod na Mrzlico
PD Prebold
041 922 247, 03 57 24 805, 040 348 696
janez.zagozen@gmail.com
08.02.11 5. spominski pohod Štefana
Bukovca Kriška Gora ‐ Tolsti vrh
PD Križe
Ivan Likar 041 784 175
08.02.11 Zimski pohod dr.Stanka Stoporka
na Črni vrh na Pohorju
PD Mislinja
Mirko Tovšak 040 712 132
08.02.11 Pohod na Jeruzalem
PD Ljutomer
Ivan Kraljič
08.02.11 Pohod na Čaven
PD Ajdovščina
041 759 773, 031 588 557
08.02.11 12. pohod na Brnico
PD Liboje
Dušan Čretnik 03 570 75 92
Viki Ratajc 041 250 325
Univerza v Ljubljani vas vljudno vabi k
ogledu in odprtju razstave 600 razglednic ter
70 drugih fotografij naravne in kulturne
dediščine s poti po Sloveniji, ki jo je na vabilo
Rektorata Univerze v Ljubljani pod naslovom
GORE IN SPOMINI OSTAJAJO
in ob svoji 75. obletnici rojstva postavil
CIRIL VELKOVRH, dolgoletni vodja
Matematične knjižnice FMF. Razstavo bomo
odprli v Zbornični dvorani Univerze v
Ljubljani, Kongresni trg 12, v četrtek,
20. januarja 2011, ob 16.00 uri.
Avtorja bo predstavil akad. prof. dr. Franci
Forstnerič, razstavo fotografij pa akad. prof.
dr. Andrej Kranjc, generalni tajnik SAZU, ki
ima v svoji privatni zbirki že 120.600
različnih razglednic z vsega sveta, ter Bojan
Rotovnik, predsednik Planinske zveze
Slovenije.
Kulturni program bodo popestrili pevci
Slovenskega okteta.
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NOVICE IZ PLANINSKIH DRUŠTEV
PD Srednja vas v Bohinju
Gradnja čistilnih naprav za odpadne vode na planinskih kočah
PD Srednja vas v Bohinju
Planinsko društvo Srednja vas v Bohinju si prizadeva varovati
naravno okolje na vseh področjih svojega delovanja. Med
najpomembnejše dejavnosti štejemo ravnanje z odpadnimi
vodami iz naših štirih koč, ravnanje s trdnimi odpadki, ki
nastajajo v kočah ter odpadki, ki se pojavljajo na planinskih
poteh do naših koč.
Če je tisto, kar odmetavamo ob poteh ali v okolici koč vidno in za
vsakega ljubitelja narave moteče, pa so odpadne vode iz koč bolj
skrite našim pogledom, toda precej obremenjujoče za okolje. Še
posebej to velja za področja, kjer so pod kočami viri pitne vode,
to pa je praktično povsod na našem območju. Zato smo si v
planinskem društvu Srednja vas v Bohinju že leta 2008 zastavili
ambiciozen cilj, da do leta 2013 opremimo vse svoje planinske
koče s čistilnimi napravami za odpadne vode.
Pred dvema letoma so bile to bolj pobožne želje kot pa
uresničljiv cilj, saj nismo imeli na vidiku še nobenih drugih
finančnih virov za izgradnjo kot pa lastna sredstva, ki pa za
finančno tako zahtevne investicije še zdaleč ne zadoščajo. Imeli
pa smo željo, da ta projekt uresničimo, voljo za delo ter
določeno znanje tako o tehnologijah čiščenja, kot o vodenju
investicijskih projektov.
V letu 2009 pa smo od Planinske zveze Slovenije pridobili
informacijo, da bo v kratkem izšel razpis Ministrstva za
gospodarstvo za sofinanciranje obnove planinskih koč in med
drugim tudi za izgradnjo čistilnih naprav. Takoj smo se v
novembru lotili dela in pričeli najprej z zbiranjem ponudb znanih
proizvajalcev čistilnih naprav za naši dve koči Vodnikov dom na
Velem polju in Kočo pod Bogatinom.
Istočasno pa smo vodili aktivnosti za pridobitev vse druge
potrebne dokumentacije, saj smo vedeli, da bo čas od objave
razpisa do roka za prijavo dosti prekratek, da bi lahko zadostili
vsem zahtevam razpisa, če se bomo lotili zadeve šele po objavi v
Uradnem listu.
Že v začetku leta 2010 pa smo spoznali, da bo sočasna gradnja
dveh čistilnih naprav na kočah v visokogorju, kjer je edino
transportno sredstvo helikopter, prezahtevna in smo se odločili,
da bomo gradili čistilno napravo namesto na Vodnikovem domu
raje na Koči na Uskovnici. Ta odločitev se je kasneje izkazala kot
pravilna.
Poleg pridobivanja finančnih virov za izgradnjo vsake male
čistilne naprave na planinski koči je zelo pomemben dejavnik
izbor tehnologije. Ni univerzalne čistilne naprave, ki bi ustrezala
vsaki planinski koči, temveč je treba glede na specifične pogoje
na posamezni koči izbirati tudi najustreznejšo čistilno napravo.
Med najvažnejšimi dejavniki, ki vplivajo na čiščenje odpadne
vode so:
‐ lega objekta glede na strukturo in propustnost tal ter
vodovarstvene razmere,
‐ posebni pogoji, pogojeni s statusom področja (narodni park,
krajinski park, območje Natura 2000,..)
‐ nadmorska višina objekta in s tem povezane meteorološke
razmere,
‐ dosegljivost,
‐ obratovalni čas,
‐ oskrba z energijo,
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‐ količina odpadne vode,
‐ obremenitev odpadne vode,
‐ možnosti za končno dispozicijo preostalega blata.
Na osnovi posebnih pogojev na obeh kočah in analiz prispelih
ponudb smo se v februarju odločili, da bi za Kočo na Uskovnici
kot dobavitelja opreme izbrali firmo Dr. Duhovnik d.o.o. in za
Kočo pod Bogatinom avstrijsko firmo Tiba Avstrija GmbH.
Pričeli smo z izdelavo idejnih zasnov za obe koči in pridobili
lokacijski informaciji. Glede na to, da obe koči ležita znotraj
Triglavskega narodnega parka, so bili pogoji za gradnjo še
zahtevnejši. Na osnovi dokumentov in podatkov iz ponudb smo
zaprosili za naravovarstvene pogoje, kulturnovarstveno soglasje
in naravovarstveno soglasje naslednje ustanove:
‐ Ministrstvo za okolje, Agencijo Republike Slovenije za okolje,
‐ Javni zavod Triglavski narodni park,
‐ Zavod RS za varstvo narave – OE Kranj,
‐ Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije – OE Kranj,
‐ Kmetijsko svetovalna služba Bohinj.
Ko je bil v mesecu marcu objavljen javni razpis Ministrstva za
gospodarstvo "Obnova in posodobitev planinskih postojank"
smo bili z našimi aktivnostmi že precej daleč in smo do roka, to
je do 19. 04. 2010, oddali popolni vlogi za obe koči.
Na razpisu smo uspeli in odobreno nam je bilo sofinanciranje v
višini 65 % od upravičenih stroškov za obe prijavljeni investiciji.
Odločili smo se, da najprej uresničimo gradnjo čistilne naprave
na Uskovnici.
V začetku avgusta je samostojni podjetnik Alojz Jeršič pričel z
izkopom gradbene jame in drugimi gradbenimi deli. V
septembru je bil teren pripravljen za vgradnjo čistilne naprave,
ki jo je firma Dr. Duhovnik d.o.o. tudi dobavila in v dveh dneh
vgradila. Sledilo je tridnevno testiranje in ker ni bilo ugotovljenih
nobenih napak ali nepravilnosti v delovanju je pričela naprava
normalno obratovati. Investicija je bila uradno zaključena z
zapisnikom o primopredaji investitorju dne 27. 09. 2010.
Pri gradnji čistilne naprave na Koči pod Bogatinom pa je prišlo do
zastoja pred začetkom izvajanja gradbenih del predvsem zaradi
tega, ker nam ni uspelo pridobiti dovolj zmogljivega helikopterja
za prenos določenih delov opreme na kočo. Svoje so prispevale
tudi neugodne vremenske razmere v sredini oktobra, ko je na
koči zapadlo že 30 cm snega. Ocenili smo, da zahtevnih del ne
bomo mogli uspešno končati v kratkem jesenskem obdobju in
zato smo se odločili, da gradnjo prestavimo na začetek sezone
leta 2011. O tem smo obvestili tudi dobavitelja opreme in
Ministrstvo za gospodarstvo ter jih zaprosili za podaljšanje roka
za izvedbo investicije.
Z uspešno izvedbo še druge načrtovane investicije v naslednjem
letu in upamo, da v letu 2012 tudi izgradnje čistilne naprave na
Vodnikovi koči, se bomo uvrstili med tista planinska društva v
Sloveniji, ki učinkovito skrbijo za to, da bi čim bolj zmanjšala
neugodne vplive odpadnih vod iz svojih planinskih objektov na
vire dragocene pitne vode.
Seveda nam ta zahteven projekt ne bo uspel brez uradnih
institucij in donatorjev, ki so in upamo še bodo prispevali znatna
finančna sredstva za uresničitev naših načrtov ter brez
sodelovanja naše krovne organizacije Planinske zveze Slovenije.
Najzaslužnejši za uspehe na področju varovanja naravnega
okolja pa so predsednik društva ter drugi člani društva, ki so vsak
po svojih močeh prispevali, da smo uspešno uresničili prvo od
načrtovanih okoljskih investicij.
UO PD Srednja vas v Bohinju
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Hvala za vašo skrb
Ljubljana, 23. november 2010 ‐ Največja
čistilna akcija v slovenskem visokogorju,
ki jo je pripravila Zavarovalnica Triglav, je
uspela. Naše gore smo skupaj s tisoči
planinci očistili smeti, narava pa nam
pošilja sporočilo: Hvala za vašo skrb!

Naša največja zavarovalnica, ki se je na ta način pridružila
dogodkom, ki so zaznamovali mednarodno leto biotske
raznovrstnosti, nesebično pa so k čistejšemu okolju pomagali
tudi naši ambasadorji čistih gora, bo tudi v prihodnje skrbela
za varnejšo prihodnost. Vse ima vzrok in posledico, zato je skrb
za odgovorno ravnanje z okoljem naša dolžnost. "Skupaj s PD
Ljubljana Matica, s katerim smo povezani že več kot 40 let,
Vtise iz akcije Očistimo naše gore, ki je dvignila zavedanje bomo Triglavskemu domu na Kredarici prihodnje leto
obiskovalcev gora o ohranjanju narave in prispevala k temu, da pomagali pri ekološki sanaciji sanitarnih voda. S tem bo
bodo v njeni lepoti uživali tudi prihodnji rodovi, smo ob koncu najvišja slovenska planinska postojanka postala še bolj prijazna
obiskovalcem Triglava," je nov ekološki prispevek
strnili tudi v poseben film. Ogledate si ga lahko na
razkril prvi mož Triglava.
spletni povezavi www.ocistimogore.si, kjer vas
bomo popeljali v sproščeno okolje neokrnjenih
planin.
35.000 vrečk iz ekološko razgradljivega materiala,
25 gorskih postojank, 104 prostovoljci ‐
Zavarovalnica Triglav, ki je pripravila ekološki projekt, je s to ambasadorji, skoraj 9.000 privržencev na Facebook strani
potezo znova dokazala odgovoren odnos do družbenega in Očistimo naše gore in zavest, da so gore čiste in naj take tudi
naravnega okolja. "V naši zavarovalnici smo veseli, da se je ostanejo, je končna statistika, ki govori o uspehu akcije. Ali kot
akciji Očistimo naše gore pridružilo toliko ljubiteljev gora, je v zmagovalnem verzu zapisala Angelca Jeza s Ptujske Gore:
zadovoljni, da smo spet uveljavili staro planinsko geslo, da "Dokler imamo lepe spomine na gore, ostaja preteklost.
poleg lepih vtisov odnesimo v dolino tudi smeti, in ponosni, da Dokler imamo upanje na čiste gore, nas čaka prihodnost.
smo dvignili zavedanje planincev o ohranjanju in varovanju Dokler sklepamo lepa prijateljstva v gorah, je lepa sedanjost."
Preverite na www.ocistimogore.si.
narave," je povedal predsednik uprave Matjaž Rakovec.

Tiskovna konferenca ekipe filma Sfinga v Info centru TNP na Bledu
Konferenca se je pričela ob 17. uri. Po pozdravnih nagovorih
direktorja TNP Martina Šolarja in podpredsednika PZS Toneta
Tomšeta je uradni napovedovalec povabil na oder Gregorja
Kresala, ki je prikazal tehnične detajle snemanja filma. Nato
smo si ogledali 10 minutni film o pomembnejših detajlih in
dogodkih na snemanju. Že samo ti kadri dokazujejo, da gre za
enkraten film. V nadaljevanju so člani skupine Sidarta zaigrali
skladbo Narava, ki je spremljajoči glasbeni vložek v filmu.
Nato so sledile predstavitve vseh sodelujočih pri filmu. Prav za

konec pa sta dobila besedo še Ante Mahkota in Peter Ščetinin,
ki sta leta 1966 kot prva splezala obraz Sfinge. Marsikaj o
samem filmu in dogodkih na snemanju pa smo izvedeli še v
sproščenem klepetu in prijetnem druženju po zaključku
uradnega dela.
Tone Tomše

LEADER – priložnost za spodbujanje lokalnega razvoja
Objavljamo gradivo o razpisih pristopa Leader, ki je bilo na voljo v avli dvorane Narodnega
doma, na dan izredne skupščine Planinske zveze Slovenije v Celju. Namen predstavitve je
bilo seznaniti člane z možnostjo so‐financiranja razvojnih projektov. Gradivu so priloženi
tudi trije namišljeni predlogi projektov, ki so zgolj za vzorec, idejo, v kakšnem smislu naj bi
se Leader projekti pripravljali.
Pripravila:
Martina Pečnik Herlah s.p.
Radegunda–Mozirje
martina@pecnik.net
LEADER – priložnost za spodbujanje lokalnega razvoja
L – Liaison
E – Entre
A – Actions de
D – Developpement de l'
E – Economic
R – Rurale
Povezava med ukrepi za razvoj podeželja
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Kaj je Leader?
Leader je inovativni pristop v sklopu Skupne kmetijske politike Evropske unije, za področje razvoja podeželja. Leader želi
spodbuditi lokalno prebivalstvo k snovanju in izvajanju projektov, ki bodo pripomogli k izboljšanju gospodarskih, družbenih in
okoljskih težav na podeželju. Je tudi idealni instrument za preskušanje tega, kako razširiti priložnosti za podeželska območja.
Izvaja se v vseh državah članicah EU, tudi v Sloveniji. Izvajajo ga Lokalne akcijske skupine (LAS‐i).
Kaj je Lokalna akcijska skupina?
Je skupina ljudi, predstavnikov različnih ustanov, društev, podjetij, ki delujejo kot lokalno partnerstvo na danem območju.
Delujejo kot društvo, zadruga ali kakšna druga pravna oblika. LAS ima nalogo, da naredi in izdela lokalno razvojno strategijo, ki
je pravzaprav program oz. usmeritev za vse tiste, ki želijo prijaviti projekte vezane na razvoj podeželja. V strategiji je zapisano
kakšni so problemi in izzivi območja ter seveda s kakšnimi cilji naj bi se reševali. Projekti lokalnega prebivalstva pa so tisti, ki
lahko te cilje uresničujejo. Kako in na kakšen način, pa je odvisno od ljudi samih… Naloga LAS‐ov je tudi upravljanje s finančnimi
sredstvi, torej razpisovanje finančnih podpor in odločanje o njihovi dodelitvi. Nad njihovim delom pa bdi Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano oz. glavna Leader pisarna.
Kdo lahko projekt prijavi?
Projekt lahko prijavi vsaka pravna oseba, ki ima sedež na območju LAS, pri katerem prijavlja projekt. Tudi dejavnosti projekta se
morajo odvijati na tem območju. Prijavitelj je lahko torej društvo, zavod, zadruga, občina, samostojni podjetnik, ipd. V projekt
je dobro vključiti še partnerje, ki izhajajo iz istega območja in ki bodo s svojim znanjem ali izkušnjami pripomogli k
kakovostnejšem izvajanju projektu.
Kaj je vsebina, predmet Leader projektov?
Vsebinsko so projekti zelo različni, vsem pa je skupno to, da želijo izboljšati gospodarsko, družbeno ali okoljsko stanje svojega
okolja, seveda v smeri trajnostnega razvoja. Primeri: turizem, izboljšanje kakovosti življenja – rekreacija, ustvarjanje možnosti
za delo lokalnega prebivalstva/ lokalnih proizvajalcev, kulturne dejavnosti, pospeševanje ohranjanja naravnega okolja,
rehabilitacija arhitekture in stavb kulturne dediščine, izboljšanje sodelovanja med pridelovalci in potrošniki hrane, ipd.
Kdaj bo razpis?
Roki za prijavo projektov so vsako leto, a so različni, določa jih namreč vsak LAS posebej, v skladu z navodili Ministrstva. Zato je
najbolje, da o tem povprašate svojo lokalno akcijsko skupino.
KAJ JE DOBRO VEDETI, PREDEN SE LOTITE PRIPRAVE PROJEKTA?
O FINANCAH
• Kljub temu, da po razpisu znaša delež sofinanciranih sredstev 85 %, ni nujno, da vam bo 85 % delež tudi res odobren. Vse
vloge se namreč ocenjujejo in če vloga ne doseže zadostno število točk, bo delež odobrenih sredstev temu primerno zmanjšan.
V takšnem primeru morate biti pripravljeni na povečanje lastnega deleža sredstev ali na krčenje predvidenih aktivnosti v
projektu. Zato je dobro, da si pred pripravo projekta dobro preberete merila za izbor in tem merilom sledite. Tako ste na dobri
poti, da pripravite dober in ustrezen projekt.
• Preden določite višino posameznih stroškov, se pozanimajte koliko realno stanejo. Znesek, ki ga boste zapisali, boste
namreč tudi morali porabiti in porabo dokazati z originalnimi računi in dokazilom o plačilu.
• Delo je v planinskem društvu prostovoljno, a priprava in nato vodenje ter organizacija Leader projekta presegata okvire
prostovoljnega dela. Kar nekaj dela je tudi z administracijo in pripravo zahtevkov. Zato si vračunajte tudi stroške dela, ti. strošek
za »delo in koordinacijo« ali »vodenje projekta«. To delo nato zaupajte komu od vaših članov, ki mu lahko delo tudi plačate.
Potrebovali boste dokazilo, račun – npr. študentu preko napotnice, samostojnemu podjetniku preko računa, ipd.
• Sredstva Leader se povrnejo šele po oddaji zahtevka in poročila o opravljenem delu. Tem pa je potrebno priložiti originalne
račune in potrdila o plačilu. Ker društva večinoma ne razpolagajo z večjimi zalogami denarja je koristno, da si projekt razdelite
vsaj v dve fazi. Po končanju vsake faze boste izstavili zahtevek in tako hitreje dobili povrnjene stroške. Npr. eno‐letni projekt si
razdelimo v dve fazi, po 6 mesecev. Ob koncu leta, torej ob zaključku projekta, bomo tako lahko dobili že povrnjen denar prve
polovice. Morate biti pripravljeni tudi na to, da je čakalna doba za povračilo sredstev lahko dolga pol leta in več. Ob tem pa je
pomembno, da se tudi sami držite rokov oddaje zahtevkov in da so vaši zahtevki in poročila ustrezno pripravljeni in oddani.
• Lastna sredstva v projektu lahko prispevate s svojim denarjem, lahko pa jih tudi pridobite sponzorsko za kakšno od
dejavnosti v projektu. Npr. s partnerjem se dogovorite, da bo v projekt vstopil kot finančni partner in sam zalagal del sredstev.
• Kjer društva ne premorejo rednega plačevanja računov za projekte dejavnosti, si morajo denar »sposoditi«. Najamejo
bančno posojilo ali si najdejo partnerja, ki je pripravljen založiti denar. Pri tem boste uspešni, če boste projekt naravnali tako,
da bo tudi partner imel od tega koristi. Pri planinskih društvih je to načeloma lažje, saj je večina dejavnosti za javno dobro in
npr. podpora občine takšno javno korist samo še poveča.
• Vsa sredstva morajo biti porabljena namensko. Kontrole na terenu so s strani Ministrstva skoraj gotovo že pred izplačilom
zahtevka. Arhiv projekta imejte dobro urejen, vse dogodke dokumentirane (zapisniki sestankov s seznami prisotnih, fotografije
delavnic, javnih otvoritev, kopije člankov o objavah, ipd.).
Zelo pomembno je označevanje projektnih rezultatov s predpisanimi logotipi. Preden npr. pošljete brošuro v tisk, se pri LAS‐u
ali Leader pisarni prepričajte, da je pravilno označena.
Obvestila Planinske zveze Slovenije
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O VSEBINI
Z dejavnostmi v projektu skušajte čimbolje uresničevati cilje lokalne razvojne strategije in bodite pozorni na to, da vaš projekt
vključuje naslednje značilnosti Leader pristopa:
• Projektna ideja naj izhaja iz območja ‐ majhno, homogeno, družbeno povezano ozemlje, pogosto označujejo skupna
tradicija, lokalna identiteta, občutek pripadnosti in skupne potrebe ter pričakovanja.
• Pristop od spodaj navzgor – lokalne interesne skupine prevzamejo pobudo in sodelujejo.
• Omogočanje inovacije – kar lahko pomeni predstavitev novega proizvoda, novega postopka, nove organizacije ali novega
trga, prenos in prilagoditev inovacij, razvitih drugod, posodobitev tradicionalnih oblik znanja in izkušenj ali iskanje novih rešitev
za težave na območju.
• Povezovanje in sodelovanje različnih področij, sektorjev – s povezovanjem partnerjev iz različnih sektorjev v reševanje
skupnega problema povečujemo učinke projekta (sinergija). Povezovanje je tudi način za prenašanje dobre prakse, razširjanje
inovacij in gradnjo na znanju, pridobljenem iz lokalnega okolja.
Trajnost projekta – v projekt so vključene dejavnosti, katerih rezultati bodo obstajali ali delovali tudi po zaključku projekta.

SPLETNE STRANI NEKATERIH LAS V SLOVENIJI
Več na povezavi na stran Ministrstva za kmetijstvo: http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/
program_razvoja_podezelja_2007_2013/vsebina_programa_razvoja_podezelja/os_4_leader/lokalne_akcijske_skupine/
Na spletni strani: http://www.las‐pogorje.si/Slo/main.asp?id=368DF2FF najdete spisek naslednjih povezav do spletnih strani
lokalnih LAS po Sloveniji:
‐ LAS Raznolikost podeželja
‐ LAS Lastovica
‐ LAS Prlekije
‐ LAS posavje
‐ TOTI LAS
‐ LAS Jugozahodnega dela Severne Primorske
‐ LAS MDD – Misljinska in Dravska dolina – zadruga za razvoj
podeželja z.b.o.
‐ LAS Mežiške doline
‐ LAS Barje z zaledjem
‐ LAS Društvo za razvoj podeželja Zasavje

http://www.las.mkgp.gov.si/

‐ Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom
‐ LAS Dolenjske in Bele krajine
‐ LAS Gorenjska košarica
‐ LAS Haloze
‐ LAS Obsotelje in Kozjansko
‐ LAS od Pohorja do Bohorja
‐ LAS Po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe
‐ LAS Srce Slovenije
‐ LAS za razvoj
‐ LAS Pri dobrih Ljudeh
‐ LAS Goričko
‐ Društvo Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih Goricah
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Projekt 1: PLANINSKE POTI
naslov projekta:

PLAN.POT – Planinsko društvo X

projektna ideja:

Obnoviti planinske poti na območju x, jih opremiti s smernimi in tematskimi
tablami ter prispevati k razširitvi turistične ponudbe območja x.
 projekt je skupnega pomena za vse občine
(morajo biti skladni z lokalno razvojno strategijo, torej izbrani iz tega dokumenta).
Primeri:
1. izboljšanje kakovosti življenja na podeželju
2. razvoj turistične ponudbe
3. krepitev društvenega in socialnega življenja
Ena izmed osnovnih nalog planinskega društva je urejanje in vzdrževanje
planinskih poti. Te so namenjene članom planinskih društev in tudi vsem ostalim
rekreativcem, pohodnikom, ki si želijo oddiha in rekreacije v naravi. Zaradi
zavedanja o pomembnosti gibanja za zdravje sodobnega človeka, je le-teh vedno
več. S tem se širi tudi struktura uporabnikov planinskih poti in seveda njihove
potrebe. Poleg klasičnega pohodništva si ljudje želijo tudi spoznavanja krajev in
zanimivosti ob poti. Ker so planinske poti speljane mimo prenekaterih zanimivosti,
bi lahko z vsebinsko nadgradnjo zadovoljile tudi te potrebe. To je bistveno ceneje,
kakor nadelava novih tematskih poti. Planinske poti imajo namreč že pravno urejen
status (so registrirane, urejene po Zakonu o planinskih poteh) in so tudi v prostor
smotrno umeščene (začnejo se pri naseljih, parkiriščih, torej pri točkah, ki so
prometno dostopne).
Naše planinske poti so trenutno v slabem stanju, na nekaterih odsekih so poti zaradi
polzenja tal poškodovane, na odseku X je potrebno namestiti novo brv, na odseku Y
novo lestev in ograjo, pri vseh pa je potrebno zamenjati stare in ponekod že močno
dotrajane smerne table. Hkrati z obnovo želimo planinske poti tudi vsebinsko
nadgraditi. To lahko storimo s pomočjo lokalnega partnerstva vseh, ki se posredno
še ukvarjajo s potmi oz. pohodništvom. Hkrati bomo prispevali k razširitvi turistične
ponudbe, ustvarjanju novih oblik druženja lokalnega prebivalstva in povečanju
kakovosti življenja na podeželju (urejene poti za sprehode, pohodi, prireditve) ter
povečanju trajnostne mobilnosti (s spodbujanjem hoje namreč zmanjšujemo
motoriziran promet).
- lokalno turistično društvo – sodeluje pri izboru zanimivosti, iskanju virov in
gradiv, pri obnavljanju poti;
- športno društvo – sodeluje pri obnavljanju poti, postavitvi tabel;
- občina ali njen turistično informacijski center - sodeluje pri izboru
zanimivosti, iskanju virov in gradiv, sponzorira del sredstev za vodniček in
pohod;
- Zavod za gozdove – sodeluje pri iskanju virov in gradiv, pregled
interpretacije zanimivosti
- Zavod za varstvo kulturne dediščine - – sodeluje pri iskanju virov in gradiv,
pregled interpretacije zanimivosti
- Zavod za varstvo naravne dediščine – sodeluje pri iskanju virov in gradiv,
pregled interpretacije zanimivosti
- ustanovitev projektne skupine, v kateri je predstavnik prijavitelja, partnerjev
in zunanji sodelavci;
- obnova planinskih poti – ureditev poti, označevanje z markacijami, izdelava
in namestitev smernih tabel;
- priprava tematskih vsebin za poti – izbor najzanimivejših poti ali njihovih
odsekov, popis zanimivosti naravne in kulturne dediščine, nesnovne
dediščine oz. ljudskega izročila, priprava gradiva – opisov zanimivosti;
- tematske table – interpretacija izbranih zanimivosti, izdelava in postavitev
tabel;

vrsta projekta:
cilji:

ozadje projekta,
izhodišča:

partnerji:

aktivnosti:
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-

ciljne skupine:

pričakovani
rezultati:

-

vodič – na osnovi zbranega gradiva se izda tudi krajši vodič po planinskih
poteh. Vodič je nato brezplačno na voljo pri vseh partnerjih in lokalnih
turističnih ponudnikih;
organizacija skupnega pohoda na izbrani datum (npr. občinski praznik),
takrat izide vodniček in se uradno otvorijo prenovljene planinske poti.
Pohod postane tradicionalen, se združi še s kakšnim drugim dogodkom
(praznovanjem občinskega praznika, tradicionalnim sejmom, kmečko
tržnico, ipd.)
člani planinskega, turističnega in športnega društva
lokalno prebivalstvo
učenci lokalnih šol (poti uporabljajo za športne dneve, seminarske naloge,
ipd.)
turisti, obiskovalci naših krajev
obnovljene planinske poti (x km)
smerne table (x št. tabel)
tematske table (x št. tabel)
vodič za pohodnike (x št. izvodov)
tradicionalen pohod (v mesecu x)

časovni načrt:
delovanje
projektne
skupine
obnova
planinskih
poti
priprava
tematskih
vsebin
zahtevek
I.
tematske
table
vodič
pohod
zahtevek
II.

jan
X

feb
X

X

mar
X

X

apr
X

maj
X

jun
X

X

X

X

X

X

jul
X

avg
X

X

X

sep
X

okt
X

nov
X

dec
X

X

X

X
X
X

finančni načrt:
vrste stroškov
obnova planinskih
poti
priprava tematskih
vsebin
tematske table
vodič
pohod
vodenje in
administracija
projekta
SKUPAJ

skupaj
2.000,00

Leader sredstva (85
%), v EUR
1.700,00

lastna sredstva (15
%), v EUR
300,00

2.000,00

1.700,00

300,00

1.500,00
2.000,00
200,00
1.000,00

1.275,00
1.700,00
170,00
850,00

225,00
300,00
30,00
150,00

8.700,00

7.395,00

1.305,00
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Projekt 2: PLANINSKE KOČE
naslov projekta:

DOBROTE PLANINSKE KOČE A

projektna ideja:

Vzpostaviti prodajo domače hrane iz okoliških kmetij/od domačih
proizvajalcev v planinski koči in s tem izboljšati kulinarično ponudbo območja.
 projekt je skupnega pomena za vaško skupnost
1. trženje lokalno tipičnih izdelkov in storitev
2. večja dodana vrednost podeželju
3. privlačnejša in prijaznejša dolina
Z izgradnjo ceste do kraja X se je povečala prometna dostopnost do naše
planinske koče. Ljudje porabijo za hojo bistveno manj časa, pot je manj
naporna, zato si mnogi izmed obiskovalcev odločijo za prevoz z avtomobilom.
Obisk planinske koče se je s tem zelo povečal, a se je po drugi strani močno
zmanjšala prodaja hrane. Ljudje si večinoma naročijo le pijačo, manjšo malico
imajo v nahrbtniku, večje pa ne potrebujejo. Oskrbnik beleži zmanjšan
prihodek od prodaje pripravljene hrane, sama koča pa se spreminja v točilnico
pijače. To ni v skladu s podobo planinske koče, kakršno si v našem društvu
želimo in tudi ne prebivalcev bližnjih vasi. Potrebno je spremeniti ponudbo
planinske koče, ki je sicer tudi edina turistična infrastruktura območja X. Glede
na sodobne trende predpostavljamo, da bi ponovno zanimanje ljudi za
naročanje hrane v koči, lahko spodbudili s ponudbo zdrave, domače hrane iz
našega okolja. Želimo vzpostaviti partnerstvo lokalnih proizvajalcev hrane, ki
bi svojo prodajno mesto našli v naši planinski koči ter s tem obogatili ponudbo
koče, hkrati pa povečali prepoznavnost lokalnih dobrot in prispevali k
utrjevanju lokalne identitete.
- lokalno združenje kmetovalcev ali posamezne kmetije
- kmetijska svetovalna služba – svetovanje kmetijam v zvezi z
registracijo dejavnosti za prodajo svojih pridelkov;
- občina – pomoč pri urejanju novih registracij za kmetovalce, finančna
podpora projektu
- ustanovitev projektne skupine, v kateri je predstavnik prijavitelja,
partnerjev in zunanji sodelavci;
- popis kmetij, ki se ukvarjajo s proizvodnjo hrane in imajo dejavnost
registrirano (lokacije, količine hrane) + tiste kmetije, ki se zato
zanimajo –v obliki vprašalnika, ki se pošlje vsaki kmetiji ali osebnega
obiska. Če je kmetij premalo, se jih poišče v drugih občinah LAS-a;
- svetovanje kmetijam, ki jih sodelovanje zanima, a nimajo urejene
registracije
- priprava jedilnika, ki bo vključeval domače sestavine (mleko, meso,
jajca, kruh, ipd.) in bo postrežen kot značilna jed. Ponudba obsega vsaj
en obrok pripravljene hrane na koči.
- organizacija kupovanja hrane od lokalnih proizvajalcev;
- izdelava novega servirnega paketa (npr. krožniki, skodelice, izdelani
pri lokalnem lončarju);
- promocijske dejavnosti, s katerimi bomo javnost seznanili z novo
ponudbo v planinski koči – nova promocijska kartica koče, poročanje
na lokalnem radiu, v lokalnem časopisu, Planinskem vestniku,
organizacija dogodka kot npr. predstavitev lokalne kulinarične
ponudbe za zaključek projekta

vrsta projekta:
cilji:
ozadje projekta,
izhodišča:

partnerji:

aktivnosti:

ciljne skupine:

-

kmetije, lokalni proizvajalci hrane
obiskovalci planinske koče
učenci lokalnih šol (pot do šole je priljubljena trasa za športne dneve)
turisti
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pričakovani rezultati:

-

nova ponudba v planinski koči (1 obrok vsak dan poleti, ob vikendih po
2)
izdelana promocijska kartica koče (x izvodov)
servirni paket – oblikovan in narejen v lokalnem slogu
objavljeni članki (x člankov)
javna predstavitev domačih proizvajalcev hrane (dogodek ob koncu
projekta)
nove registracije dopolnilnih dejavnosti na kmetiji ( x št.)

časovni načrt:
delovanje
projektne
skupine
popis
kmetij
svetovanje
kmetijam
priprava
jedilnika
zahtevek I.
organizacija
kupovanja
hrane
izdelava
novega
servirnega
paketa
promocijske
dejavnosti
zahtevek II.

sep
X

okt
X

nov
X

dec
X

X

X

X

X

X

jan
X

feb
X

mar
X

apr
X

X
X

X

maj
X

jun
X

jul
X

X

X

X

avg
X

X
X

X

X

finančni načrt:
vrste stroškov
izdelava servirnega
paketa
promocijske
dejavnosti
delo in
koordinacija
SKUPAJ

skupaj
1.000,00

Leader sredstva
(85 %), v EUR
850,00

lastna sredstva (15
%), v EUR
150,00

700,00

595,00

105,00

7.000,00

5.950,00

1.050,00

8.700,00

7.395,00

1.305,00
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Projekt 3: POHODNIŠTVO
naslov projekta:

PARK ZDRAVJA

projektna ideja:

Planinsko pot A bomo na odseku B spremenili v »park zdravja« - opremili jo
bomo z orodji za gibalno športne aktivnosti. S tem bomo razširili krog
uporabnikov planinskih poti, k pohodništvu privabili mlade in starejše občane
ter dvignili zavest lokalnega prebivalstva o pomenu rekreacije v naravi.
 projekt je skupnega pomena za vse občine
1. izboljšanje pogojev za bivanje in delo na podeželju
2. krepitev medgeneracijskega druženja
3. razvoj novih dejavnosti
V planinskem društvu A že nekaj let opažamo upad članstva med mladimi,
predvsem osnovnošolsko mladino in starejšimi upokojenimi občani. Večina
naših članov je srednja generacija, razred delovno aktivnih ljudi, temu
primerno je bila dosedaj naravnana tudi naša dejavnost organizacije planinskih
tur in izletov. Vanje se mlajši in starejši večinoma niso vključevali, saj so zanje
prezahtevne. Društvene dejavnosti moramo torej popestriti s takšnimi, ki bodo
pritegnili mlajše in starejše ljudi. Saj po drugi strani za obe ciljni skupini
namreč velja, da sta jim gibanje in rekreacija nuja za zdrav razvoj oz. sproščeno
starost. Podobne poglede delijo z nami v Športnem društvu B, mentorice
planinskih krožkov na lokalnih šolah in športni fizioterapevt, član našega
društva. Skupaj smo se odločili, da se povežemo, povabimo še ostale, ki jih
tovrstna tematika zadeva in v lokalnem partnerstvu naredimo »park zdravja«, ki
bo prirejen, pogosto prezrtim, potrebam mladih in starejših ljudi.
- športno društvo – sodeluje pri zasnovi in izbiri orodij, pomoč pri
postavitvi, ureditvi parka;
- zdravstveni dom – športni fizioterapevt sodeluje pri zasnovi in izbiri
orodij;
- osnovna šola – sodelujejo mentorice planinskih krožkov in športni
pedagog,
- univerza za III. življenjsko obdobje – popularizacija hoje med
udeleženci njihovih dejavnosti, sodeluje pri zasnovi in izbiri orodij, ob
koncu projekta ustanovijo svojo planinsko sekcijo:
- občina – pomoč pri urejanju formalnosti ob postavitvi orodij, finančna
podpora projektu.
- ustanovitev projektne skupine, v kateri je predstavnik prijavitelja,
partnerjev in zunanji sodelavci;
- zbiranje zahtev in želja za tehnične značilnosti orodij, za postavitev v
prostoru, izbira arhitekta oz. nekoga, ki bo načrte narisal, pripravil;
- izdelava orodij – v kolikor je možno, jih naredi lokalni mizar iz
domačega lesa;
- postavitev orodij;
- promocijske dejavnosti, s katerimi bomo javnost seznanili: poročanje
na lokalnem radiu, v lokalnem časopisu, Planinskem vestniku,
organizacija dogodka kot npr. skupen pohod na svetovni dan hoje, ki
postane tradicionalen, uporaba parka za športne dneve, za rekreativne
dejavnosti Univerze za III. življenjsko obdobje.
- mladi iz osnovnih šol
- starejši občani
- lokalno prebivalstvo
- orodja za gibalno športne aktivnosti (x št.)
- nova rekreacijska površina ( x m2)
- objavljeni članki (x člankov)
- tradicionalen pohod za vse občane

vrsta projekta:
cilji:
ozadje projekta,
izhodišča:

partnerji:

aktivnosti:

ciljne skupine:
pričakovani rezultati:
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časovni načrt:
delovanje
projektne
skupine
zasnova
orodij,
izdelovanje
načrtov
izdelava
orodij
zahtevek I.
postavitev
orodij in
ureditev
parka
promocijske
dejavnosti
pohod
zahtevek II.

jan
X

feb
X

mar
X

apr
X

X

X

X

X

maj
X

jun
X

X

X

jul
X

avg
X

X

X

sep
X

okt
X

nov
X

X

X

X

dec
X

X

X
X

finančni načrt:
vrste stroškov
izdelava in
postavitev orodij
ureditev parka
promocijske
dejavnosti
vodenje in
administracija
projekta
SKUPAJ

skupaj
6.000,00

Leader sredstva
(85 %), v EUR
5.100,00

lastna sredstva (15
%), v EUR
900,00

1.000,00
300,00

850,00
255,00

150,00
45,00

700,00

595,00

105,00

8.000,00

6.800,00

1.200,00
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Redni letni zbor Koroških planinskih vodnikov
Koroška je med planinci znana po tem, da Dosedanja načelnica in novi
Andreja Barl iz PD Slovenj Gradec.
je na samem vrhu lestvice po številu načelnik OVO za Koroško
vodnikov glede na skupno število včlanjenih
Že nekaj let pa se v okviru Meddruštvenega
planincev v planinska društva. Tako je v 11
odbora PZS za Koroško vsakoletno srečujejo
planinskih društvih in dveh klubih aktivnih
planinski vodniki skupaj z inštruktorji in
nekaj nad 80 registriranih vodnikov, ki
predavatelji. Letošnje srečanje, katerega so se
vsako leto pripravljajo in vodijo
udeležili domala vsi aktivni planinski vodniki in
organizirane skupine planincev v domača in
inštruktorji, je bilo v gostišču Žohar nad
tuja pogorja. Brez planinskih vodnikov si
Radljami. V veselem prednovoletnem vzdušju
so pregledali svoje delo za letošnje leto, se
danes sploh več ne znamo predstavljati
seznanili z nekaterimi novostmi s področja
skupinskega in organiziranega pohodništva
planinstva in podelili priznanja nekaterim
v gore. Za svoje nesebično delo v planinskih
vodnikom z najdaljšim vodniškim stažem. Tako
društvih niso plačani, ob vsesplošnem
so prejeli zahvalno listino vodniki, ki že 20 let
pomanjkanju denarja, se od časa do časa
opravljajo to nesebično delo: Jožica Heber iz
kakšno društvo spomni in nabavi za njih
PD Dravograd, iz PD Slovenj Gradec pa Stane
prepotrebno planinsko opremo, ob večjem
številu udeležencev na posameznih pohodih pa imajo
Plevnik, Jovo Đurić in Daniel Goljat. Za 25 let vodniškega dela
poravnane le še stroške prevozov in nočitev. Sicer pa je
so prav tako prejeli trije koroški vodniki posebno zahvalno
njihovo delo povsem volontersko. Če želijo obdržati svojo
listino, ki je bila podeljena na zboru vodnikov v Dovjah. To so
licenco planinskega vodnika, se morajo redno izobraževati in
Bogomir Trop, Hubert Kovačič in Ivan Komprej – vsi trije člani
obnavljati znanja, potrebna za varno hojo v gorah. Ta znanja
PD Prevalje.
pridobivajo na rednih tečajih usposabljanja, ki jih vodijo
Na letošnjem zboru so izvolili tudi novega načelnika
usposobljeni inštruktorji in predavatelji. Na Koroškem imamo
Območnega
vodniškega odbora. To funkcijo bo odslej
registriranih kar 15 takšnih posameznikov, ki so usposobljeni
opravljal
Jože
Dobnik
iz PD Bricnik Muta.
prenašati svoja znanja in izkušnje na različnih tečajih
usposabljanja planinskih kadrov. V okviru MDO‐ja deluje
Mirko Tovšak
Območni vodniški odbor, ki ga je do sedaj uspešno vodila

Zalar Marjanu v slovo
Dragi prijatelj Marjan.
Pred desetimi leti te je velika ljubezen do planin pripeljala na čelo planincev od Svetega
vida in s tem v predsedstvo PD MDO Notranjske. Že po nekaj srečanjih smo spoznali,
kako prizadeven društveni delavec si in zakaj te imajo planinci iz Svetega Vida in okolice
tako radi.
Na vsakoletno srečanje planincev PD MDO Notranjske si vedno pripeljal poln avtobus
planinskih prijateljev, tako da je bila vaša udeležba vedno na čelu po številu
udeležencev.
Prav zato nas je tvoja prerana smrt resnično prizadela, saj smo izgubili pravega
planinskega prijatelja in sodelavca.
Pogrešali bomo tvoj vedri smeh in tvoj optimizem. In v slovo verz slovenskega pesnika:
Pojdi tja čez daljne gore,
ki nasproti ti bleščijo,
ki vrhovi se jim sivi
v zarji jutranji bleščijo.

Marjan Zalar
Roj. 17. 6. 1955 + 21. 10. 2010

Marko Goršič

Slovenska planinska literatura 2009
Priročniki in dnevniki
Dnevnik mladega planinca. Ponatis. Ljubljana, PZS, 2009. 91 str. (PZ, 325)
Dnevnik Slovenske planinske poti. Ponatis. Ljubljana, PZS, 2009. 32 str. (PZ, 312)
Plaas Niko, Russhardt Katja, Scharnagl Hermann, Preživetje v naravi. Priročnik za pristno doživljanje divjine. Prev. Petra Anžlovar. 1. izd. Tržič, Učila
International, 2009. 96 str., ilustr.
Planinski dnevnik. Ljubljana, PZS, 2009. 27 str., dod. (PZ, 321)
Priročnik za markaciste. Učbenik. Gradivo za usposabljanje markacistov PZS. Božo Jordan idr. Dop., popr. izd. Ljubljana, PZS, 2007 (pon., 2009). 100 str., ilustr.
(PZ, 326)
Russhardt Katja, Scharnagl Hermann, Treking. Doživljanje narave in sproščanje. Prev. Barbara Vitez. 1. izd. Tržič, Učila International, 2009. 96 str., ilustr.
Steinbuch Mire, Angleško‐slovenski plezalski slovarček. Ljubljana, PZS, 2009, 31 str. (priloga PV, 9)
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Vodniki
Bled in Bohinj. Ur. Mojca Stritar. Ljubljana, Kibuba, 2009. 192 str.
Brglez Franjo, Kekčevi izleti. 50 družinskih potepov po hribih in dolinah. 1. pon. Ljubljana, Mladinska knjiga, 2009. 104 str., ilustr. (Slovenija na dlani)
Brišar Lado, Mežakla. Redko obiskana planota nad Jesenicami. Ljubljana, PZS, 2009. 25 str., ilustr. (priloga PV, 4)
Carey Justi, Clark Roy, Trekking in Slovenia. The Slovene High Level Route. 1. ed. Milnthorpe, Cicerone, 2009. 260 str.
Cerar Irena, Pravljične poti v zgodovino. Družinski izletniški vodnik. Ljubljana, Sidarta, 2009. 256 str., ilustr. (Vodniki Sidarta)
Cvahtal Matjaž, Vencelj Petra, Gorenjska. Vodnik. Golnik, Založba Turistika, 2008. 312 str., ilustr.
Cortese Dario, Pohodniške tematske poti. Bled, Pohodništvo GIZ, Ljubljana, STO, 2009. 102 str., ilustr.
Cortese Dario, Selected thematic paths in Slovenia. Bled, Pohodništvo GIZ, Ljubljana, STO, 2009. 102 str., ilustr.
Guhl Wolfram, Nationalpark Triglav. Wien, Graz, Klagenfurt, Carinthia, 2009. 204 str., ilustr.
Habjan Vladimir, Brezpotja. Najlepše neoznačene poti slovenskih gora. Risbe Danilo Cedilnik ‐ Den. Ljubljana, Sidarta, 2009. 226 str. (Gorniški vodnik Sidarta)
Idrijsko‐cerkljanska planinska pot. Vodnik in popotni dnevnik (2., predel., dop. izd.). Ur. Marica Brezavšček. Idrija, PD, Cerkno, PD, Črni Vrh, PD Javornik, Ljubljana,
Kartografija d.o.o., 2009. 114 str., ilustr.
Julijske Alpe. Vršič. Plezalni vodnik. 3., popr., dop. izd. Zbr., ur. Tone Golnar, Niko Novak. Ljubljana, PZS, 2009. 198 str., ilustr. (PZ, 320)
Klinar Stanko, Dovje in Mojstrana. Vodnik za izletnike in planince. Ponatis. Celje, Celjska Mohorjeva družba, 2009. 101 str., ilustr.
Klinar Stanko, Dovje und Mojstrana. Führer für Ausflüger und Bergsteiger. Celje, Celjska Mohorjeva družba, 2009. 105 str., ilustr.
Kozinc Željko, Moje najljubše poti. Lep dan kliče – 10 let. 1. izd. Ljubljana, Modrijan, 2009. 463 str., ilustr.
Leban Leon, Dolina Soče. Gorskokolesarski vodnik. Ljubljana, Sidarta, 2009. 272 str.
Levstikova pot je Srce Slovenije. 23. popotovanje po Levstikovi poti 2009. Ur. Rudi Bregar idr. Sevno, Narava Bregar, 2009. 47 str., ilustr.
Mašera Andrej, Dolomiti, sanjske gore. 40 izbranih vzponov. Ljubljana, PZS, 2009. 253 str., fotogr. (PZ, 318)
Mati Slovenija – raj okoli GEOSSa. Red. Peter Zalokar. Vransko, Makarenko, Grosuplje, Grafis Trade, 2008. 136 str., ilustr. (Knjižna zbirka Slovenija, te poznam? ‐ 2)
Mihelič Tine, Julijske Alpe. Planinski vodnik. 7., popr., dop. izd., 2. natis. Ljubljana, PZS, 2009. 429 str., (32) str. barvnih pril. (PZ, 319)
Mušič Irena, Jezersko. Planinsko‐izletniški vodnik. Ljubljana, PZS, 2009. 88 str., ilustr. (Vodnik PZS) (PZ, 322)
Perhat Doriano, Skok Janez, Švab Erik, Plezališča brez meja. Trst ‐ Slovensko primorje ‐ Istra. Ljubljana, Sidarta, 2009. 303 str., (16) str. pril., ilustr. (Plezalni vodnik
Sidarta)
Pollak Bojan, Kamniška Bistrica. Planinsko izletniški vodnik. Ljubljana, PZS, 2009. 159 str., ilustr. (PZ, 313)
Rozina Roman, V 3 krasne. Hrastnik, Trbovlje, Zagorje. Vodnik po Zasavju. Zagorje ob Savi, Regionalni center za razvoj, 2009. 213 str., ilustr.
Sever Uroš, Prekolesarimo Slovenijo. Prva GPS‐transverzala po Sloveniji. Ljubljana, Mladinska knjiga, 2009. 115 str., 37 zemlj., fotogr.
Slovenija. Turistični vodnik. 4., dop. izd. Ljubljana, Mladinska knjiga, 2009. 715 str., ilustr.
Spoznajmo vrhove nad Mežico. Hedvika Blatnik idr. Mežica, Občina, 2009. 192 str., ilustr.
Šimenc Roman, Semprimožnik Marjan. Pešpoti v okolici Motnika. Kamnik, Motnik, Občina Kamnik, Športno društvo Motnik, 2007.
Tomasi Ettore, Slovenska planinska transverzala. Traversata alpina slovena. Slovenska planinska pot (slov., hrv., it., nem., angl.). Trieste, Mladika, 2009. 131 str.,
ilustr.
Vse, kar vas vabi v srce Slovenije. Vodnik po podeželju in drugih zanimivostih (slov., angl.). Litija, Center za razvoj, 2009. 107 str., ilustr.
Widmar Stewart Jacqueline, Finding Slovenia. A guide to Old Europe's New Cantry. Ljubljana, Mladinska knjiga, 2009. 181 str., fotogr.
Zupan Miha, Karavanke. Begunjščica. Plezalni vodnik. Tržič, samozal., 2009. 52 str., ilustr.
Zborniki
Breznik Andreja, Med Ajdi velikani in srednjeveškimi pastirji. Predlog kulturno‐turističnega produkta na Krvavcu. Končno poročilo. Arheološki park Krvavec.
Ljubljana, ZRC SAZU, 2009. 41 str., ilustr.
Dobnik Jože, 40 let Poti kurirjev in vezistov NOV Slovenije. Kronika 1969‐2009. Ljubljana, Društvo prijateljev Poti kurirjev in vezistov NOV Slovenije, 2009. 132 str.,
(6) str., fotogr.
Kočar Tomaž, Kamniška Bistrica, Bistriški gozd. Ljubljana, samozal. 2003. 328 str., ilustr.
Kavar Janez idr., Vrh Ljubelja smo u šanc'h stal. Bohinjska Bela, Združenje vojaških gornikov Slovenije, 2008. 54 str.
Mednarodni festival gorniškega filma. 3., 16.–20. marec. 3rd. International mountain film festival. Domžale, Društvo za gorsko kulturo, 2009, 64 str., ilustr.
Pohorski partizan. XI. SNOUB Miloša Zidanška. 50 let ustanovitve roda tabornikov in 65 let ustanovitve partizanske pohorske brigade. Zbr., ur. Janez Kanič – Maka.
Maribor, Društvo tabornikov rod XI. SNOUB Miloša Zidanška, 2009. 66 str., ilustr.
Snoj Marko, Etimološki slovar slovenskih zemljepisnih imen. Ljubljana, Modrijan, Založba ZRC, 2009. 603 str.
Svet pod Triglavom. Bled, TNP, 2009. Št. 12 in 13. (periodika)
Taborniki pod Pustim gradom. Zbornik ob 50. obletnici Društva tabornikov rod Pusti grad. Šoštanj, Društvo tabornikov rod Pusti grad, 2006. 110 str., ilustr.
Vladimir Stanič. Cerovščkov gospod. Ob dvestoletnici prihoda v Ročinj. Ur. Marko Valentinčič. Nova Gorica, Educa, 2009. 412 str., ilustr.
Leposlovje
Budkovič Tomaž, S Turudijevim bataljonom na soškem bojišču. Iz pisem poročnika Vladimirja Bregarja. Celovec, Mohorjeva, 2009. 184 str., ilustr.
Deržaj Edo, Gruh. Ljubljana, samozal. Matjaž Deržaj, 2009. 169 str., ilustr.
Drekonja Branko, Jankovič Potočnik Aleksander, Po sledeh Ernesta Hemingwaya. Logatec, Adi Pirum, 2009. 176 str.
Grošelj Viki, Everest. Sanje in resničnost. Ljubljana, Didakta, 2009. 195 str., fotogr.
Gruden Jože, Iskrice s planin. Šopek Jodcu za spomin. Maribor, samozal., 2009. 198 str., ilustr.
Humar Tomaž, Ni nemogočih poti. 1. natis. Ljubljana, Sanje, 2009. 232 str.
(podatki po telefonu)
Jelinčič Dušan, Biseri pod snegom. Nova, dop. izd. Ljubljana, Sanje, 2009. 246 str.
Jurca Karel, Vojni dnevnik desetnika. Ob 90‐letnici konca prve svetovne vojne. Trst, Mladika, 2008. 235 str.
Justin Jelena, Pozdravljene gore. Kranj, Gorenjski glas. 2008. 168 str.
Klemše Matjaž, V zakrpanih gojzarjih. Trst, ZTT = EST, 2009. 199 str., ilustr.
Knez Franček, Ožarjeni kamen. 1. natis. Ljubljana, Sanje, 2009. 200 str., ilustr.
Kozjek Pavle, Življenje alpinista. 1. izd., 1. natis. Radovljica, Didakta, 2009. 278 str., ilustr.
Luštrek Mojca, Gora je moja muza. Komenda, samozal., 2009, 103 str., fotogr.
McDonald Bernadette, Tomaž Humar. London, Arrow Books, 2009. 258 str., (16) str. pril.
McDonald Bernadette, Tomaž Humar. Prev. Marjeta Gostinčar Cerar. 1. izd. Ljubljana, Mladinska knjiga, 2009. 328 str., fotogr.
McLewin Will, Popgled z Monte Visa. Radovljica, Doidakta, 2009. 192 str.
Pritchard Paul, Nevarna igra. Plezalčeva odiseja od Llanberisa do Velikih sten. Prev. Mire Steinbuch. Ljubljana, Sidarta, 2009. 192 str.
Strojin Tone, Zgodovina slovenskega planinstva. Slovenska planinska organizacija. SPD‐PZS. 1893‐1949‐2003. 1. izd. Radovljica, Didakta, 2009. 506 str., ilustr.
Švab Erik, Skok Janez, Perhart Doriano, Plezališča brez meja. Ljubljana, Sidarta, 2009. 308 str.
Zaplotnik Nejc, Pot. Ilustrirana spominska izdaja. 1. izd. Ljubljana, Mladinska knjiga, 2009. 240 str., (48) str. fotogr.
Periodika PZS
Obvestila PZS. Ljubljana, PZS, 2009. 35. letnik, št. 1‐12.
Planinski vestnik. Ljubljana, PZS, 2009. 114. letnik, št. 1‐12.
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Izdaje planinskih društev
Božič Irma, Semenič Ida, Naša pot do gora. Zbornik ob 25. obletnici. Podnanos, PD, 2009. 94 str., ilustr.
Glasilo. Novo mesto, PD Pohodnik, 2009. Št. 10, 11.
Gremo peš na Kokoš. 10. obletnica delovanja koče na Kokoši 1999–2009. Pripr. Vesna Pečar, Marija Turk. Sežana, PD, 2009. (48) str.
Odmev. Zbornik ob 60‐letnici Planinskega društva Železničar Ljubljana. Ljubljana, PD Železničar, 2009. 88 str.
Planinski popotnik. Šoštanj, PD, 2009. 15. letnik, št. 18.
Planinsko društvo Dravograd. Ur. Milan in Ivana Kotnik. Dravograd, PD, 2009. 32 str., ilustr.
Planinsko društvo Prevalje. 90 let, 1919–2009. Prevalje, PD, 2009. 79 str., ilustr.
Planinsko društvo Univerza. Akademsko planinsko društvo. Zbornik, 1949–2009. Ur. Boštjan Virc. Ljubljana, Akademsko PD, 2009. 133 str., ilustr.
Planinsko društvo Velenje. 60 let, 1949–2009. Gl. ur. Andrej Kuzman. Velenje, PD, 2009. 159 str.
Tura. Vipava, PD, 2009. Št. 16.
V gorah je modrost. Zbornik ob 60‐letnici PD Nova Gorica. Ur. Rajko Slokar. Nova Gorica, PD, 2009. 213 str., ilustr.
Zemljevidi
Alpski svet – vzhodni del. Turistična karta 1 : 75 000. Dop. pon., Ljubljana, Kartografija d.o.o., 2009.
Avtokarta Slovenije 1 : 270 000. Ljubljana, AMZS, GIS, 2009.
Bled s Pokljuko. Turistična karta 1 : 30 000. 1. izd. Ljubljana, GIS, 2009.
Idrijsko in Cerkljansko. Turistična karta 1 : 50 000. Občini Idrija in Cerkno, ICRA Cerkno, LTO Laufar, Ljubljana, Kartografija d.o.o. 2009.
Idrijsko‐cerkljanska planinska pot, 1 : 55 000. Idrija, PD, Ljubljana, Kartografija d.o.o., 2009.
Julijske Alpe, vzhodni in zahodni del, Triglavski narodni park. Planinska karta 1 : 50 000. 2. izd., pon. Ljubljana, Sidarta, GIS, 2009.
Kamniško‐Savinjske Alpe, 1 : 50 000. 4. izd., pon. Ljubljana, PZS, 12, GZS, 2009. (PZ, 324)
Kras in Brkini. Turistična karta 1 : 50 000. Sežana, Zavod za turizem, šport in prosti čas, Ljubljana, GZS, 2009.
Krn, Kobarid, Tolmin. Planinska karta 1 : 25 000. 1. izd. Ljubljana, PZS, 20, GZS, 2009. (PZ, 311)
Litija. Turistični karti, Občina 1 : 50 000, Srce Slovenije 1 : 75 000. Litija, Občina, Ljubljana, Kartografija d.o.o., 2008.
Ljubljana in okolica. Turistična karta 1 : 75 000. Nova izd. Ljubljana, Kartografija d.o.o., 2009.
Ljutomer. Karta občine 1 : 40 000 in mesta 1 : 10 000. Ljutomer, Občina, Ljubljana, Kartografija d.o.o., 2009.
Mestna občina Kranj. Turistična karta 1 : 12 500. Kranj, Zavod za turizem Kranj, Ljubljana, GZS, 2009.
Notranjski Kras, Brkini, Dolenjska, Bela Krajina. Turistična karta 1 : 75 000. Ljubljana, Kartografija d.o.o., 2009.
Občina Bovec. Turistična karta 1 : 40 000. 2. izd. Bovec, LTO, Ljubljana, GIS, 2006, (pon. 2009)
Občina Gorenja vas‐Poljane, 1 : 35 000. Gorenja vas, Občina, Ljubljana, GZS, 2009.
Občina Ig. Turistična karta 1 : 25 000. 1. izd., pon. Ig, Občina, Ljubljana, GIS, 2009.
Občina Krško, 1 : 50 000. Ponatis. Krško, Občina, Ljubljana, GZS, 2009.
Občina Loški Potok, 1 : 40 000. Loški Potok, Občina, Ljubljana, GZS, 2009.
Občina Mokronog‐Trebelno, 1 : 25 000. Mokronog, Občina, Ljubljana, GZS, 2009.
Občina Radovljica. Karta tematskih poti 1 : 30 000. 1. izd. Radovljica, Občina, Ljubljana, GIS, 2008, (pon. 2009)
Pohorje, 1 : 50 000. 3. izd., 1. popr. izd. Ljubljana, PZS, 11, GZS, 2008 (pon., 2009). (PZ, 310)
Pomurje. Turistična karta 1 : 75 000. Ljubljana, Kartografija d.o.o., 2009.
Primorska. Turistična karta 1 : 75 000. Nova izd. Ljubljana, Kartografija d.o.o., 2009.
Rogaška Slatina in okolica. Karta kolesarskih poti 1 : 55 000. 1. izd. Rogaška Slatina, Občina, Ljubljana, GIS, 2009.
Slovenija. Turistična karta 1 : 450 000, 1. izd. Ljubljana, STO, 2009.
Sodražica. Karta občine 1 : 25 000. Sodražica, Občina, Ljubljana, Kartografija d.o.o., 2009.
Storžič in Košuta, 1 : 25 000, 1. izd. Ljubljana, PZS ‐ 10, Kartografija d.o.o., 2009. (PZ, 317)
Škofjeloško in Cerkljansko hribovje. Izletniška karta 1 : 50 000. 1. izd. Ljubljana, GZS ‐ 3, 2009.
Triglavski narodni park, 1 : 50 000., 6. izd., Ljubljana, PZS ‐ 3, GZS, 2006, pon. 2009 (PZ, 323)
Velenje. Turistična karta občine 1 : 20 000, mesta in doline. Velenje, Mestna občina, Ljubljana, Kartografija d.o.o., 2009.
Via Alpina, Rdeča pot, 1 : 50 000. Bled, Gospodarsko interesno združenje, Ljubljana, Kartografija d.o.o., 2009.
Via Alpina, Vijolična pot, 1 : 50 000. Bled, Gospodarsko interesno združenje, Ljubljana, Kartografija d.o.o., 2009.
Fotomonografije
Bradeško Marjan, Privlačna Slovenija. Slovenia attracts. Ljubljana, Kmečki glas, 2009. 127 str.
Kmecl Matjaž, Žanidaršič Joco, Zakladi Slovenije. 1. izd., 1. natis. Ljubljana, Cankarjeva založba, 2009. 251 str.
Lenarčič Matevž (fotografije), Bizjak Janez idr. (besedilo), Alpe, kot jih vidijo ptice. (sl., an.). Nazarje, PanAlp, 2009. 511 str.
Pozdrav z gora. Slovensko planinstvo na starih razglednicah. Žirovnica, Medium, 2009. 165 str., ilustr.
Kratice:
AMZS
GIS
GZS
LTO
PD
PV
PZ

Avto moto zveza Slovenije
Geodetski inštitut Slovenije
Geodetski zavod Slovenije
Lokalna turistična organizacija
Planinsko društvo
Planinski vestnik
Planinska založba pri PZS

PZS
SAZU
SPP
STO
TNP
ZRC

Planinska zveza Slovenije
Slovenska akademija znanosti in umetnosti
Slovenska planinska pot
Slovenska turistična organizacija
Triglavski narodni park
Znanstvenoraziskovalni center

V ta seznam sem uvrstil vsa dela, za katera sem dobil naslove ali celo publikacije pri izdajateljih (PZS, založbah, geodetskih ustanovah in drugod). Od planinskih
društev, ki smo jih v Obvestilih PZS in po e‐pošti posebej povabili, naj mi pošljejo svoje publikacije, da bi bil objavljeni seznam popolnejši, se jih je odzvalo le 9.
Škoda! Veliko podatkov pa sem dobil iz COBISS‐a v Narodni in univerzitetni knjižnici, kjer vsako leto izdajo tudi štiri knjige z naslovom Slovenska bibliografija z
vsemi pri njih registriranimi knjigami ter Register z imenskim, naslovnim in predmetnim kazalom. V teh publikacijah izhaja »slovenika«, torej knjige, katerih
avtorji so Slovenci, ki so jih izdale slovenske založbe ali so napisane v slovenskem jeziku. To sem upošteval tudi v tem seznamu, kot sem predlagal že pred leti, z
nekaterimi razširitvami in to: knjigo Tomaž Humar, ki je izšla v tujini in v angleščini, obravnava pa našega vrhunskega alpinista, ter nekatere tujejezične vodnike
po naši lepi deželi. Tako kot Bibliografija uvršča v svoj seznam tudi starejša dela, da v večletni bibliografiji ne bi manjkala, sem to upošteval tudi v svojem
seznamu. Povsem neoporečnega seznama pa zares ni mogoče sestaviti, ker so podatki, ki jih črpam iz različnih virov (NUK, COBISS, CIP, knjige, ustna, pisna in
telefonska sporočila avtorjev in založb), zelo različni. Različna pa so tudi mnenja sodelujočih.
Ciril Velkovrh
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OKUSI PLANINSTVO

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
34,48
3,63
3,63
3,63
3,63
0,87
7,76
8,18
5,68
4,68
3,38
0,55
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
(ves svet, če so zakonski partner ali otroci člana A z vplačano članarino)

0,92
0,87
0,05

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 ‐ prenočevanje, 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 članarine 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).
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Na osnovi sklepa 2. seje Upravnega odbora PZS z dne, 28.10.2010 in 10. člena Pravilnika o izkaznici in vrstah članarine izdajam
NAVODILO
O IZVAJANJU PRAVILNIKA O IZKAZNICI IN KATEGORIJAH ČLANARINE
ZA LETO 2011
Kategorije članstva v letu 2011
A – najbolj aktivni člani z največjimi ugodnostmi
B – aktivni člani z večino ugodnostmi
B1 – osebe starejše od 65 let, z ugodnostmi B članov
S+Š ‐ srednješolci in študenti do 26. leta starosti
S+Š d/‐ 20% družinski popust
P+O – predšolski in osnovnošolski otroci
P+O d/‐ 20% družinski popust
OPP (osebe s posebnimi potrebami)

Članarina 2011 v eur
50,00
20,00
15,00
13,00
10,40
5,00
4,00
5,00

Znamkice kategorije OPP se izdajajo samo na osnovi predloženega seznama glede na posebno naročilo PD in velja za tista
društva, ki delajo z osebami s posebnimi potrebami.

POMEMBNO: Člani, ki do 31.1.2011 poravnajo članarino za leto 2011, imajo neprekinjeno zavarovalno jamstvo, A člani pa
zagotovljeno tudi neprekinjeno prejemanje revije Planinski vestnik.

IZDAJA ZNAMKIC ZA LETO 2011
Strokovna služba Planinske zveze Slovenije bo pričela izdajati znamkice za plačilo članarine za leto 2011 15. decembra
2010. Člani PZS (društva, klubi…) lahko znamkice za naslednje leto naročijo ali osebno prevzamejo (naročilnica je priložena
– PRILOGA 1) v Strokovni službi PZS (v računovodstvu) pri Katarini Maček, kjer dobijo tudi ostale potrebne informacije
(telefon: 01/ 43 45 688, e‐pošta: katarina@pzs.si
Pred prevzemom znamkic za leto 2011 morajo imeti člani PZS (PD, klubi) poravnane vse obveznosti do PZS iz naslova
članarine za leto 2010 ‐ poravnana vsa plačila, posredovani končni obračuni.
Planinskim društvom priporočamo, da ne prevzamejo celotne količine članskih znamkic že na začetku leta in si s tem
ustvarjajo zalogo, ampak naročijo znamkice glede na potrebe med letom, saj bodo tako zmanjšali finančno breme zase in
za PZS. PZS zagotavlja sprotno odpošiljanje naročenega v roku 2 delovnih dni.
Preglednica članarine za leto 2011 s pregledom stroškov pravic članstva po posameznih kategorijah članstva je v vsebini
teh navodil.
Račun za znamkice, izdane članu PZS od 15.12.2010 do 01.03.2011, bo izdan z obvezo njegove poravnave na osnovi pro‐
daje in obračuna članskih znamkic do 31.03.2011. Za vse znamkice izdane po 31.03. 2011 bodo člani PZS prejeli račun z
obvezo njegove poravnave na osnovi obračuna v roku 30 dni.

Člane PZS prosimo, da se držijo objavljenih rokov za obračun in plačilo, saj nam drugače onemogočajo izvajanje
redne dejavnosti v okviru PZS, ki so je deležni tudi njihovi člani in izpolnjevanje pogodbenih obvez, ki jih ima PZS
do zavarovalnice in drugih organov.
Končni letni obračun za člana PZS mora biti izdelan in posredovan na PZS najkasneje do 15.11.2011.

Obrazec za obračun članskih znamkic je objavljen v Obvestilih št. 12 in na spletni strani PZS (http:/www.pzs.si) v besedi‐
lu »Članarina 2011«. Pripravljen je v excelovi tabeli, zato ga lahko izpolnite in pošljete po elektronski pošti na PZS – na
naslov: katarina@pzs.si
Ker se popusti obračunavajo na osnovi obračunov, ki jih člani PZS posredujejo Strokovni službi PZS, bo ta naknadno izda‐
la k že izstavljenemu računu ustrezen dobropis. Obračunani popust društvo lahko upošteva že pri plačilu posameznih
računov za znamkice.

Obvestila Planinske zveze Slovenije
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1. DRUŽINSKI POPUSTI – ZA S+Š, P+O
Družinski popusti so namenjeni kategoriji S+Š (srednješolci in študenti) do 26. leta starosti in kategoriji P+O (predšolski in osno‐
vnošolski otroci). Za ti dve kategoriji se priznava 20% popust od celotne cene v primeru, da se plačilo izvede skupaj za celo
družino. Za družino se štejeta tudi mati samohranilka ali oče samohranilec z vsaj enim otrokom.
Znižani prihodek iz družinskih popustov se deli enakomerno v breme deleža sredstev PD in PZS (razen kategorije P+O kjer je
razmerje 80:20 v korist PD), kar PD izkaže v obračunu članarine med PD in PZS.
2. A‐ČLANI ‐ ZAVAROVANJE in NAROČILO PLANINSKEGA VESTNIKA
Odgovorne osebe v društvih prosimo, da A‐člane opozorijo na poravnavo članarine do 31.1.2011, s čimer si zagotove nepre‐
kinjene zavarovalne ugodnosti (med ugodnostmi zanje, je tudi kritje stroškov reševanja po celem svetu, tudi za družinske
člane, s poravnano članarino) in s tem tudi svojo varnost v gorah, ter neprekinjeno prejemanje Planinskega vestnika.
Če A član članarine do navedenega datuma ne bo poravnal, mu bo naročniško razmerje za Planinski vestnik prenehalo.
V primeru spremembe kategorije članstva predlagamo, da bivši A člani sklenejo naročniško razmerje za Planinski vestnik.
V primeru, da je v družini več A članov, lahko tisti, ki se tako odločijo, namesto zneska naročnine na Planinski vestnik uporabijo
možnost uveljavljanja nabave edicij v Planinski založbi v vrednosti 25,50 eur. Nabavo lahko uveljavljajo le ob predložitvi veljav‐
ne članske izkaznice.
3. POSREDOVANJE EVIDENC – SEZNAMOV A ČLANOV IN P+O ČLANOV
Seznami A članov:
Člani PZS (društva, klubi…) so dolžni mesečno (najkasneje do 24. v mesecu za tekoči mesec) posredovati strokovni službi PZS
seznam A‐članov po elektronski pošti na naslov ursa@pzs.si. Seznam mora vsebovati:
‐ ime in priimek zavarovanca
‐ datum rojstva
‐ točen naslov in naslov, kamor želi oseba prejemati Planinski vestnik (le v primeru, da je naslov
stalnega bivališča drugačen). Priloga v excelov obrazec – 2011 seznam A članov.
Pomembno je, da PD pošilja redne mesečne sezname:
če A‐član ne bo naveden na rednem mesečnem seznamu, ne bo mogel uveljavljati veljavnosti odškodninskega zahtevka v
primeru nesreče. Redno plačilo mesečne premije Zavarovalnici Tilia d.d. s strani Planinske zveze Slovenije je skupaj s sezna‐
mom A članov eden od pogojev za potrditev sklenjenega zavarovanja. V nasprotnem primeru bo stroške uveljavljanja odškod‐
ninskega zahtevka nosil član PZS (društva, klubi) ki ni v dogovorjenem roku Strokovni službi PZS posredoval popolnega seznama
A‐članov, ki so poravnali članarino in s tem pridobili zavarovanje za leto 2011.
Seznami P+O članov:
PD morajo za člansko kategorijo P + O redno na 2 meseca (do 24. v mesecu) posredovati Strokovni službi PZS (Mladinski
komisiji UO PZS) – ta pa Zavarovalnici Tilia d.d. ‐ seznam, ki vsebuje podatke:
ime, priimek, rojstni podatki in naslov. Zavarovanje za primer nezgod in odgovornosti P+O nam je omogočila, kot donator,
Zavarovalnica Tilia d.d. Predšolski in osnovnošolski otroci, ki bodo svoje članstvo v PZS izkazovali le z dnevnikoma Ringa Raja ali
Mladi planinec, morajo imeti v dnevniku tudi člansko znamkico za leto 2011. (Pravna podlaga za pridobivanje osebnih podatkov
o zavarovancu je 154. člen Zakona o zavarovalništvu).
Vse informacije o članarini in ugodnostih članstva in zavarovanju za 2011 so objavljene na spletni strani PZS www.pzs.si .
4. NEKAJ POMEMBNIH POJASNIL O ZAVAROVANJU
PRIJAVA NEZGODE – POSTOPEK PRIJAVE NEZGODE
Člane PZS (društva, klube…) in posamezne člane planinske organizacije opozarjamo, da v primeru prijave odškodnin ne morejo
kontaktirati direktno z Zavarovalnico Tilio d.d.
Pravilen postopek je naslednji:
upravičenec do odškodnine po končanem zdravljenju izpolni obrazec Prijava nezgode, ki ga dobi v Strokovni službi PZS‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐;
izpolnjen obrazec potrdi matično društvo (ali klub); obrazec se s fotokopirano zdravniško dokumentacijo, fotokopijo veljavne
članske izkaznice oz. v primeru smrti izpis iz knjige umrlih, pošlje sklenitelju zavarovanja – PZS, na naslov Strokovne službe PZS,
ki prijavo evidentira in posreduje v nadaljnji postopek. Enako je potrebno ravnati tudi v primeru, ko se uveljavlja zavarovanje za
reševanje v gorah za A člane za celi svet( vključeni so tudi družinski člani), za druge kategorije za reševanje v gorah Evrope in
Turčije, le da se v tem primeru predloži potrdilo o plačilu stroškov reševanja.
Podrobnosti zavarovalnih pogojev so navedene v prilogi.

Obvestila Planinske zveze Slovenije
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Kartonček za dokazilo o upravičenosti do nadomestila za stroške reševanja v tujih gorah od Zavarovalnice Tilia d.d. (izdan v
letu 2009) in ga vplačnik članarine prejme ob poravnavi članarine. Društvo izda kartonček samo na novo vpisanim članom oz.
tistim, ki ga še nimajo iz prejšnjih let (triletno obdobje).

Zavarovanje članov SPD s plačano članarino in s stalnim prebivališčem v tujini: ti člani imajo enake pravice kot vsi drugi člani
PD, razen poravnave stroškov reševanja v državi, v kateri imajo stalno bivališče.
Pogoji, ki so sestavni del polic za zavarovanje članstva v planinski organizaciji, sklenjeni med Zavarovalnico Tilia d.d. Novo mes‐
to in Planinsko Zvezo Slovenije, so objavljeni na spletni strani PZS www.pzs.si in spletni strani www.zav‐tilia.si, v Obvestilih PZS
12/10. Društvene delavce prosimo, da pogoje preberejo in z njimi seznanijo svoje članstvo. Pozornost naj namenijo tudi poseb‐
nim pogojem, ki obravnavajo osebe, ki so iz zavarovanj izključene.

OSNOVNO ZAVAROVANJE ČLANSTVA
ZAVAROVANJE ČLANSTVA ‐ NEZGODNO ZAVAROVANJE IN ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI, KI GA IMA VSAK ČLAN S PLAČI‐
LOM ČLANARINE ZA TEKOČE LETO
NEZGODNO ZAVAROVANJE (veljavni zavarovalni pogoji: NEZ‐07, NEZ‐špo‐07)
Zavarovalne
Člani A

Zavarovalno kritje
Nezgodna smrt
Invalidnost

15.000
do 50.000

Stroški reševanja v tujih gorah Evrope in Turčije
Stroški reševanja v tujih gorah ‐ ves svet

vsote
Člani B,B1,S+Š
5.500
do 8.500
do 2.800

do 15.000

Letna premija nezgodnega zavarovanja
z davkom po članu (eur)

7,11

ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI (veljavni zavarovalni pogoji: ODG‐07)
Zavarovalno kritje
Zavarovanje odgovornosti‐osebe
do 44.000
Zavarovanje odgovornosti‐stvari
do 4.200
Letna premija zavarovanja odgovornosti
z davkom po članu (eur)
0,45
Skupaj nezgodno zavarovanje in
7,56
zavarovanje odgovornosti z davkom po članu (eur)

Člani P+O
5.000
do 8.500
do 2.800

Če so ti člani partnerji člana A ali njegovi
otroci, so upravičeni do reševanja, ki
velja za A člana

2,76

0,00

do 44.000
do 4.200

‐
‐

0,45

‐

3,21

‐

Opombe:
‐ P in O (predšolski in šolski otroci) so zavarovani brezplačno. PD sporočijo njihove sezname dvomesečno na PZS.
‐ Nezgodno zavarovanje za člane B, B1, S in Š velja tudi v tujih gorah Evrope in Turčije.
‐ Nezgodno zavarovanje za člane A velja po vsem svetu.
‐ Zavarovanje stroškov reševanja v tujih gorah za člane A vključuje stroške iskanja, klasičnega in helikopterskega reševanja v gorah,
visokogorskih turnih smučiščih, nesrečah na vodi. Kritje velja po vsem svetu. Zavarovanje velja do nadmorske višine 6.000 met‐
rov. Poleg sklenitelja zavarovanja je za stroške reševanja (za zavarovalno vsoto, ki velja za člane A) zavarovan tudi življenjski part‐
ner s katerim živita v skupnem gospodinjstvu ter skleniteljevi otroci do 18. leta starosti (s tem, morajo imeti plačano članarino
PZS). Zavarovanje ne velja za alpinistične odprave, ki se morajo zavarovati posebej.
‐ Nezgodno zavarovanje vključuje tudi poškodbe in okvare zaradi mraza in višine ter zastrupitve.
‐ Stroški reševanja krijejo tudi nepoškodovanega soplezalca v navezi s poškodovancem, če pride do nesreče v gorskem terenu, od
koder nepoškodovani soplezalec sam ne bi mogel varno nadaljevati poti.
‐ Za člane PZS, ki bodo poravnali članarino do 31. januarja naslednje leto, velja neprekinjeno zavarovalno jamstvo. Če člani porav‐
najo članarino po 1. februarju, prične zavarovanje teči naslednji dan od dneva, ko poravna članarino (od 00.00 ure naprej).
Zavarovalni pogoji NEZ‐07, NEZ‐špo‐07, ODG‐07 so objavljeni na spletni strani www.pzs.si članarina 2011 in na spletni strani
Zavarovalnice Tilia d.d. .
Obvestila Planinske zveze Slovenije
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Zavarovanje strokovnega kadra PZS
Planinska zveza Slovenije poimensko zavaruje usposobljeni strokovni kader s potrjeno licenco (število je preko 1800 letno) za
zavarovanje odgovornosti oseb do 88.000€ in stvari do 8.400 €. Zavarovanje zajema odgovornost zaradi strokovnih napak, če
jih stori strokovni kader pri opravljanju dejavnosti (vodenje, usposabljanje, markiranje…).

6.

PRAVICE IN UGODNOSTI ČLANSTVA PZS 2011
A
člani

Kategorije članstva 2011
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

zavarovanje za nezgodno smrt pri planinski dejavnosti
zavarovanje za invalidnost pri planinski dejavnosti
zavarovanje za stroške reševanja v gorah ves svet
zavarovanje za stroške reševanja v gorah Evrope in Turčije
zavarovanje za odgovornost poškodovanja oseb in stvari
popusti pri prenočevanju v planinskih kočah PZS (50%)
popusti pri prenočevanju v pl. kočah 14 planinskih organizacij Evrope
oprostitev plačila turistične takse v planinskih kočah
planinski koledarček
dnevnik Mladega planinca in cicibana planinca "Ringa raja"
naročnina na revijo Planinski vestnik
popust pri nabavi edicij v založbi PZS 10%
popust pri nabavi opreme po seznamu pogodbenih partnerjev PZS
popust zavarovalnice pri nabavi čelade in varovalnega kompleta za 15,00€
popust pri izletih v organizaciji matičnega PD
popust Zavarovalnice Tilia pri zavarovanju premoženja (za 25€)
popust Zavarovalnice Tilia pri avtomobilskem zavarovanju (za 25€)
Popust Zavarovalnice Tilia pri življenjskem zavarovanju prva premija (za 30 €)

V
V
V
V
V
V
V
V

B
člani

B1
člani

S+Š
člani

P+O
člani

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V
V

V
V
V
V
V
V
V
V

V
V
V
V
V
V
V

V
V
V
V
V
V
V

V
V
V
V
V
V
V

V
V
V
V
V
V
V

Vprašanja lahko posredujete pisno Strokovni službi PZS, Dvorakova 9, 1001 Ljubljana ali na naslov
e‐pošte: info@pzs.si, z oznako »ČLANARINA 2011«.

:

Obvestila Planinske zveze Slovenije
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POPUSTI, ZA ČLANE PD Z VELJAVNO ČLANSKO IZKAZNICO SO PRI NASLEDNJIH POGODBENIH
PARTNERJIH PZS:

Izdelovalec / trgovina

Popusti za
individualne
člane

Alpina Žiri

Annapurna Way
Gornik
Mojca
Mohorič s.p.

Popusti za člane pri
nakupu preko PD

Popusti za vodnike
PZS, člane GRS,
markaciste, vrh. alpi‐
niste, mentorje

20 % za posamične
nakupe in 25% pri
nakupu več kot 20
parov obutve

10%

15%

15% oz. dogovor pri
večjih naročilih

10%

15% individualno
20% pri skupini
10% in dodatni
10% popust kot
dobropis ob koncu
leta

10% za gotovino in
5% za negotovino

Iglu Sport

Promontana Kranj

10%

10% pri nakupu vred‐
nem več kot 830,00€

20%

Tomas Šport 2

15%

20% pri nakupu vred‐
nem nad 630,00€

25%

Univet d.o.o.
Libra Šport d.o.o.

Intersport

Simpro d.o.o.

Velja v vseh Alpininih
prodajalnah v Sloveniji

30%

10% za
gotovino in
5% za kreditne
kartice

Komentar

20% pri nakupu nad
1000,00€
20% za enkratni
15%
nakup najmanj
800,00€
10% za opremo, 15% za posamične
oblačila ali obu‐ nakupe opreme,
tev za pohodniš‐ oblačil ali obutve za
tvo ter gorska
pohodništvo ter
kolesa
gorska kolesa
Popust po dogovoru
15% za opremo,
za skupinske nakupe
oblačila ali obu‐
v vrednosti nad
tev McKINLEY
2.000,00€
25% za enkratni
nakup v vrednosti
najmanj 1000€
10%

Popusti ne veljajo za izdelke v
akciji in za ProMo cene
Pri nakupu treking in planinske
obutve. Popusti ne veljajo za
artikle z znižano ceno in v
akcijski ponudbi

15%
prodajalna
Tadeja Brankovič

30%
20% za opremo,
oblačila ali obutve za
pohodništvo ter
gorska kolesa
Popust po dogovoru
za skupinske nakupe
v vrednosti nad
2.000,00€
30% popust za
nakup preko PZS
v tekočem letu

Popust velja za izdelke po
rednih cenah. Popusti se ne
seštevajo in ne veljajo za izdelke
INTERSPORT priporoča.

Blagovna znamka Jack Wolfskin
(oblačila, obutev, oprema)

KC Bauer d.o.o.

Popust za kolesa KTM, Focus, Merida, Wheeler, Fuji, Authot, Kettler, Aurora, Cinzia, Haro in Jamis

Geoset d.o.o.

10% popust pri nakupu GPS Garmin, prodaja: poslovna cona A22, Šenčur in
Založba PZS, Dvorakova ulica 9, Ljubljana
5 % popust pri obveznem in kasko avtomobilskem zavarovanje ter nepremičninskem zavarovanju

Zavarovalnica Generali
d.d.
ON line d.o.o.
Žolna šport

15% popust pri nakupu artiklov znamke On‐Line
10% popust pri nakupu artiklov znamke ŽOLNA ŠPORT

Obvestila Planinske zveze Slovenije
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Popusti veljajo v naslednjih prodajalnah:
Alpina Žiri, www.alpina.si: Popusti veljajo v vseh Alpininih prodajalnah po Sloveniji.
V teh prodajalnah je predstavljena tudi celotna kolekcija pohodne obutve.
Seznam vseh prodajaln lahko najdete na www.alpina.si/si/mreza/si/.
Annapurna Way, www.annapurna .si, Krakovski nasip 10, Ljubljana, trgovina Švarova ulica 14, Ljubljana
Gornik, Mojca Mohorič s.p.,www. gornik.si, Gorenja vas – Reteče 36, Škofja Loka, 041 335 912
Iglu Šport d.o.o., www.iglusport.si; Ljubljana ‐ Tržaška c. 88, Petkovškovo nabrežje 31, Šmartinska c. 152, hala 3/I; Maribor ‐
Jadranska c. 27; Celje ‐ Ul. Mesta Gravenbroich 9; Lesce – Alpska c. 27, Škofja Loka – Poljanska 4, Tolmin – Ulica padlih
borcev1/a
Promontana d.o.o. Kranj, www.promontana.si: Ljubljana ‐ Poljanski nasip 6, Domžale – Ljubljanska c. 81, Kranj – Koroška c. 5,
Bled ‐ Ljubljanska c.1
Prodajalne Tomas Šport 2 d.o.o., www.tomassport.si: Ljubljana – Mestni trg 18, Čopova ulica 14 in City park, Šmartinska 152;
Maribor – Jurčičeva ulica 4 in Pobreška 18; ‐ Celje: Spar center, Mariborska c. 100; Trbovlje ‐ Ul. 1. Junija 1a; Velenje – Nakupo‐
valni center Velenje, Kidričeva c, 2b; Novo Mesto: Ljubljanska 22; Murska Sobota: Plese 2; Franšizne prodajalne Tomas Sport:
Ptuj – Gavez Anton s.p., Slovenski trg 1; Slovenj Gradec – Rojnik Drago s.p., Glavni trg 33; Kranj – Optimist d.o.o., Prešernova
ul. 12; Bled ‐ Optimist d.o.o., Ljubljanska c. 4, Ribnica: Obrtna cona 29, Sežana: Stjenkova 01 Karsika center, Postojna: Tržaška
11; Nova Gorica: Gradnikove brigade 07.
Univet d.o.o. Ljubljana, www.univet.si: poslovalnica Pohodnik BTC hala A, Šmartinska 152, Ljubljana
Libra šport d.o.o., www.tadeja brankovic.si: Vasca 7a, 4207 Cerklje na Gorenjskem, prodajalna Tadeje Brankovič.
Intersport, www.intersport.si: popusti veljajo v vseh trgovinah Intersporta v Sloveniji.
Simpro d.o.o.: Trženje blagovne znamke Jack Wolfskin (oblačila; pohodne hlače, jakne, perilo, kape)
oprema; nahrbtniki, torbe, rokavice, obutev; alpinistični in treking čevlji, obutev za prosti čas)
On‐line d.o.o., www.on‐line.si: trgovina Brezovica 1, Žirovnica
KC Bauer d.o.o., www.centerbauer.com: Kolesarski center Bauer d.o.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana
Geoset d.o.o., www.geoset.si: prodaja: poslovna cona A22, Šenčur in Založba PZS, Dvorakova ulica 9, Ljubljana
Žolna sport , www.zolnasport.net: prodaja; Koprska 72b 1000 Ljubljana
Generali Zavarovalnica d.d.,www.generali.si: Družba Generali Zavarovalnica d.d., Kržičeva ulica 3, Ljubljana z vsemi poslovalni‐
cami po Sloveniji, brezplačna telefonska številka 080 70 77.
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SPOZNAJTE NAŠE SPONZORJE
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DODATNE MOŽNOSTI ZAVAROVANJA ZA ČLANE PZS PRI ZAVAROVALNICI Tilia d.d.
Sklepa jih posameznik ali posamezno planinsko društvo direktno z Zavarovalnico Tilia d.d.
2.1. ZAVAROVANJE STROŠKOV REŠEVANJA V TUJIH GORAH
(veljavni zavarovalni pogoji: REŠ‐tuj‐07)
Zavarovanje za stroške reševanja v tujih gorah lahko sklenejo tako člani kot nečlani PZS.
Zavarovanje stroškov reševanja v tujih gorah, do katerih pride zaradi telesnih poškodb, bolezni, izčrpanosti ali onemoglosti v
tujih gorah. Zavarovanje krije naslednje oblike pomoči:

organizacijo reševanja
iskanje pogrešanih oseb


nudenje prve pomoči zavarovancu

reševanje, prenos in/ali prevoz zavarovanca do reševalnega vozila, pri helikopterskem reševanju do reševalne‐
ga vozila oziroma do prve zdravstvene ustanove

reševanje in prevoz posmrtnih ostankov do predaje trupla reševalnemu vozilu ali pogrebni službi
Zavarovanje ne zajema stroškov iskanja pri nesrečah na vodi in letalskih športih in smučiščih (razen visokogorsko turno smučan‐
je).
Tabela A: Tabela zavarovalnih vsot in letnih premij, ki so odvisne od območja zavarovanja. V odvisnosti od trajanja zavarova‐
nja se letna premija spreminja skladno s Tabelo B. Zavarovanje se sklepa za posameznega zavarovanca.
Zavarovalna vsota v €

Območje 1
Albanija, Avstrija, Baltiške države, Belgija, Belorusija, BiH,
Bolgarija, Ciper, Češka, Črna gora, Danska, Finska, Francija,
Grčija, Hrvaška, Irska, Islandija, Italija, Luxemburg, Madžarska,
Malta, Makedonija, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska,
Portugalska, Romunija, Slovaška, Srbija, Španija, Švedska,
Švica, Turčija, Ukrajina, Velika Britanija

Območje 2
Ves ostali svet

Letna premija v €

Letna premija v €

Alpinizem

Pohodništvo

Alpinizem

Pohodništvo

3.000

151,20

75,60

211,80

105,90

5.000

252,00

126,00

353,00

176,50

7.500

378,00

189,00

529,00

264,75

10.000

504,00

252,00

706,00

353,00

15.000

756,00

378,00

1.059,00

529,50

Možne so tudi drugačne kombinacije zavarovalnih vsot. V cenah ni zajet davek na zavarovalne posle v višini 6,5 %.

Popusti: 10% za člane PZS, 15% za člane PZS, ki so opravili enega od izobraževalnih programov (vodnik, reševalec, inštruk‐
tor...).
Tabela B: Premija v odvisnosti od trajanja zavarovanja v % od letne premije
Letna premija v €
zavarovalna premija v %
od letne premije

2/2.

do 30 dni

20 %

31 do 60
dni

61 do 90
dni

30 %

40 %

91 do 120 121 do 150 151 do 180 181 do 210 211 do 240
dni
dni
dni
dni
dni
50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

nad 241
dni
100 %

TURISTIČNO – ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE Z ASISTENCO V TUJINI
(veljavni zavarovalni pogoji: TZ-2003)

V sodelovanju z zavarovalnico AXA ASSISTANCE zagotavljamo takojšnjo zdravniško oskrbo, pravno pomoč, pomoč
pri izgubi prtljage, potovanju z letalom ipd. - odvisno od izbranega paketa.

Obvestila Planinske zveze Slovenije
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Izbrati je mogoče med tremi ponujenimi paketi: A osnovni, B standardni in C nadstandardni.
Paket
B
x
x
20.000
200
x
x
x

C
x
x
50.000
300
x
x
x

x

x

9 nujna dostava zdravil
10 vrnitev izgubljene prtljage

x
x

x
x

11 zastava varščine v primeru pridržanja zaradi kazenske odgovornosti do 5.000

x

x

Zap.
1
2
3
4
5
6
7

Opis storitve/paket storitev

A
x
x
10.000
100
x
x

postavitev diagnoze in napotitev oz. prevoz v bolnišnico
posredovanje nujnih sporočil
kritje stroškov za zdravniško oskrbo do dogovorjene višine v EUR
kritje stroškov za zobozdravstveno oskrbo do dogovorjene višine v EUR
prevoz v domovino po zaključnem zdravljenju v tujini
prevoz posmrtnih ostankov v domovino do kraja pokopa
organizacija obiska v bolnišnici, če traja zdravljenje v tujini več kot 7 dni

8 organizacija nujne vrnitve v domovino v izrednih primerih (težja bolezen ali

12
13
14
15

kritje dodatnih stroškov
nadomestilo za izgubljeno prtljago do 400 EUR
vračanje koristnikovih otrok, mlajših od 16 let v RS s spremstvom
nudenje pravne pomoči, kritje stroškov do 1.000 EUR

x
x
x
x

MOŽNOST IZBIRE PODROČJA POTOVANJA
Območja, za katera se zavarovanec lahko zavaruje
območje 1: Albanija, Alžirija, Avstrija, Andora, Bahrein, baltiške države, Belgija, Belorusija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija,
Ciper, Češka republika, Danska, Egipt, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Iran, Irska, Islandija, Izrael, Italija, Jemen, Črna gora,
Katar, Libanon, Luxemburg, Madžarska, Makedonija, Malta, Maroko, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Oman, Poljska, Portu‐
galska, Romunija, Rusija (evropski del), Saudova Arabija, Slovaška, Srbija, Španija, Švedska, Švica, Tunizija, Turčija, Ukrajina,
Velika Britanija, Združeni arabski emirati.
območje 2: ostale države
Ugodnosti, ki jih nudi asistenca, bo moč koristiti v navedenih območjih potovanja, in sicer dvaindevetd set (92) dni

MOŽNOST IZBIRE TRAJANJA POTOVANJA / CENIK V EUR ZA 1 OSEBO
Dnevi /
01 do 03
04 do 07
08 do 10
11 do 15
16 do 21
22 do 31
32 do 60
61 do 92
6 mesecev
eno leto

A
3,66
7,96
9,75
12,19
15,36
20,15
34,13
44,85
67,28
100,91

Območje 1
B

C

4,76
10,35
12,68
15,85
19,97
26,20
44,37
58,31
87,46
131,18

5,49
11,94
14,63
18,29
23,04
30,23
51,20
67,28
100,92
151,37

Območje 2
B

A
6,59
14,33
17,55
21,94
27,65
36,27
61,43
80,73
121,10
181,64

8,57
18,63
22,82
28,52
35,95
47,15
79,86
104,95
157,43
236,13

C
9,89
21,50
26,33
32,91
41,48
54,41
92,15
121,10
181,65
272,46

DOPLAČILA
a) doplačilo za osebe, stare od 70 do 75 let: premija se poveča za faktor 2,5
b) doplačilo za osebe, stare od 76 do 80 let: premija se poveča za faktor 3,0
c) doplačilo za osebe, stare nad 80 let: premija se poveča za faktor 4,0

Obvestila Planinske zveze Slovenije
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POPUSTI
a) Otroci:
‐ za otroke, mlajše od 16 let je popust 50%
b) Družine:
‐ za družine z več kot tremi člani je popust 30%
‐ za družine z več kot petimi člani je popust 50%
c) Skupine:
‐ za skupine od 11 do 20 oseb je popust 5%
‐ za skupine od 23 do 50 oseb je popust 10%
‐ za skupine od 51 do 100 oseb je popust 15%
‐ za skupine nad 100 oseb je popust 20%
Opomba: Popusti se med seboj izključujejo!

POSTOPEK UVELJAVLJANJA PRAVIC
V primeru potrebe pomoči mora zavarovanec takoj, ko je to možno, na stroške klicanega poklicati 24‐urni dežurni center zava‐
rovatelja, od koder asistenčna družba organizira pomoč v tujini:
izven RS: 00386 2 320 41 14.
Ob klicu v klicni center mora zavarovanec posredovati naslednje podatke:
‐ ime, priimek in naslov nosilca zavarovalne police;
‐ številko in veljavnost zavarovalne police;
‐ kraj in telefonsko številko, na kateri je dosegljiv;
‐ kratek opis problema, ki ga ima in naravo pomoči, ki jo potrebuje.
Zdravniki asistenčne družbe se bodo takoj, ko bodo obveščeni o nezgodi ali bolezni, povezali z lečečim zdravnikom, ugotovili
postopek in ustreznost zdravljenja, svetovali in organizirali, ter v okviru zavarovalne vsote prevzeli stroške zdravljenja in prevo‐
za do najbližje ustrezne bolnišnice ali v domovino.

2/3. NEZGODNO ZAVAROVANJE Z DNEVNO ODŠKODNINO
Nezgodno zavarovanje z dnevno odškodnino je dodatno zavarovanje k osnovnemu zavarovanju članov PZS. Sklenejo ga lahko le
člani PZS, ki se udeležujejo vzgojnih in delovnih akcij, ki jih organizira PZS in posamezniki. Zavarovanje se sklene individualno ali
skupinsko z navedbo udeležencev na polici.
Dnevna odškodnina

Letna premija z davkom
15,00 €

85,07 €

Opomba: Zavarovanja, ki se sklepajo za čas krajši od enega leta se zavarovalna premija obračuna po spodnji tabeli v % od letne
premije.
Če traja zavarovanje
od

Znaša zavarovalna premija
Do

Vključno do 3 dni

5%

4 dni

7 dni

10%

8 dni

15 dni

15%

16 dni

30 dni

20%

31 dni

60 dni

30%

61 dni

90 dni

40%

91 dni

120 dni

50%

121 dni

150 dni

60%

151 dni

180 dni

70%

181 dni

210 dni

80%

211 dni

240 dni

90%

241 dni
Obvestila Planinske zveze Slovenije
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3. ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI STROKOVNIH KADROV PZS
(zavarovalno pogodbo sklene PZS za strokovni kader z licenco po spisku)
Zavarovanje strokovnih delavcev PZS zajema odgovornost zaradi strokovnih napak, ki jih stori strokovni kader PZS pri opravljan‐
ju dejavnosti PZS.
Letna premija za posameznega strokovnega delavca je 2,35 eur z davkom. V premije je vključeno tudi doplačilo za tujino za vse
strokovne delavce.
Zavarovalne vsote:
‐ za smrt ali poškodbo oseb do 88.000,00 eur
‐ za poškodovane stvari do
8.400,00 eur
Število zav. Premija na osebo +
oseb
tujina z davkom

Kategorije zavarovancev

1.830

Vse kategorije strokovnega kadra PZS

Premija skupaj z
davkom

2,35 €

4.300,5 €

Opomba:
Strokovni kader PZS zavaruje na osnovi poimenskega seznama z nazivom vseh dejavnosti, ki jih opravlja kot strokovni kader
PZS.
Pojasnila v zvezi z zavarovanjem odgovornosti:
Pri zavarovanju članov PZS ločimo dve zavarovanji odgovornosti. Prvo zavarovanje je zavarovanje članov PZS ko gredo v gore
kot posamezniki‐zasebniki in odgovarjajo za škode, ki jo povzročijo tretjim osebam. Odgovornost zasebnika je opisana v 12.
členu pogojev za zavarovanje odgovornosti (Odgovornost zasebnika).
Drugo zavarovanje je zavarovanje strokovnih delavcev PZS (ni nujno, da so redni zaposleni), ki obsega zavarovanje iz dejavnosti
društva (vodenje izletov, izobraževanje, markiranje….). To je opisano v 11. členu pogojev za zavarovanje odgovornosti
(Društva).
Prvo zavarovanje ne krije škod zaradi odgovornosti, ki jo strokovni delavec naredi pri izvajanju del in nalog v okviru dejavnosti
društva..
Če hoče imeti član PZS, ki je tudi strokovni delavec celovito zavarovanje odgovornosti mora imeti sklenjeni obe zavarovanji. Po
prvem zavarovanju so krite škode, ki jih povzroči kot planinec‐zasebnik v drugem primeru pa kot planinec‐strokovni kader, ki
opravlja dejavnost društva (vodenje, markiranje….).

4. DRUGA ZAVAROVANJA
4/1 UGODNOSTI PRI SKLEPANJU ZAVAROVANJ S KATERO IMA PZS SKLENJENO ČLANSTVO
Članom PZS, ki imajo potrjeno člansko izkaznico za tekoče leto nudimo dodatne ugodnosti – popuste:
Zavarovanje

Popust

Življenjsko zavarovanje
Avtomobilsko zavarovanje
Zavarovanje premoženja
(hiša, stanovanje, stanovanjska oprema)

Popust v višini prve premije vendar max. 30 €
25 €
25 €

Zgornji popusti veljalo poleg vseh ostalih, ki jih zavarovalnica nudi v času sklepanja zavarovanja.
4/2 ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI PLANINSKIH DRUŠTEV ZA POŠKODBO OSEB IN STVARI
Zavarovalno kritje

Zavarovalne vsote po škodnem dogodku

Za poškodbo oseb
za poškodovane stvari
Letna premija po članu z davkom

Obvestila Planinske zveze Slovenije
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Varianta I

Varianta II

25.000,00 €

44.000,00 €

7.000,00 €
0,6 €

10.000,00 €
0,9 €
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4/3 ZAVAROVANJE OBISKOVALCEV PRIREDITEV, KI JIH ORGANIZIRAJO PD ZA NEČLANE
(promocijski izleti in spominski pohodi)
Zavarovalno kritje

Zavarovalna vsota

Nezgodna smrt
Invalidnost
Odgovornost oseb
Odgovornost za stvari
Premija z davkom na osebo/dan

12.500 €
15.000 €
10.000 €
4.200 €
0,50 €

4/4 DODATNO NEZGODNO ZAVAROVANJE ZA ČASOVNO OPREDELJENO OBDOBJE (izleti ali odprave)
Zavarovalna vsota

Zavarovalno kritje

Nezgodna smrt
Invalidnost
Naravna smrt
Letna premija z davkom/osebo

Izleti I.

Izleti II.

Alpinistične odprave

8.000,00 €
16.000,00 €
0,00 €
16,00 €

15.000,00 €
30.000,00 €
0,00€
30,00€

15.000,00 €
30.000,00 €
5.000,00 €
230,00 €

Opomba:
Zavarovanje za člane alpinističnih odprav vključuje tudi poškodbe in okvare zaradi mraze in višine ter zastrupitve.
Zavarovanja, ki se sklepajo za čas krajši od enega leta se zavarovalna premija obračuna po spodnji tabeli v % od letne premi‐
je.
Če traja zavarovanje

Znaša zavarovalna premija
do

od
Vključno do 3 dni
4 dni
8 dni
16 dni
31 dni
61 dni
91 dni
121 dni
151 dni
181 dni
211 dni
241 dni

5%
10%
15%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

7 dni
15 dni
30 dni
60 dni
90 dni
120 dni
150 dni
180 dni
210 dni
240 dni

ZAVAROVANJE PRENOSA GOTOVINE IZ PLANINSKIH OBJEKTOV
(veljavni zavarovalni pogoji: VLO‐07‐Nm, Vlo‐kl‐07)
Prenos gotovine – zavarovalna vsota

Letna premija z davkom

5.000 €

Obvestila Planinske zveze Slovenije
Članarina

30 €

16

letnik 36, številka 12—2010

POGODBA ZAVAROVALNICE GENERALI D.D.
DODATNO ZAVAROVANJE ZA STROŠKE REŠEVANJA ZA VES SVET (DRUŽINSKO)
Nova oblika dodatnega zavarovanja je tudi zavarovanje za stroške reševanja za ves svet, ki ga po pogodbi nudi Generali Zavaro‐
valnica d.d., in ga lahko dodatno sklene posamezni član PD, ki je poravnal članarino.
Zavarovalno kritje znaša 15.000 €, letna premija je 6,10 €, ki jo društvo ali posameznik nakaže na
Planinsko zvezo Slovenije, Dvorakova 9, p.p.214, 1000 Ljubljana,
transkacijski račun: 0510 0801 0489 572 sklic 00 7003002‐2011
Ob nakazilu je treba izpolniti obrazec s podatki o zavarovancu, ki ga društvo ali posameznik pošlje preko elektronske pošte
na Planinsko zvezo Slovenije Katarini Maček racunovodstvo@pzs.si. Obrazec (Generali 2011) je posebna priloga tega dopisa.

Zavarovalno kritje

ZV

Stroški reševanja po osebi do

15.000 EUR

Neto letna premija po osebi

5,73 EUR

DPZP 6,5%

0,37EUR

Bruto letna premija po osebi

6,10 EUR

Stroški reševanja so nujno potrebni stroški, ki nastanejo, kadar doživi zavarovanec nezgodo oz. zaide v življenjsko nevarnost v
gorah ali v vodi, ne glede na to, ali se pri tem poškoduje ali ne. Zavarovani so le dokazani stroški iskanja, klasičnega in helikop‐
terskega reševanja v gorah, na smučiščih, pri nesrečah na vodi po vsem svetu ter prevoz do najbližje prevozne ceste oz. do naj‐
bližje bolnišnice glede na kraj nezgode; zavarovanje ne vključuje stroškov prevoza v domovino. Stroški se povrnejo le subsidiar‐
no, če se le‐ti ne povrnejo iz drugega naslova (npr. iz zdravstvenega zavarovanja).
Zavarovalno kritje: zavarovanje po tej pogodbi velja za cel svet, izključeno je le kritje stroškov reševanja v primeru odprave v
tuja neevropska gorstva nad 5.000 metrov nadmorske višine. Kritje vključuje tudi stroške reševanja na področjih lažjih pohod‐
niških, trekking smeri do nadmorske višine 6.000 metrov.
Trajanje zavarovalnega kritja za posameznega člana začne z naslednjim dnem, ko Planinska zveza Slovenije dobi plačilo zavaro‐
valne premije in podatke o zavarovancu, ki je poravnal dodatno zavarovanje in velja za vsako leto plačanega zavarovanja.
Možni zavarovanci po tej pogodbi so člani društev in klubov, združenih v Planinski zvezi Slovenije in njihovi življenjski partnerji,
ki živijo z njimi v skupnem gospodinjstvu, ter njihovi otroci do 18. leta starosti. Člani društev izkazujejo svoje članstvo z veljav‐
no planinsko izkaznico.
Priloga:
Obrazec Generali 2011

Obvestila Planinske zveze Slovenije
Članarina
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Generali

Obrazec:
SEZNAM VPLAČNIKOV DODATNEGA ZAVAROVANJA ZA STROŠKE
REŠEVANJA ZA VES SVET (DRUŽINSKO) GENERALI D.D.
Ime

Priimek

Datum rojstva

član PD s plač. članarino

Naslov

nakazilo
6,10 €

1.

0,00 €

2.

0,00 €

3.

0,00 €

4.

0,00 €

5.

0,00 €

6.

0,00 €

7.

0,00 €

8.

0,00 €
0,00 €

skupaj
Nakazilo letne premije se nakaže na Planinsko zvezo Slovenije, Dvoržakova 9, 1000 Ljubljana,
transkacijski račun: 0510 0801 0489 572 sklic 00 7003002‐2011
Izpolnjen obrazec s podatki o zavarovancu ob nakazilu premije pošljete na
Planinsko zvezo Slovenije Katarini Maček (el. naslov: racunovodstvo@pzs.si)
Trajanje zavarovalnega kritja za posameznega člana začne z naslednjim dnem, ko Planinska zveza
Slovenije dobi plačilo zavarovalne premije in podatke o zavarovancu, ki je poravnal dodatno
zavarovanje.
V primeru, da PZS podatkov o zavarovancih ne dobi pravočasno, ne jamči za trajanje zavarovalnega kritja
od naslednjega dne, ko je prejela nakazilo zavarovalne premije.
Zavarovalnica Generali d.d. vsakemu vplačniku na njegov naslov pošlje potrdilo o zavarovanju.
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Zavarovalec………………………………………

Polica št. …………………………

Naslov…………………………………………..... Zastop. št. …….………… Škodni spis št. ……………………

Prijava nezgode
1. a) Ime in priimek zavarovanca
b) Dekliški priimek zavarovanke
c) Datum in kraj rojstva
č) Točen naslov stalnega prebivališča
d) Številka in naziv pošte
e) Davčna številka
f) Poklic zavarovanca ob nezgodi
g) V kateri organizaciji ste zaposleni oz. član katerega
društva ste
h) Kakšno delo opravljate (točen opis delovnih nalog)
i) Številka telefona ali prenosnega telefona: - doma
- služba
2. Izplačilo zavarovalnine na osebni račun:
- popolna številka osebnega računa
- ime in priimek lastnika računa

a) ……………………………………………………………
b) …………………………………………………………..
c) ……………………………………………………………
č) ……………………………………………………………
d) ……………………………………………………………
e) ……………………………………………………………
f) ……………………………………………………………
g) ……………………………………………………………
……………………………………………………………
h) …………………………………………………………...
i) …………………………………………………………...
…………………………………………………………...

3. Kdaj je nezgoda nastala?

Dne ……………………….……… ob ………………… uri

4. Točen opis nezgode:
- V katerem kraju je nezgoda nastala?
- Pri kakšnem opravilu je nezgoda nastala?
- Zaradi katerega vzroka?

Opis naj bo čimbolj izčrpen in jasen!
5. Točen opis poškodb zaradi nezgode:
6. Navedite priče nezgode:
(ime, priimek, naslov)

………………………………………………………………

………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

………………………………………………………………
………………………………………………………………

7. Ali je nezgodo obravnavala policijska postaja, katera
in kdaj?
8. Podatki o vseh ostalih udeležencih prometne nesreče:

9. Kateri zdravnik vam je nudil prvo pomoč in kdaj?
(ime, priimek, datum)
10. Kje ste se zdravili zaradi te poškodbe:
a) V kateri ambulanti – zdravstvenem domu?
b) V kateri bolnišnici?
11. Do katerega dne ste bili prehodno nesposobni za delo?
12. Ali predvidevate, da boste imeli trajne posledice?
13. Ali ste se pred to nezgodo na sedaj poškodovanem
delu telesa že zdravili zaradi poškodbe ali obolenja?
(priložite medicinsko dokumentacijo)

a) ……………………………………………………………
b) …………………………………………………………...

14. Ali imate še kakšno drugo življenjsko ali nezgodno
zavarovanje?
………………………………………………………………
(kakšno in pri kateri zavarovalnici)
………………………………………………………………
15. PRILOGE: - medicinska dokumentacija o nezgodi in poteku zdravljenja
- potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela (za vsak mesec posebej)
- sklepi komisije pri ZZZS
- zapisnik o alkoholiziranosti
- fotokopija vozniškega dovoljenja (obe strani)
- fotokopija bančne kartice (obe strani)

IZJAVA: Potrjujem pravilnost in resničnost vseh podatkov. V kolikor bi se v obravnavanem
zavarovalnem primeru naknadno ugotovil razlog za izgubo zavarovalnih pravic po pogojih iz nezgodnega
zavarovanja, se obvezujem vrniti vso prejeto zavarovalnino. Zavarovalnici dovoljujem, da podatke pri
ustreznih ustanovah preveri. Dovoljujem, da se moji osebni podatki zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in
posredujejo.

V ……………………… dne ………………………
…………………………………………………..
(podpis zavarovanca – upravičenca)

PODATKI O VOZNIŠKEM DOVOLJENJU (SAMO ZA PROMETNE NESREČE):
Podatke vpiše in potrdi zastopnik oziroma pooblaščenec v podjetju oziroma društvu.
a) Podatki o vozniškem dovoljenju zavarovanca (voznika):

- ime in priimek…………………………………….
- št. ………………. kategorija …………………….
- izdano dne ……………. velja do ………………..
- izdano od …………………………………………

Potrjujem podatke o vozniškem dovoljenju: ………………………………………………………………………..
(podpis zastopnika oziroma pooblaščenca)

POTRDILO ZAVAROVALCA (IZPOLNI PODJETJE OZIROMA DRUŠTVO):
1. ………………………………………………………….. je delavec podjetja oz. član društva neprekinjeno od
(ime in priimek zavarovanca)

…………………………. Na dan nezgode je bil zaposlen kot ……………..……………... in je opravljal dela
(naziv delovnega mesta)

…………………………………………………………………………….
(točen opis delovnih nalog)

2. Zavarovan je s polico nezgodnega zavarovanja št. ………………………..
3. Za zavarovanca smo nakazali zadnjo premijo pred nezgodo za mesec ……………. v znesku …………... EUR
dne …………………...
V …………………….. dne ……………………….
……………………………………………
(žig in podpis podjetja, društva)

__________________________________________________________________________________________
Informacije:
- življenjska zavarovanja: tel. 07/39-17-250, fax. 07/39-17-306
- nezgodna zavarovanja: tel. 07/39-17-265, fax. 07/39-17-305 (Novo mesto)
tel. 01/51-36-474, fax. 01/51-36-480 (Ljubljana)
Obr. N-11 NM

PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE
Dvorakova ulica 9, p. p. 214, SI‐1001 Ljubljana
www.pzs.si, info@pzs.si

Na podlagi 50. in 68. člena Statuta Planinske zveze Slovenije in sklepa 2. seje UO PZS, 28.10.2010,
razpisujemo delovno mesto

GENERALNEGA SEKRETARJA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE (m/ž)
Pogoji:






VII. stopnja strokovne izobrazbe,
3‐5 let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih,
aktivno znanje angleškega jezika in znanje tujega jezika alpskih narodov,
dobro obvladovanje dela z računalnikom (MS Office),
poznavanje planinstva.

Pričakovanja:

vodstvene in organizacijske sposobnosti za vodenje dela organov PZS ter sposobnost za
organiziranje strokovne službe PZS

odgovornost za strokovno vodenje, organiziranje, načrtovanje in nadziranje izvajanja spreje‐
tih načrtov dela PZS

komunikativnost in občutek za solidarnost ter korekten odnos do sodelavcev, članic PZS in
drugih strank ter nosilcev funkcij PZS

motivacija sodelavcev za usmerjanje njihovega dela k uresničevanju sprejetih ciljev PZS

aktivno sodelovanje v planinstvu: član planinskega društva, končano strokovno usposabljan‐
je za katerokoli področje planinske dejavnosti, druge aktivnosti v planinstvu

Delovno razmerje se sklepa za polni delovni čas, za čas mandata, ki traja 4 leta, s poskusnim delom
6 mesecev.

Zadnji rok za prijavo je petek, 7. januar 2011.
Kandidati pošljejo svoje pisne vloge z dokazili v zaprti ovojnici z oznako:
»Ne odpiraj‐vloga za razpis GS«
na naslov Planinska zveza Slovenije, Dvorakova ulica 9, p.p. 214, 1001 Ljubljana.
Vloge kandidatov, ki ne bodo izpolnjevali razpisnih pogojev, nepopolne vloge in prepozno prispele
vloge, se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Neizbrani kandidati bodo pisno obveščeni v roku 8‐osem dni po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z izbra‐
nim kandidatom.
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Številka: UO/ 460 ‐ 2010
Datum: 09. 11. 2010
PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE
UPRAVNI ODBOR
DVORAKOVA ULICA 9
SI–1001 LJUBLJANA
Z
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2. seje UO PZS, ki je bila 28 oktobra 2010 v dvorani B na Gospodarski zbornici Slovenije, Dimičeva v Ljubljani. Seja se je začela
ob 16.00 uri. Prisotnih je bilo 18 članov UO PZS z glasovalno pravico. Prisotni so bili:
Predsedstvo PZS: Bojan Rotovnik (predsednik PZS), Borut Peršolja (podpredsednik PZS), Tone Tomše (podpredsednik PZS)
Voljeni člani UO PZS: Miro Eržen, Danilo Škerbinek in Uroš Vidovič
Načelniki komisij in odborov: Uroš Kuzman (MK), Boris Madon (VK),
Predsedniki MDO: France Benedik (Gorenjske), Marko Goršič (Notranjske), Drago Horjak (Koroške), Jurček Nowakk (KBO),
Manja Rajh (Savinjske), Marinka Koželj Stepic (Ljubljane), Anton Purg (Podravje), Gregor Rupnik (Posočje), Borut Vukovič
(Zasavje) in Marko Vidmar (Primorsko – Notranjske),
Ostali: Andrej Brvar (predsednik NO), Habjan Vladimir (PV), Bogdan Seliger (predsednik volilne komisije na Skupščini PZS), Jože
Rovan (KTK), Danilo Sbrizaj (GS) in Vera Šmid (računovodja)
Opravičili so se: Tomo Česen (KŠP), Franc Kadiš (KUP), Rozalija Skobe (KVGN) in Rudolf Skobe (MDO Dolenjske in Bele krajine).
Pred začetkom seje je predstavnik PD Tolmin Rudi Rauch predstavil primer dobre prakse: Pohodništvo v PD Tolmin, in opisal
delo s starejšimi v PD Tolmin – organiziranje izletov in drugih aktivnosti. V razpravi po končani predstavitvi je sodeloval Danilo
Škerbinek, ki je apeliral na vodstvo PZS, da bi v sodelovanju s Fakulteto za šport pripravili (na)vodila za delo s starejšimi v pla‐
ninskih društvih, saj meni, da je to pomembna tržna niša. Ker ni bilo drugih vprašanj se je Bojan Rotovnik zahvalil Rudiju Rauchu
za predstavitev in mu predal darilo.
Bojan Rotovnik je uvodoma pozdravil vse prisotne in se jim zahvalil za udeležbo. Skladno s poslovnikom je predsednik predsta‐
vil seznam vabljenih na sejo, povedal kdo je svojo udeležbo opravičil in pozval generalnega sekretarja (GS), da poda ugotovitev
o sklepčnosti.
Danilo Sbrizaj (GS) je povedal, da je od 23 članov UO PZS prisotnih 18 članov z glasovalno pravico, zato je seja sklepčna.
Pred potrditvijo dnevnega reda je Danilo Sbrizaj predlagal spremembo 5. točke in sicer umik sprejema PD Makole v članstvo
PZS, ker se še niso dogovorili z MDO Podravja in uvrstitev predloga Savinjskega MDO za črtanje PD Trnavski Medved iz članstva
PZS na dnevni red.
Za točko razno so v roku prispele naslednje prijave:

Podpis pogodbe za odobritev posojila PD Celje Matica pri Banki Celje (v gradivu).

Ugotovitev vzdržnosti sklepa PPZS o znižanju povračil potnih stroškov za seje (Drago Horjak).

Mladinska komisija (Uroš Kuzman).
SKLEP 41/28‐10: Predlog sprememb in dopolnitev dnevnega reda je bil soglasno sprejet.
Za sejo je bil sprejet naslednji DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika:
a) 1. seje upravnega odbora – 17. 6. 2010 (Danilo M. Sbrizaj)
b) 1. dopisne seje upravnega odbora – september 2010 (Danilo M. Sbrizaj)
2. Informacija o dejavnosti s področja predsedstva in upravnega odbora ter finančno stanje:
a) Poročilo predsednika (Bojan Rotovnik)
b) Poročilo računovodkinje (Vera Šmid)
3. Potrditev dogovora o sodelovanju z GRZS (Borut Peršolja)
4. Pravilnik akcije Mladi planinec in Ciciban planinec (Uroš Kuzman)
5. Brisanje PD Trnavski medved iz članstva PZS (Danilo M. Sbrizaj)
6. Obravnava in potrditev predlogov za priznanja 2010 (Jože Melanšek)
7. Predlog cen za Planinski vestnik (Vladimir Habjan)
8. Skupščina ‐ 4. 12. 2010 (Bojan Rotovnik)
a. Poročilo Komisije za pripravo volitev (Bogdan Seliger)
b. Vsebinski program dela PZS in komisij/odborov za leto 2011
c. Finančni načrt 2011 (Vera Šmid)
d. Izhodišča za spremembo statuta (Bojan Rotovnik)
e. Dnevni red skupščine (Bojan Rotovnik)
9. Potrditev višine članarine za leto 2011 (Bojan Rotovnik)
10. Imenovanja (Bojan Rotovnik)
Obvestila Planinske zveze Slovenije
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11. Generalni sekretar (Bojan Rotovnik)
12. Pravilnik o dopolnitvah in spremembah pravilnika o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v strokovni službi (Bojan
Rotovnik, Vera Šmid)
13. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora (Bojan Rotovnik, Danilo M. Sbrizaj).
14. Razno

Podpis pogodbe za odobritev posojila PD Celje Matica pri Banki Celje (v gradivu)

Ugotovitev veljavnosti sklepa PPZS o znižanju povračil potnih stroškov za seje (Drago Horjak)

Mladinska komisija (Uroš Kuzman)
AD. 1 Pregled in potrditev zapisnika:
1. seje upravnega odbora – 17. 6. 2010 je podal Danilo Sbrizaj. Gradivo je bilo vsem članom UO poslano že takoj po 1. seji UO
PZS in so zato v zapisniku upoštevane tudi vse takrat poslane pripombe. V razpravi, ki je sledila so razpravljali:
Danilo Škerbinek je opozoril, da se zanimivi predlogi s pomembno vsebino ne dajo na glasovanje. Vprašal je, zakaj se teh raz‐
prav ne zapiše. Predlaga, da se pri sklepih zapiše tudi rok izvedbe in zanjo zadolžena oseba;
Marko Goršič, ki je opozoril na nepravilnosti Predsedstva PZS pri imenovanju obeh koordinatork, saj nista bili potrjeni na UO
PZS, glede podaljšanja mandata GS PZS do 28. 10. 2010, člani Pravne komisije so bili imenovani, ne da bi bil prej sprejet sklep o
ustanovitvi Pravne komisije, stara KUP ni bila razrešena, glede Obvestil PZS oporeka predsedniku samoimenovanje za urednika
Obvestil;
Jurček Nowakk, ki je vprašal, kdaj bo pričela prenova spletnih strani PZS, da bi tudi MDO‐ji lahko imeli svoje spletne predstavit‐
ve.
Manja Rajh, ki je podprla zahtevo Danila Škerbineka, da se navedejo razpravljavci in razprave.
Odgovore sta podala Bojan Rotovnik, ki je predlagal, da tisti, ki smatra, da je prišlo do kršitev pošlje pripombe na Nadzorni
odbor in Častno sodišče PZS, ki sta s statutom pooblaščena organa za ugotavljanje morebitnih nepravilnosti. Danilo Sbrizaj je
pojasnil, da se v skladu s Poslovnikom o delu UO PZS zapisnik piše v skrajšani obliki s povzetki najbolj pomembnih sklepov.
Odgovoril je tudi Danilu Škerbineku, glede nerealiziranih sklepov UO PZS iz mandata UO 2006–2010. Pregled le teh je bil nam‐
reč opravljen na 1. seji UO PZS pod 1. točko, obravnavani pa so bili tudi že na eni od sej prejšnjega Predsedstva PZS. Bojan
Rotovnik je zato Danilo Škerbineku predlagal naj poda pisne pripombe k pregledu vseh nerealiziranih sklepov UO PZS v prejš‐
njem mandatnem obdobju.
Pregled glasovanja 1. dopisne seje upravnega odbora iz septembra 2010 je podal Danilo Sbrizaj. V razpravi, ki je sledila so raz‐
pravljali France Benedik, ki je vprašal, zakaj ni bila razpisana funkcija podpredsednika PZS in dobil odgovor Bojana Rotovnika, da
se je ravnal v skladu s sklepi skupščine, čemur je oporekal Marko Goršič, ki je smatral, da je sklep veljal le za tisto skupščino in
ne kasneje. Mnenje je podal Borut Vukovič, vodja PK PZS, ki je smatral, da je bil sklep legitimen in potegnil paralelo za nazaj, ko
sta bila na skupščini 2007 za podpredsednika PZS brez kandidacijskega postopka imenovana Marko Goršič in Rudi Skobe.
SKLEP 42/28‐10: Upravni odbor soglasno potrjuje zapisnik 1. seje upravnega odbora, ki je bila 17. 6. 2010. V prihodnje zapis‐
nike se vnesejo kratki povzetki razprav, roki za izvedbo ter natančnejši podatki o rezultatih glasovanj.
SKLEP 43/28‐10: Upravni odbor soglasno potrjuje zapisnik 1. dopisne seje upravnega odbora, ki je bila izvedena v času od 7.
do 9. septembra 2010.
AD. 2 Informacija o dejavnosti s področja predsedstva in upravnega odbora ter finančno stanje:
Poročilo predsednika o delu v obdobju med obema sejama je podal Bojan Rotovnik, predsednik PZS. Posebej je izpostavil otvo‐
ritev Slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani, udeležbo ne generalni skupščini CAA v Munchnu, v okviru katerega je bilo še
srečanje Odbora podpisnikov reciprocitete in sestanek z vodstvom DAV, poročal je o Skupščini UIAA v Bormiu, kjer je opravil
več koristnih srečanj. V zvezi s tem je opozoril na ustanavljanje Evropske planinske zveze, ki bi delovala znotraj UIAA in sodelo‐
vanje s planinskimi zvezami Balkanskih držav.
Vera Šmid je podala poročilo o finančnem stanju. Ugotavlja, da so prilivi in odlivi v pričakovanih okvirih (prihodki 78 % in
odhodki 76 %) in predvideva pozitivno poslovanje PZS konec leta.
V razpravi je sodeloval Gregor Rupnik, ki je poročal o letošnjem srečanju Treh dežel v Gmundu.
SKLEP 44/28‐10: Upravni odbor soglasno sprejema poročilo predsednika in računovodkinje.
AD. 3 Potrditev dogovora o sodelovanju z GRZS.
Dogovor je predstavil podpredsednik PZS Borut Peršolja, ki je na kratko opisal dogodke po prvi seji UO PZS. V razpravi so s pri‐
pombami sodelovali Danilo Škerbinek, ki je imel nekatere pomisleke zaradi po njegovem premalo definiranih členov dogovora,
ter Miro Eržen (skupni objekti, povezava s planinskimi društvi) in Drago Horjak. Borut Peršolja je poudaril, da je dogovor živa
stvar in da ne gre za seznam želja, da sta ga v dogovoru usklajevali obe strani, zato je to ta trenutek optimum.
SKLEP 45/28‐10: Upravni odbor soglasno potrjuje vsebino dogovora o sodelovanju med PZS in GRZS.
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AD. 4 Pravilnik programov Ciciban planinec in Mladi planinec
Oba pravilnika je predstavil predsednik MK Uroš Kuzman. V razpravi so sodelovali Gregor Rupnik, Anton Purg, Marko Goršič,
Danilo Škerbinek in Miro Eržen.
Gregor Rupnik je pozdravil sprejem pravilnikov, Anton Purg je povedal, da MDO Podravja ne podpira sprejema pravilnikov, ker
nista usklajena s pripombami, ki so jih podala PD iz MDO Podravja, zlasti PD Poljčane. Marko Goršič je opozoril po njegovem na
neskladja nekaterih členov (nečlanstvo, nezavarovanje otrok) in nedorečenosti, povezane z uporabo knjižic Ciciban planinec.
Danilu Škerbineku manjkajo organizacijska navodila in poudarek na družinah in delu mentorjev.
Uroš Kuzman je v odgovoru MDO Podravja pojasnil, da so dosledno upoštevali in objavili vse pripombe in da so bili predstavniki
PD Poljčane vabljeni na usklajevalni sestanek, ki se pa ga niso udeležili. Opozori, da se danes sprejema okvir, vsebinske pripom‐
be pa se bodo uveljavljale letno. Izbira bo povsem prepuščena mentorjem. Poudari, da sta programa namenjena usposabljanju
za varnejše gibanje v gorah in da bodo PD imela možnost sooblikovanja pogojev dela in presoje akcije. V nadaljevanju je Bojan
Rotovnik opozoril, da v roku (do 15. 6.) nihče od članov UO ni podal svojih pripomb na predlog pravilnikov, zato se čudi današ‐
njim pripombam. Povedal je še, da bo Mladinska komisija sproti analizirala oba programa in ju prilagajala razmeram.
Danilo Škerbinek je repliciral, da ne smemo dovoliti, da se sprejme akt, ki ni dorečen. Opozoril je tudi na veliko odgovornost, ki
jo prevzemajo PD, če pride pri izvajanju njihovega programa z cicibani planinci in mladimi planinci do morebitne nesreče. Vod‐
stva šol in pedagogi se bodo še bolj distancirali od planinskega dela. In ne nazadnje, če se PD odrečejo svojega deleža članarine,
je v vprašanju 1,5 €. Udeleženci akcij morajo biti zavarovani! France Benedik je pripomnil, da bo glasoval proti, če bo v pravilni‐
ku dikcija, da članstvo v PD ni obvezno.
Pojasnila k razpravi sta podala Borut Peršolja in Bojan Rotovnik, ki sta poudarila, da je PZS organizacija civilne družbe in usposa‐
blja tako člane kot nečlane za varnejše gibanje v gorah, k temu nas zavezuje tudi status društva v javnem interesu na več pod‐
ročjih.
SKLEP 46/28‐10: Upravni odbor potrjuje Pravilnik programa Ciciban planinec in Pravilnik programa Mladi planinec. Čistopis
obeh pravilnikov se objavi v Obvestilih PZS.
Za sklep je glasovalo 13 prisotnih članov UO z glasovalno pravico, proti so bili Danilo Škerbinek, Anton Purg, Marko Goršič in
France Benedik.
AD. 5
Danilo Sbrizaj je predstavil pobudo MDO Savinjske, da se PD Trnavski Medved briše iz članstva PZS.
Utemeljitev: PD Trnavski medved je zgolj društvo na papirju in nima več članov. Njihovi člani so se vključili v sosednja druš‐
tva.
SKLEP 47/28‐10: Upravni odbor soglasno potrjuje izbris PD Trnavski medved iz registra članov PZS.
AD. 6
Obravnavo in potrditev predlogov za priznanja 2010 je predstavil vodja Odbora za priznanja PZS Jože Melanšek. V uvodu je pre‐
dlagal, da se na eni od naslednjih sej UO obravnava Pravilnik o delu odbora za priznanja, kar bo po besedah Bojana Rotovnika
realizirano že na naslednji seji UO PZS. V razpravi so sodelovali še Manja Rajh, ki je povedala kakšno prakso imajo v Savinjskem
MDO, Marko Vidmar, ki je opozoril na neobveščenost z delom Odbora za priznanja o predlaganih kandidatih za najvišja priznan‐
ja in nedorečenost v 11. Členu Pravilnika za priznanja PZS. Gregor Rupnik, je opozoril na problem s kandidaturo za člana PD
Nova Gorica Angela Kebra, čigar predlog je obležal v predalu na PD Nova Gorica. Po razpravi in pojasnilih Jožeta Melanška, ki je
predlagal, da Angel Keber prejme plaketo za 70 let, saj izpolnjuje vse pogoje je bil sprejet.
SKLEP 48/28‐10: Upravni odbor potrjuje prejemnike najvišjih priznanj za leto 2010. Spominske plakete prejmejo za 60 let:
Karel Brečko (PD Železničar Ljubljana), Franc Gorišek (Obalno PD Koper), Marjan Olenik (PD Sežana), Ivan Pinter (PD Zabuko‐
vica), za 65 let (Albert Marzidovšek (PD Železničar Maribor), Anton Oman (PD Gozd Martuljk), za 70 let Stanka Demšič (PD
TAM Maribor), Angel Keber (PD Nova Gorica), Jernej Koritnik (PD Kamnik), Štefan Močnik (PD Tržič), Marija Mraz (PD Celje –
Matica), Franc Pretnar (PD Gorje), Anton Primožič (PD Celje –Matica), Rudolf Robič (PD Gozd Martuljk), Izidor Sodja (PD Poš‐
te in Telekoma Celje), Angela Sterniša (PD Gornja Radgona), Ivan Straže (PD Šentjur), Maks Žel (PD Pošte in Telekoma Ljub‐
ljana), za 75 let Marija Golob (PD Kamnik), Franc Rožman (PD Gornja Radgona), Marjan Rupnik (PD Idrija), za 80 let Miro
Primožič (Obalno PD Koper), Vida Tratar (PD Zabukovica), za 90 let Franc Fabčič (PD Sežana) in Srečko Kuret (PD Zabukovica).
Svečane listine prejmejo Darko Blažič (PD Pošte in Telekoma Ljubljana), Tomaž Brecelj (PD Ajdovščina), Mirko Eržen (PD Dov‐
je –Mojstrana), Rado Goljevšček (PD za Selško dolino Železniki), Elica Koroševič (PD Gornja Radgona), Tomaž Planina (PD
Iskra Kranj), Ferdinand Rifelj (PD Gornji Grad), Marjan Rovan (PD Brežice) in Slavica Tovšak (PD Jakoba Aljaža) ter potrjuje
izredne podelitve zlatih častnih znakov PZS, ki jih prejmejo Meta Petrič (PD Brežice), Jože Semprimožnik (PD Vransko), Milja‐
na Avsec (PD Liboje), Jerica Čretnik (PD Liboje)in Branko Banovac (PD Sežana).
Za sklep je glasovalo 17 članov UO, proti je glasoval Marko Vidmar.
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AD. 7 Predlog cen za Planinski vestnik za leto 2011 je predstavil Vladimir Habjan. Po razpravi je bil sprejet
SKLEP 49/28‐10: Upravni odbor soglasno potrjuje cene Planinskega vestnika (letna naročnina 34,00 EUR, posamezen izvod v
prosti prodaji 3,40 EUR, za naročnike iz tujine 58,00 EUR in letna naročnina za A člane 25,50 EUR), ki veljajo do preklica ali
sprejema novih cen.
SKLEP 50/28‐10: Uredništvo PV do naslednje seje upravnega odbora pripravi predlog uredniške zasnove in programskih izho‐
dišč za obdobje 2011–2014. Sklep je bil sprejet soglasno.
AD. 8 Izredna Skupščina PZS 4.12. 2010
Uvodno poročilo je podal Bogdan Seliger, ki je opozoril, da se za tožilca pri Častnem sodišču PZS ni prijavil nihče. Po razpravi je
bilo ugotovljeno, da sta dve možnosti: da UO podaljša kandidacijski postopek oziroma, da se počaka do skupščine v maju 2011,
saj ima do tedaj mandat sedanji tožilec, v tem času pa se poišče novega kandidata.
V nadaljevanju so v razpravi s predlogi in vprašanji sodelovali Jurček Novakk, ki ga je zanimalo, kako sedaj deluje ČR in predla‐
gal, da naj dela bolj pregledno, Marinka Koželj, ki je menila, da je nov razpis nesmiseln, Uroš Vidovič, ki je opozoril, da je potre‐
bno upoštevati Zakon o društvih in Bojan Rotovnik, ki je odgovoril na vprašanja in pojasnil Jurčku Novakku, da je pravilnik o
delu ČR sprejela Skupščina PZS, da pa bo potrebno razmisliti o primernosti dosedanje oblike dela Častnega sodišča PZS. Po kon‐
čani razpravi je bil soglasno sprejet
SKLEP 51/28‐10: Upravni odbor zaradi že drugega neuspela razpisa kandidacijskih postopkov za tožilca in namestnike članov
Častnega sodišča soglasno podaljšuje rok za zbiranje predlogov do 26. 11. 2010.
Vsebinski program dela PZS in komisij/odborov za leto 2011 je predstavil Bojan Rotovnik, ki je pozval prisotne na dodatne
pripombe. V razpravi so sodelovali Jurček Novakk, ki je menil, da ni smiselno, da dela nov program komisija, ki odhaja, Danilo
Škerbinek, ki je opozoril, da bo potrebno več pozornosti posvetiti zavarovanjem na visokogorskih poteh, Vladimir Habjan, ki je
predlagal, da se pripravi celotna grafična podoba PZS (glede na izkušnjo iz GRZS) in Marko Goršič, ki je opozoril na vrednotenje
premoženja in da naj KTK naredi seznam poti, po katerih se lahko vozi.
Odgovore so podali Bojan Rotovnik, Jože Rovan in Tone Tomše. Sprejet je bil
SKLEP 52/28‐10: Upravni odbor soglasno potrjuje predlog programa dela Predsedstva PZS (z dopolnilom o izdelavi celostne
grafične podobe) in komisij/odborov za leto 2011. Z vodstvi komisij, ki bodo izvoljeni na jesenskih zborih dejavnostih, pred‐
sedstvo opravi posvetovanje o programih dela ter morebitne večje pripombe na program dela pripravi kot predloge spre‐
memb programa dela za izredno skupščino.
Finančni načrt za leto 2011 je predstavila Vera Šmid. Kot novost glede na prejšnja leta je predstavila ustanovitev »Planinskega
sklada« s predvideno vrednostjo 101.000€. Dodatna pojasnila glede namena sklada je dal še Bojan Rotovnik, potem pa je sledi‐
la razprava v kateri so sodelovali Marko Goršič, Manja Rajh in France Benedik, ki jim je pojasnila dala Vera Šmid. Po končani
razpravi je bil sprejet
SKLEP 53/28‐10: Upravni odbor soglasno sprejema finančni načrt za leto 2011, ki se predloži v potrditev skupščini. Predseds‐
tvo spremlja izvajanje finančnega načrta in po potrebi za upravni odbor pripravlja predlog rebalansa.
SKLEP 54/28‐10: Upravni odbor soglasno potrjuje, da se s finančnim načrtom za leto 2012 finančno poslovanje akcij usposab‐
ljanj iz stroškovnega mesta Komisije za usposabljanje in preventivo prenese na komisije, ki izvajajo posamezne akcije uspo‐
sabljanja.
Izhodišča za spremembo statuta je predstavil Bojan Rotovnik. V razpravi, ki je sledila je Tone Purg opozoril, da ne more zagoto‐
viti, da so bile pripombe njihovega MDO upoštevane in terja odgovor Predsedstva PZS. Predlaga, da se rok za pripombe podalj‐
ša, da lahko vsi ki to želijo izrazijo nestrinjanje, sicer pa izhodišča pohvali. Marko Goršič je vprašal, zakaj je sploh potreben nov
statut? Opozori, da se pripomb ne upošteva in da se statut ne more sprejeti, dokler se pripomb ne upošteva. Jurček Novakk je
opozoril na vrsto vprašanj, ki terjajo odgovore (sprejem zaključnega računa, kdo bo kril morebitno izgubo podjetja (če bo?),
častni član‐ samo veteran?, da si predsednik PZS sam izbira podpredsednike, v tem primeru je potrebno razširiti predsedstvo,
da ne bi s časom prišlo do prevelike moči in samovolje…. Danilo Škerbinek vprašuje, kako voditi razpravo, da bodo na koncu vsi
zadovoljni. Očita, da sedanji postopek ni demokratičen, dosedanje pripombe niso bile javno objavljene in se dela pod mizo. Za
zavrnjene ali neupoštevane predloge je potrebno dati razlage. Ponovno se pojavljajo besedila, ki so bila zavrnjena. Pri pripravi
tako važnega dokumenta je potreben dialog. Rok za razpravo bi morali podaljšati, saj PD nimajo strokovnih pisarn. Manja Rajh
je menila, da se PD doslej niso dovolj poglobila v izhodišča in da bi koristilo, da se poslane pripombe javno objavijo.
Jurček Nowakk je še dodal, da je proti, da se deskriditira, deskriminira planince, ki so aktivni tudi v političnih strankah in da je
zadosti, da se omeni, da planinstvo ni združljivo z politiko, torej, da se v PZS ne meša politika, kot politika in da so lahko ljudje,
ki sodelujejo v politiki funkcionarji PZS, dokler ne mešajo svojo funkcijo v politiki z planinstvom.
Pojasnila sta podala Bojan Rotovnik in Borut Peršolja. Bojan Rotovnik je pojasnil, da so bile pripombe izrečene na MDO Podrav‐
ja že upoštevane v gradivu, ki je bilo objavljeno, zato se čudi takemu nastopu. Borut Peršolja je opozoril na nedoslednost raz‐
pravljavcev in potegnil paralelo z gradivi MK, kjer so bile podobne pripombe.
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Opozori, da so predsedniki MDO takoj po sestankih prejeli zapiske članov PPZS, pa niso imeli pripomb. Pripravljavci so tudi upo‐
števali vse bistvene pripombe izrečene na sestankih z MDO. Škerbineku pa pove, da so se doslej vse spremembe statutov izho‐
diščno obravnavale v zaprtih krogih in ne v javni razpravi, kot sedaj. Pove tudi, da so bile štiri teme, kjer so bila mnenja najbolj
deljena, že izpostavljene in bo o njih posebej tekla razprava in odločanje, pa tudi, da so se PD v anonimnih anketah z 71% opre‐
delila za izhodišča. Predlaga, da se na spletni strani objavi vse doslej prispele pripombe na izhodišča in da se bo javna razprava
začela januarja 2011.
V nadaljevanju je bil podan predlog za
SKLEP 55/28‐10: Upravni odbor potrjuje izhodišča za nov statut.
Proti sta glasovala Marinka Koželj Stepic (v obrazložitvi glasovanja pove, da izhodišča po objavljenih podatkih v njenem MDO
niso dobila podpore) in Marko Goršič.
SKLEP 56/28‐10: Upravni odbor zadolži strokovno službo, da do 4.11.2010 na spletni strani objavi vse prejete pisne pripombe
na statut ali na izhodišča za statut, ki so bila posredovana v času od 1.6. do 2.11.2010.
Predsednik MDO Gorenjske je opozoril podpredsednika PZS na neustreznost njegove razprave in pričakuje, da se to v bodo‐
če več ne pojavlja.
Dnevni red skupščine 4.12.2010 je predstavil Bojan Rotovnik.
SKLEP 57/28‐10: Upravni odbor je soglasno potrdil sklic izredne skupščine, ki bo 4. 12. 2010 v Celju z dnevnim redom, ki je
objavljen v vabilu in gradivu za skupščino (v posebni prilogi Obvestil PZS 11/2010 in na spletni strani PZS). Za dopolnile volitve
UO PZS podaljšuje rok kandidacijskega postopka zbiranja predlogov za tožilca in namestnike članov častnega sodišča do. 26.
11.2010. Vse pripombe na izhodišča za nov statut posredovane v času od 1.6. dalje se javno objavijo na spletni strani PZS. V
vsebinski progam dela Predsedstva PZS in komisij se vnese dopolnitev izdelava celostne grafične podobe PZS. Predlog vsebin‐
skega in finančnega načrta 2011 se predloži v potrditev izredni skupščini.
AD. 9
Potrditev višine članarine za leto 2011. Predlog, da ostane članarina enaka kot v letu 2010 je podal Bojan Rotovnik. Sprejet je
bil
SKLEP 58/28‐10: Upravni odbor je soglasno potrdil višino priporočene članarine za leto 2011.
* tabela ČLANARINA 2011 je že objavljena na prvi strani te priloge (priloga Zakonodaja in uradne objave 12/2010)
AD. 10
Imenovanja. Predlog je podal Bojan Rotovnik in sicer za:
SKLEP 59/28‐10: Upravni odbor na predlog vodje soglasno imenuje člane založniškega odbora: Mitja Košir (PD Ljubljana –
Matica), Andrej Mašera (PD Ljubljana – Matica), Dalibor Radovan (PD Ljubljana – Matica), Bogdan Seliger (PD Horjul) in
Avgust Stušek (PD Boč Kostrivnica).
SKLEP 60/28‐10: Upravni odbor na predlog Komisije za usposabljanje in preventivo soglasno imenuje Franca Kadiša za pred‐
stavnika PZS v katedri za gorništvo, športno plezanje in aktivnosti v naravi Fakultete za šport Univerze v Ljubljani.
SKLEP 61/28‐10: Upravni odbor soglasno soglaša s kandidaturo predsednika PZS, Bojana Rotovnika, za člana Izvršnega odbo‐
ra Olimpijskega komiteja zvez Slovenije – Združenja športnih zvez.
SKLEP 62/28‐10: Upravni odbor na predlog načelnika soglasno imenuje dodatna člana Komisije za usposabljanje in preventi‐
vo: Jaka Rovan (PD Rašica) in Damijan Meško (PD Ljubljana Matica).
SKLEP 63/28‐10: Upravni odbor na predlog predsednika soglasno imenuje Vladimirja Habjana (PD Kamnik) za urednika Pla‐
ninskega vestnika.
SKLEP 64/28‐10:Upravni odbor na predlog predsednika soglasno imenuje Vladimirja Habjana (PD Kamnik) za urednika Obve‐
stil PZS od 1. 1. 2011 dalje.
SKLEP 65/28‐10:Upravni odbor na predlog predsednika soglasno imenuje Odbor za članstvo v sestavi: Milena Brešan pred‐
sednica PD Tolmin), Tomaž Willenpart (predsednik PD Ljubljana Matica), Matej Planko (predsednik PD Slivnica pri Celju),
Tonček Mlinarič (predsednik PD Gornja Radgona),
Aldo Zubin (predsednik OPD Koper) ter Miha Marenče (alpinistični inštruktor AO Kranj in bivši član KA). Člani odbora izmed
sebe izberejo vodjo.
SKLEP 66/28‐10:Upravni odbor na predlog predsednika in na podlagi 3. člena Dogovora o sodelovanju med PZS in GRZS
soglasno imenuje člane PZS v skupnem odboru Gore in varnost: Borut Peršolja (podpredsednik PZS), Drago Horjak (član KUP
za področje preventive) in Tomo Česen (načelnik KŠP in vodja usposabljanj v KA).
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AD. 11 Generalni sekretar
Pojasnilo je podal Bojan Rotovnik. GS Danilu Sbrizaju je 5. oktobra 2010 potekel 4 letni mandat. Do današnje seje je opravljal to
funkcijo kot v. d. GS. Ker se bo v kratkem predvidoma upokojil, predlaga, da do tedaj opravlja delo strokovnega sodelavca za GK
in KPP in po obojestranskem dogovoru kot mentor novemu strokovnemu sodelavcu. Zato predlaga, da UO pooblasti predsedni‐
ka, da čimprej izvede razpis za GS PZS, v tem času pa predlaga UO PZS da za v.d. GS potrdi računovodkinjo Vero Šmid.
V razpravi so sodelovali Marko Goršič, ki je oporekal sklepu PPZS za imenovanje SD za v.d. GS od 5/10 ‐28/10, Anton Purg, ki je
prebral pismo naslovljeno na MDO Podravja v katerem član NO PZS Bruno Fras izraža pomisleke glede imenovanja računovod‐
kinje Vere Šmid na funkcijo v.d. GS in Manja Rajh, ki je izrazila pomisleke glede postavitve Vere Šmid na mesto v.d. GS, saj po
njenem nima kvalitet za to mesto pa tudi ne ve, kako bo lahko združevala obe zahtevni funkciji. Danilo Škerbinek pove, da gle‐
de na dosedanje njegovo sodelovanje z Vero Šmid meni, da bo dobro opravljala zaupano funkcijo. Po končani razpravi so bili
sprejeti sklepi:
UGOTOVITVENI SKLEP: Upravni odbor soglasno ugotavlja, da je 5. 10. 2010 Danilu M. Sbrizaju potekel 4‐letni mandat gene‐
ralnega sekretarja in da mu s sejo upravnega odbora 28. 10. 2010 poteče tudi mandat vršilca dolžnosti generalnega sekretar‐
ja.
SKLEP 68/28‐10: Upravni odbor soglasno pooblašča predsednika, da izvede razpis in upravnemu odboru predlaga v imenova‐
nje kandidata za generalnega sekretarja po svojem izboru, ki mora izpolnjevati naslednje pogoje:
• najmanj VII stopnja izobrazbe,
• poznavanje planinstva,
• aktivno znanje angleškega jezika in pasivno znanje nemškega jezika,
• vsaj 5 let delovnih izkušenj na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih.
Komisijo za pregled prispelih prijav sestavljajo Bojan Rotovnik, Tone Tomše in Borut Peršolja.
Sklep je bil sprejet soglasno
SKLEP 69/28‐10: 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 upravnemu odboru.
Sklep je bil sprejet z enim glasom proti, proti je glasovala Manja Rajh.
Predsednik PZS Bojan Rotovnik seje dosedanjemu generalnemu sekretarju zahvalil za sodelovanje in opravljeno delo, kar so
prisotni potrdili z aplavzom.
AD. 12 Bojan Rotovnik je predstavil Pravilnik o dopolnitvah in spremembah pravilnika o organizaciji in sistemizaciji delovnih
mest v strokovni službi, ki je bil objavljen v gradivu za sejo. Po razpravi v kateri so sodelovali Danilo Škerbinek, Manja Rajh in
Jurček Novakk je bil sprejet
SKLEP 70/28‐10: Upravni odbor potrjuje Pravilnik o dopolnitvah in spremembah pravilnika o organizaciji in sistemizaciji delo‐
vnih mest v strokovni službi Planinske zveze Slovenije z dodatno spremembo, da se v 4. členu pri navedbi tarifnega razreda
za generalnega sekretarja briše določba o individualni pogodbi in zapiše VII. stopnja izobrazbe. Proti sta glasovala Danilo
Škerbinek in Marko Goršič.
AD. 13 Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora
Jurček Nowakk je vprašal, zakaj so zapisniki sej Predsedstva PZS zaupne narave in se jih ne dobi prej. Zakaj še ni delovne skupi‐
ne za razpise? Pisni odgovor bo Jurček Nowak skladno z določili poslovnika prejel v roku meseca dni po seji.
Mira Eržena moti časovna stiska v kateri je sedaj UO in hitrost sprejemanja sklepov. Predlaga, da se seje skliče prej ali v drugem
prostoru. Bojan Rotovnik se je strinjal s predlogom in bo naslednja seja sklicana tam, kjer ne bo časovne stiske in se hkrati
zahvalil za povabilo, da bi sejo UO imeli v Slovenskem planinskem muzeju.
Danilo Škerbinek je poslal pobudo, da se ugotovi kateri so nerealizirani sklepi UO iz prejšnjega mandata. Odgovor mu je podal
generalni sekretar že v točki 1.
AD 14. Razno
Podpis pogodbe za odobritev posojila PD Celje Matica pri Banki Celje.
Pojasnilo je podala Vera Šmid, dopolnila pa sta jo Bojan Rotovnik in Manja Rajh. PZS nastopa kot podpisnik iz razloga, ker je
10% lastnik nepremičnine v Logarski dolini, ki jo PD Celje Matica zastavlja kot hipoteko za najem posojila 50.000 € pri Banki
Celje. PZS nima do banke nobenih finančnih obveznosti. V razpravi je temu oporekal Marko Goršič, ki je opozoril, da je UO PD
Celje‐ matica odobril podpis posojilne pogodbe že pred 2 leti, opozori tudi na posojilo, ki ga je najelo PD Paloma za Ribniško
kočo. Danilo Škerbinek je predlagal, da naj Gospodarska komisija pripravi dokument, na osnovi katerega se bo UO lahko v
podobnih primerih v bodoče odločal.
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SKLEP 71/28‐10: Upravni odbor daje soglasje predsedniku Bojanu Rotovniku, da podpiše pogodbo v imenu Planinske zveze
Slovenije kot zastaviteljem, da se kredit zavaruje z ureditvijo sporazumne hipoteke na parceli št. 661/31 k.o. Logarska doli‐
na, ki je v lasti kreditojemalca in
zastavitelja. Proti sklepu so glasovali Marko Goršič, Marinka Koželj Stepic in Borut Peršolja..
Pripomba: Naglica ob zaključku seje UO je onemogoča predsedniku, da bi dal predlog D. Škerbineka ob gornji zadevi na gla‐
sovanje
Predsednik bo podal nadzornemu odboru predlog, da to vprašanje obravnava in poda svoje mnenje ali priporočilo na priho‐
dnji seji UO.
Prijavljene teme:

Ugotovitev veljavnosti sklepa Predsedstva PZS o znižanju povračil potnih stroškov za seje. Drago Horjak naj pripravi
pisno gradivo do naslednje seje UO.

Mladinska Komisija (Uroš Kuzman)‐ predlog je bil umaknjen.

Seja je bila sklenjena ob 21.15 uri.

Zapisal: Danilo Sbrizaj l.r.
Bojan Rotovnik
Predsednik PZS
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