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UVODNIK 
 

 

Vsakič ko vidim, da se je začela jesen, se 
spomnim na pisane liste in obmetavanje z 
odpadlimi listi. Ampak jesen ni le to; so tudi 
vetrovni in deževni dnevi, meglena jutra ter 
zanimive živali, ki pridejo ven z vlažnimi in 
hladnimi meseci.  
Ste kdaj pomislili, da so tudi polži lahko 
zanimivi. Vsakič ko dežuje ali je dovolj 
mokro, pridejo na plano. Počasi se 
premikajo, nikamor se jim ne mudi. Svojo 
hišico nosijo sem in tja, brez pritoževanja. 
In zakaj jih opazujejo samo otroci? Kaj pa 
odrasli, se jim ne zdijo več zabavni? Kdaj ste 
jih pa vi nazadnje občudovali?  
Zdi se mi, da so polži vredni posnemanja. 
Kot sem že omenila, se jim nikamor ne 
mudi. Ljudje vse prevečkrat nekam hitijo. 
Tudi v hribih prevečkrat srečam gorske 
tekače ali ljudi, ki so ob 11 dopoldan že 
doma. Ali ne hodimo v gore, da se 
naužijemo svežega zraka, nagledamo 
narave? Zdi se mi, da med tekom ali še 
preden sonce dodobra vzide, težko vidiš vse 
te lepote. Ravno v gorah si lahko vzameš čas 
za majhne stvari, za uživanje brez ure in 
sestankov. Imaš čas, da si dobro ogledaš 
polža. Ali pa metulja. Ali pa katerokoli 
majceno živalco, ki te je navduševala v 
otroštvu. Znati je treba uživati tudi v 
majhnih lepotah in doživetjih.  
 

Vesna Lenart 
 

 

NOVICE MLADINSKIH ODSEKOV 
 

 

� Planinski tabor v Bohinju 
 

Mladinski odsek Planinskega društva Vrhnika 
je letos že 44. organiziral planinski tabor za 
mlade, ki je potekal od 1. do 10. avgusta 
2008. Na taboru je bilo 30 udeležencev, ki 
so miren travnik 10 minut stran od 
Bohinjskega jezera spremenili v naselje 
šotorov. Iz njih so vsako jutro pokukale 
zaspane ter skuštrane glave in se odpravile 
osvajat okoliške vrhove in spoznavat ter 
občudovat okolico Bohinja. Popoldne pa je 
del travnika, kjer smo postavili badminton 
igrišče, postal središče dogajanja. Tu so se 
vrstile tekme in neusmiljeni boji. Organiziral 
se je tudi pravi taborni turnir v badmintonu. 

S tem je bil tabor v duhu olimpijskih iger - 
prizadevali smo si za mir, igre so potekale v 
športnem duhu, brez kakšnih ne fer potez. 
Vodilo pa je bilo: Važno je sodelovati, ne 
zmagati.  
Stari rek pravi da se dan po jutru pozna in 
mi smo se tega držali. Tako smo zgodaj 
zjutraj odhajali na ture, da smo lahko brez 
skrbi pred popoldanskimi nevihtami v Alpah 
premagovali strmine in doline, ravnice in 
gozdne stezice. Ob enem je telo vedno 
oddalo veliko vode (beri: švicalo). Trud pa je 
bil na vrhu vsekakor poplačan. Čudovit 
razgled na Bohinjsko jezero, Vogel, Komno, 
Triglav, Črno prst, Južne Bohinjske gore… 
Med hojo pa veliko smeha in dobre volje. Če 
pa je kdo izgubil voljo do hoje, smo mu jo s 
skupnimi močmi pomagali poiskati. Včasih 
nam je nekoliko zagodlo oblačno vreme, 
vendar tudi to spada k planinarjenju. 
Popoldne smo vroče podplate hladili v 
jezeru. Čofotanje, plavanje, skakanje, 
tunkanje in vriskanje je popolnoma 
prestrašilo jezerske ribe. Tako, da se ribiči 
sigurno sprašujejo kod so, ali jih je kdo 
polovil, ali so za vedno odplavale. Vendar 
brez panike, čez kakšen teden ko smo odšli 
iz Bohinja se je stanje v jezeru sigurno 
normaliziralo. Ob večerih smo zakurili 
taborni ogenj in preganjali temo. Iskre so 
švigale kot da bi bruhal vulkan in plamen nas 
je grel kot da smo v toplih krajih. Okoli 
ognja pa so se prepevali znani napevi iz 
Planinske pesmarice. Fantje so s svojim 
močnim basom vedno preglasili nežen ženski 
sopran. Vse skupaj pa se je zlilo v petje, ki 
ni bilo tehnično dovršeno, bilo pa je polno 
čustev in iskrenosti. Na ustvarjalnih 
delavnicah so mlade »umetnice« izdelovale 
zapestnice iz kroglic vseh mogočih oblik in 
barv. Tako, da skoraj ni bilo človeka, ki ne 
bi imel ob koncu tabora zapestnice. Barva 
zapestnice je bila vedno izbrana iz strani 
umetnice, ker je le ona  vedela katera barva 
pritiče »naročniku«. Glavna kvartopirska igra 
med fanti je bila tako imenovana »vojna«, 
kjer zmaga tisti, kateri ima močnejši avto na 
sami karti. Med množične igre s kartami se 
je tudi letos uvrstila »enka«. Hitrost, 
iznajdljivost in poštenost so vrline ki te 
ponavadi pripeljejo do zmage. Pri nas v 
taboru pa je vse predvsem odvisno od tega, 
kdo vse igra in ne kakšne karte imaš. Stari 
mački poznamo pravila, ki so mladincem 
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popolna neznanka vendar se jih da tik tak 
osvojiti. V tabor je ponovno prišla Planinska 
krstna komisija v sestavi: župnik Fosil, 
mežnar Češark ter rabelj Krokar. Vsi trije so 
opravili obred planinskaga krsta ter dobili 
krstna imena: Sara Fabijanič je dobila krstno 
ime Španga, Jernej Jarc - Petel'n, Simon 
Bizjan pa Kozliček. Vrhovi, ki smo jih osvojili 
pa so sledeči: Peč (719 m), Rudnica (946 m), 
Rodica (1966 m), Pršivec (1761 m), Vogar 
(1054 m), planina Voje (690 m) ter korita 
Mostnice, Komna (1520 m) ter koča pod 
Bogatinom (1513 m), dolina Triglavskih jezer 
do Prehodalcev (2071 m), Uskovnica (1154 
m),  Črna prst (1844 m) in korita Ribnice. Z 
gurmanskimi užitki nas je razvajala naša 
odlična kuharica Vesna, za kar se ji tudi 
najlepše zahvaljujemo. Vse skupaj je vodil 
in imel pod budnim očesom vodja tabora – 
Primož Lašič. 

 
Tomaž Stržinar 

Načelnik MOPD Vrhnika 
 

� Na Goteniški Snežnik z veterani 
vojne za  Slovenijo 

 
20. 9. 2008 je potekal že 18. tradicionalni 
spominski pohod na Goteniški Snežnik,  ki ga   
organizira Območno združenje veteranov 
vojne za Slovenijo Kočevje in PD Kočevje. 
Vabilu so se odzvali pohodniki iz raznih 
krajev Slovenije. Pridružili smo se jim  tudi 
planinci starejše skupine z OŠ Ob Rinži, OŠ 
Zbora odposlancev in OŠ Stara Cerkev. 

 
Vsem štiriindvajsetim  mladim kočevskim 
planincem, njihovim mentoricam in vodniku 
Mihi  je PD Kočevje podarilo spominske 
majice. Med vzponom po osrčju goteniških 
gozdov na 1289 m visoki vrh  so nas slovenski 
vojaki pričakali s toplim čajem. Pohod smo 
zaključili v pravem prazničnem vzdušju v 
Parku  Manevrske strukture narodne zaščite 
v Kočevski Reki, kjer smo se okrepčali z 
golažem. 
Vsem, ki ste se trudili, da smo se na našem 
letošnjem prvem izletu počutili prijetno in 
nam omogočili tudi brezplačen prevoz, se 
lepo zahvaljujemo. 
 
 

za MO PD Kočevje 
Jana Ambrožič 

 
                                                                                          

 

Mladinsko prilogo izdaja:  
Mladinska komisija PZS 

 

Za vas so se v tokratni  številki  trudili:  
Vesna Lenart,   
Zdenka Mihelič,  
Andrej Rožič,   
Nina Ozimic,   
Boris Ban,   
Aleš Pregel   

 

Na 16 strani papirja je prispevke spravil:  
Aleš Pregel  

 

Kratke prispevke, pohvale, ideje in pobude, 
pošljite po e-pošti: 
Mladinska.komisija@pzs.si ali pa po »navadni 
pošti« na naslov MK PZS, Dvoržakova 9, 1000 
Ljubljana 
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Upravni odbor Mladinske komisije Planinske zveze Slovenije je na 17. seji dne 25. avgusta 1998 na 

predlog Odbora za orientacijo MK PZS in s soglasjem Komisije za vzgojo in izobraževanje 

Planinske zveze Slovenije, ki je bilo podano na 1. seji dne 29. septembra 1998, sprejel  
 

 

PRAVILA ZA PLANINSKA ORIENTACIJSKA TEKMOVANJA 
 

 

 (čistopis s sprejetimi dopolnili – 19. seja Upravnega odbora MK PZS) 
 
I. SPLOŠNA DOLOČILA  
 

1. člen  
Planinsko orientacijsko tekmovanje (v nadaljnjem besedilu tekmovanje) predstavlja pregled:  
• znanja iz orientacije,  
• teoretičnega in praktičnega poznavanja snovi Planinske šole,  
• splošnega planinskega znanja in  
• telesne pripravljenosti.  
 
Cilj tekmovanja je tudi razvijanje tovarištva, medsebojnega poznavanja, spoznavanje pokrajine in upoštevanje načel 
Častnega kodeksa slovenskih planincev.  
 

2. člen  
Tekmovanje poteka v ekipni konkurenci. Na tekmovanju lahko sodelujejo ekipe planinskih društev in ekipe drugih 
organizacij.  
 

3. člen  
Vsi tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost.  

II. ORGANIZACIJSKI PRAVILNIK  
 
4. člen  
Planinsko orientacijsko tekmovanje vodi organizacijski odbor, ki tekmovanje pripravlja in organizira. Organizacijski 
odbor tekmovanja je dolžan poskrbeti za varnost udeležencev in nujno medicinsko pomoč.  
 

5. člen  
Progo lahko pripravlja inštruktor orientacije PZS, vaditelj orientacije PZS, pripravnik za vaditelja orientacije PZS, 
inštruktor planinske vzgoje in vodnik PZS.  
 

6. člen  
Razpis tekmovanja se pošlje zainteresiranim društvom vsaj 14 dni pred tekmovanjem in se lahko objavi v Obvestilih 
PZS ter v ostalih javnih medijih.  
Razpis tekmovanja vsebuje:  
• podatke o organizatorju,  
• kraj tekmovanja, zbirno mesto, datum in uro začetka tekmovanja,  
• kategorije, za katere bo organizirano tekmovanje,  
• koliko članov šteje ekipa in koliko ekip v posamezni kategoriji lahko prijavi društvo,  
• potrebni tehnični in drugi pripomočki,  
• potrebna specialna znanja,  
• podatki o karti (merilo, leto izdaje, vrsta karte),  
• način sprejemanja prijav, zadnji rok za prijave in startnina,  
• možnost odpovedi tekmovanja,  
• predviden zaključek tekmovanja,  
• možnost prehrane,  
• dodatna določila.  
 

Vzorec razpisa iz Slovenskega planinskega orientacijskega tekmovanja 2001 je sestavni del tega pravilnika (Obvestila 
PZS, 4/2001).  
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7. člen  
Posamezno tekmovanje vodi vodja organizacijskega odbora. 
 

8. člen  
Vodja organizacijskega odbora tekmovanja je dolžan posredovati pisno poročilo o tekmovanju vsem sodelujočim 
društvom oz. organizacijam in Odboru za orientacijo MK PZS v roku 14 dni po tekmovanju.  
Poročilo se lahko pošlje tudi javnim medijem za objavo.  
 

9. člen  
Organizacijske stroške tekmovanja krije organizator. Pravico ima razpisati štartnino, ki mora biti za vse ekipe v isti 
kategoriji enaka.  
 

10. člen  
Tekmovalci se delijo v kategorije:  
• A učenci do vključno 6. razreda osnovne šole,  
• B učenci 7., 8. in 9. razreda osnovne šole,  
• C mladina (od 1. letnika srednje šole do vključno 26. leta starosti),  
• D mlajši člani (starost 27 let in več),  
• E starejši člani (starost 40 let in več),  
• F družine (najmanj eden od staršev in otroci do vključno zadnjega razreda osnovne šole).  
 

Za ekipo v kategoriji F se šteje vsaka družina, ki izpolnjuje pogoje in organizatorjem izjavi, da je družina.  
Starejši ne morejo tekmovati v ekipi mlajših in mlajši ne v ekipi starejših, edino le:  
• v kategoriji C je lahko v najmanj štiričlanski ekipi največ en tekmovalec, ki je lahko starejši ali mlajši od predpisane 

starosti,  
• v kategoriji B in D je lahko v najmanj štiričlanski ekipi največ en tekmovalec, ki je mlajši od predpisane starosti.  
 

Organizator lahko razpiše odprte kategorije.  
 

11. člen  
Ekipe sestavlja od tri do pet tekmovalcev in niso ločene po spolu. Izjemoma in z dovoljenjem organizacijskega odbora 
lahko tekmuje ekipa le z dvema članoma, za kar prejme ekipa 10 kazenskih točk.  
Ekipa prejme za vsako članico 2 dodatni točki.  
Če ekipo sestavlja maksimalno število članov (pet), prejme ekipa 10 dodatnih točk.  
Če je tekmovanje sestavljeno iz več prog za posamezno kategorijo, prejme ekipa kazenske ali dodatne točke za vsako 
progo posebej.  
 

12. člen  
Vsak udeleženec mora imeti s sabo člansko izkaznico organizacije, ki ji pripada, veljavno v tekočem letu. V nasprotnem 
primeru prejme ekipa 10 kazenskih točk - ne glede na število članov ekipe brez izkaznice. Če je tekmovanje sestavljeno 
iz več prog za posamezno kategorijo, prejme ekipa kazenske točke za vsako progo posebej.  
 

III. TEKMOVALNI PRAVILNIK  
 
13. člen  
Starter spušča ekipe zaporedoma, tako da ne sledita ekipi istega planinskega društva oz. organizacije. Starta se v 
razmaku od tri do deset minut, kar določi organizacijski odbor pred začetkom tekmovanja glede na število prijavljenih 
ekip. Start in cilj sta lahko na istem kraju ali ločena.  
 

14. člen  
Za tekmovanje se uporablja Državna topografska karta merila 1:25.000 (DTK 25), planinska karta merila 1:25.000 ali 
izjemoma Državna topografska karta merila 1:50.000 (DTK 50). Na karti mora biti navedeno številčno in prikazano 
grafično merilo, navedena mora biti ekvidistanca in leto izdaje karte oz. leto zadnje reambulacije karte. Če karte za 
ekipe pripravi organizator tekmovanja in pri tem uporabi kateri koli način kopiranja listov kart, mora biti na karti 
navedena tudi številka dovoljenja pristojnega državnega organa.  
 

15. člen  
Označevanje na karti je sledeče:  
• start: enakokrak trikotnik s stranico 6 mm,  
• kontrolna točka (v nadaljnjem besedilu KT): krog premera 4 mm (KT je v približni sredini in je lahko  

opisana),  
• cilj: kvadrat s stranico 6 mm.  
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Tekmovalci v kategorijah A, B, F in E dobijo KT vrisane na karto. 
 

Tekmovalci v kategorijah C in D dobijo nekaj KT vrisanih na karto in naloge, po katerih vrišejo preostale KT (presek 
azimutov ali nasprotnih azimutov, presečišče koordinat, azimut in razdalja, presek azimuta ali nasprotnega azimuta z 
osjo X ali Y, s koordinatama ipd.).  
 

16. člen  
Kontrolnih točk je lahko od 5 do 10 in so na terenu poljubno razporejene, vendar smiselno. KT so ustrezno označene 
(zastavice, prizme ipd.) in vzorec označbe mora organizator pred tekmovanjem pokazati udeležencem. Vidljivost KT 
naj znaša vsaj 25 m iz smeri teoretičnega prihoda.  
 

17. člen  
Na KT je kontrolor, ki kontrolira pravilnost prihoda tekmovalcev. KT so lahko tudi "mrtve" (KT brez kontrolorja) in 
ekipa opravi kontrolo sama.  

Na KT, pri kateri se rešujejo praktične naloge, mora biti prisotna strokovno izobražena oseba za določeno nalogo, ki 
tudi ocenjuje rezultate in ki ji organizacijski odbor da pisna navodila.  
 

18. člen  
Na startu dobi ekipa podatek, kako dolgo se lahko zadržuje na progi, da ni diskvalificirana. Omejitev časa določi 
organizacijski odbor in naj bi znašal dvakratni idealni čas za prehojeno progo.  
Čas se meri le v minutah. Ekipa lahko prejme potrdilo (podpis kontrolorja, žig ipd.) o najdeni KT, ko vsi člani ekipe 
prispejo na KT. Ekipa zaključi tekmovanje, ko prispe na cilj zadnji član ekipe.  
 

19. člen  
Na tekmovanju lahko ekipe rešujejo sledeče naloge :  

Vrste nalog  Predlagani viri 
1
 Točkovanje 

vsake naloge  

[a,b,c] 
2
 

Predlagano 
8 
število 

nalog iste 
vrste  

Predlagano 
8
 

št. maks. 
doseženih 
točk za vse 
naloge  

Vrisovanje KT na različne možne 
načine  
(samo kategorije C, D, E)  

Orientacija in topografija, 
ZTS  

20, -20, -20  5 do 10  100 do 200  

Pisne naloge iz orientacije Orientacija in topografija, 
ZTS  

5, -5, 0  5 do 10  25 do 50  

Praktične naloge iz orientacije Orientacija in topografija, 
ZTS  

20, -5, 0  1 do 3  20 do 60  

Pisne naloge iz Planinske šole Planinska šola, PZS  5, -5, 0  5 do 10  25 do 50  

Praktično poznavanje vozlov 3  
(samo kategorije B,C,D,E,F)  

Alpinistična šola, PZS in 
Proti vrhovom, PZS  

20, -5, 0  1 do 5  20  

Praktične naloge iz prve pomoči Prva pomoč – gradivo in 

vprašanja 
4
 

20, -5, 0  1 do 3  20  

Praktične naloge iz varstva narave Zavarovane rastline, PZS  20, -5, 0  1 do 3  20  

Poznavanje gorstev ---
5
 20, -5, 0  1 do 3  20  

Naloge iz splošnega planinskega 
znanja 

---
5
 5, -5, 0  5 do 10  25 do 50  

Druge pisne naloge 
6
 ---

5
 5, -5, 0  5 do 10  25 do 50  

Druge praktične naloge 
6
 ---

5
 20, -5, 0  1 do 5  20 do 100  

 maks: 620 
7
 

 

Obrazložitev tabele 19. člena :  
1 
V primeru, da organizator pri sestavi nalog ne uporablja predlaganega vira, mora vir za vsako vrsto nalog navesti v 
razpisu. Vir mora biti lahko dostopen vsem potencialnim udeležencem tekmovanja. Pri navedbi vira se vedno uporablja 
zadnja izdaja vira.  
2 
Točke v napisanem vrstnem redu [a,b,c] pomenijo :  

a pravilno odgovorjena/rešena naloga,  
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b nepravilno odgovorjena/rešena naloga,  
c ekipa izjavi, da ne bo odgovarjala/reševala naloge.  

 
3 
V kategorijah C in D so možne naloge iz vozlov: kravatni, osmica, podaljševalni, prusikov, bičev in polbičev. V 
kategorijah B, E in F so možne naloge iz vozlov: polbičev, osmica in podaljševalni.  
4 
Interno gradivo Odbora za orientacijo MK PZS. 

5 
Če vir ni predlagan, ga mora organizator, v primeru uporabe te vrste nalog, predhodno navesti v razpisu.  

6 
Za te naloge mora organizator tekmovanja v razpisu navesti vir, za katerega smiselno velja pripomba pod 

1
.  

7 
Maksimalno število vseh možnih točk za reševanje nalog ne sme preseči števila 620.  

8 
Predlagano število nalog ni obvezujoče, je zgolj priporočilo.  

 

20. člen  
Naloge rešuje vsaj eden od članov ekipe.  
Organizator lahko za določene naloge tudi predvidi, da mora isto nalogo rešiti vsak udeleženec ekipe ne glede na število 
udeležencev. V tem primeru se prizna, da je naloga pravilno rešena, če jo rešijo vsi člani ekipe pravilno, oz. je rešena 
nepravilno, če jo vsaj en udeleženec reši nepravilno.  
Spisek potrebnih tehničnih in drugih pripomočkov za reševanje nalog mora biti objavljen v razpisu, v nasprotnem 
primeru mora tehnične in druge pripomočke za reševanje nalog priskrbeti organizator.  
 

21. člen  
Vse praktične naloge morajo biti za posamezno kategorijo enake in ekipa lahko rešuje praktične naloge, ko vsi člani 
ekipe prispejo na KT. Postankov na KT se ne odšteva od skupnega časa. Izjemoma lahko organizator iz organizacijskih 
razlogov na posamezni kontrolni točki upošteva mrtvi čas; to je čakalni čas na posamezni KT od prihoda ekipe do 
začetka reševanja nalog.  
 

22. člen  
Točkovanje pozitivnih točk :  
 Aktivnost oz. opis 

 
Pozitivne točke  

1. Vsaka pravilno rešena naloga iz 19. člena  +5 ali +20  

2. Vsaka najdena KT  +50  

3. Dodatne točke za članice ekip (za vsako članico)  +2  

4. Dodatne točke za petčlansko ekipo  +10  
 

Točkovanje negativnih točk :  
 Aktivnost oz. opis Negativne točke  

5. Vsaka nepravilno rešena naloga iz 19. člena  -5 ali -20  

6. Vsaka minuta porabljenega časa na progi (od starta do cilja)  -1  

7. Ekipa, katere vsaj en član nima članske izkaznice z veljavno članarino  -10  

8. Ekipa s samo dvema tekmovalcema  -10  

9. Tekmovalci brez planinskih čevljev – točke za vsakega tekmovalca (samo 
kategorije C, D in E)  

-5  
(vendar maks. -15)  

 

Vse negativne točke se na koncu tekmovanja odštejejo od pozitivnih točk in dobimo skupno število doseženih točk za 
posamezno ekipo.  
 

23. člen  
Tekmovanje se konča, ko vse ekipe prispejo na cilj oziroma je presežena časovna omejitev ekipam na progi.  
 

IV. KONČNE DOLOČBE  
 
24. člen  
Tekmovalci nosijo oblačila po svojih izkušnjah in po priporočilu organizacijskega odbora.  
Priporoča se športna planinska oprema, ki pokriva celo telo. Za tekmovalce v C, D in E kategoriji so obvezna obutev 
visoki čevlji s podplatom iz narebričene gume. Za vsakega tekmovalca, ki nima predpisane obutve, prejme ekipa 5 
kazenskih točk oz. največ 15 kazenskih točk na ekipo. Če je tekmovanje sestavljeno iz več prog za posamezno 
kategorijo, prejme ekipa kazenske točke za vsako progo posebej.  
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25. člen  
Tekmovalcem je med tekmovanjem prepovedana uporaba radijskih in drugih elektronskih zvez (npr. mobilnih 
telefonov), uporaba oziroma koriščenje prevoznih sredstev in prejemanje pomoči od spremljevalcev. Tekmovalcem je 
na dan tekmovanja prepovedano predhodno ogledovanje terena, zbiranje podatkov o progi, hoja po progi z namenom 
okoriščanja, hoja po obdelovalnem svetu in onemogočanje drugih tekmovalcev. Kršitvam teh določil sledi 
diskvalifikacija ekipe. 

 

26. člen  
Rezultati tekmovanja se objavijo 30 do 90 minut po končanem tekmovanju in se lahko računalniško obdelajo. Pritožbe 
za morebitne nepravilnosti poda vodja ekipe organizacijskemu odboru najkasneje 20 minut po prihodu na cilj. Pritožbe 
morajo biti pisne. Odločitev organizacijskega odbora je dokončna.  
 

27. člen  
Organizator lahko iz objektivnih vzrokov odpove tekmo. V tem primeru mora obvestiti vsa prijavljena društva oz. 
organizacije.  
 

28. člen  
Ta pravilnik velja za izvedbo planinskih orientacijskih tekmovanj. Za podajanje obrazložitev pravilnika je pristojen 
Odbor za orientacijo MK PZS.  
 

29. člen  
Pravila za planinska orientacijska tekmovanja pričnejo veljati osmi dan po objavi v Obvestilih PZS.  
Z dnem, ko začnejo veljati Pravila za planinska orientacijska tekmovanja prenehajo veljati Pravila za planinska 
orientacijska tekmovanja, ki jih je sprejel Upravni odbor Mladinske komisije Planinske zveze Slovenije na svoji 9. seji, 
ki je bila 9. septembra 1997. Spremembe teh pravil se izvajajo po enakem postopku, kot so bile sprejete.  

Dopolnila k pravilom je na podlagi Posveta orientacistov planinske organizacije (Janče, september 2000) in na osnovi 
javne razprave ter na predlog Odbora za orientacijo Mladinske komisije PZS sprejel Upravni odbor Mladinske komisije 
PZS na svoji 6. seji, ki je bila 6. septembra 2001. Dopolnila k pravilom začnejo veljati osmi dan po sprejetju na seji 
Upravnega odbora MK PZS.  
 
Pravila z dopolnili je na predlog Odbora za orientacijo Mladinske komisije PZS sprejel Upravni odbor Mladinske 

komisije PZS na svoji 19. seji, ki je bila 24. septembra 2008. Pravila z dopolnili  začnejo veljati ob sprejetju na seji 

Upravnega odbora MK PZS. 

 
V Ljubljani, 24. septembra 2008  

 
Vodja odbora za orientacijo MK PZS:      Predsednik MK PZS:  
Dušan PRAŠNIKAR        Vanja Kovač  
 

 

 

ZAPISNIK 
 

 
Zbora Mladinskih odsekov pri Planinski zvezi Slovenije, ki je bil v soboto,17. novembra 2007 na Igu pri Ljubljani, 
v prostorih Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje, s pričetkom ob 14.00 uri (začetek okrogle mize ob 10.00 uri). 
 

V nadaljevanju zapisnika se Zbor Mladinskih odsekov zapiše z Zbor MO, Mladinska komisija Planinske zveze 
Slovenije pa z MK PZS. 
 

Prisotni: 
Tjaša Ostrevuh (PD Šoštanj), Tjaša Konovšek (PD Šoštanj), Katarina Šketa (PD »Dobrovolje« Braslovče), Amadej 
Kumer (PD »Dobrovolje« Braslovče), Toni Ramšak (PD »Dobrovolje« Braslovče), Petra Gregorc (PD Celje – Matica), 
Tomaž Stržinar (PD Vrhnika), Andrej Špacapan (PD Ajdovščina), Domen Pirjevec (PD Ajdovščina), Vanja Kovač (PD 
Ajdovščina), Vesna Lotrič (PD Dovje – Mojstrana), Matej Horvat (PD Slovenska Bistrica), Nejc Kosendar (PD 
Velenje), Janez Glažar (PD Murska Sobota – Matica), Sara Mertelj (PD Gozd Martuljek), Mojca Sluga (PD Gozd 
Martuljek), Urška Jamšek (PD Moravče), Jurček Novak (PD Moravče), Suzana Novak (PD Borovnica), Mateja 
Suhadolnik (PD Borovnica), Izabel Vadnal (PD Postojna), Majda Markovič (PD Novo mesto), Tone Markovič (PD 
Novo mesto), Monika Zupanc (PD Bohinjska Bistrica), Aleš Habjan (PD Bohinjska Bistrica), Urša Smukavec (PD 
Bohinjska Bistrica), Andrej Rožič (PD Bohinjska Bistrica), Maja Čermelj (PD Vipava), Andrej Naglost (PD Vipava), 
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Meta Makovec (PD Vipava), Urška Nabergoj (PD Vipava), Maja Koritnik (PD Podnanos), Barbara Raičič (OPD 
Koper), Helena Cupin (OPD Koper), Žiga Gostinčar (OPD Koper), Damjan Omerzu (PD Bohor Senovo), Gregor Umek 
(PD Bohor Senovo), Vesna Lenart (PD Ljubljana - Matica), Žiga Misjak (PD Kranj), Gašper Repina (PD Litija), Maja 
Mohar (PD Litija), Neva Zupanc (PD Dravograd), Tina Vodopivec (PD Nova Gorica), Jasna Kovšca (PD Nova Gorica), 
Gregor Fluher (PD Tisa Maribor), Mirko Fluher (PD Tisa Maribor), Majda Pagon (PD Tolmin), Urška Kocbek (PD 
Fram), Andrej Veligošek (PD Zabukovica), Miha Bračho (PD Zabukovica), Neža Mahorčič (PD Nova Gorica), Uroš 
Kuzman (PD Velenje), Bojan Rotovnik (PD Šoštanj), Zdenka Mihelič (PD Ribnica), David Lapornik (PD Laško), 
Marko Mavri (PD Laško), Manja Freg (PD Laško), Silva Grm (APD Kozjak Maribor), Primož Trop (PD Ptuj), Uroš 
Vidovič (PD Ptuj), Monika Weingerl (PD Ajdovščina), Anja Slavec (PD Piran), Peter Valenčič (PD Piran), Anja 
Žveglič (PD Lisca Sevnica), Bojana Pitamic (PD Kobarid), Luka Skočir (PD Domžale), Drejc Zajc (PD Cerkno), Edo 
Grabrijan (PD Ljubljana - Matica), Nina Bagar (PD Blagajana), Mojca Volnar (PD JT Mengeš), Tadej Trobevšek (PD 
JT Mengeš), Uroš Vidovič (podpredsednik PZS), Veronika Susman – Šegatin (strokovna sodelavka, PZS), Štefka 
Jordan (PD Šempeter v Savinjski dolini), Marija Milena Svet (PD Šempeter v Savinjski dolini). 
 

Dnevni red: 
1. Izvolitev organov Zbora Mladinskih odsekov 
2. Vsebinsko poročilo o delu UO MK PZS 
3. Delno finančno poročilo o delu MK PZS 
4. Poročilo o vlogah za razpis MK PZS 2007 
5. Poročilo stališč in sklepov z okrogle mize 
6. Podaljšanje mandatnega obdobja predsednice MK PZS Vanje Kovač do jeseni 2008 
7. Program dela MK PZS v letu 2008 
8. Razno 
 

Zbor se je začel z nagovorom predsednice MK PZS Vanje Kovač (PD Ajdovščina), nakar je k besedi povabila 
podpredsednika PZS, mag. Uroša Vidoviča. 
Uroš Vidovič (PD Ptuj): Nagovoril je vse prisotne, se zahvalil za preteklo delo ter hkrati zaželel uspešno delo v 
prihodnosti. Povedal je, da ima Mladinska komisija posebno mesto pri PZS, ter da delo na področju mladih poteka 
dobro. Hkrati pa se je zahvalil predsednici MK PZS za uspešno opravljeno delo. Dotaknil pa se je tudi teme, ki bo 
aktualna v prihodnosti, in sicer PUS Bavšice in evropskih skladov. Predvsem je izrazil željo, da bi Bavšica dosegla 
prenovo iz evropskih skladov. Poudaril je, da je delo z mladimi izrednega pomena, saj gore lahko zelo veliko 
pripomorejo k razvoju osebnosti mladih, da pa je tudi pomembno, da goram vračamo skrb in jih ne uničujemo. Zboru je 
zaželel uspešno delo in vsem prisotnim varen korak v gorah. 
Vanja Kovač (PD Ajdovščina): Pove, da Zbor MO ni sklepčen, ter da po pravilniku počakamo 30 minut, preden lahko 
začnemo z zborom. Ob tem pa je na oder povabila Zdenko Mihelič, da podeli zahvale MK PZS avtorjem Planinske šole. 
Zdenka Mihelič (PD Ribnica): Predstavila je vse avtorje Planinske šole in njihovo delo, se jim zahvalila za izredno delo 
in številne ure, ki so jih vložili, da lahko sedaj vsi uporabljamo to novo obliko učbenika temeljnega znanja o planinstvu. 
Pozvala jih je na oder, kjer jim je predsednica MK PZS podelila zahvale. Zahvale so dobili naslednji avtorji: Aleš 
Glavnik (PD Maribor – Matica), Lili Jazbec (PD Domžale), žal preminuli Božo Jordan (PD Polzela) – zahvalo je 
prevzela Štefka Jordan, Franc Kadiš (PD Dravograd), Damijana Kastelic (PD Rašica), Marinka Koželj Stepic (PD 
Integral), Borut Peršolja (PD Domžale) – prevzel Luka Skočir (načelnik MO PD Domžale), Tomaž Vrhovec (PD 
Jeglič), Matija Zorn (PD Ljubljana – Matica), Dušan Polajnar (PD Dovje Mojstrana), Bojan Pollak (PD Kamnik), Bojan 
Rotovnik (PD Šoštanj), Eva Pogačar (PD Radovljica), Zdenka Purnat (PD Gornji Grad), Drago Metljak (PD Ljubljana – 
Matica), Simona Miklavc Pintarič (PD Jeglič), Bine Mlač (PD Železničar), Peter Najdenov (PD Kranjska Gora) in Miha 
Pavšek (PD Onger Trzin). V čast preminulima avtorjema Božu Jordanu in Tomažu Vrhovcu smo namenili minuto 
molka. 
Za podelitvijo zahval je predsednica MK PZS Vanja Kovač na oder povabila Uroša Kuzmana (PD Velenje), ki je 
pripravil presenečenje, in sicer je z glasbenikom Andrejem Hočevarjem in pevcem Rokom Bastlom sestavil himno MK 
PZS z naslovom Greva pod objem gora, za katero so posneli tudi videospot. Ob predstavitvi je Uroš Kuzman povedal, 
da je želel narediti pesem, ki bi jo prepevali na planinskih taborih in bi bila res planinska. Poleg tega bi rad, da bi čez 
nekaj let ob sodelovanju vseh planincev mogoče iz tega nastal planinski CD, ob katerem bi otroci lahko gradili svojo 
kulturo. 
Po predstavitvi pesmi je predsednica MK PZS naznanila, da je preteklo 30 minut in da se Zbor MO lahko uradno začne. 
Za delovnega predsednika je predlagala Nejca Kosednarja iz PD Velenje, člana UO MK PZS. 

 
Ad 1) 

 
Izvolitev organov Zbora Mladinskih odsekov 
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Glasovanje Sklep VSEBINA SKLEPA 

Za: 45 

1/07 

 
Zbor MO potrjuje Nejca Kosednarja (PD Velenje) za delovnega 

predsednika. 
Proti: 0 

Vzdržani: 1 

 
Nejc Kosendar (PD Velenje) za tem poda predlog, da se za člana delovnega predsedstva imenuje Jureta Grudnika iz PD 
Šoštanj in Jureta Cenclja iz PD Žalec. 
 

Glasovanje Sklep VSEBINA SKLEPA 

Za: 46 

2/07 

 
Zbor MO potrjuje Jureta Cenclja (PD Žalec) za člana delovnega 

predsedstva. 
Proti: 0 

Vzdržani: 0 

 

Glasovanje Sklep VSEBINA SKLEPA 

Za: 46 

3/07 

 
Zbor MO potrjuje Jureta Grudnika (PD Šoštanj) za člana delovnega 

predsedstva. 
Proti: 0 

Vzdržani: 0 

 
Nato delovni predsednik v izvolitev predlaga še Moniko Weingerl iz PD Ajdovščina za zapisnikarja, Vesno Lenart iz 
PD Ljubljana – Matica, Bojana Blažico iz PD Ajdovščina in Majo Mohar iz PD Litija pa za verifikacijsko komisijo. 
 

Glasovanje Sklep VSEBINA SKLEPA 

Za: 46 

4/07 

 
Zbor MO potrjuje Moniko Weingerl (PD Ajdovščina) za 

zapisnikarja. 
Proti: 0 

Vzdržani: 0 

 

Glasovanje Sklep VSEBINA SKLEPA 

Za: 46 

5/07 

 
Zbor MO potrjuje člane verifikacijske skupine: Vesno Lenart (PD 
Ljubljana - Matica), Bojana Blažico (PD Ajdovščina) in Majo 

Mohar (PD Litija). Proti: 0 

Vzdržani: 0 

 
Delovni predsednik predlaga še overitelje zapisnika in sicer Katarino Šketa iz PD »Dobrovlje« Braslovče in Mojco 
Volkar iz PD Janez Trdina Mengeš. 
 

Glasovanje Sklep VSEBINA SKLEPA 

Za: 45 
6/07 

 
Zbor MO potrjuje overitelje zapisnika: Katarino Šketa (PD 

»Dobovlje« Braslovče) in Mojco Volkar (PD Janez Trdina Mengeš). 
Proti: 0 
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Vzdržani: 1 

 
Delovni predsednik je nato obrazložil, da so vodje odborov pripravili tako poročila kot tudi načrte za prihodnje leto in 
bi bilo najbolj praktično, da predstavijo oboje hkrati. Drugih pripomb na dnevni red ni bilo. Zato je predlagal naslednji 
sklep: 
 

Glasovanje Sklep VSEBINA SKLEPA 

Za: 46 

7/07 

 
Zbor MO potrjuje dnevni red s spremembo, da se drugo in sedmo 

točko združi v drugo točko. 
Proti: 0 

Vzdržani: 0 

 
 

Ad 2) 
 

Vsebinsko poročilo o delu odborov MK PZS 
 
Delovni predsednik je povabil k besedi Majo Mohar, vodjo Odbora za vzgojo in izobraževanje. 
 
Odbor za vzgojo in izobraževanje (Maja Mohar, PD Litija):  
 
Člani odbora: vodja Maja Mohar (PD Litija), Bojan Rotovnik (PD Šoštanj), Tanja Brstilo (OPD Koper) in Borut 
Peršolja (PD Domžale). 
 
Poročilo za leto 2007: Imeli so tri seje in tri delovne sestanke. Vodilo vsega je bila akcija Mladinski voditelj, poleti pa 
je bil izpeljan tudi prvi seminar neformalnega izobraževanja, na katerem je bilo 28 udeležencev in 6 članov vodstva. Ta 
del je bil že predstavljen bolj podrobno na okrogli mizi. Seminar družabnosti v gorah in Seminar za vodenje taborov sta 
bila zaradi premajhnega števila prijav najprej prestavljena iz pomladi na jesen in združena v en seminar, nato pa 
dokončno odpovedana zaradi enakega razloga. Seminar za aktivne člane mladinskih odsekov pa vsebuje podobne teme 
kot Mladinski voditelj in zato ne bo več izvajan. 
 
Načrt dela za leto 2008: V prihajajočem letu bodo izvedli dve izmeni Mladinskega voditelja ter Seminar družabnosti v 
gorah in vodenje planinskih taborov spomladi. Radi pa bi tudi uredili kaj na področju planinske šole, vendar še ne more 
nič konkretnega povedati.  
 
Delovni predsednik je nato k predstavitvi povabil Zdenko Mihelič, vodjo Odbora za mednarodno sodelovanje. 
 
Odbor za mednarodno sodelovanje (Zdenka Mihelič, PD Ribnica): 
 
Člani odbora: vodja Zdenka Mihelič (PD Ribnica) 
 
Poročilo za leto 2007: Odbor ni uspel pridobiti nobenih članov, zato je tudi tu povabila k sodelovanju vse prisotne. 
Delo je zato potekalo predvsem na mednarodnem področju (Youth Commission UIAA), in sicer se Zdenka Mihelič 
redno udeležuje sej YC UIAA (letos maja v Münchnu) in včasu med njimi večih delovnih skupin. Imela je željo po 
sodelovanju s sorodnimi organizacijami, vendar v tem letu žal ni bilo izvedljivo, razen sodelovanja z Movitom. 
Mednarodnih taborov se je udeležilo kar nekaj Slovencev, osem jih je bilo v Makedoniji, zmagovalci tekmovanja 
Mladina in gore pa so se udeležili trekinga v Italiji. Letos so se tudi že pričele priprave mednarodnih taborov za 
naslednje leto, v sodelovanju z Vodniškim servisom Izidor. Navezala je tudi stike z mladimi iz sosednjih pokrajin, 
Furlanije Julijske Krajine in Avstrijske Koroške in upa na konkretno sodelovanje v prihodnjem letu. 
 
Načrt dela za leto 2008: 
- Izpeljati pridobivanje članov v OMS MK PZS 
- Aktivno začeti delovati na področju sodelovanja s sorodnimi organizacijami. 
- Nadaljevati delo v YC UIAA. 
Za leto 2008 imamo s strani YC UIAA potrjeni dve akciji: 

• Mednarodni Teden turne smuke 2008 v sodelovanju z VSI MK PZS (Komna, 26. 1. – 2. 2. 2008), 
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• Mednarodni Pustolovski tabor v sodelovanju z VSI MK PZS (PUS Bavšica, 27. 7. – 3. 8. 2008). 
V naslednjem letu, letu 2008 bosta dve redni seji YC UIAA: 

• Avstrija (OEAV), spomladanska seja. 
• Kazahstan, jesen 2008.  

Pri sami izvedbi začrtanega plana dela bo MK PZS in njena predstavnica aktivno sodelovala pri izvedbi kar nekaj 
zadanih nalog YC UIAA. 
 
Seminar Izobraževanje mladinskih vodnikov, YC UIAA: 

• Leta 2008 bo seminar v Rusiji (na Uralu) ali v Ukrajini.  
 
 
Odbor za mentorje planinskih skupin (Nejc Kosendar, PD Velenje): 
 
V preteklem letu je odbor vodila Janja Klančnik (PD Prebold), na 8. seji UO MK pa je bil odbor v taki obliki razpuščen. 
 
Člani odbora: vodja Janja Klančnik (PD Prebold), Brigita Čeh (PD Ljutomer), Primož Trop (PD Ptuj), Majda Kovačič 
(PD Iskra Ljubljana), Lučka Derganc (PD Kamnik), Tadeja Češka (PD Domžale), Matej Horvat (PD Slovenska 
Bistrica) in Alenka Zorko (PD Ptuj). 
 
Poročilo za leto 2007:  
- 13. januarja je v Mežici potekalo državno tekmovanje Mladina in gore (zmagala je ekipa iz Škofje Loke ter se za 
nagrado udeležila mednarodnega tabora, trekinga v Italiji) 

- 10. novembra so se odvijala regijska tekmovanja (Podnanos, Gornja Radgona, Črnomelj) 
- Izpeljana sta bila dva seminarja za mentorje planinskih skupin (Pomurje, Bavšica) 
- Seminar Izleti, pohodi in orientacija v osnovni šoli (Slamnjak) 
- Potekalo je tudi Izpopolnjevanje za mentorje planinskih skupin (Bavšica, Okrešelj) 
 
Načrt dela za leto 2008:  
Odbor je bil na 8. seji UO MK PZS razpuščen, nov predsednik odbora pa je postal Nejc Kosendar (PD Velenje), ki ima 
v načrtu sestaviti nov odbor, ki bo operativen in bo izvedel kar največ od zadanih ciljev, izvesti seminarje ter 
izpopolnjevanja in prenoviti program seminarjev, izpopolnjevanj in tekmovanja Mladina in gore. 
 
Nato je povabil Uroša Kuzmana, da predstavi delovanje Vodniškega servisa Izidor. 
Vodniški servis Izidor (Uroš Kuzman, PD Velenje): 
 
Odbor je bil na novo formiran na drugi seji UO MK PZS. 
 
Člani odbora: vodja Uroš Kuzman (PD Velenje), Nejc Kosednar (PD Velenje), Jure Grudnik (PD Šoštanj), Peter Rink 
(PD Medvode), Alenka Omejc (PD Medvode), Jure Cencelj (PD Žalec) in Nina Rman (PD Trebnje).  
 
Poročilo za leto 2007: 
- izvedeni sta bili dve izmeni Tednov turne smuke, skupaj 21 udeležencev. Leta 2008 bo 20 let Tednov turne smuke in 
bodo zato spet izvedeni na mednarodni ravni. 

- izpeljali so tudi izlet za Zlati znak mladega planinca MK PZS 5. maja 2007. Ker je bilo veliko prijavljenih in 
nekoliko slabše vreme, so namesto na Rogatec izvedli izlet na Lepenatko. Ker pred omenjenim izletom na Lepenatko 
tega leto in pol ni bilo, je bilo število prijavljenih res veliko in bo zato tudi prihodnje leto v maju izlet. Nanj bodo 
povabljeni vsi, ki bodo do srede aprila poslali svoja potrdila. 

- zaradi premajhnega števila prijavljenih je bil odpovedana akcija Preživetje v naravi 
 
Načrt dela za leto 2008: 
- Tedni turne smuke, dve izmeni – ena mednarodna; 
- Izlet za dobitnike zlatega znaka mladega planinca; 
- v sodelovanju z Odborom za mednarodno sodelovanje pripravljajo Mednarodni pustolovski tabor v Bavšici med 
27.7. in 3.8., v katerega bodo sprejeli 28 udeležencev iz različnih držav – ob velikem številu prijav bo omejitev 4 
udeleženci na državo; 

- namen imajo spodbuditi sodelovanje srednješolcev in študentov z izleti po Sloveniji. 
 
Nato je namesto vodje Odbora za orientacijo, Dušana Prašnikarja (PD Domžale), ki se Zbora MO ni mogel udeležiti, 
predstavil še delovanje tega odbora. 
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Odbor za orientacijo (Uroš Kuzman, PD Velenje): 
 
Člani odbora: vodja Dušan Prašnikar (PD Domžale), Aleš Glavnik (PD Maribor Matica), Zoran Štok (PD Polzela), 
Jože Dajnko in Franci Prelog (PD Ptuj), Marko Mavri (PD Laško), Harold Križanec (PD Sloga Rogatec), Mitja Mikuž 
(PD Nova Gorica), Uroš Kuzman (PD Velenje), Janez Kugonič (PD Šoštanj) in Izidor Močilnik (PD Prevalje). 
 
Poročilo za leto 2007: 
- izvedeno je bilo Slovensko planinsko orientacijsko tekmovanje (SPOT) na Pokljuki v pod okriljem Gorenjske lige. 
Prisotnih je bilo 68 ekip, veliko pa je bilo odjav zaradi slabega vremena. 

- v okviru planinskih orientacijskih tekmovanj je bilo organiziranih 8 področnih lig; 
- odbor je imel dve redni seji; 
- v oktobru pa je na Menini planini potekal seminar orientacije s 7 udeleženci; 
- odpadlo je izpopolnjevanje za vaditelje orientacije; 
 

Upadlo je zanimanje za izobraževanje na področju orientacije, zato je vse povabil, da se prihodnje leto seminarjev 
udeležijo, saj so zanimivi in predstavljajo temeljno znanje v planinstvu. 
 
Načrt dela za leto 2008: 
Za leto 2008 pripravljajo Slovensko planinsko orientacijsko tekmovanje na področju Rogaške lige in pa izvedbo vseh 
seminarjev. 
 
 
Založniški odbor (Bojan Blažica, PD Ajdovščina): 
 
Člani odbora: vodja Bojan Blažica (PD Ajdovščina), Vesna Lenart (PD Ljubljana - Matica), Gorazd Lapanja (PD 
Cerkno). 
 
Na marčevski seji UO MK PZS je bil imenovan za vodjo odbora, maja pa sta se mu pridružila še ostala dva člana. Imeli 
so eno sejo in več delovnih sestankov. 
 
Poročilo za leto 2007: 
- redno izdajanje Mladinske priloge Obvestil PZS (11 številk), za kar je skrbela Vesna Lenart; 
- potekalo je zbiranje podatkov za knjižico Mladinska komisija PZS v letu 2008 in priprava na tisk, kar je prevzel 
Gorazd Lapanja; 

- prenavljanje internetne strani, za kar je poskrbel Bojan Blažica; 
- potekal je tudi likovni natečaj V hribih je svet lepši. 
 
Pozval je tudi vse prisotne, da prispevajo članke in ideje za Mladinsko prilogo. S knjižico MK PZS v 2008 so se trudili, 
da bi bila izdana pred Zborom MO, vendar zaradi zunanjih dejavnikov to ni uspelo, je pa pripravljena v pdf obliki in bo 
objavljena na internetni strani, pa tudi natisnjena bo v kratkem in jo bodo načleniki MO dobili po pošti. V prihodnje bo 
delal na temu, da se knjižice ne bi več tiskalo, ampak bi bila objavljena na internetu, kar bi zmanjšalo stroške in 
povečalo dostopnost. 
 
Načrti za 2008: 
- redno osveževanje internetne strani 
- izdaja knjižice akcij MK PZS v 2009 
- redno izhajanje Mladinske priloge 
 

Zahvalil se je Mateju Bariču in Tomažu Štucinu za pomoč pri izdelavi internetne strani ter obema članoma odbora, 
Vesni in Gorazdu, za opravljeno delo. 
 
Delovni predsednik je povabil Bojana Rotovnika, vodjo Programskega sveta PUS Bavšica, da predstavi poročilo. 
 
Poročilo Programskega sveta Planinskega učnega središča Bavšica (Bojan Rotovnik, PD Šoštanj): 
 
Najprej je predstavil lokacijo, zgodovino in pomen tega učnega središča. Povedal je, da je PUS Bavšica v lasti PZS in v 
upravljanju Mladinske komisije. Ker se nihče ni prijavil na razpis  za gospodarja PUS Bavšica, je gospodarjenje prevzel 
programski svet, ki je sestavljen iz naslednjih članov: predstavnika UO PZS (Bojan Rotovnik, vodja programskega 
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sveta), dveh predstavnikov MK PZS (Vanja Kovač in Maja Mohar), predstavnika VK PZS (Roman Ponebšek), 
predstavnika Triglavskega narodnega parka (Marjeta Albinini) in predstavnika občine Bovec (Jure Črnič). Programski 
svet je pričel z delovanjem 6. marca 2007 in deluje v okviru Mladinske komisije, je pa osrednji organ upravljanja tega 
objekta. 
 
Poročilo za leto 2007:  
- trenutno gospodarja ni, zato je delo razdeljeno med člane PS PUS Bavščica, bo pa spet izdan razpis 
- število akcij v letu 2007 je bilo 17, v 2006 pa 13, torej je naraslo za 22 %; 
- zasedenost objekta je v letu 2007 znašala kar 72 dni, v letu 2006 pa 44, predvsem je bilo izvedenih več daljših akcij, 
torej se je zasedenost povečala za 63 %; 

- nočitev je bilo 2300, leta 2006 pa 1160, kar pomeni skoraj 100 % porast, pred koncem leta pa je najavljenih še nekaj 
akcij, tako da bo končna številka še višja. 

- največjo zasedenost predstavlja Vodniška komisija; 
- kritika pa je šla MK PZS, in sicer zaradi največjega števila odpovedi akcij; 
- poslovanje je bilo uspešno, imamo pozitivno stanje, ki pa bo namenjeno investicijam naslednje leto. 
 
Načrt dela za leto 2008: 
- povečati zasedenost objekta na 100 dni letno; 
- povečati število nočitev na 3000, morda še ne prihodnje leto; 
- finančno pozitivno poslovati; 
- izvesti vzdrževalna dela – objekt bo kmalu star 10 let; 
- investicije za triletno obdobje, s katerimi kandidiramo tudi za sredstva Fundacije za šport: urediti zimsko sobo, 
prenoviti kopalnice, pripraviti zahtevno zavarovano planinsko pot za učni primer, manjše plezališče, umetno plezalno 
steno in zunanje športno igrišče. 

 
Vse udeležence Zbora MO je povabil, da izvajajo svoje akcije v PUS Bavšica, saj je namenjen izobraževanju vseh 
planincev in za to tudi nadvse primeren. 
 
Nato je delovni predsednik povabil še predsednico MK PZS, Vanjo Kovač, da poda svoje poročilo. 
 
Poročilo predsednice MK PZS (Vanja Kovač, PD Ajdovščina): 
 
Poleg svojega poročila je predstavila še delo Upravnega odbora MK PZS in predsedstva MK PZS. 
 
Upravni odbor MK PZS 
UO MK PZS je imel 10 sej, od tega sta bili 2 korespondenčni preko mailov za sprotno reševanje manj pomembnih 
stvari, 7 običajnih v prostorih PZS in ena dvodnevna v Orožnovi koči pod Črno Prstjo, namenjena spoznavanju članov 
in iskanju svežih idej. Člani UO so sodelovali na Srečanju treh dežel (pripravili referat, na samem srečanju pa pripravili 
predstavitev in vodili debato), na sejmu na Gospodarskem razstavišču (Neva Zupanc) ter na Festivalu prostovoljstva 
mladih (Jerca Vranič). 
 
Predsedstvo MK PZS 
Predsedstvo so v prvi polovici leta sestavljali Nina Ozimic, Neva Zupanc in Jure Cencelj, v drugi polovici pa Maja 
Mohar, Jure Cencelj in Uroš Kuzman. Predsedstvo MK je imelo 4 seje in en dvodnevni delovni sestanek na bivaku Za 
akom, vmes pa je bilo še veliko neformalnih srečanj in pogovorov, število je verjetno vsem neznano.   
 
Predsednica MK PZS 
Sklicuje seje Upravnega odbora MK PZS in predsedstva MK PZS ter pripravlja gradivo. Kot predsednica MK PZS je 
članica Upravnega odbora PZS. Udeležila se je vseh sej UO PZS, v tem času jih je bilo 5. Trudila se je zastopati 
interese MK PZS in mladih ter se v tem smislu vključevala v razprave. Odsotna je bila na slavnostni seji ter na 
Skupščini PZS, kjer pa jo je nadomestila podpredsednica MK PZS, Maja Mohar, tako da je Mladinska komisija  na 
Skupščini imela svojega predstavnika. 
Bila je na dveh sejah Komisije za usposabljanje in preventivo (KUP), je članica Programskega sveta PUS Bavšica, ki je 
prevzel  naloge gospodarja PUS Bavšice, Komisije za letni popis osnovnih sredstev PZS  in Komisije za oblikovanje 
informacijskega sistema na PZS. Udeležila se je državnega tekmovanja Mladina in gore v Mežici in regijskega v 
Podnanosu ter Slovenskega planinskega orientacijskega tekmovanja. Bila je članica skupine za vsebinsko pripravo 
Srečanja treh dežel letos v Mežici in na njem tudi aktivno sodelovala. S člani OVIZ-a se je sestala s predstavniki Urada 
za mladino RS. Letos in tudi že lani konec leta je bila v komisiji za pregledovanje prispelih vlog na razpis MK PZS. 
Trudi se udeležiti čim večih sej odborov MK PZS. Pomaga pri pripravah vlog za razpise, na katere se MK PZS 
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prijavlja, ter oblikovanju razpisa MK PZS, na katerega se prijavljajo mladinski odseki. Aktivna je bila tudi pri 
postavljanju nove internetne strani in sestavljanju knjižice Akcije MK PZS v 2008, je članica skupine, ki pripravlja 
mednarodni pustolovski tabor 2008, vodila je odbor za pripravo tega Zbora MO. Ostalega dela je vsak teden za uro ali 
tudi več pri strokovni sodelavki Veroniki Susman - Šegatin na PZS za reševanje sprotnih zadev in individualno doma še 
približno 10 ur na teden. 
 

Načrti: 
Trudila se bo, da bo komisiji šlo še bolje, da bo večja informiranost vseh članov, da se bodo upoštevale želje in mnenja 
in okrepilo sodelovanje med mladinskimi odseki in Mladinsko komisijo ter da bodo prijave na tečaje in obveščanje 
potekalo hitreje. Vse prisotne je vzpodbudila, da ji pišejo s predlogi, idejami, prošnjami in kritikami, katere se bo trudila 
upoštevati.  
 

Delovni predsednik je dal pobudo za razpravo. 
 

Majda Pagon (PD Tolmin): 

Povedala je, da je predsednica med naštetim pozabila še omeniti, da se udeležuje tudi sej PO MO Posočja. 
 

Glasovanje Sklep VSEBINA SKLEPA 

Za: 46 

8/07 

 
Zbor MO PZS potrjuje podana poročila. 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

 
Ad 3) 

 
Delno finančno poročilo o delu MK PZS (Vanja Kovač) 

 

Ker poročilo še ni končno, ga je težko ovrednotiti. Finančno poročilo je ločeno za aktivnosti Mladinske komisije in za 
PUS Bavšica. Prvi del je sestavljen in naslednjih: 
- prihodkov:  

o iz razpisov FŠO in Urada za mladino za delo z mladimi 
o iz vplačil udeležencev tečajev 
o zahvala PZS za namenska sredstva za akcijo Mladi planinec 

- odhodkov: 
o za delovanje komisije 
o stroškov dela za PZS 
o stroškov posameznih akcij (Mladina in gore, SPOT, Mladinski voditelj ...) 
o razpisa MK PZS za mladinske odseke (denarja še nismo prejeli, zato ni prikazan v delnem poročilu) 

 

Finančno poročilo PUS Bavšica: 
- prihodki: 

o od najema prostorov 
o od razpisa FŠO za investicije 
o donacija Gorenja  

- odhodki: 
o investicije (plinska peč) 
o redni stroški vzdrževanja 
o elektrika, voda, telefon ... 
o hrana 
o ... 

 

Trenutno stanje na računu ne opisuje končnega finančnega stanja, to bo mogoče oceniti šele po koncu leta. 
 

Razprave na to temo ni bilo. 
 

Glasovanje Sklep VSEBINA SKLEPA Nosilec Rok 
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Za: 46 

9/07 

 
Zbor MO PZS potrjuje delno finančno 

poročilo MK PZS.   Proti: 0 

Vzdržani: 0 

 
Ad 4) 

 
Poročilo o vlogah za razpis MK PZS 2007 (vodja delovne komisije za pregled vlog, Jure Cencelj): 

 
Skupno denarja na razpolago 19.100 € 

Sredstva namenjena za planinske tabore 16.500 € 
Sredstva namenjena za tabore za otroke s posebnimi potrebami 1.400 € 
Sredstva namenjena za srečanja mladih planincev 1.200 € 

 

Za denarna sredstva za pomoč pri izvedbi planinskih taborov je MK PZS prejela 50 prijav, od tega jih je 48 izpolnjevalo 
pogoje za pridobitev sredstev, dva pa smo že na začetku (junija) zavrnili, ker nista izpolnjevala razpisnih pogojev. 
Vloge so bile pregledane v drugi polovici septembra, po preteku roka za oddajo. Po pregledu poročil je bilo še 5 taborov 
zavrnjenih, ker niso izpolnjevali razpisanih pogojev. Med ostalih 43 taborov smo razdelili razpisana sredstva po ključu, 
ki je bil opisan pri predstavitvi primerno izpolnjene vloge pred začetkom Zbora MO. 
 

Za tabore za otroke s posebnimi potrebami je MK PZS prejela 5 prijav, od tega so 3 prošnje ustrezale razpisnim 
pogojem. Po zaključku taborov pa je MK PZS prejela le dve poročili, ki sta bili obe ustrezni. 
 

Za srečanja mladih planincev je prispelo 5 vlog, ki so vse izpolnjevale pogoje. Prispela pa so 4 poročila. Ta so bila vsa 
ustrezna. 
 

Delovni predsednik je pozval k razpravi. 
 

Izabel Vadnal (PD Postojna):  

Ali se bo udeležba na Zboru MO PZS štela pri delitvi sredstev in v kakšni meri? 
 

Predsednica MK PZS, Vanja Kovač:  

Potreben je stik med člani mladinskih odsekov in Mladinsko komisijo, saj Mladinska komisija ne bi mogla obstajati 
brez mladinskih odsekov, ker izhaja iz njih. Poleg tega so taka srečanja pomembna tudi zaradi obveščenosti o 
spremembah in novih programih. Zato si tisti, ki se redno udeležujejo Zbora MO PZS, zaslužijo nagrado za svoj trud. 
Udeležba pa bo upoštevana na tak način, da bo znesek za vsa društva enak ne glede na velikost tabora. Od tretjine 
sredstev, ki jo dobijo vsa društva enako, bodo po novem društva,  ki bodo prisotna na zboru MO PZS dobila 20% več 
od ostalih. 
 

Glasovanje Sklep VSEBINA SKLEPA Nosilec Rok 

Za: 46 

10/07 

 
Zbor MO PZS potrjuje poročilo o vlogah za 

razpis MK PZS za leto 2007.   Proti: 0 

Vzdržani: 0 

 
 

Ad 5) 
 

Poročilo stališč in sklepov z okrogle mize (Uroš Kuzman) 
 
Na okrogli mizi je pogovor potekal predvsem o akciji Mladinski voditelj, in sicer je zasnova akcije dobra, v prihodnosti 
pa si bodo prizadevali še za večjo udeležbo mladih na akciji. Vzpodbudno je tudi, da je kar nekaj od teh mladinskih 
voditeljev prisotnih na samem Zboru MO. MK PZS pa želi povečati motivacijo mladih tudi z akcijami iz izobraževanja. 
Prisotni na Zboru MO PZS pa so podali pobudo, da bi bil program bolj prilagodljiv, in sicer naj bi bilo manj teoretičnih 
vsebin. Izražena je bila tudi želja po predstavitvi programa na srečanjih mladinskih odsekov. 
 
Razprave na to temo ni bilo. 
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Glasovanje Sklep VSEBINA SKLEPA 

Za: 46 

11/07 

 
Zbor MO PZS potrjuje stališča in sklepe okrogle mize. 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

 
Ad 6) 

 
Podaljšanje mandatnega obdobja predsednice MK PZS Vanje Kovač do jeseni 2008 

 
Vanja Kovač (PD Ajdovščina): V prihodnjem letu ima načrte nadaljevati s podobnim tempom kot v tem letu, če bo 
seveda potrjena. Na Zboru je bilo prikazano, kako to izgleda, tako da se lahko odločijo na podlagi predstavljenega. 
 
Razprave na to temo ni bilo. 

Glasovanje Sklep VSEBINA SKLEPA 

Za: 46 

12/07 

 
Zbor MO PZS potrjuje Vanji Kovač (PD Ajdovščina) podaljšanje 
mandatnega obdobja kot predsednici MK PZS do Zbora MO 2008. 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

 
Ad 7) 

 
Razno 

 

Zdenka Mihelič (PD Ribnica):  

Vse prisotne je povabila k sodelovanju k mednarodnim akcijam, ter načelnike in člane društev pozvala, naj spodbudijo 
svoje člane v društvih, da bi se pridružili odboru za mednarodno sodelovanje. Povedala je še, da se v času OI v Pekingu 
pripravlja vzpon na Olimp (23.08.2008 – 28.08.2008) , ter zato vse prisotne v okviru YC UIAA  povabila k 
sodelovanju. 
 

Vanja Kovač (PD Ajdovščina): 

Vsem članom MK PZS se je zahvalila za dobro sodelovanje v letu 2007. Povedala je še, da je prišel od Vodniške 
komisije dopis z zahvalo za dosedajšnje sodelovanje in z željo, da bi bilo tako še naprej ter da bi skupaj uredili nekatera 
problematična področja izobraževanja. Ob tej priložnosti pa je še oznanila, da bo Mladinska komisija v letu 2008 
izvajala mednarodni pustolovski tabor, na katerega so vsi lepo vabljeni, saj bo vsekakor pestro. 
 

Uroš Kuzman (PD Velenje): 

V imenu Upravnega odbora MK PZS se je zahvalil Vanji Kovač, da je prevzela delo predsednice MK PZS in za dobro 
sodelovanje v tem letu. Upa, da bo še naprej tako dobro. Nato pa je predlagal, da še enkrat poslušamo novo planinsko 
pesem. 
 

Sledila je himna MK PZS. 
 
Vanja Kovač (PD Ajdovščina): 

Naznanila je, da bodo prihodnje leto na Zboru MO potekale volitve, ter vse povabila h kandidaturi. Zahvalila pa se je 
tudi Kolinski za pogostitev. Vse je povabila, da se zadržijo še na pogostitvi, kaj pojedo in malo pokramljajo. 
 
Zasedanje je bilo sklenjeno ob 16:10. 
 
Zapisnikar:             Delovni predsednik: 
Monika Weingerl (PD Ajdovščina)          Nejc Kosednar (PD Velenje) 
 
Overitelj zapisnika:                       Overitelj zapisnika:   
Katarina Šketa (PD »Dobrovlje« Braslovče)        Mojca Volkar (PD Janez Trdina Mengeš)       


