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AKTUALNO V PLANINSKI ZVEZI 
SLOVENIJE

Odmeven 
posvet o udobju 
v planinski 
koči in prej 
zaključena 
Skupščina PZS

Zdenka Mihelič

V soboto, 7. maja 2011, je imela Planinska 
zveza Slovenije v Kočevju, v Šeškovem 

domu, zasedanje svojega najvišjega organa, 
Skupščino Planinske zveze Slovenije. Pred 
samo Skupščino PZS je planinska zveza pri-
pravila posvet Udobje v planinski koči, ki je 
pritegnil na predavanja vseh treh predavate-
ljev, med njimi je bil tudi vodja Komisije za 
koče sekcije Monte Rosa Švicarske planinske 
zveze Philippe de Kalbermatten, in na okro-
glo mizo okoli 70 predstavnikov planinskih 
društev. 

Na okrogli mizi in spremljajočih preda-
vanjih o UDOBJU V PLANINSKI KOČI, 
stanju, željah, primeru dobre prakse in 
smernicah v prihodnje je bilo zastavljenih 
nekaj izhodiščnih vprašanj (kje je meja med 
gostinsko ponudbo v dolini in ponudbo v 
planinskih kočah ter ali je udobja v planinskih 
kočah preveč, ravno prav ali celo premalo; 
pa tudi kakšno razmerje vlada na tem po-
dročju v tujini, v razvitih alpskih državah). 
Predstavitev planinske koče na Monte Rosi, 
ki stoji na 2883 metrih nadmorske višine in 
je zgrajena v trajnostnem smislu, kar zadeva 
energije in ekologije, je bila pomemben pri-
kaz, kako nujno potrebno je dobro in dolgo-
ročno načrtovanje gradnje in investicije ob 
upoštevanju želja investitorja in arhitektov, 
realnih zmožnosti glede financiranja, zakon-
skih okvirov in umestitve objekta v prostor. 

Na podlagi skupnih ugotovitev s pre-
davanj in okrogle mize je bilo sklenjeno: 
planinska zveza bo skupaj s planinskimi 
društvi pripravila potrebne spremembe, ki 
bodo planinske koče še bolj približale seda-
njim potrebam obiskovalcev gora, v okviru 
gospodarske komisije se bodo pripravile 
smernice za oskrbo koč z vsemi vrstami 

energije, smernice za oskrbo s pitno vodo in 
smernice za ponudbo prehrane, ki je prila-
gojena današnjim prehranjevalnim navadam 
predvsem otrokom in družinam, pripravila 
se bodo priporočila za ravnanje z odpadno 
vodo in za ravnanje z vsemi drugimi vrstami 
odpadkov, pripravil se bo projekt, kako koče 
oblikovati v primerne informacijske točke, 
preučiti bo potrebno najprimernejšo oskr-
bo planinskih koč glede na potrebe koče in 
ekološki vidik. V kočah je potrebno zago-
toviti ponudbo hrane z lokalnega območja, 

kjer se koča nahaja. Na podlagi smernic za 
koče izoblikovati certifikate za koče, in sicer 
Okolju prijazna koča, Družinam in otrokom 
prijazna koča in Takega okusa so planine. Po-
trebno bo preučiti način izračunavanja cen v 
planinskih kočah na način, ki je ekonomsko 
sprejemljiv za ponudnika in obenem spre-
jemljiv tudi za porabnika, pripraviti osnovo 
za določevanje popustov pri prenočevanju 
v planinskih kočah, zagotoviti mreženje oz. 
povezovanje planinskih poti, planinskih koč 
in vodništva po posameznih gorskih skupi-

Delegati so soglasno sprejeli in potrdili vsa poročila dela PZS in njenih organiza za leto 2010 in 
okvirni program dela PZS z okvirnim finančnim načrtom za leto 2012. foto Zdenka Mihelič
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nah - od oskrbe, trženja in ponudbe. Poleg 
tega so si na posvetu zadali nalogo, da bodo 
preučili možnosti za oblikovanje blagovne 
znamke »Slovensko planinstvo«, planinske 
koče in poti bomo vnesli v turistično infra-
strukturo, za kar mora PZS pridobiti tudi 
status društva, ki deluje v javnem interesu 
na področju turizma. PZS bo z gospodarsko 
komisijo pripravila projekte za skupne kan-
didature za črpanje evropskih sredstev, pred-
vsem za infrastrukturne projekte, povečala 
bo promocijo in marketing planinskih koč 
preko različnih sredstev in različnih medijev. 
Gospodarsko komisijo PZS in celotno PZS 
čaka skupaj s planinskimi društvi in njihovimi 
kočami, oskrbniki in lastniki obsežno delo, ki 
pa s takimi smernicami obrodi lahko samo 
pozitivne sadove.

SKUPŠČINSKI DAN Planinske zveze 
Slovenije - kot bi s skupnim izrazom lahko 
imenovali posvet in skupščino - je potekal v 
Kočevju, kamor nas je povabilo Planinsko 
društvo Kočevje v sklopu praznovanj svoje 
60-letnice delovanja, pri organizaciji pa je so-
delovala tudi Občina Kočevje. Vsi skupaj so 
se lepo potrudili in predstavnike planinskih 
društev navdušili tudi z lepim in mladostno 
obarvanim kulturnim programom. V njem 
je vse zbrane planince pozdravil tudi župan 
Občine Kočevje Vladimir Prebilič. Med gosti, 
ki so se udeležili skupščine, so bili še v. d. ge-
neralnega sekretarja Uprave RS za zaščito in 
reševanje Darko But, podpredsednik Gorske 
reševalne zveze Slovenije Franc Miš, pred-
stavnik Ribiške zveze Slovenije Milan Ber-
lot, generalni sekretar Lovske zveze Slovenije 
Štefan Vesel  in predsednik Zveze društvenih 
organizacij Slovenije Janez Matoh.

Skupščine PZS se je udeležilo 115 od 
253 planinskih društev z glasovalno pravico. 
Najpomembnejša točka tokratne skupščine je 
bila sprejem novega Statuta Planinske zveze 
Slovenije, ki bi planincem, planinskim dru-

štvom, meddruštvenim odborom planinskih 
društev in planinski zvezi kot taki prinesel 
precej dobrih rešitev pri delovanju, napredku 
in razvoju. Skupščina je vse do predzadnje 
točke dnevnega reda, kjer je bil na vrsti Statut 
PZS, gladko potekala. Med točkami dnevne-
ga reda sta bili podani informaciji o izveden 
posvetu Udobje v planinski koči in o izvaja-
nju Zakona o prostovoljstvu. Predstavljena 
sta bila prenovljena programa akcij Ciciban 
planinec in Mladi planinec, ki dobivata novo 
podobo in prenovljene vsebine. Programa, ki 
ju izvajajo mladinski odseki planinskih dru-
štev in njihove planinske skupine v vrtcih in 
osnovnih šolah, sta bila uvedena sicer že leta 
nazaj; Ciciban planinec za predšolske otroke 
leta 1975, Mladi planinec za osnovnošolce pa 
že leta 1969. Delovna skupina je vložila veli-
ko truda, energije in razigranosti v prenovo 
knjižic in vsebine, ki bodo mladim približale 
planinstvo na še bolj zanimiv, a hkrati tudi 
poučen način. V nadaljevanju skupščine je 
predsednik Planinske zveze Slovenije Bojan 
Rotovnik predstavil vsebinsko in finančno 
poročilo organov planinske zveze za leto 
2010, obe poročili sta bili soglasno potrjeni. 
Prav tako so predstavniki planinskih društev 
soglasno sprejeli okvirni program dela pla-
ninske zveze in njenih organov za leto 2012 
ter potrdili okvirni finančni načrt za leto 2012 
in pooblastili Upravni odbor PZS, da sprejme 
podrobni finančni načrt za leto 2012. 

V točki sprejemanja novega Statuta PZS so 
se ob obrazložitvi in uvodnih besedah pred-
sednika PZS med določenimi predstavniki 
planinskih društev takoj pojavila nestrinjanja 
s predlaganim statutom. Lanskega 8. maja, 
ko je bil izvoljen sedanji predsednik, si je ve-
čina želela novosti in potrebnih sprememb 
Planinske zveze Slovenije, da bi le-ta lahko 
v razvoju in delovanju napredovala ter se 
približala planincem tudi na sodobni način. 
Napredek in razvoj pa potrebujeta spremem-

be, ki terjajo od nas, da delujemo drugače, 
kot smo navajeni, da bi lahko dobili boljše 
rezultate. Spremembe so bile tako uvedene 
tudi pri delu in oblikovanju novega Statuta 
PZS. Žal določeni predstavniki planinskih 
društev svojega nestrinjanja z želenimi po-
zitivnimi spremembami, uvedenimi v pre-
dlog novega Statuta PZS, niso izrazili samo 
z besedami, ampak tudi s protestnim odho-
dom s skupščine. Skupščino je zapustilo 33 
predstavnikov planinskih društev, predvsem 
iz Notranjskega, Koroškega in Savinjskega 
meddruštvenega odbora planinskih društev, 
ki so s tem onemogočili večini, da se v demo-
kratičnem odločanju opredeli do predlaganih 
sprememb. Ker je bila skupščina po odhodu 
skupine nesklepčna, glasovanje ni bilo več 
možno, zato je bila točka o statutu zaključena 
brez glasovanja. 

Delovno predsedstvo skupščine in Pred-
sedstvo Planinske zveze Slovenije sta izra-
zila obžalovanje nad odhodom skupine in 
nezmožnostjo dialoga. Prav tako je globoko 
nestrinjanje in začudenje nad odhodom pred-
stavnikov PD s skupščine izrazil Miran Muhič 
(PD RTV Ljubljana), eden izmed preostalih 
prisotnih predstavnikov planinskih društev, 
ki je dejal, da »je  bil odhod zame v prvi vrsti 
neodgovorno dejanje do vseh tistih, ki smo si z 
odgovornostjo vzeli čas, prišli na skupščino ter 
s pooblastilom in zaupanjem zastopali svoja 
planinska društva in člane svojih planinskih 
društev. Za predstavnike, ki so odšli, tega ne 
morem trditi.« 

Sledila je še zadnja točka (Razno) in za 
njo redni zaključek Skupščine PZS. Pod 
točko Razno je Ksenija Hladen, podpred-
sednica PD Ljutomer, povabila vse planince 
na Dan slovenskih planincev, 4. junija 2011, 
na Jeruzalemu v Prlekiji, predsednica MDO 
PD Ljubljana Marinka Koželj Stepic pa jih 
je povabila na 41. planinski tabor planincev 
meddruštvenega odbora planinskih društev 
Ljubljana v soboto, 28. maja 2011, pri Koči pri 
Jelenovem studencu (nad Kočevjem).

predsednik PZS Bojan Rotovnik, 
foto Zdenka Mihelič

Skupščina PZS, 7. maj 2011, foto Zdenka Mihelič
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Objavljamo nagovor predsednika PZS Bojana Rotovnika pred točko Sprejetje Statuta PZS na Skupščini PZS v 
Kočevju, 7. maja 2011.

Odziv predsednika PZS na dopolnila k Statutu PZS
•	 Planinstvo	je	množična	dejavnost	z	bogato	tradicijo	in	široko	vsebino,	a	kljub	temu	se	mora	prilagajati	razmeram,	ki	se	dogajajo		
 v naši družbi.
•	 Kot	član	več	organov	planinske	zveze	v	preteklem	mandatnem	obdobju	sem	bil	mnenja,	da	je	planinska	organizacija	predolgo		
 počivala na lovorikah preteklosti in da se kot organizacija nismo prilagajali potrebam sedanjosti.
•	 Zaradi	tega	smo	v	zadnjih	10	letih	v	primerjavi	z	ostalimi	prostočasnimi	dejavnostmi	nazadovali	ter	v	slovenski	družbi	izgubili		
 preveč pozicij, ki smo jih nekoč že imeli. Poleg tega se sistematično ne lotevamo reševanja problemov, kot so:

o    članstvo se nam je v 20 letih prepolovilo,
o    obisk planinskih koč se ob vsakoletnem večjem obisku gora žal zmanjšuje,
o    če se je pred 20 leti v gorah odvijalo 5 dejavnosti, je danes ta številka že preko 80 in velika večina le-teh se izvaja izven   
       PZS,
o    veliko organizacij, ki izvajajo dejavnosti v gorskem svetu so fleksibilnejše od naše in znajo bolje kot mi pritegniti mlade,
o    sredstev iz javnih financ bo v prihodnje vedno manj in planinski organizaciji (zveza in društva) se v primerjavi z 
       ostalimi športnimi organizacijami vidno zmanjšujejo finančna sredstva,
o    na podlagi raziskav je dokazano, da se vloga planinstva med slovenskimi športi z leti zmanjšuje.  

•	 Ob	tem	sem	ugotavljal	tudi	veliko	odtujenost	osrednje	planinske	organizacije	od	društev,	ki	se	je	kazala	tudi	kot	nezmožnost		
 ustvarjanja dobrih pogojev za nadaljnji razvoj planinstva. 
•	 Ker	sem	bil	mnenja,	da	si	takšnega	stanja	planinska	organizacija	ne	zasluži,	sem	se	skupaj	s	sodelavci	odločil,	da	naredim	največ,		
 kar kot posameznik lahko – vložil sem kandidaturo za predsednika PZS.
•	 Med	večino	društev	je	bila	že	kar	nekaj	časa	prisotna	želja	po	spremembah	v	naši	osrednji	planinski	organizaciji	in	ta	želja	se	je		
 na lanski majski skupščini prelevila v zahtevo društev, da je potrebno na eni strani prilagoditi planinsko organizacijo potrebam  
 sedanjosti, po drugi strani pa narediti zvezo bolj po meri društev.
•	 Ker	ste	mi	planinska	društva	z	veliko	podporo	zaupali	vodenje	planinske	organizacije	v	tem	mandatu,	sem	se	skupaj	s	sodelavci		
 lotil tega za tradicionalno organizacijo, kot je PZS, zelo napornega procesa.
•	 Ena	izmed	osnovnih	postavk	programa	dela	je	tudi	prilagoditev	organizacijskega	delovanja	potrebam	sedanjosti,	kjer	je	za	to		
 postavljen temeljni kamen v predlogu novega statuta.
•	 Da	smo	prišli	do	besedila,	ki	ga	bomo	danes	sprejemali,	smo	uvedli	za	planinsko	organizacijo	do	sedaj	neobičajno	praksa		
 sprejemanja pravnega akta, ki pa je v primerjavi s preteklimi tovrstnimi postopki mnogo preglednejša in bolj demokratična.
•	 V	postopku	priprave,	ki	je	trajal	skoraj	leto	dni,	smo	prvo	pripravili	koncept	novega	statuta	in	pravilnost	tega	preverili	na		
 jesenskih posvetih po vseh MDO-jih, kjer smo v neposrednem stiku s predstavniki PD prejeli veliko utemeljenih dopolnil in  
 hkrati tudi veliko podporo predstavljenemu konceptu.
•	 Razpravo	smo	nadaljevali	na	decembrski	skupščini	v	Celju,	kjer	so	bila	izhodišča	za	pripravo	novega	statuta	sprejeta	z	veliko		
 večino.
•	 Na	skupščini	v	Celju	je	bila	imenovana	neodvisna	delovna	skupina,	ki	je	izhodišča	spremenila	v	besedilu	novega	statuta	in	je		
 le-ta bil ponovno obravnavan na spomladanskih posvetih po MDO PD.

•	 Od	prvih	izhodišč	do	končnega	statuta	je	bilo	upoštevana	kopica	koristnih	pripomb	in	izboljšav,	ki	ste	jih	podala	PD,	a	so	kljub		
 temu nekateri posamezniki zlobirali, da je bilo na seji upravnega odbora sprejetih nekaj rešitev, ki so v nasprotju z jasno izraženo  
 voljo PD na vseh posvetih in decembrski skupščini:

o    ena izmed teh je način glasovanja na skupščinah, kjer ste se v Celju na tajnem glasovanju društva jasno opredelila do   
       tako ime novanega delničarskega sistema, a je to kljub nasprotovanju vodstva PZS večina v upravnem odboru v zadnji  
       obravnavi zavrnila in s tem sprejela odločitev v očitnem nasprotovanju s sklepom skupščine.

•	 Hkrati	ta	ista	skupina	posameznikov,	ki	jih	lahko	prepoznamo	v	manjši	skupini	predsednikov	MDO	PD,	želi	preko	amandmajev		
 izsiliti še kopico dodatnih rešitev, ki žal niso v prid potrebam sedanjosti ter uvedbi demokratičnih in preglednih postopkov  
 znotraj planinske organizacije.
•	 Način,	na	katerega	želijo	to	doseči,	in	sicer	v	zadnjem	hipu	brez	predhodne	analize	in	brez	ustreznih	argumentov,	pa	zagotovo	ne		
 vodi v višjo stopnjo demokracije znotraj planinske zveze.
•	 Hkrati	je	kar	nekaj	amandmajev	takšnih,	ki	vračajo	razpravo	na	izhodišče	(sestava	UO,	predsedstvo	kot	samostojni	organ	…)	in		
 temeljito spreminjajo koncept statuta.

•	 Se	pa	v	planinski	organizaciji	obnašamo	značilno	po	slovensko:	zavedamo	se,	da	so	spremembe	potrebne	in	nujne,	a	samo	toliko		
 časa, dokler se dogajajo nekje drugje, ko pa bi se moral posameznik ali organ prilagoditi, pa naredimo vse, da do tega ne pride.
•	 Ob	tem	me	osebno	žalosti	dejstvo,	da	omenjena	skupina	predsednikov	MDO,	ki	so	vsi	v	skupini	tistih,	ki	so	tako	ali	drugače		
 nezadovoljni z rezultati lanskih volitev, tudi na glavo obrnili demokracijo v PZS.
•	 Osebno	sem	do	sedaj	verjel,	da	morajo	predsedniki	MDO	predstavljati	voljo	planinskih	društev,	ki	jih	zastopajo,	v	tem	in	še		
 nekaj drugih primerih pa se je žal pokazalo, da nekateri predsedniki MDO svoja osebna stališča vsiljujejo planinskim društvom:

o    kako si naj drugače razlagamo dejstva, da so bila v kar nekaj MDO-jih pripravljena stališča MDO-ja predno se je MDO  
       sploh sestal in obravnaval nov statut,

AKTUALNO V PLANINSKI ZVEZI SLOVENIJE
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Junijski posveti 
za vodstva 
planinskih 
društev 

V A B I L O 

Planinska zveza Slovenije vas v mesecu 
juniju vabi na Posvete za vodstva planin-
skih društev, ki bodo v naslednjih krajih:

- v SLOVENSKI BISTRICI, 7. junija 2011,
   ob 17. uri (Srednja šola Slovenska   
  Bistrica, Ulica dr. Jožeta Pučnika 21, 
  2310 Slovenska Bistrica),

- v KRANJU, 9. junija 2011, ob 17. uri 
  (Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,  
  4000 Kranj),

- v POSTOJNI, 14. junija 2011, ob 17. uri
  (Šolski center Postojna, Cesta v Staro 
  vas 2, 6230 Postojna),

- v KRŠKEM, 16. junija 2011, ob 17. uri  
  (Kulturni dom Krško, Trg Matije Gubca 2, 
  8270 Krško).

Udeležbo na posvetu si izberete po vaši 
želji in zmožnostih udeležbe.

NAMEN posvetov je seznanitev vodstev 
planinskih društev z novostmi in korist-
nimi informacijami s področja pravnih 
zadev za društva, prostovoljstva, finan-
ciranja, pa tudi odnosov z javnostmi, 
članarine ter prenovljenih programov 
Ciciban planinec in Mladi planinec, prav 
tako pa je pomemben del posveta pre-
tok informacij, pobud in vprašanj s strani 
društev na PZS.

PROGRAM
1. V PRVEM DELU posveta bodo pred-
stavniki CNVOS-a predstavili pravne 
zadeve in financiranje društev.

a) Delavnica s področja zakonodajnih 
novosti za planinska društva:
Udeleženci delavnice bodo seznanjeni z 
vsebinami Zakona o prostovoljstvu, ki se 
dotikajo vsebin njihovih notranjih aktov 
in z morebitnimi obveznostmi glede 
njihovega spreminjanja. V nadaljevanju 
bodo predstavljene bodo tudi novosti 
Zakona o društvih (junij 2011), kako jih 
lahko v društva kar najbolje izkoristijo ter 

nekatera bistvena načela delovanja, ki jih 
društvom nalaga zakonodaja. Delavnica 
bo imela sledeče točke:

•  Ali moramo zaradi novega   
   Zakona o prostovoljstvu ali novele     
   Zakona o društvih spremeniti  svoje     
   statute, pravilnike, pogodbe  in na  
   kakšen način?
•  Ali je potrebno zaradi 
   prostovoljskega dela sprejeti  
   kakšne nove pravilnike in      
   sklepati pogodbe s prostovoljci?
•  Ali imajo društva s prostovoljci  
   kakšne nove obveznosti do   
   države?
•  Kaj društvom prinaša novela   
   Zakona o društvih (2011)?

b) Pridobivanje sredstev preko javnih 
razpisov
Udeleženci delavnice bodo seznanjeni 
s tem, kje najti ustrezen razpis, kako 
financirati svoje dejavnosti, kako napisati 
projekt, ki bo podprt, na kaj morajo biti 
pozorni pri pisanju prijav, kakšne so 
najpogostejše napak ipd. Udeleženci 
bodo dobili odgovore na vprašanja:

•  Kaj moramo vedeti preden   
   začnemo s pisanjem projekta?
•  Kje in kako najti razpis? 
•  Kaj vsebuje razpisna 
   dokumentacija? 
•  Na kaj moramo biti še posebej  
   pozorni?

o    pozorni bralec je zagotovo opazil, da so si amandmaji različnih predlagateljev zelo podobni in tudi obrazložitve so   
       skoraj identične. Kdor pozna ozadje ve, da je te amandmaje napisala skupina predsednikov MDO PD in jih sedaj   
       predstavljajo kot mnenje PD,
o    konec koncev pa to dejstvo potrjuje tudi vsebina amandmajev, ki so bolj interne narave za delovanje znotraj organov   
       PZS, medtem ko skoraj ni pripomb na vsebine statuta, ki so neposredno povezani z delom planinskih društev. 

•	 Iz	amandmajev	se	žal	čuti	velik	interes	ohranitve	nekega	preteklega	stanja,	ki	se	je	v	praksi	izkazalo	za	neprimerno	potrebam		
 sedanjega časa. 
•	 Da	ne	bo	slučajno	moja	kritika	zvenela	kot	kritika	vseh	predsednikov	MDO	PD	–	daleč	od	tega,	saj	večina	predsednikov	MDO		
 svoje delo opravlja korektno in se trudijo zastopati interese planinskih društev na najboljši možni način.

•	 Naj	poudarim,	da	je	sprejetje	statuta	ena	izmed	ključnih	točk	našega	programa	dela,	ki	bo	omogočila,	da	znotraj	organizacije		
 zaveje veter razvoja in da postanemo kot organizacija fleksibilnejši. 
•	 Ker	funkcijo	predsednika	planinske	zveze	opravljam	prostovoljno	in	z	veliko	mero	odrekanja	družini	in	svojim	lastnim			
 gorniškim aktivnostim, vam sporočam, da bom predsednik samo tako dolgo, dokler bo moj program dela imel potrebno  
 podporo pri vas, planinskih društvih.
•	 V	lanskem	letu	ste	društva	izrazila	velik	interes,	da	skupaj	uvedemo	izboljšave	v	delovanju	zveze	in	jaz	sem	skupaj	s	sodelavci	to		
 še vedno pripravljen opravljati.
•	 V	kolikor	pa	bo	večinsko	mnenje	vas,	predstavnikov	planinskih	društev,	da	naše	usmeritve	niso	skladne	s	pričakovanji	društev,		
 potem bom na naslednji skupščini predal vodenje organizacije tistemu, za katerega boste društva menila, da lahko bolje   
 izpolnjuje vaša pričakovanja.
•	 Osebno	se	ne	vidim	kot	predsednik	organizacije,	ki	se	želi	za	vsako	ceno	oklepati	nekih	preteklih	stanj	ne	glede	na	ceno	in	ki	ni		
 pripravljena stopiti v korak s časom.

Hvala.
Predsednik PZS
Bojan Rotovnik



O B V E S T I L A  P L A N I N S K E  Z V E Z E  S L O V E N I J E 7

PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE,
PLANINSKO DRUŠTVO LJUTOMER

IN OBČINA LJUTOMER

ob 60. obletnici ustanovitve Planinskega društva Ljutomer
VABIJO VSE PLANINCE IN LJUBITELJE PLANINSTVA

v soboto, 4. junija 2011, ob 11. uri,
na Jeruzalem v Slovenskih goricah, kjer se bomo srečali na

DNEVU SLOVENSKIH PLANINCEV 2011

SPOŠTOVANI	PLANINCI	IN	LJUBITELJI	PLANINSTVA!

Čeprav smo v Panonskem svetu precej oddaljeni od hribov in gora, pa kljub temu 
naše planinsko društvo praznuje častitljivo obletnico. Ljubezen do gora je že davnega 
leta 1951 spodbudila zanesenjake, da so ustanovili Planinsko društvo Ljutomer. V tistih,
že precej oddaljenih časih jim je uspelo opraviti kar nekaj »podvigov« – tako je godba 
na pihala igrala na vrhu Triglava.

Planinska dejavnost od takrat ni nikoli zamrla in tudi »Prleki« radi in vztrajno 
zahajamo v gore. Po naši pokrajini poteka tudi nekaj planinskih transverzal, zato tudi 
Prleki trdimo, da smo zavzeti planinci.

Vse	to	je	razlog,	da	smo	letos	pripravili	srečanje	ob	DNEVU	SLOVENSKIH	PLA-
NINCEV	prav	v	naši	pokrajini.	Veseli	bomo,	če	se	našega	praznovanja	udeležite	in	
obiščete nekoliko »nižje« planinske poti, ki vas prav gotovo ne bodo pustile ravnodušne.

PRIHOD:
V naše kraje se lahko pripeljete z VLAKOM (priporočamo), avtobusom ali z oseb-

nim prevozom. Pripravljene imamo štiri možnosti pristopa od izhodišč do cilja na 
Jeruzalemu. Predlagamo, da za sestop uporabite kakšno drugo različico. Vsi, ki zaradi 
zdravstvenih ali podobnih težav ne morete priti peš na prireditveni prostor, se lahko 
pripeljete v bližino le-tega, za te izjemne prihode bo poskrbljeno tudi za parkiranje.

Podrobnejše informacije o vseh možnostih prihoda (tudi razporedih vlakov), 
parkiranja in odhoda najdete na spletni strani PD Ljutomer: http://pd-ljutomer.na-
spletu.com. 

Z vsakega izhodiščnega mesta (železniška postaja Pavlovci, železniška postaja 
Ivanjkovci,	železniška	postaja	Mekotnjak,	športna	dvorana	Ljutomer)	je	organiziran	
voden pohod s planinskim vodnikom. Odhod je ob 9. uri. Na pot se lahko podate 
tudi sami (zemljevidi so dostopni na spletni strani PD Ljutomer, http://pd-ljutomer.
naspletu.com).

PROGRAM:
Osrednji program se prične ob 11. uri. Po uvodnih pozdravih in kulturnem pro-

gramu bomo razvili tudi nov prapor Planinskega društva Ljutomer, nato pa se bomo 
družili, poklepetali ter seveda okrepčali, dokler ne bo prišel čas odhoda.

INFORMACIJE: Franc Slokan, 041/ 760 216.
Podrobnejše informacije: 
spletna stran PD Ljutomer - http://pd-ljutomer.naspletu.com.

AKTUALNO V PLANINSKI ZVEZI SLOVENIJE

Kaj je CNVOS? 
CNVOS, Zavod Center za informiranje, 
sodelovanje in razvoj nevladnih orga-
nizacij, je mreža nevladnih organizacij, 
katere namen je krepitev nevladnih 
organizacij v Sloveniji, si prizadevati za 
njihov razvoj, povezovanje in sodelovanje 
ter doseganje pomembnejšega položaja v 
družbi.

2. V DRUGEM DELU posveta vam bomo 
predstavniki PZS predstavili osnove 
odnosov z mediji, predloge sprememb 
za članarino PZS v letu 2012 in  prenov-
ljena programa Ciciban planinec in Mladi 
planinec.

a) Osnove odnosov z javnostmi:
V družbi več ali manj velja mnenje, česar 
ni v medijih, za ljudi ne obstaja. In po 
novem, česar ni na spletu in v družbenih 
omrežjih, je naši ciljni publiki – pred-
vsem mladini – neopazno. Ljudje namreč 
do takšnih informacij brez naše objave 
ali objave v medijih, ki smo jim posre-
dovali naša sporočilo, sploh ne pridejo. 
Pomnimo, da večina novic ni objavljena 
naključno, ampak so medijska poročila 
posledica aktivnega dela z mediji, s 
spletnimi mediji in družbenimi omrežji. 
Osnovne točke predstavitve bodo:

•  Nova celostna grafična podoba PZS.
•  Kakšno je delo medijev in delo z  
   mediji?
•  Kako pripraviti vabilo, sporočilo  
   za medije in kako novinarsko   
   konferenco?
•  Kako napisati poročilo, novico po   
   izvedeni aktivnosti – katere so  
   ključne informacije?
•  Kako napisati novico splet? 
•  Pomembnost spletne strani in  
   drugih sodobnih medijev, na kaj je  
   potrebno paziti.

b) Predlogi sprememb za članarino  
PZS v letu 2012:
Govorili bomo o zavarovanjih, ki jih po-
trebujejo vsi obiskovalci gorskega sveta. 
Predstavili bomo nekatere možne rešitve 
za centralno evidenco članstva z vsemi prav-
nimi podlagami in podali nekatere nadaljnje 
možnosti, ki jih takšen sistem omogoča tudi 
na drugih področjih planinske dejavnosti. 
Predstavili možnosti sodobnih načinov pla-
čevanja preko spleta, predstavili prednosti 
premakljive članarine ...
 
c) Prenovljena programa Ciciban plani-
nec in Mladi planinec – uporabno in lepo:

Programa Ciciban planinec in Mladi pla-
ninec, ki ju izvajajo v okviru organiziranih 
oblik (planinska skupina v mladinskem od-
seku, vrtcu ali šoli) in v okviru neformalnih 

oblik (družinsko planinstvo) planinskega 
delovanja, sta bila uvedena že leta nazaj: 
Ciciban planinec za predšolske otroke leta 
1975, Mladi planinec za osnovnošolce pa 
že leta 1969. Programa sedaj dobiva svo-
jo novo podobo in prenovljene vsebine. 
Delovna skupina je celostno grafično in 
vsebinsko podobo pripravila v več fazah. 

Z obema programoma udeleženci s
 celoletno izletniško dejavnostjo in s 

povezovanjem z različnimi vsebinami (kot 
so Planinska šola, Državno tekmovanje Mla-
dine in gore, planinska orientacijska tek-
movanja …) pridobijo uporabno planinsko 
znanje, veščine in izkušnje, ki omogočajo:
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Znak »Okolju 
prijazna 
koča«, vabilo k 
sodelovanju

Planinska zveza Slovenije namerava uvesti 
znak Okolju prijazna koča, s ciljem pri-

vabiti čim več obiskovalcev na naše planin-
ske koče. Več gostov pomeni večji dohodek 

planinskega društva in posledično lažje in 
hitrejše obnavljanje koče, dograditve, obnovo 
infrastrukture in posodobitev notranje opre-
me. V ta namen uvaja PZS to posebno prizna-
nje za koče, ki s svojim celostnim delovanjem 
čim manj vplivajo na okolje. 

Pri uvedbi znaka, programa in kriterijev 
bo PZS sledila že uveljavljenim rešitvam iz 
sosednjih alpskih dežel, Avstrije, Nemčije, 
Južne Tirolske ter širše, s tem da jih bo prila-
godila našim razmeram. Program je na posve-
tu Udobje v planinski koči na skupščinskem 
dnevu, 7. maja 2011, v Kočevju, na predavanju 
in okrogli mizi podrobno predstavil Drago 
Dretnik, član Gospodarske komisije PZS in 
predstavnik PZS v Komisije za koče in poti 
CAA.

Vključitev zainteresiranih planinskih koč 
in planinskih društev v program bo poteka-
la izključno na prostovoljni osnovi. Vsako 
društvo se bo prostovoljno odločilo, ali želi 
sodelovati ali ne, in s katerimi kočami.

V letošnjem letu bo Gospodarska komi-
sija PZS poskusno izvedla program na treh 
izbranih planinskih kočah. Vsa zainteresirana 
planinska društva vabimo, da do ponedeljka, 
20. junija 2011, na naslov:

Planinska zveza Slovenije
Dvorakova 9 (p. p. 214)
1000 Ljubljana, 
s pripisom »za znak Okolju prijazna 

koča« posredujejo pisni predlog za vključitev 
njihove koče v testno ocenjevanje v letu 2011.

Stroške ocenjevanja izbranih koč bo v 
letu 2011 krila PZS, po začetku veljavnosti 
programa pa sodelujoča planinska društva.

Na podlagi analize letošnjega testnega 
ocenjevanja bo Gospodarska komisija PZS 
pripravila končno obliko programa Oko-
lju prijazna koča, ki bo šel v potrditev še na 
Upravni odbor PZS. Program bo PZS pričela 
izvajati predvidoma v letu 2012. Znak naj bi se 
podelil za dobo 4 let, nato bi sledilo ponovno 
preverjanje.

Prepričani smo, da bi koče, ki si bi prido-
bile ta znak, bile bolj obiskane. Planinci in 
drugi obiskovalci naših koč se vedno bolj tudi 
zavedajo, da je treba na planinskih kočah najti 
kompromis med udobjem in skrbjo za okolje. 

Znak »Okolju prijazna koča«, izobešen 
na vidnem mestu v koči, bi obiskovalcem ja-
sno sporočal, da si planinsko društvo posre-
dno preko oskrbnika oziroma upravljavca v 
največji možni meri in nenehno trudi, da bi 
bili vplivi koče na neokrnjeno naravo okoli 
nje in širše čim manjši. Za dosego tega cilja 
pa igrata glavni vlogi opremljenost koče ter 
usposobljenost in motiviranost osebja.

Načelnik Gospodarske komisije PZS  
 Aleš Glavnik 

Predsednik PZS
Bojan Rotovnik                                                                                                                                 

Odgovori 
predsednika PZS 
na vprašanja 
planinskih 
društev

Vodstvo Planinske zveze Slovenije je v 
mesecu aprilu poslalo na vsa planinska 

društva vprašalnike o osnovnih podatkih 
društva, vsebini dela za lažje komuniciranje, 
spremljanje in analiziranje stanje ter načrto-
vanja prihodnjih aktivnosti. Na vprašalniku 
je vsako planinsko društvo imelo možnost 
tudi podati svoje sporočilo ali vprašanje za 
organe Planinske zveze Slovenije. 

Izpolnjene	vprašalnike	je	vrnilo	160	od	
263 planinskih društev. 

Na pobude, ideje in vprašanja planinskih 
društev odgovarja predsednik Planinske 
zveze Slovenije Bojan Rotovnik.

PD Žirovnica: Kakšne bodo aktivnosti 
v zvezi z MORS, glede najetih objektov, ki so 
tudi plan. postojanke

Odgovor: Vsa PD, ki imajo tovrstne 
objekte, smo junija lani v dogovoru z Upra-
vo za zaščito in reševanje RS pozvali, da so 
začeli postopek pridobitve statuta društva, 
ki deluje v javnem interesu na področju za-
ščite in reševanja. Vsa PD, razen enega, so te 
postopke izvedla in pridobila ta statut, ki je 
pogoj za dolgoročni najem objektov MORS. V 
začetku junija bomo tem PD poslali nadaljnja 
navodila in upamo na hiter odziv, kar bo PD 
omogočilo, da postopke za dolgoročni najem 
zaključijo že v jeseni. Dodatne informacije na 
to temo lahko društva pridobijo v pisarni PZS. 

PD Dolga pot Dravograd: Je na PZS iz-
delan enoten koncept izgleda spletnih strani 
(društvo bo začelo urejati spletno stran)?

Odgovor: PZS je letos pridobila svojo 
celostno grafično podobo (CGP) in name-
ravamo le-to v letu 2011 uvesti v poslovanje 
PZS. V letu 2012 bomo tam, kjer bo obstajal 
interes, uvedli CPG tudi v posamezna vse-
binska področja ter za zainteresirana PD 
pripravili priporočila.

V sklopu prenove spletne strani PZS bomo 
za PD pripravili:

•		predstavitveno	spletno	stran	v	okviru	
spletne strani PZS, kjer bodo zbrane različne 
informacije o posameznem PD v sklopu PZS 
in katero bo lahko posamezno PD imelo tudi 
kot svojo spletno stran, če bo to želelo (rok: 
do poletja)

•		intranetno	(interno)	stran	za	vsako	po-
samezno PD, ki bo dostopna samo poobla-
ščenim osebam s strani PD in preko katere bo 

-  celovito doživljanje in   
    soustvarjanje planinstva,
-  varnejše in doživetij polnejše
   gibanje v gorah,
-  kakovosten in postopen osebni  
    planinski razvoj: od majhnega k  
    velikemu – v znanju, odnosih in  
    dosežkih,
-  zavedanje o pomenu civilne   
    družbe in o pomenu aktivne   
    vloge posameznika, ki s   
    kritičnim pristopom čuti 
    odgovornost do ljudi in narave.
Predstavili vam bomo novosti in obo-

gatene, prenovljene vsebine teh dveh po-
membnih programov za mlade planince.

3. TRETJI DEL posveta bo na voljo za vaša 
vprašanja, razprave in pobude.

INFORMATIVNE PRIJAVE pošljite vsaj 
dva dni pred vašim izbranim posvetom na 
naslov Planinska zveza Slovenije, Dvorakova 
9, p. p. 214, 1001 Ljubljana ali preko e-po-
šte na naslov info@pzs.si (v zadevi navedite 
»Junijski posvet za vodstva PD«). 

Prijave so informativne zaradi zagota-
vljanja gradiv za vse udeležence. Predstavni-
ki planinskih društev so seveda dobrodošli 
tudi, če se predhodno ne prijavijo (a v tem 
primeru, če bi gradiv na posvetu zmanjkalo, 
jim ga bomo naknadno poslali po pošti).

V informativni prijavi navedite: kraj in 
datum, za katerega se prijavljate, število
prijavljenih in PD, iz katerega prihajate.

CENA: posvet je za predstavnike planinskih 
društev brezplačen.

DODATNE INFORMACIJE: pisarna PZS - 
preko e-pošte info@pzs.si ali tel. 01/ 43 45 
680. 

Lepo povabljeni!

Predsednik PZS
Bojan Rotovnik
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lahko na urejen in pregleden način potekalo 
komuniciranje med PD in PZS na različnih 
področjih ter možnost neposrednega obja-
vljanja novic na spletni strani PZS  (rok: do 
jeseni)

 
PD Avtotehna: Ne preveč zapletati za 

mala PD, že tako delujemo v težkih časih, 
smo pa člani PD pripadni PZS. Danes težko 
dobiš ljudi za volontersko delo.

Odgovor: Pripravljenost posameznikov 
za prostovoljno delo je še vedno prisotna, a 
se motivi za tovrstno delo spreminjajo. Temu 
se moramo prilagoditi tudi v planinski or-
ganizaciji na vseh nivojih. V organih PZS 
bomo poskušali temu pripomoči z odpravo 
administrativnih ovir (predvsem z razvojem 
IT	opreme),	stalni	podpori	PD	pri	uvajanju	
novosti  v poslovanje (npr. evidence prosto-
voljnega dela) ter s strokovnim svetovanjem 
in izvajanjem različnih posvetov. 

Se pa je potrebno zavedati, da je veliko 
obremenitev za društva predstavlja zakono-
daja, ki v mnogih primerih enači društva s 
podjetji (predvsem na finančnem področju), 
kar je zagotovo zelo obremenjujoče. Vodstvo 
PZS vlaga veliko naporov tudi v zakonodajne 
postopke    

PD Paloma Sladki Vrh: Čim prej ure-
diti evidenco članov PD. Nabaviti enoten 
program za vodenje evidence članov PD z 
možnostjo izpisa računov oz. položnic za 
plačilo članarine.

PD Vinska Gora: Čim hitrejši pristop k 
pridobitvi enotnega računalniškega progra-
ma za vodenje evidence članstva s podatki 
članov, vrstah kategorij, zbirk podatkov za 
razne razpise.

Odgovor: Projekt prenove sistema člana-
rine je pod okriljem Odbora za članstvo PZS 
v fazi priprave smernic, ki bodo predstavljene 
na junijskih posvetih za vodstva PD. Hkrati 
bodo na posvetu predstavljene tudi možnosti 
za računalniško vodenje evidence članov PD. 

Vabljeni na junijske posvete za vodstva 
PD, da predstavite tudi svoje izkušnje in ideje. 

PD Radovljica: Presenečeni smo nad sla-
bimi evidencami PZS,  v teh evidencah pogre-
šamo gospodarsko dejavnost PZS. Vsekakor 
pričakujemo boljšo strokovno in finančno 
pomoč  s strani krovne organizacije. Žal se 
na precej področjih ne moremo primerjati z 
organiziranostjo in pomočjo državnih tujih 
zvez in preko njih tudi držav. Velik paradoks 
je tudi pri plačilu članarine, ki jo pobiramo po 
PD imamo s tem stroške, ki nam jih PZS žal ne 
prizna. Društva s postojankami pa po drugi 
strani komaj pokrivamo stroške pri prodaji 
naše planinske postelje za člane PZS. Da ne 
govorimo o povprečni letni zasedenosti teh 
postelj.

Odgovor: Ena	ne	 ravno	 lahkih	nalog,	
ki smo si jih zadali, je ureditev in čim večja 
poenotenost podatkovnih zbirk, ki jih vodi 
PZS. Zaradi razdrobljenosti in zahtevnosti 
te naloge nas čaka še veliko dela, ki bo opra-
vljeno v povezavi s prenovo informacijskega 
sistema na PZS. Pri tej aktivnosti smo omejeni 
z razpoložljivimi finančnimi sredstvi ter tudi 
pristojno zakonodajo, predvsem Zakonom o 
varstvu osebnih podatkov. Verjamemo, da bo 
tudi s pomočjo PD ta projekt v glavnih točkah 
zaključen do konca tega leta.

V Odbor za članstvo PZS smo imenovali 
predsednike PD iz različnih predelov Slove-
nije in glede na njihovo do sedaj opravljeno 
delo verjamemo, da bo v prihodnje članarina 
bolj po meri PD in tudi članstva, kot je bila 
do sedaj. Se pa je potrebno zavedati, da mo-
ramo zaradi tradicije in široke razširjenosti 
planinske članarine izboljšave uvajati posto-
poma in s kar najširšo javno razpravo. Prva 
takšna razprava bo že na junijskih posvetih 
za vodstva PD in vabljeni, da se pridružite in 
predstavite svoje izkušnje in ideje.

Problematika planinskega gospodarstva 
je zelo obsežna, največji problem pa je po 
našem mnenju zagotovo odsotnost razprave 
o tem v zadnjih letih. Zato smo s posvetom 
Udobje v planinski koči želeli začeti razpra-
vo in izmenjavo mnenj o tej tematiki . Vse-
kakor pa pri tem pogrešamo večjo aktivno 
vlogo tistih PD, ki upravljate s planinskimi 
kočami. Gospodarska komisija PZS bo tudi 
v prihodnje predstavljala primere dobre pra-
kse, skrbela za prenos izkušenj iz tujine in 
poskušala zagotavljati čim boljše pogoje za 
poslovanje planinskih koč s sodelovanjem v 
zakonodajnih postopkih in uvedbi različnih 
standardov in certifikatov. 

PD Kres Ljubljana: Urediti razmerja 
med različnimi uporabniki narave na podlagi 
gospodarjenja s potmi in strpnostim redom 
uporabe.

Odgovor: To je ena izmed stalnih nalog 
PZS, kar poskušamo doseči preko obvešča-
nja javnosti, planinskih usposabljanj, lastnim 
zgledom ter s sodelovanjem v različnih zako-
nodajnih postopkih na tem področju. 

Pri teh aktivnostih ne smemo pozabiti na 
interese lastnikov zemljišč, s katerimi mora-
mo najti kar najširši možni konsenz. Hkrati 
pa dodatno težavo predstavlja kopica novih 
dejavnosti v gorskem svetu in vsaka izmed 
njih si želi izboriti svoj prostor za delovanje 
in s tem prihaja do nepotrebnih konfliktov, 
ki samo otežujejo ustrezno ureditev. Pri tej 
dejavnosti je vloga PD še posebno pomembna, 
saj neposredno vzdržujete planinske poti in s 
svojimi člani prisotni tudi na terenu.

PD Mislinja: Postanite resnično zveza PD 
in ne hierhaično postavljena nadgradnja s 
centralističnem odločanjem.

Odgovor: Model organiziranosti PZS se 
je oblikoval desetletja in je zapisan v sedanjem 
statutu PZS. Ker smo tudi mi mnenja, da je 
sedanja oblika organiziranosti neprimerna 
potrebam sedanjega časa in da je tudi zaradi 
tega PZS preveč odtujena od društev, smo 
pripravili nov statut, ki po našem mnenju 
ta vprašanja bistveno bolje ureja. Žal pa je 
zaradi odhoda skupine predstavnikov PD iz 
skupščine bila onemogočena razprava o tem 
in posledično glasovanje, kar pomeni, da vsaj 
do naslednje skupščine temeljitih premikov 
na tem področju žal ne bo.

Kar pa lahko naredimo v okviru sedanjega 
statuta z vsebino dela in osebnim odnosom 
pa skladno z možnostmi prostovoljnega dela 
poskušamo uresničiti že sedaj na kar najširši 
možni način. V jeseni in spomladi je vodstvo 
PZS prišlo na vse jesenske in spomladanske 
posvete po MDO-jih, v veliki meri se od-
zivamo na vabila PD, močno smo povečali 
informiranje društev o dejavnosti PZS, z ne-
posrednim anketiranjem želimo dobiti kar 
najširši odziv PD in še bi lahko naštevali. Še 
več aktivnosti pričakujemo v bližnji priho-
dnosti in zato verjamemo, da bo zveza kmalu 
po meri večine PD, žal pa vsem pričakova-
njem ne bo mogoče nikoli ugoditi.   

PD Brda: Moti nas, da vedno več ljudi, ki 
niso člani obiskujejo gore in na koncu uživajo 
skoraj enake ugodnosti kot člani. Tako prihaja 
do mnenja, da se ne splača biti član. Predvsem 
nas moti reševanje v primeru nesreč, kjer so 
razlike med člani in nečlani.

Odgovor:	 Eden	 izmed	 velikih	 proble-
mov planinske organizacije je tudi padanje 
članstva. Tako smo v zadnjih 20 letih skoraj 
prepolovili  članstvo. Žal pa na vseh nivojih 
planinske organizacije ne naredimo dovolj, 
da bi bilo članstvo bolj privlačno za vedno 
širši krog obiskovalcev gora. V javno razpravo 
bomo kmalu podali usmeritve glede spre-
memb sistema članarine, da bi le-ta postala 
bolj prepoznavna in da bi močneje povezala 
posameznika z organizacijo. Koliko pa smo 
za to pripravljeni narediti vsi planinski funk-
cionarji, pa bomo videli že jeseni.

Drugi del vašega vprašanja o razlikah pri 
reševanju med člani in nečlani pa ne razume-
mo in tudi ne poznamo konkretnih primerov, 
ki bi to dokazovali. 

PD Grosuplje: Zakaj je PZS nekatere vo-
dnike brisala iz svojih uradnih evidenc nam 
ni jasno. Sprejeti predpisi, ki nalagajo stalne 
popravne izpite vodnikom omogočajo sta-
len  zaslužek nekaterim, ki vodijo to področje 
in dokazujejo veliko stopnjo nezaupanja v 
sposobnost vodnikov, da  znajo pridobljeno 
znanje uporabljati  pri vodenju izletov dru-
štva. Po vzoru PZS bi morali tudi šoferji na 
vsake tri leta na usposabljanje za podaljšanje 
vodniškega  oziroma  bi morali vsi potrjevati 
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Sestanek 
Gorniške 
komisije 
UIAA v 
Bernu

Klemen Medja

V Bernu (Švica) je  7. – 9. aprila 2011 
potekal sestanek Gorniške komisije 

UIAA	(UIAA	Mountaineering	Commission)	
, ki se ga je udeležil tudi Klemen Medja, 
predstavnik PZS v komisiji. Komisija se 
ukvarja z raznolikimi področji: usposabljanje 
prostovoljnih vodnikov in inštruktorjev, 

svoje pridobljene kvalifikacije po preteku do-
ločenega obdobja. Samo PZS se odpoveduje 
svojim vodnikom in jih briše iz seznamov 
brez predhodnega opozorila.

Odgovor: PZS usposablja vodnike PZS na 
podlagi Zakona o športu ki določa, da mora 
imeti vsaka oseba za izvajanje strokovno-or-
ganizacijskega dela ustrezno usposobljenost 
in licenco. Ko so na podlagi določil zakona 
nacionalne panožne športne organizacije pri-
pravljale programe usposabljanj v športu, je 
PZS kot eni izmed redkih uspelo doseči, da 
se vodniki PZS zaradi svojega prostovoljnega 
delovanja lahko izpopolnjujejo vsaka tri leta. 
V veliki večini ostalih strokovnih nazivov v 
športu (vaditelji in trenerji košarke, nogome-
ta,	atletike,	smučanja	…)	so	licenčna	usposa-
bljanja oz. po naše izpopolnjevanja obvezna 
vsako leto. 

Primerjava vodenja v gorah z vožnjo av-
tomobila pa se nam ne zdi umestna, prav tako 
izjava, da se PZS komu odpoveduje. Dejstvo 
je, da PZS ni izolirana organizacija od ostale 
družbe in da se moramo tudi mi prilagajati 
določilom, ki jih sprejme zakonodajalec. 

PD Fram: Sodelovanje strokovne službe 
(Založba, članarine) ocenjujem kot odlično, 
saj je odzivnost zelo hitra. Sicer pa nadaljevati 
in vztrajati z začetimi spremembami in tudi v 
prihodnje naj se predstavniki PZS udeležujejo 
sej MDO.

Odgovor: Hvala za pohvalo in priporoči-
lo. Bomo poskušali upoštevati v kar največji 
meri, a je pri tem potrebno upoštevati, da 
vsi v vodstvu PZS delujemo prostovoljno 
in v svojem prostem času. Zato se vedno ne 
moremo udeležiti vseh dogodkov, na katere 
smo povabljeni.

 
PD Tam Maribor: Bodite dober servis 

planinskim društvom. Vodniška izpopolnje-
vanja naj bodo samo en dan, dvodnevna so 
za nas prevelik strošek. Za vodnike nad 70 let 
naj ne bi bilo več obvezno.

Odgovor: Pri vzpostavljanju »dobrega 
servisa« bi potrebovali tudi ideje in predloge 
PD, zato vas vabimo, da nam le-te posredujete. 
Z veseljem jih bomo preučili in v skladu z 
možnostmi tudi izvedli. 

Drugi del vašega vprašanje sodi v podro-
čje Vodniške komisije PZS, ki je na tovrstna 
vprašanje že odgovarjala, če pa bo potrebno, 
bo ponovno. 

PD Mozirje: Vidi se, da je vodstvo po-
šteno zavihalo rokave. Tudi v našem društvu 
se trudimo po najboljših močeh, vendar je 
proces dolgotrajen.

Odgovor: Hvala za vaše pozitivne misli. O 
vaši trditvi, da ste zavihali rokava v društvu se 
lahko prepriča vsak, ki obišče vašo Mozirsko 
kočo na Golteh.

pravna vprašanja (odgovornost, zavarovanja 
…),	etika	pri	izvajanju	aktivnosti	…

Trenutno se komisija intenzivno ukvarja 
s področjem prostovoljnih vodnikov in 
inštruktorjev.	Interes	za	navedeno	področje	
je	med	članicami	UIAA	zelo	velik	-	kar	79	
%	članic	UIAA	je	v	anketi	UIAA	opredelilo	
interes do tega področja. S sedanjo 
organizacijo komisija temu težko sledi, zato je 
bil na sestanku v Bernu dokončno oblikovan 
in potrjen predlog strateškega plana s 
predlogom organizacijskih sprememb, ki je 
bil	posredovan	v	potrditev	vodstvu	UIAA.	

Delovna skupina za standarde 
usposabljanj, ki deluje v okviru komisije 
izvaja vse postopke v zvezi s potrjevanjem 
sistemov usposabljanj. Predstavnik PZS je 
hkrati tudi član delovne skupine za standarde 
usposabljanj	 UIAA	 in	 je	 v	 preteklem	
obdobju aktivno sodeloval v postopkih 
potrjevanja sistemov usposabljanj, nazadnje 
v letošnjem letu na Hrvaškem. Na sestanku 
so bila potrjena poročila ekspertov z zadnjih 
delovnih obiskov. V Bernu  je bil pripravljen 
tudi seminar ekspertov delovne skupine 
za standarde usposabljanj, ki bo potekal 
septembra	v	Arcu	(Italija)	in	bo	vplival	na	
postopke licenciranja v prihodnje. Opredeljen 
je bil tudi način pridobivanja novih ekspertov 
v delovno skupino za standarde usposabljanj 
in način njihovega uvajanja v delo.

PZS	 je	 doslej	 v	 UIAA	 potrdila	 sistem	
prostovoljnih vodnikov PZS, pridobljeno 
imamo	UIAA	licenco	za	vodnika	za	 letno	
pohodništvo	 UIAA	 (VPZS	 B	 kategorije),	
za	vodnika	za	 zimsko	pohodništvo	UIAA	
(poleg pridobljene kategorije B še kategorija 
D VPZS) ter za turno-smučarskega vodnika 
UIAA	 (VPZS	H	 kategorije).	 Licenco	 smo	
uspešno za naslednjih pet let obnovili konec 
leta 2010. Na področju licenc imamo še vedno 
odprte možnosti na področju alpinizma in 
športnega plezanja.

Gorniška	komisija	UIAA	je	na	sestanku	v	
Bernu	sprejela	smernice	uporabe	UIAA	znaka	
na področjih, ki jih vodi gorniška komisija 
UIAA.	PZS	bo	morala	na	osnovi	tega	uskladiti	
uporabo	znaka	UIAA	v	izkaznicah	VPZS.	

Na sestanku so bile že dogovorjene 
nekatere aktivnosti za leto 2012, ko bosta 
izvedena 1-2 seminarja, nivoja vodij 
oziroma izvajalcev programov usposabljanja 
prostovoljnih vodnikov in inštruktorjev. 

Predstavljene so bile novosti dela Petzlove 
fundacije	 z	 gorniško	 komisijo	 UIAA.	
Pripravljen je učbenik (tehnični priročnik), 
ki ga bo ob zadostitvi nekaterih pogojev 
lahko	uporabljala	vsaka	članica	UIAA	–	tudi	
PZS.	Petzlova	fundacija	je	s	pomočjo	UIAA	
organizirala	seminarje	v	Indiji	in	Nepalu,	zato	
smo se dogovorili za usklajevanje s članicami 
UIAA,	ki	so	aktivne	na	istih	področjih	–	tudi	
s PZS, ki ima veliko izkušenj s sodelovanjem 
z Nepalsko planinsko zvezo NMA. 

PD Postojna: Bolj upoštevati predloge 
društev.

Odgovor: Vse predloge, ki jih prejmemo 
od PD, preučimo in jih skladno z možnostmi 
poskušamo uresničiti. Nekaj le-teh je še v po-
stopku realizacije. Vseh predlogov pa nikoli 
ne bo možno upoštevati.

PD Janez Trdina Mengeš: Čim manj bi-
rokracije (pošiljanje seznamov A in P+O za 
zavarovalnico).

Odgovor: To vprašanje bomo uredili z 
enotno evidenco članstva, ki smo jo v pla-
ninski organizaciji predvideli že v Vodilih iz 
leta 1999, a do sedaj tega področja v PZS še 
nismo uredili. 

PD Kočevje: V planinskem koledarčku 
se naj objavijo samo prireditve, akcije, ki so 
dostopne za vse planince in ne interni pohodi 
in izleti

Odgovor: Zavedamo se pomembnosti 
te edicije, zato smo že pripravili kopico iz-
boljšav, med katerimi je tudi ta, ki jo predla-
gate. Pričakujemo ustrezno sodelovanje PD 
(da ne bodo za objavo poslala kar celotnega 
seznama aktivnosti v posameznem letu) in 
tudi predsednikov MDO, ki bi lahko opravili 
redakcijo tovrstnih seznamom za področje 
svojega MDO.  

Posavski alpinistični klub: Pričakuje-
mo večjo ažurnost, saj smo za posamezna 
naročila	pl.	I+izkaznic	čakali	in	posredovali	
prevečkrat.

Odgovor: Takšnih primerov je bilo v bilo 
v preteklosti nekaj, se pa bomo potrudili, da 
v prihodnje do njih  ne bo več prihajalo. V 
primeru, da ne boste dobite informacije v 
normalnem času se obrnite na generalnega 
sekretarja. 
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Seja  Komisije za 
varstvo narave 
in urejanje 
alpskega 
prostora 
(KONSAR) pri 
CAA 

Irena Brložnik

V soboto, 30. 
aprila 2011, 

je v Münchnu 
potekala letna 
seja Komisije za 
varstvo narave in urejanje alpskega prosto-
ra (KONSAR) pri CAA. PZS v tej komisiji 
zastopa Janez Bizjak, načelnik Komisije za 
varstvo gorske narave, tokrat pa se je srečanja 
oz.	seje	udeležila	Irena	Brložnik.

Srečanje udeležencev se je začelo v petek, 
29.4.2011 zvečer z ogledom Alpskega muzeja  
DAV	v	Hiši	Alpinizma	na	otočku	reke	Issar.	
V prostorih muzeja je bila na ogled tudi za-
nimiva razstava karikatur na temo planinstva 
treh različnih avtorjev.

V Hiši Alpinizma je naslednji dan pote-
kala tudi celodnevna seja komisije, ki smo se 
je	udeležili	predstavniki	CAI,	FFCAM,	AVS,	
PZS, ŐAV, DAV in CAA. Manjkal je le pred-
stavnik LAV. Obsežen dnevni red je poleg 
običajnih vsebin kot so potrditev zapisnika 
predhodne seje, poročanje predsedujočega 
in predstavnika predsedstva CAA obsegal še 
izvolitev predsednika komisije za naslednje 
mandatno obdobje, aktualne informacije o 
izvajanju Alpske konvencije – med drugim 
obravnavo	Deklaracije	XI.	Alpske	konference	
o makroregiji Alpe in stališč vodstva CAA do 
le te, podnebno strategijo in podnebne ukrepe 
– stališča skupščine CAA od septembra 2010, 
izobraževanje za področje varstva narave v 
zvezah članicah CAA, problematiko ume-
ščanja zabaviščnih parkov v alpski prostor, 
letna poročila posameznih članic in seveda 
razno. V nadaljevanju podajam kratke vse-
binske povzetke posameznih tem.

Za predsednika Komisije za varstvo na-
rave in urejanje alpskega prostora (v nadalje-
vanju KONSAR) je bil za naslednja štiri leta 
imenovan Jörg Ruckriegel, DAV. 

Na	XI.	Alpski	konferenci,	8.	in	9.	marca	
2011 na Brdu je bila ob zaključku predsedova-
nja Slovenije Alpski konvenciji sprejeta dekla-
racija o pripravi strategije za ustanovitev ma-
kroregije Alpe – analogno strategiji za Baltik 
in Donavski prostor. Predsedstvo CAA je o tej 
deklaraciji pripravilo in sprejelo predhodna 

stališča, dokončna stališča pa bodo sprejeta 
po razpravi v posameznih zvezah – članicah, 
ki naj bile opravljene do začetka letošnjega 
julija. Sicer pa CAA iniciativo načeloma pod-
pira, saj je ta lahko za Alpe možnost dobiti 
večji	pomen	pri	EU	in	s	tem	boljši	dostop	do	
financiranja.  Razvoj takšne strategije  je daljši 
proces, ki ga bo CAA nadzirala in aktivno 
spremljala. Vodilo CAA pri tem bo naprej 
Alpska konvencija kot pomembna pogodba za 
trajnostni razvoj Alpskega prostora. Ocenjuje 
pa, da bi pri širitvi makroregije po programu 
EU	na	večji	teritorij	nastala	nevarnost,	da	bi	
zunajalpski prostor z njegovimi metropolami 
in velikimi industrijskimi središči glede na 
prebivalstvo in gospodarsko moč dominiral 
v odnosu na dejanski alpski prostor. S tem bi 
se pomen teritorija Alpske konvencije zna-
tno zapostavil. Trajnostni razvoj hribovskega 
prostora Alp, predvsem okolice, bi izgubil na 
prioriteti.  Zato predsedstvo CAA  opozarja 
na velik pomen notranje usklajenosti med 
Alpsko strategijo in Alpsko konvencijo, ki 
naj bi imela pri tem aktivno vlogo in tvorila 
vsebinsko jedro ter oporne točke. Prisotni na 
seji KONSAR smo predhodna stališča CAA 
do makroregije načelno podprli ob mnenju, 
da je o njih v okviru posameznih zvez – članic 
potrebno poglobljeno razpravljati.

V okviru obravnave izvajanja Alpske kon-
vencije	smo	se	seznanili	tudi	s	pismom	CIPRA	
International	in	CAA	predsedniku	Odbora	
za  promet, g. Thierry Luisu, v katerem ga 
kot opazovalci znotraj odbora opozarjajo 
na vsebino poročila pododbora, ki deluje na 
področju prometa v urbanih območjih. Kri-
tika se nanaša na oceno, da mnogi elementi 
poročila ignorirajo duh in vsebino Alpske 
konvencije. Dobili pa smo tudi informacijo, 
da	so	v	Italiji	problemi	z	ratifikacijo	protokola	
Promet.

CAA sodeluje tudi v pripravah na Alpski 
teden 2012, ki bo potekal od  4. do 8. septem-
bra 2012 v Švici, v Poschlavo/Puschlav, Grau-
bünden. V tem okviru bodo 4. in 5. septem-
bra 2012 pod pokroviteljstvom švicarskega 
okoljskega ministrstva zasedali stalni odbori 
in 12. Alpska konferenca. Glavna organizacija 
je	trenutno	razdeljena	na		CIPRA,	ISCAR,	
ALPARC ter omrežje občin Allianz v Alpah. 
CAA bo na Alpskem tednu sodelovala z enim 
do dvema prispevkoma, po vsej verjetnosti na 
teme »Umeščanje zabaviščnih parkov v alpski 
prostor«, »Vplivi klimatskih sprememb na 
planinske	športe«	ali		»Energijska	učinkovitost	
v kočah«. Povabljeni bodo tudi vsi opazoval-
ci Alpske konvencije. 8. septembra 2012 pa 
bo tam potekala  še skupščina zvez – članic 
CAA. KONSAR je priprave na Alpski teden 
obravnavala zgolj kot informacijo, podprla 
pa je predlagane teme prispevkov in dala 
nekaj sugestij k primernemu vsebinskemu 
poimenovanju tedna.

Po predhodni razpravi v zvezah - članicah 
je skupščina CAA v septembru 2010  sprejela 
dokument Podnebna strategija in podnebni 
ukrepi planinskih zvez združenih v CAA. 
Dokument vsebuje uvodne ugotovitve in 
razloge za sprejem strategije, v katerih po-
leg posledic podnebnih sprememb v alpskem 
svetu navaja še, da poleg globalnih vplivov na 
segrevanje ozračja ne moremo in ne smemo 
prezreti tudi planinske dejavnosti z vso in-
frastrukturo kot so poti in koče ter uporabo 
prometnih sredstev, med katerimi domini-
rajo	zračna	plovila	in	avtomobili.	Izvajanje	
ukrepov za zmanjšanje negativnih vplivov 
je naloga zvez članic. CAA pa se vidi v vlogi 
motivatorja, koordinatorja in predvsem tudi 
kot politični glasnik in zagovornik planincev 
na evropskem nivoju. Nadalje dokument se-
stavljajo še vsebinski sklopi kot so Strateški 

AKTUALNO V PLANINSKI ZVEZI SLOVENIJE

Hiša Alpinizma, v kateri je Alpski muzej DAV, ter tudi sedež DAV in CAA, foto C. Fischer
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podnebni cilji CAA in njegovih zvez članic 
(strateški cilji za zmanjšanje emisij toplogre-
dnih plinov), Politični podnebni ukrepi CAA 
in njegovih zvez članic za zmanjševanje s pla-
ninskim športom pogojenega nastajanja CO2 
(informiranje in ozaveščanje ter izobraževanje 
članov, vodnikov, vodstev društev ter druge 
javnosti, konkretni ukrepi pri izvajanju tran-
sporta	materiala	in	obiskovalcev	gora,…)	in	
Ukrepi za prilagajanje na posledice segrevanja 
ozračja v Alpah (poleg ukrepov za zmanjše-
vanje emisij toplogrednih plinov se morajo 
planinski športniki in zveze članice CAA 
pri svoji dejavnosti ukvarjati tudi z nujnim 
prilagajanjem na spremembe v Alpah, ki so 
pogojene s segrevanjem). CAA bo v namen 
ozaveščanja, informiranja in izobraževanja 
članov pripravila različne vzgojne materiale 
za različne ciljne skupine in na spletni stra-
ni ustvarila informacijsko zbirko primerov 
»dobre prakse« zvez – članic zato apelira, da 
ji le te posredujemo.

KONSAR si je že na letni seji 2010 zasta-
vila cilj pripraviti podatkovno banko gradiv 
in prvi predlog osnutka standarda za izobra-
ževanje za področje varstva narave in okolja 
do konca leta 2011. Prvi podatki so bili zbrani 
preko vprašalnikov, na katere smo odgovo-
rile posamezne zveze. V Komisiji za varstvo 
gorske narave PZS smo podatke aktualizirali 
pred odhodom na sejo, kjer so  bili tudi pred-
stavljeni.  V primerjavi z drugimi članicami 
CAA je po moji oceni osnovno izobraževanje 
za varstvo gorske narave, t.j. izobraževanje 
Varuhov gorske narave primerljivo predvsem 
z izobraževanjem za primerljive profile v DÄV, 
ŐAV,	AVS	in	CAI.	V		primerjavi	z	ostalimi	
zvezami pa se PZS odlikuje predvsem po 
vključenosti naravovarstvenih vsebin  v izo-
braževanje različnih ciljnih skupin (npr.: vo-
dniki PZS , markacisti, mladi, različne oblike 
izobraževanja na nižjih nivojih kot so različne 
planinske šole,..) Po predstavitvi izobraževanj 
v posameznih članicah in kratki razpravi smo 
prisotni na seji sprejeli dogovor, da posebna 
delovna skupina pri KONSAR nadaljuje z 
zbiranjem gradiv in opisov izobraževalnih 
programov  ter do konca tega leta pripravi 
podatkovno banko gradiv in osnutek stan-
darda za izobraževanje za področje varstva 
narave in okolja v članicah CAA.

Gradnja turistične infrastrukture v Alpah 
pogosto vstopa z drastičnimi posegi v naravo 
in pokrajino. Poleg klasičnih naprav kot so 
smučarske proge, žičnice in hoteli je v pre-
teklih letih opaziti porast naprav z elementi 
zabaviščnih parkov ali parkov doživetij kot so 
poletne sankaške proge, plezalni vrtci, razgle-
dne ploščadi, ipd.. Švicarji med nje uvrščajo 
tudi zavarovane plezalne poti. Te naprave oz. 
objekti naj bi delovali kot privlačne turistične 
točke in povečale prihodkovne možnosti žič-
ničarskih podjetij. Pri tem se pogosto degra-
dira podoba pokrajine. KONSAR - Komisija 

za varstvo narave in urejanje alpskega pro-
stora CAA si je za leto 2011 zadala cilj razviti 
skupno stališče v CAA vključenih združenj 
do te problematike. Kot osnova za to bodo 
uporabljeni podatki in mnenja posameznih 
zvez članic, ki jih bo delovna skupina dobila 
na osnovi vprašalnikov in drugih kontaktov.

Na dnevnem redu je bilo tudi poroča-
nje predstavnikov posameznih zvez članic 
o delovanju na področju varstva narave in 
okolja v letu 2010. Poročila so bila različno 
strukturirana tako po vsebini kot po obse-
žnosti. Nekatera so predstavila celovito delo-
vanje zvez na področju varstva narave v luči 
zasledovanja ciljev posameznih protokolov 
Alpske konvencije, druga pa so naštevala tudi 
število sej,...V razpravi so predstavniki drugih 
zvez izrazili začudenje ob v našem poročilu 
podanem dejstvu, da Slovenija ni sposobna 
sprejeti ustreznega predpisa za omejevanje 
voženj z motornimi vozili v naravnem okolju. 
Vsekakor je poročanje pomenilo predvsem 
izmenjavo dobre prakse, možno pa je bilo 
razbrati tudi različne pogoje organiziranosti 
in podpore zaposlenih v zvezah - članicah  ter 
seveda uspešnosti. Za ilustracijo moj prvi vtis 
(sporočilo načelniku komisije za VGN PZS 
takoj po vrnitvi s srečanja): »Če velja verjeti 
poročanju, je v sodelovanju z državo najdlje 
prišla Avstrija. Predstavnika sem razumela, 
da je ŐAV neke vrste strokovni servis tudi 
posameznim resornim ministrstvom. Pose-
bej je poudaril izjemno dobro sodelovanje  z 
Ministrstvom za okolje,.. nisem pa ga utegnila 
vprašati, če so od države za to tudi finančno 
stimulirani.« 

Pod točko razno smo bili udeleženci seje 
seznanjeni še s pismom CAA Deželni vladi 
Tirolske, v katerem je izraženo primerno ar-
gumentirano nasprotovanje širitvi smučišč 
na Piz Val Gronda. V bilateralnem razgovoru 
sem predstavnika ŐAV seznanila s stališčem 
PZS do nameravane gradnje vetrnih elektrarn 
v	Energetskem	parku	Peca.	Dobila	sem	povra-
tno informacijo, da imata odklonilno stališče 
tudi ŐAV in  SPD v Celovcu. Za odklonilno 
mnenje pa lahko najdemo podlago tudi v 
stališčih CAA do gradnje vetrnih elektrarn 
v Alpah iz leta 2006.

ZAKLUČEK:	 Aktivno	 sodelovanje	 na	
sejah organov mednarodnih združenj zago-
tavlja dober obojestranski prenos informa-
cij ter hkrati daje možnost sodelovanja pri 
oblikovanju skupnih stališč do posameznih 
skupnih vsebin. Varstvo gorske narave postaja 
vse pomembnejši del planinske dejavnosti na 
vseh področjih. To se na srečo začenja opažati 
tudi v programih posameznih komisij PZS, 
predvsem v Gospodarski komisiji in v Komi-
siji za pota. Vsekakor pa bomo problematiko 
lažje urejali, če bomo kot PZS aktivnejši in 
prodornejši v odnosu do državnih institucij 
na vseh nivojih.

Zaživele 
E-novice PZS

Zdenka Mihelič

V četrtek, 5. maja, je Planin-
ska zveza Slovenije začela 

z izdajanjem elektronskih no-
vic PZS. Z njimi želi PZS po 
elektronski pošti obveščati 
svoje člane, ljubitelje gora ... o 
delovanju tako Planinske zveze 
kot tudi planinskih društev, o pomembnih 
dogodkih, aktualnih razpisih, planinskih 
edicijah, jih osveščati, informirati, povabiti, 
jim predstaviti naše programe itd. 

V prvih številkah smo lahko brali o skup-
ščini in posvetu, Letopisu PZS za leto 20110, 
o tekmi za svetovni pokal v balvanskem ple-
zanju v Sloveniji, o razpisih (SPOT 2011, 
sofinanciranje usmerjevalnih tabel, prosto 
delovno mesto strokovnega delavca PZS);  
pa o majski številki Planinskega vestnika, 
usposabljanjih turnokolesarskih vodnikov, 
o seminarju družabnosti, naši odpravi Makalu 
2011,	odprtju	poti	na	Jezerski	vrh	…

Tedenske	E-novice	PZS	bodo	izhajale	ob	
četrtkih.

Obvestilo 
vodstvom 
planinskih 
društev

V skladu s sklepom Poslovnega odbo-
ra Slovenskega planinskega muzeja z 

dne, 23. maja 2011, vas obveščamo, da bo 
veljavnost potrdil za vplačani prispevek za 
izgradnjo Slovenskega planinskega muzeja 
potekla 31. decembra 2011.

Zato pozivamo vsa društva, da organizi-
rajo obisk svojih članov do tega datuma in s 
tem izkoristijo možnost brezplačnega ogleda 
muzeja.

Obenem pozivamo društva, ki svoje 
obveznosti še niso izpolnila, da le-to storijo 
čimpreje.

      Vodja Slovenskega planinskega muzeja
                                                                                         Miro Eržen
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DELO KOMISIJ PZS

KOMISIJA ZA 
ALPINIZEM

Sodelovanje 
gorskih 
vodnikov s PZS

Tadej Debevec

Pretekli teden je potekal zaključek letošnje-
ga izobraževanja Alpinističnih inštruktor-

jev pod okriljem Planinske zveze Slovenije. 
Kot primer dobre prakse, ki se lahko uve-

ljavi tudi na drugih vodniških področjih, ve-
lja omeniti sodelovanje gorskih vodnikov pri 
izobraževanju v okviru PZS. 

Dobro sodelovanje in pretok znanja sta 
vsekakor ustrezni popotnici za uspešno sode-
lovanje dveh glavnih organizacij na področju 
gorskih aktivnosti v Sloveniji.

Utrinek dela med zaključnimi izpiti 
iz skalne tehnike. foto arhiv ZGVS

Vseslovenski 
tabor 
alpinističnih 
družin 2011

Glede na naraščajoče število otrok po 
slovenskih plezališčih in gorah smo se 

odločili, da tudi letos organiziramo tabor-
jenje alpinističnih družin. Namen tabora je 
predvsem, da se družimo, spoznamo in kaj 
splezamo. Vsi vemo, da stvari lažje poteka-
jo, če imajo otroci družbo, mi pa soplezalce. 
Letošnji tabor, že četrti po vrsti, bo za razliko 
od predhodnih potekal pod gorsko skupino 
Wilder Kaiser na Tirolskem, med 23. in 30. 
julijem. Tabor bosta finančno podprla KA PZS 
in AO Rašica, ki je tudi organizator. 

DATUM: 23. – 30. julij 2011.

Takole luštno smo se imeli pretekla leta, 
foto arhiv AO Rašica

NASTANJENI bomo v kampu Seespitz na 
obrobju vasice Walchsee. Kamp se nahaja 
20 km severovzhodno od Kufsteina. Če kdo 
želi, se lahko nastani tudi v bližnjih apart-
majih. Pomembno je, da so atraktivne stene 
Wilder Kaiserja in plezališča v neposredni 
bližini (15 - 25 min). Na voljo bo tudi vodni-
ška literature tako za smeri v gorah, kot tudi 
za bližnja plezališča. Program tabora bomo 
prilagajali željam in potrebam udeležencev 
ter vremenskim razmeram, predvidene pa 
so sledeče aktivnosti:

- dopoldanski izlet do visokogorske koče  
   za vse udeležence,
- dopoldansko plezanje otrok in staršev  

            v plezalnem vrtcu,
- vsaj tri dni bo organizirano dopoldansko 
    varstvo in aktivnosti otrok z vzgojiteljico,
- popoldanski izlet v Kufstein in 
   brezplačen sladoled za vse mlade 
   udeležence,
- tekmovanje v »slack line«,
- kopalno popoldne ter
- tradicionalni - Nutella party.

CENA: vsaka družina zase krije stroške bi-
vanja in prevozov, skupne aktivnosti pa so 
brezplačne.

VARSTVO OTROK: bo organizirano v okvi-
ru možnosti in s sodelovanjem staršev. 

PRIJAVE: zaradi rezervacije kampirnih 
prostorov, prosim, posredujte svoje prijave 
na spodnji elektronski naslov najkasneje do 
15. junija 2011. 

Poleg družin ste vljudno vabljeni tudi vsi 
simpatizerji, saj je kakšna dodatna pomoč 
vedno koristna za varovanje, varstvo ali kaj 
podobnega. Vse aktualne novice o taboru 
bodo ažurno objavljene na spletni strani 
AO Rašica.

ZA	OSTALE	INFORMACIJE smo vam na 
voljo:
AO Rašica, http://ao.rasica.org, gorski. 
vodnik@gmail.com, 041 278 954.  
    
Razpis je objavljen tudi na spletni 
strani PZS, http://www.pzs.si/index.
php?stran=Novice&novica_id=5833. 

Lepo povabljeni, da se nam v čim večjem 
številu	pridružite	konec	julija	na	Tirolskem!

DELO KOMISIJ PZS

foto arhiv AO Rašica
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KOMISIJA ZA 
ŠPORTNO 
PLEZANJE

Tekma za 
svetovni pokal 
v balvanskem 
plezanju 
uspešno 
zaključena

Zdenka Mihelič

Športnoplezalno društvo Korenjak je pod 
okriljem Svetovne športnoplezalne zveze 

in Komisije za športno plezanje PZS v Občini 
Log - Dragomer 7. do 8. maja 2011 izvedel 
prvo tekmovanje za svetovni pokal v bal-
vanskem plezanju v Sloveniji. V nedeljo, 8. 
maja 2011, se je s spektakularnim finalnim 
nastopom tekmovanje za svetovni pokal v 
balvanskem plezanju zaključilo. Slovenijo sta 
najbolje predstavljali Katja Vidmar in Nata-
lija Gros z uvrstitvijo v finale ter doseženim 
skupnim 4. oz 6. mestom. 

V polfinale so se v kvalifikacijah, 7. maja, 
med moškimi uvrstili Klemen in Jure Bečan, 
Jernej Kruder in Domen Škofic. Žal se nobe-
nemu ni uspelo prebiti tudi v finale.

Med ženskami so v polfinalu slovenske 
barve zastopale Mina Markovič, Natalija Gros, 
Katja Vidmar in Katja Kadič, finale pa sta si 
priplezali Katja Vidmar in Natalija Gros.

Finale je ob glasnem vzpodbujanju šte-
vilnih obiskovalcev, navijačev in ob vodenju 
znanega slovenskega stand-up komika Boštja-
na Gorenca - Pižame ter Sergeja Ranđeloviča 
na bobnih in Janija Haceta (na bas kitari) iz 

skupine Siddharta doživel pravil spektakel. 
Plezalci so ob takem vzpodbujanju plezali še 
z večjim navdušenjem, vsako dobro potezo 
pa so navijači glasno pozdravili.

Nagrade finalistom (6) v obeh konku-
rencah in medalje najboljšim trem je podelil 
predsednik Planinske zveze Slovenije Bojan 
Rotovnik.

KONČNI	REZULTATI
moški:
1. Guillaume Glairon Mondet (Francija)
2. Dmitry Sharafutdinov (Rusija)
3. Kilian Fischhuber (Avstrija)
...
13. Klemen Bečan, SLO
15. Jernej Kruder, SLO
18. Jure Bečan, SLO
19. Domen Škofic, SLO
25. Jure Raztresen, SLO

ženske:
1. Anna Stöhr, AVT
2. Akiyo Noguchi, JAP
3. Alex Puccio, ZDA
4. Katja Vidmar, SLO
5.	Jenny	Lavarda,	ITA
6. Natalija Gros, SLO
...
11. Mina Markovič, SLO
18. Katja Kadič, SLO
27. Maja Vidmar, SLO
28. Mateja Hohkraut, SLO

MLADINSKA 
KOMISIJA

Delovna akcija 
v PUS Bavšica 
USPELA

Andrej Barovič

Med prvomajskimi počitnicami smo v 
Mladinski komisiji PZS organizirali 

delovno akcijo v PUS Bavšica. Akcija je po-
tekala od srede, 27., do petka, 29. aprila 2011. 

Sodelovalo nas je 12 planinskih navdušen-
cev iz različnih planinskih društev. Namen 
akcije je bil, da se Planinsko učno središče 
Bavšica pripravi na novo sezono tečajev in 
seminarjev. Očistili smo notranjost hiše  ter 
uredili okolico. Poleg tega smo se v četrtek,  28. 
aprila, pridružili PD Bovec pri urejanju pla-
ninske poti na planino Bala. Seveda pa nismo 
samo delali. Našel se je tudi čas za zabavo in 
sprehod v naravo. Delovno akcijo smo uspe-
šno zaključili v petkovih popoldanskih urah. 

Udeleženci delovne akcije v PUS Bavšica s člani 
PD Bovec po uspešnem urejanju planinske poti 

na Balo, foto Nuša VerdevGledalci in navijači so napolnili prostor do zadnjega kotička, foto Hestia pro

Organizatorje lahko samo pohvalimo za 
odlično organizacijo in izvedbo tekmovanja, 
prav tako vodjo tekmovanja Toma Česna, si-
cer načelnika Komisije za športno plezanje 
PZS;	našim	tekmovalcem	pa	čestitamo!

Zmagovalka Anna Stöhr, foto Hestia pro
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Seminar 
družabnosti 
v gorah 2011 
prežet z dobro 
voljo in soncem

Katja Maček

Od 6. do 8. maja je v Bavšici v okviru Mla-
dinske komisije PZS  potekal Seminar 

družabnosti v gorah. 15 udeležencev in 5 
članov vodstva se je igralo in zabavalo čez 
vikend, ki je bil prežet s soncem.

Začeli smo s preprostimi igrami, ki so strle 
začetno zadržanost, nato pa smo se smejali ob 
spoznavnih igrah, igrah za zabavne večere, 
štafetnih in velikih-strateških igrah ter igrah, 
ki popestrijo pohod ali pa kakšno drugo pro-
sto minuto. Oba večera sta prav tako minila 
ob igrah, drugi večer pa je vodstvo uprizorilo 
še pravi taborni krst z rabljem, sodnikom in 
»posebnimi efekti«, ki sodijo zraven. Udele-
žence so navdušili tudi bansi in petje ob kitari 
in harmoniki.

Po navadi v Bavšici vse prehitro mine. 
Tudi na seminarju družabnosti je bilo tako. 
V nedeljo smo imeli še kratek pohod, po-
poldne pa smo zaključili, vsi nasmejani in 
polni energije.

Za konec pa še - upam, da smo udeležence 
naučili veliko novih iger, ki bodo otrokom 
na taborih in drugih akcijah prižgale kakšno 
dodatno iskrico v očeh. :)

Slovensko 
planinsko 
orientacijsko 
tekmovanje 
2011

Andrej Špacapan

Državna orientacijska preizkušnja SPOT 
Primorska 2011, ki je potekala 21. in 22. 

maja 2011, je bila zaključek ligaških tekmo-
vanj, ki čez šolsko leto potekajo v leto v osmih 
področnih orientacijskih ligah po vsej Slove-
niji: Gorenjsko – Dolenjska, Savinjska, Roga-
ška, Podravska, Zasavska, Koroška, Primorska 
in področna orientacijska liga Smrekovec.

Organizacijo je letos prevzela Primorska 
orientacijska liga. Državno planinsko orien-
tacijsko tekmovanje je ob pomoči Odbora za 
orientacijo pri Mladinski komisiji Planinske 
zveze Slovenije, ki ga je tudi letos zastopal 
Dušan Prašnikar, organiziral Mladinski odsek 
Planinskega društva Ajdovščina in Planinske-
ga društva Vipava z organizacijskim vodjem 
Andrejem Špacapanom in s tehničnim vod-
jem Pavlom Makovcem na čelu. Na pomoč 
so jima priskočili še Urban Gregorc, Marija 
Čipić Rehar in Aljoša Rehar, Blaž Kodelja, Ur-
ška Nabergoj Makovec, Tadej Slokar in drugi 
prostovoljci iz okoliških planinskih društev.

V dveh tekmovalnih dneh je svoje znanje 
iz planinske orientacije pokazalo preko 300 
tekmovalcev	v	70	ekipah.	Ekipe	so	s	pomočjo	
zemljevidov z vrisanimi kontrolnimi točkami, 
ki so jih morale poiskati, čim hitreje prehoditi 
progo, na kateri so reševale tudi praktične 
naloge iz znanja prve pomoči, Planinske šole, 
orientacije, planinskih vozlov, ter dodatnim 

gladivom o Trnovskem gozdu. Poleg tega 
so morale ekipe dokazati svoje znanje tudi 
v teoretičnem znanju v obliki testa iz snovi 
planinske šole.

Tekmovalci v težjih kategorijah C, D in H 
so na sobotni dnevni tekmi, katero bi lahko 
začinila mimoidoča nevihta, nanizali dobrih 
25 kilometrov iz Stare šole na Kovku do poti 
po robu proti Colu, nato so jo ubrali mimo Ve-

likega Kamna in Škančarjev proti Vrhu Hoje 
in za Oblim vrhom nazaj do Stare šole, kjer 
je bil tudi cilj vseh naslednjih tekm. Na krajši 
nočni tekmi so morali tekmovalci na progi 
med Moljkovim hribom, Navršem, Sinjim 
vrhom in Oblim vrhom prikazati znanje v 
nočni orientaciji, pa tudi iznadljivost v iskanju 
odgovorov na vprašanja iz znamenj v okolici. 
V nedeljo so tekmovalci težjih kategorij zna-
nje orientiranja preizkušali čez drn in strn od 
štarta v Stari šoli na Kovku proti Otliškem 

DELO KOMISIJ PZS

Ena vesela za konec, foto Matej Lončar

Na kontrolni točki, foto arhiv organizatorja

Mladi zmagovalci SPOT 2011 v svoji kategoriji, foto arhiv organizatorja
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maju, prek vasi Otlica proti vrhu Potegle in 
Kališkem vrhu ter nazaj na cilj.

Nedeljski orientacijski labirint je tek-
movalce lažjih kategorij usmerjal po bližnji 
okolici poti po robu, s katerega je v lepem 
vremenu možen tudi pogled na Tržaški zaliv. 

Proga je tekmovalce od Cola proti Kovku in 
Lemoškem	griču,	zaselkom	Ernejci,	Kovšci	in	
Peterlini, Sinjim vrhom in Požganim gričom 
pripeljala do cilja.

Slovensko planinsko orientacijsko tekmo-
vanje SPOT Primorska 2011 je tako okronalo 

nove državne prvake v planinski orientaciji. 
Rezultati prvih mest vsake kategorije, za ka-
tere glavno - knjižno nagrado je prispevala 
Mladinska komisija PZS, so spodaj navedeni, 
sicer pa so rezultati s celotnim točkovanjem 
objavljeni na spletnih straneh PD Ajdovščina, 
PD Vipava in Mladinske komisije PZS.

Zmagovalci po kategorijah:
A kategorija: PD Poljčane - ekipa Lucky 5
B kategorija: PD Polzela - ekipa Gojzarji
C kategorija: PD Laško 
D kategorija: PD Domžale
E	kategorija:	PD	Polzela	-	ekipa	Kamplci
F kategorija: PD Ruše - ekipa Jurše
G kategorija: PD Žalec - ekipa Hmeljčki
H kategorija: skavti iz Ajdovščine - Steg  

             Ajdovščina Šturje 1

Na snidenje prihodnje leto na Slovenskem 
planinskem	orientacijskem	tekmovanju	2012!

 
Mladinska komisija Planinske zveze Slovenije

Dvorakova 9, 1000 Ljubljana
tel.: 01/434-56-89

fax: 01/43-45-691 (za MK)
elektronska pošta: mladinska.komisija@pzs.si

23. DRŽAVNO TEKMOVANJE MLADINA IN GORE ZA ŠOLSKO LETO 2011/12
Regijska tekmovanja bodo potekala 5. novembra 2011, in sicer na naslednjih področjih:

1. regija – Podravje, Pomurje, Koroška, Savinjska dolina
	 Izvajalec:	OSNOVNA ŠOLA BOGOJINA, PD MATICA MURSKA SOBOTA
2. regija – Primorska, Notranjska, Posočje
	 Izvajalec:	OSNOVNA ŠOLA CERKNO, PD CERKNO
3. regija – Ljubljansko območje, Gorenjska, Dolenjska in Bela Krajina, 

             Kamniško-bistriško območje, Zasavje
													 Izvajalec:	OŠ NAR. HER. MAKSA PEČARJA ČRNUČE, PD ČRNUČE

23. Državno tekmovanje Mladina in gore pa se bo pa odvijalo 14. januarja 2012 na OSNOVNI ŠOLI JANKA GLAZERJA V 
RUŠAH.

Prijave
Šola lahko prijavi več ekip (obrazec 1 ali razpis akcij MK PZS v letu 2011). Štiričlansko ekipo sestavljajo učenci in učenke od šestega 
do devetega razreda iste osnovne šole. Prijava ekipe, imenovanje izvajalca in obveščanje o tekmovanju za državno in regijsko raven 
potekajo skladno s skupnimi pravili ŠŠT (prek spletne aplikacije). Prijave pošljite do 20. septembra 2011 preko spletne aplikacije 
ter po pošti na naslov Planinska zveza Slovenije, Mladinska komisija, Dvorakova 9, 1000 Ljubljana.

Vsebina tekmovanja
Na regijskem tekmovanju udeleženci rešujejo naloge iz splošnih planinskih vsebin.
Na državnem tekmovanju bodo udeleženci v prvem delu tekmovanja reševali naloge iz splošnih planinskih vsebin. Drugi, finalni 
del, bo kviz. Če ima ena ali več šol enako število točk, tekmovalci rešujejo dodatne naloge in praktične naloge iz planinskih veščin. 

Veliko lepih gorniških užitkov in naj bo vaš korak varen, kjer koli boste hodili po naših in tujih gorah.

Koordinatorica tekmovanja Mladina in gore Brigita Čeh,
dodatne informacije: 041 977 469
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VODNIŠKA 
KOMISIJA

KOPNO IZPOPOLNJEVANJE VPZS, 
MDO PD LJUBLJANA
8. – 9. april 2011, Kamniška Bistrica  

ŠT. IME PRIIMEK DRUŠTVO

1 BRANKO ANDREJC RPD DOLGA POT DRAVOGRAD

2 DRAGICA ANDREJC RPD DOLGA POT DRAVOGRAD

3 IRENA BARAGA LJUBLJANA-MATICA

4 BORIS CERGOL OPD KOPER

5 TADEJA ČEŠKA DOMŽALE

6 KATARINA DROBNIČ STERLE BOHOR SENOVO

7 FRANC FAJFAR ZAGORJE OB SAVI

8 JASNA GRABELJŠEK DOMŽALE

9 JERNEJ GRAD DOMŽALE

10 BRANKO ILOTIĆ POLŽ

11 JERNEJ JUŽNA DOMŽALE

12 IVO KAVČIČ ŽIRI

13 MARJAN KOBAV KAMNIK

14 SEBASTJAN KOSEC JEGLIČ

15 MATEVŽ KOŠIR KAMNIK
16 JERNEJ LUKŠA LJUBLJANA-MATICA

17 MIHAELA OBLAK VEHAR ŽIRI

18 MATEJ OGOREVC DOMŽALE

19 BORUT PAŠKULIN PT LJUBLJANA

20 GAŠPER PINTARIČ ŠD BTC

21 VINKO PINTARIĆ ŠD BTC

22 ŠPELA PIRNAT DOMŽALE

23 JANEZ POGAČAR KOMENDA

24 IRENA RETKO LJUBNO OB SAVINJI

25 STANE SIMŠIČ KAMNIK

26 LUKA SKOČIR DOMŽALE

27 ZORAN SODNIK KOMENDA

28 MOJCA STRUNA DRAGO BREGAR

29 FRANC ŠTUPAR JEGLIČ

30 JOŽICA URŠIČ KOMENDA

31 JANEZ URŠIČ KOMENDA

32 MIHA VIDALI DOMŽALE

33 PRIMOŽ ZUPANČIČ RAŠICA

1 MARINKA KOŽELJ STEPIC

2 STANKO DOLENŠEK

3 DRAGO METLJAK 

4 BOJAN POLLAK

5 JANEZ AŽMAN

6 FRANE KEMPERLE
7 ALOJZ JERMAN

8 JOŽE ROŽIČ

9 VESNA HOMAR

10 MIRA AŽMAN

Vodstvo

KOPNO IZPOPOLNJEVANJE VPZS, 
MDO DOLENJSKE IN BELE KRAJINE
16. – 17. april 2011, Gorjanci 

ŠT. IME PRIIMEK DRUŠTVO

1 STANE BABIČ RIBNICA NA DOLENJSKEM

2 MARJETA BERGANT KRKA NOVO MESTO

3 BOJAN BREZOVAR POLET ŠENTRUPERT

4 JOŽE BUČAR POLET ŠENTRUPERT

5 GREGOR ČESNIK POŠTA IN TELEKOM LJUBLJANA

6 BRANKO DOLINAR KRKA NOVO MESTO

7 MILENA DRAGOŠ ČRNOMELJ

8 ALOJZ FLORJANČIČ LISCA

9 FRANC JAKOFČIČ SEMIČ

10 SONJA JERMAN ČRNOMELJ

11 DAMJAN KONČNIK VINSKA GORA

12 TOMAŽ KUMER VINSKA GORA

13 MARIJA LESJAK VINSKA GORA

14 ANTON MARKOVIČ KRKA NOVO MESTO

15 MAJDA MARKOVIČ KRKA NOVO MESTO

16 MARJAN OBLAK ŽIRI

17 JOŽE PAVLIN SEMIČ

18 TEJA PLEŠNIK VINSKA GORA

19 DUŠAN PLUT SEMIČ

20 ANTON PROGAR KRKA NOVO MESTO

21 MARKO REMS POHODNIK NOVO MESTO

22 ALOJZ RUPAR LISCA

23 DIANA SERINI KRKA NOVO MESTO

24 ROBERT SKOBE KRKA NOVO MESTO

25 MARTIN STARC VELIKE LAŠČE

26 VINKO ŠEŠKO LISCA

27 ROBERT ŠUBIC ŽIRI

28 JOŽE ŠVAJGEL VINSKA GORA

29 MOJCA VERČEK REMS POHODNIK NOVO MESTO

30 EMIL ŽAGAR VELIKE LAŠČE

Vodstvo

1 MARTIN LUZAR

2 FRANC KADIŠ

3 JOŽE KAMENŠEK

4 FRANCI KOKALJ

5 IZTOK BOKAVŠEK

6 PAVEL LESJAK

Seznam udeležencev

Seznam udeležencev

Seznam udeležencev

ŠT. IME PRIIMEK DRUŠTVO
1 STANISLAV STAREŠINIČ ČRNOMELJ
2 ROBERT CVITKOVIČ ČRNOMELJ
3 STANE POLJAK ČRNOMELJ
4 DARINKA GABERŠČIK POŠTA IN TELEKOM LJUBLJANA
5 INGRID PERŠOLJA POŠTA IN TELEKOM LJUBLJANA
6 PAVLE HABJAN ŽELEZNIKI

KOPNO IZPOPOLNJEVANJE VPZS, 
MDO PD GORENJSKE 
6. – 7. maj 2011, Valvasorjev dom 

DELO KOMISIJ PZS
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Vodstvo

1 JOŽE VARL
2 BORIS MADON

3 KLEMEN VOLONTAR
4 STANKO DOLENŠEK

5 JOŽE ROŽIČ
6 KLEMEN MEDJA
7 ANDREJ KUNSTELJ
8 MARTIN ŠOLAR

KOPNO IZPOPOLNJEVANJE VPZS,  
MDO PD KOROŠKE
6.  – 7. maj 2011, Smuč koča

ŠT. IME PRIIMEK DRUŠTVO
1 MARJAN EPŠEK DRAVOGRAD
2 JOŽICA HEBER DRAVOGRAD
3 ANDREJ HEBER DRAVOGRAD
4 IVANA KOTNIK DRAVOGRAD
5 ZDENKA KRAJNIK DRAVOGRAD
6 ZORAN ROŽIČ DRAVOGRAD
7 TONE CEPEC OŽBALT-KAPLA
8 IZIDOR MOČILNIK PREVALJE
9 KATJA ČREŠNIK RAC RADLJE OB DRAVI
10 SIMONA HLADE MAVC RADLJE OB DRAVI
11 IGOR LAUKO RADLJE OB DRAVI
12 VINKO MAVC RADLJE OB DRAVI
13 JOŽE APAT RAVNE NA KOROŠKEM
14 ALOJZ PRISTAVNIK RAVNE NA KOROŠKEM
15 KATJA ŠTERN RAVNE NA KOROŠKEM
16 JANEZ ŠTERN RAVNE NA KOROŠKEM
17 JOŽEF ŽUNEC RAVNE NA KOROŠKEM
18 PRIMOŽ AREH SLOVENJ GRADEC
19 ANDREJA BARL SLOVENJ GRADEC

Seznam udeležencev

Vodstvo

1 IVAN CIGALE
2 RUDI AMBROŽ

»Najstarejši udeleženec je štel kar 77 let, najmlajši udeleženec 32 
let, najmlajši »bodoči vodnik« pa le 3 mesece!« je	zapisal	Ivan	Cigale,	
vodja izpopolnjevanja.

7 KARIN VIDIC RADOVLJICA
8 ZLATKO ZEBIČ LISCA SEVNICA
9 UROŠ ŠKRJANEC POŠTA IN TELEKOM LJUBLJANA
10 JANJA UREVC RADOVLJICA
11 DRAGO KAJDIŽ ŽIROVNICA
12 MILAN KOS RADOVLJICA
13 MARIJA MAGAJNE LJUBLJANA-MATICA
14 EDVARD TOMŠIČ POLET ŠENTRUPERT
15 DUŠAN BREKIČ MEDVODE
16 BOŠTJAN KAPLAN DRAGO BREGAR LJ.
17 BARBARA OZEBEK RADOVLJICA
18 BOJAN ZAVRŠNIK ŽIROVNICA
19 ANA KEŠNAR JANEZ TRDINA MENGEŠ
20 JOŽEF HRIBERNIIK JANEZ TRDINA MENGEŠ
21 NINA BAGAR BLAGAJANA POLHOV GRADEC
22 JANEZ PRETNAR RADOVLJICA
23 MARJANA BOLTE-TURK RADOVLJICA
24 JANEZ BALOH RADOVLJICA
25 JANEZ OMAN JESENICE
26 POLDE BALAŽIČ POŠTA IN TELEKOM LJUBLJANA
27 PRIMOŽ GRIL JESENICE
28 KATJA ROGELJ POŠTA IN TELEKOM LJUBLJANA
29 ROBERT KLANČAR SREDNJA VAS V BOHINJU
30 JERCA ŠOLAR BLED
31 ŠPELA TURNA POLŽ VIŠNJA GORA
32 RUDI BERGELJ ŽIROVNICA
33 JURIJ ŽVAN GORJE
34 FRANČIŠKA JENSTERLE GORJE

20 JOVAN ĐURIČ SLOVENJ GRADEC
21 BORIS JELENKO SLOVENJ GRADEC
22 JOŽE SENICA SLOVENJ GRADEC
23 RAJKO VEČKO SLOVENJ GRADEC
24 RUŽA TEKAVEC POŠTA IN TELEKOM LJUBLJANA
25 MARIJA ERJAVEC BOČ KOSTRIVNICA
26 IZIDOR OGRAJENŠEK MERCATOR
27 SIMON OGRAJENŠEK POLZELA
28 ANDREJ KUZMAN VELENJE
29 GORAZD TANŠEK VELENJE

KOMISIJA 
ZA TURNO 
KOLESARSTVO

Kramp turca na 
Tolminskem tudi tretjič 
uspešna

Jože Rovan

Turni kolesarji smo se tudi letos, tokrat že tretjič zapored, dogovorili 
z markacisti PD Tolmin za skupno akcijo popravila planinskih 

poti v okolici planine Razor. 
Odločili smo se, da temeljito očistimo markirano mulatjero, ki 

se s planine Razor zložno spušča v Tolminske Ravne. Planinci jo 
uporabljajo pretežno za sestop (za vzpon večina izbere strmejšo mar-
kirano planinsko stezo), vse bolj pa je priljubljena tudi med turnimi 
kolesarji. Pot je bila zgrajena za vožnjo, zato ima zelo blage naklone 
in široke okljuke, na dveh odsekih, kjer pa gre za pešca le preveč 
naokrog, so markacisti označili krajši varianti. Na teh dveh odsekih 

3 FRANC KADIŠ
4 JANETA PUŠNIK , dr.
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smo očistili obe možnosti, kajti za kolesarje 
sta krajši varianti prestrmi. 

Razdelitev nalog ter skupin pa zagnani udele-
ženci so recept za udpešno kramp turco, 

foto Milan Rejec

Tokrat se nas je v nedeljo, 8. maja 2011, 
zbralo 22, od tega 4 markacisti PD Tolmin, 
2 člana GRZS postaje Tolmin in 16 turnih 
kolesarjev z vseh vetrov, največ prav iz Po-
sočja. Ta mulatjera se, za razliko od mnogih 
drugih, kljub častitljivi starosti dobro drži, 
večina škarp je še čvrsto na svojem mestu, 
seveda pa je bilo potrebno očistiti obilo listja, 
požagati nekaj rastja, ki sili na pot, odstraniti 
padle veje, odkopati nekaj podorov brežin in 
še zlasti pograbiti oz. zložiti na rob kamenje, 
ki se vali po pobočju.  Kopali smo, ravnali 
teren z rovnicami, grabili, odstranjevali po-
drto drevje. Kjer bi posameznik obupal, je 
tokrat zelo številna ekipa presenetljivo hitro 
napredovala. Dan je bil naenkrat naokoli, 
vračali smo se proti Koči na planini Razor, 
preganjali so nas že črni oblaki, ki so se vzeli 
od nekod izza Tolminskih gora. Medtem ko 
so zunaj že padale prve kaplje, smo posedli 
v jedilnici k večerji, ki jo je za nas pripravil 
gospodar koče Jože Mežnar s sodelavci. Pri-
srčna hvala, prileglo se je.

Ko se je večerja malo polegla, je seveda 
sledilo veliko zadovoljstvo, spust s kolesi v 
dolino po poti, ki smo jo ves dan urejali. Do 
Tolminskih Raven nas je tu in tam ujela še 
kakšna kaplja, ki se je izmuznila skozi pravkar 
olistano bukovje, v Ravnah pa se je spet široko 
posmejalo sonce. 

Za konec še na svidenje na kakšni podobni 
akciji, Kramp turca se je prijela, ta zgled bi 
veljalo posnemati tudi drugod po Sloveniji. 
Potrebni so le dva ali trije markacisti za delo 
z motorno žago in strokovno vodstvo, vse 
ostalo moštvo lahko sestavimo iz kolesarjev 
in drugih delavoljnih planincev.

Karta poti, ki so jo udeleženci kramp turce 
popravili. Pot je v karto zarisal Jože Rovan.

3. TURNOKOLESARSKI TABOR 
KTK KOPRIVNA 2011   

Komisija za turno kolesarstvo Planinske zveze Slovenije vas vabi na 3. turnokole-
sarski tabor, ki bo potekal med 10. in 15. avgustom 2011. Baza tabora bo v Planin-
skem domu Kumer v dolini Koprivne, kjer bo poskrbljeno za nastanitev, prehrano 
in družabne aktivnosti. 

UDELEŽENCI (vseh skupaj največ 20) boste razporejeni v dve manjši skupini 
(zahtevnejša in lažja). Spodnja starostna meja je dopolnjenih 15 let, mladoletne 
osebe pa se lahko tabora udeležijo samo v spremstvu staršev oz. drugih polnole-
tnih oseb. 
Ob druženju na kolesih bo poskrbljeno za različne spremljajoče aktivnosti (fa-
kultativni kolesarski izlet skozi rudnik, ogled Muzeja rudarjev v Mežici, planinski 
vzpon na Govco (Olševa), itd.), dodatne športne aktivnosti na igriščih pri domu, 
družabne večere z ogledom diapozitivov. Za dopolnitev programa bodo organizi-
rane strokovne delavnice s področja turnega kolesarstva (osnove tehnike vožnje, 
osnove	servisiranja	koles,	športna	prehrana,	načrtovanje	kolesarskih	tur	…).	

OBVEZNA OPREMA je tehnično brezhibno gorsko kolo s profiliranimi gumami 
in druga varnostna oprema, ki zagotavlja varno kolesarjenje (čelada, rokavice, 
itd.). Seznam potrebne opreme boste udeleženci dobili po prijavi na tabor.

DATUM: 10. – 15. avgust 2011.

KRAJ: Planinska koča Kumer v dolini Koprivne.

CENA: 190 EUR in vključuje: 5x polpenzion (vključen brezalkoholni napitek med 
in pri obrokih), 5x »lunch-paket« za na turo (žitna ploščica, sadje), 1x malica prvi 
dan, vodene kolesarske izlete, strokovne delavnice, gradivo (opisi poti, karte), 
zavarovanje in organizacijo tabora.  V ceno ni vključen prevoz do tabora, prevozi 
na dnevnega izhodišča tur ter fakultativni izleti. 
Vračila prijavnine v primeru upravičene odpovedi udeležbe: več kot 30 dni – 100 
% vračilo, 15 – 30 dni 50 % vplačila, 3 – 15 dni 20 % vplačila.

ROK PRIJAV: ponedeljek, 25. julija 2011.
Prijavnico najdete na http://www.pzs.si
Vsi kandidati morajo poslati prijavo na obrazcu PZS, in sicer na naslov: Komisija 
za turno kolesarstvo PZS, Dvorakova 9, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: 
turno.kolesarstvo@pzs.si.

POMEMBNO OPOZORILO: Pogoj za udeležbo je poravnana članarina v PD za 
leto 2011.
Pridržujemo si pravico do spremembe oziroma odpovedi programa zaradi objek-
tivnih okoliščin.

Vse morebitne dodatne informacije na e-naslovu: turno.kolesarstvo@pzs.si ali 
maac1975@gmail.com (vodja tabora Marjan Pučnik – Maac).

DELO KOMISIJ PZS
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ODBOR ZA 
PRIZNANJA

Na osnovi 15. člena Pravilnika o priznanjih 
Planinske zveze Slovenije (Obvestila 

PZS štev.3/2005) objavljamo

R A Z P I S 
NAJVIŠJIH  PRIZNANJ 

PLANINSKE  ZVEZE  SLOVENIJE 
ZA  LETO  2011

I.  SPOMINSKA PLAKETA

Spominska plaketa se podeljuje posamezni-
kom za njihovo uspešno delovanje in izjemne 
dosežke ob njihovih visokih življenjskih jubi-
lejih (najmanj 60, 65, 70, 75, 80, 85 in več let). 
Podeljuje se le posameznikom, ki so za svoje 
dosežke in delo že prejeli zlati častni znak PZS.
Spominska plaketa se podeljuje tudi planin-
skim društvom ter organizacijam ob njihovih 
jubilejih za najmanj 60-letno delovanje.
Spominska plaketa se lahko podeli posame-
zniku le enkrat.
Jubilej mora biti dosežen v koledarskem 
letu 2011.

II.  SVEČANA LISTINA

Svečana listina Planinske zveze Slovenije se 
podeljuje posameznikom ali planinskim or-
ganizacijam za izreden prispevek k razvoju 
planinske dejavnosti in za življenjsko delo.

Podeljeno je lahko največ 10 Svečanih listin 
letno.

Predlogi za obe priznanji morajo biti na obraz-
cu za planinsko priznanje poslani v šestih (6) 
izvodih pristojnemu meddruštvenemu odbo-
ru najkasneje do 15. septembra 2011.
Meddruštveni odbori morajo oblikovati svoja 
mnenja k predlogom in jih poslati Odboru za 
priznanja PZS najkasneje do 5. oktobra 2011.
Prepozno prispeli predlogi ne bodo obrav-
navani!
O dodelitvi razpisanih priznanj bo odločal 
Upravni odbor Planinske zveze Slovenije na 
seji v oktobru 2011.
Priznanja bodo podeljena na posebni slove-
snosti ob koncu leta 2011.

ODBOR ZA PRIZNANJA PZS
Predsednik

Jože MELANŠEK

OPOZORILO:
Čistopis Pravilnika o priznanjih PZS in Obra-
zec	sta	objavljena	v	OBVESTILIH	PZS	štev.	
3/2005 in na spletni strani www.pzs.si.

AKCIJA 
PLANINSKE 
ZALOŽBE                              

Približujejo se poletni meseci, ko je čas 
dopustov. Nekateri se boste odpravili v 

hribe, drugi na morje. Za krajšanje časa in 
za lažjo izbiro cilja vam je Planinska založba 
pripravila dve akciji. 

Narava v gorskem svetu

Do sredine junija še vedno velja akcija za 
učbenik Narava v gorskem svetu, ki vam je 
na voljo s 50 % popustom po ceni 10,41 €.

Najboljši način za varovanje in ohranjanje 
gorskega okolja je ozaveščanje, izobraževa-
nje in informiranje planincev in tudi drugih 
obiskovalcev gora. 

Varstvo gorske narave je bilo v okviru 
izobraževanj Planinske zveze Slovenije pri-
sotno že vse od leta 1954 (program za gorske 
stražarje). Varovanje narave je zdaj vključeno 
tudi v nekatere druge programe usposabljanj 
Planinske zveze Slovenije.

Skrb zavarstvo narave in okolja je zato 
ena temeljnih dolžnosti planinca in bistveni 
sestani del planinske vzgoje.

-50 %

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

55 krat Karavanke

Od sredine junija do sredine julija 2011 
vam je po znižani ceni s 50 % popustom na 
voljo izbirni vodnik 55 krat Karavanke, in 
sicer po ceni 14 €. 

Vodnik, 55 krat Karavanke, je izbirni 
vodnik, ki si privošči si 55 hlastnih ciljev. 
Razdeljen je na tematske sklope - izleti, ne-
zahtevni vrhovi, turni smuki, zavarovane poti, 
zasneženi žlebovi, brezpotje z lažjim pleza-
njem. Na 192 straneh vodnika najdemo tudi 
138 fotografij.

Iveri z Grintovcev
Od sredine julija do sredine avgusta 

pa lahko po znižani ceni s 50 % popustom 

-50 %

-50 %
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Izletniški 
vodniček 
Paklenica

Uredništvo Planinskega vestnika

Obveščamo vas, da bo junija poleg redne 
številke Planinskega vestnika izšla pri-

loga - izletniški vodniček po Paklenici. Avtor 
Mire Steinbuch je opisal enajst pohodniških 
tur v območju nacionalnega parka Pakleni-
ca, med drugim kanjona Veliko in Malo Pa-Prihaja nova 

knjiga Toneta 
Škarje Po svoji 
sledi

France Malešič, urednik knjige

Tik pred izidom je nova knjiga Toneta Škar-
je s pomenljivim naslovom Po svoji sledi.

Gre za najobsežnejše delo našega uglednega 
alpinističnega in odpravarskega veljaka, ki 
je bil pri vseh dogajanjih ves čas zraven pa 
vendar je vedno hodil povsem po svoji poti. 

Prvotna pobuda za izid alpinističnih in od-
pravarskih spominov ob njegovi 70-letnici 
je dozorela v praznovanje njegove 55-letnice 
alpinistične dejavnosti in v veliko veselje ob 
letošnjem državnem Bloudkovem priznanju. 
Nikakor ne gre za kakšno običajno dolžnostno 
ali protokolarno publikacijo, ampak za knjigo, 
ki je odlična, tako po vsebini kot po obliki, 

predvsem pa drugačna od naših dosedanjih 
knjig o odpravah. Pisal jo je pravzaprav vseh 
55 let, najprej na kratko v svoj dnevnik in 
samo zase, sedaj pa odkritosrčno in temeljito 
tudi za vse nas, ki smo dolga leta spremljali 
neverjeten razvoj in podvige slovenskega al-
pinizma in himalajizma. V knjigi nastopajo 
številni, skoraj vsi naši alpinisti in odpravar-
ji, s svojimi veselimi, resnimi in žalostnimi 
zgodbami. Pravzaprav skoraj o vsakem pove 
svoje ali o njem vsaj tisto, kar ga najbolj nepo-
sredno označuje in predstavlja, od mladostne 
razigranosti do preudarnosti v kasnejših letih. 
Vsakdo bo v knjigi našel svoje prijatelje in 
vzornike, ki so mu že dolga leta za zgled, ali 
pa se bo ob nesrečah otožno spominjal tistih, 
ki jih ni več, in se potem pri svojih dejanjih v 
gorah laže odločil tako, da bo bolj prav. 

Knjiga ni samo lep spomin na nekdanje dni, 
ampak tudi resen nasvet in opozorilo pla-
ninski organizaciji, kaj storiti, da bi še naprej 
ostajali pri bistvu našega planinstva in bi se 
ne lotevali spreminjanja tistega, kar je bilo 
dobro organizirano in uspešno speljano z 
veliko truda in odrekanja.

Na 414 straneh je polno številnih zanimivih 
zgodb in iskrivih misli, vsebino pa krasi o 250 
črnobelih in kar 461 barvnih fotografij. Na 
koncu so dodani seznami avtorjevih vzponov, 
odprav	(kar	17!),	knjig	in	člankov	(pri	katerih	
številu nima para), manj znanih izrazov in 
osebno kazalo, po katerem bo vsakdo zlahka 
našel, kje je kdo omenjen.Naj to vabilo h knjigi 
izzveni kot naše veselje ob avtorjevem še enem 
uspehu. Brez njegovega deleža, bi bila naš 
alpinizem in odpravarstvo neprepoznavno 
skromna, prav tako pa tudi naša alpinistična 
literatura brez njegove nove knjige. Takšni 
knjigi se bosta vrednost in pomen samo še 
stopnjevala. Pa vendar ne čakajmo in jo vze-
mimo v roke čim prej.

Izid knjige: junij 2011.

Cena: do 15. avgusta 2011 knjigo lahko kupite 
po akcijski ceni 39,92 € (redna cena 49,90 €).

Informacije in naročila za VSE EDICIJE:
•	 Planinska založba, 

Dvorakova ulica 9, p. p. 214, 
SI-1001	Ljubljana,
Tel.: 01 / 43 45 684, 
Fax: 01 / 43 45 691,
E:	planinska.zalozba@pzs.si	ali	
preko spletnih strani PZS: www.pzs.si.

•	 Slovenski planinski muzej, 
Triglavska cesta 49, 4281 Mojstrana,
Tel. (0)8 380 67 30, 
Fax: (0)4 589 10 35, 
E:	info@planinskimuzej.si.

Večkrat sem razmišljal o tebi,  

o tvojem življenju viharnika,  

ki je ves čas kljuboval vetrovom,  

in o najinem, včasih nerodnem odnosu,  

ko še nisva znala sprejeti drugačnosti  

drug drugega.  

Bila sva si preveč podobna … 

Bil si mi velik učitelj življenja, čeprav te nisem  

vedno razumel – morda je bistvo prav v tem.  

Ostani še naprej kozorog;  

malo ljudi zna biti samih,  

še manj osamljenih.  

Zato so nama stene  

povedale več.

Namasté …

                                      Tomaž Humar
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PO SVOJI  SLEDIPO SVOJI  SLEDIPO SVOJI  SLEDIPO SVOJI  SLEDI

klenico, Bojinac, Veliko Rujno in še druge 
zanimive cilje. 

Vodniček bodo naročniki prejeli tako kot 
običajno skupaj z revijo, po ceni 3 € pa ga 
boste lahko kupili tudi v Planinski založbi 
na Dvorakovi 9 v Ljubljani. 

VODNIČEK
Nacionalni park Paklenica
Steze v samotnem kraljestvu južnega Velebita
Besedilo: Mire Steinbuch
Zemljevid: Andrej Stritar

Jagin kuk , foto Mire Steinbuch

Južni Velebit - Paklenica, foto Andrej Trošt

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

dobite	knjigo	Iveri	z	Grintovcev,	in	sicer	po 
ceni 9,18 €.

V knjigi nam Vlasto Kopač s svojo radoži-
vostjo pripoveduje o nekdanjih časih in ljudeh 
v naših gorah na južnem delu Kamniško-Sa-
vinjskih Alp. Vsebina je zaokrožena v navi-
dez preproste zgodbe o ljudeh in dogodkih. 
Pripovedi ves čas zrcalijo prvobitnost, vmes 
pa zažarijo posamezne posebnosti, povedane 
preprosto in mimogrede. Zavemo se, da gre 
za nekaj starodavnega in dragocenega, kar je 
avtorjeva beseda otela pozabi.  

DELO KOMISIJ PZS
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Odstranitev 
vlečnice na Lisci

Rok Petančič

V torek, 10. maja 2011, je »padla« severna 
vlečnica (ob progi Baumkircher) na Li-

sci, ki je bila nameščena leta 1973.
Gre za poseg, ki bo okolje na Lisci povrnil 

v bolj naravno stanje. Vlečnica je bila zasta-
rela	in	ni	bila	v	uporabi	več	kot	20	let!	Poseg	
odstranitve je potekal na pobudo lastnikov 
zemljišč, tudi PD Lisca Sevnica, opravil pa 
ga	je	Edi	Pajk.

foto Rok Petančič

Deveta akcija 
tolminskih 
markacistov

Igor Mlakar

Čeprav je šele konec aprila, so tolminski 
markacisti uspešno končali že deveto 

akcijo na planinskih poteh.

Slovenska planinska pot, ki poteka od 
Krnskega jezera vse do Vogla po stari itali-
janski mulatjeri, grajeni za potrebe obrambe 
rapalske meje, je vsekana v skalo in podprta 
z suhimi zidovi, blagimi nakloni ter ostrimi 
serpentinami ter čudovitim razgledom.

Utrjena je bila predvsem za prehod vo-
jaščine in tovornih živali po visokogorju iz 
let pred drugo svetovno vojno. Zaradi neza-
dostnega, zahtevnega, predvsem pa dragega 
vzdrževanja, mu kljub združenimi močmi 
markacistov PD Tolmin, lovcev LD Tolmin 
in Komisije za pota pri PZS za normalno 
vzdrževanje še vedno primanjkuje ljudi in 
denarja. Prav tako pa pristojne inštitucije ni-
majo posluha za obnove teh poti, saj so ne-
pridobitne in se nezadržno vraščajo v vedno 
večjo zaraščenost, krajine izginjajo v plazovih 
in podorih ter se na mnogih mestih ohranjajo 
samo na starih fotografijah.

Za predvideno obnovo zahtevnega dela 
poti, ki so ga prvič sanirali leta 2001 z name-
stitvijo jeklenic, nato konec 2007 z montažo 
stopnih klinov, se je PD Tolmin zaradi velike-
ga obiska in glede na to, da je tudi Slovenska 
planinska pot, odločilo, da zahteven del poti 
popravimo in izdela lesen most. Tako je v 
preteklem letu helikopter slovenske vojske 
pripeljal les in kline do delovišča, akcija pred-
videna za junij pa je bila prestavljena na april, 
saj je vreme to dopuščalo. Dan prej smo se 
ob sodelovanju in dogovoru z lovsko družino 
Tolmin povzpeli do lovske koče na planini 
Dobrenjšca, kjer smo prenočili, naslednji dan

pa v zgodnjih urah ob napovedi popoldanskih 
ploh podali na tri četrt ure oddaljeno mesto 
sanacije. Ob veliki prizadevnosti članov LD 
Tolmin, markacistov PD Tolmin (tudi čla-
nov tehnične podkomisije Komisije za pla-
ninske poti PZS) smo v enem dnevu zavrtali 
in montirali ležišča za nosilno konstrukcijo 
ter namestili macesnova bruna. Odseke poti 
smo očistili nanosov kamenja in grušča, na 
odseku pri planini pa dodatno namestili še 
15 m jeklenice.

Pohvaliti je treba vse prisotne, saj so s tež-
kimi nahrbtniki pritovorili pod previs vsak po 
25-30 kg opreme, opravili še težko in zahtevno 
akcijo, prav v napovedanih 

Zahtevno delo tolminskih markacistov na deveti akciji, foto Igor Mlakar

Bruna so nameščena, foto Igor Mlakar
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plohah pa pritovorili vse orodje tudi v dolino 
do avtomobilov.

PD Tolmin je že večkrat dokazalo, da z 
skupnim sodelovanjem vseh uporabnikov 
planinskih poti dosežemo zavidljive rezul-
tate na obnovah .

Tako se v predelu pod vrhovi Kuntarja, 
Bogatina in Tolminskega Kuka nadaljujejo 
uspešne akcije z LD Tolmin, na baškem delu 
po	E7	pa	z	vsakoletno	krampo	turco	v	sodelo-
vanju s Komisijo za turno kolesarstvo pri PZS.

Finančno breme, ki ga nosi PD Tolmin pri 
obnovah, jim pomaga razbremeniti občina 
Tolmin in Komisija za pota pri PZS predvsem 
z opremo in člani tehnične podkomisije, s 
helikopterskim prevozom material ter zava-
rovanjih.

Krkin pohod 
na Pohorje in 
odprtje poti na 
Jezerski vrh

Krka d.d.

Krkaši, ki so se povzpeli na Jezerski vrh, 
imajo po trinajstih osvojenih slovenskih 

vrhovih za sabo že več kot 55 ur hoje. V 
soboto, 14. maja 2011, se jih je več kot 300 
odpravilo na Jezerski vrh.

Ob 9. uri so se zbrali pred hotelom Planja 
na Rogli in se skupaj s spremljevalci, vodniki 
Planinskega društva Lovrenc na Pohorju, 
Planinskega društva Mislinja in Planinskega 
društva Krka Novo mesto odpravili na Jezerski 

vrh. Pri Ribniški koči na Pohorju je potekala 
osrednja prireditev s predstavitvijo Krkine 
akcije in predajo Krkinega žiga Planinski 
zvezi Slovenije. Žig je vsem planincem na 
voljo v Ribniški koči. Trinajsti žig Krkinih 
planinskih poti je iz rok predsednika uprave 
in generalnega direktorja Krke Jožeta Colariča 
prevzel predsednik PZS Bojan Rotovnik.

Glavni namen akcije krkašev, pravijo kr-
kaši: je ozaveščati Slovence o pomenu lastne 
skrbi za zdravje in jih spodbujati k hoji, ki je 
najpreprostejša vadba za izboljšanje telesnega 
in duševnega počutja. Ljubitelji pohodništva 
ste vabljeni, da se povzpnete na vrhove, na 
katere vodi Krkin znak, kadarkoli utegnete 
in kolikor-krat želite. Na ta način lahko veliko 
naredite zase in za svoje zdravje.

Krka, d. d., Novo mesto in Planinska zveza 
Slovenije sta se leta 2009 lotili označevanja 
in urejanja 15 pohodniških poti, ki so med 
Slovenci posebno priljubljene. 

Izbrali	so	naslednje	poti:	na	Čaven,	Vi-
ševnik, Raduho, Peco, Jezerski vrh, v Mursko 
Soboto, na Boč, Lisco, Planino v Podbočju, 
Trdinov vrh, Šmarno goro, Polhograjsko 
Grmado iz doline Ločnice, Polhograjsko 
Grmado iz Polhovega Gradca ter na Slavnik 
in v Strunjan. Do konca akcije ostajata le še 
Raduha in Peca.

Predsednik uprave in generalni direktor Krke Jože Colarič je predal že trinajsti žig Krkinih planinskih 
poti predsedniku Planinske zveze Slovenije Bojanu Rotovniku. Foto arhiv Krka.si

Postanek pri Ribniški koči, foto arhiv Krka.si

35. spominski 
in rekreativni 
pohod na Blegoš

Tone Tomše

V nedeljo, 8. maja 2011, je Planinsko dru-
štvo Gorenja vas v sodelovanju s PD 

Škofja Loka organiziralo že 35. tradicionalni 
spominski in rekreativni pohod na Blegoš, ki 
se ga je ob zelo lepem vremenu udeležili več 
kot 2.000 udeležencev. 

Pohod je vsekakor dokaz, da ljudje po-
trebujejo tako obliko rekreacije in druženja. 
Planinsko društvo Gorenja vas je ob tej sve-
čani priložnosti organiziralo tudi kulturno 
prireditev, v kateri je nastopila vokalna skupi-
na Cantabile in harmonikašica Anja Koračin. 
Žan Pelipenko in Klemen Dolenc iz podru-
žnične šole Javorje pa sta zaigrala odlomek 
iz Cvetja v Jeseni. Zatem so prisotnim zapeli 
tudi mladi planinci iz Osnovne šole Poljane. 
Program je vodil in pripravil Valentin Bogataj.

Planinci so prisluhnili programu in mladim 
glasbenikom, foto Rudi Zadnik

Predsednica Planinskega društva Gorenja 
vas Alenka Pivk pa je na slavnostni podelitvi 
podelila tudi priznanja za 20., 25. in 30. ude-
ležbo na pohodu na Blegošu. Med pohodniki 
sta bila tudi dva pohodnika, ki sta se udeležila 
vseh 35. organiziranih pohodov. Slavnostni 
govornik na prireditvi je bil Tone Tomše, 
podpredsednik PZS. 

Pri organizaciji pohoda so sodelovali 
številni člani PD Gorenja vas. 

Lepo vreme je privabilo veliko planincev,
 foto RUdi Zadnik
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20-letnica 
odprtja Ormoške 
planinske poti

Tone Tomše

V soboto, 14. maja 2011, so se zbrali številni 
planinci na 9. tradicionalnem pohodu po 

Ormoški planinski poti. Letošnji pohod je bil 
posvečen	tudi	20-letnici	odprtja	ORMOŠKE	
PLANINSKE	POTI,	ki	je	v	celoti	dolga	kar	
72 kilometrov. Planinska pot povezuje ob-
čine Ormož, Središče ob Dravi in Sv.Tomaž. 
Poteka pa po osrčju Prlekije, med vinogradi 
in sadovnjaki Ormoško-ljutomerskih goric. 

Zbrali smo se ob 8. uri na železniški postaji 
v Ormožu, od koder smo se nato popeljali z 
vlakom	do	Ivanjkovcev.	Na	vlaku	je	bila	že	šte-
vilna	skupina	planincev	iz	Ptuja	in	okolice.	Iz	
Ivanjkovcev	smo	pot	nadaljevali	po	Ormoški	
poti do domačije Meškovih v Lahoncih, kjer 
je bila ob 9. uri tudi osrednja svečanost ob 
20-letnici Ormoške planinske poti. Po zvokih 
ansambla, ki nas je sprejel že na prihodu, so na 
prireditvi spregovorili predsednik PD Ormož 
Marjan Kukovec, podpredsednica PZS Slavica 
Tovšak in podpredsednik PZS Tone Tomše. 

Na koncu je vse pozdravil še domačin 
in planinec s srcem in dušo Ciril Meško. Po 
končani svečanosti je sledila še skromna po-
gostitev in udeleženci pohoda so se podali čez 
Runeč, Stanovno, Strezetino, Litmerk in Do-
bravo v Ormož. Lepo sončno vreme, prijazni 
gostitelji in odlična organizacija so prispevali 
k res prisrčnemu planinskemu vzdušju.

Drugo srečanje 
PO MO Podravja 
in Pomurja 

Primož Trop

PO MO Podravja in Pomurja je v soboto, 9. 
aprila, organiziral že drugo srečanje mla-

dih planincev, ki je bilo namenjeno otrokom 
iz vrtcev in prve triade osnovnih šol.

Srečanja so se udeležili planinci iz 

Dupleka, Lenarta, Ptuja in Slovenske Bistri-
ce. Z vlaka smo izstopili na železniški postaji 
Ponikva. 

Pot nas je po zložni poti vodila do roj-
stne hiše Antona Martina Slomška, nato do 
razgledne cerkvice sv. Ožbalta in naprej do 
rastišča velikonočnic. Te so letos že odcvetele 
…	Med	potjo	smo	videli	tudi	nekaj	zanimi-
vosti Ponkovškega krasa.

Na travniku, kjer so cvetele češnje in hru-
ške,	smo	pripravili	štafetne	igre!	V	kategoriji	
vrtcev je bilo zelo, zelo zabavno. Ob koncu naj 
povem, da smo bili zmagovalci vsi.

Druženje je vedno lepo, foto Primož Trop

Svečano odprtje 
Slovenjegoriške 
planinske poti 

Tone Tomše

V soboto, 21. maja 2011 se je ob 9. uri v 
središču Juršincev pričel pohod Planin-

skega društva Ptuj po novo-odprti Slovenje-
goriški planinski poti. Po nagovoru župana 
Alojza Kaučiča in Uroša Vidoviča, predse-
dnika organizacijskega odbora Slovenjego-
riške planinske poti, je kolona pohodnikov 
krenila mimo turistične kmetije Toplakovih 
in Herbersteinove kleti do Puhovega muzeja 
v Sakušaku, kjer je bila ob 10. uri svečano 
odprtje poti s kulturnim programom in 

nagovori gostov. Sakušak je rojstni kraj iz-
umitelja in tovarnarja Janeza Puha. Pohod 
se je nato nadaljeval do turistične kmetije 
Amur v Bodkovcih ter naprej na Polenšak, 
kjer je bil daljši postanek z pogostitvijo. Sledil 
je vzpon na Prerad od koder so se pohodniki 
čez Zamušanski vrh spustili do Gorišnice. Pri 
Dominkovi domačiji je bil zaključek otvori-
tvenega pohoda. 

Podpredsednika PZS na slovesnosti,
foto Vika Meterc

Začetek pohoda, foto Vika Meterc

Veseli na poti, foto arhiv S. Tovšak
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NOVICE PLANINSKIH DRUŠTEV

Slovenjegoriška planinska pot je sicer 
dolga 93 kilometrov in poteka po Srednjih 
Slovenskih goricah ter delu Ptujskega in 
Dravskega polja. Prične se v najstarejšem 
slovenskem mestu Ptuju ter poteka čez Vur-
berk, skozi Trnovsko vas, Vitomarce, Juršince, 
Polenšak, Gorišnico in Markovce nazaj v Ptuj. 
Na poti je 12 kontrolnih točk z žigi, ki jih je 
treba odtisniti v dnevnik. Obstajata pa tudi 
posebna zloženka in vodnik z opisom poti in 
znamenitostmi krajev ob poti. 

Lepo sončno vreme je še dodatno po-
skrbelo za prijetno vzdušje za več kot 250 
pohodnikov. Svoje pa je prispevala še izre-
dna gostoljubnost domačinov, ki so na več 
postajališčih izdatno poskrbeli, da pohodniki 
niso bili lačni in žejni.

Slovesno odprtje 
planinske poti 
čez Ljubljanski 
grad

Tone Tomše

V sredo, 25. maja 2011 je bila ob antenskem 
stolpu na Šancah na Ljubljanskem gra-

du svečano odprta nova planinska pot. Pot 
je uredilo Planinsko društvo RTV Ljubljana 
s pomočjo Mestne občine Ljubljana in pod 
pokroviteljstvom Ljubljanskih mlekarn d.d., 
ki so tudi pokrovitelj te poti. 

Med številnimi obiskovalci in vabljeni-
mi gosti je bil navzoč tudi prvi predsednik 
Republike Slovenije in častni občan Mestne 
občine Ljubljana g. Milan Kučan. Prisotne 
je najprej pozdravil predsednik PD RTV 
Ljubljana Branko Krebs. V svojem govoru 
je poudaril pomen Šanc za razvoj planinstva 
in predvsem za razvoj oddajniškega omrežja. 

Svoja nagovora sta imela še podžupan Me-
stne občine Ljubljana Jani Möderndorfer, ki je 

tudi slovesno odprl pot in generalni direktor 
javnega zavoda RTV Slovenija mag. Marko
Fili. V kulturnem programu so sodelovali 
učenci Osnovne šole Toneta Čufarja iz Lju-
bljane in ansambel Ruševci. Program je po-
vezovala Ana Lucija Tonejc.

Tako so planinci PD RTV Ljubljana, ki 
so uredili pot, svoji vezni planinski poti po 
oddajniških točkah RTV Slovenija, ki ima 
kontrolne postaje na vseh vrhovih, na katerih 
stojijo radijske in televizijke antene, dodali še 
novo kontrolno točko – ob antenskem stolpu 
na grajskih Šancah. 

Razpis za najem 
Planinskega 
doma na Kumu
Planinsko društvo KUM Trbovlje zbira 
ponudbe za najem Planinskega doma na 
Kumu, 1211 m. 

Na razpis se lahko prijavijo pravne in fi-
zične osebe, ki izpolnjujejo pogoje na osnovi 
Zakona o gostinstvu in Pravilnika o upra-
vljanju, poslovanju in opremi planinskih koč.

Delo je primerno za zakonski par z izku-
šnjami pri oskrbovanju in delu na planinski 
koči.

Interesenti	naj	v	pisni	vlogi	predstavijo	
svoje izkušnje in morebitne reference. 

Vse dodatne informacije lahko interesenti 
pridobijo pri predsednici Marjeti Bricl (051 
377 502). 

Ogled koče je možen po dogovoru. 

Pisne vloge sprejemamo do 15. junija 2011 
v zaprti kuverti z oznako »razpis-oskrbnik« 

na naslov: 
PD KUM Trbovlje, 
Ulica 1. junija 2, 
1420 Trbovlje.

Planinski dom na Kumu

Razpis za najem 
Planinskega 
doma na 
Zasavski Sveti 
gori 

 

  Planinsko društvo Zagorje ob Savi obja-
vlja RAZPIS za najem Planinskega doma 
na Zasavski Sveti gori (846 m). 

Vloge z vsemi dokazili in opisom vizije 
razvoja doma na Zasavski Sveti gori priča-
kujemo do 10. junija 2011.

na naslov: 
Planinsko društvo Zagorje ob Savi, 
Cesta zmage 14, 
1410 Zagorje ob Savi.

Planinski dom na Zasavski Sveti gori

Del pohodnikov na poti, foto Vika Meterc
Mladi glasbeniki in udeleženci prireditve ob od-
prtju poti čez Ljubljanski grad, foto Tone Tomše
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NEFIKS nagrada - 
nagrada, ki šteje!

Podelitev nagrad bo v torek, 7. junija 2011, 
ob 17. uri, v mestni hiši, v Ljubljani. Zavod 

Nefiks razpisuje Nefiks nagrado - nagrado, 
ki	šteje!	V	vseslovenski	akciji	lahko	sodeluješ	
tako,	da	izpolniš	prijavnico!	Še	prej	pa	vse	
svoje neformalno pridobljeno znanje vpiši v 
Nefiks ali e-Nefiks in osvoji bronasto, srebr-
no ali zlato priznanje. Vpisuješ lahko tudi za 
nazaj!	Rok za oddajo prijav je 4. junij 2011. 

Tudi mladi planinci od 14. leta naprej - 
tisti, ki s svojimi planinskimi udejstvovanji in 
neformalnim učenjem že pridno izpolnjujete 
Nefiks in tisti, ki tega še ne poznate prav dobro 
-	vabljeni	k	sodelovanju!	Planinska	društva	
pa vabimo k vpisu v Nefiks aktivnosti mladih.
Kategorije nagrade
Prijaviš se lahko, če imaš:
- 10 ali več vpisov v Nefiks - bronasto  
    priznanje,
- 15 ali več vpisov - srebrno priznanje,
- 20 ali več vpisov - zlato priznanje.
Svoje vpise pošlji skupaj s prijavnico, in sicer:
- če imaš knjižico, lahko svoje vpise pošlješ   
   prefotokopirane na naslov Zavod Nefiks, 
   Rakovniška 6, 1000 Ljubljana.
- če pa vpisuješ v e-Nefiks, pošlji vpise v pdf 
  obliki na info@nefiks.net ali po pošti na  
  naslov Zavod Nefiks, Rakovniška 6, 1000  
  Ljubljana, s pripisom Nefiks nagrada.

Na podelitvi nagrade bodo, poleg mla-
dih, tudi delodajalci, ki Nefiks poznajo in 
upoštevajo, direktor Urada za mladino in 
predstavniki MOL ter predstavniki prodaj-
nih mest Nefiksa po Sloveniji. Vabijo pa tudi 
vse mladinske organizacije, mladinske centre, 
študentske klube in ostale, da motivirajo mla-
de za sodelovanje - in jim tudi sami vpišejo 
kakšno aktivnost.

Neformalno pridobljeno znanje je ključ-
nega pomena na veliko področjih človekovega 
življenja. 

Namen priznanja - nagrade je spodbu-
jati mlade k beleženju znanja, sposobnosti 
in spretnosti pridobljenih z neformalnim in 
priložnostnim učenjem (seminarji, delav-
nicami, prostovoljnim delom, študentskim 
delom). Motivirati želijo njihove delodajalce 
in mentorje, da jim pri tem pomagajo, tako 
da njihova prizadevanja na tem področju 
nagradijo in upoštevajo.

Prav tako se trudijo zagotoviti širšo prepo-
znavnost pomena razvoja kompetenc (znanja, 
sposobnosti, spretnosti) skozi neformalno 
učenje in mladinsko delo ter v ta proces vklju-
čiti širšo družbo - medije, oblikovalce politik, 
delodajalce, strokovnjake. Nagrada podpira 
prizadevanja, da bi mladi lažje prišli do želene 
zaposlitve, zato so v tej vseslovenski akciji 
združeni mladi, delodajalci in ostali ključni 
deležniki, ki mladim na poti osamosvajanja 
lahko pomagajo.

Alpska konven-
cija bo podprla 
projekte 
Stalni sekretariat 

Alpske konvencije 
je pripravil poseben 
program za podporo 
projektom, ki udejanjajo Alpsko konvenci-
jo in njene protokole na posameznih obmo-
čjih.	Imate	dobro	idejo/projekt,	ki	pospešuje	
trajnostni razvoj gorskih območij v Alpah? 
Alpska	konvencija	vas	lahko	pri	tem	podpre!	

3 nagrade, vsaka pa 10.000 € in 3 nagra-
de po 5.000 € bodo s strani Stalnega sekreta-
riata Alpske konvencije podeljene najboljšim 
idejam in projektom v treh kategorijah:
- 1 nagrada 10.000 € in 1 nagrada 5.000 € za  
   projekte v občinah z manj kot 500 prebivalci
- 1 nagrada 10.000 € in 1 nagrada 5.000 € za  
   projekte namenjene mladim
- 1 nagrada 10.000 € in 1 nagrada 5.000 € za 
  projekte s področja prebivalstva in kulture

NAVODILA ZA SODELOVANJE IN 
POSTOPEK IZBORA

Predlogi morajo biti povezani z izvaja-
njem načel Alpske konvencije, vključujoč pro-
tokole Alpske konvencije. Načela je mogoče 

najti v naslednjih dokumentih: 
- Priročnik za izvajanje Alpske konvencije 
s primeri dobrih praks za slovenske občine,

- Akcijski načrt za podnebje v Alpah, 
- Deklaracija o prebivalstvu in kulturi,
- Dobre prakse, ki so na voljo na spletni strani 
Alpske konvencije.

Svoje predloge nam pošljite na podlagi 
priloženega obrazca - prijavnice. Predloge 
lahko predložite v kateremkoli od štirih ura-
dnih jezikov Alpske konvencije (v francosšči-
ni, nemščini, italijanščini in slovenščini) ali 
v angleščini.

ROK ZA ODDAJO predlogov: 30. av-
gust 2011 do 23:59.

Katerikoli posameznik ali privatna/ javna 
organizacija, ki izpolnjuje razpisane pogoje, 
se lahko prijavi na razpis. 

Prijavnice pošljite po elektronski pošti na 
naslov: award2011@alpconv.org. 

Predlogi se lahko nanašajo na nove pro-
jekte ali tiste, ki že potekajo, vendar se še niso 
zaključili.

KRITERIJI izbora
Ideja/projekt	 se	 mora	 odvijati/izvajati	

na območju Alpske konvencije (oglejte si 
seznam občin, ki se nahajajo na območju 
Alpske konvencije).

Projekt je tesno povezan s cilji in načeli 
Alpske konvencije.

Predvideno je preverjanje kratkoročnih 
rezultatov: izvedljivost je ključnega pomena.

Glavni kriterij ocenjevanja bo izvirnost 
in inovativnost predlagane ideje, predviden 
ali verjeten učinek, kakor tudi relevantnost 
za Alpsko konvencijo.

Projekt mora povečati razpoznavnost 
Alpske konvencije.

Projekt mora vključevati ekonomsko, 
socialno in kulturno dodano vrednost.

Projekt lahko le v omejenem obsegu vpliva 
na naravo in okolje.

Voden mora biti po načelih dobrega go-
spodarjenja.

Projekt bi se v prihodnje morebiti lahko 
prenesel tudi na druge občine.

Ocenjevanje in administracija
Stalni sekretariat Alpske konvencije bo 

izbral predloge projektov/idej, ki bodo na-
grajeni. Na odločitev Stalnega sekretariata se 
ni mogoče pritožiti. 

50 % od vsake podeljene nagrade bo po-
deljenih 7. novembra 2011 na lokaciji, ki bo 
sporočena naknadno, in sicer ob dogodku 
namenjenem proslavitvi 20. obletnice pod-
pisa Alpske konvencije. Preostalih 50 % vso-
te bo izplačanih, ko se bodo projekti začeli 
izvajati, na podlagi poročil o stanju poteka 
projektov. Projekti se morajo začeti pred 1. 
marcem 2012.
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ZANIMIVOSTI

ZANIMIVOSTI

Posvet 
ŽIVLJENJE VODI

Tone Tomše

V ponedeljek, 16. maja 2011, je potekal 
v dvorani Državnega sveta Republike 

Slovenije	 posvet	 z	 naslovom:	 ŽIVLJENJE	
VODI.	Posvet	je	bil	organiziran	ob	visokem	
jubileju, 130-letnici organiziranega sladko-
vodnega ribištva na Slovenskem. 

Med osnovnimi cilji delovanja Ribiške 
zveze Slovenije je na prvem mestu ohranjanje 
narave in ribjih populacij. Prav zato je Mini-
strstvo za okolje in prostor priznalo Ribiški 
zvezi Sloveniji tudi status delovanja v javnem 
interesu na področju ohranjanja narave in 
varovanja okolja.

Uvodna nagovora sta imela mag. Blaž 
Kavčič, predsednik Državnega sveta in Bo-
rut Jerše, predsednik Ribiške zveze Slovenije, 

ki sta bila tudi organizatorja posveta. 
Nato so sledili referati: dr. Dušana Pluta iz 

Univerze v Ljubljani, dr. Miha Janca iz Ribiške 
zveze Slovenije, dr. Daše Zabric iz Zavoda 
za ribištvo Slovenije, dr. Ane Vovk Korže in 
Martina Vrhovška iz Univerze v Mariboru, 
Dejana Pehara iz Zavoda za ribištvo Slovenije 
in Antona Komata, svobodnega raziskovalca. 
Referat Milana Štravsa iz Ribiške zveze Slove-
nije pa je zaradi njegove odsotnosti predstavil 
Borut Jerše, predsednik RZS.

V referatih je bilo poudarjeno, da je voda 
strateška surovina 21. stoletja. Predstavljene 
so bile globalne planetarne in slovenske raz-
sežnosti sonaravnega gospodarjenja z vodo 
in vodnimi viri. Predstavljen je bil odnos do 
voda in vodnih organizmov v Sloveniji in kaj 
ogroža naše vode in življenje v njih. Predsta-
vljen je bil primer dobre prakse glede ribjega 
prehoda	na	HE	Blanca.	Govora	je	bilo	tudi	o	
ekoremediaciji in problematiki sanacijskih in 
vzdrževalnih del na slovenskih vodotokih, o 
onesnaženosti reke Ljubljanice, ugotovljene s 

pomočjo raziskave spremembe spola pri ribah 
in o problematiki povodja Savinje.

Splošna ugotovitev avtorjev posameznih 
referatov in razpravljavcev je bila, da je rav-
nanje z vodami v Sloveniji slabo, marsikdaj 
pa tudi neodgovorno. Slovenija pogosto ne 
izpolnjuje	določil	Evropske	vodne	direktive,	
prihaja pa tudi do kršitev slovenske in evrop-
ske zakonodaje. O vodah se govori predvsem 
kot o viru energije in takrat kadar poplavljajo, 
zelo redko pa kot o občutljivem in zelo ome-
jenem življenjskem okolju številnih rastlin in 
živali, ki ga brezobzirno uničujemo v imenu 
napredka. 

Ob koncu posveta so bili sprejeti konkre-
tnimi zaključki v obliki predlogov in zahtev, 
s katerimi se bodo obrnili na Vlado RS in z 
njimi seznanili tudi širšo javnost. Vsi referati, 
zaključki in pobude bodo natisnjeni tudi v 
obliki zbornika, ki bo izšel v mesecu juniju 
kot posebna številka glasila Ribič.

Bled, foto arhiv Ribiška zveza Slovenije

9. konferenca 
Šport in okolje v 
Katarju  

Olimpijski komite Slovenije

V organizaciji Mednarodnega olimpijskega 
komiteja, Programa za okolje Organi-

zacije združenih narodov in Olimpijskega 
komiteja Katarja je od 30. aprila do 2. maja 
2011 v glavnem mestu Katarja, Dohi, pote-
kala 9. svetovna konferenca na temo šport in 

okolje. Konference se je udeležilo prek 600 
delegatov iz okoli 70 držav sveta. Olimpijski 
komite Slovenije je zastopal predsednik PZS 
Bojan Rotovnik, član izvršnega odbora in 
predsednik Komisije za šport in okolje OKS-a.

Letošnja konferenca je potekala pod ge-
slom »Playing for a Greener Future«. Glede 

na izveden program konference bi lahko to 
geslo prevedli tudi kot »Športniki za okolju 
prijazno prihodnost«.

Na konferenci se je v dveh dneh zvrstilo 
prek 40 poročevalcev iz vseh kontinentov 
sveta, ki so predstavljali različne športne, ne-
vladne, vladne ter raziskovalne organizacije. 
Ponovno se je izpostavilo dejstvo, da zaradi 
različnih družbenih razmer ni možna nepo-
sredna primerjava med kontinenti, prav tako 
vedno ni možna primerjava med državami 
znotraj istega kontinenta.

Zaradi širokega obsega in kompleksnosti 
problematike ohranjanja okolja morajo za ce-
lostni pristop k reševanju problemov ohrani-
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Triglavski 
narodni park 
praznoval 30 let

Zdenka Mihelič  

Danes, 28. maja 2011, je Triglavski narodni 
park slovesno praznoval svojo 30-letnico 

zakonske ustanovitve. Ob rojstnodnevnem 
praznovanju so pripravili tudi Dan Alpske 
konvencije. Na večerni slovesnosti je zbrane 
nagovoril slavnostni govornik predsednik 
Vlade RS Borut Pahor, Belarjevo priznanje 
pa je prejel Jože Mihelič.
V dopoldanskem programu rojstnodnevnega 
praznovanja in Dneva Alpske konvencije so se 
predstavljale nevladne in lokalne organizacije, 
s predstavitvijo je sodelovala tudi Planinska 
zveza Slovenije. Predstavljala se je s svojimi 
programi, edicijami in prihajajočo tematsko 
3D	ortofoto	aplikacijo	GAEA+.		Popoldne	so	
prostor pred Festivalno dvorano Bled zasedli 
otroci, ki so preko animiranih delavnic pori-
sali asfaltne površine z Zlatorogovo povestjo, 
hribi, rožami, vodami in podzemnim svetom.

Slavnostno akademijo ob 30-letnici Tri-
glavskega narodnega parka so zvečer pripra-
vili v festivalni dvorani, slavnostni govornik 
pa je bil predsednik Vlade RS Borutom Pa-
horjem. Na slovesnosti so predstavili tudi 

Otroci so se prepustili svoji ustvarjalnosti,         
foto Zdenka Mihelič

tve okolja nujno najti skupno pot vlade držav, 
gospodarstvo in nevladne organizacije. V tem 
skupnem nastopu je lahko ravno šport tisti 
medij, ki je in lahko tudi v bodoče zagotavlja 
povezovanje vseh deležnikov v korist okolja. 
To je eno izmed glavnih sporočil konference 
in hkrati velik izziv Mednarodnemu olimpij-
skemu komiteju kot krovni svetovni športni 
organizaciji ter tudi nacionalnim olimpijskim 
komitejem. V tem kontekstu je bila ponovno 
izražena dobro poznana misel: »Misli global-
no, deluj lokalno«.

Zaradi vse bolj pereče okoljske proble-
matike je OKS-ZŠZ že pred leti pričel z aktiv-
nostmi pod geslom »Narava, največji športni 
objekt na Slovenskem« in sodeloval pri na-
cionalnih ekoloških akcijah ter s pobudami 
pristojnim ministrstvom skušal prispevati k 
ohranjanju in izboljševanju pogojev za špor-
tno-rekreativno dejavnost v naravi.

V zadnjem mandatnem obdobju je z 
ustanovitvijo samostojne Komisije OKS za 
šport in okolje k tej problematiki pristopil 
še dejavneje in poglobljeno, in sicer s nasle-
dnjimi aktivnostmi:

•	priprava	priporočil	za	izvajanje	športnih	
dejavnosti na način, ki najmanj obreme-
njuje okolje - priprava etičnega kodeksa,  
•	predstavljanje	primerov	dobre	prakse	
pri izvajanju športne dejavnosti v naravi 
in pri gradnji športne infrastrukture,
•	zakonodajno	področje	-	strokovna	pod-
pora pravni komisiji OKS-a za področje 
okoljske zakonodaje,
•	promocija	in	vključitev	varstva	okolja	v	
športna usposabljanja in
•	koordinacija	in	spodbujanje	aktivnosti	
znotraj OKS-a.

Moja, tvoja, naša 
Slovenija
Na Krakovskem nasipu, ljubljanskem 

razstavišču na prostem, bo med 
25. majem in 25. avgustom 2011 na 
ogled fotografska razstava Moja, tvoja, 
naša Slovenija, posvečena 20. obletnici 
samostojnosti Republike Slovenije. Razstava 
je zasnovana kot kronološki sprehod skozi 
pomembne trenutke zgodovine samostojne 
Slovenije ter tako predstavlja podobe, ki so 
hote ali pa tudi nehote zaznamovale naše 
vsakdanje življenje v samostojni državi. 
Včasih je to politika, spet drugič šport, kultura 
... 20 let slovenske zgodovine. 20 trenutkov, 
ujetih v fotografijah.

Razstavo je pripravil Urad Vlade RS za 
komuniciranje, na njej pa s svojimi  fotografi-
jami	sodelujejo	fotografi	Joco	Žnidaršič,	Igor	
Modic, Borut Krajnc, Aleš Fevžer, Matjaž Kri-

monografijo Dober dan, Triglavski narodni 
park avtorja Jožeta Miheliča in podelili Be-
larjevo priznanje. Priznanje, poimenovano 
po dr. Albinu Belarju, prvemu pobudniku 
za ustanovitev narodnega parka, je prejel 
Jože Mihelič, dolgoletni sodelavec TNP, in 
sicer za njegovo uspešno delo in prispevek k 
poslanstvu, ozaveščanju in promociji naro-
dnega parka, ohranjanju biotske raznovrstno-
sti, naravnih vrednot in kulturne dediščine v 
narodnem parku. 

V kulturnem delu so nastopili Manca Špik, 
Duo Bakalina in Fake Orchestra.

vic, Uroš Hočevar, Matej Leskovšek, Diego 
A. Gomez in drugi. 

Čeprav je 12. junija 1991 ponosno na vrhu Triglava zaplapolala zastava brez grba, ta tudi danes 
ponazarja vse, o čemer smo nekoč lahko le sanjali ... Foto Joco Žnidaršič

Razstavo spremlja tudi katalog z razsta-
vljenimi fotografijami.
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Film Sfinga v 
juniju

V sodelovanju z Art kino mrežo pripra-
vljamo turnejo filma Sfinga po večini večjih 
krajev Slovenije. Po uspešnem gostovanju v 
maju, so predvidene projekcije Sfinge v me-
secu juniju naslednje:
Kolosej LJUBLJANA: v četrtek, 2. junija, ob 
20. uri – premiera na DCP formatu (Digital 
Cinema Package). Tej projekciji bo sledilo še 
več predstav v tem formatu, in sicer v vseh 
Kolosejevih centrih. Tako bo film Sfinga po-
stal prvi slovenski film, ki si ga bo možno 
ogledati v tem formatu. 
Delavski dom TRBOVLJE: v četrtek, 2. ju-
nija, ob 20. uri; soboto, 4. junija, ob 20. uri; v 
nedeljo, 5. junija, ob 20. uri; v ponedeljek, 6. 
junija ob 18. uri in v torek, 7. junija, ob 20. uri. 
Kino VELENJE: v petek, 3. junija, ob 20.30 
(velenjska premiera s člani ustvarjalne ekipe); 
v soboto, 4. junija, ob 20. uri ter v nedeljo, 5. 
junija, ob 17. in 19 uri.
Kulturni dom SLOVENJ GRADEC: v po-
nedeljek, 6. junija in v torek, 7. junija.
Kulturni dom CERKNICA: v četrtek, 
9. junija, ob 20. uri.

Kino KOČEVJE: v petek, 10. junija, ob 18. 
in 20. uri.
Kinogledališče TOLMIN: v nedeljo, 12. ju-
nija, ob 18.30 in 20.30.
Kosovelov dom SEŽANA: v četrtek, 16. ju-
nija, ob 18.30 in 20.30.
Linhartova dvorana RADOVLJICA: v 
četrtek, 16. junija, ob 21. uri; soboto, 18. junija,

Prijatelja po preplezanem Obrazu Sfinge, foto Ekipa Sfinga

 ob 19. uri in nedeljo, 19. junija, ob 21. uri.
BLED, Info središče Triglavskega narodne-
ga parka: v sredo, 29. junija, ob 21. uri.

V juniju so predvidene še projekcije v Piv-
ki in Škofji Loki. O teh in ostalih projekcijah 
bodo vse informacije dostopne na spletnih 
mestih: www.sfinga.net in www.pzs.si.

5. mednarodni 
festival alpskega 
cvetja

Zdenka Mihelič 

V soboto, 21. maja, je odprl svoja vrata 5. 
mednarodni festival alpskega cvetja s 

sloganom »Gradimo prihodnost za ljudi in 
naravo«. Festival bo potekal vse do sobote, 
4. junija 2011.

Na odprtju 5. mednarodnega festivala 
alpskega cvetja v Kulturnem domu Joža Až-
mana v Bohinjski Bistrici je Triglavski narodni 
park odprl etnološko razstavo Delo na polju 
v Bohinju,	ki	je	nastala	lani	decembra	v	Info	
središču TNP Triglavska roža na Bledu.

Na slovesnosti je tradicionalno nastopila 
Manca	Izmajlova	z	gosti	in	Braco	Doblekar	
Big Band Dom.

PROGRAM FESTIVALA je tudi letos 
zelo pester in bogat. Pripravili so zanimi-
ve botanične in ornitološke vodene izlete, 
delavnice za odrasle in posebej za otroke, v 
času festivala pa se bodo zvrstili tudi številni 
koncerti klasične glasbe, nastopi folklornih 

skupin, razstave, strokovna (tudi s tujimi 
strokovnjaki) in poljudna predavanja. Vse 
pa bo povezano s tematiko festivala - z alpskim 
cvetjem, in okoljem, v katerem se nahaja, to 
je z Bohinjem.

Lepo povabljeni.

Bogastvo alpskega cvetja, foto Zdenka Mihelič



30

EVROPOHOD 
2011

Evropska popotniška zveza, katere članica 
je	Komisija	za	evropske	pešpoti	(KEUPS),	

ki so jo ustanovile, Planinska zveza Slove-
nije, Zavod za gozdove Slovenije, Turistična 
zveza Slovenije in Zveza gozdarskih društev 
Slovenije,	je	določila	leto	2011	za	leto	EVRO-
POHODA.

Glavna tema dogodka Evropohoda 2011 
je: »Pešpoti in voda«.

Voda je element življenja, ki ne pozna 
meja.	 Z	 geslom	 »Pohodi	 po	E-poteh	 in	 k	
E-potem«	bomo	evropski	pohodniki	s	sabo	
nosili	idejo	skozi	celotno	Evropo	do	Anda-
luzije v Španijo.

Tudi v Sloveniji se že odvijajo dogodki v 
sklopu	EVROPOHOD	2011.	

Evropohod	2011	traja	eno	leto,	od	9.	ok-
tobra 2010 do 16. oktobra 2011, zaključni 

Datum Tura Čas hoje
11. in 12. 6. 2011 Trojane – Janče – Grosuplje 14 ur
24. in 25. 6. 2011 Grosuplje – Selo – Stari trg pri Ložu 14 ur in pol

9. in 10. 7. 2011 Stari trg pri Ložu – Mašun – Kozlek 14 ur
23. in 24. 7. 2011 Kozlek – Dimnice – Kubed 15 ur in pol

6. 8. 2011 Kubed – Strunjan 7 ur

Datum Tura Čas hoje
1. 6. 2011 Dan za počitek
2. 6. 2011 Hodoš – Moravske Toplice 9 ur
3. 6. 2011 Moravske Toplice - Ljutomer 7 ur
4. 6. 2011 Ljutomer – Jeruzalem                                 

(Dan slovenskih planincev)
2 uri

dogodek pa bo v Andaluziji v dveh mestih: v 
Almerii in Granadi, kjer bo 15. oktobra 2011 
zaključna prireditev.

Še posebej pa prosimo vsa planinska društva, 
kjer potekajo pohodi, da se aktivno vključijo 
v priprave. 

Pohodi po E7 so vsako prvo soboto v mesecu 
z	vodniki	KEUPS-a	(http://eupoti.com/).

Planinska zveza Slovenije bo ob Dnevu slo-
venskih planincev v soboto, 4. junija 2011,
na Jeruzalemu, slavnostno zajemala vodo iz
rek in ledenika.

Napovednik dogodkov v organizaciji PD in MDO PD
1.6.2011 Meddruštveni izlet na Prehodavce MDO Zasavskih PD Borut Vukovič, 031 805 686
2.6.2011 Evropohod 2011 Hodoš - Kančevci - Moravske Toplice MDO PD za Pomurje Jože Prah, 041 657 560,                     

Jože Ružič,  02 542 10 53
3.6.2011 TROGLAV (HRVAŠKA, BOSNA) PD Radovljica Luka Taler, Jure Vreček
3.6.2011 Evropohod 2011 Moravske Toplice - Banovci - Ljutomer MDO PD za Pomurje Jože Prah, 041 657 560,                        

Jože Ružič,  02 542 10 53
4.6.2011 Dan slovenskih planincev - Jeruzalem v Slovenskih goricah- PD PT LJ PD Pošte in Telekoma Ljubljana Stanko Jaki, 041 696 925
4.6.2011 Adam, 2012 m, Eva, 2019 m in Prevalski Stog, 2075 m PD Ljubljana - Matica Maja Moškrič, 041 923 990
4.6.2011 Krajinski park Lahinja PD Ljubljana - Matica Drago Cenčič
4.6.2011 Hakliči PD Logatec Alenka Mrak
4.6.2011 Evropohod 2011 Ljutomer - Jeruzalem - Ivanjkovci - Jeruzalem Jože Prah, 041 657 560,                            

PZS, 01 43 45 680
4.6.2011 Nočni pohod na Bezovec PD Dobrovlje - Braslovče Toni Ramšak, 041 526 678
4.6.2011 4. pohod po poteh Veronike Deseniške PD Atomske toplice - Podčetrtek Ivan Šalamon, 041 794 104
4.6.2011 Pomladanski pohod po Radeški planinski poti PD Radeče Jože Šušteršič, 041 796 121
4.6.2011 Nočni pohod na Babo PD Laško Cveto Brod, 031 376 389
4.6.2011 X. Juriš na Bohor PD Bohor Senovo Tone Petrovič, 031 866 831
4.6.2011 DAN SLOVENSKIH PLANINCEV PD Ljutomer Ivan Kraljič, 041 413 656,                

Franc Slokan, 041 760 216
4.6.2011 21. tradicionalni Šumljakov pohod (Poštela-Mariborska koča) PD Maribor Matica Pisarna PD, 02 25 12 962,                  

vodi Franc Kocbek
4.6.2011 5. Anin pohod PD Ribnica Stane Babič, 041 415 308
4.6.2011 Škrnatarica, 2448 m - Dovški križ, 2542 m PD Ljubljana - Matica Borut Naglič GV, 041 710 364
4.6.2011 Pihavci, 2090 m - grebensko prečenje PD Ljubljana - Matica Marko Jurič GV, 041 572 893
5.6.2011 Begunjščica - Veliki vrh, 2060 m- PD PT LJ PD Pošte in Telekoma Ljubljana Roman Tratar, 041 387 801

Vabimo vas na slavnostno zajemanje vode 
za Evropohod v Mednarodnem letu gozdov 
2011.

Zberemo se v četrtek, 2. junija 2011, ob 12. uri, 
na Kopališki ulici 2, v Murski Soboti.

Prireditev obsega slavnostne nagovore, kul-
turni program in simbolno zajemanje vode, ki 
jo	bomo	v	Evropohodu	v	Mednarodnem	letu	
gozdov 2011 prenesli iz Slovenije v Španijo.

Predsednik KEUPS:
Jože Prah, 

041 657 560, prah.joze@volja.net

Pohodi po E6	z	vodnikom	Radovanom	Skubicem	in	KEUPS-	om,	
(hilarij.gorski@gmail.com, 031 319 224):

Pohodi ob Dnevu slovenskih planincev po E7 SLO (uros@riso.si):
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5.6.2011 11. Tončev pohod v Marijo Reko PD Prebold Jani Zagožen
5.6.2011 19. pohod po Velikolaški kulturni poti PD Velike Lašče Olga Verovšek, 041/ 561 561
5.6.2011 6. Makove igre pri Pečovniški koči na Grmadi PD Grmada Celje Alenka Mirnik, 041 623 413
5.6.2011 Pohod v Matkov škaf (Matkov kot) PD Solčava Žiga Prepadnik, 040 418 518
5.6.2011 Pohod na Grmado v počastitev praznika Občine Krško PD Videm Irena Lekše, 041 357 018
5.6.2011 20. pohod družin na vrh Boča PD Poljčane Marinka Marovt, 040 414 006,          

Dani Belec, 041 470 336
5.6.2011 Ušje, 1820 m PD Ljubljana - Matica Vladimir Habjan, 041 761 164
5.6.2011 POHOD OD CERKVICE DO CERKVICE PD Radovljica Marjana Bolte Turk, Joža Varl
5.6.2011 Kolesarski trim PD Drava Maribor Jože Cvetko, 031 730 824
5.6.2011 30. Tradicionalni pohod na Vrhtrebnje, Iz Velikega Gabra preko 

Medvedjeka (vedno prva nedelja v mesecu juniju)
PD Trebnje Franc Cvelbar, 040 670 308

5.6.2011 11. Tončev pohod v Marija Reko PD Prebold Olga Hribar, 041 922247, 03 5724805, 
Janez Zagožen 040 348 696,           
janez.zagozen@gmail.com

5.6.2011 Škrnatarica, 2448 m in Dovški križ, 2542 m PD Ljubljana - Matica Janez Levec GV, 041 726 855
5.6.2011 Hrvaška, Učka, 1396 m PD Ljubljana - Matica Drago Metljak, 041 750 785
5.6.2011 Mihelčičev dom na Govejku,727 m PRILAGOJENO ZA DRUŽINE Z 

OTROKI- PD PT LJ
PD Pošte in Telekoma Ljubljana Borut Paškulin 041 611 089

7.6.2011 Macesnovec, 1600 m PD Ljubljana - Matica Marko Jurič, 041 572 893
9.6.2011 Steklasova pohodna pot: Šentrupert-Vesela gora-Okrog-Nebesa - 

Seniorski odsek PD PT LJ
PD Pošte in Telekoma Ljubljana Stanko Jaki, 041 696 925,                 

Franci Škarja – PS PT Novo mesto
11.6.2011 Naravovarstveni dan na Kališču PD Kranj Živko Drekonja, 041 747 717
11.6.2011 Češnjev pohod PD Boč - Kostrivnica mjagodic@siol.net
11.6.2011 Dan planincev na Bukovici PD Žalec Vlado Rojnik, 041 705 738
11.6.2011 Pohod po Aškerčevih poteh PD Rimske Toplice Jurij Potokar, 051 680 002
11.6.2011 Velika Martuljška Ponca, 2602 m PD Ljubljana - Matica Borut Naglič GV, 041 710 364
11.6.2011 Ponca - Kotova špica, grebensko prečenje PD Ljubljana - Matica Janez Levec GV, 041 726 855
11.6.2011 Kukova špica, 2427 m - Škrnatarica - Dovški križ, 2542 m PD Ljubljana - Matica Marko Jurič GV, 041 572 893
11.6.2011 Črna prst, 1844 m PD Ljubljana - Matica Katarina Ogrinc, 041 279 100
11.6.2011 Vrtača čez Zagon, 2181 m PD Ljubljana - Matica Nataša Kramberger, 031 619 911
11.6.2011 Vrtača čez Malo glavo, 2181m PD Ljubljana - Matica Duško Grabnar, 031 376 091
11.6.2011 Slivnica PD Maribor Matica Špela Recer
11.6.2011 Hrvaška, Dinara-Sinjal, 1831 m in Plitvička jezera PD Ljubljana - Matica Andreja Tomšič, 040 666 198
12.6.2011 Veliki Bogatin PD Ajdovščina Vladimir Lemut
12.6.2011 Pohod Vojnik – Uršula nad Dramljami PD Vojnik Mirko Blazinšek, 041 685 635
12.6.2011 Pohod od češnje do češnje PD Brda Severin Gašparin, 05 30 45 360, 

Zvezdan Mikulin, 05 30 42 206,  
bojan.buzinel@amis.net

12.6.2011 40. srečanje obmejnih planinskih društev, Solarje (Dreka) PDR Benečije Igor Tull 0039 432 727631,           
igortull@yahoo.com; predsednik 
Della Dora Giampaolo,                     
0039 34 82299255

12.6.2011 17. spomladanski pohod na Gorjance PD POHODNIK Novo mesto Marko Rems, 041 779 205
12.6.2011 Zavrč - Drenovec, Haloze - 44. srečanje planincev Pošte in Telekoma 

Slovenije - PD PT LJ
PD Pošte in Telekoma Ljubljana Stane Tomšič, PD PT LJ, 041 830 366 

in Vlado Možina, PD PT Maribor,     
041 454 640 in pomočnik Janko Marn 
z vodniki PZS

12.6.2011 Pohod za binkoštni praznik na Jelenk PD Idrija Valerija Pavšič, 040 991 171
12.6.2011 Kurji vrh, 1762 m PD Ljubljana - Matica Irena Baraga, 031 326 313
12.6.2011 Debeli vrh, 2390 m PD Ljubljana - Matica Mateja Vertelj, 040 171 858
12.6.2011 44. srečanje planincev Pošte in Telekoma Slovenije, Haloze PD Pošte in Telekoma Maribor Vlado Možina, 041 454 640.
12.6.2011 Lepa nedelja pri Antonu PD Maribor Matica Srečko Pungartnik
13.6.2011 Letni tečaj gorništva za zahtevne ture PD Ljubljana - Matica Jože Drab, 040 30 30 27
14.6.2011 Movzina, 1900 m PD Ljubljana - Matica Marko Jurič, 041 572 893
15.6.2011 Turska gora, 2251 m PD Ljubljana - Matica Borut Naglič GV, 041 710 364
17.6.2011 Mednarodno srečanje planincev železničarjev v Šidu PD Železničar Ljubljana Jure Boruta, 041 827 379
18.6.2011 Gremo z vlakom k Valvazorju na dom PD Radovljica 031 641 481
18.6.2011 Lepenatka, 1425 m PD Ljubljana - Matica Maja Moškrič, 041 923 990
18.6.2011 Mednarodno srečanje železničarjev v Srbiji PD Železničar Celje Jože Ratej, 041 792 734
18.6.2011 OLŠEVA, 1929m PD Radovljica Janez Pretnar, Janko Baloh
18.6.2011 Nočni pohod na Slavnik, Hrpelje - Slavnik PD Slavnik 031 585 195
18.6.2011 Mlinajev spominski pohod na Krim PD Podpeč - Preserje Marko Goršič, 01 3631 175,                

041 795 006
18.6.2011 Nočni pohod na Trdinov vrh PD Krka Novo mesto Rok Kovšca, 031 853 860
18.6.2011 Zeleniške špice, 2127 m - prečenje PD Ljubljana - Matica Borut Naglič GV, 041 710 364
18.6.2011 Pelci, 2442 m - grebensko prečenje PD Ljubljana - Matica Marko Jurič GV, 041 572 893
18.6.2011 Ojstrica, 2350 m PD Ljubljana - Matica Jernej Volk, 031 364 771
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18.6.2011 Hrvaška, Luka (Dugi otok) PD Ljubljana - Matica Luka Kočar, 041 532 410
18.6.2011 Ratitovec PD Maribor Matica Boris Frank
19.6.2011 10. pohod od Gorice do Planice PD Fram Leon Vrhovšek, 041 834 633
19.6.2011 Olševa, 1929 m PD Ljubljana - Matica Andreja Tomšič, 040 666 198
21.6.2011 Tičarica nad Vrati, 2072 m PD Ljubljana - Matica Marko Jurič, 041 572 893
23.6.2011 30. nočni pohod ob kresni noči na Goro Oljko PD Polzela Jožica Jegrišnik, 031 840 387
24.6.2011 Kresna noč na Libni PD Videm Irena Lekše, 041 357 018
24.6.2011 Tridnevni izlet na severni Velebit, otok Pag in na Veliko Rujno PD Šempeter
24.6.2011 Avstrija, Oberwalderhutte (ledeniški tečaj) PD Ljubljana - Matica Janez Levec GV, 041 726 855
25.6.2011 Golica PD Prebold Mitja Četina
25.6.2011 Pohod ob dnevu državnosti PD Kočevje Franc Janež, 041 507 853
25.6.2011 Pohod na Golico v sodelovanju z Občino Jesenice PD Jesenice
25.6.2011 Ravenska pot PD Šoštanj Jurij Drev, 041 776 269,                  

www.pd-sostanj.si
25.6.2011 Tabor mladih planincev PD Slivnica pri Celju www.pdslivnica.com/
25.6.2011 5. tradicionalni pohod po Igorjevi krožni poti PD Vrelec Vlado Vistoropski, 040 612 966, 

pd.vrelec@gmail.com
25.6.2011 16. pohod družin na Stolpnik ob Dnevu državnosti PD Slovenske Konjice Marta Šmalc, 041 338 382
25.6.2011 Tradicionalni pohod na Čreto PD Vransko Boštjan Semprimožnik, 041 425 887
25.6.2011 Družinski pohod na Mrzlico PD Trbovlje Bojan Gorjup, 070 711 202
25.6.2011 Rečiška krožna pot PD Laško Jože Krašek, 041 317 080
25.6.2011 Pohod Ruše-Ruška koča- ob Dnevu državnosti PD Ruše Franček Hribernik, 041 842 880
25.6.2011 Sr. Ponca - Vevnica - Kotova špica, 2376 m PD Ljubljana - Matica Marko Jurič GV, 041 572 893
25.6.2011 Avstrija, Grossglockner, 3798 m PD Ljubljana - Matica Borut Naglič GV, 041 710 364
25.6.2011 Italija, Velika Bavha (Monte Robon), 1980 m PD Ljubljana - Matica Slavica Pavlin, 041 462 709
25.6.2011 Italija, Avstrija, Krniška skala (Gartnerkofel), 2195 m PD Ljubljana - Matica Marija Magajne, 040 531 305
25.6.2011 Avstrija, Fallbach, 1140 m PD Ljubljana - Matica Jože Drab, 040 30 30 27
25.6.2011 Požgana Mlinarica, 1868 m PD Ljubljana - Matica Marjeta Dajčman, 040 830 427
25.6.2011 Cjajnik - Košutnikov turn (ferate) PD Maribor Matica Zoran Lorber
25.6.2011 Fužinske planine PD Maribor Matica Bojan Markovič
26.6.2011 Poldašnja špica, Piparji, Dve špici (2087 m) Italija PD Ajdovščina Anton Kreševec
26.6.2011 Dan Kamniških planin PD Kamnik PD Kamnik, 01 83 91 345,  

pdkamnik@siol
26.6.2011 Družinski pohod na Mirno goro PD Semič Franc Jakofčič, 040 377 958
26.6.2011 Avstrija, Zwölfernock, 2049 m PD Ljubljana - Matica Andreja Tomšič, 040 666 198
29.6.2011 Spominski dan v Kranjski koči na Ledinah PD Kranj 041 636 007
1.7.2011 Mladinski tabor na Jelovicah PD Donačka gora Albin Lorber, 031 320 325
1.7.2011 Francija, Mont Blanc, 4810 m PD Ljubljana - Matica Borut Naglič GV, 041 710 364
2.7.2011 KREUZSPITZE, 2.624m PD Radovljica Janez Pretnar, Jure Vreček
2.7.2011 pohod na Petruvo v Osilnico PD Kočevje
2.7.2011 Spominski pohod po poteh prijateljstva Slo – Češka PD Železničar Celje Dani Vovk, 041 902 801
2.7.2011 Tradicionalni pohod Gornja Radgona - Negova PD Gornja Radgona info@pdradgona.si, 041 843 203,     

041 340 516
2.7.2011 Spominska maša za ponesrečene planince PD Radovljica Jože Marolt, 051 323 402
2.7.2011 Dan gorenjskih planincev v Koči na Zelenici PD Tržič Erna Anderle, 040 168 925
2.7.2011 Veliki Lipnik, 1867 m PD Ljubljana - Matica Marko Habjan, 031 241 843
2.7.2011 Hrvaška, Kornati, Metlina, 237 m PD Ljubljana - Matica Stane Soklič, 041 615 064
2.7.2011 Kamniške Alpe PD Maribor Matica Aleš Glavnik
3.7.2011 Velika Britanija, Ben Nevis, 1343 m; Irska, Corran Tuathail, 1041 m PD Ljubljana - Matica Jože Drab, 040 30 30 27
3.7.2011 Rjavina, 2532 m PD Ljubljana - Matica Irena Baraga, 031 326 313      
3.7.2011 Kočna po JZ grebenu, 2520 m PD Ljubljana - Matica Vladimir Habjan, 041 761 164
5.7.2011 Bivak pod Skuto, 2070 m PD Ljubljana - Matica Marko Jurič, 041 572 893
8.7.2011 Italija, Velika in Mala Cina PD Ljubljana - Matica Borut Naglič GV, 041 710 364
8.7.2011 Francija, Mont Blanc, 4807 m PD Ljubljana - Matica Marko Jurič GV, 041 572 893
9.7.2011 Obir PD Prebold Mitja Četina
9.7.2011 Tabor mladih planincev v Kamniški Bistrici PD Polzela Zoran Štok, 041 754 778
9.7.2011 Mladinski planinski tabor PD Drava Maribor Viktor in Bojana Munda, 040 886 580
9.7.2011 Rdeči rob, 1913 m PD Ljubljana - Matica Marko Habjan, 031 241 843
9.7.2011 Italija, Monte Peralba, 2694 m; Monte Avanza, 2489 m PD Ljubljana - Matica Drago Metljak, 041 750 785
9.7.2011 Gore nad Kriškimi podi, 2601 m PD Ljubljana - Matica Mateja Vertelj, 040 171 858
9.7.2011 Krnsko jezero, Krn, Batognica (Kobariški muzej) PD Maribor Matica Š. Recer, Z. Lorber
10.7.2011 Debela peč, 2014 m PD Ajdovščina Mirko Soban
10.7.2011 12. Andrejev pohod na Okrešelj PD Planika Maribor Franci Rajh, 041 797 712
10.7.2011 31. Mladinski planinski tabor PD Litija www.pdruštvo-litija.si,                     

Franc Intihar, 041 699 329
10.7.2011 Italija, Konjski špik (Monte Cavallo di Pontebba), 2252 m PD Ljubljana - Matica Marjeta Dajčman, 040 830 427
11.7.2011 Musala 2925m (Bolgarija) PD Planika Maribor Franci Rajh, 041 797 712
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11.7.2011 Letni tečaj gorništva za zahtevne ture PD Ljubljana - Matica Marko Jurič, 041 572 893
12.7.2011 Francija, Korzika, Monte Cinto, 2706 m PD Ljubljana - Matica Stane Soklič, 041 615 064
15.7.2011 Korzika (Francija) in Elba -Monte Capanne (Italija) PD Ruše Franček Hribernik, 041 842 880
15.7.2011 Dolomiti PD Železničar Celje Dani Vovk, 041 902 801
15.7.2011 Nočni pohod Podbrdo - Črna prst PD Podbrdo Marina Leban, 051 302 604,      

marina.leban@siol.net
16.7.2011 Debela peč, 2014 m PD Ljubljana - Matica Drago Metljak, 041 750 785
16.7.2011 TOSC, 2.275m PD Radovljica Manca Sušnik, Aleš Bagari
16.7.2011 Planinsko srečanje na Pogačnikovem domu na Kriških podih ob 

60-letnici koče
PD Radovljica Simon Eržen, 031 882 586

16.7.2011 Palec, Zelenjak, 2026 m PD Ljubljana - Matica Marija Magajne, 040 531 305
16.7.2011 Grintovec in Kalški greben do Krvavice PD Maribor Matica Boris Frank
17.7.2011 Pot prijateljstva Hohe Geisel PD Podpeč - Preserje Marko Goršič, 01 3631 175,               

041 795 006
17.7.2011 11. šahovski turnir za memorial Tomaža Kavarja v Gozdu PD Križe Ivan Likar ,041 784 175
17.7.2011 Dan bohinjskih planincev PD Bohinjska Bistrica Andreja Šivic, 041 479 190
17.7.2011 Varno v gore PD Velenje Toni Žižmond, 041 458 729
17.7.2011 8. Družinski planinski tabor PD Litija www.pdruštvo-litija.si, Janez 

Medved, 041 755 527
17.7.2011 Vrbanove špice, 2408 m PD Ljubljana - Matica Mateja Vertelj, 040 171 858      
18.7.2011 Fužinske planine PD Maribor Matica Srečko Pungartnik
19.7.2011 Rutarski vršič, 1699 m PD Ljubljana - Matica Marko Jurič, 041 572 893
21.7.2011 Italija, Brenta, 3173 m PD Ljubljana - Matica Jože Drab, 040 30 30 27
22.7.2011 BAVARSKE ALPE turistično-planinsko potovanje (5 dni) - PD PT LJ PD Pošte in Telekoma Ljubljana Stane Tomšič, 041 830 366
22.7.2011 Italija, Monte Rosa, 3 x 4000 m PD Ljubljana - Matica Janez Levec GV, 041 726 855
23.7.2011 7. gorski tek na Goro Oljko iz Andraža PD Polzela Zoran Štok, 041 754 778
23.7.2011 Po hribih nad Vodicami PD Križna gora Hermina Čuk 041 614 934,           

Dušan Plesničar, 041 724 865
23.7.2011 Pohod iz Avstrije na Peco PD Mežica Krivec Stojan, 041 857 342
23.7.2011 Pohod po poti dr. J. C. Oblaka PD Borovnica Primož Pečlin, Tatjana Pečlin; 

informacije: Damjan Debevec,          
031 202 350

23.7.2011 Mladinski planinski tabor PD Mislinja Mojca Volkan, 031 316 640
23.7.2011 II. Študentski planinski tabor JEZERSKO 2011 PD Litija www.pdruštvo-litija.si; Maja 

Mohar 031 868 339; Aljaž Zupan                   
051 685 722

23.7.2011 13. spominski Bregarjev pohod TNP (lahka označena pot) PD Drago Bregar Kaplan Boštjan, 041 355 589, 
pddrago.bregar@siol.net

23.7.2011 Krofička, 2083 m; Strelovec, 1768 m PD Ljubljana - Matica Slavica Pavlin, 041 462 709
23.7.2011 Prisojnik, 2547 m, Razor, 2601 m, Planja, 2453 m PD Ljubljana - Matica Duško Grabnar, 031 376 091
23.7.2011 Trentski Pelc, 2109 m, Srebrnjak PD Ljubljana - Matica Marko Jurič GV, 041 572 893
24.7.2011 Visoka Ponca, 2274 m PD Ajdovščina Srečko Vidmar
24.7.2011 Tradicionalno srečanje planincev na Planini Razor PD Tolmin PD 05 388 32 11,                     

pdtolmin@gmail.com
24.7.2011 Brana, 2251 m PD Ljubljana - Matica Jernej Volk, 031 364 771
24.7.2011 Bavški Grintavec in rafting na Soči PD Maribor Matica Pavel Jerebic
27.7.2011 Kriška gora, 1471 m PD Ljubljana - Matica Jože Drab, 040 30 30 27
28.7.2011 Nočni pohod na Rajhovko PD Ljubno ob Savinji Brigita Vrčkovnik, 031 710 787
29.7.2011 Triglavski treking, 2864 m PD Ljubljana - Matica Marko Habjan, 031 241 843
30.7.2011 18. pohod čez Dravo na Vurberk PD Fram Stanka Vobič, 02 686 40 13
30.7.2011 Jalovec, 2645 m PD Ljubljana - Matica Maja Moškrič, 041 923 990
30.7.2011 Črna gora, Hridski krš, 2250 m PD Ljubljana - Matica Stane Soklič, 041 615 064
30.7.2011 Triglavska stena PD Ljubljana - Matica Marko Jurič GV, 041 572 893
30.7.2011 Avstrija, Grossglockner, 3798 m PD Ljubljana - Matica Janez Levec GV, 041 726 855
30.7.2011 Vrbanova špica in Rjavina PD Maribor Matica Boris Frank
30.7.2011 Julijske Alpe PD Maribor Matica Aleš Glavnik
31.7.2011 Italija, Poldašnja špica, 2087 m PD Ljubljana - Matica Slavica Pavlin, 041 462 709
2.8.2011 Za Akom - Pod Srcem (PP pot), 1600 m PD Ljubljana - Matica Marko Jurič, 041 572 893
6.8.2011 MONTE COGLIANS, 2.780m PD Radovljica Milan Kos,Janko Baloh
6.8.2011 7. Andrejčkov pohod na Ciprnik PD Kranjska gora Franja Krevzel, 041 857 763
6.8.2011 Srečanje ljubiteljev Kopitnika PD Rimske Toplice Jurij Potokar, 051 680 002
6.8.2011 Pohod po poteh Vinkota Kobala PD Podbrdo Jože Dakskobler, 041 837 551,         

joze.dakskobler@gmail.com
6.8.2011 36. tabor mladih planincev PD Gornja Radgona info@pdradgona.si, 041 843 203,        

041 340 516
6.8.2011 17.pohod na Lovrenška jezera PD Lovrenc na Pohorju Lovro Paradiž, 041 794 223
6.8.2011 Porezen, 1630 m PD Ljubljana - Matica Marija Magajne, 040 531 305
6.8.2011 Stenar, 2501 m PD Ljubljana - Matica Tomaž Stražar, 041 399 011
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6.8.2011 Švica, Saas Fe PD Ljubljana - Matica Borut Naglič GV, 041 710 364
6.8.2011 Oltarček - Mali in Veliki Oltar, 2621 m PD Ljubljana - Matica Marko Jurič GV, 041 572 893
7.8.2011 Dan alpske možine - Planina za Liscem - rastišče Lisec PD Bohinjska Bistrica Ribnikar Majda, 041 433 736
7.8.2011 Grintovec, 2558 m PD Ljubljana - Matica Jernej Volk, 031 364 771
8.8.2011 Planinarjenje po Bosni PD Podpeč - Preserje Marko Goršič, 01 3631 175,                

041 795 006
10.8.2011 Slap Rinka, 1120 m PD Ljubljana - Matica Stane Soklič, 041 615 064
12.8.2011 Treking prek bohinjskih planin, Julijske Alpe PD Ljubljana - Matica Marko Habjan, 031 241 843
12.8.2011 Švica, Materrhorn, 4477 m PD Ljubljana - Matica Borut Naglič GV, 041 710 364
12.8.2011 Švica, Jungfrau, 4158 m, Monch, 4099 m PD Ljubljana - Matica Janez Levec GV, 041 726 855
13.8.2011 Maglič (BiH) PD Ravne na Koroškem Žunec Jože, 02 82 22 329
13.8.2011 Maša na Vogarju PD Železničar Ljubljana Janežič Jože, 031 301 206
13.8.2011 Slemenova Špica, 1911 m PD Ljubljana - Matica Katarina Ogrinc, 041 279 100
13.8.2011 Italija, Montaž, 2753 m, Špik Hude police PD Ljubljana - Matica Marija Magajne, 040 531 305
14.8.2011 Viš 2666 m (Italija) PD Ajdovščina Valter Pirjevec
14.8.2011 Italija, Velika Bavha (Monte Robon), 1980 m PD Ljubljana - Matica Marjeta Dajčman, 040 830 427
15.8.2011 15. Spominski pohod na Gorjance PD Krka Novo mesto Tone Progar, 041 693 195,                 

041 769 182
15.8.2011 Italija, Creta di Collinetta / Cellon, 2238 m PD Ljubljana - Matica Nataša Kramberger, 031 619 911
17.8.2011 Avstrija, Koroška, Osojščica PD Ljubljana - Matica Luka Kočar, 041 532 410
18.8.2011 Italija, Brenta, 3173 m PD Ljubljana - Matica Nataša Kramberger, 031 619 911
19.8.2011 Makedonija, Titov vrh, 2747 m PD Ljubljana - Matica Stane Soklič, 041 615 064      
20.8.2011 VELIKI NABOJS,2.313m (ZAHODNI JULIJCI) PD Radovljica Jana Remic, Polona Tomažin
20.8.2011 Spominski pohod po poteh 1. svetovne vojne PD Železničar Celje Dani Vovk, 041 902 801
20.8.2011 25. srečanje planincev in borcev PD Velenje Marjan Skaza, 040 128 081
20.8.2011 Po obeležjih NOB v KS Griže PD Zabukovica Jože Jančič, 041 200 196
20.8.2011 Okoljski dan-ogenj v Alpah, čistilna akcija na Mariborski koči, 

kresovanje
PD Maribor Matica Pisarna PD, 02 25 12 962

20.8.2011 Horuk na Klopni vrh PD Lovrenc na Pohorju Borut Cotič, 070 858 250
20.8.2011 5. rekreativno kolesrjenje okrog Ratitovca PD za Selško dolino Železniki Alojz Lotrič, 031 613 426
20.8.2011 Pohod Logatec - Triglav PD Logatec Janez Slabe, 01 7541 593,                   

041 544 561
20.8.2011 Škrlatica, 2740 m PD Ljubljana - Matica Maja Moškrič, 041 923 990
20.8.2011 Avstrija, Hochkonig (po vzhodni poti), 2944 m PD Ljubljana - Matica Andreja Tomšič, 040 666 198
20.8.2011 Avstrija, Hochkonig (VF Konigsjodler), 2944 m PD Ljubljana - Matica Jože Drab, 040 30 30 27
21.8.2011 Košnja na Čavnu PD Ajdovščina
21.8.2011 Gorniški tabor Bohinj 2011 za otroke PD Ljubljana - Matica Gašper Ošlaj, 040 219 890
21.8.2011 Srečanje planincev na Poreznu PD Cerkno
21.8.2011 4. pohod Gremo peš na Kokoš PD Sežana Furlan Edvin, 051 371 896,                     

05 73 00 114
21.8.2011 Planinska Gruzija in Armenija - POLNO! PD Pošte in Telekoma Ljubljana Stane Tomšič
21.8.2011 Rombon, 2206 m PD Ljubljana - Matica Tomaž Stražar, 041 399 011
22.8.2011 Krvavška nedelja, Planinski dom na Gospincu PD Kranj 041 636 007
26.8.2011 VI. Večer na Bohorju PD Bohor Senovo Tone Petrovič, 031 866 831
26.8.2011 Francija, Mont Blanc, 4810 m PD Ljubljana - Matica Borut Naglič, GV 041 710 364
27.8.2011 Pot prijateljstva Polinik (Avstrija) PD Podpeč - Preserje Marko Goršič, 01 3631 175,                  

041 795 006      
27.8.2011 Kolo prijateljstva PD Nazarje Marjan Gračner – Oki, 031 422 537      
27.8.2011 2. pohod zdravja Celje – Šmartinsko jezero – Kunigunda - Celje PD Grmada Celje Franc Šinko, 031 382 591      
27.8.2011 Pohod po poteh prenosa ranjencev Želin - Vojsko PD Idrija Marica Brezavšček, 05 37 55 293      
27.8.2011 3. pohod bosonogih iz Prtovča na Ratitovec PD za Selško dolino Železniki Alojz Lotrič, 031 613 426
27.8.2011 Proslava pred spomenikom štirih srčnih mož na Ribčevem Lazu PD Srednja vas v Bohinju Janez Korošec, 041 341 311,                

031 341 821
27.8.2011 Igrajmo se v Rutah, Deloigra PD Gozd Martuljk Sara Mertelj, 041 554 014
27.8.2011 Kaluder, 1980 m, Velika Baba, 2016 m, Velika Montura PD Ljubljana - Matica Marko Habjan, 031 241 843
27.8.2011 Italija, Grosse Rosskopf, Dürrenstein, 2839 m PD Ljubljana - Matica Drago Metljak, 041 750 785
27.8.2011 Avstrija, Dachstein (VF Johann), 2995 m PD Ljubljana - Matica Jože Drab, 040 30 30 27
27.8.2011 Luknja peč - Rjavina PD Ljubljana - Matica Marko Jurič GV, 041 572 893
28.8.2011 Vojsko, 1077 m PD Ljubljana - Matica Slavko Krušnik, 031 638 045      
28.8.2011 18. letni pohod na Čaven PD Ajdovščina UO
28.8.2011 Kumska nedelja
28.8.2011 Pohod po obronkih Ponikve PD Galicija Dani Jelen, 041 829 936      
28.8.2011 Letni pohod na Čaven PD Ajdovščina 041 759 773,  031 588 557      
28.8.2011 Srečanje planincev pri Blejski koči v Lipanci PD Bled Janez Petkoš, 031 834 128      
28.8.2011 Srečanje Jeseničanov v spomin na Janeza Košnika pri koči na Golici PD Jesenice 04 586 60 71      
28.8.2011 Velika Zelenica, 2114 m PD Ljubljana - Matica Jernej Volk, 031 364 771      
28.8.2011 Skutnik, Velika Baba, 2148 m PD Ljubljana - Matica Mateja Vertelj, 040 171 858      
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28.8.2011 Italija, Visoka Bela špica, 2257 m in Trbiška Krniška špica, 2368 m PD Ljubljana - Matica Marko Jurič GV, 041 572 893      
30.8.2011 Spomin na otvoritev Planinskega doma na Kališču PD Kranj 041 636 007      
31.8.2011 GRUZIJA, vzpon na KAZBEGI, 5033 m (8 dni) - PD PT LJ PD Pošte in Telekoma Ljubljana Stane Tomšič, 041 830 366      
1.9.2011 4. pohod po poti štirih gradov (Kunšperk-Bizeljsko-Pišece-Podsreda) PD Atomske toplice - Podčetrtek Mirela Kunst, 031 276 762      
3.9.2011 Potepanje po Kornatih PD Železničar Ljubljana Jure Boruta, 041 827 379      
3.9.2011 KRIŠKI PODI & STENAR (2.501m) PD Radovljica Miro Pogačar, Jure Vreček
3.9.2011 Koncert pihalnega orkestra Lesce pri Roblekovem domu, glasbeno - 

planinska priredtitev
PD Radovljica Janez Pretnar, 031 429 970      

3.9.2011 18. tek Ivana Anderleta na Črno prst PD Podbrdo Tomaž Štenkler, 041 468 469, 
pdpodbrdo73a@gmail.com

3.9.2011 13. pohod Planike na Pohorje PD Planika Maribor Franci Rajh, 041 797 712      
3.9.2011 Srečanje bork, borcev in mladine v Planinski koči na Uskovnici PD Srednja vas v Bohinju Janez Korošec, 041 341 311,                

031 341 821      
3.9.2011 Nemčija, Watzmann, 2713 m PD Ljubljana - Matica Nataša Kramberger, 031 619 911      
3.9.2011 Goličica - Germlajt - Kanceljni - Planja, 2453 m PD Ljubljana - Matica Marko Jurič GV, 041 572 893      
3.9.2011 Italija, Velika Cina, 2999 m PD Ljubljana - Matica Borut Naglič GV, 041 710 364      
3.9.2011 15.Gašparičev pohod na Krim PD Delo
4.9.2011 Pot prijateljstva Monte Zermula (Italija) PD Podpeč - Preserje Marko Goršič, 01 3631 175,                 

041 795 006      
4.9.2011 Monte Peralba 2694 m (Italija) PD Ajdovščina Silvester Peljhan
4.9.2011 Matajur PD Kobarid
4.9.2011 Srečanje ljudskih godcev na Ermanovcu PD Sovodenj Bojan Filipič, 040 632 315      
4.9.2011 35. rekreativni pohod na Ratitovec PD za Selško dolino Železniki Alojz Lotrič, 031 613 426      
4.9.2011 Jerebica, 2125 m PD Ljubljana - Matica Tomaž Stražar, 041 399 011      
4.9.2011 Ojstrica, 2350 m PD Ljubljana - Matica Irena Baraga, 031 326 313      
5.9.2011 Letni tečaj gorništva za zahtevne ture PD Ljubljana - Matica Marko Jurič, 041 572 893      
10.9.2011 Prisojnik PD Prebold Mitja Četina
10.9.2011 Planika in morje (Črna gora) PD Planika Maribor Franci Rajh, 041 797 712      
10.9.2011 11. jesenski pohod na Kotečnik PD Liboje 03 714 03 56, 031 627 923      
10.9.2011 Pohod na Nebeško goro PD Radeče Jože Šušteršič, 041 796 121      
10.9.2011 Srečanje planincev Podravja ob 110-letnici PD Ruše in otvoritvi 

obnovljene Čandrove koče
PD Ruše Iztok Urlavb, 040 706 032,                     

Tone Purg 031 331 042      
10.9.2011 Bovški Gamsovec, 2392 m PD Ljubljana - Matica Slavica Pavlin, 041 462 709      
10.9.2011 Vogli, 2327 m; Veliko Špičje, 2398 m PD Ljubljana - Matica Jože Drab, 040 30 30 27      
10.9.2011 Jerebica, 2125 m PD Ljubljana - Matica Borut Naglič GV, 041 710 364      
11.9.2011 Kokoš, 674 m PD Ljubljana - Matica Slavko Krušnik, 031 638 045      
11.9.2011 Lisca poje PD Lisca Sevnica Rok Petančič 051 680 289,               

Darinka Avguštin, 041 148 697      
11.9.2011 Avstrija, Peca (Hochpetzen) z avstrijske strani, 2114 m PD Ljubljana - Matica Maja Moškrič, 041 923 990      
11.9.2011 Storžek, 2110 m PD Ljubljana - Matica Irena Baraga, 031 326 313      
12.9.2011 Peru PD Železničar Celje Jože Cajzek, 040 416 090      
14.9.2011 Hrvaška, Istra PD Ljubljana - Matica Luka Kočar, 041 532 410      
16.9.2011 Srbija, Avala, 511 m PD Ljubljana - Matica Stane Soklič, 041 615 064      
17.9.2011 Pohod na Goteniški Snežnik PD Kočevje
17.9.2011 Po gradovih in graščinah Savinjske doline PD Dobrovlje - Braslovče Toni Ramšak, 041 526 678      
17.9.2011 Srečanje planincev železničarjev Slovenije PD Železničar Celje Jože Ratej, 041 792 734      
17.9.2011 Dan zasavskih planincev - srečanje savinjčanov, zasavcev in laščanov PD Trbovlje Bojan Gorjup, 070 711 202,              

Borut Vukovič, 031 805 686      
17.9.2011 Srečanje planincev na Črni prsti PD Podbrdo Lilijana Gatej, 041 872 014, 

lilijanagatej@gmail.com
17.9.2011 Čistilna akcija: Čiščenje poti ob reki Iški do sotočja Zale in Iške (lahka 

označena pot in brezpotje po kanjonu)
PD Krim Punkart Janko,                                    

janko.purkat@gmail.com
17.9.2011 Srečanje koroških planincev MDO Koroških PD
17.9.2011 Dan pohodništva v Ljubljani, PST (lahka pot) PD Drago Bregar pddrago.bregar@siol.net
17.9.2011 Storžič, 2132 m PD Ljubljana - Matica Andreja Tomšič, 040 666 198      
17.9.2011 Kanjavec, 2569 m PD Ljubljana - Matica Nataša Kramberger, 031 619 911      
17.9.2011 Rigljica, 2047 m PD Ljubljana - Matica Borut Naglič GV, 041 710 364      
17.9.2011 Skuta, 2532 m - Kranjska Rinka - grebensko prečenje PD Ljubljana - Matica Marko Jurič GV, 041 572 893      
18.9.2011 Hochstadel 2680 m (Avstrija) PD Ajdovščina Vladimir Lemut
18.9.2011 Pohod ob prazniku češp, Slivje v Brkinih PD Slavnik  031 585 195      
18.9.2011 12. pohod po Loško - Zbelovski popti PD Loče Vili Kovačič, 031 672 680      
18.9.2011 Tradicionalni družinski pohod na Krim PD Podpeč - Preserje Marko Goršič, 01 3631 175,                  

041 795 006      
18.9.2011 Bevkov pohod (Cerkno - Porezen - Zakojca) PD Cerkno
18.9.2011 Interno kopno izpopolnjevanje vodnikov VO PD Ljubljana - Matica Marko Jurič, 041 572 893      
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Naročite se na Planinski 
vestnik in spoznajte gore z 
najstarejšo revijo v Sloveniji!
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pv@pzs.si, 080 1893
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