organizaciji kar 1352 športnih plezalcev in
plezalk, 2473 registriranih alpinistov, 272
tekmovalcev v športnem plezanju, pa tudi
tekmovalce - reprezentante v tekmovalnem
lednem plezanju in tekmovalnem turnem
smučanju, kategoriziranih športnikov pa je
v PZS kar 76, tudi najvišjih kategoriziranih
razredov. Kot veliko zanimivost je članom IO
OKS razkril, da imamo v alpinizmu tudi zlato
medaljo z olimpijskih iger: »Ko smo ravno v
olimpijskem letu 2012, naj povem, da sta leta
1931 nemška alpinista Toni in Franz Schmidt
preplezala enega od treh zadnjih problemov
20. stoletja, severno steno Matterhorna, in za
izjemno dejanje prejela na olimpijskih igrah v
Los Angelesu leta 1932 zlato olimpijsko medaljo
za alpinizem.«

Predsednik OKS dr. Janez Kocijančič in generalni
sekretar OKS dr. Tone Jagodic na seji v Mojstrani,
foto Zdenka Mihelič

Dr. Janez Kocijančič se je zahvalil Slovenskemu planinskemu muzeju za gostoljubje,
Planinski zvezi Slovenije in njenemu predsedniku Bojanu Rotovniku pa za povabilo.
Med drugim je dr. Kocijančič dejal, »da je
zelo primerno, da je tokratna seja tu, saj nas
je povabil predsednik Planinske zveze Slovenije Bojan Rotovnik, in sprejemali bomo tudi
osnutek Okoljevarstvenega in naravovarstvenega kodeksa Olimpijskega komiteja Slovenije
- Združenja športnih zvez; in kje je sprejemanje
takega akta primernejše kot tu, v naročju gora,
v Slovenskem planinskem muzeju. Prav tako
pa bo danes priložnost, da si ogledamo muzej,
ki ga večina še ni videla. A prav je, da smo vsi
seznanjeni s planinstvom, ki je tesno in močno
prežeto s slovenskim športnim udejstvovanjem.
Sam sem si muzej ogledal že ob odprtju avgusta
2010 in lahko izrazim vse pohvale in čestitke
za odličen projekt, enkraten muzej.«

Dr Janez Kocijančič na ogledu razstave
Naši olimpijci, foto Zdenka Mihelič
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Po seji so si člani Izvršnega odbora OKS
muzej tudi ogledali, prav tako pa razstavo
Naši olimpijci, na kateri je predstavljenih 33
olimpijcev od Dovja do Rateč, ki so se udeležili
olimpijskih iger med leti 1928 in 2010. Na
ogledu razstave so se članom IO OKS pridružili tudi štirje olimpijci, predstavljeni na
razstavi, in sicer Robert Kerštajn (smučarski
tekač), Mara Rekar (smučarska tekačica),
Alenka Dovžan (alpska smučarka) in Janez
Mlinar (smučarski tekač). Razstavo so člani
IO OKS zelo pohvalili.

Preberite si tudi POGOVOR s predsednikom Olimpijskega komiteja Slovenije
- Združenja športnih zvez dr. Janezom
Kocijančičem o planinski organizaciji,
http://www.pzs.si/novice.php?pid=6631.

Podpis aneksa
o nadaljnjem
sofinanciranju
Slovenskega
planinskega
muzeja

V Zagrebu
so se sestali
predstavniki PZS
in HPS
Alan Čaplar

N

a sedežu Planinske zveze Hrvaške
(Hrvatskog planinarskog saveza) so se
v sredo, 25. januarja 2012, sestali predstavniki
Planinske zveze Slovenije (PZS) in Planinske
zveze Hrvaške (HPS).
S strani PZS so sestanka udeležili predsednik Bojan Rotovnik, podpredsednika PZS
Slavica Tovšak in Borut Peršolja in generalni
sekretar PZS Matej Planko. HPS pa so zastopali predsednik Hrvoje Kraljević, podpredsednik Tomislav Čanić, predsednik Izvršnega
odbora HPS Vladimir Novak, glavni tajnik
Darko Berljak ter načelnik Komisije za promocijo in založništvo in urednik revije Hrvatski planinar Alan Čaplar.

Zdenka Mihelič

P

red samo sejo Izvršnega odbora OKS so
se predsednik Planinske zveze Slovenije
Bojan Rotovnik, župan Občine Kranjska Gora
Jure Žerjav, direktor Triglavskega narodnega
parka mag. Martin Šolar, predsednik Uprave Ustanove Avgusta Delavca Miro Eržen in
direktorica Gornjesavskega muzeja Jesenice
Irena Lačen Benedičič s podpisom aneksa
k pogodbi zavezali k nadaljnjemu sofinanciranju Slovenskega planinskega muzeja.
Pomen partnerskega podpisa aneksa k pogodbi o sofinanciranju delovanja Slovenskega
planinskega muzeja v letu 2012 ne pomeni
samo prispevek partnerjev v finančnem vložku, ki seveda pomembno vpliva na kvaliteto
delovanja SPM, temveč tudi podporo k prizadevanju Slovenskega planinskega muzeja
za vseslovenski muzej.

Podpis aneksa v SPM, foto Zdenka Mihelič

Foto Alan Čaplar

Na sestanku so izmenjali izkušnje o organizacijskih strukturah in operativnem delovanju obeh zvez. Izraženo pa je bilo tudi
vzajemno upoštevanje dosežkov in rezultatov.
Ob pogovoru o dosedanjem plodnem sodelovanju HPS in PZS, posebno v času od leta
1991, ko sta PZS in HPS dobili novo vlogo kot
krovni planinski organizaciji v samostojnih
državah, so potrdili, da obe zvezi delita iste
cilje in stališča o raznih vprašanjih, o katerih
razpravljajo in se o njih odločajo znotraj obeh
zvez ter o mednarodnih planinskih organizacijah.
Razpravljali so tudi o izkušnjah s članstvom v raznih mednarodnih organizacijah
in neformalnih forumih kot so UIAA, Evropski planinski forum, CAA (Club Arc Alpin,
Združenje dežel alpskega loka), BMU (Balkan
Mountaineering Union, Združenje planinskih
zvez Balkana), ERA (Evropska popotniška
zveza), dogovorili pa so se tudi, da v organih
UIAA in drugje, kjer je to potrebno, v slučaju,
ko se sestanka ne more udeležiti predstavnik
HPS ali PZS, interese obeh zvez kot skupni
delegat predstavlja prisotni predstavnik HPS
ali PZS. Cilj usklajenega delovanja in vseh

AKTUALNO V PLANINSKI ZVEZI SLOVENIJE

oblik mednarodnega sodelovanja, a še posebej
sodelovanja na evropskih ravneh, je doseči
močnejši vpliv na sprejemanje dokumentov o
temah, pomembnih za planinstvo na najvišji
ravni v EU in drugje, kjer se prejemajo take
odločitve.
Del pogovora je bil posvečen možnostim
izvajanja mreže evropskih planinskih poti
skozi Hrvaško, pri čemur so predstavniki
PZS predstavili svoje izkušnje in ponudili nadaljnjo pomoč pri prenosu izkušenj, s
predpostavko, da je tudi v Hrvaški možen
podoben model kot v Sloveniji, ki vključuje
organizacijske, finančne in izvedbene interese,
usklajenost in sodelovanje najvišjih državnih,
turističnih, gozdarskih, turističnih in pohodniških ustanov in združenj. Na sestanku so
si izmenjali tudi izkušnje s pravnimi predpisi,
veznimi na gorsko reševalno službo, planinske
poti in planinske koče.
S potrditvijo zelo dobrega sodelovanja
skozi več desetletij je bil potrjen tudi sporazum o reciprotiteti pri nočitvah v planinskih
kočah v Sloveniji in na Hrvaškem za člane
HPS in PZS. Prav tako so se dogovorili, da se
od spomladi letos vzpostavi prodaja slovenske
planinske literature, priročnikov in zemljevidov v pisarni HPS v Zagrebu in preko spletne
trgovine HPS, prav tako pa bo stekla prodala
hrvaške planinske literature na sedežu PZS
v Ljubljani in na spletni strani PZS, s čimer
bodo koristne informacije še bolj dostopne
članom obeh planinskih zvez.

Predsednik PZS Bojan Rotovnik in predsednik
HPS Hrvoje Kraljević, foto Alan Čaplar

Potrdili so, da je treba dosedanje uspešno sodelovanje nadaljevati tudi na vseh
ostalih ravneh, tudi s predstavniki HPS in
PZS na protokolarnih srečanjih (skupščine,
obletnice, dnevi planincev itd.), pa s sestanki
uredništev Planinskega vesnika in Hrvatskog
planinara, sodelovanji in izmenjavami izkušenj med sorodnimi komisijami obeh zvez,
sodelovanjem članov na prihodnjih tečajih
in usposabljanjih, alpinističnih odpravah v
organizaciji HPS in PZS ter z neposrednim
sodelovanjem med planinskimi društvi (še
posebej s tistimi v bližni skupne meje). V cilju
močnejšega povezovanja so se dogovorili tudi
o konkretnih oblikah sodelovanja in naslednjih skupščinah PZS in HPS ter v revijah
Hrvatski planinar in Planinski vestnik.
OBVESTILA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE

Uspešen
in koristen
posvet »Načrt
upravljanja za
TNP in vloga
planinstva«
Tone Tomše

V

letu 2010 je bil sprejet Zakon o Triglavskem narodnem parku, ki določa številne pristojnosti in naloge upravljavca zavarovanega območja. Trenutno pa potekajo
aktivnosti za sprejem Načrta upravljanja TNP.
Planinska društva in Planinska zveza Slovenije smo s svojo dejavnostjo in aktivnostmi vseskozi prisotni v park in pri nastajanju načrta
upravljanja za TNP tudi aktivno sodelujemo.
Tako je bil v torek, 14. februarja 2012, v
prostorih Slovenskega planinskega muzeja
v Mojstrani organiziran posvet z naslovom:
»NAČRT UPRAVLJANJA za TNP IN VLOGA PLANINSTVA«. Posvet je bil organiziran
v soorganizaciji Planinske zveze Slovenije in
Triglavskega narodnega parka. Posveta se je
udeležilo 56 predstavnikov planinskih
društev, ki imajo koče in poti na področju
TNP, predstavnikov komisij v okviru PZS
in predstavnikov uprave TNP. V uvodu posveta je vodja muzeja Miro Eržen v imenu
Slovenskega planinskega muzeja in v imenu predsednika PZS pozdravil vse prisotne
udeležence in goste. Zbrane je pozdravil tudi
France Benedik, predsednik Meddruštvenega
odbora planinskih društev Gorenjske.
V vsebinskem delu posveta je direktor Triglavskega narodnega parka Martin Šolar na
zelo pregleden in nazoren način predstavil
zakon o Triglavskem narodnem parku, Igor
Zakotnik, vodja strokovnih služb TNP, pa
načrt upravljanja, ki je v nastajanju. Posebej
je izpostavil poglavja, ki se tičejo planinske
dejavnosti. Po obeh uvodnih predavanjih je
vodja posveta Tone Tomše odprl razpravo o
obeh predstavljenih dokumentih.
Po dokaj obširni razpravi je bilo sprejetih šest zaključkov posveta, ki naj jih proučijo
in obravnavajo ustrezni organi obeh organizacij in jih sprejmejo kot sklepe.
1. Planinska zveza Slovenije in Triglavski narodni park bosta vse uporabnike in obiskovalce parka prek svojih glasil in spletnih
strani ter s skupnimi akcijami ozaveščala
o delovanju in obnašanju v parku.
2. Triglavski narodni park in Planinska zveza
Slovenije bosta skupaj proučila možnosti za
ponovno oskrbovanje določenih planinskih
koč v parku s konji. Obenem bosta določila
program obnov nekdanjih »konjskih« poti.

3. Planinska zveza Slovenije bo v okviru svoje
gospodarske komisije ustanovila posebno
skupino strokovnjakov za čistilne naprave. Posebna skupina bo pripravila merila
za gradnjo čistilnih naprav od projektne
dokumentacije do pridobitve ustreznih
dovoljenj. Za področje TNP bodo pri tem
sodelovali tudi njihovi strokovnjaki.
4. Planinska zveza Slovenije bo opravila razgovore na pristojnih ministrstvih glede
priprave razpisov za sofinanciranje gradenj čistilnih naprav in ekoloških sanacij
planinskih koč.
5. Planinska zveza Slovenije bo ustanovila
posebno svetovalno - projektno pisarno,
kjer bodo posamezna planinska društva
lahko dobila potrebne informacije in navodila glede gradenj čistilnih naprav in
ekoloških obnov planinskih koč.
6. Triglavski narodni park bo s pomočjo
Komisije za planinske poti PZS pripravil
Protokol dobrega sodelovanja glede vzdrževanja planinskih poti v narodnem parku.
Vsi navzoči so bili mnenja, da je bil posvet
koristen in je dosegel svoj namen. V bodoče
si želijo še več povezav med planinskimi društvi, Planinsko zvezo Slovenije in Triglavskim
narodnim parkom.

Številni zbrani so prisluhnili predstavitvam in
v razpravi tudi sami sodelovali,
foto Elizabeta Gradnik

NAPOVEDUJEMO
•
•
•
•
•

20. marec 2012, kraj znan naknadno:
Zbor načelnikov alpinističnih
kolektivov 2012.
24. marec 2012, po vsej Sloveniji:
akcija Očistimo Slovenijo 2012 (več
v nadaljevanju).
2.–6. april 2012, Cankarjev dom:
6. mednarodni festival gorniškega
filma Domžale (več v Vabimo).
14. april 2012, Ormož: Skupščina
Planinske zveze Slovenije.
21.–22. april 2012, Log – Dragomer:
Svetovni pokal v balvanskem plezanju
(več pri Komisiji za športno plezanje).
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