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ZDRUŽENJA GORSKIH VODNIKOV
SLOVENIJE
(1993-2003)

Janez Duhovnik
Uvod
Namen tega sestavka je opis dejavnosti Združenja gorskih vodnikov Slovenije (ZGVS) v prvih
desetih letih po ustanovitvi. V teh letih so slovenski gorski vodniki s svojim združenjem premostili
vrzel, ki je v primerjavi z drugimi alpskimi državami nastala pri nas po drugi svetovni vojni. Gorski
vodniki so od leta 1993 združeni v samostojni organizaciji, ki je od leta 1997 članica Mednarodne
zveze združenj gorskih vodnikov (International Federation of Mountain Guides Associations –
IFMGA). Za celovito razumevanje pa je treba poznati tudi dogajanja pred letom 1993. Večino
podatkov o dejavnosti gorskih vodnikov pred letom 1961 sem povzel po doslej najobsežnejšem
opisu gorskega vodništva na slovenskem ozemlju v delu Evgena Lovšina Gorski vodniki v Julijskih
Alpah [Lovšin,1961]. Večino podatkov o dejavnosti ZGVS pa sem dobil v svojem osebnem arhivu
[Duhovnik, 1991-2003].
Gorsko vodništvo na slovenskem ozemlju do leta 1930
Ko so se v novem veku raziskovalci začeli zanimati za Alpe in druga gorstva, so jih skoraj brez
izjeme odkrivali v spremstvu domačinov. Ti so jih vodili po poteh, ki so jih spoznali na svojih
opravkih, na katere so se podajali predvsem iz gospodarske nuje. Tudi pozneje, ko so se
raziskovalcem gorske narave pridružili prvi planinci (izletniki, pohodniki, plezalci), so imeli
domačini pomembno vlogo. Najsposobnejši za hojo v gore so se uveljavili kot gorski vodniki.
Oblasti so jim podeljevale uradna dovoljenja za opravljanje vodniške službe. Prvi vodnik, ki je pri
nas dobil vodniško knjižico, je bil Simon Pinter iz Mojstrane leta 1877. Vodniki so bili za svoje
delo plačani v skladu z vodniško tarifo, ki so jo določile oblasti. Poleg vodenja so gostom navadno
nosili tudi prtljago. Planinstvo se je hitro razvijalo in prirojene sposobnosti vodnikov so postale
preskromne. Ker so se planinske organizacije že takrat čutile odgovorne za varnost obiskovalcev
gora, so poskrbele za usposabljanje vodnikov na posebnih tečajih, ki so kmalu postali obvezen
pogoj za opravljanje vodniškega poklica. Prvi tečaj za vodenje po gorah na območju današnje
Slovenije je bil leta 1894 v Mojstrani [Hribar, 1961]. Organizirala ga je Nemško-avstrijska
planinska zveza. Na njene tečaje so nekateri slovenski vodniki hodili še do leta 1911. Slovensko
planinsko društvo (SPD) je prvi tečaj organiziralo leta 1906 v Ljubljani. Delo vodnikov je bilo na
Kranjskem urejeno z Redom za gorske vodnike z dne 27. 6. 1874 in nato z Redom za gorske
vodnike za Vojvodino Kranjsko z dne 20. 8. 1904, na Štajerskem pa z naredbo štajerskega
namestnika z dne 23. 7. 1896. Vodniki so bili po potrebi tudi gorski reševalci.
Gorsko vodništvo po letu 1930
Delo gorskih vodnikov je bilo v Dravski banovini urejeno z Naredbo o gorskih vodnikih, ki je bila
sprejeta 5. 11. 1930. Dotlej pa so veljali avstroogrski predpisi. Nadzor nad vodniki je imela sicer
upravna oblast, toda vsak, ki je želel biti vodnik, je moral prinesti potrdilo planinskega društva o

usposobljenosti. Zato je SPD 13. 12. 1930 sprejelo Pravilnik SPD za gorske vodnike, v katerem je
bilo med drugim določeno, kako potekajo tečaji. Vodniki v SPD niso imeli posebne organizacije.
SPD je v letih 1933 do 1935 organiziralo več vodniških in reševalnih tečajev.
Po drugi svetovni vojni je leta 1948 o vodnikih sklepala tretja redna letna skupščina Odbora za
planinstvo in alpinistiko Fizkulturne zveze Slovenije. Priporočila je, da se takoj začne organizirati
gorsko vodniško službo [Lovšin, 1961, str. 300]. Komisija z načelnikom Jožom Čopom in s člani
Urošem Župančičem, Andrejem Moretom, Maksom Medjo, Francem Novakom, Vinkom Modcem
in Cenetom Malovrhom je izdelala Pravilnik vodniške službe in potrdila stare vodnike, novi pa naj
bi to postali po opravljenih izpitih. Planinska zveza Slovenije je na svoji peti redni skupščini 18.
maja 1958 sprejela pravilnik o organizaciji gorskih vodnikov pod njenim pokroviteljstvom [Krušic,
1962a]. Izpite za gorske vodnike so leta 1959 opravljali tisti, ki so že bili gorski vodniki, in novinci.
Izpite so opravili [Krušic, 1962b], [Pograjc, 1990-2003], Andrej Aplenc, France Avčin, Janko
Blažej, Sandi Blažina, Milan Brinovec, Janez Brojan, Tone Bučer, Janez Čanžek, Jaka Čop, Joža
Čop, Ciril Debeljak, Avgust Delavec, Jože Govekar, Dušan Gradišnik, Emil Herlec, Roman Herlec,
Peter Janežič, Anton Jeglič, Pavle Kemperle, Marjan Keršič, Stanko Klinar, Stane Koblar, Rado
Kočevar, Karol Korenini, Fedor Košir, Ludvik Košir, Lojze Kraigher, Anton Kralj, Dolfe Kramžar,
Viktor Kravanja, Janez Krušic, Aleš Kunaver, Ante Mahkota, Maks Medja, Janko Mirnik, Andrej
More, Jože Mulej, Marjan Murovec, Jernej Perko, Marjan Perko, Ludvik Pintar, Milan Pintar, Miha
Potočnik, Janez Presetnik, Gabrijel Prezelj, Marjan Rode, Nadislav Salberger, Vili Svet, Tone
Svetina, Milan Schara, Danijel Škerl, Ernest Vauh, Stane Veninšek, Lojze Zaletel, Anton Zupan,
France Zupan, Ljubo Zupančič in Uroš Župančič. Verjetno po pomoti na spisku manjkata Davorin
Dolar in Igor Levstek. Z vprašanji gorskega vodništva se je sprva ukvarjala vodniška komisija, ki jo
je vodil Janez Krušic, pozneje pa podkomisija za gorske vodnike pri komisiji za alpinizem.
Organiziranih je bilo več tečajev in izpitov za vodnike, na katere so lahko prišli le najboljši med
alpinisti, ki so izpolnjevali za tiste čase sorazmerno stroge pristopne pogoje. Naslednja skupina je
izpite opravljala leta 1964. To so bili Pavle Dimitrov, Metod Humar, Franc Ekar, Brane Jaklič,
Peter Ježek, Ljubo Juvan, Stanko Kofler, Janez Lah, Franc Lakota, Jože Makovec, Teo Pajnik,
Leopold Potočnik, Vanč Potrč, Ciril Praček, Jože Repič, Janez Rupar, Barbka Lipovšek - Ščetinin,
Pavle Šimenc, Anton Škarja, Danilo Škerbinek, Niko Tancar in Milan Valant. Nekateri med njimi
so postali vodniki šele, ko so dopolnili takrat predpisano starost 25 let, dotlej pa so bili pripravniki.
Izpiti so bili tudi leta 1967 [Robas, 1969-2003]. Gorski vodniki so postali Stane Belak, Marko
Butinar, Janez Duhovnik, Slavko Koblar, Jože Kodre, Gabrijel Kuštrin, Janez Ramuš, Roman
Robas, Anton Sazonov, Vlado Schlamberger, Rastko Stojanović in Peter Ščetinin. Naslednja
generacija je izpite opravila leta 1971 oz. v začetku leta 1972. Vodniki so postali Franc Anžin,
Dušan Dvoršek, Janez Golob, Martin Gričar, Jože Hočevar, Franc Jeromen, Mitja Košir, Boris
Krivic, Janez Kunstelj, Marjan Manfreda, Jošt Razinger, Franc Šušteršič in Viktor Uhan. Leta 1975
so postali vodniki Zoran Bešlin, Danilo Cedilnik, Boris Erjavec, Silvester Jošt, Stane Klemenc,
Zvone Korenčan, Cene Kramar, Vanja Matijevec, Anton Oman, Bojan Pollak, Aljaž Simončič,
Franc Štupnik in Evgen Vavken. Leta 1980 je veljalo, da morajo po opravljenem izpitu za vodnike
kandidati opraviti dveletno pripravništvo. Tako so leta 1982 postali vodniki Janez Ažman, Borut
Bergant, Viktor Grošelj, Leonid Kregar, Marjan Kregar, Štefan Marenče, Peter Markič, Vladimir
Pučko, Jože Rožič, Jure Senegačnik, Slavko Šikonja, Andrej Štremfelj, Marko Štremfelj in Nejc
Zaplotnik. Pogoji med pripravništvom so se zaostrovali in nekateri so za izpolnitev vseh
potrebovali več časa. Leta 1991 so postali vodniki Janez Benkovič, Luka Karničar, Vladimir
Mesarić, Franc Tamše, Iztok Tomazin in Emil Tratnik, leta 1992 pa Bojan Šprogar. Leta 1993 so
pogoje za vodništvo izpolnili tudi Peter Poljanec, Franc Markič, Rado Nadvešnik, Bojan Pograjc,
Dušan Polajnar in Janez Triler.
Planinstvo se je že po koncu prve svetovne vojne hitro razvijalo in postajalo vedno bolj množično.
Pospešen razvoj pa je planinstvo pri nas doživelo po drugi svetovni vojni. Čedalje več je bilo
planincev, ki niso več potrebovali spremstva vodnikov. Med člani planinskih organizacij in v
njihovih vodstvih so se pojavili tudi nasprotniki gorskega vodništva. Tudi zato so se vodniki v
alpskih državah postopno organizirali v samostojnih združenjih, ki niso bila več podrejena
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planinskim organizacijam. V Alpah - tam je bilo gorsko vodništvo najbolj razvito - so gorski
vodniki zlasti ob nesrečah ugotavljali potrebo po sodelovanju med vodniki sosednjih držav. Zato so
predstavniki iz Italije, Francije, Avstrije in Švice julija 1965 sklenili ustanoviti mednarodno zvezo
združenj gorskih vodnikov, oktobra 1966 pa je delegatska skupščina sprejela njen prvi statut. V
IFMGA so se do leta 1993 postopno vključila še združenja gorskih vodnikov Nemčije, Kanade,
Velike Britanije, Nove Zelandije, Norveške, Južne Tirolske, Aoste, Japonske in Peruja.
Tudi slovenski gorski vodniki so po vzorih v drugih alpskih državah po letu 1970 prvič poskušali
ustanoviti združenje. Pripravljen je bil nov pravilnik, ki je predvideval samostojno Združenje
gorskih vodnikov. Toda pomisleki v vodstvu PZS so prevladali nad idejami o osamosvojitvi
vodniške organizacije in njene vključitve v IFMGA. Usposabljanje novih gorskih vodnikov je sicer
še naprej potekalo v podkomisiji za gorsko vodništvo, gorsko vodništvo kot dejavnost pa se v
primerjavi z drugimi alpskimi državami ni razvijalo tako, kot bi se lahko. Kot izgovor za
nepotrebnost gorskih vodnikov so planinski funkcionarji in ideologi, za njimi pa še drugi planinci,
navajali gosto razpredene in dobro označene planinske poti in številne planinske koče. Pravi razlog
pa so bili različni interesi in predsodki. Nekateri so menili, da so vlogo vodnikov skoraj v celoti
prevzeli prostovoljni planinski vodniki in mladinski planinski vodniki. ''Ob spremenjeni vlogi
izletništva pa moramo še vedno dopustiti vlogo gorskih vodnikov, ki zaradi alpinističnega obeležja
gorske ture za določen honorar vodi varovanca po plezalnih smereh in dela z njim zimske vzpone.
Tako gorništvo večini po fizičnih in alpinističnih sposobnostih ni pristopno, zahteva večjo
odgovornost in alpinistično znanje vodnika in je v paraleli z zgoraj omenjenim izletništvom drag
luksus, namenjen predvsem po atraktivnosti povprašujočemu tujcu..." [Strojin, 1962]. Drugi so
imeli pomisleke zaradi plačila za delo vodnikov: "Značilnost naše ureditve je namreč
neprofesionalnost in brezplačnost ob praktično enako strogih pogojih za pridobitev naziva,
obveznostih in odgovornostih, kakor je to predpisano drugod za poklicne vodnike v zakonu. Odlika
naših vodnikov je torej v amaterstvu, v veselju in ljubezni do tega poklica, ne pa materialni interes,
ki prevladuje pri večini plačanih vodnikov profesionalcev..." [Tominšek, 1980]. Nerazumevanje
vodstva PZS do samostojne organiziranosti pa dejavnosti gorskih vodnikov ni v celoti zavrlo. V
organizaciji planinskih društev in podkomisije za gorsko vodništvo so se marsikateri Slovenci v
spremstvu gorskih vodnikov udeležili turnih smukov, se povzpeli na najvišje alpske vrhove, neredki
pa so obiskali tudi druga gorstva v tujini. Izkušnje in uspehi naših alpinistov v vseh gorstvih sveta,
ki bi jih drugod uporabili tudi za razvoj gorskega vodništva, so pri nas ostajali po večini
neizkoriščeni.
Ustanovitev Združenja gorskih vodnikov Slovenije
Po osamosvojitvi Slovenije so se razmere glede organiziranja in vključevanja slovenskih gorskih
vodnikov v IFMGA bistveno spremenile. 9. 9. 1991 smo na podkomisiji za gorsko vodništvo
pripravili pismo tajniku IFMGA Bernhardu Trufferju, ki ga je poleg načelnika podkomisije za
gorsko vodništvo Romana Robasa podpisal tudi predsednik PZS Andrej Brvar. 25. 10. 1991 nam je
odgovoril predsednik IFMGA Leo Caminada in nam sporočil, da je pogoj za sprejem v IFMGA
samostojno združenje, ki mora imeti svoj statut in program usposabljanja vodnikov. Gorsko
vodništvo mora biti zakonsko urejeno. Skrbelo ga je predvsem, ali bomo lahko ustanovili združenje
na ravni države. Povabil nas je, naj se kdo udeleži skupščine IFMGA v Aosti 23. 11. 1991. Žal na
srečanje ni mogel nihče iz podkomisije. 22. 1. 1992 smo Lea Caminado prosili za vzorce statutov
drugih združenj in poslal nam je statut IFMGA, v katerem so bili v 4. členu pogoji za članstvo
nedvoumno zapisani. Naslednja seja podkomisije je bila šele 18. 3. 1993, glavna tema pa je bila
organizacija zbora gorskih vodnikov, na katerem naj bi izvolili novo podkomisijo. Pobudo za zbor
je v imenu še nekaterih mlajših gorskih vodnikov dal Bojan Pograjc. Na zboru 30. 3. 1993 je bila
izvoljena nova podkomisija, ki je za glavno nalogo dobila ustanovitev ZGVS. Roman Robas, ki je
od leta 1969 z enoletnim presledkom leta (1970) skrbel za registracijo, od leta 1975 pa je bil tudi
načelnik podkomisije, je načelništvo predal Marku Štremflju. 15. 4. 1993 je podkomisija naslovila
na upravni odbor PZS predlog, naj podpre prizadevanja za ustanovitev samostojnega združenja s
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sedežem na Dvoržakovi 9 v Ljubljani in za njegovo vključitev v IFMGA. Upravni odbor PZS je ta
predlog sprejel 24. 4. 1993 na Mozirski koči. Prenovljena podkomisija je 11. 5. 1993 obravnavala
osnutek pravil Združenja gorskih vodnikov, za katera je poskrbel Bojan Pograjc ob pomoči pravnice
Nives Javornik.
Ustanovni občni zbor ZGVS je bil 26. 5. 1993 na PZS na Dvoržakovi 9 v Ljubljani. Na zboru so
bili Janez Ažman, Stane Belak, Janez Duhovnik, Janez Golob, Martin Gričar, Roman Herlec, Luka
Karničar, Zvone Korenčan, Marjan Kregar, Peter Markič, Vladimir Mesarić, Anton Oman, Bojan
Pollak, Bojan Pograjc, Roman Robas, Janez Rupar, Tone Sazonov, Slavko Šikonja, Andrej
Štremfelj, Marko Štremfelj, Franc Šušteršič in Evgen Vavken. Zbor je soglasno sprejel sklep o
ustanovitvi društva ZGVS, sprejel pravila in izvolil organe. V upravni odbor so bili izvoljeni Marko
Štremfelj (predsednik), Janez Duhovnik (podpredsednik), Bojan Pograjc (tajnik), Roman Robas
(blagajnik), Bojan Pollak (predstavnik v Komisiji za vzgojo in izobraževanje pri PZS) in Stane
Belak (predsednik komisije za vzgojo in izobraževanje ZGVS). V nadzornem odboru so bili Viki
Uhan (predsednik), Zvone Korenčan in Jurij Senegačnik. Častnemu razsodišču je predsedoval Tone
Sazonov, člana pa sta bila Stanko Klinar in Peter Markič. ZGVS je bilo 30. 8. 1993 vpisano v
register društev pri MNZ RS pod št. 1055. 23. 12. 1993 je ZGVS na upravni odbor PZS naslovilo
vlogo za sprejem v PZS. 15. 4. 1994 je zbor načelnikov alpinističnih odsekov pri komisiji za
alpinizem na pobudo ZGVS sprejel sklep o razpustitvi podkomisije za gorsko vodništvo. Zaradi
sprememb Zakona o društvih je bilo ZGVS 2. 2. 1999 vpisano v register društev pri Upravni enoti
Ljubljana pod št. 1918.
Vodstvo ZGVS si je za glavno nalogo postavilo vključitev v IFMGA.

Posvet v koči Oberwalder na večer pred izpitom iz vodenja turnega smučanja 2. 6. 1995
(foto Janez Duhovnik)

Prvič na skupščini IFMGA
Vodstvo ZGVS se je 13. 9. 1993 v Ljubljani sestalo s predsednikom IFMGA Leom Caminado, ki
je bil v Sloveniji na poslovnem obisku. Dogovorili smo se, da se novembra udeležimo skupščine
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IFMGA. Za predstavitev ZGVS na skupščini IFMGA v St. Moritzu, ki je bila 27. 11. 1993, smo
pripravili 24-stransko brošuro formata A4 v angleščini. V njej je bila najprej na kratko predstavljena
Slovenija, nato pa še Planinska zveza Slovenije, gorsko vodništvo v Sloveniji in ZGVS. Sledili so
statut ZGVS, program usposabljanja gorskih vodnikov in potrdilo ministrstva za šolstvo in šport, da
je ZGVS pooblaščeno za izdajanje potrdil o usposobljenosti gorskih vodnikov v Republiki
Sloveniji. Na pot smo se odpravili Stane Belak, Janez Duhovnik, Roman Robas in Marko Štremfelj.
Odhajali smo prepričani, da ni nikakršne ovire za sprejem ZGVS v IFMGA. Stane Belak je na
predstavitvi pokazal nekaj svojih diapozitivov iz domačih hribov, Centralnih Alp in Himalaje in vsi
so mu navdušeno ploskali. Ker pa so nekaj let prej v IMFGA na hitro sprejeli Japonsko in Peru, so
ravno na tej skupščini sklenili, da odslej ne bo več tako preprosto. Na obisku na Japonskem so
namreč ugotovili, da večina tamkajšnjih gorskih vodnikov sploh ni znala smučati. Sklenili so, da
nas ne bodo sprejeli, dokler se ne prepričajo, da je naš način usposabljanja na primerni ravni, za
mentorje in nadzornike pa so nam določili Južne Tirolce, Avstrijce in Švicarje. Jasno so nam
povedali, da moramo ustrezati vsem pogojem, ki veljajo za druge alpske gorske vodnike. Nad tem
sklepom smo bili sprva razočarani, nato pa smo ugotovili, da je to enkratna priložnost, da svoj
sistem usposabljanja gorskih vodnikov uredimo na ravni, primerljivi z mednarodno. Vodstvo ZGVS
je to nalogo resno zastavilo.

Pregled opreme pred sprejemnim izpitom na Črnem Kalu 13. 1. 1996
(foto Janez Duhovnik)
Usposabljanje gorskih vodnikov
Že med skupščino IFMGA v St. Moritzu je med nas prišel Erich Gutgsell, predsednik južnotirolskih
gorskih vodnikov. Povedal nam je, da je bil kot uslužbenec na ministrstvu za gozdarstvo že večkrat
v Sloveniji in nam obljubil pomoč. Povabil nas je, naj kadarkoli pošljemo na njihove tečaje svoje
inštruktorje kot opazovalce.
V minulih desetih letih smo izvajali usposabljanje (A) kandidatov in pripravnikov za gorske
vodnike, (B) stalno usposabljanje gorskih vodnikov in (C) specializirano usposabljanje, namenjeno
inštruktorjem. Zadnje smo izvajali sami ali na tečajih IFMGA in na Južnem Tirolskem (preglednica
1).
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Preglednica 1: Pregled izvedenih usposabljanj gorskih vodnikov
(A) usposabljanje za kandidate in pripravnike za gorske vodnike
(B) stalno usposabljanje gorskih vodnikov
(C) usposabljanje inštruktorjev
Podatki za leto 2003 so po stanju 30.6.2003
vrsta
uspos.
A

B

C

opis usposabljanja

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

sprejemni izpit
teor. in prakt. osn.
turno smučanje
skala
sneg in led
strokovni izpit
turno smučanje
skala
sneg in led
turno smučanje
skala
sneg in led
IFMGA poleti
IFMGA pozimi
IFMGA odprave
IFMGA kanjoning

S sprejemnega izpita na Mali Mojstrovki 14. 1. 1996 (foto Janez Duhovnik)
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Razpise za začetek usposabljanja smo objavljali vsaki dve leti. V letu 1994 so bili na usposabljanje
na podlagi prijav na razpis po starih pogojih sprejeti Janez Cerar, Urban Golob, Janez Levec, Franc
Pepevnik, Marko Prezelj in Janez Primožič. Pozneje so kandidati morali izpolnjevati pogoje, ki smo
jih privzeli po evropskem standardu [European Guide Commision, 1990]. Prijave je pregledala
posebna komisija, pred katero so kandidati opravljali tudi sprejemni izpit iz plezanja v skali, snegu
in ledu ter turnega smučanja. Leta 1996 so sprejemni izpit na Črnem Kalu in Vršiču opravili Vanja
Furlan, Tone Golnar, Janez Jeglič, Tomaž Klinar, Boris Lorenčič, Janko Meglič, Alojz Novak,
Janez Slokan, Boris Strmšek in Andrej Žnidaršič. Leta 1998 so po opravljenem sprejemnem izpitu
(na razpis se je prijavilo 21 alpinistov) postali kandidati za gorske vodnike Andreja Belavič
Benedik, Peter Benedik, Aleš Dolenc, Iztok Ipavec, Marko Jurič, Borut Naglič, Zvonko Požgaj in
Simon Slejko. Leta 2000 so postali kandidati za gorske vodnike Tina Di Batista, Boštjan Bradaškja,
Klemen Gričar, Tomaž Jakofčič, Mitja Kovačič, Miha Kuhar, Robert Rot, Milan Romih, Uroš
Rupar in Danilo Tič, leta 2002 pa Urban Ažman, Dušan Debelak, Tadej Debevc, Damijan Kočar,
Klemen Mali, Viktor Mlinar, Janko Oprešnik, Zoran Radetič, Gregor Sluga, Miha Valič in Tomaž
Žerovnik.

Udeleženci tečaja za vodenje turnega smučanja na Komni 18. 2. 1996 (foto Janez Duhovnik)

Udeleženci tečaja vodenja turnega smučanja v gorah z ledeniki na Gross Venedigerju 10. 4. 1997
(foto Dušan Polajnar)
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Udeleženci 1. licenčnega tečaja za vodenje v skali v Vratih 13. 6. 1998
(foto Bojan Pograjc)
2. 11. 1994 je v Alpinističnih novicah v Delu Fakulteta za šport razpisala Šolanje za gorske
vodnike. Ta razpis je bil nenavaden, saj je ministrstvo za šolstvo in šport za usposabljanje gorskih
vodnikov pooblastilo ZGVS. Razpis je bil pozneje preklican.
Stalno usposabljanje gorskih vodnikov smo sprva izvajali ob zborih gorskih vodnikov oziroma dan
po njih. Toda sčasoma se je izkazalo, da to ne zadošča, in tečaje, imenovane licenčne, smo začeli
organizirati posebej. Trajali so po dva dni in postajali so vse zahtevnejši. Na njih sicer ni bilo
posebnih izpitov, udeleženci pa so morali imeti popolno opremo in biti dobro pripravljeni, če so jim
hoteli slediti. Udeležba na vseh treh vrstah tečajev, tj. za vodenje v skali, vodenje v snegu in ledu ter
vodenje turnega smučanja, je bila tudi pogoj za pridobitev mednarodne licence. Brez tega so jo
dobili le vodniki, ki so bili predtem inštruktorji na tečajih, ki so jih nadzirali tuji vodniki, ki jih je
delegirala IFMGA.
Sprva se je z organizacijo usposabljanja ukvarjal ves upravni odbor. Ker pa je bilo nalog čedalje
več, je upravni odbor 5. 7. 1995 izvolil tehnično komisijo (TK) v sestavi: Dušan Polajnar
(predsednik), Bojan Pograjc, Bojan Pollak in Andrej Štremfelj. Obseg dela v zvezi z
usposabljanjem je naraščal, sredstev pa je vedno bolj primanjkovalo in ZGVS ni moglo sproti
poravnavati niti potnih stroškov. Takrat so vsi inštruktorji delali še zastonj. Povrnjene so dobili le
potne stroške. Kazale so se tudi posledice premalo načrtnega dela pri organizaciji in izvedbi
usposabljanja – stroški so bili večji od predvidenih. Pritoževali so se tudi kandidati, ki niso zadosti
zgodaj izvedeli, kdaj je katero izmed usposabljanj na programu. Upravni odbor je imel zato 21. 4.
1997 skupno sejo s tehnično komisijo, vendar se stanje glede organizacije usposabljanja ni kaj dosti
izboljšalo.
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S tečaja za vodenje v snegu in ledu od 25 do 31. 8. 2001 v Švici (foto Zvonko Požgaj)
V zvezi z usposabljanjem gorskih vodnikov smo začeli pogovore s Fakulteto za šport, ki bi podobno kot že takrat v Nemčiji ali zdaj na Tirolskem - postopno lahko prevzela organizacijo vseh
vrst usposabljanja gorskih vodnikov. Stojan Burnik nam je priskrbel vzorec pogodbe med fakulteto
in Smučarsko zvezo Slovenije ter Zvezo učiteljev in trenerjev smučanja. 12. 3. 1997 je upravni
odbor sklenil, da se z nadaljnjim dogovarjanjem počaka do odziva ministrstev na predlog zakona o
gorskih vodnikih, ki smo ga jim takrat poslali. Pri tem je ostalo in nadaljnji dogovori o sodelovanju
s Fakulteto za šport so zastali.
V letu 1998 so inštruktorji, predavatelji in člani izpitnih komisij prvič dobili nagrade za delo, ki so
ga dotlej opravljali zastonj. Upravni odbor je 15. 5. 1998 odločil, da bo nagrada enaka kot osnovna
vodniška tarifa. Ta sklep velja še danes. Udeleženci tečajev pa so morali takrat za vsak dan tečaja v
gorah plačati 3.000 SIT.
V letu 2002 smo izdali prve učbenike za usposabljanje vodnikov (preglednica 2). Predtem je bilo
veliko razprav zlasti o učbeniku Vodenje v skali, ker ga predvideni avtor Bojan Pograjc ni
dokončal. Nazadnje se je upravni odbor odločil, da to nalogo poveri takratnemu pripravniku za
gorskega vodnika Alešu Dolencu. Ta je na podlagi svojih zapiskov s tečaja leta 2000, ki ga je z
inštruktorji Marjanom Kregarjem, Bojanom Pollakom, Andrejem Štremfljem in Francem Tamšetom
vodil Bojan Pograjc, in tujih učbenikov pripravil izvirno besedilo in slike.
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Z inštruktorskega tečaja za vodenje turnega smučanja na Kaninu 10. 3. 2002
(foto Dušan Polajnar)
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Preglednica 2: Učbeniki za usposabljanje gorskih vodnikov, izdani leta 2002
avtorji ali urednik
Janez Duhovnik
Vlado Schlamberger
Dušan Polajnar
Aleš Dolenc
Marko Štremfelj

naslov učbenika
Predpisi o gorskih vodnikih
Prehrana v gorah
Vodenje turnega smučanja
Vodenje v skali
Vodenje po soteskah

strani
39
14
36
71
74

Prva, ki sta končala vse tečaje in izpite po delno prilagojenem programu, sta bila leta 1999 Janez
Levec in Janez Primožič. Leta 2001 je postal gorski vodnik Marko Prezelj. 13. 4. 2003 so strokovni
izpit za gorske vodnike opravili Andreja Belavič Benedik, Aleš Dolenc, Marko Jurič, Zvonko
Požgaj in Simon Slejko.
Prilagajanje ZGVS merilom IFMGA
Eden izmed pogojev za sprejem v IFMGA je bila tudi udeležba na skupščinah IFMGA, ki so vsako
leto spomladi in jeseni, ter spremljajočih ali posebnih sestankih tehnične komisije IFMGA. Za
pogoj so nam določili tudi udeležbo naših inštruktorjev na tečajih pri naših mentorjih ter udeležbo
tujih inštruktorjev – nadzornikov in mentorjev na naših tečajih. Na skupščnah in sestankih tehnične
komisije IFMGA so o našem delu poročali mentorji in nadzorniki, mi pa smo imeli priliko dodatno
pojasnjevati njihova poročila (preglednica 3).
Preglednica 3: Slovenski udeleženci na sestankih in prireditvah IFMGA ali drugih tujih združenjih
gorskih vodnikov ter tuji inštruktorji na naših tečajih in drugih prireditvah
datum
27. 11. 1993

kraj dogodka
St. Moritz, Švica

opis dogodka
skupščina IFMGA

24. 4. - 6. 5.
1994
26. 10. - 16. 11.
1994
24. - 25. 11.
1994
15. 12. 1994

Wallis, Švica

tečaj vodenja turnega
smučanja
100 let GV NZ

Nova Zelandija

udeleženci
Stane Belak, Janez Duhovnik,
Roman Robas, Marko
Štremfelj
Roman Robas

Janez Duhovnik, Bojan
Pograjc
Chamonix, Francija skupščina in TK IFMGA Bojan Pograjc, Marko
Štremfelj
Vršič
srečanje z vodstvom
Erich Gutgsell, Oswald Santin,
ZGV Južne Tirolske
Janez Duhovnik, Bojan
Pograjc, Roman Robas, Marko
Štremfelj
10. - 12. 2. 1995 Dolomiti, Južna
tečaj vodenja v snegu in
Roman Robas, Marko
Tirolska (JT)
ledu
Štremfelj
5. - 18. 3. 1995 JT
tečaj turnega smučanja
Dušan Polajnar
3. - 8. 4. 1995
JT
strokovni izpiti za GV
Andrej Štremfelj
(turno smučanje, športno
plezanje, soteskanje)
23. - 28. 4. 1995 Komna
turno smučanje
delegat IFMGA Adam
Holzknecht
30. 4. - 5. 5.
JT
strokovni izpiti za GV
Dušan Polajnar
1995
(turno smučanje)
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10. 6. 1995

Maltatal, Avstrija

17. - 18. 6. 1995 Saas Fe, Švica

izpopolnjevalni tečaj
vodenja v skali
skupščina IFMGA

20. - 25. 6. 1995 Vrata

skala

23. - 25. 6. 1995 Vrata

TK IFMGA

2. - 12. 7. 1995

tečaj vodenja v snegu in
ledu
izpiti iz vodenja v snegu
in ledu
skupščina in TK IFMGA

JT

10. - 13. 9. 1995 Courmayeur, Italija
25. - 26. 11.
Sterzing, JT
1995
17. - 23. 2. 1996 Komna

tečaj vodenja turnega
smučanja

24. - 30. 6. 1996 Ortler, JT

tečaj vodenja v snegu in
ledu

3. - 5. 10. 1996

Zermatt, Švica

skupščina in TK IFMGA

24. 2. - 2. 3.
1997
7. - 12. 4. 1997

Finse, Norveška

TK IFMGA

Dušan Polajnar
Janez Duhovnik, Bojan
Pograjc
delegati IFMGA Oswald
Santin, Ernst Konzett, Peter
Kimmig
delegati IFMGA Oswald
Santin, Konrad Staltmajr, Peter
Leutweiler
Bojan Pograjc, Dušan
Polajnar, Marko Štremfelj
Dušan Polajnar

13. - 14. 6. 1997 Formigal, Španija
18. 10. 1997
Beljak, Avstrija

delegata IFMGA Othmar
Prinoth, Klaus Wagenbichler
Marko Štremfelj
Janez Duhovnik, Vanja
Matijevec, Dušan Polajnar,
Marko Štremfelj

20. - 21. 11.
1997

Bojan Pograjc, Dušan
Polajnar, Marko Štremfelj

22. - 23. 11.
1997
17. 1. 1998
19. - 20. 6.
1998
20. - 21. 11.
1998

4. - 5. 6. 1999
6. 6. 1999
27. 11. 1999

Venediger, Avstrija tečaj vodenja TS

Janez Duhovnik, Marko
Štremfelj, Anton Sazonov
Bojan Pograjc, Marko
Štremfelj
delegat IFMGA Othmar
Prinoth
Bojan Pograjc, Bojan Pollak,
Anton Sazonov
Andrej Štremfelj

skupščina IFMGA
okrogla miza o
odgovornosti GV in zbor
avstrijskih GV ob
razglasitvi Beljaka za
alpsko mesto
Saalfelden, Avstrija TK IFMGA sprejme
sklep o izpolnjevanju
pogojev za sprejem
ZGVS v IFMGA
Kals, Avstrija
skupščina IFMGA in
sprejem ZGVS v IFMGA
Bolzano, JT
zbor GV JT
Štrbske Pleso,
skupščina in TK IFMGA
Slovaška
Berchtesgaden,
skupščina in TK
Nemčija
IFMGA, sestanek
komisije za vodenje
odprav, sestanek
komisije za vodniške
nesreče
Zermatt, Švica
skupščina in TK IFMGA
Zermatt, Švica
smučarsko tekmovanje
GV
Bardonecchia

glej poglavje Sprejem ZGVS v
IFMGA
Marko Štremfelj
Marko Štremfelj
Janez Duhovnik, Andrej
Štremfelj, Marko Štremfelj,
Dušan Polajnar

Janez Ažman, Roman Robas
Janez Ažman, Danilo Cedilnik,
Vanja Matijevec, Roman
Robas
skupščina in TK IFMGA Marko Štremfelj, Roman
Robas
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18. - 19. 1. 2000
2. 6. 2000
24. 11. 2000
11. 5. 2001
27. - 29. 9. 2001
27. 10. 2001
8. - 11. 12. 2001

Canmore, Kanada
Courmayeur, Italija
Chambery, Francija
Vent, Avstrija
Garlate, Italija
Oye, Norveška
Chamonix, Francija

TK IFMGA
skupščina IFMGA
skupščina in TK IFMGA
skupščina IFMGA
TK IFMGA
skupščina IFMGA
komisija IFMGA za
vodenje odprav
10. 5. 2002
Sulden, JT
skupščina in TK IFMGA
12. - 16. 5. 2002 Davos, Švica
TK IFMGA
28. 6. 2002
Chamonix, Francija komisija IFMGA za
vodenje odprav
22. - 23. 11.
Galtuer, Avstrija
skupščina in TK IFMGA
2002

Dušan Polajnar
Marko Štremfelj
Marko Štremfelj, Brane Jaklič
Roman Robas
Bojan Pograjc, Dušan Polajnar
Roman Robas
Andrej Štremfelj
Janez Ažman, Roman Robas
Silvo Jošt
Roman Robas
Roman Robas, Vlado
Schlamberger

Ves čas smo se skoraj brez izjeme redno udeleževali vseh skupščin IFMGA, manjkali smo le na
skupščini in sestanku tehnične komisije v Banffu v Kanadi spomladi leta 1996, ker nismo zmogli
stroškov, in na sestanku tehnične komisije v Grindelwaldu spomladi 2001 zaradi prepoznega odziva
na vabilo.
Na vseh navedenih prireditvah smo se seznanili s številnimi vodniki iz vseh držav, v katerih
obstajajo združenja gorskih vodnikov, in spoznali, s kakšnimi težavami se srečujejo pri svojem
delu. Zlasti na sestankih in tečajih tehnične komisije IFMGA smo se seznanili z najnovejšimi
tehnikami vodenja ter drugimi novostmi, ki so se uveljavile pri vodenju. Na teh srečanjih smo
spoznali, da je najpomembnejša skrb vodnika, da gosta čim varneje pripelje na cilj in nazaj v
dolino.
Sprejem ZGVS v IFMGA
Ko se je junija 1997 Marko Štremfelj vrnil s spomladanske skupščine IFMGA v Španiji, je bilo že
jasno, da bo ZGVS jeseni postalo član IFMGA. Vsa poročila mentorjev so nam bila naklonjena in
kljub temu, da naj bi o sprejemu dokončno odločilo glasovanje, smo se lotili organizacijskih priprav
na ta dogodek. Poglavitni problem je bil spet denar in na številne naslove smo poslali prošnje za
podporo. Odločili smo se tudi, da do sprejema poskrbimo za izdelavo praporja ZGVS in slovesnih
oblek za tiste vodnike, ki se bodo udeležili sprejema. Ker je bila skupščina IFMGA 22. 11. 1997
blizu, v Kalsu pod Grossglocknerjem, nas je bilo tam trinajst: Janez Duhovnik, Anton Jeglič, Stane
Klemenc, Bojan Pograjc, Dušan Polajnar, Roman Robas, Anton Sazonov, Vlado Schlamberger,
Anton Škarja, Danilo Škerbinek, Andrej Štremfelj, Marko Štremfelj in Viktor Uhan. Sprejema se je
udeležil tudi vicekonzul v Celovcu Marko Vrevc. Na sprejemu je bila tudi Danica Butinar, ki je v
slavnostnem delu zaigrala nekaj skladb na citre. Poleg ZGVS so bila v IFMGA sprejeta še
združenja gorskih vodnikov Švedske in ZDA. Poleg nas so bili našega sprejema še posebej veseli
Južni Tirolci z Erichom Gutgsellom in Othmarjem Prinothom na čelu. Dogajanje na sprejemu je
posnela ekipa TV Slovenije pod vodstvom Marjete Keršič Svetel. Po sprejemu smo 4. 12. 1997 na
PZS priredili tiskovno konferenco.
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Predsednik ZGVS Marko Štremfelj med govorom na skupščini IFMGA v Kalsu 22. 11. 1997
(foto Stane Klemenc)

Delegacija slovenskih gorskih vodnikov po sprejemu v Kalsu 22. 11. 1987 z vodstvom IFMGA in
ZGVJT (foto Stane Klemenc)
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Zakon o gorskih vodnikih in drugi predpisi
Zakonska ureditev gorskega vodništva je zahtevala veliko vztrajnosti, truda in prepričevanja. Prvo
pobudo zanjo smo ministrstvu za gospodarske dejavnosti poslali 15. 12. 1993. 29. 6. 1994 smo
izvedeli, da bo naša dejavnost urejena v zakonu o zaščiti potrošnikov, na podlagi katerega naj bi
ministrstvo, pristojno za turizem, izdalo poseben predpis. 28. 11. 1994 smo na upravnem odboru
ZGVS obravnavali osnutek pravilnika o gorskih vodnikih, ki naj bi ga predlagali v sprejem
ustreznemu ministrstvu. Osnutek smo pripravili na podlagi južnotirolskega zakona in pravilnika iz
leta 1991 oziroma 1993 ter standarda [European Guide Commision, 1990]. 15. 12. 1994 smo ga
poslali na ministrstvo za gospodarske dejavnosti s prošnjo, naj preuči možnost sprejetja še pred
sprejetjem Zakona o zaščiti potrošnikov, ki je bil šele v prvi obravnavi. Toda iz te pobude ni bilo
takrat nič.
Kolegi iz drugih alpskih držav so nam priskrbeli svoje predpise in leta 1995 smo začeli iskati
možnosti za sprejem zakona o gorskih vodnikih. 16. 1. 1996 smo Službi vlade za zakonodajo
poslali osnutek zakona, ki smo ga pripravili po zgledu južnotirolskega, tirolskega in koroškega. 31.
1. 1996 smo na sestanku pri državnem sekretarju Petru Vesenjaku obravnavali možnosti, da bi
dejavnost gorskih vodnikov uredili v nastajajočem zakonu o turizmu. Služba vlade za zakonodajo
nam je poslala pripombe in popravljen predlog smo marca 1997 poslali Službi vlade za zakonodajo,
ter ministrstvom za delo, gospodarstvo, šolstvo in šport, Gospodarski zbornici Slovenije –
Združenju za turizem, PZS in Turistični zvezi Slovenije. Z več strani smo dobili pripombe, predlog
pa je pregledal tudi priznani pravni strokovnjak Janez Breznik, ki nam je svetoval vrsto izboljšav.
Predsednik pravne komisije PZS Lojze Cuznar je v mnenju z dne 9. 4. 1997 zapisal: "Ureditev,
kakršno predlaga ZGVS s predlogom zakona o gorskih vodnikih, je glede na našo pravno ureditev
skoraj neizvedljiva." Kljub temu je upravni odbor PZS na seji na Krvavcu 20. 6. 1997 podprl
predlog zakona. Ker nobeno izmed ministrstev ni kazalo pripravljenosti, da bi bilo pristojno za
gorsko vodništvo, smo se odločili, da povprašamo vodje poslanskih skupin, ali bi bila katera od njih
pripravljena vložiti predlog zakona o gorskih vodnikih. Odzvale so se vse poslanske skupine, za
nosilce predlogov pa so se ponudile kar štiri: LDS, SDS, SNS in ZLSD. Odločili smo se za LDS, ki
je za stike z nami določila Rudolfa Mogeta. S po enim poslancem iz vsake poslanske skupine
(Štefan Klinc, Janez Mežan, Samo Bevk, Miroslav Mozetič, Peter Lešnik, Zoran Lešnik) je Rudolf
Moge kot prvopodpisani vložil v postopek predlog zakona, ki je bil objavljen v Poročevalcu DZ 3.
7. 1998. Predlog zakona je obravnaval tudi državni svet. Njegova Komisija za malo gospodarstvo in
turizem je predlog podprla 1. 10. 1998. Zakon, ki je za ZGVS pomenil veliko, je bil za RS manj
pomemben, zato ni kazalo, da bo kmalu uvrščen na dnevni red državnega zbora. Spet se je izkazal
Rudolf Moge, ki nam je organiziral sestanek pri predsedniku državnega zbora Janezu Podobniku.
Ta je za sodelovanje z nami določil Bojana Dolenca iz sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve
ter predlog zakona uvrstil na dnevni red seje 21. 5. 1999. Pred tem je predlog zakona kot matično
delovno telo obravnaval odbor za gospodarstvo pod predsedstvom Jožeta Zagožna. Na prvi
obravnavi je zakon doživel manjše dopolnitve, ki jih je vložila služba za zakonodajo držanega
zbora. Drugo obravnavo je zakon doživel na isti seji 25. 6. 1999, 22. 7. 1999 pa je bil v tretji
obravnavi sprejet.
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Obrazec za potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za gorskega vodnika, na kakršnem so prejeli
potrdilo vsi člani ZGVS, ki so izpite opravili po drugi svetovni vojni.
Obrazec je delo Danila Cedilnika.

V zakonu o gorskih vodnikih je bilo predvideno, da bodo določene podrobnosti urejene s
podzakonskim aktom. Zato je 27. 9. 1999 upravni odbor potrdil osnutek pravilnika o gorskih
vodnikih in poslali smo ga na ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem, ki ga je vsebinsko v
celoti upoštevalo in 15. 10. 1999 je bil objavljen v Uradnem listu RS.
V skladu z zakonom o gorskih vodnikih se je ZGVS s sprejemom statuta 6. 2. 2000 v Kranju
preoblikovalo iz društva v poklicno združenje. Ko smo zaprosili za izbris iz registra društev, smo le
stežka prepričali pristojne, da je tako določil zakon o gorskih vodnikih. Odločba o izbrisu iz registra
društev je bila izdana šele 28. 9. 2000. Podobne težave smo imeli tudi pri vpisu v poslovni register
RS, ko smo potrebovali Obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti za odprtje novega
računa.
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12. 10. 1999 je upravni odbor sprejel tudi predlog etičnega kodeksa gorskih vodnikov, potrdil pa ga
je zbor vodnikov 6. 2. 2000 v Kranju. Med predpisi, ki urejajo dejavnost gorskih vodnikov, je tudi
pravilnik o vodniških tarifah, ki je bil nazadnje sprejet na upravnem odboru ZGVS 7. 11. 2000 in ga
je naknadno potrdilo ministrstvo za gospodarstvo.
Prizadevanja za zakonsko ureditev gorskega vodništva so bila povezana tudi s financiranjem
usposabljanja gorskih vodnikov. 21. 2. 1994 je ZGVS na podlagi programa usposabljanja zaprosilo
za podporo pri usposabljanju gorskih vodnikov ministrstva za delo, za obrambo, za okolje in
prostor, za šolstvo in šport in za gospodarske dejavnosti. Podprlo nas je le ministrstvo za obrambo.
15. 3. 1995 smo na razpis ministrstva za okolje in prostor za sofinanciranje projektov iz programa
Promocija varstva okolja in programa Evropsko leto varstva narave prijavili projekt Gorski vodniki
– varuhi gorske narave, vendar ni bil sprejet. 8. 11. 1995 smo za pomoč spet prosili ministrstvo za
gospodarske dejavnosti in dodelilo nam je 150.000 SIT. Pričakovali smo, da bo to sofinanciranje s
sprejemom zakona o gorskih vodnikih steklo samodejno kot v sosednjih državah, pa ni bilo tako.
Sprva smo se morali javljati na razpise, toda tako smo dobili le manjši del zaprošenih sredstev.
Postopno pa smo, spet ob pomoči poslanca Rudija Mogeta, prepričali pristojne, da so sofinanciranje
usposabljanja gorskih vodnikov zagotovili z neposredno pogodbo. Prvič se je to zgodilo leta 2000,
ko je bila za usposabljanje gorskih vodnikov predvidena celo posebna postavka v proračunu RS.
Vanj je prišla na podlagi amandmajev, ki sta jih na pobudo ZGVS vložila poslanca Janez Mežan in
Nikolaj Rožič. Sredstva, ki jih je za usposabljanje gorskih vodnikov namenila RS, so prikazana v
preglednici 4.
Preglednica 4: Sofinanciranje usposabljanja GV s strani Republike Slovenije
leto
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

način financiranja
MO na podlagi vloge za pomoč
MGD na podlagi vloge za pomoč
po razpisu MGD
MGD na podlagi vloge za pomoč
MMGT na podlagi prijave na razpis
MMGT na podlagi zakona o GV
MG na podlagi prijave na razpis
MG na podlagi zakona o GV
MG na podlagi zakona o GV

znesek
0
228.000
150.000
142.857
100.000
0
500.000
3,000.000
2,300.000
2,923.205
3,600.000

Pridobitvi državne podpore za usposabljanje gorskih vodnikov so bila namenjena tudi prizadevanja
za vpis njihovega poklica v različne evidence. Najprej smo poskrbeli za uvrstitev poklica gorski
vodnik v standardno klasifikacijo poklicev. Prvo pobudo smo naslovili na Zavod RS za statistiko
24. 11. 1994. Predlog za vključitev poklica gorski vodnik v nomenklaturo poklicev smo 24. 7. 1996
poslali na ministrstvo za delo. To nam je sporočilo, da lahko tak predlog da le pristojna zbornica ali
pristojno ministrstvo. ZGVS je 31. 7. 1996 pripravilo vlogo na ministrstvo za šolstvo in šport, naj to
storijo. Toda to se ni zgodilo.
Zbori gorskih vodnikov
Od ustanovitve ZGVS dalje so bili zbori vodnikov organizirani vsako leto (preglednica 5). Zbore
smo od leta 1995 izkoristili tudi za populariziranje naše dejavnosti med krajani. Povsod so nas
gostoljubno sprejeli. Pri organizaciji so vedno aktivno sodelovali kandidati za gorske vodnike,
pripravniki ali vodniki iz kraja, kjer je bil zbor.
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Preglednica 5: Zbori GV
datum
26. 5. 1993
28. 1. 1994
28. 1. 1995
3. 2. 1996
1. 2. 1997
7. 2. 1998
30. 1. 1999
5. 2. 2000
3. 2. 2001
9. 3. 2002
15. 2. 2003

kraj
Ustanovni zbor ZGVS na PZS v Ljubljani – volitve organov ZGVS
Erjavčeva koča na Vršiču
Hotel Lek v Kranjski Gori
Hotel Planika na Jezerskem
Lovski dom v Stranjah pri Stahovici – volitve organov ZGVS
Hotel Park na Bledu
Hotel Plesnik v Logarski dolini
Občina Kranj
Motel Medno – volitve organov ZGVS
Hotel Alp v Bovcu
Penzion Bohinj v Stari Fužini

Leta 1995 je bil v Kranjski Gori prvi zbor vodnikov, ki ni bil v Ljubljani ali v planinski koči. V
imenu gostiteljev nas je po naročilu župana pozdravil občinski svetnik gorski vodnik Stanko Kofler.
V nedeljo po zboru smo imeli skupni turni smuk na Dovško Babo.

Registracija na zboru leta 1995 v Kranjski Gori
(foto Janez Duhovnik)
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Predsednik IFMGA med govorom na zboru gorskih vodnikov na Jezerskem 3. 2. 1996
(foto Janez Duhovnik)
Najbolj gostoljubno, s petjem in plesom, so zbor vodnikov leta 1996 sprejeli na Jezerskem. Davo in
Drejc Karničar sta imela predavanje o smučanju z Anapurne I. Predsednik IFMGA Alois Pirpamer,
ki se je zbora udeležil kot gost, je imel priložnost videti, da imamo slovenski gorski vodniki dolgo
tradicijo. Na zboru je bil tudi predsednik združenja gorskih vodnikov avstrijske Koroške Rainer
Petek. Zbor so pozdravili predstavniki krajevne skupnosti, ker Jezersko takrat še ni bilo občina. Na
zboru so bili skoraj vsi vodniki, ker smo delili nove znake. Po zboru so Jezerjani poskrbeli še za
glasbo in ples. Zaradi slabega vremena je za nedeljo predvideni turni smuk odpadel.
Nekaj posebnega je bil tudi zbor gorskih vodnikov leta 1997 v Stranjah pri Stahovici. Sprva je bilo
napovedano, da bo zbor v gostilni Uršič, pa si je lastnik gostilne zadnji dan premislil in spravil
organizatorja Rada Nadvešnika v veliko zadrego. Toda Rado se je znašel in v Lovskem domu v
Stahovici smo si najprej ogledali diapozitive z Ama Dablama Tomaža Humarja, nato pa so nam
zapeli Kamniški koledniki. Zbor je pozdravil tudi kamniški župan Tone Smolnikar. Na uradnem
delu zbora smo imeli tudi volitve. Spet so bili izvoljeni vsi stari člani organov. V nedeljo po zboru
je bil skupni turni smuk na Veliko planino.
Ko smo imeli leta 1998 zbor vodnikov na Bledu, sta Franc Ekar in Viktor Uhan poskrbela za
transparent, ki je nad cesto pred Bledom opozarjal na naš zbor. Na Bledu smo razvili tudi prapor
ZGVS in si ogledali videoposnetek s sprejema v IFMGA v Kalsu, ki ga je z ekipo TV-oddaje Gore
in ljudje posnela Marjeta Keršič. Program je na Bledu pripravila Rada Polajnar v sodelovanju z
mešanim pevskim zborom Vasovalci iz Žirovnice. Zvečer nam je Viki Grošelj predaval o
Antarktiki. Zbora so se udeležili tudi predsednik združenja gorskih vodnikov Južne Tirolske Erich
Gutgsell, predsednik tehnične komisije IFMGA Othmar Prinoth in predsednik združenja gorskih
vodnikov avstrijske Koroške Rainer Petek. Zbor je pozdravil tudi blejski podžupan Borut Rus. V
nedeljo po zboru je bil skupni turni smuk na Veliki Draški vrh.
Zbor gorskih vodnikov v Logarski dolini leta 1999 je tudi minil v znamenju kulturnega programa,
ki sta ga izvajala zbor Ljudskih pevcev iz Ljubnega in celjski igralec Bojan Umek. Kot gostitelj nas
je pozdravil Avgust Lenar. Podelili smo mednarodne izkaznice in znake tistim vodnikom, ki so z
udeležbo na licenčnih tečajih izpolnili pogoje. Gorska vodnika sta postala tudi pripravnika Janez
Levec in Janez Primožič, ki sta se prva usposobila po programih, prilagojenih merilom IFMGA.
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Zbor smo končali s predavanjem Franca Pepevnika o vzponu na Everest. Zbora sta se tudi tokrat
udeležila Erich Gutgsell kot predsednik združenja gorskih vodnikov Južne Tirolske in Othmar
Prinoth kot predsednik tehnične komisije IFMGA. V nedeljo je bil skupni turni smuk na
Dleskovško planoto, za nekatere vodnike pa tudi licenčni tečaj.
Leta 2000 je bil zbor gorskih vodnikov v stavbi občine Kranj. Prvi del je s pesmijo pospremil
kvintet bratov Zupan, ob zboru pa je bila razstava fotografij Staneta Klemenca o pohodu na severni
tečaj. Vsem članom ZGVS smo v skladu z zakonom o gorskih vodnikih podelili potrdila o
opravljenih strokovnih izpitih, ki jih je oblikoval Danilo Cedilnik. Na zboru smo sprejeli statut
ZGVS, etični kodeks gorskih vodnikov in pravilnik o priznanjih ZGVS. Skupaj z zakonom o
gorskih vodnikih in pravilnikom o gorskih vodnikih smo jih objavili v posebni brošuri, ki so jo
prejeli vsi člani ZGVS. Zbor smo sklenili v avli občinske stavbe s predavanjem Marka Prezlja in
Andreja Štremflja o odpravi na Gyachungkang. V nedeljo je bil skupni turni smuk na Porezen.

Na zboru gorskih vodnikov v Mednem leta 2001 sta Marko Štremfelj, predsednik ZGVS, in Dušan
Polajnar, predsednik tehnične komisije, izročila Marjanu Keršiču - Belaču potrdilo o strokovnem
izpitu za gorskega vodnika.(foto Marjan Breščak)

Rudolf Moge med pozdravnim govorom na zboru gorskih vodnikov v Mednem leta 2001
(foto Marjan Breščak)
Leta 2001 je bil zbor v Motelu Medno. Predtem smo imeli dobro obiskano okroglo mizo o
vprašanjih gorskega vodništva. Za kulturni program je poskrbel dramski igralec Janez Škof.
Razdelili smo še nekaj potrdil o opravljenih strokovnih izpitih ter podelili priznanja ZGVS za
minulo leto 2000 Rudolfu Mogetu ter vodnikoma Janezu Duhovniku in Marku Štremflju. Na tajnih
volitvah so bili v skladu s statutom izvoljeni tudi novi organi ZGVS. Lista je bila zaprta, ker je bilo
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predlaganih kandidatov premalo in je moral manjkajoče določiti kar upravni odbor. Vsi kandidati so
bili izvoljeni. Na seji 13. 2. 2001 je upravni odbor izmed svojih članov izvolil še podpredsednika,
tajnika, predsednika tehnične komisije in predstavnika ZGVS v KVIZ PZS (preglednica 6). V
nedeljo po zboru je bil skupni turni smuk na Dleskovško planoto.
Preglednica 6: Sestav organov ZGVS po volitvah februarja 2001
Organ
upravni odbor

nadzorni odbor

Funkcija
predsednik
tajnik
v. d. blagajnika
podpredsednik
član
predsednik TK
KVIZ PZS
član
predsednik
član
član

disciplinski tožilec
disciplinska komisija predsednik
I. stopnje
član
član
namestnik preds.
namestnik člana
namestnik člana
disciplinska
predsednik
komisija
član
II. stopnje
član
namestnik preds.
namestnik člana
namestnik člana

Ime in priimek
Roman Robas
Janez Ažman
Janez Duhovnik
Anton Jeglič
Janez Levec
Dušan Polajnar
Bojan Pollak
Marko Štremfelj
Vlado Schlamberger
Janez Rupar
Viki Uhan
Branko Jaklič
Franc Tamše
Metod Humar
Janez Triler
Rado Nadvešnik
Franc Markič
Marjan Kregar
Silvo Jošt
Janez Kunstelj
Vanja Matijevec
Peter Markič
Janez Primožič
Tone Oman

Leta 2002 je bil zbor gorskih vodnikov v Bovcu. Kulturni program so izvajali člani pevskega zbora,
harmonikar in recitatorji iz Bovca in okolice pod vodstvom Cecilije Ostan. Zbor sta pozdravila
bovški župan Siniša Grmovšek in predstavnik PD Bovec Gregor Rupnik. Izkaznice ZGVS so prejeli
pripravniki za gorske vodnike Andreja Benedik, Peter Benedik, Aleš Dolenc, Zvonko Požgaj in (v
odsotnosti) Borut Naglič, znak ZGVS in IFMGA je dobil vodnik Marko Prezelj, priznanji ZGVS
za leto 2001 pa Andrej Štremfelj in Dušan Polajnar. Predstavili so se tudi novi kandidati za gorske
vodnike. Po končanem uvodnem slavju nas je pogostil župan občine Bovec. V nedeljo po zboru je
bil inštruktorski in licenčni tečaj iz vodenja turnega smuka na Kaninu.
Zbor gorskih vodnikov 2003 je bil v Stari Fužini. Kulturni program so izvajali godba Bohinj,
plesalci Otroške folklorne skupine Bohinj, program pa je z odlomki iz planinske literature
povezovala Stanka Zupan. Predsednik Roman Robas je predstavil Klemena Gričarja, Iztoka Ipavca,
Tomaža Jakofčiča, Marka Juriča, Franca Pepevnika, Milana Romiha, Simona Slejka in Danila Tiča,
ki so v minulem letu postali pripravniki. Vlado Schlamberger je podelil priznanji ZGVS za leto
2002 Marjanu Kregarju in Francu Tamšetu. Janez Duhovnik je predstavil avtorje učbenikov, ki so
jih vsi člani ZGVS prejeli ob registraciji – Aleša Dolenca, Dušana Polajnarja, Markota Štremflja in
Vlada Schlambergerja - , urednico nove brošure ZGVS 2002/2003 Andrejo Belavič – Benedik ter
avtorja prenovljene spletne strani Zvonka Požgaja. Na prvem delu zbora so bili navzoči tudi
županja občine Bohinj Evgenija Korošec, predsednik PD Bohinj Srednja vas Janez Korošec in
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predsednik PD Bohinjska Bistrica Lojze Butkovič. Po končanem kulturno-predstavitvenem
programu je vse navzoče pogostilo Planinsko društvo Bohinj Srednja vas, nastopajoče pa županja
Evgenija Korošec. Roman Robas je podelil zahvalne listine županji občine Bohinj Evgeniji
Korošec, Stanki in Antonu Zupanu, ki sta pomagala pri organizaciji zbora, ter gostiteljici Olgi
Rijavec, vsem nastopajočim in predsedniku PD Bohinj Srednja vas pa se je zahvalil ustno. Zahvalne
listine smo jim poslali pozneje. V nedeljo po zboru je bil skupni turni smuk na Blegoš.
Simboli in oznake gorskih vodnikov
Slovenski vodniki smo od 1958 leta imeli znake, za katere je načrte izdelal Vlasto Kopač. Roman
Robas se je z njim dogovoril, da nam je izdelal načrt prapora ZGVS in dovolil spremembo napisa
na znaku vodnikov. To spremembo je izvedlo podjetje Ada Graf d. o. o. Namesto Planinska zveza
Slovenije je zdaj na znaku napisano Združenje gorskih vodnikov Slovenije, kratico PZS pa smo
obdržali na znaku ZGVS in praporu. Roman Robas je poskrbel tudi za izdelavo prapora pri Ercigoju
v Ljubljani, sestavljiv drog v obliki cepina pa je izdelal Marjan Kregar. Tablo z znakom ZGVS, ki
je pritrjena na stavbi PZS v Ljubljani, in znake vodnikov z vgraviranimi imeni, priimki ter
številkami so izdelali v podjetju Heledis v Celju. Za to sta poskrbela Bojan Pograjc in Roman
Robas. Upravni odbor je na seji 13. 2. 2001 za praporščaka ZGVS predlagal Metoda Humarja. Ta je
prapor prevzel na seji 6. 5. 2001.

Kovinski znak slovenskih gorskih vodnikov (foto Bojan Pograjc)

Kovinski znak gorskih vodnikov z mednarodno licenco (foto Bojan Pograjc)
Vodniške izkaznice, ki smo jih imeli v skladu s pravilnikom iz leta 1958, so bile velike in debele
knjižice. Imele so tudi nekaj listov, na katere naj bi gostje vpisovali svoje mnenje o vodnikih. Toda
tega skoraj nihče ni storil in izkaznice so se vsem zdele prenerodne za prenašanje po hribih. Nove
izkaznice smo vsem članom izročili februarja 2001. Vsebinsko in oblikovno zasnovo sta izdelala
Janez Duhovnik in Bojan Pograjc, za tisk pa je poskrbel Franc Štupnik v Tiskarni Jožeta Moškriča.
17. decembra 1996 nam je po posredovanju Bojana Pograjca podjetje ITU d. o. o. predstavilo vetrni
komplet iz temno modrega trislojnega goretexa, jopiče in druga oblačila. Na vetrovki je bil prišit
znak ZGVS in nekaj odsevnih trakov. Komplet in jopiče je po posebni ceni kupilo kar precej
vodnikov. Še vedno so njihovo razpoznavno znamenje.
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Na pobudo Bojana Pograjca smo jeseni 1997 naročili slavnostne obleke. Zasnovala jih je Alenka
Florjančič iz novomeškega podjetja Labod; to jih je tudi izdelalo. Predvideno je bilo, da jih bodo
kupili vsi vodniki, a vsem niso bile všeč, ker so podobne tistim, ki jih nosijo na avstrijskem
Koroškem. O tem je bilo na upravnem odboru tudi nekaj razgretih razprav. 25. 2. 1998 je upravni
odbor sprejel Navodilo o nošenju slavnostne obleke in oznak ZGVS in IFMGA.
Populariziranje in trženje dejavnosti gorskih vodnikov
Ves čas obstoja ZGVS smo veliko truda posvetili populariziranju in trženju gorskega vodništva. O
dogajanjih smo redno poročali v Planinskem vestniku in Obvestilih PZS.
Eden izmed pomembnih dosežkov pri popularizaciji vodnikov je bil poster, pri katerem smo kot
sponzorja pridobili zavarovalnico Adriatic. Ta nam je sredstva nakazala prek PZS kot del sredstev,
ki je ostal od neplačanih zavarovalnin za zavarovanja v okviru PZS. Fotografijo Triglava z Vogla je
prispeval Stane Klemenc, poster pa je oblikoval Peter Žebre. Za tiskanje v Gorenjskem tisku je
poskrbel Janez Duhovnik. Do danes nam še ni uspelo natiskati novega.
Člani vodstva ZGVS smo imeli več intervjujev v časopisih, na radiu in TV.
Na internetu smo prvo spletišče ZGVS v okviru spletišča PZS objavili leta 1998. Zasnoval ga je
Janez Duhovnik, ki je skrbel tudi za obnavljanje podatkov. Naslednjo oblikovno zasnovo je izdelal
Gašper Duhovnik. Zdaj skrbi za spletišče Zvonko Požgaj, ki je poskrbel tudi za oblikovno in
vsebinsko prenovo.

Prva stran novega spletišča ZGVS, ki ga je leta 2003 zasnoval Zvonko Požgaj
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Poster ZGVS
Da bi ugotovili namere gorskih vodnikov, smo 7. 2. 1994 vsem poslali vprašalnik o nameravani
dejavnosti v tekočem letu. To smo naredili tudi 2. 8. 1996 in še nekajkrat, zbrane podatke pa smo
objavljali v brošuri in na spletišču ZGVS, Obvestilih PZS in dnevnih časopisih. Zadnja leta smo
objavljanje takih podatkov prepustili posameznim vodnikom in jim za to ponudili prostor v brošuri
in na spletnih straneh. Vedno več je tudi primerov, da sami pripravljajo prospekte za svojo
dejavnost.
Po vzoru tujih združenj smo kmalu začeli izdajati tudi brošuro z aktualnimi podatki o gorskih
vodnikih [Brošura ZGVS, 1995-2003]. Prva je leta 1995 izšla še kot zgibanka, vsa naslednja leta pa
kot zvezek formata 1/3 A4. V brošurah so poleg uvodnega besedila in seznama vodnikov tudi tarife
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za nekatere značilne ture. V brošurah smo objavljali tudi oglase naših sponzorjev, ki so prispevali
pomemben delež za usposabljanje vodnikov. Med najzvestejšimi oglaševalci so PD Celje-Matica,
Kamnik, Kranj, Ljubljana-Matica, Albatros, Alpina, Annapurna, Boltez, Dia Studio, Iglu šport,
Koča na gozdu, Planika, Slowatch in Turistično društvo Kranjska Gora. Brošure sta urejala Janez
Duhovnik in Bojan Pograjc, zadnjo za leto 2002/2003 pa Andreja Belavič Benedik, prva
pripravnica in gorska vodnica v obdobju obstoja ZGVS. V zadnjih izdajah brošure je tudi več
oglasov posameznih vodnikov. Brošura izhaja v 5000 izvodih.
V dnevnem časopisju smo večkrat objavili krajše članke, da bi ljudem približali hojo v spremstvu
vodnikov. Nekajkrat smo se odzvali tudi na pisanje novinarjev ali drugih avtorjev, ki so prezrli
dejavnost vodnikov, ko so pisali o planinstvu. Zdaj se to le redko zgodi, saj vsi novinarji, ki večkrat
pišejo o planinstvu in gorah, vedo za gorske vodnike in ZGVS. Predstavniki ZGVS redno
sodelujejo na tiskovnih konferencah, ki jih ob začetku poletne planinske sezone prireja PZS.
21. 6. 2001 smo se z urednico Enciklopedije Slovenije Alenko Dermastia dogovorili za objavo
članka o ZGVS [Duhovnik, 2001].
Praznovanje 90-letnice prvega vodniškega tečaja SPD
Za 90-letnico prvega vodniškega tečaja, ki ga je leta 1906 organiziralo SPD, smo pripravili proslavo
v Informacijskem centru Triglavskega narodnega parka v Trenti. Organizacijo je 20. 12. 1995
prevzel France Zupan, nato pa je upravni odbor 30. 4. 1996 imenoval še odbor za pripravo proslave,
v katerem sta bila poleg Franceta Zupana Janez Duhovnik in Marko Štremfelj. Proslava je bila 15.
6. 1996. Od povabljenih so se je udeležili skoraj vsi člani upravnega odbora PZS, ki je imel na ta
dan sejo v Trenti. Govornika sta bila gorska vodnika France Zupan in Marko Štremfelj, zbor pa so
pozdravili poslanec Miroslav Mozetič, predsednik PZS Andrej Brvar, župan občine Kranjska Gora
Jože Kotnik in župan občine Radovljica Vladimir Černe. Kulturni program so izvajali pevci
moškega zbora Trenta – Kranjska Gora pod vodstvom Daneta Škerlja. Na proslavi je bil Janez
Krušic izvoljen za častnega člana ZGVS. Priznanje zanj v obliki manjšega kamna z napisno
ploščico je izdelal Metod Humar. Na proslavi smo razdelili prvo brošuro s podatki o gorskih
vodnikih. Uredil jo je Bojan Pograjc, za tisk pa sta poskrbela z Vladom Schlambergerjem. Zvečer
smo se preselili v Kočo na Gozdu, v kateri je bilo srečanje vodnikov in ples ob spremljavi
harmonike, naslednji dan pa smo imeli dan odprtih vrat. Ni bilo posebno velikega odziva, čeprav
smo o tem obvestili vse bovške in kranjskogorske hotele, nekaj gostov pa smo vseeno brezplačno
popeljali na okoliške vrhove.

25

Proslava 90-letnice prvega slovenskega vodniškega tečaja v IC TNP v Trenti 15. 6. 1996
(foto Janez Duhovnik)
Članstvo ZGVS
Ob ustanovitvi ZGVS so se vsi gorski vodniki, registrirani pri podkomisiji za gorsko vodništvo pri
PZS, odločili, da postanejo člani ZGVS. Število članov ZGVS (preglednica 7) je naraslo zlasti leta
1996, ko se je tajnik ZGVS Bojan Pograjc ob izdaji novih izkaznic izjemno potrudil in poiskal vse
gorske vodnike v Sloveniji ter jih pridobil za članstvo v ZGVS. Nekateri med njimi so bili člani le
to leto, nekaj jih je ostalo še nekaj let, večina pa ne. Ostali so tisti, ki so se redno registrirali že pred
omenjeno akcijo pridobivanja članov. Kategorije članov so se z leti spreminjale. Poleg registriranih
aktivnih gorskih vodnikov in pripravnikov smo leta 1996 uvedli tudi kategorijo registriranih
vodnikov. Besedo neaktivnih smo izpustili, ker se nam je zdelo, da tako označevanje med
prizadetimi ne bo naletelo na odobravanje. Z izvolitvijo prvega častnega člana smo uvedli tudi
kategorijo častnega člana. Po sprejemu v IFMGA pa smo aktivne vodnike uvrstili v dve skupini.
Prva si je na izpopolnjevalnih tečajih pridobila licenco IFMGA, druga je obdržala le licenco ZGVS
[Brošure ZGVS, 1995- 2003]. Najbolj stalno je število vodnikov z licenco IFMGA. Ker je bilo
treba prilagoditi programe usposabljanja standardom IFMGA, se je čas usposabljanja močno
podaljšal in kar nekaj let je trajalo, da so se med člani ZGVS pojavili prvi pripravniki. Večja
skupina letos končuje usposabljanje in vrste vodnikov se bodo močno pomladile. Vsi člani ZGVS
so člani enega izmed planinskih društev, članov PZS.
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Preglednica 7 Članstvo v ZGVS
leto
registrirani GV
registrirani aktivni GV
aktivni GV
preostali GV
GV z licenco IFMGA
GV z licenco ZGVS
pripravniki za GV
neaktivni GV
častni GV
skupaj

1993
51

1994
40

1995
54

1996
37
73

1997

70
17

1998

1999

14
33
28
0
1
76

0

0

0

0

0

17
10
57
2

51

40

54

1
111

1
88

1
87

2000

2001

2002

2003

36
20
1
13
1
71

38
17
0
12
1
68

38
19
13
7
1
78

43
16
11
9
0
79

Opombi:
Potemnjena polja pomenijo, da takih kategorij v posameznem letu ni bilo.
Za leto 2003 je vpisano stanje 30. 6. 2003
Vodniške tarife
Pred ustanovitvijo ZGVS je podkomisija za gorsko vodništvo pri PZS pripravila predlog Pravilnika
o vodniških tarifah, ki je ostal veljaven do leta 1994. Nato smo ga najprej nekoliko poenostavili,
pozneje pa prilagodili tujim pravilnikom. Namesto osnovne cene za eno uro, ki smo jo nato množili
s faktorji, odvisnimi od težavnosti ture, in časom trajanja ture, smo uvedli osnovno ceno za eno uro
in en dan vodenja, ki velja za vse lažje ture in turne smuke. Vseskozi pa smo cene predpisovali le za
ture do vključno IV. težavnostne stopnje, cene za težje pa smo prepustili dogovoru med vodnikom
in vodenim. Odkar je bil sprejet zakon o gorskih vodnikih, tarife, ki jih predlaga ZGVS, potrjuje
pristojni minister.

Sodelovanje s PZS
Tudi z osamosvojitvijo ZGVS sodelovanje s PZS ni bilo pretrgano. Upravni odbor PZS je odobril,
da ima ZGVS sedež v stavbi PZS na Dvoržakovi 9 v Ljubljani. Vodniki so bili aktivni v številnih
alpinističnih odsekih, organih PD in PZS. V letih 1994-1998 sta bila podpredsednika Janko Mirnik
in Tone Škarja, v letih 1998-2002 Janez Duhovnik, Tone Škarja in Franc Ekar, ki je od leta 2001
predsednik PZS. Od leta 2002 dalje sta podpredsednika Tone Škarja in Danilo Škerbinek. Roman
Robas je bil v letih 1998-2002 predsednik NO PZS in nekaj časa načelnik KA. Tone Škarja je
načelnik KOTG že vrsto let. V okviru PZS so vodniki od leta 1994 zavarovani za odgovornost in
dodatno še za nezgode. Za obe zavarovanji plačuje premijo ZGVS iz članarine vodnikov. Organi
ZGVS imajo večino sej v stavbi PZS, tam je shranjen tudi arhiv ZGVS. PZS nam je doslej
omogočila tudi gostovanje na njenem spletišču. Veliko delo je za vodnike opravila Jana Racman, ki
je vsa minula leta delila brošure ZGVS vsem, ki so se zanje zanimali na PZS. Posredovala jim je
tudi druge informacije o gorskih vodnikih.
Gorski vodniki smo se aktivno vključili v razprave o Pravilniku o kategorizaciji prostovoljnih
vodnikov PZS. Že podkomisija za gorsko vodništvo je na seji 10. 12. 1991 ugotovila, da je
predvidenih kategorij preveč. Pozneje se je izkazalo, da nobena druga alpska planinska zveza nima
primerljivega sistema kategorij vodnikov in da slovenski ni skladen niti s sistemom UIAA. Bistvena
pripomba gorskih vodnikov je bila, da mora biti kategorij manj in da morajo biti tudi prostovoljni
vodniki celoviteje usposobljeni. Toda teh mnenj organi PZS takrat niso upoštevali. Šele čez nekaj
let so se začela prizadevanja za uskladitev kategorij vodnikov PZS s kategorijami UIAA.
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Gorski vodniki so veliko pričakovali tudi od pobude Janeza Pretnarja za ustanovitev podjetja za
planinski turizem in promocijo, ki jo je 21. 5. 1996 kot predsednik Komisije za mednarodno
sodelovanje naslovil na upravni odbor PZS. Upravni odbor PZS je pobudo sprejel na seji 20. 6.
1997 na Krvavcu in v nadzorni svet imenoval Andreja Brvarja, Toneta Škarja in Janeza Duhovnika.
Izbiralo se je tudi že ime podjetja. Vendar ideja ni bila uresničena.
O obnovi Hanzove poti v severozahodni steni Prisojnika se je razvila zanimiva razprava, ki se je
nanašala tudi na dejavnost gorskih vodnikov. Ker je bila pot zaradi poškodovanih varoval dalj časa
uradno zaprta, je PD Kranjska Gora dalo pobudo, da bi se pot uredila kot "vodniška". Nekateri so
pobudo razumeli celo tako, kot da si hočejo pot prisvojiti gorski vodniki. ZGVS je sodelovalo le na
planinskem forumu 1. 10. 1998 na nekdanjem Gorenjskem sejmu v Kranju. Zanimivo je bilo slišati
mnenje nekaterih planinskih funkcionarjev, naj gorski vodniki vodijo le po plezalnih smereh.
Ker se je ZGVS v skladu z Zakonom o gorskih vodnikih preoblikovalo iz društva v poklicno
združenje, ne more več biti član PZS, kot je bilo ob ustanovitvi. Zato smo 19. 6. 2002 vodstvu PZS
poslali osnutek dogovora o sodelovanju med PZS in ZGVS. Osnutek trenutno obravnavajo
zainteresirane komisije upravnega odbora PZS.
Sodelovanje z GRSS
Gorski vodniki so bili že od začetka tesno povezani z reševanjem v gorah. Tako je bilo tudi pri nas.
Ko pa je število gorskih reševalcev v Sloveniji naraslo na približno sedemsto, so bili med njimi le
nekateri tudi gorski vodniki. Še okoli leta 1970 je veljalo, da so vsi gorski vodniki tudi gorski
reševalci, v zadnjih skupinah, ki se prijavljajo na razpise za usposabljanje gorskih vodnikov, pa je
članov GRSS le še dobra polovica.
GRSS je neposredno financirala udeležbo nekaterih vodnikov, ki so člani GRSS, na več tečajih
IFMGA. To je zlasti v letu 1996 pomenilo pomemben delež sredstev ZGVS.
Sicer pa je bilo ZGVS kadrovsko vseskozi tesno povezano z GRSS. Številni gorski vodniki so
aktivni člani postaj GRSS, na katerih so bili (Anton Sazonov) ali so (Janez Kunstelj) tudi načelniki,
več jih je inštruktorjev GRSS, dva sta bila načelnika Komisije za GRSS pri PZS (Danilo Škerbinek,
Dušan Polajnar), več pa jih je bilo članov te komisije (Roman Robas, Jože Rožič).
Sodelovanje z GRSS bi bilo lahko še veliko boljše. Gorski vodniki bi morali biti bolj vključeni v
preventivno dejavnost, ki jo izvaja GRSS, saj je spremstvo gorskega vodnika aktivni in neposredni
način preprečevanja gorskih nesreč.
Nesreče gorskih vodnikov
V obdobju obstoja ZGVS so se v gorah smrtno ponesrečili vodnika Stane Belak in Luka Karničar
ter kandidata Janez Jeglič in Vanja Furlan. Izguba dveh inštruktorjev in dveh najperspektivnejših
kandidatov je močno prizadela ZGVS.
Nesreča, ki se je zgodila pri usposabljanju, je bila nesreča Vanje Furlana [Štremfelj, 1996]. Zgodila
se je 15. 8. 1996 na tečaju iz vodenja v skali, pri plezanju v severozahodni steni med Malo in Veliko
Mojstrovko, in to v Kovinarski smeri. Vanja Furlan je iz neznanega vzroka padel kot prvi v navezi z
inštruktorjem Bojanom Pograjcem in dve uri po nesreči v nevihti umrl zaradi poškodb .
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Trenja v ZGVS
V ZGVS so nekajkrat imeli nasprotna mnenja o določenih vprašanjih. Čeprav je zlasti predsednik
Marko Štremfelj odlično obvladoval včasih preveč razvnete posameznike, so imeli nekateri dogodki
neljube posledice.
Na zboru vodnikov leta 1997 je Peter Janežič postavil vprašanje o odgovornosti Romana Robasa
kot vodje trekinga okoli Annapurn. Štirje udeleženci trekinga so se že doma odločili za samostojen
vzpon na Pisang Pic in pri tem se je eden smrtno ponesrečil. Upravni odbor je predlagal, naj Peter
Janežič sestavi predlog za obravnavo zadeve na častnem razsodišču. Tega ni hotel storiti, nazadnje
pa je izstopil iz ZGVS.
13. 9. 1998 je Aleksander Lucu v Nedelu pisal o ''kralju gorskih vodnikov'' Antonu Jegliču. Večini
članov upravnega odbora se je tako pisanje o vodnikih zdelo neprimerno, saj je prav takrat v
državnem zboru potekala obravnava zakona o gorskih vodnikih. Vse skupaj se je dogajalo med
kandidaturo Antona Jegliča za ljubljanskega župana. Zato smo menili, da bi morali udeleženci
pisanje demantirati. Posledica teh dogodkov je bil odstop tajnika Bojana Pograjca na zboru
vodnikov v Logarski dolini.
Med tehnično komisijo in upravnim odborom so bila nesoglasja zato, ker je odbor večkrat
spreminjal sklepe tehnične komisije, da bi jih uskladil s predpisi in predvsem s finančnimi
možnostmi ZGVS. Pri organizaciji usposabljanja se je stalno zapletalo, problem pa so bili zlasti
slabo ocenjeni stroški. Odbor je prepričeval tehnično komisijo, da je treba pripraviti podrobne letne
načrte usposabljanja in vnaprej predvideti vodje tečajev in inštruktorje, pri tem pa vključiti čimveč
vodnikov. Dušan Polajnar je skušal tem željam ustreči, vendar so bili drugi člani tehnične komisije
pri tem premalo aktivni. Očitki in pritiski so se kopičili in Dušan Polajnar je 8. 4. 2002 po zboru
vodnikov v Bovcu sporočil, da odstopa z mesta predsednika tehnične komisije. Po njegovem
odstopu se je izkazalo, da je vse delo opravljal sam. Med drugimi člani tehnične komisije nihče ni
bil pripravljen prevzeti mesta predsednika, zato je imel upravni odbor nemalo težav, da je v letu
2002 izpeljal vsa predvidena usposabljanja. Marsikatera dolgoročna naloga je ostala neizvršena.
Poleg naštetih težav je imel upravni odbor še veliko manj pomembnih. Po večini so nanje opozarjali
posamezni člani združenja, le redki pa so bili pripravljeni sodelovati pri reševanju. Večina jih je
prezrla, da člani organov ZGVS delo opravljajo prostovoljno tj. brez plačila in največkrat celo brez
nadomestila materialnih stroškov.
Perspektive gorskega vodništva v Sloveniji
Odkar obstoji ZGVS, se je dejavnost gorskih vodnikov v Sloveniji močno razvila. Kar nekaj
vodnikov je, ki imajo kot samostojni podjetniki ali lastniki družb registrirano dejavnost gorskega
vodništva, večina pa jih svoj poklic še vedno opravlja občasno. Stanje se postopno približuje
tistemu v drugih alpskih državah.
V letu 2003 končuje usposabljanje skupina trinajstih pripravnikov, v letu 2003 ji bo sledila skupina
sedmih, v drugo leto usposabljanja pa je leta 2003 vključenih še deset kandidatov. To pomeni, da bo
v treh letih v Sloveniji 30 novih vodnikov z mednarodno licenco, skupaj s sedanjimi, ki bodo takrat
predvidoma še aktivni, pa šestdeset. Ali bo dovolj dela za vse?
Z vključitvijo Slovenije v Evropsko unijo bodo naše gore postale še bolj zanimive za obiskovalce iz
vse Evrope. Ljudje se vedno bolj zavedajo, da je hoja v gore tvegano početje, zato bo naraščalo
povpraševanje po gorskih vodnikih. V skladu z ureditvami v drugih alpskih državah bodo iskani
predvsem tisti z licenco IFMGA, ki bodo imeli svojo dejavnost registrirano in zavarovano. Ker pa
bo zlasti poleti povpraševanje veliko, bo treba na primeren način poskrbeti tudi za zakonsko urejeno
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usposabljanje poklicnih vodnikov, ki bodo lahko vodili le po planinskih poteh in ki bi lahko bili tudi
člani ZGVS. Podobne ureditve imajo v Avstriji in Južni Tirolski; tam imajo ti vodniki naziv
"popotniški vodniki". Pri nas bi zanje lahko uporabili do pred kratkim uporabljan naziv planinski
vodnik, ki zdaj za prostovoljne vodnike PZS ni več v uporabi.
Zlasti v krajih pod gorami bo gorsko vodništvo kot redno in občasno delo pridobivalo pomen in
obseg. Skoraj popolnoma nerazvito je področje gorniških šol, ki vodnike v drugih alpskih državah
najbolj zaposluje. Slovenski gorski vodniki že zdaj velik del vodniške dejavnosti opravijo v tujini, v
katero vodijo svoje sodržavljane, nekateri pa tudi tujce. Ta dejavnost se bo z razvojem Slovenije še
bolj okrepila.
Tako kot v drugih alpskih državah bo v prihodnosti veliko dela za gorske vodnike tudi v PZS in
planinskih društvih. Ob številnih poklicnih delavcih, ki zdaj v PD in na PZS opravljajo predvsem
administrativno delo, največkrat povezano z gospodarsko dejavnostjo društev, bodo obsežnejše in
trajnejše planinske strokovne naloge postopno opravljali poklicni delavci. Razvita vodniška
dejavnost bo pripomogla tudi k podaljšanju obratovanja planinskih koč poleti in pozimi.
Zahvala
Slovenski gorski vodniki ne bi mogli uspeti v svojih prizadevanjih, če ne bi na številnih mestih
naleteli na razumevanje in podporo. Zahvala gre predvsem Planinski zvezi Slovenije, katere takratni
predsednik Andrej Brvar in vse vodstvo sta ob pravem času uvidela potrebnost in koristnost
poklicne vodniške organizacije. Gorski vodniki cenimo gostoljubje, ki ga še vedno uživamo na
sedežu PZS.
Brez dobronamernih in utemeljenih nasvetov Lea Caminade, Aloisa Pirpamerja, Ericha Gutgsella in
Othmarja Prinotha, funkcionarjev IFMGA in združenja gorskih vodnikov Južne Tirolske slovenski
vodniki še dolgo ne bi dosegli današnje organizacijske in strokovne ravni.
Pri pripravi in sprejemanju zakona o gorskih vodnikih smo naleteli na takojšnjo podporo pri
predsedniku državnega zbora Janezu Podobniku in Bojanu Dolencu s sekretariata za zakonodajo in
pravne zadeve, posebno prizadevno pa se je za sprejem zakona zavzel poslanec Rudolf Moge.
Veliko razumevanja za našo dejavnost so pokazali državni sekretar za turizem Peter Vesenjak,
minister za malo gospodarstvo in turizem Janko Razgoršek ter državna podsekretarka Darja Radič.
Z nami sta dejavno sodelovala tudi uslužbenca na ministrstvu Stane Bizjak in Marko Podrekar.
Med funkcionarji ZGVS imajo največ zaslug za sedanje stanje organiziranosti prvi in dolgoletni
tajnik, pobudnik in tudi nosilec številnih akcij ter vodja več tečajev in inštruktor Bojan Pograjc; prvi
predsednik Marko Štremfelj; prvi predsednik tehnične komisije, vodja več tečajev in inštruktor
Dušan Polajnar; prvi blagajnik, drugi predsednik, vodja in inštruktor na tečajih Roman Robas ter
vodje in inštruktorji na tečajih in izpitih Janez Ažman, Marjan Kregar, Janez Kunstelj, Janez Levec,
Rado Nadvešnik, Bojan Pollak, Andrej Štremfelj in Franc Tamše. Da je ZGVS delovalo v skladu s
predpisi, je skrbel nadzorni odbor, ki sta ga vodila predsednika Viktor Uhan in Vlado
Schlamberger. Vsi navedeni so zaslužni za dediščino, ki jo bo prevzelo novo in predvsem mlajše
vodstvo ZGVS, predvidoma po volitvah leta 2005.
Vsem naštetim in drugim, ki so kakorkoli prispevali k razvoju dejavnosti slovenskih gorskih
vodnikov v zadnjih desetih letih, se v svojem in imenu drugih vodnikov iskreno zahvaljujem.
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DRUGO DESETLETJE ZDRUŽENJA GORSKIH VODNIKOV SLOVENIJE
(2003-2013)
Janez Duhovnik
Uvod
Sestavek opisuje dejavnosti Združenja gorskih vodnikov Slovenije (ZGVS) v drugem desetletju
(2003-2013) po ustanovitvi združenja. Podatki o dejavnosti ZGVS so povzeti po gradivih za zbore
gorskih vodnikov, zapisnikih zborov gorskih vodnikov, zapisnikih organov združenja in drugih
dokumentih o delu organov ZGVS.
Vsebina zapisa je razdeljena na naslednja poglavja: status ZGVS, zakon o gorskih vodnikih (ZGV)
in drugi predpisi, članstvo ZGVS, zbori gorskih vodnikov (GV), organi ZGVS, usposabljanje GV,
sodelovanje z Mednarodno zvezo združenj GV (IFMGA) in drugimi združenji GV (ZGV),
sodelovanje s Planinsko zvezo Slovenije (PZS), sodelovanje z Gorsko reševalno zvezo Slovenije
(GRZS), sodelovanje s turističnimi organizacijami, vodniške tarife, zavarovanja GV, gorske nesreče
GV, arhiv ZGVS, uveljavljanje gorskega vodništva v RS, dejavnost GV, proslava 100-letnice
prvega slovenskega tečaja za GV, proslava 10-letnice ZGVS in okrogla miza o gorskem vodništvu.
Status ZGVS
ZGVS je bilo ustanovljeno 26. 5. 1993 na PZS v Ljubljani kot društvo. V register društev pri
Ministrstvu za notranje zadeve je bilo vpisano 30. 8. 1993. Po preoblikovanju v poklicno združenje
po petem odstavku 21. člena Zakona o gorskih vodnikih (Ur. list RS 63/99) je bilo 28. 9. 2000
izbrisano iz registra društev, kasneje pa vpisano v poslovni register pri Agenciji RS za javnopravne
evidence in storitve (AJPES) kot poklicno združenje. Za ažuriranje podatkov v letu 2013 je
poskrbel Robert Rot. V Poslovnem registru Slovenije so bili o ZGVS na dan 6. 12. 2013 med
drugimi tudi naslednji podatki:
Osnovni podatki enote PRS
popolno ime:
ulica:
naselje:
pošta:
občina:
regija:
izpostava AJPES:
telefon/telefaks/e-pošta:
Identifikacijski podatki
matična številka:
davčna številka**:
transakcijski računi:
Podatki o ustanovitvi
datum vpisa pri registrskem
organu:
vrsta lastnine:
zastopniki:
Drugi podatki
registrirane dejavnosti:

ZDRUŽENJE GORSKIH VODNIKOV SLOVENIJE
Dvoržakova ulica 9
Ljubljana
1000 Ljubljana
Ljubljana
OSREDNJESLOVENSKA
LJUBLJANA
rot.robert@gmail.com
031 460 474
5791898000
60283882
IBAN SI56 0201 0001 1859 574 (T) NLB d.d.

31.07.1992 (najbrž napaka, op. J. D.)
ni podatka o obliki lastnine
ROT ROBERT
94.120 Dejavnost strokovnih združenj
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Zakon o gorskih vodnikih in drugi predpisi
Zakon o gorskih vodnikih iz leta 1999 je bil prvič spremenjen leta 2004, drugič pa leta 2010. Leta
2004 je bilo izdano tudi uradno prečiščeno besedilo zakona (Zakon o gorskih vodnikih (uradno
prečiščeno besedilo) /ZGV-UPB1/, Ur.l. RS, št. 99/2004).
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o gorskih vodnikih /ZGV-A/, Ur. l. RS, št. 37/2004, je
določil:
- da je usposabljanje gorskih vodnikov v javnem interesu,
- da so poleg pravnih oseb tudi samostojni podjetniki posamezniki zavezani dejavnost
gorskega vodništva opravljati le z gorskimi vodniki,
- kako se državljanom članic EU priznava usposobljenost za gorskega vodnika in pod
kakšnimi pogoji lahko vodijo pri nas,
- da imenik gorskih vodnikov vodi ZGVS,
- da kandidati za usposabljanje za gorskega vodnika niso nujno člani PZS,
- spremenjene kazenske določbe in
- pristojnost tržne inšpekcije za nadzor nad izvajanjem zakona.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gorskih vodnikih /ZGV-B/, Ur.l. RS, št. 59/2010 je:
- spremenil opis dejavnosti gorskih vodnikov,
- omejil dejavnost pripravnikov za gorske vodnike,
- skrajšal rok za opravljanje strokovnega izpita po uspešno opravljenem usposabljanju,
- spremenil pogoje za dejavnost tujih gorskih vodnikov v RS,
- spremenil časovni potek strokovnega izpita,
- povečal obveznosti stalnega usposabljanja gorskih vodnikov,
- ukinil obveznost prijave gorniške šole pristojnemu ministrstvu,
- ukinil določbe glede vodniških tarif,
- prepustil ravnanje glede zavarovanj gorskih vodnikov ZGVS,
- določil ministrstvo, pristojno za določanje pogojev za delo gorskih vodnikov iz držav članic
EU pri nas,
- določil kazni za prekrške v evrih in spremenil določbe o prekrških,
Precejšen del sprememb je bil potreben zaradi urejanja prostega pretoka delovne sile v EU. Večina
sprememb zakona je bila usklajena z ZGVS. Edina izjema je določilo glede vodenja turnih smukov
s strani oseb, ki niso gorski vodniki. Ta določba ni v skladu z ureditvami v drugih alpskih državah.
Vsebuje besedno zvezo »vodenje oseb na turnih smukih, kjer ni potrebno zavarovanje poti v
zimskih razmerah«, za katero ni jasno, kaj pomeni. Ko so s tržne inšpekcije vprašali za pojasnilo
ZGVS, ji slednje tega ni moglo pojasniti.
Pri vseh spremembah zakona je ostal nespremenjen Pravilnik o gorskih vodnikih, objavljen v Ur. l.
RS, št. 84/1999.
Spremenjen je bil tudi statut ZGVS. Na zboru GV decembra 2012 so bile spremenjene določbe o
disciplinskih organih. Ukinjeni so bili namestniki predsednikov in članov disciplinskih komisij. Ker
se je izkazalo, da so tudi nekatere druge določbe statuta zastarele, so bili člani ZGVS pred zborom
GV 2013 pozvani, da sporoče svoje predloge za spremembe UO ZGVS. Zbor GV je potrditev
sprememb statuta odložil za eno leto.
Članstvo ZGVS
Statut ZGVS določa, da so obvezni člani združenja aktivni gorski vodniki in pripravniki za gorske
vodnike, prostovoljni člani pa so lahko neaktivni gorski vodniki. Po sprejemu ZGVS v IFMGA so
bili aktivni gorski vodniki razvrščeni v dve kategoriji. Prva si je na izpopolnjevalnih tečajih
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pridobila licenco IFMGA, druga je obdržala le licenco ZGVS (preglednica 1, slika 1). Število
gorskih vodnikov z licenco ZGVS se je zmanjševalo, ker so posamezniki postopno pridobivali
licence IFMGA. Število pripravnikov se je spreminjalo glede na opravljene obveznosti in strokovne
izpite.
Preglednica 1: Število članov ZGVS 2003-13
leto
GV z licenco IFMGA
GV z licenco ZGVS
pripravniki za GV
prostovoljni člani
skupaj

2003
50
15
9
9
83

2004
58
14
9
7
88

2005
59
11
9
10
89

2006
60
10
3
10
80

2007
60
7
3
9
79

2008
61
3
2
11
77

2009
60
3
7
11
81

2010
55
1
10
6
72

2011
60
2
10
6
78

2012
62
2
8
4
76

2013
65
1
5
4
75

100
90
80
70
GV z licenco IFMGA
60
GV z licenco ZGVS
50

pripravniki za GV
prostovoljni člani

40

skupaj
30
20
10
0
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Slika 1: Število članov ZGVS 2003-13
Starost gorskih vodnikov in pripravnikov, članov ZGVS, konec leta 2013 kažeta preglednica 2 in
slika 2. Zanimivo je sorazmerno veliko število članov, starejših nad 70 let in majhno število članov,
starih od 61 do 70 let. V letih, ko se je za gorske vodnike usposabljala skupina sedaj starejših od 70
let, je bil eden od pogojev, da je lahko nekdo kandidat za gorskega vodnika, starost 25 let. Za
pristop k izpitu so bile predvsem pomembne alpinistične izkušnje, izpit pa je bil sorazmerno
enostaven. Organiziranega usposabljanja takrat ni bilo. Kasneje je usposabljanje postajalo vedno
bolj organizirano in zahtevno. Čeprav je bila starost kandidatov ob začetku usposabljanja po
ustanovitvi ZGVS znižana na 18 let, malokdo od kandidatov postane pripravnik za gorskega
vodnika mlajši od 25 let.
Preglednica 2: Starost gorskih vodnikov in pripravnikov, članov ZGVS, konec leta 2013
Starost 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80
Število
1
6
7
8
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11
9
4
3
8
5
34

14

12

10

8
starost GV in pripravnikov
konec leta 2013

6

4

2

76-80

71-75

66-70

61-65

56-60

51-55

46-50

41-45

36-40

31-35

26-30

0

Slika 2: Starost gorskih vodnikov in pripravnikov, članov ZGVS, konec leta 2013

Članarina v ZGVS je bila trikrat bistveno povečana (preglednica 3). Prvič za leto 2006, drugič za
leto 2008 in tretjič za leto 2009. Z njo je ZGVS pridobilo toliko finančnih sredstev, da je lahko v
celoti in sproti pokrivalo vse svoje obveznosti.
Preglednica 3: Članarina ZGVS
Leto

GV IFMGA

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

10.000
10.500
11.000
24.000
24.000
120
140
140
140
140
140

GV IFMGA
starejši od 60
let

21.000
110
120
120
120
120
120

GV ZGVS in
pripravniki za
GV
6.000
6.300
7.000
12.000
12.000
60
100
100
100
100
100

Prostovoljni
člani
3.000
3.000
3.000
6.000
6.000
30
30
30
30
30
30

Valuta

SIT

EUR
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Zbori gorskih vodnikov
Zbori gorskih vodnikov so bili do leta 2006 organizirani vsako leto spomladi, nato pa leta 2006 še
decembra. Zbori so bili nato decembra konec leta vse do vključno leta 2012, za leto 2013 pa je bil
zbor januarja 2014 (preglednica 4). Zbori so vsa leta služili tudi za populariziranje dejavnosti
gorskih vodnikov. Pogosto so zbore nagovorili župani občin in predstavniki planinskih društev. Pri
organizaciji so vedno aktivno sodelovali kandidati za gorske vodnike, pripravniki ali vodniki iz
kraja, kjer je bil zbor (slika 3).
Na zborih so za kulturni program skoraj vedno poskrbeli domačini, nekajkrat pa tudi kar člani
ZGVS sami. V Retnjah sta leta 2004 nastopila mešani pevski zbor Ignacij Hladnik in otroška
folklorna skupina iz Tržiča. V Idriji je leta 2005 pel dekliški pevski zbor Radost z Godoviča, o
grapah na Idrijskem pa je predaval akademski slikar Rafko Terpin. Na Jezerskem je leta 2006
pesem, ki jo je za zbor napisal Ludvik Košir, prebral Metod Humar. V Ljubljani decembra 2006,
kjer je bila ob zboru organizirana tudi proslava ob 100-letnici prvega slovenskega vodniškega
tečaja, je na zboru prebral dve najnovejši pesmi Ludvik Košir. Leta 2008 je na Rašici zapel in na
kitaro zaigral Marko Petek. Leta 2009 je v Pongracu pri Grižah pel ženski zbor iz Šentjurja. Leta
2010 je bilo pred zborom javno predavanje Tine Di Batista in Tomaža Jakofčiča v Kulturnem domu
v Slovenj Gradcu. Leta 2011 je v Bovcu o zgodovini vodništva predaval Robert Rot. V Rudniku pri
Radomljah sta leta 2012 zapela in zaigrala Aleš Holc in Marko Petek, v Ospu pa nam je pela
skupina ljudskih pevk kulturnega društva Mandrač iz Kopra..
Številčna udeležba članov ZGVS na zborih GV je bila na večini zborov zelo velika in je vedno
presegala s statutom določeno mejo za sklepčnost zbora, ki je ena tretjina obveznih članov (slika 3).
Preglednica 4: Zbori GV
Datum
6. 3. 2004
12. 2. 2005
4. 3. 2006
9. 12. 2006
15. 12. 2007
20. 12. 2008
5. 12. 2009
11. 12. 2010
3. 12. 2011
1. 12. 2012
11. 1. 2014

Kraj
Gostišče Smuk, Retnje pri Tržiču
Gostišče Kos, Idrija
Hotel Planika, Jezersko
Gospodarsko razstavišče, Ljubljana
Gostilna pri Martinu, Kranjska Gora
Planinski dom na Rašici
Izletniška kmetija Tratnik, Pongrac pri Grižah
Aeroklub, Slovenj Gradec
Stergulčeva hiša, Bovec
Galerija Repanšek, Rudnik pri Radomljah
Kmetija Vovk, Osp

Prisotnih
obveznih članov
ZGVS
41
47
46
46
48
42
34
28
44
50
43

Za vse zbore so pripravili poročila predsednik, tajnik, blagajnik in predsednik tehnične komisije ter
nadzorni odbor. Dvakrat so poročilo pripravili tudi disciplinski organi. Vabilo (slika 5) z gradivom
(slika 6) je bilo članom poslano po elektronski pošti in objavljeno na spletnih straneh ZGVS. Poleg
dnevnega reda zbora je bilo na vabilu vedno tudi napisano, kolikšna je letna članarina za posamezno
vrsto članstva. Pred zborom so člani lahko plačali članarino in uredili druge formalnosti. Do leta
2005 je bilo treba ob registraciji izpolniti registracijski obrazec (slika 7) in vanj vpisati vse potrebne
podatke. Kasneje je lahko svoje podatke vsak sam vpisoval na spletni strani ZGVS. Po uvodnem
svečanem delu zbora so bila na vrsti poročila, razprava o poročilih in njihov sprejem. Vedno so bila
vsa poročila sprejeta.
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Največkrat se je razprava razživela pri točki razno. Člani so skoraj vedno imeli koristne predloge,
zatikalo se je le pri sklepanju, kdo jih bo uresničil. Največkrat so bili zato določeni kar tisti, ki so jih
predlagali.
Predlogi so se največkrat nanašali na preprečevanje nelegalnega vodenja, vodniške tarife in njihovo
neupoštevanje, sodelovanje GV pri množičnih pohodih, zavarovanje GV, obnavljanje licenc in
ureditev sodelovanja s PZS. Podrobnosti o vsem naštetem so v posebnih poglavjih v nadaljevanju.

Slika 3: Zbor gorskih vodnikov v gostišču Kos v Idriji 12. 2. 2005

90
80
70
število obveznih članov

60
50

število navzočih članov
40
30

število članov, potrebnih za
sklepčnost

20
10
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Slika 4 : Navzočnost obveznih članov na zborih GV
Na zborih GV so bila podeljena tudi priznanja ZGVS in volitve častnih članov. Priznanja so prejeli:
za leto 2004 Aleš Dolenc, Janez Levec in Rado Nadvešnik, za leto 2009 in 2010 pa Tomaž Jakofčič,
Tadej Debevec, Franc Tamše in družina Čufar (oskrbniki Koče na Gozdu). Na zboru GV za leto
2013 je bilo priznanje ZGVS podeljeno TV oddaji Na lepše na TV Slovenija. Na zboru GV 2005 je
bil za častnega člana ZGVS izvoljen Avgust Delavec, na zboru GV 2006 pa sta bila za častna člana
izvoljena Roman Robas in Janez Duhovnik.
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Slika 5:Vabilo za zbor GV 2006

Slika 6: Naslovnica gradiva za zbor GV 2005

Organi ZGVS
Med zbori gorskih vodnikov je ZGVS vodil
upravni odbor ter drugi organi. Njihova sestava
je navedena v preglednici 5. Upravni odbor je
imel vsako leto po več rednih sej (preglednica
6).
ZGVS je delovalo s sredstvi, zbranimi s
članarino, prispevki udeležencev usposabljanj,
oglasi v brošuri in prispevkom iz proračuna RS
za usposabljanje GV.
Do leta 2004 so vsi organi ZGVS delovali
prostovoljno, brez povračila materialnih
stroškov. Izjema so bili le potni stroški na
sestanke IFMGA. Kasneje so člani organov
dobivali nadomestila materialnih stroškov,
nekateri funkcionarji pa tudi pavšalno plačilo
za delo v organih združenja.

Slika 7: Registracijski obrazec za leto 2005
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Preglednica 5: Sestav organov ZGVS 2003-2013
Organ

Funkcija

Do feb. 2005

Upravni
odbor

Predsednik
Podpreds.
Tajnik

Roman Robas
Anton Jeglič
Janez Ažman

Blagajnik

Janez
Duhovnik

Predsednik
TK

Simon Slejko
do aprila 2004,
nato Andrej
Štremfelj
Bojan Pollak

Član

Član
Član
Nadzorni
odbor

Predsednik
Član
Član

Disciplin.
tožilec
Disciplin.
komisija
I. stopnje

Disciplin.
komisija
II. stopnje

Janez Levec
Marko
Štremfelj
Vlado
Schlamberger
Janez Rupar
Viki Uhan
Branko Jaklič

Predsednik
Član

Franc Tamše
Metod Humar

Član
Nam. preds.
Nam. člana
Nam. člana
Predsednik

Janez Triler
Rado
Nadvešnik
Franc Markič
Marjan Kregar
Silvo Jošt

Član

Janez Kunstelj

Član

Vanja
Matijevec
Peter Markič
Janez Primožič
Tone Oman

Nam. preds.
Nam. člana
Nam. člana

Mandat
Od feb. 2005
Od dec. 2008
do dec. 2008
do dec. 2012
Marko Prezelj
Klemen Gričar
Miha Kuhar
Gregor Sluga
do
dec. 2011,
Dani Tič do
nato Tadej
4.3.2006, nato
Debevec
Gregor Sluga
Andreja
Tina Di Batista
Belavič
Benedik do 4.
3. 2006, nato
Tina Di Batista
Franc Tamše
Franc Tamše

Od dec. 2012
Robert Rot
Franc Tamše
Mitja Šorn od
aprila 2013
Tina Di Batista

Tomo Česen

Bojan Pograjc
do dec. 2007,
nato Miha
Valič
Iztok Ipavec
Klemen Gričar

Tadej Debevec

Aljaž Anderle

Urban Ažman
-

Janez
Duhovnik
Jože Rožič
Janez Primožič
Marko
Štremfelj
Silvester Jošt
Zvone
Korenčan
Peter Poljanec
Radivoj
Nadvešnik
Marjan Kregar
Franc Pepevnik
Roman Robas

Janez
Duhovnik
Jože Rožič
Janez Primožič
Tomaž
Jakofčič
Iztok Ipavec
Marjan Kregar

Rok Zalokar
Tadej Debevec
do apr. 2013
Janez Primožič
Silvester Jošt
Blaž Navršnik
Tomaž
Jakofčič
Blaž Stres
Iztok Ipavec

Milan Romih
-

Zvonko Požgaj
-

Danijel
Cedilnik
Zvonimir
Korenčan
Roman
Robas
-

Roman Robas

Vanja
Matijevec
Janez Kunstelj
Peter Markič
Tina Di Batista
Milan Romih

Marko Jurič
Matej Kovačič
-

Poleg naštetih v preglednici 5 ima ZGVS tudi praporščaka. Do zbora 2008 je bil praporščak Metod
Humar, od zbora 2010 pa Anton Oman.
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Preglednica 6: Število sej Upravnega odbora ZGVS
2003
13

2004
12

2005
11

2006
5

2007
6

2008
5

2009
5

2010
4

2011
4

2012
4

2013
6

Slika 8: Predsedniki ZGVS Roman Robas (2001-05), Marko Prezelj (2005-08), Klemen Gričar
(2008-12), Robert Rot (2012-) in dolgoletna funkcionarja ZGVS blagajničarka Tina Di Batista
(2006-) ter predsednik TK Franc Tamše(2005-12)
Usposabljanje gorskih vodnikov
Tudi v tem desetletju je ZGVS izvajalo usposabljanje kandidatov in pripravnikov za gorske
vodnike, stalno usposabljanje gorskih vodnikov in specializirano usposabljanje, namenjeno
inštruktorjem. Zadnje je ZGVS izvajalo samo ali na tečajih Mednarodne zveze združenj gorskih
vodnikov (IFMGA) (preglednica 7).
Preglednica 7: Pregled izvedenih usposabljanj gorskih vodnikov
vrsta
usp.

A

B

C

opis usposabljanja

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

sprejemni izpit
teor. in prakt. osn.
turno smučanje
skala
sneg in led
strokovni izpit
turno smučanje
skala
sneg in led
turno smučanje
skala
sneg in led
IFMGA spomladi
IFMGA jeseni
IFMGA odprave
IFMGA kanjoning

Opombe:
(A) usposabljanje za kandidate in pripravnike za gorske vodnike
(B) stalno usposabljanje gorskih vodnikov
(C) usposabljanje inštruktorjev
Rdeče obarvana polja označujejo izvršena usposabljanja, oziroma udeležbo.
Podatki v preglednici za leto 2003 so od 30. 6. 2003 dalje.
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Usposabljanje gorskih vodnikov je vodila Tehnična komisija, ki jo je vodil predsednik - eden od na
zboru GV izvoljenih članov Upravnega odbora (UO) ZGVS, njene člane pa je na predlog
predsednika TK imenoval UO. Načrt usposabljanja, ki ga je pripravila TK v soglasju z UO, je vsako
leto sprejel zbor gorskih vodnikov (slika 9).

Slika 9: Prva stran predloga programa usposabljanja GV za leto 2012
TK je v letu 2003 vodil v.d. predsednika TK Simon Slejko. Člani TK so prevzeli odgovornost za
posamezna področja usposabljanja in sicer: Janez Levec (vodenje v skali), Marjan Kregar (vodenje
v snegu in ledu), Franc Tamše (vodenje turnega smučanja) in Klemen Gričar (teoretične in
praktične osnove gorskega vodništva). TK je imela le eno sejo. Delovanje in korespondenca sta
potekala le preko elektronske pošte. Šele proti koncu leta se je izkazalo, da TK ne deluje dovolj
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usklajeno. To se je pokazalo pri izvedbi nekaterih akcij usposabljanja. UO je dobival v potrditev
programe akcij pozno in je o programih nekajkrat sklepal tudi korespondenčno. Težave so bile tudi
s pravočasnim izborom inštruktorjev in vodij akcij. Prav zato je UO sklenil, da za naslednje obdobje
vztraja, da se vsi programi akcij usposabljanja pripravijo na začetku leta (do zbora GV), da bo pri
izvedbi manj morebitnih težav, ki lahko nastanejo zaradi objektivnih razlogov.
Na zboru GV aprila 2004 je Simona Slejka zamenjal Andrej Štremfelj, njega pa na zboru GV
februarja 2005 Franc Tamše, ki je nato vodil TK do decembra 2012. Za delo TK pod njegovim
vodstvom je značilna načrtnost in doslednost pri izvedbi usposabljanj v skladu s programi, stalno
večanje kakovosti in zahtevnosti usposabljanja ter sprotno uvajanje novosti pri tehnikah vodenja in
teoretičnih ter praktičnih osnovah gorskega vodništva. Tudi v tem obdobju je zaradi odvisnosti od
vremena bilo treba večkrat prestaviti nekatere tečaje, kar je terjalo veliko naporov od organizatorjev
in udeležencev. Uveden je bil tudi pregled stanja licenc, iz katerega je lahko vsak GV ugotovil, kdaj
se mora najkasneje udeležiti stalnega usposabljanja. Vseskozi je naraščalo zavedanje tečajnikov
glede njihovih dolžnosti in pravic, posledično pa tudi resnost in odgovoren pristop inštruktorjev.
Vodenje TK je decembra 2012 prevzel Tomo Česen.
Razpisi za začetek usposabljanja kandidatov za gorske vodnike so bili objavljeni vsaki dve leti,
razen leta 2012. Razpis je bil objavljen jeseni, sprejemni izpiti so navadno potekali v januarju ali
februarju naslednje leto. Posamezne generacije so štele okoli deset kandidatov (preglednica 8, slika
10). Prijavljenih je bilo običajno nekaj več. Med tistimi, ki so izpolnjevali pogoje, so le nekateri
opravili izpit. Tako kot dotlej so morali prijavljeni izpolnjevati merila, določena v IFMGA. Član
izpitne komisije je bil vedno tudi predstavnik pristojnega ministrstva Marko Podrekar.
Ker je bilo leta 2010 na sprejemnih izpitih manj kot pet uspešnih kandidatov, nekateri med njimi pa
so celo odstopili od nameravanega usposabljanja, se to leto nov ciklus usposabljanja ni začel.
Prestavljen je bil v leto 2011.
Iz preglednice 8 in slike 10 je vidno zelo spremenljivo zanimanje za usposabljanje za gorskega
vodnika. Eden od razlogov je gotovo naraščanje deleža stroškov, ki ga morajo plačati tečajniki
sami, nanj pa gotovo vpliva tudi status gorskih vodnikov v Sloveniji in gospodarska kriza.
Preglednica 8: Kandidati, ki so opravili sprejemne izpite za usposabljanje za gorskega vodnika
Leto

2004

Pogoje je
12
izpolnjevalo
Izpita se je
11
udeležilo
Izpit je
7
opravilo
Sprejemni Aljaž Anderle
Klemen Premrl
izpit so
Avgust Robnik
opravili
Blaž Stres
Marija Štremfelj
Tomaž Tišler
Tadej Zorman

2006

2008

2010

2011

2013

9

9

6

3

7

8

9

4

3

7

8

9

4

3

7

Tomo Česen
Peter Jeromel
Andrej Kecman
Blaž Navršnik
Marko Petek
Matjaž Šerkezi
Mitja Šorn
Žiga Šter

Matej Bizjak
Aleš Česen
Nejc Česen
Miha Habjan
Matej Kovačič
Samo Krmelj
Janez Peterlin
Goran Turudič
Rok Zalokar

Jernej Breščak
Jurij Hladnik
Maja Lobnik
Matevž Vukotič

Jernej Knop
Andrej Erceg
Marko Belingar Matjaž Jeran
Domen Kastelic Gregor Kofler
Dejan Koren
Igor Kremser
Jan Podgornik
Luka Stražar

Usposabljanje kandidatov za gorske vodnike naj bi po zakonu o gorskih vodnikov trajalo dve leti,
pripravnikov za gorske vodnike pa eno leto. Temu je bil prirejen vsakoletni razpored tečajev in
izpitov. Usposabljanje je pri nekaterih trajalo dalj časa, ker se niso redno udeleževali tečajev,
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organiziranih za njihovo generacijo. V takih primerih so posamezni kandidati obiskovali tečaje,
prirejene za naslednje generacije, ali pa je bilo usposabljanje organizirano posebej zanje, pri čemer
so vse stroške v celoti plačali sami.
14
12
10
8

Pogoje je izpolnjevalo
Izpita se je udeležilo

6

Izpit je opravilo
4
2
0
2004

2006

2008
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2011

2013

Slika 10: Število in uspešnost kandidatov za usposabljanje za gorskega vodnika na sprejemnih
izpitih

Preglednica 9: Novi gorski vodniki in pripravniki za gorske vodnike
Leto

2003
po
13.4.

Število novih
gorskih
vodnikov

7

2004

5

2005

3

2006

7

Novi gorski vodniki
Peter Benedik
Klemen Gričar
Iztok Ipavec
Tomaž Jakofčič
Franc Pepevnik
Milan Romih
Danilo Tič
Tina Di Batista
Boštjan Bradaškja
Boris Lorenčič
Borut Naglič
Robert Rot
Mitja Kovačič
Miha Kuhar
Uroš Rupar
Urban Ažman
Damjan Kočar
Klemen Mali
Viktor Mlinar
Zoran Radetič
Gregor Sluga
Miha Valič

Število novih
pripravnikov za
gorske vodnike

Novi pripravniki za gorske
vodnike

4

Boštjan Bradaškja
Tina Di Batista
Boris Lorenčič
Robert Rot

9

Urban Ažman
Damjan Kočar
Klemen Mali
Viktor Mlinar
Ivan Oprešnik
Zoran Radetič
Gregor Sluga
Boris Strmšek
Miha Valič

-

-

2

Tadej Debevec
Avgust Robnik
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Leto
2007

Število novih
gorskih
vodnikov
0

Novi gorski vodniki

Število novih
pripravnikov za
gorske vodnike
0

2008

2

Tadej Debevec
Janko Oprešnik

6

2009

1

Aljaž Anderle

3

2010

4

Tomo Česen
Peter Jeromel
Blaž Stres
Mitja Šorn

5

2011

2

2012

4

2013

1

Aleš Česen
Tadej Zorman
Marija Štremfelj
Blaž Navršnik
Miha Habjan
Cveto Podlogar

2

Rok Zalokar

3

Novi pripravniki za gorske
vodnike
Aljaž Anderle
Tomo Česen
Peter Jeromel
Blaž Stres
Mitja Šorn
Tadej Zorman
Blaž Navršnik
Žiga Šter
Marija Štremfelj
Aleš Česen
Miha Habjan
Matej Kovačič
Samo Krmelj
Rok Zalokar
Marko Petek
Cveto Podlogar

0
Nejc Česen
Domen Kastelic
Matevž Vukotič

Nekaj dosežkov usposabljanja GV v letih 2003-13 je v preglednici 9. Skupaj je bilo v tem času
usposobljenih 36 gorskih vodnikov in 34 pripravnikov za gorske vodnike.
ZGVS je tudi v drugem desetletju izdajalo učbenike, ki se uporabljajo pri vseh vrstah usposabljanja
gorskih vodnikov. Nekaj učbenikov je bilo novih, nekaj pa dopolnjenih (preglednica 10). Nekaj jih
je izšlo na papirju, nekateri pa le v elektronski obliki.
Preglednica 10: Učbeniki za usposabljanje gorskih vodnikov, izdani v letih 2003-2012
Leto
2003
2003
2008
2009
2011
2011

Avtorji
Peter Markič
Aleš Dolenc
Peter Markič
Dušan Polajnar
Gregor Sluga
Aleš Česen
Tadej Debevec
Aleš Dolenc

Naslov učbenika
Psihologija vodenja
Vodenje v snegu in ledu
Psihologija vodenja
(2. izdaja)
Turno smučanje za gorske
vodnike
Osnove orientacije v gorah
Vodenje v skali

Strani medij
35
papir
73
papir
56

papir

75

pdf

27

pdf

76

pdf

Usposabljanje gorskih vodnikov je bilo financirano s prispevki tečajnikov (preglednica 11),
proračuna Republike Slovenije (preglednica 12) in manjši delež s strani ZGVS. Tečaje in izpite za
zamudnike so udeleženci v celoti plačali sami.
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Preglednica 11: Prispevki tečajnikov za vsak dan usposabljanja
Leto
Gore
Dolina
Valuta

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
4.500 6.000 6.300 7.200 7500
35
30
40
30
30
65
4.000 4.200 5.200 5400
26
SIT
EUR

Kot pogoj za pridobitev dela sredstev iz proračuna RS je bilo treba najprej poskrbeti za plačilo vseh
stroškov. Zato je moralo ZGVS do leta 2006 nekajkrat najeti kratkoročni kredit pri banki, enkrat pa
je denar založila kar blagajničarka. Teh težav ni bilo več, ko je UO povečal članarino tako, da je
imelo ZGVS na voljo dovolj denarja za tekoče financiranje usposabljanja.
Preglednica 12: Sofinanciranje usposabljanja GV s strani Republike Slovenije na podlagi Zakona
o gorskih vodnikih
Leto
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Znesek
4,644.430
3,035.764
3,665.528
30.744,26
21.924,74
30.362,40
38.255,19
27.996,35
33.435,55
21.041,91

Valuta
SIT

EUR

Pri usposabljanju gorskih vodnikov je bil poleg materialnih stroškov inštruktorjev pomemben
strošek tudi nagrada za njihovo delo. Ta naj bi bila enaka dnevni vodniški tarifi, vendar prihodki
tega niso vedno omogočali in nagrade so bile nižje (preglednica 13).
Preglednica 13: Nagrada inštruktorjev na tečajih ZGVS na dan
Leto
2003
2004
2005
2006
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Nagrada 24.000 25.400 26.645 29.310
130
200
150
180
180
180
180
Valuta
SIT
EUR
UO in TK sta se sorazmerno veliko časa ukvarjala tudi s problematiko licenc gorskih vodnikov.
Včasih je prihajalo do zapletov zaradi deloma nejasnih pravil, največkrat pa zato, ker posamezniki
niso vedeli, kdaj morajo na obvezno stalno usposabljanje, da bodo lahko podaljšali licence. Stanje
se je izboljšalo, ko je Franc Tamše kot predsednik TK pripravil preglednico iz katere je lahko vsak
ugotovil, kakšne obveznosti mora izpolniti, da bo lahko podaljšal licenco. Nazadnje so si jo lahko
člani ogledali na (http://www.zgvs.si/idokumenti.php?pid=&keyword=&page=2&podrocje=0).
Sodelovanje z IFMGA in drugimi združenji gorskih vodnikov
Z mednarodno vodniško organizacijo in tujimi združenji gorskih vodnikov je ZGVS sodelovalo z
udeležbo predstavnikov na spomladanskih in jesenskih skupščinah IFMGA, tečajih tehnične
komisije IFMGA, in sodelovanjem tujih inštruktorjev na slovenskih tečajih. Nekaj slovenskih
inštruktorjev je sodelovalo tudi na tečajih tujih združenj.
Ker so bili sestanki in tečaji IFMGA po vsem svetu (preglednica 14), je bila udeležba neredko tudi
finančni problem. Razveseljivo je, da so se slovenski gorski vodniki bolj pogosto kot prej
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udeleževali smučarskih tekem gorskih vodnikov, skoraj redno pa tekem v dvoranskem plezanju. Na
teh tekmah je slovenska gorska vodnica Tina Di Batista dvakrat osvojila prvo mesto.

Preglednica 14: Slovenski udeleženci na sestankih in prireditvah IFMGA ali drugih tujih
združenjih gorskih vodnikov ter tuji inštruktorji na naših tečajih in drugih prireditvah
Datum
5.-8.5.2003
19.-23.11.2003

4. -6.5.2004
11. 2004

8.-11.5.2005
2.-6.5.2006
23.-26.11.2006

5.2007
7. 2007
13.11.2007

6.-9.5.2008
23.6.-1.7.2008
25.-30.11.2008

Opis dogodka
Spomladanski tečaj
TK IFMGA in
skupščina IFMGA
Jesenski tečaj TK
IFMGA in
generalna
skupščina IFMGA
Spomladanski tečaj
TK IFMGA in
skupščina IFMGA
Jesenski tečaj TK
IFMGA in
generalna
skupščina IFMGA
Spomladanski tečaj
TK IFMGA in
skupščina IFMGA
Spomladanski tečaj
TK IFMGA in
skupščina IFMGA
Jesenski tečaj TK
IFMGA in
generalna
skupščina IFMGA
Spomladanski tečaj
TK IFMGA in
skupščina IFMGA
Tečaj ZGV Južne
Tirolske
Jesenski tečaj TK
IFMGA in
generalna
skupščina IFMGA
Spomladanski tečaj
TK IFMGA in
skupščina IFMGA
Tečaj vodenja v
skali – plezalne
smeri in grebeni
Jesenski tečaj TK
IFMGA in
generalna skupšč.

Kraj
Grindelwald, Švica

Udeleženci
Janez Ažman, Franc Tamše

Bled, Slovenija

Chamonix, Francija

Janez Ažman, Janez
Duhovnik, Roman Robas,
Simon Slejko, Vlado
Schlamberger, Andrej
Štremfelj, Marko Štremfelj,
Franc Tamše
Roman Robas

Zakopane, Poljska

Roman Robas

Lecco, Italija
St. Moritz, Švica

Marko Prezelj, Tomaž
Jakofčič

Neustift –Stubaital,
Avstrija

Marko Prezelj, Franc Tamše

Meteora, Grčija

Marko Prezelj, Franc Tamše

Bormio, Italija

Marko Prezelj

Dolomiti

Marko Prezerlj

Matsumoto, Japonska

Marko Prezelj, Franc Tamše

La Grave, Francija

Marko Prezelj, Franc Tamše

Slovenija

Oswald Santin GV JT

Stockholm, Švedska

Franc Tamše, Marko Prezelj
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Datum
25.-28.11.2009

7.-16.11.2010

22.-26.11.2011

11.2011
4.2012
1.-6.5.2012
6.5.2012
19.-25.11.2012
11.2012
2013

2013

Opis dogodka
Jesenski tečaj TK
IFMGA in
generalna
skupščina
Jesenski tečaj TK
IFMGA in
generalna
skupščina
Jesenski tečaj TK
IFMGA in
generalna
skupščina
Plezalna tekma

Kraj
Chambery, Francija

Udeleženci
Franc Tamše, Klemen Gričar,
Marko Prezelj

Boulder Colorado, ZDA

Franc Tamše, Tina Di Batista,
Tadej Debevec

Praga, Češka

Klemen Gričar, Franc Tamše

Italija

Tečaj in strokovni
izpit iz turnega
smučanja
Spomladanski tečaj
TK IFMGA in
skupščina IFMGA
Smučarska tekma

Visoke Ture, Avstrija

Tadej Debevec, Robert Rot,
Tina Di Batista
Hans Bergmann, predsednik
TK avstrijskega ZGV in
podpredsednik TK IFMGA
Klemen Gričar

Tekma v
dvoranskem
plezanju
spomladanski
tečajSpomladanski
tečaj TK IFMGA
in skupščina
IFMGA
Jesenski tečaj TK
IFMGA in
generalna
skupščina

Tignes, Francija
Tignes, Francija
Aviemore, Škotska
Edinburg, Škotska
Kanada

Klemen Gričar
Klemen Gričar, Franc Tamše
Tina Di Batista, Tomaž
Jakofčič, Urban Ažman, Franc
Tamše
-

Huaraz, Peru

-

Na generalni skupščini IFMGA jeseni leta 2001 na Norveškem je bil sprejet sklep, da bo generalna
skupščina med 19. in 23. 11. 2003 na Bledu. Člani mednarodne zveze vodniških organizacij so
želeli, da v program vključimo tudi en dan za spoznavanje Slovenije, kajti le redki GV iz drugih
držav so že bili v Sloveniji.
Program prireditve je bil naslednji:
sreda, 19. 11.: prihod delegatov in gostov na Bled v hotel GOLF,
četrtek, 20. 11.:
ogled Slovenije-Škocjanske jame, kobilarna Lipica, vinska klet Sežana,
petek, 21. 11.: zasedanje TK UIAGM, zvečer proslava 10-letnice ZGVS,
sobota, 22. 11.:
zasedanje generalne skupščine UIAGM,
nedelja, 23. 11.: povratek gostov domov.
Na uradnem delu prireditve, na zasedanju TK in generalne skupščine je sodelovalo več naših članov
(preglednica 14).
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Med zasedanjem TK je ALPINA nazorno in strokovno predstavila izdelavo gorskih čevljev.
Direktor TNP (Triglavskega narodnega parka) Janez Bizjak je z diapozitivi vse prisotne na
svojstven način popeljal v naše gore.
V soboto je zasedala generalna skupščina UIAGM. Uvodni pozdrav je imel župan občine Bled g.
Jože Antonič.
Udeleženci generalne skupščine so bili zadovoljni z organizacijo in bivanjem na Bledu. Mnogi so
izjavili, da bodo v Slovenijo še prišli. Udeleženci so v spomin prejeli ob tej priliki izdan poster
(slika 11).

Slika 11: Poster izdan ob generalni skupščini IFMGA na Bledu novembra 2003
Slovenski gorski vodniki so tudi v letih 2003-13 sodelovali pri vzgoji nepalskih gorskih vodnikov.
V letu 2007 naj bi se s francoskimi vodniki dogovorili, kako naj bi v bodoče potekalo usposabljanje
nepalskih gorskih vodnikov. Tega sestanka ni bilo.
Ko je bil takratni predsednik ZGVS Klemen Gričar jeseni leta 2010 na obisku na Ohridu v
Makedoniji, se je srečal s takratnim predsednikom makedonskega alpinističnega kluba Kostantinom
Cirivirijem. Imel je tudi predavanje o usposabljanju za gorskega vodnika po standardih UIAGM.
Predlagano je bilo, da se jih obvesti, ko bo ZGVS začelo s šolanjem nove generacije. Lahko bi jim bili
mentorji pri vključevanju v UIAGM. To leto so potekali tudi dogovori s Srbi. Leta 2012 so potekali
razgovori o usposabljanju kandidatov pri nas iz Romunije in Bolgarije. Vse se je končalo le pri
dogovarjanju.
48

Sodelovanje s PZS
Presenetljivo je, da je minilo več kot deset let, da sta PZS in ZGVS leta 2013 sklenila dogovor o
sodelovanju. Kljub številnim gorskim vodnikom, ki so v planinskih društvih in organih zveze ves
čas opravljali pomembne funkcije, so predsodki in sprenevedanje dogovor preprečevali.
Ena od ovir za hitrejše dogovarjanje je bil tudi sklep zbora GV leta 2003, da mora sporazum pred
podpisom potrditi zbor GV. Ker vseh kompromisov v predlogu sporazuma zbor GV leta 2011 ni
potrdil, je zbor GV leta 2012 sprejel sklep, da za dogovarjanje in sklenitev sporazuma pooblasti UO
ZGVS.
Temeljni problem je bila komercialna dejavnost nekaterih vodnikov PZS, kljub temu, da sta bila
leta 2009 le dva med njimi vpisana v razvid športnih delavcev, kar jima je omogočalo legalno
poklicno vodenje. Ta problematika je bila urejena s spremembo Zakona o gorskih vodnikih leta
2010, ki za vodenje po poteh in brezpotjih brez uporabe vrvne tehnike in turnih smukov brez
zavarovanja poti ne postavlja nobenih omejitev.
Sporazum med PZS in ZGVS (slika 12) je bil podpisan 5. julija 2013 v Bavšici. Nadaljnjih korakov
na podlagi dogovora doslej še ni naredil nobeden od podpisnikov.

Slika 12: Prva stran dogovora med PZS in ZGVS
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Sodelovanje z GRZS
Kljub številnim GV, ki so aktivni člani društev GRS in nekaterim, ki so v vodstvih teh društev in
GRZS, formalnega sodelovanja med ZGVS in GRZS ni.
Na zborih GV je bilo večkrat ugotovljeno, da se nekateri reševalci pojavljajo kot vodniki pri
množičnih pohodih, za kar niso usposobljeni. Še vedno velja, da bi GV morali biti bolj vključeni v
preventivno dejavnost, ki jo izvaja GRSS, saj je spremstvo gorskega vodnika aktivni in neposredni
način preprečevanja gorskih nesreč.
Sodelovanje s turističnimi organizacijami
Sredi februarja 2007 je bil v prostorih STO sestanek na temo gorskega vodništva. Na tem sestanku
so predstavili strategijo pohodništva, v okviru katere se je oblikovalo mnenje, da za razvoj
pohodništva gorsko vodništvo ni ustrezno urejeno. Jasno so bile izražene težnje po spremembi
zakona o GV. ZGVS je temu odločno nasprotovalo in prepričevalo podjetja, da za svojo dejavnost
najamejo gorske vodnike in skladno z Zakonom o gorskih vodnikih poskrbijo za varno in strokovno
storitev. Takratni predsednik ZGVS Marko Prezelj se je nekajkrat sestal s predstavnikom
ministrstva za gospodarstvo. Izražena je bila pripravljenost za pomoč in sodelovanje, vendar do
konkretnih rešitev na področju komercialnega pohodništva ni prišlo. Predlagan je bil sestanek
predstavnikov PZS, STO in ZGVS. Do sestanka ni prišlo kljub več pobudam s strani ZGVS.
V letu 2010 so potekali dogovori z GIZ pohodništvo in kolesarstvo. Do podpisa o sodelovanju ni
prišlo, ker je GIZ že prej podpisal s PZS listino o sodelovanju z vodniki PZS v nasprotju z zakonom
o GV. Pokazalo se je, da tudi v vrhu Slovenske turistične organizacije ne ločijo pohodništva in
gorskega vodništva.
V letu 2011 se je takratni predsednik ZGVS Klemen Gričar na sedežu STO v Ljubljani večkrat
sestal z Bojanom Medenom. Dosegla sta dogovor o distribuciji brošur ZGVS na sejmih, ki se jih
udeležuje STO. Zato je bil na naslovnici natisnjem slogan I feel Slovenia.
Kljub temu, da so lokalne turistične organizacije nekajkrat objavile oglase v brošuri ZGVS, do
tesnejšega sodelovanja z njimi ni prišlo. Slovenska turistična organizacija vključno z lokalnimi
turističnimi organizacijami v turističnih središčih premalo poznajo in promovirajo gore in gorsko
vodništvo.
Vodniške tarife
Na zborih GV so bile vodniške tarife zelo priljubljena tema. Razpravljalci so večinoma menili, da
so tarife prenizke, ko pa se je govorilo o plačanih cenah storitev, pa so bile tarife ocenjene kot
previsoke. V primerjavi z objavljenimi cenami v tujini so bile tarife pri nas primerljive s plačami.
Sprememba zakona o gorskih vodnikih iz leta 2010 naj bi tem razpravam naredila konec, ker je bila
določba o tarifah črtana iz zakona. Kljub temu je UO ZGVS večkrat določil višino osnovne dnevne
tarife, ki naj bi veljala kot priporočena, za cene vseh drugih storitev pa naj bi se GV odločali in
dogovarjali sami.
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Zavarovanje gorskih vodnikov
ZGVS je imelo v letu 2003 urejeno zavarovanje članov za odgovornost in osnovno nezgodno
zavarovanje v okviru PZS, posebej pa še dodatno nezgodno zavarovanje. Pri tem je bilo pomembno,
da so člani poravnali članske obveznosti do ZGVS in PZS istočasno. Pri tem so bile zavarovalne
vsote v primerjavi s tistimi v tujini precej nižje. Tako stanje je bilo do leta 2008. Od takrat dalje
sklepa ZGVS za svoje člane skupno zavarovanje za odgovornost, za druga zavarovanja mora
poskrbeti vsak sam.
Gorske nesreče gorskih vodnikov
Člani ZGVS niso obvezani obveščati združenje o nesrečah, ki jih doživijo v gorah pri vodenju.
Organi ZGVS navadno obravnavajo nesreče na pobudo tretjih oseb, ki v nesrečah niso bile
udeležene.
Leta 2004 je UO obravnaval poročilo o odpravi Daulagiri, ki jo je vodil Andrej Štremfelj. Na njej se
je smrtno ponesrečil Jože Šepič. Zadevo je UO predal v obravnavo disciplinskemu tožilcu ZGVS.
Ta je pripravil poročilo, ki ga je obravnaval zbor GV in sprejel sklep, da ni razloga za uvedbo
disciplinskega postopka.
Decembra leta 2007 se je pri plezanju zaledenelega slapu v Prisojniku nesreča zgodila angleškemu
vodniku Jimu Blightu, ko je kos ledu poškodoval njegovega gosta. V časniku Delo so objavili zapis
Na plezalca zgrmel velik kos ledu, v katerem je avtor nesrečo pripisal Klemenu Gričarju in
napeljeval na misel, da gorski vodniki postavljajo zaslužek pred varnost. Očitno je bilo, da pisec
sestavka ni preveril dejstev pri udeležencih nesrečnega dogodka, s svojimi odzivi na spletnem
forumu pa je pokazal, da ni naklonjen gorskim vodnikom. V časniku Delo so objavili popravek
članka, ki ga je pripravilo ZGVS.
Posredno je bil UO ZGVS obveščen tudi o nesrečah Vanje Matijevca in Petra Benedika, pri katerih
sta bila ponesrečenca vodnika.
Pri vodenju na Cho Oju je oktobra 2008 umrl gorski vodnik Miha Valič.
Arhiv ZGVS
Od začetka leta 2009 dalje je večina dokumentov o delovanju ZGVS dostopna na spletni strani
ZGVS v rubriki Interni dokumenti, ki je dostopna članom ZGVS. Starejši dokumenti so pretežno v
elektronski obliki, dostopni pri posameznih članih organov ZGVS. Dokumenti od ustanovitve
ZGVS pa so na papirju v arhivu ZGVS, ki je bil še leta 2004 v posebni omari v prostorih PZS v
Ljubljani. Del teh dokumentov je pri prevzemu funkcije prevzel vsakokratni tajnik ZGVS. Na zboru
GV 2004 je Bojan Pograjc ppredlagal, da bi uredil arhiv ZGVS tako, da ga bo mogoče oddati v
arhiv R Slovenije, ZGVS pa bi obdržalo le operativni arhiv. Na zboru 2005 je bilo ugotovljeno, da v
preteklem letu arhiv ni bil pregledan in da gradivo, ki naj bi ga predali v arhiv Slovenije, ni bilo
pripravljeno. Od takrat o urejanju arhiva ZGVS na organih ZGVS ni bilo sklenjenega nič novega.
Trženje in obveščanje javnosti
Poleg trženja, ki so ga za svoje potrebe izvajali posamezni GV ali skupine, je za vse člane ZGVS
izdajalo brošure (preglednica 15 in slika 13) in posterje (preglednica 16 in slika 14), se dogovarjalo
za skupne nakupe pri ponudnikih opreme in skrbelo za obveščanje javnosti. Obnovljena in
razširjena je bila tudi spletna stran ZGVS.
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Za tisk brošure sta poskrbela Andreja Belavič Benedik in Klemen Gričar, za poster pa Urban
Ažman.
Leta 2005 je Iztok Ipavec kot član UO organiziral radijsko oddajo na nacionalnem radijskem
programu VAL 202 s pogovorom z gorsko vodnico Andrejo Belavič Benedik. Poleg te radijske
oddaje je Franc Tamše organiziral oddajo za koroško regijo. V DELU je bil na turističnih straneh
objavljen intervju, ki ga je z njim opravila Mateja Gruden.
Preglednica 15: Izdane brošure ZGVS od 2003 do 2013
1
2
3
4
5
6
2003/2004 2004/2005 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012
Preglednica 16: Izdani posterji ZGVS od 2003 do 2013
1
2009

2
2010

3
2011

Slika 13: Naslovnica brošure ZGVS 2011/2012
V letu 2003 je za spletne strani ZGVS skrbel Zvonko Požgaj. V letu 2007 so bile strani prenovljene
in razdeljene na javni (slika 15) in članski del (slika 1). Izdelal jih je Branko Ivanek, za aktualno
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vsebino so skrbeli skrbniki spletnih strani. V letu 2007 je bil skrbnik Tomaž Jakofčič, od leta 2009
do aprila leta 2013 Tadej Debevec, od aprila leta 2013 dalje pa to delo opravlja Mitja Šorn. Za zbor
GV 2013 je Dani Tič pripravil predlog dopolnitve spletnih strani z možnostjo ponudbe gorskih
vodnikov v angleščini.
V brošuri objavljeni oglasi so v nekaterih letih odločilno pripomogli k financiranju dejavnosti
ZGVS (preglednica 17).
Preglednica 17: Sredstva, zbrana z oglasi v brošuri ZGVS
Leto
Znesek
Valuta

2003
1,081.210

2004
435.000
SIT

2012
1.500
EUR

Leta 2012 sta Rok Zalokar in Peter Jeromel predlagala izdelavo promocijskega filma o delu gorskih
vodnikov. UO je idejo podprl in za film namenil 3.000 € za film in opustil tisk brošure. Film zaradi
zapletov z izvajalcem ni bil posnet, naloga pa je bila prenešena v načrt za leto 2013.
Z Elanom se je Klemen Gričar že leta 2011 dogovoril za testiranje turnih smuči, vezi in psov. Pri
testiranju je leta 2012 sodelovalo šest gorskih vodnikov, leta 2013 pa osem. Na račun tega
sodelovanja so imeli vsi člani ZGVS popust pri nakupu turnih smuči.
Leta 2007 so potekali dogovori s podjetjem Montura za nakup enotnih oblačil za GV. Ker ni bilo
velikega zanimanja, dogovor ni bil realiziran. Leta 2011 pa je ZGVS pri istem podjetju za vse člane
kupilo majice, potiskane s simboli ZGVS in IFMGA. V letu 2013 je Rok Zalokar poskrbel za nakup
enotnih vetrovk pri podjetju Arc'teryx za zainteresirane člane.
Dejavnost posameznih gorskih vodnikov
ZGVS sicer ne spremlja obsega dejavnosti posameznih gorskih vodnikov, lahko pa mu deloma
sledimo po objavah na spletnih straneh ZGVS in spletnih straneh posameznih GV.
Pregled kaže, da so bili slovenski gorski vodniki aktivni skoraj po vsem svetu. Doma so jih gostje
največkrat poiskali za vodenje po Slovenski smeri v severni steni Triglava, v tujino pa so slovenske
goste največ vodili na najbolj znane alpske vrhove in po feratah. Med slovenskimi gosti so bili
popularni tudi turni smuki v Alpah in trekingi z gorskimi vodniki v Himalajo in druga visokogorja.
Najbolj dejavni slovenski gorski vodniki so bili zadnja leta v poletni in zimski sezoni stalno
zaposleni tudi v najbolj znanih alpskih središčih, kot je Chamonix. Tam delajo za tuje agencije in
vodijo tuje goste.
Zelo odmevno je bilo vodenje Tomaža Jakofčiča na Mont Everest, ki ga je opravil za angleško
agencijo.
Proslava 10-letnice ZGVS 2003
Proslava 10-letnice ZGVS je bila prirejena ob generalni skupščini IFMGA v hotelu Golf na Bledu
21. 10. 2003. Nastanek ZGVS in njegovo dejavnost je predstavil dolgoletni načelnik podkomisije za
gorsko vodništvo pri PZS in takratni predsednik ZGVS Roman Robas. Na proslavi so sodelovali
pevci pevskega zbora France Prešeren iz Žirovnice. Na proslavi je pri podelitvi spričeval novim
gorskim vodnikom in pripravnikom za gorske vodnike sodeloval predsednik IFMGA Peter Gayer.
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Udeležence sta pozdravila v imenu občine Bled podžupan Miha Potočnik in v imenu PZS
predsednik Franc Ekar. Ob proslavi je bila prostorih hotela tudi razstava fotografij GV Staneta
Klemenca in Urbana Goloba in slik GV Danila-Dena Cedilnika. V avli je razstavljala gorske čevlje
tovarna obutve ALPINA iz Žirov.

Slika 14: Poster ZGVS 2010
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Slika 15: Prva stran javnih spletnih strani ZGVS

Slika 16: Prva stran članskih spletnih strani ZGVS
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Proslava 100-letnice prvega slovenskega tečaja za gorske vodnike 2006
Proslava je bila organizirana po zboru gorskih vodnikov na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani
9. 12. 2006. Ob Romanu Robasu, Dušanu Polajnarju in Francu Tamšetu, ki so predstavili preteklo
in tedanje usposabljanje gorskih vodnikov, sta nastopala kontrabasist Žiga Golob in harmonikar
Rihard Zadravec. Nastopil je tudi Ludvik Košir in prebral eno svojih pesmi.

Slika 17: Zapis iz knjige Evgena Lovšina Gorski vodniki v Julijskih Alpah

Slika 18: Udeleženci prvega slovenskega tečaja za gorske vodnike iz knjige Evgena Lovšina
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Slika 19: Proslava 100-letnice prvega slovenskega tečaja za gorske vodnike
Okrogla miza v Kamniški Bistrici 2006
Okroglo mizo sta organizirala Damjan Kočar in Klemen Mali 21. 4. 2006 v Kamniški Bistrici.
Udeležilo se je je 17 GV, od katerih jih je v razpravi sodelovalo 10. Po uvodu Marjana Kregarja so
razpravljali o usposabljanju GV, viziji GV, tarifah in drugih problemih, ki tarejo GV. O
usposabljanju je pripravil referat Franc Tamše, o spoštovanju predpisov o gorskih vodnikih Klemen
Gričar, pogovor o skrbi za ugled in razvoj gorskega vodništva, dogovorov in predpisov ZGVS sta
pogovor usmerjala Klemen Mali in Damjan Kočar, o vodniških tarifah pa je uvodno poročilo
pripravil Marko Prezelj.
Marjan Kregar je predstavil kratek razvoj poklicnega gorskega vodništva v Sloveniji po drugi
svetovni vojni in ocenil, da se organiziranost postopno in stalno izboljšuje, da pa bi z več skupnega
dela gorski vodniki lahko dosegli še več kot so.
Franc Tamše se je v uvodnem poročilu omejil predvsem na podaljševanje licenc in predlagal, da se
za GV z licenco ZGVS upošteva določilo zakona o gorskih vodnikih, za GV z licenco IFMGA pa
naj bi bili pogoji ostrejši in bližji tistim v drugih alpskih združenjih. Tako naj bi bilo zagotovljeno,
da bi se GV za podaljšanje licenc udeleževali vseh treh vrst tečajev (turno smučanje, skala, sneg in
led), ne le po enega ali dveh. V razpravi so nato omenili še problem podaljševanja licenc za GV,
starejše od 60 let, ki jim drugod licence podaljšujejo brez pogojev udeležbe na tečajih. Predlagali so
tudi prenos novitet s strani udeležencev tečajev IGMGA drugim članom ZGVS. Razpravljali so o
voniškem delu pripravnikov in ugotovili, da je treba v tem času njihovo vodenje nadzirati in
evidentirati s strani mentorja. Goste naj bi pripravniki pridobivali sami. Tudi najdaljši rok za
opravljanje strokovnega izpita (10 let po zadnjem izpitu) oziroma pripravniška doba naj bi bil
predolg. Omenjena je bila tudi možnost, da bi katero od tur pripravniki lahko vodili pod nadzorom
gorskih vodnikov na dnevu odprtih vrat ZGVS, ki bi ga organizirali v prihodnje.
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Klemen Gričar se je osredotočil zlasti na preprečevanje dela na črno. Opisal je več primerov in
pokazal, kako neusklajeno je to področje. Menil je, da bi morali kršilce dosledno prijavljati pristojni
inšpekciji. Problem so predvsem prenizke cene agencij, ki ponujajo vodenje po gorah, delo pa zanje
opravljajo neusposobljeni vodniki, ki delajo na črno. Opozorjeno je bilo tudi na neodgovorno
ravnanje vodstev planinskih društev, ki na svojih izletih ne poskrbijo za ustrezno usposobljene
vodnike. Po mnenju nekaterih bi bilo zelo učinkovito preprečevanje nelojalnih oglasov na internetu.
Problematično pa je tudi nelojalno zniževanje cen samih gorskih vodnikov.
Marko Prezelj je za uvod pripravil prikaz za preživetje potrebnih dohodkov za delo gorskega
vodnika. Ocenil je, da je tako izračunana cena realna in najnižja možna. Ta pa je daleč višja od tiste
za katero vodijo slovenski GV. Še nižje pa so cene alpinističnih šol, kar so nekateri že ugotovili.
Tako imamo pripravnike za alpiniste, stare 50 let, ki namesto z gorskimi vodniki, opravljajo ture z
alpinističnimi inštruktorji.
Na okrogli mizi so udeleženci opozorili na več problemov, s katerimi se ZGVS ukvarja ves čas
svojega obstoja. Kar nekaj pa je takih, ki so problem za celotno družbo, ne le za gorske vodnike.
Sklep
V drugem desetletju obstoja je združenju gorskih vodnikov uspelo redno usposabljanje gorskih
vodnikov in novih kandidatov za gorske vodnike. Tega deloma, vendar redno finančno podpira RS.
Brez večjih motenj se je odvijalo tudi organizacijsko delo in sodelovanje z Mednarodno zvezo
združenj gorskih vodnikov (IFMGA). V nasprotju s pričakovanji je bilo manj uspešno, k sreči le na
formalni strani, sodelovanje s Planinsko zvezo Slovenije, Gorsko reševalno zvezo Slovenije in
turističnimi organizacijami v Sloveniji. Dogovor o sodelovanju med PZS in ZGVS, sklenjen v letu
2013, omogoča, da se to stanje vsaj med tema dvema organizacijama preseže.
Dejavnost slovenskih gorskih vodnikov je zaznavna po številnih gorstvih sveta. Tudi doma se
počasi, a vztrajno razvija.
Zahvala
K vsebini tega zapisa so največ pripomogli skrbni sestavljalci številnih poročil o dejavnosti ZGVS
v preteklem desetletju. Nekaj podatkov, ki jih nisem našel v dostopnih dokumentih pa mi je
posredoval še Franc Tamše. Vsem se lepo zahvaljujem.
Viri
Gradivo za zbore gorskih vodnikov 2004 - 2012
Zapisniki zborov gorskih vodnikov 2004 – 2012
Zapisniki UO ZGVS, TK UO ZGVS 2003-2013
Drugi dokumenti o delovanju ZGVS
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