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Nova Obvestila, nova pomlad
Lani ob takšnem času smo se v planinski organizaciji ukvarjali predvsem s katastrofalnimi posledicami žledu. Na marsikateri poti je posle-
dice pustil tudi snegolom, skratka lansko leto je bilo prav zares leto planinskih poti. A so pridne roke neštetih markacistov v letu dni uspele 
očistiti in urediti praktično vse poti, ki so bile poškodovane po februarskem ledenem oklepu. Le še 16 poti je zaprtih, če držijo podatki, ki 
jih redno osvežujemo na spletni strani www.stanje-poti.pzs.si. 

Po svoji poti pa postopa tudi Planinska zveza Slovenije. In pomlad ni le čas prebujanja narave, je tudi čas, ko se planinci vedno znova naj-
demo na razpotju – na skupščini Planinske zveze Slovenije. Tu se vsako leto člani odločamo kam in kako naprej. Tudi letošnja skupščina je 
zelo pomembna, saj se sprejema pronovljeni Častni kodeks slovenskih planincev in se seznanili s stanjem Programskih vodil PZS, kar sta 
dva dokumenta, ki bosta vsekakor nakazala dolgoročnejšo smer organizacije in obiskovalcev gora.

Če bi bili radi tudi vi del smerokaza, si torej skrbno preberite skupščinsko gradivo in pridite 11. aprila v Sevnico, mesto ob Savi, kjer bo letos 
potekala Skupščina Planinske zveze Slovenije.

Sicer pa je pomlad tudi čas preporoda narave in rasti ter razcveta. Če nas je lani zaposlil žled oz. predvsem odpravljanje njegovih posledic, 
pa nas žal ni zaposlilo pobiranje članarine. Naša planinska družina je štela namreč kar 1184 članov manj kot leto poprej, s čimer se res ne 
moremo pohvaliti. Morda pa ravno nova vodila in nov častni kodeks naznanjata preobrat – lahko le upamo. Ali pa zavihamo rokave in se 
potrudimo, da našim članom ponudimo še boljše programe, še več znanja in predvsem še več lepših gorskih trenutkov. Kakšnega od njih 
si prav zagotovo lahko privoščite tudi po skupščini PZS s skokom na Lisco, hišno goro in priljubljenim ciljem Sevničanov.

Matej Ogorevc,
urednik Obvestil PZS

OBVESTILA PZS v elektronski obliki
Vse prejemnike Obvestil PZS obveščamo, da bodo Obvestila PZS zaradi racionalizacije v prihodnje izhajala le nekajkrat letno. Vabimo vas, 
da tudi vi, prejemniki, sodelujete pri zmanjšanju stroškov: in sicer vas vabimo k prejemanju Obvestil PZS le v elektronski obliki. 

Če se odločite, da jih želite v prihodnje prejemati samo v e-obliki, potem nam na e-naslov obvestila@pzs.si  posredujte e-sporočilo, v 
katerem boste navedli:
•	  ime in priimek,
•	  e-naslov, na katerega želite prejemati e-obliko Obvestil PZS,
•	  domači naslov, na katerega ste Obvestila PZS prejemali do sedaj, da bomo lahko v seznamu prejemnikov Obvestil PZS ustrezno označili 

prejemanje samo e-oblike.

Hvala za vaše razumevanje in sodelovanje še vnaprej.
     Bojan Rotonik, 
  predsednik PZS 
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Z A P I S N I K
4. seje Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije, ki je bila v 
četrtek, 15. januarja 2015, ob 16.30 uri, na Izobraževalnem centru 
za zaščito in reševanje Ig, Zabrv 12, Ig.

PRISOTNI:
Predsednik: Bojan Rotovnik
Podpredsedniki: Miro Eržen, Tone Jesenko
Voljeni člani UO: Slavica Tovšak, Jožef Bobovnik, Marija Štremfelj, 
Danilo Škerbinek in Štefan Keber.
Predsedniki (oz. namestniki) MDO PD: Igor Oprešnik (MDO PD 
Podravja), Borut Vukovič (MDO PD Zasavja), Mirko Tovšak (MDO 
PD Koroške), Franc Slokan (MDO PD Pomurja), France Benedik 
(MDO PD Gorenjske), Gregor Rupnik (MDO PD Posočja), Jurček 
Nowakk (MDO PD Kamniško Bistriškega območja), Manja Rajh 
(Savinjski MDO PD), Marinka Koželj Stepic (MDO PD Ljubljane), 
Miro Mlinar (MDO PD Notranjske), Neva Šemrov (namestnica MDO 
Primorsko – Notranjskih PD), Rudolf E. Skobe (MDO PD Dolenjske 
in Bele Krajine).
Načelniki (oz. namestniki) komisij PZS z zborom dejavnosti: 
Aleš Pirc (Komisija za športno plezanje), Barbara Bajcer (Mla-
dinska komisija), Igor Mlakar (Komisija za planinske poti), Jože 
Rovan (Komisija za turno kolesarstvo), Janko Rabič (Gospodarska 
komisija) in Darko Lorenčič (namestnik Komisije za varovanje 
gorske narave).
Strokovna služba PZS: Matej Planko (generalni sekretar PZS), 
Damjan Omerzu (strokovni sodelavec PZS), Saša Sitar (poslovna 
sekretarka PZS), Urša Mali (strokovna sodelavka v računovodstvu 
PZS), Manca Čujež (predstavnica PZS za odnose z javnostmi).

Opravičeno odsotni: Igor Mlakar (Komisija za planinske poti), Milena 
Brešan (Voljeni člani UO), Brigita Čeh (Voljeni člani UO), Manja 
Rajh (Savinjski MDO PD), Aleš Pirc (Komisija za športno plezanje),
Andrej Brvar (Predsednik nadzornega odbora), Roman Ponebšek 
(Podpredsednik). 

Pred začetkom uradnega dela seje je zbrane pozdravil Predsednik 
PZS Bojan Rotovnik in vsem zaželel vse dobro v letu 2015 ter se jim 
zahvalil za vestno dobro opravljeno delo v preteklem letu. 

Prisotnih je bilo 19 članov UO PZS z glasovalno pravico, kar pomeni 
82,6 % sklepčnost. Za sejo je predvidenih 15 točk dnevnega reda. 
Posebej je pozdravil novo načelnico MK PZS Barbaro Bajcer.

Predsednik PZS je povedal, da skladno s poslovnikom nismo prejeli 
nobenih najav v vezi z informacijami o delovanju komisij PZS in se 
točka 3 umakne iz dnevnega reda. 
V roku smo dobili eno pobudo članice Maruške Lenarčič, ki se bo 
obravnavalo pod točko 14.

Pod točko 14 je prispela ena prijava:
•	 Jurček Nowakk – zavarovanje prostovoljcev,

dodatno pa so se k razpravi prijavili še 4 člani:
•	 Marinka Koželj Stepic – enotna poročila,
•	 Slavica Tovšak – Vodnik razširjena SPP,
•	 Danilo Škerbinek - usposabljanje in podpora članstvu,
•	 Borut Vukovič – opozorila glede rokov za skupščino.

SKLEP 1/15-01-2015: Upravni odbor PZS potrjuje predlagani 
dnevni red 4. seje z umikom 3. točke, ker ni bilo prijav za razpra-
vo s strani komisij PZS.
Sklep soglasno sprejet.

SPREJET DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 3. seje UO PZS (Matej Planko)
2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS 

(Matej Planko)
3. Predlog sprememb Častnega kodeksa slovenskih planincev 

– I. obravnava (Slavica Tovšak)
4. Informacija o organizacijskem statusu Slovenskega planin-

skega muzeja (Miro Eržen)
5. Podrobni vsebinski in finančni načrt 2015 (Matej Planko)
6. Slovenska turno-kolesarska pot – II. obravnava (Jože Rovan)
7. Merila za souporabo planinskih poti (Igor Mlakar)
8. Priporočila za zavarovane plezalne poti – I. obravnava (Bojan 

Rotovnik)
9. Planinsko gospodarstvo (Janko Rabič)

a) Certifikati Okolju prijazna planinska koča
b) Certifikati Družinam prijazna planinska koča
c) Vpis nove planinske koče v register PZS

10. Soglasje k vodstvom komisij z zbori dejavnosti
a) Mladinska komisija (Barbara Bajcer)
b) Vodniška komisija (France Gričar)
c) Komisija za turno kolesarjenje (Jože Rovan)

11. Soglasje k pravilnikom MK in VK
a) Pravilnik MK PZS (Barbara Bajcer)
b) Pravilnik o organiziranosti vodnikov PZS (France Gričar)
c) Pravilnik Vodnikov PZS (France Gričar)

12. Imenovanja (Bojan Rotovnik)
13. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora (Bojan 

Rotovnik, Matej Planko).
14. Razno - Prijave razprav pod točko razno se bodo evidentirale 

pri 1. točki dnevnega reda.

Ad. 1. Potrditev zapisnika 3. seje UO PZS

Matej Planko je povedal, da je prišla ena pripomba na zapisnik 3. 
seje od Danila Škerbinka, na podlagi katere se je popravil zapisnik. 
Vsi sprejeti sklepi iz 3. Seje UO PZS so bili realizirani.

RAZPRAVA:
Danilo Škerbinek je povedal, da pri 5 točki, ki govori o članarini 
ni dovolj dobro obrazloženo kaj vključuje zdravstvena asistenca. 
Pri turnem kolesarjenju se poraja vprašanje kje mora turni kolesar 
začet kolesarit, da je upravičen do zavarovalnine. Predsednik PZS 
je povedal, da naj Danilo Škerbinek posreduje svoja vprašanja na 
strokovno službo, le ta pa bo pripravila vse potrebne odgovore in 
pojasnila.

Darko Lorenčič (Komisija za varovanje gorske narave) je pripomnil, 
da je bilo v zapisniku napisano, da je bila načelnica Irena Mrak opra-
vičeno odsotna, čeprav je strokovno službo obvestila, da bo v času
seje v tujini, ter da jo bo nadomeščal Darko Lorenčič, ki pa ni dobil 
vabila ter gradiva.

Predsednik PZS se je opravičil za neljubo napako s strani strokov-
ne službe ter pojasnil, da so vsa obvestila in gradivo objavljeno na 
spletni strani PZS.

SKLEP 2/15-01-2015: Upravni odbor PZS potrjuje zapisnik 3. seje 
z dne 23.10.2014.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS

Matej Planko je predstavil glavne poudarke v obdobju od pretekle 
seje UO PZS:
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•	 V Kranju smo uspešno organizirali tekmo za svetovni pokal v 
težavnostnem plezanju, pred samo tekmo pa imeli dobro obiskano 
novinarsko konferenco.

•	 Skupaj s PD Kranj smo organizirali Plezalne dneva Kranja na 
katerih smo dobili državne prvake v športnem plezanju.

•	 Soorganizirali smo 10. strokovni posvet Gore in varnost na Igu.
•	 Udeležili smo se II. mednarodnega simpozija v Bosni in Herce-

govini na temo planinstva in turizma na zavarovanih območjih.
•	 Predstavili smo se na 30. knjižnem sejmu v Ljubljani. Vodnik 

Razširjena slovenska planinska pot je prejel nagrado za najlepšo 
slovensko knjigo v kategoriji poljudnih knjig.

•	 Podpisali smo pogodbo z izbrano zavarovalnico za novo zava-
rovalno obdobje, pripravili navodilo za izvajanje pravilnika o 
članarini ter obveščali javnost o spremembah.

•	 V Ajdovščini smo skupaj s PD Ajdovščina organizirali svečano 
podelitev najvišjih priznanj PZS.

•	 Ob letošnjem mednarodnem dnevu gora smo pripravili svojo 
poslanico.

•	 Organizirali smo skupaj s PD-ji regijske in zaključno tekmo-
vanje MIG.

•	 Organizirali smo šest dobro obiskanih jesenskih posvetov za 
planinska društva, ki se jih je udeležilo 180 društvenih delavcev.

•	 Izdali smo knjigo Velikani Himalaje v angleškem jeziku
•	 Uspešno smo zaključili projekt Priložnosti za mlade.
•	 Organizirali smo zelo dobro obiskano novinarsko konferenco 

ob izdaji novih edicij PZS in sodelovali na novinarski konferenci 
GRZS.

•	 Skupaj s Hrvatskim planinarskim savezom smo pripravili razstavo 
Skupaj v gorah / Zajedno v planinah.

•	 Izvedli smo prodajno akcijo za nove naročnike Planinskega ve-
stnika in kupce v planinski trgovini PZS.

•	 Sodelovali smo na sejmu Narava in zdravje.
•	 Na razpis Fundacije za financiranje športnih organizacij smo 

prijavili 27 različnih projektov
•	 Organizirali smo volilne zbore MK, KPP, KTK in VK.
•	 Turni kolesarji so organizirali tradicionalno jesensko turo.
•	 Izdali smo zgibanko o varovanju gorskega sveta V gorah nismo 

sami, smo samo gostje.
•	 Predsednik je podpisal pogodba o prenosu Tončkovega doma 

na Lisci na občino Sevnica.
•	 Za novega strokovnega sodelavca za področje GK in KVGN smo 

izbrali Dušana Prašnikarja. Klemen Petek si je našel nove izzive.
•	 Bojan Rotovnik je bil izvoljen za člana IO OKS.
•	 Izvedli smo posvet o nadelavi zahtevnih plezalnih poti (ferat).
•	 Podali smo prijave za Bloudkove nagrade in nagrade za pro-

stovoljce.
•	 Sprejeli smo programsko zasnovo Planinskega vestnika
•	 Začeli smo sodelovati z računovodskim servisom Biro Bonus.

Najave:
•	 4. konferenca planinskega gospodarstva, ki bo na Gospodarskem 

razstavišči v Ljubljani 31. 1. 2015
•	 Povabilo na sejem Alpe Adria 28. – 31. 1. 2015, kjer se bodo 

predstavile tudi planinske koče.
•	 - Povabilo na predstavitev projekta Planinske vasi, ki bo na Go-

spodarskem razstavišču 29. 1. 2015 ob 13:00

Ad. 3. Predlog sprememb Častnega kodeksa slovenskih planincev 
– I. obravnava

Slavica Tovšak je podala uvodno predstavitev za predlog sprememb 
častnega kodeksa. Dodan je odstavek, ki opredeljuje pomen gospodar-
jenja v gorskem prostoru, vključena so priporočila UIAA, dotaknili so 
se planincev veteranov ter opredelili pojem prostovoljstva. Podali so 

tudi planinsko usposabljanje za vse generacije ter razširili poglavje o 
planinskih kočah. Dodan je nov odstavek o planinskem premoženju. 
Zadnje, štirinajsto poglavje je v celoti nadomestilo nekdanje častno 
sodišče, ki pravno veljavno ne more biti več sestavni del kodeksa. V 
predlogu Častnega kodeksa so dodali štiri samostojna poglavja in z 
določenimi rešitvami dopolnili obstoječe besedilo. Pove tudi, da je bil
predlog sprememb Častnega kodeksa s strani predsedstva PZS po-
zitivno ocenjen.

Predsednik PZS je pojasnil, da je bila delovna skupina za Častni 
kodeks imenovana na skupščini PZS leta 2013. Na naslednji seji UO 
PZS bo pripravljen nov predlog Častnega kodeksa, ki pa bo na gla-
sovanju na skupščini PZS aprila letos.

RAZPRAVA:
Borut Vukovič je povedal, da je bil osnutek Časnega kodeksa predsta-
vljen na seji MDO PD Zasavja in da ni bilo veliko pripomb. Osnutek 
je po njihovem mnenju dobro pripravljen.

Igor Oprešnik je dejal, da so osnutek Častnega kodeksa obravnavali 
na seji MDO PD Podravja. Mnenje posameznikov je da je kodeks 
preobširen, naj bi bil kratek in jedrnat. Obsegati bi mogel 2 – 4 strani 
ter biti izobešen na sedežu vsakega Planinskega društva ter vsaki 
planinski koči. Izpostavili so tudi predlog izklopljenega mobilnega 
telefona na planinski poti, ki je po njihovem mnenju nesprejemljiv. 
Ne strinjajo se z navedbo Planinski funkcionar se mora ravnati po 
častnem kodeksu, saj je po njihovem častni kodeks obvezen za vse 
planince. Dotaknili so se tudi navedbe v nekem členu »častni člani 
ter veterani imajo posebno vlogo…«, saj v nekem drugem členu piše 
da velja načelo enakopravnosti. Dobili so eno pripombo na osnutek 
Častnega kodeksa od Marka Simerla (PD Maribor Večer).
Jurček Nowakk je povedal, da je Častni kodeks absolutno predolg. 
Veliko je tudi diskriminacije. Pogreša pa prostovoljstvo.
Jožef Bobovnik je tudi mnenja da je Častni kodeks predolg. Bolj 
bi bil primeren kot kratek skupek vrednot, usmeritev in napotkov.
Rudolf E. Skobe je mnenja da je osnutek Častnega kodeksa dobro 
pripravljen. Po njegovem mnenju ne bi smela trpeti kvaliteta ko-
deksa zaradi morebitne preobsežnosti, saj bo lahko kdorkoli, ki bo 
želel preveriti kakšno od področij, to vedno storil preko spleta ali 
vpogledom v pisno obliko.

Predsednik PZS je povedal da bo delovna skupina za Častni kodeks 
preučila vse pripombe, ki jih je prejela tako v javni razpravi kot na 
seji ter bo pripravila naslednjo verzijo Častnega kodeksa, ki bo v 
obravnavi na naslednji seji UO PZS kot gradivo za skupščino 2015.

Ad. 4. Informacija o organizacijskem statusu Slovenskega pla-
ninskega muzeja
Miro Eržen je povedal da ima Slovenski planinski muzej nacionalni 
pomen. Zato so poskušali Slovenski planinski muzej spremeniti v 
samostojno institucijo nacionalnega pomena, katere lastnik bi bila 
država, vendar je bil predlog na Ministrstvu za kulturo ocenjen kot 
neizvedljiv. Nakazali pa so na možnost, da bi Slovenski planinski 
muzej postal del Narodnega muzeja Slovenije. Dne 17.09.2014 je-
bil podpisan sporazum s strani Planinske zveze Slovenije, Ustanove 
Avgusta Delavca, Triglavskega narodnega parka, Občine Kranjska 
Gora, Ministrstva za kulturo in Gornjesavskega muzeja Jesenice o 
vključitvi Slovenskega planinskega muzeja v Narodni muzej pod 
določenimi pogoji. Tu gre predvsem kot denarni vložek partnerjev za 
financiranje delovnih mest. Vlada pa mora spremeniti ustanovitveni
akt Narodnega muzeja, da se Slovenski planinski muzej vključi v 
sestavo Narodnega muzeja Slovenije. Trenutno je težava le v Trigla-
vskem narodnem parku, saj zaradi rebalansa ne sme podpisati po-
godbe. Slovenski planinski muzej bi s tem največ pridobil s statusom 
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nacionalnega pomena ter podporo k boljšem delovanju ter boljšo 
vsebinsko in kvalitetnejše delo v prihodnje.

RAZPRAVA:
Danilo Škerbinek je vprašal o 4. točki Sporazuma o statusnem pre-
oblikovanju SPM 2. alineja ki pravi da bo PZS v okviru financiranja 
programa dela SPM zagotovila tudi sredstva za stroške enega zapo-
slenega. Zanima ga ali je to v okviru teh sredstev, ki se dodajajo že 
sedaj, ali bo to dodatno financiranje. Miro Eržen mu je odgovoril, 
da bo to v okviru dosedanjega financiranja. Dodatno obrazložitev je 
podal predsednik PZS, ki je povedal, da je pogoj za podpis pogodbe oz. 
letnih aneksov k pogodbi, na podlagi katerega poteka sofinanciranje 
SPM, sprejet finančni načrt PZS za posamezno leto. Letni znesek 
sofinanciranja ne more biti večji, kot je to določeno v finančnem 
načrtu. Pri 3. alineji 4. člena sporazuma pa se mu zdi zelo nejasno 
napisano je dodal Danilo Škerbinek. 
Miro Mlinar je vprašal ali bodo v pogodbi določeni strukturni deleži 
pogodbenikov za sofinanciranje in da je to samo prehodna oblika 
vzdrževanja SPM. Ali bo to v pogodbi napisano, ali bi moralo biti že
v sporazumu opredeljeno. Miro Eržen mu je odgovoril, da upa da 
bo SPM kasneje prišel v popolno financiranje države.

Ad. 5. Podrobni vsebinski in finančni načrt 2015

Matej Planko je predstavil bistvene novosti podrobnega finančnega 
načrta PZS za leto 2015, kjer so poleg odhodkov podrobno prikazani 
tudi predvideni prihodki za posamezne postavke stroškovnih mest 
in s tem večja fleksibilnost pri načrtovanju in spremljanju izvajanja 
finančnega načrta ter pri pripravi rebalansa proračuna. V njem so 
tudi delni podatki o porabi za leto 2014, vendar finančno poročilo 
za leto 2014 še ni zaključeno. Pri pripravi finančnega načrta so bila 
upoštevana sprejeta izhodišča za pripravo natančnega finančne na-
črta za leto 2015 in podrobneje predstavljeni prihodki iz naslova 
financiranih projektov in iz naslova članarine. Odhodkovna stran 
podrobnega finančnega načrta je usklajena s prihodkovno stranjo.
Podrobneje je predstavil dva stroškovna nosilca, ki sta v letu 2015 de-
ležna večjih sprememb. Planinski vestnik z letom 2015 ni več vključen 
v članarino A in A+, kar bo verjetno pomenilo upad naročnikov. Je pa 
bilo že opravljenih vrsto aktivnosti, da bo upad čim manjši. Z decem-
brsko številko PV so že bile poslane položnice vsem A in a+ članom, 
to bomo ponovili tudi z januarsko številko. V začetku februarja bo s 
poslovnim partnerjem izvedena posebna spodbujevalna akcija za po-
večanje naročnikov. V finančnem načrtu so pripravljena simulacija, ki 
je realna ob izvedbi prej navedenih aktivnosti. Druga komisija kjer bo 
v letu 2015 več sprememb pa je Vodniška komisija. Z letom 2014 se je 
zaključil projekt ESS, novega pa še ni. To pomeni višje cene usposabljanj, 
kar se že kaže v manjšem številu prijavljenih udeležencev in odpovedi 
določenih tečajev. Izvedli smo prvi del združevanja vsebinsko enakih 
postavk znotraj enotnega stroškovnega mesta (primer: mednarodna de-
javnost) in predvidevamo, da bi s temi postopki nadaljevali v prihodnjih 
verzijah podrobnih finančnih načrtov, saj se s tem veča preglednost.
Razdelilo se je dodatno gradivo: vprašanja in odgovori na pisna vpra-
šanja predsednice SMDO, Manje Rajh, ki jih je poslala pred sejo. Matej 
Planko je na kratko predstavil odgovore na zastavljena vprašanja.

RAZPRAVA:
Slavica Tovšak je vprašala koliko naročnikov imamo do sedaj na 
Planinski vestnik v letu 2015 in ali vstopa PV v leto 2015 z pokrito 
izgubo, ki si jo je pridobil do sedaj? Predsednik PZS ji je odgovoril da
je 960 naročnikov iz kvote tistih, ki so bili do sedaj A in A+ člani, poleg 
tega pa je še okoli 2000 rednih naročnikov. Matej Planko je dodal, 
da se bo podrobno finančno stanje videlo ob končnem poročilu za 
leto 2014 ter da verjetno ne bodo pokrite vse izgube, so pa bili delno 
realizirani ukrepi, ki so bili sprejeti v lanskem letu.

Danilo Škerbinek poda mnenje, da se mu zdi visoka postavka za 
avtorski honorar – pogodbena dela.
Matej Planko mu pojasni, da so v postavki zajeti vsi honorarji, ki se 
nanašajo na Planinski vestnik, Založbo in usposabljanja.
Miro Tovšak izrazi zadovoljstvo z načinom transparentnosti prikaza 
finančnega načrta. Ga pa zanima, kje je osnova za povečanje prihod-
kov iz članarin za leto 2015. Pogreša pa v finančnem načrtu postavko 
namenjeno Srečanju treh dežel v višini 1.500 eur. Glede amortizacije 
pa ga zanima zakaj je močan upad tega stroška v finančnem načrtu za 
2015. Za podani odgovor Manji Rajh glede avtorskih honorarjev je 
mnenja, da bi morali podati natančne odgovore, koliko je komu na-
menjeno za avtorske honorarje. Matej Planko mu glede prihodkov od 
članarin pojasni, da so upoštevane sprejete povečane višine članarine 
iz zadnje seje UO PZS, zmanjšano za predviden upad članstva. Glede
amortizacije pojasni, da je izračunana na realni podlagi in ne gre za 
kakršnokoli spremembo amortizacijskih stopenj, ampak za dejstvo, 
da se je z letom 2014 zaključila amortizacija nekaterih večjih osnov-
nih sredstev, recimo del programske opreme za informacijski sistem 
Naveza. Predsednik PZS obrazloži, da tudi lani postavke Srečanja 
treh dežel ni bilo v načrtu, ampak je to zajeto v razvojnih projektih 
MDO-jev in je zajeto v postavki 3.8.1. v višini 1.900 eur, če se bo UO 
odločil sredstva porabiti v ta namen. Glede avtorskih honorarjev 
pojasni, da bo finančno poročilo za leto 2014 predstavljeno na na-
slednji seji UO, kjer bodo podrobneje predstavljeni stroški, vendar 
ne poimensko ampak združeno po vrstah stroškov.
Jože Rovan predlaga, da se finančni načrt pripravlja s sodelovanju 
z načelniki. Predlaga tudi, da se iz finančnega načrta se umakne 
postavka tečaj za turno kolesarskega vodnika II, ki ga komisija v letu
2015 ne bo izvedla. Matej Planko je odgovoril, da je bil podrobni 
finančni načrt PZS pri stroškovnih mestih komisij pripravljen na 
podlagi podrobnih vsebinskih načrtov komisij in v sodelovanju s 
strokovnimi sodelavci posameznih komisij. Je pa res, da so nekatere 
razlike, saj vseh želja komisij zaradi nezadostnih prihodkov ni bilo 
mogoče upoštevati.
Marija Štremfelj je vprašala, da je pravilno razumela, da bodo repre-
zentance letos dobile 10 % manj sredstev iz programa LPŠ, nekatere 
druge dejavnosti pa ne. Zanima jo tudi za svetovni pokal, za katerega 
je letos predvidenih 50.000 EUR, koliko je bilo tega denarja lansko 
leto. Predsednik PZS je pojasnil da se glede na osnutek rebalansa 
proračuna RS za leto 2015 v programu LPŠ letos zmanjša postavka 
za vrhunski šport za 10%, ostale postavke pa se ne zmanjšujejo. Matej 
Planko pa ji je odgovoril za svetovni pokal športnega plezanja, da so 
bili v letu 2014 stroški višji od 50.000 EUR, zajemajo pa organizacijo 
tekme, nagrad, pristojbine, ki se plačuje mednarodni zvezi, in vse 
druge stroške povezane s svetovnim prvenstvom.
France Gričar je povedal, da ni nikjer zapisano, da so kakšna 
sredstva predvidena za pripravo gradiv za licenčna usposabljanja. 
Za tečaj v Bavšici je premalo prijavljenih kandidatov, za delo posa-
mezne komisije pa je premalo predvidenega denarja. Ali obstaja 
možnost da se sredstva poberejo še iz kje drugje, predvsem za 
tečaje? Predsednik PZS mu je odgovoril, da se bodo stroški gra-
diva za izpopolnjevanja razporedili na vsa izpopolnjevanja, ki se 
bodo odvijala. Glede na to, da ne bo sredstev ESS se bo pokazalo 
kako dobro so komisije planirale svoje stroške za leto 2015. Glede 
dodatnih prihodkov iz članarine za organizacijske stroške komisij 
pa trenutno to ni možno.

Predsednik PZS je povzel popravke finančnega načrta: pri Planinski 
založbi se doda postavka Knjiga Slovensko planinstvo, ki je bila nena-
merno izpuščena. Vodniška komisija: Pri tečaju v Bavšici se upošteva 
2. izmena za vodnike A in ne prva, kot je v finančnem načrtu, sredstva 
se le zamenjajo. Turno kolesarstvo: iz finančnega načrta se umakne 
tečaj za vodnika turnega kolesarstva 2, in se s tem zmanjšajo sredstva 
na postavki turnega kolesarstva.
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SKLEP 3/15-01-2015: Upravni odbor PZS potrjuje podrobni fi-
nančni načrt PZS za leto 2015 z naslednjimi pripombami:
•	 stroškovno mesto VK PZS: zamenjajo se prihodki in odhodki 

med 1. in 2. tečajem za vodnike PZS A kategorije,
•	 stroškovno mesto planinska trgovina: doda se postavka za 

odhodke in prihodke za ponatis knjige Slovensko planinstvo,
•	 stroškovno mesto KTK: pri usposabljanju turno-kolesarski 

vodnik 2 se odstranijo prihodki in odhodki, ker usposabljanje 
v letu 2015 ne bo izvedeno.

Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP 4/15-01-2015: Upravni odbor PZS potrjuje podrobne vse-
binske načrte komisij in odborov (OUP in OZI) za leto 2015. Če sta 
podrobni vsebinski in finančni načrt v nasprotju, veljajo določila 
podrobnega finančnega načrta PZS za leto 2015.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 6. Slovenska turno-kolesarska pot – II. obravnava

Jože Rovan je na začetku predstavil zasnovo Slovenske turno kolesarke 
poti. Vodilo pri izbiri trase je krožna pot, ki obide vse pomembnejše 
slovenske gorske skupine, 1750 km, 48 000 višinskih metrov. Trasa 
ni nevarna, vendar je fizično zahtevna. V priporočeni smeri je vozna 
skoraj v celoti in vodi po preverjenih in ustaljenih poteh. Vožnji so 
namenjene markirane planinske poti (markirane poljske poti in goz-
dne vlake), gozdne ceste in javne ceste. Pot poteka skozi ključne točke 
slovenske planinske, narodopisne in tehnične zgodovine. Kjer za to 
ni pomembnih vsebinskih razlogov se SPP in STKP ne prekrivata. 
Izbira trase: obvezne točke na poti bodo vse planinske koče in še nekaj 
drugih točk kot npr. Planinski muzej, Dom Trenta, grad Podsreda 
ipd. Kolesar mora zbrati žige oz. slike z vseh teh točk. Izogibali so 
se poti, ki jih množično obiskujejo pohodniki, poti, ki vodijo nad 
prepadnimi mesti ipd. Pot je speljana tako, da pogosto vodi mimo 
železniških postaj, s čimer želijo spodbuditi obiskovalce, da se do 
izhodišč večdnevnih etap pripeljejo in tudi vrnejo z vlakom. Na seji 
predsedstva PZS je bilo 25.7.2014 predstavljeno in dogovorjeno tudi:
•	 z Zavodom za gozdove se poskuša poiskati rešitev glede ozna-

čevanja kolesarskih poti v okviru STKP, tistih ki potekajo izven 
javnih cest in planinskih poti;

•	 v sodelovanju z OZI se prouči možnost za izdajo tiskanega vo-
dnika po STKP v letu 2015, ko je predvidena otvoritev STKP,

•	 za vris STKP v planinske karte ob ponatisih oz. novih izdajah in 
za izdajo posebnega dnevnika za zbiranje žigov STKP;

•	 v spletni aplikaciji za prikaz podatkovnih zbirk PZS se vključi 
tudi poseben sloj turnokolesarskih poti (STKP in dvonamenskih 
markiranih planinskih poti);

•	 preučijo se možnosti za pridobitev sredstev za izvedbo projekta 
s strani javnih razpisov, tako domačih kot EU razpisov;

•	 pripravi se predlog certifikata „Kolesarjem prijazna planinska 
koča“ in se posreduje GK;

Med časom I. in II. obravnave osnutka STKP pa je prišlo nekaj pre-
dlogov in pripomb. STKP je vse prejete pripombe na osnutek STKP 
obravnaval in smiselne vključil v predlog zasnove STKP.

Do današnje seje UO PZS je pregledanih 90 % trase STKP.

RAZPRAVA:
Mirko Tovšak je podal predlog za zajem dela trase SKTK na Kopah, 
saj je tam nov objekt financiran s strani občine Mislinja in ima v 
spodnjem delu poseben prostor za turne kolesarje (servis koles).
Franc Slokan je povedal da sklep ki je naveden zgoraj ne drži, saj je 
MDO PD Pomurja sprejel sklep, da lahko v Pomurju poteka trasa 
STKT, vendar naj ne gre po Pomurski planinski poti.

Jurček Nowakk še vedno vztraja da se MDO KB vključi v traso SKTK. 
Odbor za TK MDO KB bo pripravil pot, ki je izvedljiva. Jože Rovan 
mu je odgovoril, da so si kljub predlogu o izbiri levega brega Save 
izbrali desni breg Save. Lahko bi se vključili ko se bo delal predlog 
razširjene SKTK.
Gregor Rupnik (MDO Posočja) pravi, da pri načrtovanju trase v 
njihovem MDO ni bilo sodelovanja s Planinskimi društvi, da veliko 
poti ni dvonamenskih.
Jože Rovan je podal krajše odgovore, na to pa je predsednik PZS 
podal predlog sklepa na glasovanje.

SKLEP 5/15-01-2015: Upravni odbor PZS potrjuje zasnovo Slo-
venske turno kolesarske poti.
Sklep je bil sprejet (17 ZA, 2 PROTI- Jurček Nowakk, Gregor Rupnik )

Ad. 7. Merila za souporabo planinskih poti

Miro Eržen je namesto Igorja Mlakarja, ki je svojo udeležbo opravičil, 
predstavil merila za souporabo planinskih poti.
Problematika je bila obravnavana v Mojstrani na srečanju planincev 
treh dežel leta 2012. Govorili so o pohodniški poti Alpe - Adria trail, 
ki v dolžini 290 km poteka od Grosglocknerja do Trsta, mimo planin-
skih koč in po planinskih poteh. Obravnavali so konkretno vprašanje 
»Kdo bo finančno prispeval k povišanim stroškom za povečan obseg 
nadelave te poti in njeno vzdrževanje?« Sprejeti so bili naslednji ukrepi: 
Planinske organizacije morajo biti vključene v nastajanje eventual-
nih novih pohodniških poti že v fazi idejnih zasnov ter v izvedbene 
projekte. S strani turističnih organizacij morajo biti finančno pokriti 
stroški, ki nastanejo zaradi dodatnega označevanja in povečanega 
obsega vzdrževanja teh poti. Planinske organizacije, katerih poti se 
uporabljajo za turistične namene, morajo biti poimensko navedene 
v pisnih in ostalih promocijskih materialih za takšne poti, na osnovi
partnerskega odnosa. Komisija za planinske poti je na osnovi za-
ključkov srečanja planincev treh dežel 2012 pripravila predlog viši-
ne nadomestil za posamezne kategorije planinskih poti. Do letnega 
nadomestila so upravičeni skrbniki tistih planinskih poti, ki jih na 
podlagi pogodbe souporabljajo turistične in druge organizacije.

RAZPRAVA:
Mirko Mlinar je povedal, da se je pri njih izpostavilo vprašanje »kdo 
bo izstavil račun ter komu ga bo izstavil za souporabo poti«. V ča-
stnem kodeksu je napisano, da smo vsi enakopravni, kar pomeni da
nebi smel nihče nikomur zaračunavati souporabo poti.
Jurček Nowakk je povedal, da se je v MDO Kamniško Bistriškega 
postavilo vprašanje ali je nadomestilo za souporabo poti mišljeno 
samo za obmejne kraje ali za celo Slovenijo.
Miro Eržen je odgovoril, da nadomestila veljajo samo kot neko iz-
hodišče, ki ga društva lahko uporabijo v dogovarjanju s turističnimi 
in drugimi organizacijami za vzdrževanje planinskih poti na
podlagi souporabe. Predsednik PZS je poudaril, da ta sklep ne velja 
za vse dosedanje souporabe, ampak samo za tiste organizacije, s ka-
terimi bodo sklenjene ustrezne pogodbe.

SKLEP 6/15-01-2015: Za souporabo planinskih poti, s strani tu-
rističnih in drugih organizacij, se glede na kategorijo planinskih 
poti določijo naslednja letna nadomestila za redno vzdrževanje 
planinskih
poti, do katerih so upravičeni skrbniki planinskih poti:
•	 za lahko planinsko pot – 0,03 EUR/m planinske poti,
•	 za zahtevno planinsko pot – 0,08 EUR/m planinske poti,
•	 za zelo zahtevno planinsko pot – 1,1 EUR/m planinske poti.

Nadomestilo na podlagi pogodbe krije souporabnik planinske poti.
Ta nadomestila ne vključujejo nameščanje ali zamenjave dotrajane 
varovalne opreme, talnih in proti erozijskih nadelav.
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Stroški dodatnega opremljanja poti, ki nastanejo na željo sou-
porabnika planinske poti, in presegajo standarde opremljenosti 
planinskih poti, niso zajeti v nadomestila, poravnati pa jih mora 
souporabnik planinske poti. Dodatno opremljanje mora biti pred-
videno v pogodbi, ter skladno z Zakonom o planinskih poteh, 
podzakonskimi akti in kriteriji PZS, ki veljajo za opremljanje 
planinskih poti. Stroški za dodatno opremljanje se obračunajo 
s stroškovnikom KPP PZS.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 8. Priporočila za zavarovane plezalne poti – I. obravnava

Predsednik PZS je predstavil zavarovalne planinske poti (ZPP), 
ki imajo veliko razširjenost v Avstriji, Nemčiji, Italiji in Franciji, 
vedno pogostejša uporaba pa je tudi s strani slovenskih planincev. 
Prve ZPP v Sloveniji (Bavšica 2009, Gonžarjeva peč 2011, Boč 2014 
in Jezersko 2014), vendar je slovenska zakonodaja vsem tem zelo 
neprilagojena. ZPP niso urejene v internih pravnih aktih PZS ali 
v drugih dokumentih. V predlogu Pravilnika o vodnikih PZS se 
dovoljuje vodnikom kategorije B in kategorije C vodenje po zava-
rovanih plezalnih poteh (B do 2., C do 4. težavnostne stopnje), v 
Vodilih PZS (1999) pa je zapisano: Vsak poseg v naravno okolje 
(nova pot, nova koča, novo plezališče) mora biti predhodno na-
ravovarstveno pretehtan, dopusten in dovoljen in da mreže poti v 
visokogorju ne bomo širili.
Vsebinska izhodišča za novo zakonsko ureditev planinskih poti: 
Izjemno zahtevna planinska pot je planinska pot, kjer hojo zamenja 
ali dopolnjuje plezanje. Kovinska pomagala in varovalne naprave so
namenjene varnejšemu premagovanju plezalnih mest. Za varnejši 
vzpon na teh poteh potrebuje uporabnik dodatno osebno tehnično 
opremo: čelado, plezalni pas ter samovarovalni sestav.. Nadelava 
in vzdrževanje je skladno z doktrino urejanja planinskih poti (je-
klenice, klini, stopi, pot po naravnih prehodih …), praviloma do 
2. stopnje zahtevnosti, zato primernejša za širši krog uporabnikov, 
označena je s Knafeljčevo markacijo in predpisanimi smernimi 
tablami, na pl. zemljevidih kot planinska pot, odgovornost skrb-
nika ureja Zakon o planinskih poteh. To sta pri nas npr. Bavšica 
2009 in Boč 2014.
Osnutek priporočil za ZPP kot novodobna „ferata“: Zavarovane 
plezalne poti: (Klettersteige / Ferrate) so s fiksno jekleno vrvjo in 
morda tudi skobami / klini zavarovane plezalne poti na katerih je 
vsak plezalec samostojen in za varovanje uporablja ustrezen samo-
-varovalni komplet (čelada, plezalni pas, samo-varovalni privez z 
zavoro, brezprstne rokavice). Nadelava zakonsko ni urejena, saj to 
niso planinske poti (Zakon o planinskih poteh), druga zakonodaja 
pa tega področja neposredno še ne ureja, lahko so lažje zahtevnosti, 
vendar so v večini do visokih stopenj zahtevnosti, zato so primerne
samo za izkušene (plezalci, alpinisti, vodniki …), ni določenih 
posebnih oznak (oznaka z markacijo ni dovoljenja), še potrebno 
določiti način označbe na pl. zemljevidih,; primer: Gonžarjeva peč 
2011 in Jezersko 2014; tehnično podobni objekti: ZipLine parki 
in adrenalinski parki. Za pripravo ZPP se potrebuje vsaj: lokacijo, 
lokacijsko informacijo, pisna soglasja lastnikov zemljišč, mnenje 
PZS, PD oz. klubov in GRS, mnenja/soglasja organizacij, ki ure-
jajo prostor (občina, Zavod za varstvo narave, Zavod za gozdove, 
Lovska družina, …) ter dovoljenje krajevno pristojne UE za poseg 
v naravo (ZPP). 

RAZPRAVA:
Jožef Bobovnik je dal predlog, da se glede na lokacijo nove zavarovale 
plezalne poti napišejo katera soglasja se predvidoma potrebujejo za 
nadelavo. S tem bi se čas realizacije bistveno skrajšal s strani biro-
kracije. Predsednik PZS je odgovoril, da se morajo pravne zadeve 
še dodelati.

Jože Rovan se sprašuje ali je smiselno postaviti še 4. kategorijo zah-
tevnosti planinskih poti, ali bi bilo bolje narediti enotno lestvico. 
Predsednik PZS je odgovoril, da so nove kategorije zahtevnosti pla-
ninskih poti bile kot predlog opredeljene v izhodiščih za spremembe 
Zakona o planinskih poteh, moramo pa še znotraj ustreznih organov 
PZS sprejeti ustrezne odločitve.
Darko Lorenčič je povedal da se bojijo, da se bo s novodobnimi fe-
rati preveč posegalo v okolje. KVGN bo pripravila naravovarstvena 
priporočila za zavarovane plezalne poti.

SKLEP 7/15-01-2015: Upravni odbor PZS potrjuje osnutek Pri-
poročil za zavarovane plezalne poti v I. obravnavi in zadolži pred-
sedstvo, da izvede interno razpravo med organi PZS in na podlagi 
zaključkov interne razprave za obravnavo na eni od prihodnjih sej 
UO PZS pripravi predlog za II. obravnavo oz. potrditev. Smiselno 
se upoštevajo tudi zaključki posveta PZS na temo zavarovanih 
plezalnih poti, ki je potekal 6.1.2015.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 9. Planinsko gospodarstvo

a.) Certifikati Okolju prijazna planinska koča
Janko Rabič je povedal, da so se na podlagi prejetih predlogov za 
pridobivanje certifikata Okolju
prijazna planinska koča in Družinam prijazna planinska koča opravili 
pregledi koč. Ugotovljeno je bilo,
da ustrezajo pravilom za pridobivanje certifikata. Na koncu je še 
povedal, da je še odprt predlog za
vpis Planinskega doma Klokočovnik, ki je v lasti PD Loče pri Poljčanah.

RAZPRAVA: (razprava je potekala za pridobivanje certifikata »Okolju 
prijazna planinska koča« in »Družinam prijazna planinska koča« skupaj)
Jožef Bobovnik je povedal, da je bilo v zapisniku najprej zapisano, 
da nihče od kandidatov ni ustrezal predpisanim pogojem, kasneje 
so za certifikat »Okolju prijazna planinska koča« predložili ustrezno
dokumentacijo, pri certifikatu »Družinam prijazna planinska koča« 
pa ni bilo navedeno, ali so predložili ustrezno dokumentacijo. Za-
nima ga , ali so merila za pridobivanje certifikata previsoka ali pa 
se jih podeli ne glede, ali koča ustreza merilom. Janko Rabič mu je 
odgovoril, da so presodili, da koče ustrezajo minimalnim pogojem 
za pridobivanje certifikata.

SKLEP 8/15-01-2015: Upravni odbor PZS na podlagi 5. člena Pra-
vilnika o podeljevanju certifikata »Okolju prijazna planinska koča« 
podeljuje certifikate »Okolju prijazna planinska koča« za obdobje
januar 2015 – januar 2019 planinskim kočam:
•	 Koča pri Jelenovem studencu – PD Kočevje
•	 Dom na Uršlji gori – PD Prevalje
•	 Dom pri izviru Završnice – PD Žirovnica

Sklep je bil sprejet (18 ZA, 1 PROTI – Igor Oprešnik)

b.) Certifikati družinam prijazna planinska koča
SKLEP 9/15-01-2015: Upravni odbor PZS na podlagi 5. člena 
Pravilnika Družinam prijazna planinska koča na predlog IO GK 
PZS podeljuje certifikate »Družinam prijazna planinska koča« 
za obdobje
januar 2015 – januar 2019 planinskim kočam:
•	 Mozirska koča na Golteh – PD Mozirje
•	 Dom pri izviru Završnice – PD Žirovnica
•	 Planinski dom na Kumu – PD Kum
•	 Planinska koča Velikonočnica – PD Boč – Kostrivnica
•	 Planinski dom na Jančah – PD Litija

Sklep je bil sprejet (16 ZA, 3 PROTI – Jožef Bobovnik, Marinka Koželj 
Stepic, Igor Oprešnik)
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c.) Vpis nove planinske koče v register PZS
SKLEP 10/15-01-2015: Upravni odbor na podlagi 2. člena Pravilni-
ka o upravljanju, poslovanju in opremi planinskih koč, s soglasjem 
Gorenjskega MDO PD, na predlog IO Gospodarske komisije PZS,
na seznam planinskih koč vpiše Planinski dom Čemšenik (840 
m), kot kočo III. kategorije, s katero upravlja Planinsko društvo 
Iskra Kranj.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 10. Soglasje k vodstvom komisij z odbori dejavnosti

a.) Mladinska komisija
Barbara Bajcer je povzela, da je zbor MK potekal kot po navadi. 
Na koncu so imeli volitve. Za voljene člane je bilo razpisanih 11 
mest (kandidatov pa je bilo 9), za načelnika MK sta bila prijavljena 
2 kandidata.

RAZPRAVA:
Danilo Škerbinek je komentiral, da je zelo nenavadno, da Go-
renjska nima svojega predstavnika v Mladinski komisiji. Barbara 
Bajcer mu je odgovorila, da so imeli težave pri pridobivanju kan-
didatov za delo v organih MK in da z Gorenjske ni bilo nobenega 
kandidata.

SKLEP 11/15-01-2015: Upravni odbor na podlagi točke c) prve-
ga odstavka 32. člena PZS daje soglasje vodstvu MK PZS, ki je 
bilo izvoljeno na Zboru mladinski odsekov, dne 15. novembra 
2014: načelnica MK PZS Barbara Bajcer (PD Velenje) in člani IO 
MK PZS Patrik Butolen (PD Ptuj), Kaja Čeh, PD Murska sobota 
Matica, Klemen Kogovšek (PD Domžale), Marcel Kovačič (PD 
Gornja Radgona), Špela Kralj (PD Onger Trzin), Katja Maček (PD 
Šentjošt), Urška Petek (PD Velenje), Aljaž Šemrov (PD Postojna), 
Nuša Verdev (PD Slivnica pri Celju)
Sklep je bil soglasno sprejet.

b.) Vodniška komisija
France Gričar je povedal, da so tudi v VK imeli zelo malo prijavljenih 
kandidatov.

SKLEP 12/15-01-2015: Upravni odbor na podlagi točke c) prvega 
odstavka 32. člena PZS daje soglasje vodstvu VK PZS, ki je bilo 
izvoljeno na Zboru vodnikov PZS, dne 29. novembra 2014: načelnik 
VK PZS Franc Gričar (PD Zagorje ob Savi) in člani IO VK PZS 
Katarina Filipič, (PD Cerkno), Husein Djuherič (PD Velenje), 
Jožef Bobovnik (PD Fram), Izabel Vadnal (PD Postojna), Boris 
Madon (PD Žirovnica) in Iztok Bokavšek (PD Ptuj).
Sklep je bil soglasno sprejet.

c.) Komisija za turno kolesarjenje
Jože Rovan je povedal da so tudi pri KTK imeli zelo malo prijavljenih 
kandidatov. So pa na zboru
predstavili koncept turno kolesarske šole in kartografski program 
za uporabo na mobilnih telefonih.

SKLEP 13/15-01-2015: Upravni odbor na podlagi točke c) prvega 
odstavka 32. člena PZS daje soglasje vodstvu KTK PZS, ki je bilo 
izvoljeno na Zboru KTK PZS, dne 5. decembra 2014: načelnik 
Jože Rovan (PD Ljubljana Matica) in IO KTK PZS Andrej Bandelj 
(PD Sežana), Simon Eržen (PD Maribor-Matica), Boštjan Golež 
(PD Dramlje), Tomaž Lampelj (PD Pošte in Telekoma), Marjan 
Pučnik-Maac (PD Ruše), Karmen Razlag (PD Slivnica pri Celju), 
Primož Sevčnikar (AK Ravne), Peter Šilak (OPD Koper) in Aldo 
Zubin (OPD Koper).
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 11. Soglasje k pravilnikom MK in VK

a.) Pravilnik MK PZS
Barbara Bajcer je povedala, da so v pravilniku MK na podlagi razprave 
iz seje UO PZS, kjer se je podajalo soglasje k pravilniku, dopolnili 17. 
člen in popravili 18. člen. Po novem imajo v MK registracijo mladin-
skih odsekov zaradi večje preglednosti o sodelovanju.

RAZPRAVA:
Rudolf E. Skobe je dodal pripombo, da je v pravilniku napisanih 
preveliko število predvidenih zborov,komisija pa nima dovolj sredstev 
za izplačilo stroškov udeležencem sej.

SKLEP 14/15-01-2015: Upravni odbor na podlagi točke n) prvega 
odstavka 32. člena Statuta PZS daje soglasje k spremembam Pra-
vilnika Mladinske komisije PZS, ki jih je sprejel Zbor mladinskih 
odsekov 15. novembra 2014.
Sklep je bil soglasno sprejet.

b.) Pravilnik o organiziranosti vodnikov PZS
France Gričar je podal uvodno obrazložitev, da so pravilnik uskladili 
s statutom PZS. V Pripravi je tudi obrazec za registracijo vodniških 
odsekov po društvih, kar jim bo služilo za bazo vodnikov. 

SKLEP 15/15-01-2015: Upravni odbor PZS na podlagi točke n) 
prvega odstavka 32. člena Statuta PZS daje soglasje k Pravilniku o 
organiziranosti Vodnikov PZS, ki ga je Zbor vodnikov PZS sprejel 
29. novembra 2014.
Sklep je bil soglasno sprejet.

c.)Pravilnik Vodnikov PZS
France Gričar je povedal, da v pravilniku ni večjih sprememb.

RAZPRAVA:
Rudolf E. Skobe podpira pravilnik in notri omenjen odbor za kate-
gorizacijo.

SKLEP 16/15-01-2015: Upravni odbor PZS na podlagi točke n) 
prvega odstavka 32. člena Statuta PZS in Pravilnika o organizi-
ranosti vodnikov PZS daje soglasje k Pravilniku Vodnikov PZS, 
ki ga je Zbor vodnikov PZS sprejel 29. novembra 2014 
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 12. Imenovanja

Predsednik PZS je povedal, da se glasuje na podlagi 3. redne seje UOP 
PZS z dne 1.12.2014 za dva dodatna člana UOP PZS. Razprave ni bilo.

SKLEP 17/15-01-2015: Upravni odbor PZS na podlagi točke c) 
prvega odstavka 32. člena Statuta PZS, na predlog predsednika 
PZS in s soglasjem Odbora za usposabljanje in preventivo PZS, 
za dodatna člana OUP PZS imenuje Tadeja Mraka (PD Rašica) 
in Tomaža Goslarja (PD Križe).
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 13. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora

Predsednik PZS je povedal, da je prišla ena pobuda iz MDO Pri-
morsko-Notranjskih PD. Predsedstvo PZS bo za skupščino PZS 
2015 pripravilo poročilo o izvajanju statuta PZS ter izhodišča za 
spremembo statuta PZS na skupščini leta 2016. Eno izmed izhodišč 
za razpravo bo zagotovo (ne)vključevanje plezalnih in alpinističnih 
klubov v delo MDO PD, saj je to statutarna materija in je ni mogoče 
urejati drugače.
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Ad. 14. Razno

Jurček Nowakk je imel vprašanje glede zavarovanja prostovoljcev. Po 
njegovih podatkih bi naj imelo to urejeno le eno društvo. Predlagal je, 
da bi se tovrstno zavarovanje vključilo preko zavarovalnice AS. Spra-
šuje pa se tudi, koliko so strokovni delavci že zavarovani.Predsednik 
PZS mu je odgovoril, bo strokovna služba pripravila obrazložitev, 
kako so zavarovani strokovni kadri in bo podala pisno obrazložitev. 
Preučen bo tudi pravni vidik zavarovanja prostovoljcev. Matej Planko 
je pojasnil, da so za odgovornost zavarovani vsi strokovni kadri, za
nezgodno zavarovanje pa je delo prostovoljnih vodnikov zajeto v 
osnovni planinski dejavnosti. Letos pa so se pogovarjali, da bi bilo 
za registrirane markaciste pripravilo paketno zavarovanje, v katerega
bi bilo vključeno tudi nezgodno zavarovanje.
Marinka Koželj Stepic je predlagala, da bi vsi MDO PD pošiljali 
enotno zasnovana poročila. Predsednik PZS ji je odgovoril, da je 
priprava poročil MDO PD za leto 2014 ena izmed tem koordinacije 
predsednikov MDO PD, ki bo v prvi polovici februarja.
Slavica Tovšak je apelirala na predsednike MDO-jev, da pozovejo 
svoja PD, naj Vodnik po razširjeni Slovenski planinski poti kupi za 
koče, ki se nahajajo na trasi omenjenega vodnika.
Danilo Škerbinek pogreša več promocije naše planinske organizacije. 
Premalo je promocijskega materiala, zgibank za razne tečaje…Pre-

malo se naredi tudi za razne tiskane opomnike (zgibanke) za varnost 
v gorah in usposabljanja. Predsedniku PZS je predal za vzorec dobre 
prakse iz tujine 4 zgibanke. Predsednik PZS mu je odgovoril, da bo 
tematiko promocije članarine obravnaval Odbor za članstvo na svoji 
naslednji seji in da se bodo seznanili tudi s predlogi Danila Škerbineka.
Borut Vukovič je povedal je da se bo kmalu iztekel rok, ko lahko 
PD predlagajo teme za skupščino. Sklepi naj bodo že v naprej pred-
videni in določeni. Predsednik PZS mu je odgovoril, naj MDO PD 
svoja društva opozorijo, naj posredujejo morebitne predloge tem za 
obravnavo na skupščini najkasneje do 10.2.2014.

Bojan Rotovnik je povedal še, da bo naslednja seja UO PZS v četrtek, 
5. marca 2015. Skupščina PZS pa bo 11. aprila 2015 v Sevnici.

Ker ni bilo več razpravljavcev, se je predsednik PZS vsem zahvalil in 
sejo zaključil ob 21.25.

Zapisala:
Saša Sitar,
poslovna sekretarka PZS

Matej Planko,  Bojan Rotovnik,
generalni sekretar PZS predsednik PZS
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ZAPISNIK
Zbora Mladinskih odsekov PZS,

ki je bil v soboto, 15. novembra 2014, v Centru za zaščito in reševanje na Igu z začetkom ob 13.00 uri (ob 10.00 uri okrogla miza na temo 
mladinskega trenerstva).

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

Prisotni: priloga 1 k arhivskemu zapisniku

Dnevni red:
1. Poročilo verifikacijske komisije, izvolitev organov Zbora mladinskih odsekov in izglasovanje dnevnega reda.
2. Vsebinsko poročilo in delno finančno poročilo o delu MK PZS v letu 2014, program dela MK PZS za leto 2014.
3. Glasovanje o sprejemu Poslovnika Zbora MO ter Pravilnika Mladinske komisije PZS.
4. Razrešnica organom Mladinske komisije PZS.
5. Volitve organov Mladinske komisije PZS.
6. Poročilo stališč in sklepov z okroglih miz.
7. Razno.

Program Zbora MO se je začel ob 13.00, z začetno podelitvijo priznanj mladinskim voditeljem generacije 2013 ter s podelitvijo priznanj 
Mladina in gore MO PD Vrhnika ter Cvetki Kozmus (PD Trbovlje). Po podelitvi priznanj se je pričel redni del programa Zbora MO.

Na seji IO MK PZS je bil za delovnega predsednika ppredlagan Rok Kovšca, a se zaradi poškodbe Zbora MO nji mogel udeležiti, kar je spo-
ročil le nekaj dni pred Zborom MO. Po predhodni preučitvi Pravilnika MK PZS, je načelnik MK PZS, Matej Ogorevc, za izvajanje te funkcije 
ponudil prisotnim. Ker ni bilo kandidata je predlagal, da to funkcijo opravlja sam. Tako je predlagal prvi sklep, ki je bil soglasno potrjen.

1. točka dnevnega reda: Poročilo verifikacijske komisije, izvolitev organov Zbora mladinskih odsekov in izglasovanje dnevnega reda.

Na predlog načelnika MK PZS je bilo soglasno izvoljeno delovno predsedstvo.
Glasovanje Sklep VSEBINA SKLEPA

Za: 38

1/13 Zbor MO imenuje Mateja Ogorevc (PD Domžale) za delovnega predsednika, Jaka Peternela (PD Onger Trzin) in Štefana Matja-
ža (PD Ljubno ob Savinji) za člana delovnega predsedstva.Proti: 

Vzdržani:

Sledila je potrditev dnevnega reda, ki je bil predlagan in poslan vsem članom MK PZS po pošti, ter v skladu s pravilnikom MK PZS objavljen 
na spletnih straneh MK PZS in PZS.

Na predlog delovnega predsednika je bil predlagani dnevni red soglasno potrjen.
Glasovanje Sklep VSEBINA SKLEPA

Za: 38

2/13 Zbor MO potrjuje predlagani dnevni red.Proti: 

Vzdržani:

Sledila je potrditev verifikacijske komisije in natančno poročilo glede prisotnosti. Na predlog delovnega predsedstva je bil tako soglasno 
sprejet naslednji sklep.

Glasovanje Sklep VSEBINA SKLEPA

Za: 38

3/13 Zbor MO imenuje verifikacijsko komisijo v sestavi:
Predsednica Urška Petek (PD Velenje) in članica Nuša Verdev (PD Slivnica pri Celju).Proti: 

Vzdržani:

Izvoljena verifikacijska komisija je nato podala kratko poročilo glede sklepčnosti Zbora MO. Od 39 registriranih MO je bilo na Zboru MO 
prisotnih 38 MO, sklepčnost je bila tako 97,4 odstotna.

Po poročilu je sledilo izglasovanje zapisnikarja ter dveh overoviteljev. Na predlog predsedstva sta bila nato izglasovana naslednja sklepa:
Glasovanje Sklep VSEBINA SKLEPA

Za: 38

4/13 Zbor MO potrjuje Mateja Ogorevca (PD Domžale) za zapisnikarja zbora. Proti: 

Vzdržani:
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Glasovanje Sklep VSEBINA SKLEPA

Za: 38

5/13 Zbor MO potrjuje overovatelja zapisnika: 
Klemna Kogovška (PD Domžale) in Špelo Kralj (PD Onger Trzin).Proti: 

Vzdržani:

2.točka dnevnega reda: Vsebinsko poročilo in delno finančno poročilo o delu MK PZS v letu 2014, program dela MK PZS za leto 2014.

Poročilo o delu MK PZS je bilo razdeljeno na strokovne odbore, na programski svet PUS Bavšica ter na vsebinsko in finančno poročilo 
MK PZS.

Poročila o delu odborov so predstavili vodje (Andrej Barovič – vodja odbora za delo mladih, Matevž Zih – vodja odbora za orientacijo 
in Miran Muhič, vodja odbora za delo z mladimi). V nadaljevanju je po spletu okoliščin (poškodba Roka Kovšce, vodje programskega 
sveta PUS Bavšica in zaradi nenadne, a opravičene odsotnosti gospodarice objekta Mateje Komac delovanje PUS Bavšica predstavil Matej 
Ogorevc, načelnik MK PZS, ki je na kratko podal vsebinsko in finančno poročilo. Po končanem je nadaljeval še z vsebinskim in finančnim 
poročilom MK PZS.

Posamezna poročila so priloga tega zapisnika.

Po končanih predstavitvah je Zbor MO soglasno sprejel naslednja dva sklepa.   
Glasovanje Sklep VSEBINA SKLEPA

Za: 38

6/13 Zbor MO je seznanjen in sprejema poročila posameznih odborov.Proti: 

Vzdržani:

Glasovanje Sklep VSEBINA SKLEPA

Za: 38

7/13 Zbor MO je seznanjen in sprejema vsebinsko in delno finančno poročilo MK PZS za leto 2014 ter plan dela za leto 2015.Proti: 

Vzdržani:

3. točka dnevnega reda: Glasovanje o sprejemu Poslovnika Zbora MO ter Pravilnika Mladinske komisije PZS.

Na lani potrjen pravilnik MK PZS so člani UO PZS imeli nekaj manjših pripomb, ki jih je bilo potrebno spremeniti, vsako, tudi najmanjšo 
spremembo, pa mora potrditi tudi Zbor MO. Zato je že drugo leto zapored potekalo glasovanje in sprejemanje pravilnika MK PZS.

Načelnik je na kratko podal obrazložitev, delavno predsedstvo pa je predlagali sklep, ki je bil soglasno potrjen.

Novi pravilnik je priloga tega zapisnika.
Glasovanje Sklep VSEBINA SKLEPA

Za: 38

8/13 Zbor MO sprejema in potrjuje popravke Pravilnika MK PZS.Proti: 

Vzdržani:

Po glasovanju o pravilniku je sledila predstavitev sprememb poslovnika Zbora MO. Načelnik je obrazložil potrebo po novem poslovniku, 
ter obnovil postopek sprejemanja. Sledilo je glasovanje in soglasna potrditev novega poslovnika MK PZS.

Glasovanje Sklep VSEBINA SKLEPA

Za: 38

9/13 Zbor MO sprejema in potrjuje novi Poslovnik Zbora MO.Proti: 

Vzdržani:

4. točka dnevnega reda: Razrešnica organom Mladinske komisije PZS.

Glavna točka letošnjega Zbora mladinskih odsekov so bile vsekakor volitve organov MK PZS. Načelnik MK PZS se je na začetku zahvalil 
za sodelovanje članom MK PZS v preteklem mandatu. Nato je delovno predsedstvo predlagalo sklep o razrešnici IO MK PZS, ki je bil tudi 
soglasno sprejet.

Glasovanje Sklep VSEBINA SKLEPA

Za: 38

10/13 Zbor MO razrešuje načelnika MK PZS ter člane IO MK PZS za mandatno obdobje 2012-2014.Proti: 

Vzdržani:
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Po razrešnici je bil potrjen tudi še sklep o imenovanju volilne komisije.
Glasovanje Sklep VSEBINA SKLEPA

Za: 38

11/13 Zbor MO potrjuje volilno komisijo v sestavi: predsednica Tina Arh (PD Zagorje), član Andrej Barovič (PD Snežnik Ilirska Bistri-
ca) in član Domen Strle (PD Snežnik Ilirska Bistrica)Proti: 

Vzdržani:

5. točka dnevnega reda: Volitve organov Mladinske komisije PZS

Po izvolitvi je volilna komisija prevzela vodenje volitev. Po pozdravu so vsem kandidatom ponudili dve minuti za osebno predstavitev.

Ker je bilo kandidatov manj kakor je razpisanih mest v IO MK PZS so se opravile javne volitve in sicer z dvigom glasovalnega lističa. Tako 
je Zbor MO soglasno potrdil sklep o novi sestavi IO MK PZS.

Glasovanje Sklep VSEBINA SKLEPA

Za: 38

12/13

Zbor MO potrjuje IO MK PZS v sestavi: Patrik Butolen (PD Ptuj – voljeni član, Kaja Čeh (PD Musrka sobota Matica) - voljena 
članica, Klemen Kogovšek (PD Domžale) – voljeni član, Marcel Kovačič (PD Gornja Radgona) – voljeni član, Špela Kralj (PD 
Onger Trzin) – voljena članica vloga popolna, Katja Maček (PD Šentjošt) – voljena članica, Urška Petek (PD Velenje) – voljena 
članica, Aljaž Šemrov (PD Postojna) – voljeni član, Nuša Verdev (PD Slivnica pri Celju) – voljena članica.

Proti: 

Vzdržani:

Po glasovanju o članih IO MK PZS je volilna komisija nekaj časa namenila tudi predstavitvi kandidatu in kandidatki za mesto načelnika 
oz. načelnice MK PZS.

Po predstavitvi je sledila obrazložitev poteka tajnih volitev, saj sta bila za mesto enega načelnika dva kandidata. Po predstavitvi je sledilo 
glasovanje z oddajo volilnih lističev v glasovalno skrinjico ter prekinitev Zbora MO za čas štetja glasov. Po preštetih glasovih se je komisija 
vrnila in razglasila zmagovalko volitev, Barbaro Bajcer, ki je prejela 25 glasov (Izidor Furjan 14 glasov). Za formalno potrditev je moral 
Zbor MO potrditi še sklep on njenem imenovanju, ki je bil soglasno sprejet.

Glasovanje Sklep VSEBINA SKLEPA

Za: 38

13/13 Zbor MO potrjuje Barbaro Bajcer za novo načelnico MK PZS za mandatno obdobje 2014-2016.članica, Aljaž Šemrov (PD 
Postojna) – voljeni član, Nuša Verdev (PD Slivnica pri Celju) – voljena članica.Proti: 

Vzdržani:

6. točka dnevnega reda: Poročilo stališč in sklepov z okroglih miz

Po zaključenih volitvah je delo ponovno prevzelo delovno predsedstvo, se zahvalilo volilni komisiji in čestitalo novo izvoljenemu IO MK 
PZS ter novi načelnici MK PZS. 

Ker okrogla miza ni potekala v obliki, da bi zavzemali kakršnakoli stališča zato je bila točka 6. hitro zaključena.

7. točka dnevnega reda: Razno 

Pod točko razno je zbrane še nagovoril Roman Ponebšek, podpredsednik PZS. Po nagovoru je bil dnevni red zaključen in s tem Zbor MO 
končan.

Delovni predsednik je zbrane le še povabil na druženje ob pijači in pecivu.

Zbor je bil sklenjen ob 15.13.

Zapisnikar: Delovni predsednik:
Matej Ogorevc  Matej Ogorevc
 
Overoviteljica:
Špela Kralj 
 
Overovitelj:
Klemen Kogovšek 
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Z A P I S N I K
Zbora odsekov za varstvo 

gorske narave,
ZAPISNIK ZBORA ODSEKOV ZA VARSTVO GORSKE NARAVE
Zbor odsekov za varstvo gorske narave (v nadaljevanju Zbor 
OVGN) je bil v Info centru TNP Triglavska roža na Bledu, v so-
boto, 21. 02. 2015, s pričetkom ob 15.00 uri.

Prisotni: 37 delegatov odsekov za varstvo gorske narave, skupno 
prisotni 58 oseb (Lista prisotnosti v prilogi).

Ad 1.
Evidentiranje prisotnosti je potekalo od 14. 30 ure do 15.00 ure.

Ad 2.
Pred vsebinskim pričetkom zbora OVGN je zbrane nagovoril Peter Sko-
berne, v.d. direktorja JZ Triglavski narodni park, ki je predstavil tudi delo-
vanje TNP. Janez Bizjak je udeležence vodil po stalni razstavi Info centra.

Ad 3.
Načelnica Irena Mrak je podala predlog delovnih organov zbora.

Delovno predsedstvo: Darko Lorenčič, predsednik; Zvonko Posi-
lovič, član; Janez Senica, član.
Verifikacijska komisija: Marta Bašelj, predsednica; Anica Podobnik, 
članica; Simona Zorko, članica.
Zapisnikar: Dušan Prašnikar
Overovatelja zapisnika: Marijan Denša, Klavdija Potočnik

SKLEP 1/21.02.2015: Zbor OVGN potrjuje delovne organe zbora 
v predlagani sestavi.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Načelnica KVGN Irena Mrak je predala besedo predsedniku delovnega 
predsedstva Darku Lorenčiču. Za potek zbora je predlagal naslednji

DNEVNI RED:
1. Evidentiranje prisotnosti (od 14.30 do 15.00 ure)
2. Ogled Info centra Triglavska roža in predstavitev delovanja Tri-

glavskega narodnega parka (1 h)
3. Izvolitev delovnega predsedstva in organov Zbora odsekov za VGN
4. Poročilo verifikacijske komisije
5. Poročilo o delu KVGN in finančno poročilo za leto 2014
6. Razprava o poročilih in potrditev poročil
7. Predstavitev in potrditev programa dela in finančnega načrta 

KVGN za leto 2015
8. Razno

SKLEP 2/21.02.2015: Zbor OVGN potrjuje dnevni red v predla-
gani obliki.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 4.
Predsednica Verifikacijske komisije Marta Bašelj je poročala, da je na 
zboru OVGN prisotnih 37 od 85 delegatov odsekov za VGN, kar po-
meni 42 %, za sklepčnost pa je potrebnih vsaj ena tretjina delegatov, kar 
pomeni, da je zbor OVGN sklepčen in da lahko začne s svojim delom.

Ad 5.
Načelnica Irena Mrak je podala vsebinsko in finančno poročilo o 
delu KVGN za leto 2014.

Dodatno ugotavlja, da nimamo pregleda stanja gorskih stražarjev, 
kar bi bilo potrebno narediti.
Darko Lorenčič je podal dodatno obrazložitev o akciji KVGN v Ospu, 
decembra 2014.

Ad 6.
Predsednik DP Darko Lorenčič je odprl razpravo o poročilih za 2014.
Marijan Denša je opomnil, da ima KVGN novega strokovnega sode-
lavca, Dušana Prašnikarja. Pohvalil je srečanje VGN v Škofji Loki in 
predlagal, naj se tovrstna srečanja odvijajo tudi v prihodnje.

SKLEP 3/21.02.2015: Zbor OVGN potrjuje poročilo o delu in fi-
nančno poročilo KVGN za leto 2014.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 7.
Načelnica Irena Mrak je predstavila program dela in finančni načrt 
KVGN za leto 2015.
Izpostavilo se je vprašanje, ali KVGN še vedno lahko podeljuje pri-
znanja dr. Angele Piskernik. Ker ni bilo jasnega stališča oz. odgovora 
med prisotnimi, je zbor OVGN sprejel sklep.

SKLEP 4/21.02.2015: Ker je priznanje dr. Angele Piskernik speci-
fično priznanje za zaslužno delo na področju ohranjanja gorske 
narave, Zbor OVGN prosi PZS za pravno obrazložitev ali Zbor 
OVGN lahko še vedno to priznanje podeljuje oziroma če to ne 
more, ali bo potem PZS podeljevala priznanja dr. Angele Pisker-
nik. Zbor OVGN želi obdržati ta priznanja specifično za zasluge 
na področju ohranjanja gorske narave.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Marta Bašelj je podala informacijo, da je trenutno prijavljenih le 
5 tečajnikov za VGN in pozvala za aktivno pridobitev tečajnikov, 
sicer izvedbe tečaja v letu 2015 ne bo mogoče. Vzrok za malo prijav 
vidi predvsem v zelo visoki ceni tečaja, ki ni sofinanciran s strani 
evropskih sredstev.
Igor Kanižar je predlagal, da bi se s strani PZS pridobilo sredstva za 
tečaj za gorske stražarje.
Darko Lorenčič je obrazložil sistem financiranja za gorske stražarje 
v MDO-jih.
Valentin Rezar je podal informacijo, da je gospodarska komisija 
podala predlog na PZS, da se zaslužek od določenih pijač v nekem 
majhnem odstotku nameni za planinski sklad z namenom sofinan-
ciranja usposabljanj PZS.
Marijan Denša je predlagal, da PZS sofinancira tečaj za VGN v vre-
dnosti 50%, če resno misli s projektom varuhov gorske narave. Potreba 
po varuhih gorske narave je vse večja, število VGN pa je majhno glede 
na potrebe in hkrati je nujna potreba po kontinuiteti usposabljanj.
Darko Lorenčič je dodal, da je usposabljanje varuhov gorske narave 
ena od prioritet PZS in bi jo PZS morala finančno podpreti.
Član delovnega predsedstva je opomnil, da se je na licenčnem semi-
narju VGN pojavilo vprašanje, ali so za ustanovitev odseka VGN v 
planinskem društvu potrebni vsaj 3 varuhi gorske narave.
Marijan Denša je obrazložil, da je PD samostojna pravna oseba in 
lahko po svojih pravilih ustanavlja odseke in da ni potrebno, da so 
trije formalno izobraženi VGN, ampak tri osebe. Važna je vsebina 
in da so motivirani za delo.
Marjeta Keršič Svetel je predlagala, da bi Zbor OVGN dal pobudo 
PZS-ju, da PZS nameni sredstva v promocijo, da bi vsa društva imela 
varuhe gorske narave.
Igor Kanižar je pojasnil, da odsek lahko ustanovi skupina, za katero je 
priporočljivo, da je načelnik odseka VGN tudi varuh gorske narave, 
ni pa nujno. Pomemben je interes za delo in v nobenem pravilniku 
ni zapisano, da bi morali biti vsaj trije varuhi gorske narave za usta-
novitev odseka VGN v društvu.
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Marjan Kobav je podal dvom, da so potrebni za odsek trije varuhi 
gorske narave, in je hkrati mnenja, da je pomembno, kako ljudje 
delajo. Izkazuje se, da vodstvo PZS deluje v svojo smer, pomembno 
pa je, da delujemo skupaj kot enotna organizacija.
Valentin Rezar je mnenja, da če društvo napoti nekoga na izobraže-
vanje VGN, mora biti ta vključen v organe PD, bodisi preko odseka 
ali upravnega odbora.
Frančiška Justin je podala mnenje, da je na nekatere stvari težko 
vplivati, da pa lahko naredimo nekaj znotraj planinskih društev in 
za člane PD, predvsem z ozaveščanjem.
Marjan Kobav je podal mnenje, da ne moremo biti policaji, lahko pa 
veliko naredimo s svojim obnašanjem in izobraževanjem.
Valentin Rezar je predlagal, da se srečanje VGN naredi sočasno z 
akcijo KVGN.
Pia Peršič je predlagala, da bi bilo lahko srečanje VGN skupaj z delovno 
akcijo na Bohorju s čiščenjem poti štirih slapov ter odstranjevanjem 
ambrozije, kar pripravlja PD Videm-Krško in PD Bohor.
Katja Tabernik je povedala, da se kot načelnica odseka za VGN počuti 
nemočna znotraj PD in mnenja, da je potrebna večja povezanost med 
markacisti in varuhi gorske narave. Tudi je mnenja, da je potrebno 
mladim dati svoj prostor v okolju na primeren način.
Marija Lesjak je predstavila primer izgradnje ferate na Gonžarjevi 
peči. PD je nadaljevalo z aktivnostmi po tem, ko je ZRSVN dala po-
zitivno mnenje za gradnjo, sicer ne bi nadaljevali aktivnosti. Ferata 
je kakovostno izdelana in z vso dokumentacijo.
Marjeta Keršič Svetel je pripomnila, da slovensko varstvo narave na 
žalost temelji na biotski pestrosti, če zaradi predvidenih posegov ne 
izumre nič, se ZRSVN strinja s posegom.
Darko Lorenčič je podal mnenje, da morajo VGN delovati s čutom 
do narave, ne zgolj zaradi zakonskih predpisov.
Marija Lesjak je predlagala, da naj napravimo merila, kaj se sme in 
kaj ne v naravnem okolju.
Klavdija Potočnik je mnenja, da bi nadelava ferate na Gonžarjevi 
peči lahko bila vzorčni primer dobre prakse.
Valentin Rezar je predlagal, da ima KVGN konferenco, preko katere 
tudi mediji in javnost izve za delo VGN.
Marjeta Keršič Svetel je pohvalila predlog o konferenci in hkrati 
predlaga vsebino, da se sooči doživljanje narave in turizem ter sam 
pogled planinstva, v smeri naravovarstva ali turizma.
Darko Lorenčič je pripomnil, da s strani vodstva PZS ni nikogar na 
zboru OVGN.
Katja Tabernik je opozorila na problem gorskih kolesarjev na Veliki 
planini, kjer podjetje z namenom zaslužka vabi kolesarji, ki pa razen 
izjem, vozijo po planinskih poteh.
Pia Peršič je opozorila, da je pri vožnji v naravnem okolju potrebno 
ločiti skupine: voznike motornih vozil, downhill kolesarje in turne 
kolesarje. Slednji imajo v sklopu izobraževanja tudi vsebine o var-
stvu gorske narave in so v veliki večini osveščeni in se držijo načel 
naravovarstva in zakonodaje.

SKLEP 5/21.2.2015: Zbor OVGN potrjuje program dela in finanč-
nega načrta KVGN za leto 2015 dopolnjen s predlogi iz razprave:
-organizira se razširjeno srečanje VGN in gorskih stražarjev skupaj 
z delovno akcijo,
-PZS organizira tematsko konferenco o vplivih človekovih aktiv-
nosti, predvsem planinstva na gorsko okolje,
-PZS sofinancira tečaj za varuhe gorske narave v deležu 50 %.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 8
Marta Bašelj je prebrala pismo varuhinje gorske narave Nevenke 
Rajhman, PD Mercator, ki ni mogla biti prisotna na Zboru OVGN.
Igor Kanižar je podal predlog, da bi KVGN organizirala izdelavo 
športnih majic z logom VGN.

Zdravko Damjanovič, gorski stražar, je povedal, da so v okviru MDO 
Dolenjska sami organizirali izdelavo majic za gorske stražarje in hkrati 
še preoblikovali znak za gorske stražarje, da ga je možno uporabiti 
za našitek. Preoblikovan logo je uporaben tudi za ostale. Hkrati je 
povedal, da nabiralcem zelišč na Veliki planini svetuje in jih vzgaja, 
da se zelišč ne ruva, ampak reže in hkrati daje papirne vrečke, ker v 
plastičnih postane zelišče neuporabno.
Nataša Pavlič je povedala, da se na Črnivcu načrtuje postavitev vetrnih 
elektrarn in da PD Gornji Grad zagovarja stališče, da te ne sodijo v ta 
naravni prostor. Hkrati je prosila za pomoč KVGN in vse VGN glede 
stališča proti graditvi, kot tudi sosednje PD Kamnik.
Marjeta Keršič Svetel je razložila, da je KVGN pred štirimi leti dobila v 
pregled predlog o predvidenih lokacijah za vetrne elektrarne. KVGN 
je takrat že sprejela mnenje po določenih kriterijih, kam se ne umešča 
vetrnih elektrarn. Problem vetrnih elektrarn ni zgolj naravovarstveni, 
saj imajo zaradi postavljene vetrnice težave okoliški prebivalci zaradi 
nizkofrekvenčnih zvočnih motenj.
Darko Lorenčič je predlagal, da ko se bodo pričele odvijati kake ak-
tivnosti, naj PD Gornji Grad o tem obvesti KVGN.
Marjan Kobav je podal mnenje, da je potrebno poiskati kompromise, 
da ne moremo za čisto vse posege biti proti.
Anka Vončina je predlagala, da se novice, ki se tičejo delovanja KVGN 
oz varuhov gorske narave, tudi pošlje članom VGN na e-mail, poleg 
tega, da se objavi na spletni strani.

Predsednik DP se je ob koncu vsem prisotnim zahvalil za sodelovanje 
in prisotnost na zboru.

Zbor je bil zaključen ob 18.20 uri.

Zapisal: 
Dušan Prašnikar l.r.

Predsednik delovnega predsedstva: 
Darko Lorenčič l.r.

Overovitelja zapisnika:
Marijan Denša l.r.
Klavdija Potočnik l.r.

Priloge:
- Poročilo o delu KVGN v letu 2014
- Finančno poročilo za leto 2014
- Program dela in finančni načrt KVGN za leto 2015
- List prisotnosti
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Na podlagi 3. odstavka 34. člena Statuta Planinske zveze Slovenije, 
je zbor vodnikov dne, 29. novembra 2014 sprejel Pravilnik o organi-
ziranosti vodnikov Planinske zveze Slovenije. Upravni odbor PZS je 
na podlagi točke n 1. odstavka 32. člena Statuta PZS podal soglasje  
na svoji 4. seji, dne 15. januarja 2015.

PRAVILNIK
o organiziranosti vodnikov 
Planinske zveze Slovenije

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
Pravilnik o organiziranosti vodnikov Planinske zveze Slovenije (v 
nadaljnjem besedilu: pravilnik) ureja organiziranje, naloge in delova-
nje prostovoljnih vodnikov Planinske zveze Slovenije (v nadaljnjem 
besedilu: VPZS) v okviru Planinske zveze Slovenije (v nadaljnjem 
besedilu: PZS), kakor tudi delovanje vodniške komisije PZS (v na-
daljevanju VK PZS).

2. člen
Obrazložitve nekaterih izrazov in kratic uporabljenih v pravilniku:
•	 VPZS je prostovoljni vodnik Planinske zveze Slovenije: vsak 

član PD, ki je uspešno opravil s programom določeno strokov-
no usposabljanje, je kategoriziran pri Vodniški komisiji PZS in 
vpisan v register VPZS; je usposobljen strokovni delavec v športu 
na področju planinstva in je nosilec strokovnega naziva VPZS, 
ne glede na spol in ne glede na podeljeno kategorijo vodenja. 

•	 vodniška dejavnost, vodništvo: načrtovanje, organiziranje in 
strokovno ter varno vodenje izletov, pohodov, tur, turnih smukov, 
alpinističnih vzponov, planinskih taborov, tekmovanj, vzgojno-
-izobraževalnih akcij in planinskih usposabljanj ali samo udeležba 
pri naštetih oblikah dejavnosti.

3. člen
Osnovni subjekt organiziranega vodništva v okviru PZS po tem pra-
vilniku je registriran VPZS. 

II. ORGANIZIRANOST VPZS

4. člen
VPZS se lahko združujejo v okviru društev v vodniške odseke, vo-
dniške odbore MDO PD in druge oblike organiziranosti, ki najbolj 
ustreza vodniški dejavnosti in VPZS v določenem okolju in drugih 
oblikah organiziranosti VPZS.

Vodniški odseki 
5. člen

Vodniški odseki so praviloma osnovna oblika organiziranja in zdru-
ževanja VPZS, ki jih lahko ustanovijo VPZS v samem PD. Vodni-
ški odsek vodi načelnik vodniškega odseka, ki je registriran VPZS, 
priporočljivo vsaj A, B in D kategorije. Izvolijo ga člani vodniškega 
odseka in potrdi občni zbor PD oziroma UO PD, katerega član je. 
Načelnik vodniškega odseka je po funkciji praviloma član UO PD, 
iz katerega je. Vodniški odsek deluje po programu, ki ga pripravi in 
predlaga, potrdi pa UO PD ali  drug pristojen organ PD. 

6. člen
Vodniški odsek lahko sprejme lasten pravilnik o delovanju, ki ne sme 
biti v nasprotju s tem pravilnikom in pravili matičnega PD. 

7. člen
Naloge vodniškega odseka so:
•	 organizira izlete, pohode, ture, vzpone, turne smuke, srečanja, 

tabore, orientacijska tekmovanja in druge oblike planinskega 
delovanja;

•	 organizira dejavnosti pri katerih namenja posebno pozornost 
varnosti vodenja in varovanju narave;

•	 pripravlja in izvaja program v skladu s finančnim načrtom, ki 
ga potrdi UO PD;

•	 izvaja ali sodeluje pri izvajanju planinske šole in drugih planin-
skih usposabljanj;

•	 pripravlja program strokovne vodniške pomoči vrtcem in šolam 
na svojem območju;

•	 varuje lik VPZS in propagira varen in organiziran obisk gora;
•	 predlaga upravnemu odboru PD kandidate za VPZS;
•	 skrbi za strokovno opravljanje vodniškega pripravništva;
•	 skrbi za vsakoletno registracijo VPZS;
•	  skrbi za redno udeležbo VPZS na usposabljanjih in izpopolnje-

vanjih VPZS;
•	 v skladu s finančnim načrtom PD zagotavlja VPZS nadomestila 

za izvajanje dejavnosti upoštevajoč stališča VK PZS;
•	 skrbi za povečevanje števila članov PD;
•	 obvešča matično PD, vodniški odbor in VK PZS o svojih ak-

tivnostih;
•	 sodeluje in zastopa interese VPZS pri delu PD, vodniških od-

borov in VK PZS;
•	 sodeluje z drugimi odseki v PD in jim pomaga;
•	 po načelu dobrega gospodarja skrbi za vodniško opremo, ki je 

v lasti PD; 
•	 razvija prostovoljno delo;
•	 analizira in nadzira strokovnost in kakovost vodenja VPZS v 

svojem odseku;
•	 med člani izmenjuje izkušnje;
•	 voli načelnika oziroma predstavnika v vodniški odbor MDO PD;
•	 skrbi za redno registracijo pri VK PZS;
•	 opravlja druge dejavnosti v skladu s tem pravilnikom in drugimi 

pravnimi akti planinske organizacije.

Vodniški odbori Meddruštvenega odbora planinskih društev 
8. člen

Vodniški odbor (v nadaljevanju VO MDO PD) meddruštvenega 
odbora planinskih društev je organ, ki spodbuja in usklajuje med-
sebojno aktivno sodelovanje vodniških odsekov v PD na področju 
vodništva in ostalih planinskih aktivnostih na območju meddruštve-
nega odbora planinskih društev (v nadaljnjem besedilu: MDO PD) 
ali več MDO PD. VO MDO PD je usklajevalno telo, kjer se VPZS 
preko svojih predstavnikov opredeljujejo do vodniških zadev širšega 
pomena in skupaj organizirajo različne aktivnosti. Vodniški odseki 
lahko ustanovijo VO v MDO PD, v katera so vključena matična PD. 
V VO MDO PD sodelujejo vsi načelniki vodniških  odsekov oziroma 
predstavniki vodniških odsekov z območja MDO PD, v čigar sestavi 
je VO MDO PD. Pri odločanju ima vsak predstavnik en glas.
VO MDO PD vodi vodja odbora, ki ga izvolijo predstavniki vodni-
ških odsekov. 

9. člen
Naloge VO MDO PD:
•	 vzpodbuja organizirane dejavnosti VPZS in vodniških odsekov, 

jih koordinira in ob tem namenja posebno pozornost varnosti 
vodenja in varovanju narave;

•	 usklajuje skupne vodniške akcije;
•	 načrtuje in izvaja osnovna, dodatna in nadaljevalna licenčna 

usposabljanja VPZS, v sodelovanju s strokovnim odborom VK 
PZS za usposabljanje;
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•	 zastopa interese VPZS na območju, ki ga pokriva MDO PD;
•	 izvaja ali nudi pomoč pri izvedbi planinske šole v PD;
•	 izvaja mentorstvo vodniškim odsekom v ustanavljanju;
•	 promovira prostovoljno vodništvo;
•	 oblikuje in usklajuje skupna stališča do predlaganih dokumentov 

in gradiv VK PZS in UO PZS;
•	 sodeluje s sosednjimi vodniškimi odbori in VK PZS;
•	 izvaja dejavnosti, ki so v skladu s tem pravilnikom in drugimi 

pravnimi akti PZS.

Zbor predstavnikov vodniških odsekov
10. člen 

Zbor predstavnikov vodniških odsekov (v nadaljevanju zbor) je naj-
višji organ organiziranja VPZS znotraj PZS. 
Glasovalno pravico ima po en predstavnik vodniškega odseka, ki je 
registriran pri VK PZS. Predstavnik je praviloma načelnik vodniškega 
odseka ali drug predstavnik, ki ga za zastopanje pooblasti odsek.
Zbor je sklepčen in lahko pravno veljavno deluje, če je za odločanje 
prisotnih več kot tretjina predstavnikov.
V kolikor je zbor nesklepčen, se skupščini PZS v potrditev predložijo 
programi dela in poročila, kot so bila predlagana za potrditev na zboru.

11. člen
Zbor skliče načelnik VK najmanj enkrat letno. Sklic zbora skupaj z 
gradivom mora biti objavljen na spletnih straneh VK PZS in poslan 
registriranim vodniškim odsekom (v nadaljevanju vodniški odsek) 
vsaj 21 dni pred datumom zbora.
Načelnik skliče zbor tudi v 21 dneh od podane zahteve več kot tretjine 
članov VK PZS ali na zahtevo upravnega odbora PZS. Če načelnik 
v predpisanem roku ne skliče zbora, ga lahko skliče predlagatelj.
Način dela zbora ureja Poslovnik o delu zbora, ki ga sprejme zbor.

12. člen
Volilni zbor se izvede vsake 4 leta in sicer v istem letu kot redna 
volilna skupščina PZS.
Kandidacijski postopki za izvedbo volitev začnejo teči najprej šest 
mesecev in se zaključijo najmanj 45 dni pred iztekom mandata.
Komisijo za izvedbo kandidacijskih  postopkov ter neposredne volitve 
imenuje izvršni odbor VK PZS (v nadaljevanju IO VK). Komisija o 
delu poroča VK PZS in zboru. 
Kandidate predlagajo vodniški odseki. Kandidati za načelnika pri-
pravijo predlog programa dela.
Za načelnika VK PZS oziroma IO VK in člane VK PZS oz. IO VK 
lahko kandidirajo samo registrirani VPZS. 
Volitve so praviloma tajne. 
Vsak predstavnik lahko posameznemu kandidatu nameni samo en glas. 
Predstavnik lahko voli največ toliko kandidatov, kot je razpisanih mest.
Izvoljen je kandidat za načelnika, ki prejme večino glasov. Izvoljeni 
so tisti kandidati za člane VK PZS oziroma IO VK, ki prejmejo največ 
glasov, glede na število mest v odboru.
Če zbor ne izvoli načelnika VK PZS, in več kot polovice preostalih 
članov VK PZS, nadaljujejo z delom dosedanji organi, vendar najdlje 
6 mesecev, ko mora biti sklican ponovni - izredni zbor.

13. člen
Zbor:
•	 sprejema in spreminja Pravilnik o organiziranosti VPZS in Pra-

vilnik VPZS, soglasje podaja UO PZS,
•	 sprejema usmeritve za delo VPZS;
•	 odloča o predlogu letnega vsebinskega in finančnega  programa 

ter poročila VK PZS, ki ga potrjuje skupščina PZS, 
•	 voli in razrešuje načelnika VK PZS oziroma IO VK in ostale člane 

VK PZS, razen tistih, ki so člani po funkciji,  soglasje k vodstvu 
VK podaja UO PZS, 

•	 sprejema poslovnik o delu zbora;
•	 imenuje organe zbora;
•	 sprejema pravilnike in druge akte v zvezi z vodništvom ter spre-

membe in dopolnitve; 
•	 na predlog VK PZS lahko izbriše registriranega VPZS iz seznama  

registriranih VPZS;
•	 opravlja druge naloge, ki so povezane z organizacijo in delovanjem 

VK PZS, v skladu s tem pravilnikom in Statutom PZS.

III. VODNIŠKA KOMISIJA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE

Vodniška komisija Planinske zveze Slovenije
14. člen

VK PZS je strokovni organ PZS ter strokovni organ VPZS med dve-
ma zboroma VPZS. Mandat VK PZS je štiri leta. Vodi ga načelnik 
VK PZS, ki ga v njegovi odsotnosti nadomešča njegov namestnik.

15. člen
Znak VK PZS je ovalne oblike, v sredini je grb PZS, okrog pa napis 
VODNIŠKA KOMISIJA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE. 

16. člen
VK PZS sestavljajo načelnik, šest članov, ki se volijo na zboru VPZS 
in so izvoljeni, če je za njih glasovalo več kot polovica prisotnih pred-
stavnikov, vodji strokovnih odborov in načelniki vodniških odborov 
MDO PD.
Načelnika VK PZS se voli na zboru vodnikov, funkcije namestnika 
načelnika in tajnika  izvolijo člani VK PZS izmed sebe z večino glasov. 
Vsi člani VK PZS morajo biti registrirani VPZS.

17. člen
VK PZS je za svoje delo odgovorna zboru in UO PZS. VK PZS lahko 
za svoje delo sprejme poslovnik, sicer pa smiselno uporablja določila 
poslovnika, ki ga je za svoje delo sprejel UO PZS. 

18. člen
Osnovna naloga VK je obravnava strokovnih problemov s področja 
prostovoljnega vodništva. Vse ostale naloge in pristojnosti, ki zadevajo 
vodništvo, pa ima IO VK PZS.

Izvršni odbor VK PZS
19. člen

Izvršni odbor VK PZS je strokovni in izvršilni organ VK PZS, ki vodi 
VK PZS v času njenega mandata.

20. člen
IO VK sestavlja načelnik VK in šest voljenih članov VK PZS. Načelnik 
VK PZS je praviloma načelnik IO VK, funkcije namestnika načelnika 
in tajnika  izvolijo člani IO VK izmed sebe z večino glasov. 
Če se število članov IO VK iz kakršnega koli razloga zmanjša, se 
popolni iz liste voljenih članov, ki na zboru niso bili izvoljeni in sicer 
po številu prejetih glasov.

21. člen
IO VK je pristojen, da:
•	 zagotavlja organizacijske, vsebinske in materialne pogoje za 

delovanje in razvoj vodništva kot oblike planinske dejavnosti;
•	 skrbi za usposabljanje strokovnih delavcev v športu na področju 

vodništva v planinstvu; 
•	 skrbi za povezovanje dejavnosti vodništva s komisijami znotraj PZS;
•	 skrbi za usklajenost programskih nalog s Statutom PZS, Častnim 

kodeksom slovenskih planincev, sklepi Skupščine PZS in UO PZS;
•	 razvija prostovoljno delo v PZS in predstavlja ter uveljavlja vo-

dništvo PZS;
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•	 izvršuje sklepe zbora; 
•	 pripravlja predlog dnevnega reda in gradivo za zbore;
•	 imenuje in razrešuje člane strokovnih odborov VK PZS;
•	 v imenovanje predlaga predstavnike VPZS v organe PZS ter s 

soglasjem predsedstva PZS v organizacije v Republiki Sloveniji 
in v mednarodne organizacije;

•	 pripravlja vsebinske in finančne načrte ter poročila o delu in 
finančna poročila za zbor;

•	 s programi oziroma usposabljanji sodeluje pri razpisih za sofi-
nanciranje, ki jih razpisujejo vladne in nevladne organizacije v 
Republiki Sloveniji in drugod;

•	 sprejema programe usposabljanj h katerim daje soglasje OUP;
•	 sprejema in potrjuje pravilnike, navodila in druge akte iz svojega 

področja dela, 
•	 podeljuje priznanja VK PZS in daje predloge za priznanja PZS;
•	 potrjuje delovne programe strokovnih odborov VK PZS;
•	 na predlog strokovnega odbora za usposabljanje sprejema ko-

ledar usposabljanj;
•	 na predlog strokovnega odbora za usposabljanje potrjuje vodstva 

usposabljanj;
•	 potrjuje poročila usposabljanj;
•	 poroča o usposabljanju OUP;
•	 enkrat letno poroča VK PZS in OUP o priznanih kategorijah iz  

35. člena Pravilnika VPZS;
•	 pripravlja predloge standardov in normativov za povračilo stro-

škov ter nadomestil, potrjuje vsebino stroškov in določa njihove 
upravičence;

•	 potrjuje kriterije za uvrstitev inštruktorjev in predavateljev na 
seznam, iz katerega lahko izvajalci oziroma organizatorji uspo-
sabljanj VPZS izberejo predavatelje posameznih tem;

•	 potrjuje nakup in izdelavo literature in drugih medijev s tematiko 
usposabljanj VPZS; 

•	 vodi register VO MDO PD;
•	 vodi register vodniških odsekov PD;
•	 določi pogoje za registracijo VO MDO PD in VO PD
•	 vodi register VPZS;
•	 sodeluje pri pripravi predloga opisa del in nalog strokovnega 

sodelavca VK PZS;
•	 sodeluje pri delu OUP ter ostalih organov PZS in organizacij s 

področja  usposabljanja VPZS;
•	 odloča o strokovnih zadevah vodništva in v primeru pritožb 

VPZS na sklepe strokovnih odborov;
•	 opravlja druge naloge s področja planinske dejavnosti VPZS v 

skladu s sklepi zbora ter sklepi UO PZS.

22. člen
Seje VK PZS  in IO VK so sklepčne, če je navzočih več kot polovica 
članov. VK PZS in IO VK poskušata odločati s soglasjem, v kolikor 
pa to ni možno, sklepa z večino glasov navzočih članov. 
VK PZS in IO VK lahko odločata v elektronski obliki in sklicujeta 
dopisne seje za vsebine, ki terjajo zgolj formalno potrditev. Odloči-
tev je na dopisni seji sprejeta, če zanjo glasuje več kakor tri četrtine 
vseh članov.

23. člen
IO VK je za svoje delo odgovoren zboru in UO PZS. IO VK lahko za 
svoje delo sprejme poslovnik, sicer pa smiselno uporablja določila 
poslovnika, ki ga je za svoje delo sprejel UO PZS. 

Osnovne zadolžitve članov IO VK 
24. člen

Načelnik IO VK redno sodeluje v delu predsedstva PZS in UO PZS in 
izvaja na skupščini sprejeti letni vsebinski in finančni program. Odgo-
voren je za namensko porabo finančnih sredstev, vodi sestanke VK PZS 

oziroma IO VK, za katere pripravlja dnevni red, nadzoruje izvajanje 
sklepov in je podpisnik vseh dokumentov VK PZS in IO VK, v njegovi 
odsotnosti pa oseba, ki jo določi. Sprejema odločitve o stvareh manjšega 
pomena in rešuje tekočo problematiko. Odgovoren je za obveščanje 
javnosti znotraj PZS in predstavlja VK PZS in IO VK. Namestnik na 
podlagi sklepa VK PZS oz. IO VK nadomešča načelnika v njegovi 
odsotnosti. Tajnik skrbi za izdelavo zapisnikov in ostalih pisnih aktov.
Ostali člani VK PZS oziroma IO VK opravljajo dela v skladu s spre-
jetimi zadolžitvami.

Strokovni odbori VK PZS
25. člen

VK PZS za posamezna področja dela imenuje strokovne odbore VK 
PZS. Stalna strokovna odbora VK PZS sta: 
•	 Strokovni odbor VK PZS za usposabljanje;
•	 Strokovni odbor VK PZS za kategorizacijo in registracijo.

26. člen
Strokovne odbore VK PZS sestavlja od 4 do 7 članov, ki jih na predlog 
načelnika imenuje IO VK. Vodjo izberejo člani strokovnega odbora 
izmed sebe. Strokovni odbori so pri opravljanju nalog samostojni 
v okviru sprejetega delovnega programa in pravilnikov. Članstvo 
v IO VK je nezdružljivo s članstvom v strokovnem odboru. Vodje 
strokovnih  odborov so vabljeni na seje IO VK.
Vodje strokovnih odborov skrbijo za učinkovito delo odborov, ki jih 
vodijo, poročajo o njihovem delu in opravljajo ostala dela v skladu 
z zadolžitvami.

Strokovni odbor  VK PZS za usposabljanje 
27. člen

Strokovni odbor VK PZS za usposabljanje (v nadaljevanju OU) ima 
naslednje naloge:
•	 pripravlja in vodi seznam inštruktorjev in predavateljev, iz kate-

rega lahko izvajalci oziroma organizatorji usposabljanja izberejo 
predavatelje posameznih tem;

•	 pripravlja predloge tem, pripravlja in izvaja vsakoletne usklaje-
valne seminarje za inštruktorje in predavatelje ter potrjuje teme 
za dodatno licenčno usposabljanje VPZS;

•	 pripravlja predlog vodstev usposabljanj;
•	 organizira in izvaja usposabljanja VPZS in usposabljanja za in-

štruktorje planinske vzgoje;
•	 pripravlja predloge sprememb in dopolnitev vseh aktov, obraz-

cev in navodil, ki urejajo vprašanja usposabljanja VPZS in jih 
posreduje v potrditev IO VK;

•	 pripravlja predloge za odločanje o strokovnih zadevah vodništva;
•	 zagotavlja enotnost v procesu usposabljanja VPZS;
•	 pripravlja in dopolnjuje predloge programov za izvedbo uspo-

sabljanj VPZS in jih posreduje v potrditev IO VK;
•	 pri izvedbi usposabljanj VPZS sodeluje z vodniškimi odbori 

MDO PD in po potrebi sklicuje posvete z njihovimi predstavniki;
•	 daje predloge za nakup in izdelavo literature in drugih medijev 

s tematiko usposabljanja VPZS;
•	 pripravlja analize dela VPZS, predavateljev in inštruktorjev;
•	 pripravlja analize poročil vodstev usposabljanj;
•	 pripravlja analize stanja na področju prostovoljnega vodništva;
•	 organizira promocijsko pomoč pri vodenju v PD, kjer nimajo 

VPZS, pomaga pripravnikom pri opravljanju pripravništva;
•	 opravlja še druge naloge v skladu s Pravilnikom VPZS in naloge, 

za katere ga zadolži VK PZS ali IO VK ali  zbor.

Strokovni odbor VK PZS za kategorizacijo in registracijo
28. člen

Strokovni odbor VK PZS za kategorizacijo in registracijo (v nada-
ljevanju OKR) ima naslednje naloge:
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•	 potrjuje kandidatom za VPZS posamezne kategorije po zaklju-
čenem pripravništvu;

•	 odloča o priznanju oziroma potrjevanju kategorij iz 35. člena 
Pravilnika VPZS in enkrat letno o tem poroča IO VK PZS;

•	 potrjuje registracijo VPZS;
•	 pripravlja predloge ter spremembe in dopolnitve vseh aktov, 

obrazcev in navodil, ki zadevajo kategorizacijo  in jih posreduje 
v potrditev IO VK;

•	 opravlja še druge naloge v skladu s Pravilnikom VPZS in naloge, 
za katere ga zadolži VK PZS, IO VK oziroma  zbor.

Strokovni sodelavec VK PZS
29. člen

Z VK PZS, IO VK, strokovnimi odbori, vodniškimi odbori, vodniškimi 
odseki in VPZS sodeluje strokovna služba PZS, ki nudi strokovno 
pomoč pri izvrševanju del in nalog na področju vodništva. Strokovni 
sodelavec nudi načelniku, VK PZS, IO VK in strokovnim odborom 
strokovno in administrativno pomoč. 

30. člen
Na podlagi tega pravilnika VK najkasneje v roku enega leta pripravi 
predlog Pravilnika VPZS, zbor vodnikov ga pa potrdi.

V. KONČNE DOLOČBE
  

31. člen
Ta pravilnik začne veljati z objavo v Obvestilih PZS. S tem prenehata 
veljati Pravilnik o organiziranosti VPZS, ki je bil potrjen na seji UO 
PZS 12. 03. 2004 in Pravilnik o priznanjih VPZS, ki ga je UO PZS s 
potrdil 12. 3. 2009.

Načelnik VK PZS:                  Predsednik PZS:
Franc Gričar                             Bojan Rotovnik

POZIV ČLANOM, PLANINSKIM DRUŠTVOM IN 
ORGANOM PZS ZA POSREDOVANJE PREDLOGOV 
ZA SPREMEMBO STATUTA PZS
V treh letih izvajanja določil statuta PZS smo ob razpravah ugotovili določene nejasnosti, nedoslednosti ali določila, ki v praksi niso 
najbolje učinkovala. Zato je predsedstvo PZS skladno z 71. členom Statuta PZS sprejelo pobudo za začetek postopka za spremembe 
in dopolnitve statuta PZS.

Vse člane PZS, planinska društva ter organe PZS pozivamo k oddaji predlogov in dopolnitev statuta PZS. Predloge in dopolnitve lahko 
posšljete po elektronski pošti na naslov info@pzs.si, najkasneje do nedelje, 31. maja 2015.

Bojan Rotovnik, 
predsednik PZS

POZIV PLANINSKIM DRUŠTVOM ZA IZPOLNITEV 
ANKETE ZA PLANINSKA DRUŠTVA
Vse člane PZS, planinska društva, klube in ostale, pozivamo k izpolnitvi spletne ankete o delovanju vaših društev v letu 2014.

Za izvajanje letnega programa dela in za izvajanje drugih nalog zbiramo različne podatke, ki jih vodimo v ustreznih podatkovnih zbir-
kah. Zbrani podatki so zelo pomembni tudi za uveljavljanje interesov planinske organizacije pri državnih organih ter za posredovanje 
medijem pri pripravi različnih prispevkov na temo planinstva. Seveda gre pri tovrstnem posredovanju podatkov za skupne preglede 
stanja na določenem področju in ne za posredovanje podatkov posameznega društva.

V preteklosti smo vam po klasični pošti poslali geslo za dostop do spletnega mesta za vaše društvo. Geslo je še vedno enako in vam 
omogoča dostop do anket, skozi celo leto pa lahko objavljate tudi vaše društvene novice in dogodke. Če potrebujete pomoč pri iz-
polnjevanju ankete ali nimate več gesla za dostop, prosim, pošljite sporočilo na matej.ogorevc@pzs.si ali pokličite 041 483 924 (Matej 
Ogorevc). Spletna anketa močno poenostavi celoten postopek izpolnjevanja in obdelavi podatkov.

Obveščamo vas, da bomo gesla za dostop, v kolikor ste jih izgubili in boste zaprosili za ponovno pošiljanje, pošiljali le na uradni elek-
tronski naslov društva, s čimer želimo preprečiti morebitne zlorabe.

Bojan Rotovnik,
predsednik PZS
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Na podlagi 30. člena Pravilnika o organiziranosti vodnikov Planin-
ske zveze Slovenije in 3. odstavka 34. člena Statuta Planinske zveze 
Slovenije je zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije sprejel dne 29. 
novembra 2014 Pravilnik vodnikov PZS in h kateremu je dal Upravni 
odbor PZS soglasje na svoji 4. seji, dne  15. januarja 2015.

PRAVILNIK 
vodnikov Planinske zveze 

Slovenije 
I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
Pravilnik vodnikov Planinske zveze Slovenije (v nadaljnjem besedilu: 
pravilnik) ureja status vodnikov Planinske zveze Slovenije (v nadalj-
njem besedilu: VPZS), pravice in dolžnosti, delovanje in področja 
delovanja, usposabljanje ter kategorizacijo in registracijo VPZS v 
okviru Planinske zveze Slovenije (v nadaljnjem besedilu: PZS). 

2. člen
VPZS je prostovoljni vodnik Planinske zveze Slovenije: vsak član PD, 
ki je uspešno opravil s programom določeno strokovno usposabljanje, 
je kategoriziran pri Vodniški komisiji PZS in vpisan v register VPZS; 
je usposobljen strokovni delavec v športu na področju planinstva in 
je nosilec strokovnega naziva VPZS, ne glede na spol in ne glede na 
podeljeno kategorijo vodenja. 

II. DOLŽNOSTI IN PRAVICE VPZS

3. člen
Dolžnosti VPZS so:
•	 da skrbi za načrtovano, vsestransko varno, strokovno  in vsebinsko 

bogato izvajanje vodniške dejavnosti;
•	 da ima vedno s seboj na turi ustrezno opremo;
•	 da za vodenje v okviru PZS ne sprejema plačila;
•	 da aktivno sodeluje vsaj v eni od oblik  vodniške organizacije 

in celotnega PD;
•	 da vsaj na tri leta pridobiva in obnavlja svoje vodniško znanje 

na izpopolnjevanjih VPZS;
•	 da vsako leto obnavlja svojo vodniško registracijo;
•	 da neregistrirane VPZS spodbuja k ponovni registraciji;
•	 da spodbuja k vpisu v PD nove člane;
•	 da s svojim delom uresničuje tudi širša programska načela PZS, 

kamor se v prvi vrsti uvršča priprava programa strokovne vo-
dniške pomoči vrtcem in šolam;

•	 da sodeluje z oskrbniki planinskih koč;
•	 da sodeluje z markacisti v smislu sporočanja poškodb na poteh;
•	 da sodeluje z avtorji zemljevidov in vodnikov v smislu sporočanja 

ugotovljenih napak in popravkov;
•	 da varuje naravno in kulturno dediščino ter skrbi za varstvo okolja;
•	 da deluje v skladu s tem pravilnikom, pravili vodniških odsekov 

PD, pravili PD, Pravilnikom o organiziranosti vodnikov PZS, 
Statutom PZS in Častnim kodeksom slovenskih planincev ter 
ostalimi akti v okviru PZS, ki urejajo vodenje.

4. člen
VPZS sme voditi posamezno turo le na podlagi strokovne usposo-
bljenosti za posamezno kategorijo, ki predstavlja tudi zgornjo mejo 
vodenja in v skladu s priporočenim številom vodenih. Dolžnost VPZS 
je tudi, da pri načrtovanju, pripravi in izvedbi tur upošteva svojo 
strokovno usposobljenost in za vodenje zagotovi predpisano število 
ustrezno strokovno usposobljenih pomočnikov VPZS.

Preglednico vodenih na vodnika glede na težavnost ture pripravi 
Strokovni odbor za kategorizacijo in registracijo Vodniške komisije 
PZS (v nadaljnjem besedilu: OKR)   s posebnim aktom, ki ga sprej-
me in potrdi Izvršni odbor Vodniške komisije PZS (v nadaljnjem 
besedilu:  IO VK).

5. člen
Pravice VPZS so:
•	 opravljanje vodniške dejavnosti;
•	 da uživa vse pravice in ugodnosti, ki so določene v pravilih PD, 

Statutu PZS in drugih splošnih aktih PD in PZS; 
•	 ob izpolnjevanju pogojev za registracijo je VPZS upravičen do 

zavarovanja za primer civilno pravne odškodninske odgovornosti 
pri vodenju, kar za vse VPZS in pripravnike za VPZS ureja PZS;

•	 povračilo stroškov, ki izhajajo iz vodniškega dela (stroški prevoza, 
stroški prehrane v času vodenja, stroški nočitev v času vodenja, 
materialni stroški  (obraba opreme v času vodenja);

•	 informiranje o aktualnih stvareh s področja vodništva in planin-
stva preko vodniškega odseka planinskega društva oziroma PD;

•	 da sodeluje pri pripravi akcije (ture), ki jo bo vodil ali pomagal 
voditi;

•	 da spremeni potek ture ali jo celo prekine, če je to potrebno zaradi  
varnosti udeležencev;

•	 da zavrne pred začetkom ture udeležence, ki  glede opreme, 
zdravstvenega in splošnega stanja ne ustrezajo pričakovanim 
pogojem, v katerih bo potekala tura.

6. člen
VPZS ima pravico, da se sam odloči, ali bo vodil določeno turo in 
si po potrebi izbere vodnike pomočnike. Če si VPZS za pomočnike 
izbere VPZS, ki imajo eno stopnjo nižjo kategorijo, kot je težavnost 
ture ali pripravnike za VPZS z enako kategorijo, ima lahko največ 
dva takšna pomočnika. Pri lahkih kopnih turah (A kategorija) lahko 
kot pomočniki sodelujejo tudi  izkušeni planinci, vendar največ dva. 
Za delo pomočnikov odgovarja VPZS, ki jih je izbral.

7. člen
VPZS odgovarja za svoje delo po Častnem kodeksu slovenskih pla-
nincev in ostalih aktih, ki urejajo vodniško dejavnost v okviru PZS.

8. člen
Na podlagi ugotovljenih  večjih kršitev tega pravilnika, ostalih pravnih 
aktov PZS, Pravilnika VPZS ali Častnega kodeksa slovenskih planincev 
s strani določenega VPZS lahko IO VK predlaga zboru vodnikov izbris 
takšnega VPZS iz seznama registriranih VPZS. Vsaj šest mesecev 
preden IO VK poda zboru vodnikov predlog za izključitev VPZS 
iz seznama, mora IO VK o tem pisno in argumentirano seznaniti 
VPZS, vodniški odsek, matično PD in matični vodniški odbor pri  
meddruštvenem odboru PD (v nadaljnjem besedilu: MDO PD).
Kaj so lahko večje kršitve tega pravilnika in ostalih aktov, postopek 
ugotavljanja in obravnavanja uredi IO VK s posebnim aktom, ki ga 
potrdi zbor predstavnikov vodniških odsekov.

III. OZNAKE VPZS
9. člen

Značka in izkaznica VPZS  sta enotni.
Značka VPZS je ovalne oblike, rahlo izbočena navzven, srebrno ko-
vinske barve. V sredini je znak PZS modre barve, nad znakom ob 
zgornjem robu je zapisano Vodnik PZS v rdeči barvi, ob spodnjem 
robu pa isto besedilo izpisano tudi v angleščini: Guide AAS. Vsaka 
značka je oštevilčena na hrbtni strani, na sprednji strani pod znakom 
PZS pa sta vgravirana ime in priimek VPZS. Seznam izdanih značk 
vodi strokovna služba PZS.
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Izkaznica je modre barve in žepne velikosti. Na naslovni strani je 
znak PZS in tekst: Vodnik Planinske zveze Slovenije ter v angleščini: 
Guide of Alpine Association of Slovenia. Izkaznica vsebuje osebne 
podatke, sliko ter podatke o doseženi kategoriji in registraciji. Seznam 
izdanih izkaznic vodi strokovna služba PZS.

10. člen
V primeru izgube ali poškodbe izkaznice ali značke lahko VPZS 
pri strokovni službi PZS s pisno prošnjo in obrazložitvijo zaprosi za 
novo izkaznico ali značko. Stroške izdaje oziroma izdelave krije sam.

IV. KATEGORIZACIJA

Osnove kategorizacije
11. člen

VPZS so glede na svojo strokovno usposobljenost razvrščeni v sistem 
kategorizacije. Osnovo kategorizacije sestavljajo: težavnost, potrebno 
tehnično znanje, način gibanja, letni čas in geografske okoliščine 
posameznih tur. Vsaka kategorija ima črkovno oznako in kratek 
opis. Kategorije so stalne in standardizirane.

12. člen
Osnovno usposabljanje je usposabljanje VPZS A kategorije za vodenje 
lahkih kopnih tur, ki je osnova prostovoljnega vodništva. Program 
usposabljanja se lahko izvaja sklenjeno ali v več delih.
Licenčno usposabljanje (v nadaljnjem besedilu: izpopolnjevanje 
VPZS) je namenjeno obnavljanju obstoječega znanja in uvajanju 
novosti.
Nadaljevalno usposabljanje pa je namenjeno pridobivanju uspo-
sobljenosti za višje kategorije vodenja.
Splošni in posebni pogoji za pridobitev posamezne kategorije so 
navedeni v 21. členu tega pravilnika.

Kategorije vodenja
13. člen

Lahke kopne ture – A kategorija
Opis: osnovno vodništvo, za gibanje se uporablja predvsem hoja, 
posebno tehnično znanje ni potrebno.
Vodenje: lahke označene in lahke neoznačene poti.
Zahtevne kopne ture – B kategorija
Opis: vključuje osnovno vodništvo, pa tudi znanje uporabe vrvi, 
varovanja udeležencev na poti ter uporabo cepina.
Vodenje: vse iz kategorije A, poleg tega pa še zahtevne in zelo zahtevne 
označene poti vključno s posameznimi snežišči, zahtevne neozna-
čene poti in lahka brezpotja ter zahtevne zavarovane poti (ferate, 
klettersteige), vključno z 2. težavnostno stopnjo (ocene A in B po 
avstrijski težavnostni lestvici).
Zelo zahtevne kopne ture – C kategorija
Opis: K znanju, potrebnemu za B kategorijo, se doda še znanje gibanja 
naveze, varovanje vodenega na krajših plezalnih odsekih in posebna 
orientacijska znanja.
Vodenje: vse iz kategorije B poleg tega pa še vodenje po zelo zah-
tevnih neoznačenih poteh, zahtevnih in zelo zahtevnih plezalnih 
poteh ter  zahtevnih in zelo zahtevnih brezpotjih ter izjemno 
zahtevnih zavarovanih poteh (ferate, klettersteige), vključno s 4. 
težavnostno stopnjo (ocene A,B, C in D po avstrijski težavnostni 
lestvici).
Lahke snežne ture – D kategorija
Opis: Osnovno zimsko vodništvo, uporaba cepina in derez, palic 
in krpelj.
Vodenje: vse iz kategorije A, lahke označene in lahke neoznačene 
poti v snegu, zimsko markirane poti ter organizirani in varovani 
zimski pohodi.
Zahtevne snežne ture – E kategorija

Opis: K znanju, potrebnemu za kategoriji C in D, se doda še znanje 
uporabe vrvi in varovanje vodenih na krajših odsekih v zimskem 
brezpotju in posebno orientacijsko znanje.
Vodenje: vse iz kategorij C in D, zahtevne in zelo zahtevne označene 
poti v snegu ter lahko in zahtevno brezpotje v snegu.
Lahki turni smuki – G kategorija
Opis: K znanju za kategorijo D se doda še obvladovanje smučanja in 
tehnika hoje s smučmi ter posebno orientacijsko znanje.
Vodenje: vse iz kategorije A in D ter lahki turni smuki.
Zahtevni turni smuki – H kategorija
Opis: K znanju za kategoriji E in G se doda še popolno obvladovanje 
smučanja in tehnike hoje s smučmi na različnih terenih, potrebno 
je posebno orientacijsko znanje in obvladovanje zavarovanja poti v 
zimskih razmerah.
Vodenje: vse iz kategorije E in G ter zahtevni in zelo zahtevni turni smuki.

Lahke ledeniške ture – I kategorija
Opis: Hoja z derezami in cepinom po ledeniku, varovanje na ledeni-
ku, reševanje iz ledeniških razpok in posebno orientacijsko znanje.
Vodenje: Vse iz kategorij C in E, lahke označene in delno neoznačene 
poti po ledeniku, lahko ledeniško brezpotje in kombinirane poti 
(led-skala) do zahtevnih neoznačenih poti.
Ledeniški turni smuki – K kategorija
Opis: K znanju za kategorijo I se doda še popolno obvladovanje 
smučanja in tehnike hoje s smučmi na ledenikih ter posebno ori-
entacijsko znanje. 
Vodenje: vse iz kategorije H in I ter ledeniški turni smuki. 
Plezalni vzponi –  F kategorija
Opis: Poleg vsega iz kategorij C, E in I  še znanje za vodenje v plezalnih 
smereh, pomoč soplezalcu v kopnem, snegu, ledu, kombiniranem 
svetu, zaledenelih slapovih, reševanje, orientacija.
Vodenje: Vse iz kategorij C, E in I ter plezalne smeri v plezališčih in visokih 
stenah, v kopnem snegu in ledu do IV. težavnostne stopnje po lestvici 
Mednarodne zveze planinskih organizacij (v nadaljnjem besedilu: UIAA).

V. NAČINI PRIDOBIVANJA KATEGORIJ

14. člen
Nosilec programov usposabljanj  VPZS je IO VK.
Izvajalci usposabljanj so lahko z verifikacijo Strokovnega odbora za uspo-
sabljanje VK (v nadaljnjem besedilu: OU) tudi Mladinska komisija PZS, 
Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani, Pedagoška fakulteta Univerze 
v Ljubljani,  Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru, PD, vodniški 
odbor MDO ali drugi ustrezni izvajalci, ki morajo zagotoviti enake or-
ganizacijske in vsebinske pogoje za kakovostno izvedeno usposabljanje.
Usposabljanje poteka po enotnih kriterijih in navodilih. Posame-
zne teme lahko predava le ustrezno usposobljen strokovni kader iz 
preglednice predavateljev in inštruktorjev za usposabljanja VPZS, 
ki jo pripravlja OU,  sprejme in potrdi pa VK. Kriterije za uvrstitev 
na preglednico potrdi OUP.

15. člen
K osnovnemu usposabljanju za pridobitev naziva VPZS je mogoče 
pristopiti na podlagi uspešno opravljenega sprejemnega izpita iz snovi 
Planinske šole in uspešno opravljene preizkusne ture. Osnovno usposa-
bljanje za A kategorijo obsega: tečaj, opravljen izpit ter uspešno zaključe-
no pripravništvo. Izpit obsega izpitno nalogo, pisne teste in izpitno turo.

16. člen
Izvajalci oziroma organizatorji usposabljanja organizirajo usposa-
bljanje po enotnih kriterijih in Navodilu za izvedbo usposabljanj 
VPZS, ki ga pripravi OU, sprejme in potrdi pa IO VK.
Izvajalci usposabljanja so dolžni sproti obveščati OU o opravljenem 
usposabljanju ter izpitih, najmanj pa enkrat letno.
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17. člen
Način preverjanja usposobljenosti oziroma ocenjevanje:
•	 ni opravil (ocena 5);
•	  uspešno opravil (oceni 6, 7) in
•	 zelo uspešno opravil (ocene 8, 9, 10).

Ocenjevanje oziroma preverjanje usposobljenosti se uredi z Navodilom za 
izvedbo usposabljanj VPZS, ki ga izdela OU,  sprejme in potrdi pa IO VK.

18. člen
Kandidat mora opraviti izpit v roku največ leto dni po končanem teča-
ju. Če ga ne opravi, mora postopek za pridobitev katerekoli kategorije 
začeti znova. V primeru višje sile, ki je onemogočila opravljanje izpita 
v določenem roku, je možno podaljšanje roka, vendar ne več kot za 
eno leto, če je bila prošnja za podaljšanje dana na OU pred iztekom 
roka. Na odločitev OU se lahko VPZS pritoži na IO VK v 15 dneh 
po prejemu sklepa. Odločitev  IO VK  je dokončna.

19. člen
Po uspešno opravljenem izpitu postanejo kandidati pripravniki za 
VPZS oziroma pripravniki v višji kategoriji vodenja. Pripravništvo 
za VPZS oziroma pripravništvo v višji kategoriji vodenja lahko traja 
največ tri leta, pri čemer se upošteva 31. december tretjega leta. Leto, 
v katerem so opravili izpit pa ne. V tem času morajo pripravniki pod 
nadzorom voditi ture, ki po težavnosti sodijo v kategorijo vodenja, 
za katero se opravlja pripravništvo:
•	 če je usposabljanje sklenil z oceno uspešno opravil: najmanj osem 

različnih tur, pri najmanj treh registriranih vodnikih enake ali 
višje kategorije,

•	 če je usposabljanje sklenil z oceno zelo uspešno opravil: najmanj 
pet različnih tur, pri najmanj dveh registriranih vodnikih enake 
ali višje kategorije.

Vsako pripravniško turo morajo pripravniki voditi pod mentor-
stvom, registriranega VPZS enake ali višje kategorije vodenja. 
Pri mentorstvu na petih pripravniških turah morata sodelovati 
najmanj dva registrirana VPZS, pri osmih turah pa najmanj trije 
registrirani VPZS, vendar ne hkrati. Pripravnik za VPZS oziroma 
pripravniki v višji kategoriji vodenja lahko vodi tudi pod men-
torstvom aktivnega gorskega vodnika. Od registriranega VPZS 
ali gorskega vodnika mora dobiti pisno mnenje o opravljenem 
vodenju.
Če pripravnik ne vodi ture pod mentorstvom, je lahko v času priprav-
ništva le pomočnik registriranemu VPZS na turi enake kategorije 
vodenja, v kateri opravlja pripravništvo. 

20. člen
Pripravnik pošlje poročila o pripravništvu za kategorije ABDG na 
ustreznem obrazcu, na katerem je tudi mentorsko mnenje, najpozneje 
3 mesece po izteku roka izvajalcu usposabljanja, ta pa po pregledu 
poročilo posreduje OKR kot predlog za potrditev določene kategorije. 
Za ostale kategorije pošlje pripravnik najpozneje 3 mesece po izteku 
roka ustrezna poročila OKR, ki na osnovi predloga, pisnih mnenj in 
poročil potrdi kategorijo vodenja.
Če pripravnik v roku treh let ne konča pripravništva, mora postopek 
za pridobitev katere koli kategorije začeti znova (izpolnjevanje po-
gojev, tečaj, izpit, pripravništvo). Izjemoma se pripravništvo lahko 
podaljša za eno leto, če pripravnik odda pisno prošnjo za podaljša-
nje pripravništva pred iztekom roka pripravništva, v kateri navede 
razloge, ki so mu onemogočili opraviti pripravništvo v roku treh 
let. Prošnje za podaljšanje obravnava OKR, na odločitev OKR se 
lahko pritoži na IO VK v 15 dneh po prejemu sklepa. Odločitev IO 
VK je dokončna.
Če OKR oceni, da pripravnik za VPZS oziroma pripravnik za višjo ka-
tegorijo vodenja ni uspešno opravil pripravništva, se lahko pripravnik 
zoper tako odločitev pritoži IO VK  v 15. dneh po prejemu sklepa.  

Če IO VK  potrdi sklep OKR, se lahko pripravnik v roku 15. dneh po 
prejemu sklepa pritoži OUP. Odločitev OUP je dokončna.

21. člen
Pogoji za pridobitev naziva VPZS in napredovanja v višje kategorije 
vodenja, ki jih mora izpolniti kandidat, ob prijavi oz. do začetka 
tečaja, so splošni in posebni.
Splošni pogoji so:
•	 starost najmanj 18 let (do začetka tečaja);
•	 dosežena IV. stopnja šolske izobrazbe (končana srednja poklicna 

šola), ali status dijaka 4. letnika srednje šole (do začetka tečaja);
•	 uspešno opravljen sprejemni izpit iz snovi Planinske šole (do 

začetka tečaja);
•	 uspešno opravljena preizkusna tura za kategorije A, D in G (do 

začetka tečaja);
•	 članstvo v planinskem društvu, ki je član PZS (ob prijavi);
•	 petletna predhodna aktivnost v planinstvu (ob prijavi);
•	 ustrezno zdravstveno stanje (ob prijavi);
•	 sposobnost samostojnega gibanja na turah, ki so za eno stopnjo 

težje od tiste, za katero si prizadeva pridobiti pravico vodenja 
(ob prijavi). 

Kandidat dokazuje, da izpolnjuje splošne pogoje z ustreznimi do-
kumenti.
Ustrezno zdravstveno stanje glede na zahtevnost posamezne kate-
gorije kandidat potrdi s podpisom izjave o ustreznem zdravstvenem 
stanju, sposobnost samostojnega gibanja pa s spiskom tur, določenih 
v nadaljevanju tega člena.

Posebni pogoji za posamezne kategorije so (ob prijavi):

Lahke kopne ture – A kategorija:
V zadnjih petih letih opravljenih najmanj:
•	 10 različnih kopnih tur nad gozdno mejo po lahkih označenih 

ali neoznačenih poteh;
•	 10 različnih kopnih tur po zahtevnih ali zelo zahtevnih ozna-

čenih poteh;
•	 3 različne lahko kopne ture v vlogi pomočnika vodnika1.

Zahtevne kopne ture – B kategorija:
•	 potrjena kategorija A, poleg tega pa v zadnjih petih letih opra-

vljenih najmanj:
•	 5 različnih kopnih tur po zahtevnih in zelo zahtevnih poteh;
•	 15 različnih kopnih tur po zahtevnih in zelo zahtevnih poteh 

nad gozdno mejo;
•	 5 različnih kopnih brezpotij;
•	 3 različne zahtevne ali zelo zahtevne kopne ture v vlogi po-

močnika vodnika. 
Zelo zahtevne kopne ture – C kategorija:
•	 potrjena kategorija B, poleg tega pa v zadnjih petih letih opra-

vljenih najmanj:
•	 20 različnih tur po brezpotju nad gozdno mejo (štejejo tudi 

dostopi in sestopi plezalnih smeri, če so dolgi nad 250 m 
višinske razlike);

•	 10 različnih plezalnih vzponov vsaj II. ali višje težavnostne 
stopnje po lestvici UIAA;

•	 10 različnih plezalnih vzponov vsaj III. ali višje težavnostne 
stopnje po lestvici UIAA.

Lahke snežne ture – D kategorija:
•	 potrjena kategorija A, poleg tega pa v zadnjih petih letih opra-

vljenih najmanj:
•	 10 različnih tur po lahkih označenih poteh v snegu;
•	 5 različnih tur po zahtevnih označenih poteh v snegu;
•	 3 različne lahke snežne ture v vlogi pomočnika vodnika1.

1  Registriran VPZS oz. aktiven GV
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Zahtevne snežne ture – E kategorija:
•	 potrjena kategorija C in D, poleg tega pa v zadnjih petih letih 

opravljenih najmanj:
•	 10 različnih tur po zahtevnih ali zelo zahtevnih označenih 

poteh v snegu;
•	 5 različnih zimskih plezalnih vzponov.

Lahki turni smuki – G kategorija:
•	 potrjena kategorija D;
•	 poleg tega pa v zadnjih petih letih opravljenih najmanj

•	 10 različnih lahkih turnih smukov;
•	 5 različnih zahtevnih turnih smukov.

Zahtevni turni smuki – H kategorija:
•	 potrjena kategorija G in E, poleg tega pa v zadnjih petih letih 

opravljenih najmanj
•	 10 različnih zahtevnih turnih smukov;
•	 5 različnih zelo zahtevnih turnih smukov.

Lahke ledeniške ture – I kategorija:
•	 potrjena kategorija E, poleg tega pa v zadnjih petih letih opra-

vljenih najmanj;
•	 10 različnih lahkih tur po ledeniškem svetu;
•	  5 različnih zahtevnih tur po ledeniškem svetu.

Ledeniški turni smuki – K kategorija:
•	 potrjena kategorija H in I, poleg tega pa v zadnjih petih letih 

opravljenih najmanj:
•	 15 različnih ledeniških smukov.

Plezalni vzponi –  F kategorija
•	 potrjene kategorija C, E in I poleg tega pa v zadnjih petih letih 

kot prvi ali menjaje se v vodstvu opravljenih najmanj:
•	 20 različnih kopnih smeri vsaj V+ težavnostne stopnje po 

lestvici UIAA;
•	 10 različnih visokogorskih plezalnih vzponov;
•	 10 različnih visokogorskih plezalnih vzponov najmanj IV. 

težavnostne stopnje po lestvici UIAA ali višjih od 500 m;
•	 10 različnih visokogorskih snežnih (zimskih) vzponov;
•	 5 različnih visokogorskih snežnih (zimskih) vzponov najmanj 

IV. težavnostne stopnje po lestvici UIAA ali višjih od 500 m;
•	 10 različnih visokogorskih lednih/kombiniranih vzponov; 
•	  5 različnih visokogorskih lednih/kombiniranih vzponov najmanj 

IV. težavnostne stopnje po lestvici UIAA ali višjih od 500 m.

S seznamom opravljenih tur kandidat dokazuje, da izpolnjuje posebne 
pogoje za posamezno kategorijo.

22. člen
Prehod iz nižje v višjo kategorijo je mogoč z nadaljevalnim usposablja-
njem, ki obsega: tečaj, opravljen izpit, v katerega spadajo izpitna naloga, 
pisni testi in izpitna tura, ter opravljeno pripravništvo za želeno višjo 
kategorijo. Če je kandidat osnovno usposabljanje končal z oceno zelo 
uspešno opravil, se lahko takoj udeleži nadaljevalnega usposabljanja. Po 
zaporedni triletni aktivnosti se lahko v nadaljevalno usposabljanje vključi 
vsakdo, ki je osnovno usposabljanje sklenil z oceno uspešno opravil.
Kandidat mora tudi izpolnjevati splošne in posebne pogoje za dolo-
čeno kategorijo, ki so zapisani v 21. členu tega pravilnika.
Če kandidat pridobi višjo kategorijo, se šteje, da izpolnjuje pogoje tudi 
za nižje kategorije, ločeno za kopne ture, snežne ture in turne smuke.

23. člen
Kandidati (inštruktorji planinske vzgoje, alpinisti, alpinistični inštruk-
torji, člani GRS, …) za višje kategorije, ki imajo priznan naziv VPZS 
ter imajo ustrezno znanje in izkušnje, enakovredne usposabljanju za 
višjo kategorijo, ki so jih pridobili v drugih usposabljanjih v okviru PZS 
ali izven nje, lahko ob izpolnjevanju posebnih pogojev, ki so zapisani 
v 21. člen tega pravilnika in opravljenem pripravništvu pridobijo višjo 
kategorijo v skladu z usposobljenostjo. Pogoji in načini pridobitve in 

potrditve so zapisani v Navodilu za pridobitev in potrditev kategorij v 
posebnih primerih, ki ga pripravi OKR, sprejme in potrdi pa IO VK.

24. člen
VPZS, ki v skladu z dogovorom med PZS in UIAA izpolnjuje pogoje, 
pridobi tudi ustrezne mednarodne kategorije po standardih UIAA.
 
VI. IZPOPOLNJEVANJA VPZS 

25. člen
V izpopolnjevanje VPZS se lahko vključijo vsi kategorizirani VPZS 
in ostali posamezniki, ki zaprosijo za pridobitev naziva VPZS.

26. člen
Za podaljšanje dovoljenja za opravljanje strokovnega dela v športu 
na področju planinstva, ki velja tri leta, se mora VPZS redno na vsaka 
tri leta udeleževati izpopolnjevanj VPZS. Ta so ločena za kopne ture, 
snežne ture in turne smuke. Prvo triletno obdobje se začne z nasle-
dnjim letom od leta, v katerem je bil opravljen izpit za  A kategorijo.

27. člen
Licenca za vodenje velja od potrditve na OKR tri leta oziroma do 
naslednje potrditve na OKR, če je to v sklopu triletnega ciklusa ozi-
roma ni drugačnega sklepa OKR. 
V izkaznici VPZS je napisano leto, do konca katerega mu velja licenca. Če 
se VPZS udeleži izpopolnjevanje VPZS v letu, v katerem mu poteče licenca, 
mu nova licenca ob izpolnjevanju ostalih pogojev velja do konca tretjega 
leta, ne upoštevajoč leta, v katerem se je udeležil izpopolnjevanja VPZS.
Če se VPZS udeleži izpopolnjevanja VPZS po izteku licence, se mu 
leto, v katerem se je udeležil izpopolnjevanja VPZS, šteje v triletno 
licenčno obdobje ali pa tistega leta nima licence.
Kot izpopolnjevanje VPZS šteje tudi uspešno končano dodatno uspo-
sabljanje, ločeno za kopne,  snežne in turno smučarske kategorije.

28. člen
Teme za izpopolnjevanja VPZS določa OU tri leta pred začetkom 
ciklusa. V teh treh letih morajo biti teme usklajene tako, da se za 
izpopolnjevanja VPZS vnaprej izda pisno gradivo.

VII. REGISTRACIJA VPZS

29. člen
Vsi VPZS so ob izdaji potrdila o usposobljenosti (opravljenem izpitu) 
vpisani v Register VPZS, ki ga operativno vodi strokovna služba PZS. 
Z dnem vpisa v Register VPZS velja prvo dovoljenje za opravljanje 
strokovnega dela v športu na področju planinstva za dobo treh let v 
skladu s tem Pravilnikom (predvsem 19. člen). Če po prvem vpisu 
VPZS do roka ne potrdi kategorije z uspešno opravljenim pripravni-
štvom, se ga izbriše iz registra oz. se mu izbriše licenca za to kategorijo.
Register VPZS vsebuje osebne podatke, podatke o usposabljanjih 
ter podatek o doseženi strokovni usposobljenosti oziroma kategoriji 
vodenja. Podatke lahko PZS uporablja v skladu z zakonskimi predpisi. 

30. člen
 Registracija VPZS obsega podaljševanje dovoljenja za opra-
vljanje strokovnega dela v športu na področju planinstva in podaljševa-
nje zavarovanja za primer civilno pravne odškodninske odgovornosti.
VPZS ima lahko licenco za opravljanje strokovnega dela v športu na 
področju planinstva, ne da bi bil pri tem zavarovan (registriran) za 
primer civilno pravne odškodninske odgovornosti. 
Podaljševanje licence za opravljanje strokovnega dela v športu 
na področju planinstva:
VPZS mora po pridobitvi naziva vsaka tri leta podaljševati licenco za 
opravljanje strokovnega dela v športu na področju planinstva. Pogoj 
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je, da je bil v letu pred iztekom licence aktiven v najmanj petih akcijah 
in da se je vsaj enkrat na tri leta aktivno udeležil izpopolnjevanja 
VPZS, ločeno za kopne ture, snežne ture in turne smuke ali opravil 
izpit za pridobitev višje kategorije vodenja.
Kot udeležba na izpopolnjevanju VPZS se šteje tudi aktivna udeležba 
inštruktorja, če je ta poleg teme, ki jo je vodil ali pomagal voditi, 
aktivno sodeloval tudi na vseh ostalih temah izpopolnjevanja VPZS.
Podaljševanje zavarovanja (registracije) za primer civilno pravne 
odškodninske odgovornosti:
Za podaljševanje zavarovanja za primer civilno pravne odškodnin-
ske odgovornosti, ki izvira iz dejavnosti VPZS, je treba vsako leto 
do 28. februarja poslati pisno poročilo o delu na VK PZS. Poročilo 
pošlje PD ali ustrezen organ PD na ustreznem obrazcu, ki ga izpolni 
VPZS.  Minimalen pogoj za podaljševanje zavarovanja za primer 
civilno pravne odškodninske odgovornosti je pet planinskih aktiv-
nosti (vodenje izletov, tabori, predavanja, seminarji, usposabljanja, 
markiranja, planinska orientacijska tekmovanja…), od tega morata 
biti vsaj dve aktivnosti izvedeni v okviru matičnega PD in vsaj dve 
aktivnosti samostojno vodeni turi.
S poslanim  poročilom PD hkrati tudi potrdi, da je VPZS član PD s 
plačano članarino za tekoče leto.
Le v izjemnih primerih lahko VPZS pošlje poročilo in dokaz, da je 
plačal članarino,  sam neposredno na VK PZS. V takšnih primerih 
mora biti priloga poročila tudi pisna obrazložitev, zakaj je VPZS sam 
posredoval poročilo.

31. člen
Če VPZS licence za opravljanje strokovnega dela v športu na področju 
planinstva ne podaljša dvakrat zapored (obdobje šestih let - šest let zapored 
ni imel licence), mora pred udeležbo na izpopolnjevanju VPZS ponovno 
izpolniti posebne pogoje za udeležbo na osnovnem usposabljanju (pogoji 
tur za kategorijo A). Izpolnjevanje  pogojev dokazuje s seznamom opravlje-
nih tur. Ta pogoj mora izpolniti do dneva prijave na izpopolnjevanje VPZS.

32. člen
VPZS, ki so v svoji najvišji kategoriji aktivni že najmanj deset let, za podalj-
šanje zavarovanja za primer civilno pravne odškodninske odgovornosti 
(registracija)  ni potrebno pošiljati poročila o svoji aktivnosti, ampak je 
dovolj le pisno izražena želja. Ta ugodnost se ne nanaša na podaljševanje 
licence za opravljanje strokovnega dela v športu na področju planinstva 
oziroma na obvezna triletna izpopolnjevanja VPZS, ločeno za kopne ture, 
snežne ture in turne smuke. Doba deset let se šteje od dneva, ko je bila VPZS 
potrjena najvišja kategorija vodenja, ki je določena s tem pravilnikom. 

33. člen
VPZS, ki ne izpolnjuje pogojev 26. člena, se podaljšanje registracije 
zavrne dokler ne izpolni pogojev. Registracija v preteklem letu ni 
pogoj za registracijo v naslednjem letu. Izjemoma se registracija lahko 
podaljša za eno leto, kljub neizpolnjevanju pogojev, če VPZS odda 
pisno prošnjo, v kateri navede razloge za neizpolnjevanje pogojev. 
Prošnje obravnava OKR. Na odločitev OKR se lahko VPZS pritoži na 
IO VK v 15 dneh po prejemu sklepa. Odločitev IO VK je dokončna.

34. člen
Za enotno evidenco vseh VPZS skrbi strokovna služba VK PZS, ki 
tudi potrdi registracijo posameznega VPZS.
Vsako leto se v Obvestilih PZS in na spletni strani VK PZS objavi 
spisek registriranih VPZS za tekoče leto.

VIII. PREHODNE DOLOČBE 
35. člen

Naziv VPZS lahko pridobijo tudi študentje in diplomanti Fakultete 
za šport, Pedagoške fakultete v Mariboru in Pedagoške fakultete v 
Ljubljani. Posamezne kategorije imajo priznane po izpolnitvi po-

gojev in potrjene po uspešno opravljenem pripravništvu. Pogoji in 
načini pridobitve in potrditve kategorij so zapisani v Navodilu za 
pridobitev in potrditev kategorij v posebnih primerih, ki ga v so-
delovanju z zgoraj navedenimi fakultetami pripravi OKR, sprejme 
in potrdi pa IO VK.
Naziv VPZS lahko pridobi tudi ́ ´mladinski planinski vodnik´´ ali 
´´planinski vodnik´´, ki je imel priznan ta naziv, a se v letu 1991 ni 
kategoriziral. Izpolniti mora naslednje pogoje: poročilo z vsaj 27 
turami, ki jih je opravil v zadnjih petih letih pred oddajo vloge na 
ustreznem obrazcu in najmanj eno aktivno udeležbo na izpopolnje-
vanju VPZS za kopne ture v zadnjih treh letih. Če izpolni zahtevane 
pogoje, ima lahko priznano in potrjeno kategorijo A.
Naziv VPZS lahko pridobi na svojo zahtevo tudi gorski vodnik, ki 
ima ustrezno znanje in izkušnje oziroma je končal usposabljanje po 
programu za gorske vodnike. Ustreznost programa ugotovi OUP. 
Pogoji in načini pridobitve in potrditve kategorij so zapisani v Na-
vodilu za pridobitev in potrditev kategorij v posebnih primerih, ki 
ga pripravi OKR, sprejme in potrdi pa IO VK.
Naziv VPZS lahko pridobi na svojo zahtevo tudi vodnik, ki ima ustre-
zno znanje in izkušnje oziroma je končal usposabljanje po ustreznem 
programu. Ustreznost programa ugotovi OUP. Pogoji in načini pri-
dobitve in potrditve kategorij so zapisani v Navodilu za pridobitev in 
potrditev kategorij v posebnih primerih, ki ga pripravi OKR, sprejme 
in potrdi pa IO VK.
Če nekdo pridobi višjo kategorijo na osnovi pogoja izpolnjevanja tur, 
se to ne šteje kot tečaj in to ne pomeni nadomestila za izpopolnjevanje. 
Registracija ni pogoj za pridobivanje kategorij v posebnih primerih.

36. člen
Dokler ustrezni organi ne bodo sprejeli aktov navedenih v 37. členu 
tega pravilnika, veljajo sklepi OKR in VK PZS in ostala navodila, ki 
niso v nasprotju s tem pravilnikom.

37. člen
Na podlagi tega pravilnika IO VK pripravi Akt o kršitvah, postopkih 
ugotavljanja kršitev in obravnavanje, ki ga  sprejme in potrdi zbor 
predstavnikov vodniških odsekov.
Na podlagi tega pravilnika VK PZS in njena strokovna odbora pripra-
vita Navodilo za izvedbo usposabljanj VPZS in Navodilo za pridobitev 
in potrditev kategorij v posebnih primerih. Oba zgoraj omenjena 
akta sprejme in potrdi IO VK. 

38. člen
Vsi postopki za pridobitev oziroma potrditev kategorij, ki so se začeli 
do sprejema tega pravilnika, se izvedejo po načinu, ki je veljal do 
sprejema tega pravilnika.
 
IX. KONČNE DOLOČBE

39. člen
Z dnem, ko prične veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik 
vodnikov Planinske zveze Slovenije, ki ga je sprejel Zbor vodnikov 
29. 11. 2003, UO PZS potrdil 12. 03. 2004, spremembe 3. in 35. 
člena, ki jih je sprejel Zbor  vodnikov 22.11.2008, potrdil UO PZS 
12.03.2009, spremembe 21. člena, ki jih je Zbor vodnikov sprejel 
24. 11. 2012, in spremembe 20., 21., 26., 31. in 36. člena, ki jih je 
Zbor vodnikov sprejel 23. 11. 2013, in jim dal soglasje UO PZS 
06. 03. 2014.
 

40. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Obvestilih PZS.

Načelnik VK PZS:                                          Predsednik PZS:
Franc Gričar                                                   Bojan Rotovnik
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Na podlagi 3. odstavka 34. člena Statuta Planinske zveze Slovenije 
je Zbor Mladinskih odsekov dne, 15. novembra 2014 sprejel in 
Upravni odbor PZS na podlagi 1. odstavka 32. člena Statuta PZS 
podal soglasje na svoji 3. seji, dne 15. januarja 2015 k spremembam 
in dopolnitvam pravilnika Mladinske komisije PZS.

PRAVILNIK 
Mladinske komisije 

Planinske zveze slovenije
1. člen

(vsebina pravilnika)
(1) Pravilnik Mladinske komisije Planinske zvezi Slovenije (v na-

daljevanju: pravilnik) ureja organiziranje in naloge na področju 
mladinskega dela v Planinski zvezi Slovenije (v nadaljevanju: PZS). 

(2) Mladi v MK PZS zajemajo vse starostne skupine otrok in mladine 
do dopolnjenega 29. leta starosti.

2. člen
(opredelitev MK PZS)

(1) Mladinska komisija PZS (v nadaljevanju: MK PZS) je prostovolj-
na nacionalna mladinska organizacija, ki povezuje mladinske 
odseke planinskih društev, ki so člani PZS in deluje v javnem 
interesu v mladinskem sektorju.

(2) MK PZS deluje avtonomno, v okviru na skupščini sprejetega 
letnega vsebinskega in finančnega programa.

3. člen
(naloge MK PZS)

(1) Naloge MK PZS so: 
•	 zagotavljati organizacijske in vsebinske pogoje za delovanje 

in razvoj mladih na področju planinstva; 
•	 skrbeti za planinsko usposabljanje in razvoj mladih ter stro-

kovnih kadrov, ki delajo z mladimi; 
•	 skrbeti za povezovanje mladih planincev in planink s komi-

sijami znotraj PZS in s sorodnimi organizacijami v Republiki 
Sloveniji in v tujini;

•	 promovirati gibanje v naravi, zdrav način življenja, odgovoren 
odnos do narave in človeške vrednote med mladimi.

4. člen
(organizacijske oblike mladih)

(1) Dejavnost mladih v MK PZS je organizirana po naslednjih oblikah:
•	 Planinske skupine (v nadaljevanju: PS); 
•	 Mladinski odseki planinskih društev (v nadaljevanju: MO); 
•	 Odbori mladinskih odsekov v Meddruštvenih odborih pla-

ninskih društev (v nadaljevanju: Odbor MO); 
•	 Izvršni odbor MK PZS (v nadaljevanju: IO MK PZS) in stro-

kovni odbori MK PZS; 
•	 Zbor mladinskih odsekov (v nadaljevanju: Zbor MO).

5. člen
(planinske skupine)

(1) Planinske skupine so osnovna oblika organiziranja in združevanja 
mladih, ki jo ustanovi MO ali planinsko društvo (v nadaljnjem 
besedilu: PD). PS šteje najmanj 5 članov.

(2) Planinsko skupino vodi ustrezno strokovno usposobljen mentor 
planinske skupine, vodnik PZS ali mladinski voditelj. 

6. člen
(mladinski odseki planinskih društev)

(1) Naloge mladinskega odseka: 

•	 organiziranje mladih za delo v planinskih skupinah; 
•	 izvajanje programa dela v skladu s finančnim  načrtom; 
•	 delo z mladimi in delo mladih v vseh oblikah planinskega 

delovanja; 
•	 organiziranje izletov, pohodov, tur, vzponov, srečanj, orien-

tacijskih tekmovanj, taborjenj in drugih oblik prostovoljnega 
planinskega delovanja; 

•	 sodelovanje pri delu PD, Odborov MO in MK PZS; 
•	 sodelovanje z vzgojno-izobraževalnimi zavodi (vrtci), osnov-

nimi in srednjimi šolami, športnim organizacijam in drugimi 
organizacijami v lokalnem okolju; 

•	 zastopanje interesov članov MO v lokalnih organizacijah mladih; 
•	 razvijanje prostovoljnega dela; 
•	 obveščanje MK PZS o svojem delovanju; 
•	 skrb za povečevanje članstva; 
•	 skrb za varstvo planinske narave in zdravega človekovega 

okolja; 
•	 zbiranje in hramba predmetov, daril, priznanj in dokumen-

tacijskega gradiva, ki se nanaša na MO; 
•	 opravljanje drugih dejavnosti v skladu s tem pravilnikom. 

7. člen
(minimalni pogoji za delovanje MO)

(1) Minimalni pogoji za delovanje MO:
•	 zagotovljeni morajo biti kadrovski pogoji za organizirano 

delo z mladimi in sicer vsaj trije planinsko izobraženi člani 
PD (mentor planinske skupine, vodnik PZS, mladinski vo-
ditelj…), od tega vsaj en vodnik PZS; 

•	 zagotovljena morajo biti sredstva za delovanje;
•	 načelnik MO mora biti član upravnega odbora PD. 

8. člen
(načelnik MO)

(1) Načelnik MO mora biti praviloma polnoleten in mlajši od 29 let 
na dan volitev. 

(2) Naloge načelnika MO so: 
•	 vodi MO,
•	 sklicuje in vodi seje MO,
•	 skrbi za nemoteno izvajanje programa MO,
•	 koordinira delo v MO,
•	 načrtuje in skrbi za realizacijo sredstev za usposabljanje 

strokovnih kadrov, 
•	 obvešča člane MO o skupnih akcijah,
•	 skrbi za povezovanje z MO drugih društev,
•	 zastopa MO v UO društva, v Odboru MO in na Zboru MO ter
•	 opravlja druge naloge, pomembne za delovanje MO. 

(3) Vsako od zgoraj navedenih nalog lahko s pooblastilom načelnika 
prevzame tudi drug član MO.

9. člen
(člani MO)

(1) Člani MO so predšolski otroci, osnovnošolci in mladina do 29. 
leta starosti, ki so plačali letno članarino v matičnem društvu.

10. člen
(strokovni kadri MO)

(1) Člani MO so tudi vsi starejši člani, ki v MO opravljajo strokovne 
naloge s področja usposabljanja in drugega dela z mladimi 
(mentorji planinskih skupin, vodniki PZS in ostali strokov-
ni kadri) in ki so plačali redno letno članarino matičnemu 
društvu. 

11. člen
(pravice članov MO)

(1) Pravice članov MO so: 
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•	 da uživajo vse članske pravice in ugodnosti, ki so določene v 
pravilih PD, Statutu PZS in drugih splošnih aktih PD in PZS; 

•	 da jim PD finančno omogočajo izvajanje programov, skla-
dno z vsebinskim in finančnim programom sprejetim na 
občnem zboru PD; 

•	 do usposabljanja na vseh področjih planinske dejavnosti v 
okviru PD, MDO in PZS. 

12. člen
(dolžnosti članov MO)

(1) Dolžnosti članov MO so: 
•	 da delujejo v skladu s pravili PD, Statutom PZS in Častnim 

kodeksom slovenskih planincev; 
•	 da spoštujejo človekovo dostojanstvo, človekove pravice in 

svoboščine; 
•	 da ne škodujejo ugledu planinske organizacije; 
•	 da vestno opravljajo dolžnosti, ki so jim bile zaupane v pla-

ninski organizaciji; 
•	 da pridobivajo in obnavljajo svoje planinsko znanje in 

veščine; 
•	 da varujejo naravno in kulturno dediščino ter skrbijo za 

varstvo okolja; 
•	 da redno plačujejo društveno članarino. 

13. člen
(članstvo MO v MK PZS)

(1) Člani MK PZS so MO, ki izpolnjujejo pogoje iz tega pravilnika 
in jih IO MK PZS sprejme v članstvo. 

(2) Člani MK PZS vsaki dve leti obnovijo svoje članstvo posredova-
njem osnovnih podatkov o delu MO.

(3) Postopek  obnovitve članstva izvede IO MK PZS praviloma pred 
volilnim Zborom MO. 

14. člen
(postopek včlanitve v MK PZS)

(1) MO zaprosijo za pridruženo članstvo v MK PZS s pisno vlogo, 
ki jo naslovijo na IO MK PZS. 

(2) Pisno vlogo sestavljata:
•	 sklep PD o ustanovitvi MO; 
•	 izpolnjen obrazec za registracijo MO, ki ga predpiše IO MK 

PZS in je dosegljiv na spletni strani MK PZS.

15. člen
(svetovanje novim MO)

(1) PD lahko za pomoč pri ustanovitvi MO zaprosi IO MK PZS, ki 
je dolžen nuditi svetovalca, ki PD najmanj eno leto pomaga pri 
vzpostavitvi organiziranosti in vsebine MO. 

(2) Svetovalec mora imeti:
•	 vsaj petletne izkušnje pri delu in vodenju MO (dolgoletni 

član MO, načelnik MO, ipd.),
•	 strokovno planinsko izobrazbo (mentor planinske skupine, 

vodnik PZS, inštruktor planinske vzgoje),
•	 voljo za izvajanje takšne naloge.

16. člen
(zavrnitev vloge MO za članstvo)

(1) IO MK PZS lahko zavrne vlogo MO za članstvo v MK PZS. 
Obrazložen sklep o zavrnitvi mora poslati vlagatelju, ki se lahko 
zoper sklep pritoži v roku 30 dni od prejema sklepa na Zbor MO. 
O pritožbi se odloča na prvem Zboru MO. 

17. člen
(Odbori MO)

(1) Odbor MO je oblika sodelovanja MO znotraj meddruštvenega 
odbora PD, ki:

•	 spodbuja izmenjavo izkušenj, 
•	 usklajuje in se opredeljuje o zadevah širšega pomena za pla-

ninstvo in mlade,
•	 skupaj organizira prireditve večjega pomena,
•	 medsebojno aktivno sodeluje tudi na drugih področjih.

(2) V odboru MO sodeluje najmanj en predstavnik vsakega MO, 
ki je včlanjen v MK PZS. Vsak MO, ki je član odbora MO, ima 
en volilni glas.

(3) Predstavniki MO izvolijo vodjo odbora MO, h kateremu poda 
nato soglasje matični meddruštveni odbor PD.

(4) Vsako leto se praviloma izvede vsaj 1 posvet med člani IO MK 
PZS in vodji odborov MO.

(5) Odbori MO poskušajo s kandidiranjem svojih predstavnikov za 
člane IO MK PZS zagotoviti razpršeno sestavo in zastopanost 
v IO MK PZS. 

(6) Mladinski odseki se združujejo v odbor MO na območju med-
društvenega odbora PD, v katerega je vključeno matično PD. 
Izjemoma lahko MO ob soglasju Zbora MO ustanovijo odbor 
MO na drugače oblikovanem območju, če zato obstajajo posebni 
razlogi (združevanje zaradi premajhnega števila MO ...). 

18. člen
(Zbor MO)

(1) Zbor MO je najvišji organ organiziranja mladih znotraj PZS.
(2) Zbor MO skliče načelnik MK PZS najmanj enkrat letno. Sklic Zbora 

skupaj z gradivom mora biti objavljen na spletnih straneh MK PZS 
in poslan mladinskim odsekom vsaj 30 dni pred datumom Zbora.

(3) Na predlog tretjine MO ali na zahtevo Upravnega odbora PZS 
je načelnik dolžan sklicati v roku enega meseca izredni Zbor 
MO. Če načelnik v predpisanem roku ne skliče Zbora, ga lahko 
skliče predlagatelj.

(4) Glasovalno pravico ima po en predstavnik MO. Predstavnik je 
praviloma načelnik MO.

(5) Zbor MO je sklepčen, če je prisotna vsaj tretjina registriranih 
MO. Sklepi se sprejemajo z večino prisotnih delegatov. 

(6) Način dela Zbora MO ureja Poslovnik o delu Zbora MO, ki ga 
sprejme Zbor MO. 

(7) V kolikor je Zbor MO nesklepčen, se skupščini PZS v potrditev 
predložijo programi dela in poročila, kot so bila predlagana za 
potrditev na Zboru MO. 

19. člen
(naloge Zbora MO)

(1) Naloge Zbora MO:
•	 sprejema	usmeritve	za	delo	na	področju	mladih	v	PZS,
•	 sprejema	predlog	vsebinskega	 in	finančnega	poročila	 ter	

programa MK PZS, ki ga sprejme skupščina PZS, 
•	 voli	in	razrešuje	načelnika	MK	PZS	ter	člane	IO	MK	PZS,	h	

katerim poda soglasje UO PZS, 
•	 sprejema	Pravilnik	MK	PZS,	ki	ga	potrdi	UO	PZS	in	Poslovnik	

o delu Zbora MO, 
•	 opravlja druge naloge, ki so povezane z organizacijo in delo-

vanjem MK PZS, v skladu s tem pravilnikom in Statutom PZS. 
20. člen
(volitve)

(1) Volilni Zbor MO se izvede vsaki 2 leti.
(2) Kandidacijski postopki za izvedbo volitev začnejo teči najprej šest 

mesecev in se zaključijo najmanj 45 dni pred iztekom mandata.
(3) Kandidate predlagajo MO. Kandidati za načelnika pripravijo 

predlog programa dela.
(4) Volitve so praviloma javne. Volitve so tajne kadar je za določeno 

funkcijo več kandidatov, kot je predvidenih mest in v drugih 
primerih, ko Zbor MO tako odloči.
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(5) Vsak delegat lahko posameznemu kandidatu nameni samo en 
glas. Delegat lahko voli največ toliko kandidatov, kot je razpi-
sanih mest.

(6) Izvoljen je kandidat za načelnika, ki prejme večino glasov. Izvo-
ljeni so tisti kandidati za člane IO MK PZS, ki prejmejo največ 
glasov, glede na število mest v odboru.

(7) Po izvolitvi se o novem načelniku MK PZS in o sestavi novega 
IO MK PZS seznani UO PZS, ki poda soglasje novemu vodstvu 
MK PZS.

21. člen
(izvršni odbor MK PZS)

(1) IO MK PZS je izvršilni organ Mladinske komisije med dvema 
Zboroma MO.

(2) IO MK PZS sestavlja načelnik MK PZS in 8 do 11 članov, ki jih 
izvoli Zbor MO.

(3) Seje IO MK PZS so sklepčne, če je navzočih več kot polovica 
članov. IO MK PZS si prizadeva za odločanje s soglasjem. V 
primeru, da to ni mogoče, sklepa z večino glasov navzočih članov. 

(4) IO MK PZS vodi načelnik MK PZS, ki ga v njegovi odsotnosti 
nadomešča eden izmed namestnikov načelnika, ki ga zato po-
oblasti načelnik.

(5) Člani IO MK PZS morajo biti v času mandata stari med 15 in 29 
let. Načelnik MK PZS mora biti polnoleten in ne sme biti starejši 
od 29 let. 

(6) IO MK PZS je za svoje delo odgovoren zboru MO.
(7) Vodje strokovnih odborov MK PZS so vabljeni na vse seje IO MK 

PZS, kjer imajo pravico razpravljati, vendar nimajo glasovalne 
pravice. 

22. člen
(naloge IO MK PZS)

(1) Naloge IO MK PZS so: 
•	 izvršuje sklepe Zbora MO,
•	 pripravlja predlog dnevnega reda in gradivo za Zbor MO,
•	 usklajuje in usmerja razvoj planinske dejavnosti mladih,
•	 imenuje in razrešuje vodje ter člane odborov MK PZS ter 

drugih delovnih teles MK PZS,
•	 imenuje in razrešuje predstavnike MK PZS v organe in ko-

misije PZS,
•	 S soglasjem predsedstva PZS imenuje in razrešuje predstav-

nike v domače in mednarodne organizacije, katerih članica 
je MK PZS,

•	 sprejema MO v članstvo MK PZS;
•	 pripravlja predloge splošnih aktov s področja planinske de-

javnosti mladih;
•	 na predlog načelnika MK PZS izvoli namestnike načelnika 

MK PZS; 
•	 imenuje vodstva projektov in akcij MK PZS; 
•	 pripravlja predlog letnega vsebinskega in finančnega pro-

grama za MK PZS, ki ga sprejme skupščina PZS;
•	 izvaja letni vsebinski in finančni program MK PZS; 
•	 s programom MK PZS sodeluje pri razpisih za sofinanciranje; 
•	 potrjuje programe in navodila za izvedbo posameznih akcij; 
•	 sprejema nove člane v MO, briše MO iz članstva in skrbi za 

register MO;
•	 podeljuje priznanja MK PZS in daje predloge za priznanja 

PZS;
•	 sprejema programe odborov MK PZS ter drugih delovnih 

teles MK PZS; 
•	 opravlja druge naloge s področja planinske dejavnosti mladih 

v skladu s sklepi Zbora  MO ter sklepi UO PZS. 

23. člen

(dopisne seje)
(1) Načelnik MK PZS lahko skliče dopisno sejo v elektronski obliki 

in sklicuje dopisne seje za vsebino, ki terja zgolj formalno potr-
ditev. Odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje več kot tri četrtine 
vseh članov. 

24. člen
(načelnik MK PZS)

(1) Naloge načelnik MK PZS:
•	 •	vodi	in	predstavlja	MK	PZS,	
•	 sklicuje	Zbor	MO	in	seje	IO	MK	PZS,
•	 nadzoruje	izvajanje	sklepov,
•	 sprejema	odločitve	o	stvareh	manjšega	pomena	in	rešuje	

tekočo problematiko,
•	 odgovoren	je	za	obveščanje	s	področja	dela	komisije	znotraj	

planinske organizacije, 
•	 redno	sodeluje	v	delu	predsedstva	PZS,	UO	PZS	in	na	skup-

ščini PZS,
•	 ima	pooblastilo	za	izvajanje	na	skupščini	sprejetega	letnega	

vsebinskega in finančnega programa MK PZS,
•	 odgovarja	za	namensko	porabo	finančnih	sredstev.

(2) IO MK PZS na predlog načelnika izvoli namestnike načelnika 
MK PZS. 

25. člen
(strokovni odbori MK PZS)

(1) Odbori opravljajo strokovno delo na posameznih področjih pla-
ninske dejavnosti mladih, pripravijo predlog letnega programa 
s svojega področja in ga usklajujejo v okviru PZS.

(2) Odbore sestavlja do 7 članov. Vodjo imenuje IO MK PZS na 
predlog načelnika MK PZS. Člane odbora predlaga v imenovanje 
IO MK PZS vodja odbora.

(3) Odbori so pri opravljanju nalog samostojni v okviru sprejetega 
delovnega programa. O svojem delu so vodje dolžni redno po-
ročati na sejah IO MK PZS. Odbori so za svoje delo odgovorni 
IO MK PZS in Zboru MO. 

(4) Članstvo v strokovnem odbor je nezdružljivo s članstvom v IO 
MK PZS.

(5) Odbori za svoje delo smiselno uporabljajo določila tega pravil-
nika.

(6) IO MK PZS lahko za posamezna področja dela oz. naloge ustanovi 
delovne skupine.

26. člen
(odbor za delo mladih)

(1) Odbor za delo mladih je strokovno odbor MK PZS, ki pokriva 
predvsem področje dela mladih in njihov lasten prispevek k 
delovanju organizacije.

Naloge: 
•	 Skrbi za razvoj in izvedbo usposabljanje za mladinske vo-

ditelje,
•	 Skrbi za pripravo in izvedbo drugih projektov in akcij (se-

minarji, posveti, šole…)
•	 Skrbi za druge oblike aktivnosti in sodelovanje mladih.

27. člen
(odbor za delo z mladimi)

(1) Odbor za delo z mladimi je strokovni odbor MK PZS, ki pokriva pred-
vsem delo z mladimi in kontinuiran strokovni razvoj organizacije.

(2)  Naloge:
•	 Skrbi za izvajanje programa, usposabljanj in izpopolnjevanj 

mentorjev planinske vzgoje, 
•	 Skrbi za spremljanje in razvoj programov Ciciban planinec, 

Mladi planinec in planinske šole, 
•	 Skrbi za pripravo in izvedbo tekmovanj Mladina in gore,
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•	 Skrbi za založniško dejavnost,
•	 Izvaja drugo strokovno delo

(3) Članstvo v odboru ni starostno omejeno.

28. člen
(odbor za orientacijo)

(1) Odbor za orientacijo je strokovni organ MK PZS za področje 
planinske orientacije.

(2) Naloge:
•	 skrbi za stalnost planinskih orientacijskih tekmovanj,
•	 izvaja usposabljanja na področju planinske orientacije,
•	 pripravlja predloge za spremembo pravil planinskih orien-

tacijskih tekmovanj.

29. člen
(mednarodno sodelovanje)

(1) MK PZS se mednarodno povezuje in sodeluje s tujimi sorodnimi 
organizacijami.

(2) MK PZS znotraj PZS pokriva področje delovanje v Mladinski 
komisiji Mednarodnega združenja planinskih organizacij (Youth 
Commission UIAA) 

(3) Predstavnika v Youth Commission UIAA imenuje IO MK PZS 
v soglasju s predsedstvom PZS. 

(4) Predstavnik sodeluje tudi pri drugih mednarodnih dejavnostih 
MK PZS.

30. člen
(izvajanje funkcij v MK PZS)

(1) Člani odborov in drugi funkcionarji MK PZS se morajo izločiti 
iz postopkov odločanja, pri katerih zaradi konflikta interesov ni 
zagotovljena njihova nepristranskost in neodvisnost.

(2) Članstvo v odborih in druge funkcije, razen načelniku in voljenim 
članom, samodejno ugasnejo zaradi neaktivnosti, za kar se šteje 
neupravičena neudeležbi na treh sejah zaporedoma.

31. člen
(strokovni sodelavec PZS)

(1) Naloge strokovnega sodelavca PZS za področje MK PZS so:
•	 vodi register MO,
•	 vodi register mentorjev planinskih skupin, mladinskih vo-

diteljev in drugih strokovnih kadrov,
•	 vodi evidenco izvajanja Ciciban planinca, Mladega planinca, 

Planinske šole in drugih programov,
•	 vodi register priznanj MK PZS,
•	 skrbi za drugo podporo delovanju MK PZS.

32. člen
(priznanje Mladina in gore)

(1) Priznanje Mladina in gore je priznanje MK PZS za največje do-
sežke na področju mladinskega dela na področju planinstva. 

(2) IO MK PZS vsako leto, na podlagi predloga ali na lastno pobudo, 
podeli največ 3 priznanja Mladina in gore in sicer : 
•	 eno priznanje MO ali PD za izjemne dosežke pri delu z mla-

dimi, ki se kažejo v kvaliteti in stalnosti dela ter razširjenosti 
planinstva med mladimi v lokalnem prostoru; 

•	 eno priznanje posamezniku za življenjsko delo, izjemne 
dosežke pri delu z mladimi in prispevek na strokovnem 
področju, učbenikov in didaktičnih pripomočkov s področja 
planinstva; 

•	 eno priznanje organizacijam in ustanovam izven PZS, ki se 
ukvarjajo z vzgojo in izobraževanjem planinske mladine 
(VVO in šole ...). 

(3) Izjemoma lahko MK PZS podeli tudi eno dodatno priznanje 
Mladina in gore, ki ga za izjemne dosežke na področju mladin-
skega dela na vseh področjih planinstva prejme posameznik 
mlajši od 29 let. 

(4) Predloge za priznanje Mladina in gore lahko poda MO, PD in 
odbori MO, najkasneje do 15. oktobra za tekoče leto.

33. člen
(prehodne in končne določbe)

(1) Pravilnik začne veljati z objavo v Obvestilih PZS. 
(2) Z dnem, ko začne veljati  ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik 

Mladinske komisije pri Planinski zvezi Slovenije, ki je bil sprejet 
16. 9. 2013.

(3) Organi MK PZS nadaljujejo svoje delo do naslednjih rednih 
volitev.

Načelnik MK PZS: Predsednik PZS:
Matej Ogorevc  Bojan Rotovnik
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Merila za sofinanciranje vzdrževanja planinskih poti
Merila za sofinanciranje vzdrževanja planinskih poti je sprejela Komisija za planinske poti, h katerim je podal soglasje Upravni odbor PZS 
na 5. seji, dne 5. marca 2015.

Komisija za planinske poti PZS na podlagi podrobnega finančnega načrta PZS in na podlagi odobrenih sredstev iz javnih financ za področje 
vzdrževanja planinskih poti v planinskih medijih letno objavi enega ali več javnih razpisov. 

Na razpis se lahko prijavijo planinska društva, ki:
•	 vzdržujejo	planinske	poti	(skrbniki	poti)	in	imajo	zadostno	število	usposobljenih	markacistov,	
•	 pri	svojem	delu	izpolnjujejo	sklepe	Skupščine	PZS	in	UO	PZS,	ter	sodelujejo	s	KPP	PZS	ter
•	 imajo	izpolnjene	vse	obveznosti	iz	preteklih	razpisov	KPP	PZS.	

Vsebino popolne prijave KPP PZS določi z razpisom, praviloma pa pri razpisih za sofinanciranje postavitve usmerjevalnih tabel popolna 
prijava zajema:
•	 skice	usmerjevalnih	tabel,
•	 podatek	o	lokaciji	usmerjevalnih	tabel,	
•	 skupno	število	naročenih	smernih	tabel,	pritrdilnih	konzol	in	drogov,
•	 podatek	o	načinu	pritrditve	smerne	table	(kovinski	drog,	lesen	drog,	zid	...),
•	 zemljevid,	iz	katerega	je	razvidno,	na	katerem	stojišču	stojijo	posamezne	usmerjevalne	table.
Pri razpisih za ostala področja vzdrževanja planinskih poti vsebino popolne prijave določi KPP PZS in ti pogoji morajo biti vključeni v razpis.

S prijavo na razpis se planinsko društvo zavezuje, da bo na svoje stroške izvedbo z razpisom predvidena dela in o tem naredilo poročilo. Table 
morajo biti postavljene najkasneje do roka, ki ga z razpisom določi KPP PZS, kar je tudi zadnji rok za oddajo poročil. Višina sofinanciranja 
za popolne vloge oddane do datuma, navedenega v razpisu, je lahko največ 100%, praviloma pa 50%. V kolikor na razpis prispe več vlog, 
kot je razpisanih sredstev, bo upoštevan vrstni red prispelih vlog.

Okvirni postopek naročila, izvedbe in poročanja:
•	 PD	posredujejo	prijavo	najkasneje	do	roka,	ki	je	določen	z	razpisom,
•	 KPP	PZS	preveri	upravičenost	do	sofinanciranja,	oceni	prispele	prijave	in	s	sklepom	IO	KPP	sprejme	delitev	sredstev,
•	 vse	aktivnosti	PD	morajo	biti	izvedene	skladno	z	Zakonom	o	planinskih	poteh	in	internih	pravnih	aktih	KPP	PZS,
•	 PZS	pri	sofinanciranju	usmerjevalnih	tabel:

o PD se prijavi na razpis z izdelanimi predlogami za smerne table in po izstavljenem predračunu potrdi naročilo, izstavi PD račun 
za polno ceno tabel in materiala, ki ga PD poravna v celoti pred prevzemom,

o PD prevzame in namesti table, ter po končani namestitvi pošlje na KPP pisno poročilo na ustreznem obrazcu, ki je priloga razpisa, 
o Poročilo mora vsebovati tudi fotografijo križišča, oziroma mesta, kjer je pritrjena tabla pred in po namestitvi usmerjevalnih tabel.

•	 ko	so	izpolnjeni	vsi	pogoji	(poročilo	mora	biti	poslano	do	z	razpisom	navedenega	roka),	PZS	povrne	planinskemu	društvu	delež	
financiranja v višini, kot je to določeno z razpisom.

•	 PD	je	dolžno	pri	obveščanju	javnosti	o	postavljenih	smernih	tablah	navesti,	da	je	postavitev	smernih	tabel	sofinancirala	PZS	s	podporo	
financerjev, kot je to določeno z razpisom.

V kolikor prijavitelj v času izvajanja ugotovi, da sprejetih obveznosti ne more izvesti, mora o tem nemudoma pisno obvestiti KPP PZS. V 
kolikor bo KPP PZS ugotovila, da obveznosti niso bile izvedene zaradi malomarnosti prijavitelja, ali da je prijavitelj posredoval nepopolno 
ali poročilo z napačnimi podatki, je prijavitelj dolžan kriti vse nastale stroške, table pa se ne sofinancirajo.
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Planinske poti za dvonamensko rabo - 
Javni poziv planinskim društvom
Planinska zveza Slovenije ponovno objavlja javni poziv planinskim društvom, skrbnikom planinskih poti, da skladno z 19. členom Zakona 
o planinskih poteh (UL RS, 61/2007) sporočijo morebitni interes za odprtje planinske poti ali dela planinske poti za dvonamensko rabo, 
to je za hojo in vožnjo s kolesi.
Interes naj planinska društva, skrbniki planinskih poti, sporočijo v pisni obliki na:
•	 e-naslov:	info@pzs.si	ali
•	 Planinska	zveza	Slovenije,	p.	p.	214,	1001	Ljubljana

V sporočilu, prosim, navedite:
•	 osnovne	podatke	PD,	skrbnika	poti,
•	 trasa	planinskih	poti,	ki	jih	je	PD	pripravljeno	odpreti	za	dvonamensko	rabo,
•	 kontaktne	podatke	pooblaščene	osebe	PD,	ki	bo	sodelovala	v	nadaljnjih	postopkih	v	skladu	z	zakonom	in	strokovnimi	merili.

OBRAZLOŽITEV: Na podlagi Zakona o planinskih poteh (ZPlanP) prosimo planinska društva, ki so skrbniki posameznih planinskih 
poti, da nam sporočijo, ali imajo interes odpreti katero od svojih planinskih poti za dvonamensko rabo.
Predloge se bo obravnavalo na podlagi Meril za dvonamensko rabo planinskih poti, z vidika  vpliva uporabnikov na naravo, urejenih raz-
merjih z lastniki zemljišč in varnostnega vidika na teh poteh. V nadaljevanju se bo pripravila vlogo za ministrstvo, pristojnemu za šport, 
ki je po Zakonu o planinskih poteh pristojno za dovolitev vožnje s kolesi po planinskih poteh. 
Vzorec vloge prilagamo v prilogi.

Bojan Ponebšek,  Bojan Rotovnik,
vodja strokovne skupine za dvonamenske planinske poti  predsednik PZS
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Predlog za dovolitev vožnje z gorskimi kolesi po 
planinski poti

Naslovnik: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana

Pravna podlaga: Zakon o planinskih poteh (UL RS 61/2007)

Naziv poti: 

Skrbnik poti (naziv in naslov društva): 

Potek poti: 

Dolžina poti: 

Opis trase: 

Vozna površina (gozdne ceste, grajene gozdne vlake, poljske poti, markirane planinske poti…):

Izsek karte (naziv karte in merilo) z vrisanimi planinskimi in dvonamenski potmi.
Primer:
Izsek karte (karta Istra, 1:50.000, Planinska založba PZS) z vrisanimi markiranimi planinskimi potmi (rdeče), kolesarskimi potmi (modro) in dvonamensko mar-
kirano planinsko potjo (vijolično):

 

Priloga: GPS sled poti

 Podpis zastopnika in žig skrbnika:
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Slovenska turnokolesarska pot
Turno kolesarstvo postaja vse bolj priljubljena dejavnost članov PZS. Kot dodatno spodbudo za njegov razvoj Komisija za turno kolesar-
stvo pripravlja krožno kolesarsko pot, ki obide vse pomembnejše slovenske gorske skupine, meri okoli 1800 km in premaga 50.000 metrov 
višinske razlike v vzponu. Osnovna trasa poti tehnično ni posebej zahtevna, kajti želimo pritegniti širok krog turnih kolesarjev, je pa me-
stoma naporna, ponekod bo potrebno kolo tudi potiskati, vendar nikjer nositi. Pot vodi po neprometnih stranskih cestah, poljskih poteh, 
gozdnih vlakah in stezah. V priporočeni smeri je za dobro pripravljene kolesarje vozna skoraj v celoti. Osnovni trasi bomo postopoma 
dodajali kratke zahtevnejše variante, namenjene predvsem spustom.

Kolesarji bodo na poti spoznali pestrost slovenske vzpete pokrajine in številne pomembne točke planinske, narodopisne in tehnične zgodo-
vine. Pot poteka mimo okrog 50 planinskih koč, ki bodo obvezne točke poti, kolesarji bodo z odtisom žigov v kočah dokazovali obisk. Ker gre 
večinoma za koče v nizkogorju oz. sredogorju, ki so manj obiskane, pričakujemo tudi pomemben prispevek poti k finančnemu rezultatu koč. 

Pri načrtovanju poteka poti smo upoštevali omejitve obstoječe zakonodaje, zato ne pričakujemo večjih zapletov. Za nekatere odseke pa bo 
potrebno doseči soglasje o dvonamenski rabi planinskih poti oz. dovoljenje za kolesarjenje na drugih poteh. 

Planinsko javnost, še posebej pa planinska društva, ki pokrivajo predele, preko katerih poteka Slovenska planinska pot, pozivamo, da na-
tančno pregledajo potek poti na spletnem naslovu http://www.pzs.si/komisije.php?pid=5 in nam pošljejo pripombe na elektronski naslov 
turno.kolesarstvo@pzs.si do 15. aprila 2015. Skušali jih bomo upoštevati v največji možni meri.

Pot smo razdelili na 15 odsekov in določili 15 preglednikov poti, ki bodo skrbeli za organizacijo ureditve poti na omenjenih odsekih. Pre-
gledniki so izkušeni društveni delavci, vsi so kolesarji z znanjem kartografije, mnogi tudi markacisti. Predstavljali naj bi vezni člen med 
planinskimi društvi kot skrbniki planinskih poti in lastniki oz. upravljalci drugih poti na eni strani in Komisijo za turno kolesarstvo kot 
nosilcem projekta Slovenske turnokolesarske poti na drugi strani. Prepričani smo, da bomo z dobrim sodelovanjem vseh naštetih lahko 
primerno uredili pot.

Kolesarji se bodo na poti orientirali s pomočjo GPS sledi, ki bodo na voljo na strežniku PZS, in s pomočjo kart, orientacijsko zahtevnejše 
odseke pa bomo markirali s kolesarskimi oz. dvonamenskimi markacijami. Izdali bomo dnevnik poti za odtis žigov na kontrolnih točkah 
in pot opisali na domači strani PZS. Prihodnost bo pokazala ali je potrebno pripraviti tudi tiskano vodniško literaturo.

Jože Rovan,  Bojan Rotovnik,
načelnik KTK PZS  predsednik PZS
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Zap. Planinsko društvo 2013 2014 Indeks 
14/13

št. Meddruštveni odbor A+ A B S+Š P+O OPP Skupaj A+ A B S+Š P+O OPP Skupaj
MDO PD DOL. IN BELE KR.

1. ČRNOMELJ 14 401 33 50 498 13 337 32 60 442 88,76%
2. POHODNIK NOVO MESTO 97 5 102 96 8 104 101,96%
3. METLIKA 6 100 3 30 139 6 88 10 50 154 110,79%
4. KOČEVJE 5 14 206 15 120 360 7 12 186 17 97 319 88,61%
5. KRKA NOVO MESTO 2 7 396 26 71 502 2 8 318 22 44 394 78,49%
6. POLET                     4 8 121 5 35 173 5 8 125 5 16 159 91,91%
7. PLEZALNI KLUB NM 2 1 5 14 22 1 2 14 8 25 113,64%
8. POHOD. DRUŠTVO NOVO MESTO    6 2 77 4 22 111 2 150 6 55 213 191,89%
9. POLOM -KOSTANJEVICA 83 14 10 107 83 16 13 112 104,67%
10. SEMIČ 3 127 16 26 172 3 115 11 19 148 86,05%
11. ŠENTJERNEJ 1 3 29 3 6 42 2 3 32 6 43 102,38%
12. TREBNJE 3 157 13 35 208 3 153 10 22 5 193 92,79%
SKUPAJ MDO PD DOL. IN BELE K. 20 61 1.799 132 424 0 2436 17 60 1.697 129 398 5 2.306 94,66%

MDO PD GORENJSKE A+ A B S+Š P+O OPP Skupaj A+ A B S+Š P+O OPP Skupaj
13. ALPSKI GORNIŠKI KLUB 4 12 1 1 18 1 1 21 4 4 31 172,22%
14. BLED 8 219 14 87 328 7 209 7 94 317 96,65%
15. BOHINJSKA BISTRICA 3 6 242 29 109 389 4 8 234 37 80 363 93,32%
16. CELOVEC 68 68 69 69 101,47%
17. PLEZ. DRUŠTVO CEMPIN                   0 2 18 15 3 9 47
18. DOVJE-MOJSTRANA 7 25 313 37 81 463 5 24 314 35 100 478 103,24%
19. GORENJA VAS 1 12 133 5 67 218 7 154 5 59 225 103,21%
20. GORJE 2 12 151 23 56 244 2 11 150 25 57 245 100,41%
21. GORN. ŠD BRICALP 13 28 20 2 5 68 19 24 31 6 12 92 135,29%
22. GRS BOHINJ 0 0
23. GRS RADOVLJICA 0 0
24. GRS KRANJ 0 0
25. GOZD MARTULJK 3 15 186 21 45 270 4 16 179 19 49 267 98,89%
26. ISKRA KRANJ 2 16 130 3 5 156 3 17 132 2 2 156 100,00%
27. JAVORNIK-KOROŠKA.  BELA 5 293 30 14 342 5 266 25 10 306 89,47%
28. JESENICE 6 26 294 31 68 425 7 25 287 29 58 406 95,53%
29. JEZERSKO 4 2 70 25 36 137 2 2 67 27 24 122 89,05%
30. KRANJ 16 100 588 90 279 1 1074 13 91 497 85 331 1 1.018 94,79%
31. KRANJSKA GORA 16 66 3 48 133 16 65 4 27 112 84,21%
32. KRIŽE 3 23 312 13 73 424 4 20 324 7 84 439 103,54%
33. PK ŠKOFJA LOKA    4 5 27 14 24 74 6 15 22 11 54 72,97%
34. PREDDVOR                                             0 6 128 8 17 159
35. RADOVLJICA 10 60 573 71 279 17 1010 9 61 514 79 229 17 909 90,00%
36. RATEČE-PLANICA 7 15 2 8 32 6 9 2 8 25 78,13%
37. SOVODENJ 10 109 9 11 139 8 113 1 4 126 90,65%
38. SREDNJA VAS V BOHINJU 1 27 213 76 99 416 1 27 195 54 85 362 87,02%
39. ŠKOFJA LOKA 5 64 465 37 282 853 6 52 438 29 252 777 91,09%
40. TRŽIČ 8 33 225 22 110 398 6 26 215 18 143 408 102,51%
41. TURNO SM.KLUB OLIMPIK 5 5 6 6 120,00%
42. ZA SELŠKO DOL.-ŽELEZNIKI 46 363 18 56 483 2 40 338 11 52 443 91,72%
43. ŽIRI 2 11 162 20 61 256 2 10 128 16 57 213 83,20%
44. ŽIROVNICA 4 16 299 45 125 489 4 17 285 44 115 465 95,09%
SKUPAJ MDO PD GORENJSKE 98 573 5553 641 2029 18 8912 96 551 5398 604 1973 18 8.640 96,95%

MDO PD KOROŠKE A+ A B S+Š P+O OPP Skupaj A+ A B S+Š P+O OPP Skupaj
45. PLAN. KLUB PECA OLŠEVA 5 5 6 6 120,00%
46. BRICNIK MUTA 11 98 16 27 152 12 104 13 38 167 109,87%
47. ČRNA 1 7 52 12 32 104 1 5 118 16 30 32 202 194,23%
48. DRAVOGRAD 5 109 10 93 217 4 122 6 76 208 95,85%
49. GRS PREVALJE 0 0
50. MEŽICA 1 5 74 14 15 109 2 5 78 9 15 109 100,00%
51. MISLINJA 7 10 315 14 21 367 6 8 312 15 23 364 99,18%
52. OŽBALT-KAPLA 6 48 7 4 65 4 32 6 2 44 67,69%
53. PREVALJE 2 31 468 66 160 727 3 33 468 67 159 730 100,41%

Članstvo PZS v letu 2014
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54. RADLJE OB DRAVI 6 84 4 60 154 6 79 6 60 151 98,05%
55. RAVNE NA KOROŠKEM 2 14 269 27 27 339 3 12 269 22 30 336 99,12%
56. RIBNICA NA POHORJU 2 45 3 7 57 2 41 4 6 53 92,98%
57. DOLGA POT DRAVOGRAD 4 39 3 4 50 4 35 5 4 48 96,00%
58. SLOVENJ GRADEC 1 24 320 41 40 426 23 273 34 36 366 85,92%
59. VUZENICA 6 59 3 50 1 119 6 70 4 35 1 116 97,48%
60. PLEZ. KLUB MARTINČEK 10 3 10 23 13 4 17 73,91%
61. ALP. KLUB RAVNE  NA K. 7 8 19 4 1 39 7 4 16 5 14 46 117,95%
62. ALP.KLUB SLOV. GRADEC 2 27 3 1 33 1 2 41 6 9 59 178,79%
63. ALP.KLUB  ČRNA 7 18 5 20 50 1 4 20 2 8 35 70,00%
64. KOROŠKI ALP. KLUB 3 10 13 3 2 2 7 53,85%
SKUPAJ MDO PD KOROŠKE 30 142 2069 235 572 1 3049 33 130 2099 224 545 33 3.064 100,49%

MDO PD LJUBLJANA A+ A B S+Š P+O OPP Skupaj A+ A B S+Š P+O OPP Skupaj
65. A BANKA 2 34 4 7 47 1 1 39 9 50 106,38%
66. AKADEMSKO P.D. 7 13 47 22 2 91 4 12 44 23 2 85 93,41%
67. AK VERTIKALA 6 15 20 41 4 15 13 1 33 80,49%
68. AVTOTEHNA 2 61 2 4 69 2 61 2 4 69 100,00%
69. ŠD BTC 2 7 41 1 5 56 3 7 45 1 11 67 119,64%
70. ČRNUČE 6 53 128 13 63 263 10 41 123 10 57 241 91,63%
71. DELO 1 51 4 56 1 49 2 52 92,86%
72. DOBREPOLJE 24 24 24 24 100,00%
73. DRAGO BREGAR 2 48 5 1 56 2 44 6 3 55 98,21%
74. GAMS 57 3 7 67 46 3 3 52 77,61%
75. GORNIK 39 9 48 23 7 30 62,50%
76. GROSUPLJE 3 12 153 13 180 361 3 12 131 12 187 345 95,57%
77. GRS LJUBLJANA 0 0
78. HUDOURNIK 2 5 1 12 20 3 10 2 5 20 100,00%
79. IMP LJUBLJANA 7 16 103 9 27 162 7 12 84 8 29 140 86,42%
80. INTEGRAL LJUBLJANA 4 210 6 229 449 3 4 230 5 150 392 87,31%
81. ISKRA LJUBLJANA 3 68 1 4 76 2 96 1 7 106 139,47%
82. JANKO MLAKAR 10 5 15 20 6 26 173,33%
83. DR.ZA RAZV.PL.KULTURE 2 8 7 3 20 1 8 5 5 19 95,00%
84. JEGLIČ LJUBLJANA 1 1 35 6 9 52 2 27 1 7 37 71,15%
85. KRES 4 1 3 8 1 5 5 11 137,50%
86. KRIM 6 95 6 26 133 4 79 4 15 102 76,69%
87. LJUBLJANA MATICA 64 212 1994 194 347 2811 63 182 1696 166 393 2.500 88,94%
88. LOŠKI POTOK 33 2 35 34 34 97,14%
89. MEDVODE 18 211 9 75 313 1 13 209 7 47 277 88,50%
90. MERCATOR 17 152 7 14 190 15 158 9 14 196 103,16%
91. OBRTNIK 3 31 2 36 2 23 2 27 75,00%
92. POLJE 2 93 1 7 103 1 76 1 6 84 81,55%
93. POLŽ 2 152 9 22 185 3 147 13 34 197 106,49%
94. PK RIBNICA       21 6 10 37 19 8 6 33 89,19%
95. PK STENA 4 2 4 10 3 4 4 11 110,00%
96. POŠTA IN TELEKOM LJ. 7 32 645 28 54 766 3 35 597 29 43 707 92,30%
97. RAŠICA 29 54 203 35 169 490 19 69 265 31 160 544 111,02%
98. RIBNICA  NA DOL.                                     4 10 82 1 2 99 3 8 63 1 1 76 76,77%
99. RTV SLOVENIJA 110 10 96 216 1 111 10 52 174 80,56%
100. SATURNUS 58 3 2 63 54 2 2 58 92,06%
101. ŠENTVID PRI STIČNI 1 20 10 10 41 1 20 10 10 41 100,00%
102. ŠMARNA GORA 3 75 11 8 97 3 77 10 12 102 105,15%
103. ŠPK ANDREJA KOKALJA    1 1 3 8 13 1 1 2 11 15 115,38%
104. VELIKE LAŠČE 4 80 9 37 130 1 4 61 7 22 95 73,08%
105. VEVČE 1 15 5 5 26 1 13 4 18 69,23%
106. VIHARNIK 1 6 135 1 2 145 4 138 4 146 100,69%
107. ŽELEZNIČAR LJUBLJANA 6 54 189 3 12 264 17 40 226 2 20 305 115,53%
SKUPAJ MDO PD LJUBLJANA 144 561 5544 449 1486 0 8184 146 502 5191 396 1361 0 7.596 92,82%

MDO PD KAMNIŠKO B. A+ A B S+Š P+O OPP Skupaj A+ A B S+Š P+O OPP Skupaj
108. BAJTAR 114 2 10 126 99 1 8 108 85,71%
109. BLAGOVICA 3 112 19 37 1 172 2 107 11 41 1 162 94,19%
110. DOMŽALE 4 30 269 41 203 547 8 37 269 42 213 569 104,02%
111. GRS KAMNIK 0 0
112. JANEZ TRDINA 3 9 157 48 31 248 2 10 168 13 37 230 92,74%
113. KAMNIK 26 59 782 88 337 1292 29 52 795 83 344 1.303 100,85%
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114. PLEZALNI KLUB KAMNIK                  novo 0
115. KOMENDA 3 10 203 17 46 279 3 8 197 14 19 241 86,38%
116. MORAVČE 5 163 13 49 230 1 3 129 11 43 187 81,30%
117. ONGER 2 7 85 14 43 151 2 6 97 15 39 159 105,30%
SKUPAJ MDO PD KAMNIŠKO B. 38 123 1885 242 756 1 3045 45 118 1861 190 744 1 2.959 97,18%

MDO PD NOTRANJSKE A+ A B S+Š P+O OPP Skupaj A+ A B S+Š P+O OPP Skupaj
118. AVTOMONTAŽA 41 6 5 52 53 3 7 63 121,15%
119. BLAGAJANA 19 132 9 66 226 14 120 7 57 198 87,61%
120. BOROVNICA 1 34 3 22 60 2 26 6 26 60 100,00%
121. CERKNICA 1 4 110 6 6 127 2 5 108 8 9 132 103,94%
122. PK EKSTREM                         1 16 3 2 22 13 2 5 20 90,91%
123. HORJUL 7 123 21 74 225 7 122 20 89 238 105,78%
124. LOGATEC 5 108 9 12 134 1 3 100 5 8 117 87,31%
125. PANORAMA 7 1 8 4 4 50,00%
126. PRESERJE-PODPEČ 2 124 6 310 442 1 111 8 337 457 103,39%
127. ROVTE 1 1 24 4 22 52 3 37 8 24 72 138,46%
128. PD REGA LOG 50 4 4 58 47 4 1 52 89,66%
129. PLEZALNO DR. GRIF 10 10 1 9 10 100,00%
130. SNEŽNIK V LOŠKI DOLINI 1 21 3 25 1 21 2 4 28 112,00%
131. SVETI VID 68 8 5 81 52 9 2 63 77,78%
132. ŠPD KORENJAK 1 2 8 11 2 12 14 127,27%
133. ŠENTJOŠT 7 30 26 43 106 7 19 20 37 83 78,30%
134. VRHNIKA 14 455 26 149 644 14 468 33 132 647 100,47%
SKUPAJ MDO PD NOTRANJSKE 2 62 1344 136 739 0 2283 3 57 1304 135 759 0 2.258 98,90%

MDO PD PODRAVJA A+ A B S+Š P+O OPP Skupaj A+ A B S+Š P+O OPP Skupaj
135. BREZJE 63 6 4 73 60 2 4 66 90,41%
136. CIRKULANE 3 46 1 30 80 3 50 1 30 84 105,00%
137. DONAČKA GORA 2 59 14 30 105 1 66 12 29 108 102,86%
138. DRAVA 4 151 30 34 219 4 168 18 28 218 99,54%
139. GRS MARIBOR 0 0
140. FRAM 2 18 261 43 99 423 2 15 267 40 97 421 99,53%
141. HALOZE 1 31 32 1 36 37 115,63%
142. JAKOB ALJAŽ 6 90 1 1 98 5 130 2 137 139,80%
143. KOZJAK-AKADEMSKO  PD 23 33 167 50 90 363 26 35 168 36 80 345 95,04%
144. KOLES.POH.DR. HEJ G.N. 2 97 6 29 134 1 1 106 2 18 128 95,52%
145. LOVRENC NA POHORJU 1 3 105 14 47 170 1 3 98 17 60 179 105,29%
146. MAJŠPERK 67 5 17 89 74 3 15 92 103,37%
147. MAKOLE 2 42 4 51 99 2 48 3 65 118 119,19%
148. MAKS MEŠKO ORMOŽ 7 4 127 17 85 240 5 3 148 17 83 256 106,67%
149. MARIBOR-MATICA 3 10 444 48 149 654 1 8 405 46 98 558 85,32%
150. MARIBORSKI TISK 37 4 41 27 1 28 68,29%
151. MIKLAVŽ 4 77 4 21 106 4 75 2 42 123 116,04%
152. OPLOTNICA 1 104 12 72 189 1 105 8 71 185 97,88%
153. OBČINE KIDRIČEVO 6 72 4 54 136 6 76 5 33 120 88,24%
154. PK 6B PTUJ              2 21 8 8 39 2 12 7 14 35 89,74%
155. PALOMA - SLADKI VRH 1 195 20 25 1 242 185 20 17 1 223 92,15%
156. PIRAMIDA MAR.- PTUJ 2 60 4 4 70 2 53 4 6 65 92,86%
157. PLANIKA 1 97 7 5 110 1 91 7 4 103 93,64%
158. POHORJE 82 1 35 118 83 7 37 127 107,63%
159. POLJČANE 1 7 284 23 222 537 1 7 280 35 211 534 99,44%
160. POŠTA IN TELEKOM MARIBOR 1 136 8 3 148 1 124 7 1 133 89,86%
161. PTUJ 4 22 384 29 132 571 2 9 335 37 242 625 109,46%
162. NAVEZA 9 48 5 31 93 8 54 7 20 89 95,70%
163. RUŠE 3 7 233 11 78 332 3 7 233 10 74 327 98,49%
164. SKALCA HOČE SLIVNICA 10 109 6 52 177 10 111 8 35 164 92,66%
165. SLOVENSKA BISTRICA 1 9 161 11 168 350 10 150 8 185 353 100,86%
166. AK SLOVEN. BISTRICA 27 5 26 10 47 115 20 7 41 9 56 133 115,65%
167. TAM MARIBOR 4 30 119 9 5 167 6 29 118 4 6 163 97,60%
168. TISA MARIBOR 1 43 2 5 51 1 49 2 5 57 111,76%
169. VEČER 2 55 3 6 66 1 58 4 6 69 104,55%
170. ŽELEZNIČAR MARIBOR 70 1 71 75 1 76 107,04%
171. ŽETALE           18 2 6 26 19 1 4 24 92,31%
SKUPAJ MDO PD PODRAVJA 82 202 4.181 422 1.646 1 6534 73 182 4.178 392 1.677 1 6.503 99,53%
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MDO PD POMURJA A+ A B S+Š P+O OPP Skupaj A+ A B S+Š P+O OPP Skupaj
172. GORNJA RADGONA 1 5 157 33 96 292 1 6 130 30 97 1 265 90,75%
173. GORIČKO TROMEJA                            novo 0
174. HAKL 11 3 110 8 150 282 10 2 124 8 132 276 97,87%
175. LENART 1 8 207 20 55 291 1 9 221 19 51 301 103,44%
176. LENDAVA 50 1 3 54 3 60 1 20 84 155,56%
177. LJUTOMER 136 14 12 162 149 10 38 197 121,60%
178. MATICA MURSKA SOBOTA 3 6 200 20 108 35 372 1 6 215 42 71 32 367 98,66%
179. MURA 9 94 7 4 114 7 84 3 4 98 85,96%
SKUPAJ MDO PD POMURJA 16 31 954 103 428 35 1567 13 33 983 113 413 33 1.588 101,34%

MDO PD POSOČJA A+ A B S+Š P+O OPP Skupaj A+ A B S+Š P+O OPP Skupaj
180. AJDOVŠČINA 6 41 212 22 66 347 4 40 194 15 77 330 95,10%
181. SPD BENEČIJA 20 20 30 30 150,00%
182. BOVEC 2 4 68 3 38 115 6 3 76 5 11 101 87,83%
183. BRDA 103 3 29 135 107 3 65 175 129,63%
184. CERKNO 2 24 160 20 43 249 23 162 16 54 255 102,41%
185. DR.EKSTR. ŠPORTOV 2 2 21 7 32 2 26 8 3 39 121,88%
186. GRS BOVEC 0 0
187. IDRIJA 12 26 135 43 83 299 10 25 115 46 106 302 101,00%
188. JAVORNIK-ČRNI VRH 4 44 4 5 57 5 45 5 6 61 107,02%
189. KOBARID 3 110 19 50 182 1 5 108 20 63 197 108,24%
190. KRIŽNA GORA 2 13 75 12 71 8 181 1 14 71 12 50 8 156 86,19%
191. NOVA GORICA 10 68 497 46 168 789 14 61 493 33 234 835 105,83%
192. PODBRDO 6 127 7 21 161 6 119 4 14 143 88,82%
193. SPD V GORICI 123 123 113 113 91,87%
194. TOLMIN 6 29 374 29 232 670 2 26 363 37 223 651 97,16%
195. VALENTIN STANIČ KANAL 2 6 43 1 55 107 3 4 39 3 45 94 87,85%
 SKUPAJ MDO PD POSOČJA 44 226 2112 216 861 8 3467 41 214 2061 207 951 8 3.482 100,43%

MDO PRIMORSKO NOTR. PD A+ A B S+Š P+O OPP Skupaj A+ A B S+Š P+O OPP Skupaj
196. BRKINI 16 5 2 23 1 14 4 1 20 86,96%
197. DP KOPER 2 24 4 37 67 1 29 7 31 68 101,49%
198. PIRAN                      30 13 65 108 19 7 66 92 85,19%
199. OBALNI ALPIN.KLUB 21 27 6 54 17 20 4 41 75,93%
200. OBALNO-KOPER 4 18 392 25 178 617 3 13 351 20 126 513 83,14%
201. PK DIVAČA 8 5 10 23 5 5 15 25 108,70%
202. ŠPK PLUS                                                 0 5 2 5 12
203. PODNANOS 7 67 21 32 127 9 53 15 45 122 96,06%
204. POSTOJNA 5 223 13 102 343 1 3 179 11 90 284 82,80%
205. ŠD PROTEUS                                           0 3 2 5
206. SEŽANA 4 14 225 19 82 344 5 14 216 10 47 292 84,88%
207. SLAVNIK            3 2 72 8 13 98 1 2 55 1 3 62 63,27%
208. SNEŽNIK-ILIRSKA BISTRICA 5 3 184 14 172 378 4 3 159 9 173 348 92,06%
209. SPD TRST 210 210 197 197 93,81%
210. VIPAVA 3 8 84 28 72 195 4 6 84 24 55 173 88,72%
SKUPAJ MDO PRIM. NOTR. PD 19 80 1562 161 765 0 2587 20 67 1389 121 657 0 2.254 87,13%

SAVINJSKI MDO PD A+ A B S+Š P+O OPP Skupaj A+ A B S+Š P+O OPP Skupaj
211. ATOMSKE TOPLICE 1 88 10 54 153 2 1 58 5 39 105 68,63%
212. BOČ-KOSTRIVNICA 93 7 33 133 104 9 32 145 109,02%
213. CELJE-MATICA 25 43 214 53 327 662 24 34 204 70 368 700 105,74%
214. DOBRNA          5 74 5 19 7 110 5 81 4 23 7 120 109,09%
215. DOBROVLJE-BRASLOVČE 7 175 38 125 345 6 159 44 161 370 107,25%
216. DR. ŠALEŠKI ALP.ODSEK 4 4 41 3 10 62 3 6 45 8 31 93 150,00%
217. GALICIJA                14 137 3 72 226 12 141 3 84 240 106,19%
218. DRAMLJE 3 8 82 5 52 150 2 7 78 11 52 150 100,00%
219. GORNJI GRAD 3 8 192 28 70 2 303 8 220 34 68 2 332 109,57%
220. GRMADA CELJE 17 18 261 18 150 464 9 27 231 18 70 355 76,51%
221. GRS CELJE 0 0
222. K2                                                              0 1 15 1 35 52
223. LIBOJE 2 120 7 31 160 2 109 6 36 153 95,63%
224. LJUBNO OB SAVINJI 2 9 194 20 73 298 1 10 200 22 63 296 99,33%
225. LOČE 5 82 5 45 137 4 77 8 8 97 70,80%
226. LOŽNO SV.FLORJAN 1 84 2 10 97 1 85 3 13 102 105,15%
227. LUČE 2 110 21 35 168 2 107 24 34 167 99,40%
228. MOZIRJE 3 88 25 37 153 2 92 20 38 152 99,35%
229. NAZARJE 7 148 31 86 272 7 173 30 87 297 109,19%
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230. OJSTRICA 6 94 3 51 154 5 82 1 60 148 96,10%
231. ŠD PAJKI                                                   0 1 17 4 66 88
232. PK RIFNIK               5 9 9 5 12 40 3 8 10 4 17 42 105,00%
233. PK ROG. SLATINA   1 4 8 13 1 1 3 5 38,46%
234. POLZELA 1 13 119 25 246 404 1 13 135 20 220 389 96,29%
235. PREBOLD 1 92 3 8 104 3 72 6 16 97 93,27%
236. PREVORJE 14 14 10 10 71,43%
237. PRISTAVA 35 5 35 75 30 2 6 38 50,67%
238. POŠTA IN TELEKOM CELJE 1 9 106 5 6 127 1 6 115 6 6 134 105,51%
239. REČICA OB SAVINJI 5 106 25 71 207 1 6 119 17 81 224 108,21%
240. SLIVNICA PRI CELJU 5 5 59 12 56 137 6 6 64 15 67 158 115,33%
241. SLOGA-ROGATEC 3 53 5 28 89 2 51 4 36 93 104,49%
242. SLOVENSKE KONJICE 7 8 252 17 188 472 5 11 234 14 205 469 99,36%
243. PK SLOVENSKE KONJICE 21 10 37 68 1 24 15 50 90 132,35%
244. SOLČAVA 4 10 5 1 20 5 13 4 2 24 120,00%
245. SPIN 6 6 4 4 66,67%
246. ŠEMPETER V SAVINJ. DOLINI 1 10 115 7 41 174 1 9 111 7 49 177 101,72%
247. ŠENTJUR 6 80 8 52 146 5 94 5 82 186 127,40%
248. ŠKALE-HRASTOVEC 1 110 14 32 157 1 137 16 28 182 115,92%
249. ŠMARJE PRI JELŠAH 3 6 76 4 9 98 5 2 76 6 9 98 100,00%
250. ŠMARTNO OB PAKI 1 6 104 10 42 163 1 6 96 12 35 150 92,02%
251. ŠOŠTANJ 1 16 221 41 96 375 1 17 225 34 73 350 93,33%
252. TABOR 1 40 3 30 74 1 46 6 37 90 121,62%
253. VELENJE 2 19 491 32 183 727 1 17 487 31 265 801 110,18%
254. VINSKA GORA 5 88 16 38 147 4 81 16 38 139 94,56%
255. VITANJE 3 61 9 17 90 5 58 5 16 84 93,33%
256. VOJNIK 1 139 7 16 163 3 132 11 64 210 128,83%
257. VRANSKO 1 7 56 14 43 121 6 55 8 42 111 91,74%
258. VRELEC 7 80 10 3 100 6 109 9 6 130 130,00%
259. ZABUKOVICA 4 9 147 26 109 295 3 8 147 17 98 273 92,54%
260. ZREČE 11 178 18 118 325 11 177 20 141 20 369 113,54%
261. ŽALEC 1 1 90 13 93 198 1 2 84 19 112 218 110,10%
262. ŽELEZAR ŠTORE 2 60 2 1 65 3 55 45 103 158,46%
263. ŽELEZNIČAR CELJE 1 56 3 57 117 53 3 63 119 101,71%
264. ZAVOD ZZZV CELJE 16 196 4 8 224 4 204 8 7 223 99,55%
265. ZGORNJ.ALP.KLUB RINKA 1 6 7 2 15 1 18 257,14%
266. ŽUSEM 46 4 1 51 39 4 1 44 86,27%
SKUPAJ SAVINJSKI MDO PD 90 327 5.603 654 2.957 9 9640 83 303 5.641 673 3.285 29 10.014 103,88%

MDO PD ZASAVJA A+ A B S+Š P+O OPP Skupaj A+ A B S+Š P+O OPP Skupaj
267. BOHOR-SENOVO 4 119 18 41 182 2 127 11 54 194 106,59%
268. BREŽICE 7 41 283 16 115 462 5 36 260 12 65 378 81,82%
269. DOL PRI HRASTNIKU 3 56 3 90 152 3 53 3 78 137 90,13%
270. HRASTNIK 2 86 5 52 145 1 2 94 3 40 140 96,55%
271. KUM 3 191 10 17 221 1 176 8 9 194 87,78%
272. LAŠKO 3 173 34 32 242 4 173 13 47 237 97,93%
273. LISCA-SEVNICA KRŠKO 12 333 40 48 433 1 13 289 30 47 1 381 87,99%
274. LITIJA 6 28 280 24 47 385 8 30 270 18 55 381 98,96%
275. PK LAŠKO 7 5 25 37 4 2 7 13 35,14%
276. POSAVSKI ALP. KLUB 2 5 46 7 23 83 1 7 60 11 27 106 127,71%
277. DRUŠTVO PROSTI ČAS 5 5 7 17 2 7 4 13 76,47%
278. RADEČE 3 177 14 41 235 5 172 11 47 235 100,00%
279. RIMSKE TOPLICE 197 20 59 276 207 14 74 295 106,88%
280. PK RIMSKE TOPLICE                             novo 0
281. TRBOVLJE 3 2 86 9 61 161 3 3 77 7 74 164 101,86%
282. VIDEM 1 3 115 3 14 136 2 3 126 1 28 160 117,65%
283. ZAGORJE OB SAVI 2 10 222 22 32 288 3 8 211 23 38 283 98,26%
SKUPAJ MDO PD ZASAVJA 21 119 2376 235 704 0 3455 24 117 2301 174 694 1 3.311 95,83%

SKUPAJ PZS 604 2.507 34.982 3.626 13.367 73 55.159 594 2.334 34.103 3.358 13.457 129 53.975 97,85%

Vseh društev včlanjenih v PZS v letu 2014  283
Društva GRS    9
Nova društva včlanjena v letu 2014  3
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Svetovalna pisarna PZS za planinske koče - 
Poziv planinskim društvom
Planinska zveza Slovenije je v letu 2012 ustanovila svetovalno pisarno, ki je namenjena nudenju strokovne pomoči posameznim 
planinskim društvom (PD) pri obnovi in investicijah v planinske koče. Svetovalna pisarna deluje v okviru gospodarske komisije in 
nudi planinskim društvom svetovanje pri:
•	 izgradnji	malih	čistilnih	naprav	za	odpadne	vode	(MČN)	na	planinskih	kočah,
•	 ravnanju	z	odpadki	v	planinskih	kočah,
•	 energetski	oskrbi	planinskih	koč,
•	 požarni	varnosti	planinskih	koč.

Planinska društva, ki so lastniki planinskih koč in imajo interes pridobiti svetovanje pri omenjenih obnovah in investicijah v planinskih 
kočah, zato vabimo, da do 17.04.2015, pošljejo informativno prijavo na elektronski naslov: svetovalna.pisarna@pzs.si. Za dodatne informacije 
in pojasnila posredujte sporočilo na navedeni el. naslov ali pokličite tel. št.: 01 43 45 683 (Dušan Prašnikar, strokovni sodelavec GK PZS).

V informativni prijavi navedite:
•	 za	katero	planinsko	kočo	želite	pridobiti	svetovanje,
•	 na	katerem	področju	PD	potrebuje	svetovanje,
•	 kratek	opis	že	izvedenih	aktivnosti	in	usmeritve	PD	na	področju	svetovanja,
•	 podatke	o	kontaktni	osebi	PD,	ki	bo	sodelovala	pri	nadaljnjih	usklajevanjih	s	področja	svetovanja.

OPOMBA: z informativno prijavo PD ne sprejema nobenih obveznosti. Svetovanje bo za planinska društva, ki izpolnjuje sklepe Skupščine 
PZS in UO PZS, ter sodelujejo z GK PZS, brezplačno.

Svetovalna pisarna bo prejete informativne prijave preučila in v roku 30 dni posredovala odgovor prijavitelju o možnostih vključitve v 
svetovanje in predlog nadaljnjih ukrepov. 

Svetovalna pisarna bo sodelujočim planinskim društvom, ki imajo namen zgraditi ali obnavljati čistilne naprave, poleg svetovanja pri izbiri 
ustrezne tehnologije čiščenja in izbiri najboljšega ponudnika, pomagala tudi pri pridobivanju finančnih sredstev na različnih javnih razpisih. 

Lep planinski pozdrav!

Načelnik GK PZS:  Predsednik PZS:
Janko Rabič   Bojan Rotovnik



O B V E S T I L A  P L A N I N S K E  Z V E Z E  S L O V E N I J E 39

Podeljevanje certifikata 
»Družinam prijazna planinska koča«

Na podlagi 7. člena Pravilnika o podeljevanju certifikata »Družinam prijazna planinska koča« objavljamo 

POZIV ZA ODDAJO VLOG  
Planinska zveza Slovenije nadaljuje z podeljevanjem certifikata »Družinam prijazna planinska koča«. Ta certifikat bodo prejele koče, 
ki bodo s svojim celostnim delovanjem poskrbele, da bodo družine na kočah zaželeni gostje.

Od leta 2013 je bilo podeljenih 17 certifikatov »Družinam prijazna planinska koča«. Certifikat  se podeljuje za tri različne starostne skupine 
otrok (do 3. leta starosti, od 3. do 7. leta starosti in od 7. do 14. leta starosti). 

Planinska društva, ki imajo planinske koče in ki izpolnjujejo pogoje za vsaj eno starostno kategorijo otrok, vabimo, da se vključijo v pro-
gram. Za podelitev certifikata lahko zaprosi planinsko društvo ali druga pravna oseba, ki upravlja s posamezno planinsko kočo in izpolnjuje 
sklepe Skupščine PZS in UO PZS, ter sodeluje z GK PZS. 

Rok za oddajo vlog, v katerih je potrebno navesti, katero kočo vključujete v ocenjevanje, je 17. april 2015. Vlogo je potrebno poslati po 
elektronski pošti na naslov: gospodarska.komisija@pzs.si.

Vključitev zainteresiranih planinskih društev in koč v program je izključno na prostovoljni osnovi. Vsako planinsko društvo se odloči, ali 
želi sodelovati in s katerimi svojimi kočami. 

Certifikat »Družinam prijazna planinska koča« se podeljuje za obdobje 4 let. Po tem obdobju mora planinsko društvo ponovno prijaviti 
svojo kočo za pregled. Planinska koča, ki je prejela certifikat, mora ves čas izpolnjevati zahteve, ki so bile potrebne za njegovo pridobitev. 

Stroške izdelave certifikata, ki vključuje znak, listino in stroške prvega ogleda planinske koče krije PZS, stroške vsakega naslednjega obiska, 
v kolikor bo potreben, pa PD.
 
Načelnik Gospodarske komisije PZS:   Predsednik strokovne komisije: Predsednik PZS:
Janko Rabič     Drago Dretnik Bojan Rotovnik
 
Priloge:
- Vprašalnik za podeljevanje certifikata »Družinam prijazna planinska koča«
- Pravilnik o podeljevanju certifikata »Družinam prijazna planinska koča«
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Podeljevanje certifikata 
»Okolju prijazna planinska koča«

Na podlagi 7. člena Pravilnika o podeljevanju certifikata »Okolju prijazna planinska koča« objavljamo 

POZIV ZA ODDAJO VLOG  
Planinska zveza Slovenije nadaljuje z podeljevanjem certifikata »Okolju prijazna planinska koča«. Ta certifikat bodo prejele koče, 
ki s svojim celostnim delovanjem čim manj vplivajo na okolje. 

Doslej je certifikat prejelo 15 planinskih koč in PUS Bavšica. 

Vprašalnik za pridobitev certifikata je sestavljen iz sedmih poglavij. Vsako poglavje vsebuje dve vrsti kriterijev in sicer kriterije, ki jih koča 
mora izpolnjevati in kriterije, ki naj bi jih izpolnjevala. Slednji kriteriji se točkujejo, in od skupnega števila 102 točk, jih mora koča za pri-
dobitev znaka doseči vsaj 34. Vprašalnik je priloga tega poziva.

Vsa planinska društva, ki imajo planinske koče, vabimo, da se vključijo v program. Za podelitev certifikata lahko zaprosi planinsko društvo 
ali druga pravna oseba, ki upravlja s posamezno planinsko kočo in izpolnjuje sklepe Skupščine PZS in UO PZS.  Rok za oddajo vlog, v 
kateri je potrebno navesti, katero kočo vključujete v ocenjevanje, je 17. april 2015.  Vlogo je potrebno poslati po elektronski pošti na naslov: 
gospodarska.komisija@pzs.si.

Vključitev zainteresiranih planinskih društev in koč v program poteka izključno na prostovoljni osnovi. Vsako planinsko društvo se odloči, 
ali želi sodelovati in s katerimi svojimi kočami. 

Certifikat »Okolju prijazna planinska koča« se podeljuje za obdobje 4 let. Po tem obdobju mora planinsko društvo ponovno prijaviti svojo 
kočo za pregled. Planinska koča, ki je prejela certifikat, mora ves čas izpolnjevati zahteve, ki so bile potrebne za njegovo pridobitev. 

Stroške izdelave certifikata, ki vključuje znak in listino ter stroške prvega ogleda planinske koče krije PZS, stroške vsakega naslednjega 
obiska, v kolikor bo potreben, pa PD.

Načelnik Gospodarske komisije PZS:  Predsednik strokovne komisije:  Predsednik PZS:
Janko Rabič     Drago Dretnik  Bojan Rotovnik
 
Priloge:
- Vprašalnik za podeljevanje certifikata »Okolju prijazna planinska koča«
- Pravilnik o podeljevanju certifikata »Okolju prijazna planinska koča«



O B V E S T I L A  P L A N I N S K E  Z V E Z E  S L O V E N I J E 41

Na podlagi podpisane pogodbe o sodelovanju in podpisanega letnega načrta sodelovanja med Slovensko vojsko in Planinsko zve-
zo Slovenije, objavlja Planinske zveze Slovenije

RAZPIS
za koriščenje cestnih prevozov opreme za planinske tabore in izposojo šotorov za planinske tabore v letu 2015.

Slovenska vojska je v preteklih letih izvedla reorganizacijo svojega delovanja. V tem sklopu je tudi sprememba sodelovanja z civilnim 
okoljem, kamor spada tudi planinska organizacija. Zaradi preglednejšega poslovanja mora letos vso sodelovanje med SV in planinskimi 
društvi potekati preko PZS. To pomeni, da se morajo na ta razpis prijaviti tudi planinska društva, ki so imele direktne dogovore z lokalnimi 
vojašnicami. 

Predmet razpisa: do 3.000 km cestnih prevozov opreme za planinske tabore in izposoja 50 členov šotorov za izvedbo planinskih taborov 
v letu 2015. 

Razpis je namenjen planinskim društvom, ki organizirajo planinske tabore za mlade planince. Planinska društva, ki skupaj organizirajo 
planinske tabore naj oddajo skupno prijavo. 

Na razpisu lahko sodelujejo samo tista planinska društva, ki izpolnjujejo sklepe Skupščine PZS in UO PZS ter sodelujejo z MK PZS. 

V vlogi je potrebno navesti:
Društva, ki bodo kandidirala za cestne prevoze opreme s kamionom v planinske tabore naj navedejo: 
•	 naziv planinskega društva (če organizira tabor več društev se naj navedejo vsa),
•	 kraj taborjenja, 
•	 termin taborjenja, 
•	 temin prevoza opreme v tabor, 
•	 termin prevoza opreme iz tabora, 
•	 število udeležencev tabora in število spremljevalcev, 
•	 predvideno število opravljenih kilometrov.

 Društva, ki bodo kandidirala za izposojo šotorov za planinske tabore naj navedejo: 
•	 naziv planinskega društva (če organizira tabor več društev se naj navedejo vsa),
•	 kraj taborjenja, 
•	 termin taborjenja oz. termin za izposojo šotorov,
•	 število udeležencev tabora in število spremljevalcev, 
•	 število členov šotorov. 

Vlogo je treba poslati priporočeno na naslov Planinska zveza Slovenije, Dvorakova 9, p.p.: 214, 1001 Ljubljana, ali oddati v glavni pisarni 
PZS v času uradnih ur. Vloga mora biti v zaprti kuverti s pripisom: »JAVNI RAZPIS PREVOZI, IZPOSOJA ŠOTOROV«

Rok za oddajo vlog je 31. marec 2015. Nepravočasno oddanih vlog ocenjevalna komisija ne bo upoštevala. 

Rezultati izbora bodo znani do 20. aprila 2015 in bodo javno objavljeni. 

Dodatne informacije in pojasnila dobite pri strokovni sodelavki mladinske komisije Veroniki Susman, e-mail: veronika.susman@pzs.
si ali na tel.: 01 43 45 689.

Lep planinski pozdrav!

Matej Planko,   Bojan Rotovnik, 
generalni sekretar PZS predsednik PZS



42

Na podlagi sklenjenega dogovora in podpisanega letnega načrta sodelovanja med Slovensko vojsko in Planinsko zvezo Slovenije, 
objavlja Gospodarska komisija Planinske zveze Slovenije

RAZPIS
za koriščenje helikopterskih prevozov opreme in materiala za namen ekološke sanacije planinskih koč v letu 2015.

Predmet razpisa: do 17 ur helikopterskih poletov helikopterja SV za prevoz materiala za ekološko sanacijo planinskih postojank v letu 2015. 
SV bo prevoze opravljala izključno s Helikopterjem BELL 412, ki lahko naenkrat prenese največ 600 kg tovora. Leti bodo namenjeni 
izključno prenosom tovorov, montaži opreme pri gradnji pa ne.

Razpis je namenjen planinskim društvom, ki upravljajo planinske  koče I. in II. kategorije. Za koče I. kategorije je namenjeno 11 ur, za koče 
II. kategorije pa 6 ur helikopterskih prevozov. V primeru neizkoriščenosti ur v posamezni skupini, se lahko helikopterske ure prenesejo v 
drugo skupino. Posamezno planinsko društvo bo lahko koristilo največ dve uri helikopterskih poletov, v primeru neizkoriščenosti odo-
brenih ur ali manjšega števila prijavljenih projektov pa tudi več. Priporočljive so skupne prijave več planinskih društev, za kar dobi prijava 
pri ocenjevanju dodatno število točk, ki pa so možne le v primeru, da bo tudi helikopterski prevoz skupen za več koč hkrati. Kriteriji za 
ocenjevanje vlog so priloga tega razpisa.

Ure helikopterskih prevozov bodo dodeljene samo tistim planinskim društvom, ki izpolnjujejo sklepe Skupščine PZS in UO PZS, ter 
sodelujejo z GK PZS. 

V vlogi je potrebno navesti:
Naziv planinskega društva, ime planinske koče, v primeru, da leži planinska koča v zavarovanem območju, navedite v katerem, opis pred-
videne investicije, termin predvidene investicije, maso in opis tovora, ki ga je potrebno prepeljati, predviden termin prevozov. Vlogi je 
potrebno priložiti podroben opis investicije in projektno dokumentacijo, v kolikor planinsko društvo z njo razpolaga.

Vlogo je treba poslati priporočeno na naslov Planinska zveza Slovenije, Gospodarska komisija, Dvorakova 9, p.p.: 214, 1001 Ljubljana, 
ali oddati v glavni pisarni PZS v času uradnih ur. Vloga mora biti v zaprti kuverti s pripisom: »JAVNI RAZPIS HELIKOPTERSKI PREVOZI«
Rok za oddajo vlog je 31. marec 2015. Nepravočasno oddanih vlog ocenjevalna komisija ne bo upoštevala. 

Rezultati izbora bodo znani do 10. aprila 2015 in bodo javno objavljeni. Z izbranimi planinskimi društvi bo sklenjen dogovor za koriščenje 
helikopterskih prevozov v letu 2015.

Dodatne informacije in pojasnila dobite pri strokovnem sodelavcu gospodarske komisije Dušanu Prašnikarju, e-mail: dusan.prasnikar@
pzs.si ali na tel.: 01 43 45 683.

Lep planinski pozdrav!

Načelnik GK PZS:    Predsednik PZS:
Janko Rabič   Bojan Rotovnik
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