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POROČILA za leto 2013 
 

GOSPODARSKA KOMISIJA PZS 
 

 
 
I. UVOD: 
Gospodarska komisija (GK) obravnava vprašanja s področja gospodarjenja in upravljanja planinskih objektov. 
Usklajuje normative za gradnjo, predelavo, obnovo, vzdrževanje in označevanje planinskih zgradb, obvešča 
upravljavce planinskih koč in koordinira izobraževanje osebja, ki dela v planinskih kočah. 
Gospodarska komisija se je v letu 2013 sestala na 4. sejah, imela pa je tudi pet korespondenčnih sej, ki so bile 
potrebne predvsem zaradi nesklepčnosti na rednih sejah. 
Od 24. 9. 2013 deluje v okviru GK PZS tudi Podkomisija za visokogorske koče, ki obravnava problematiko koč 
I. kategorije.  

Organ Načelnik Člani seje 

GK PZS Aleš Glavnik, 
PD Maribor 
Matica 

Drago Dretnik, PD Mežica 
Janez Kratnar, PD Ljubljana Matica 
Janez Bizjak, PD Dovje Mojstrana 
Dragica Andrejc, PD RPD Dolga pot 
Dravograd 
Miro Pogačar, PD Radovljica 
Janez Omahen, PD Grosuplje 
Manja Rajh, PD Celje Matica 
Aleš Jenko, PD Ljubljana Matica 
Jože Bobovnik, PD Fram 
Tina Medved, PD Tolmin 
Tina Leskošek, PD Rašica 
Urša Erman, PD Rašica 

9. seja, 26. 2. 2013 
10. seja, 18. 6. 2013 
11. seja, 24. 9. 2013 
12. seja, 10. 12. 
2013 
4. korespondenčna 
seja, 8. 3. 2013 
5. korespondenčna 
seja, 12. 3. 2013 
6. korespondenčna 
seja, 31. 7. 2013 
7. korespondenčna 
seja, 10. 10. 2013 
8. korespondenčna 
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seja, 18. 12. 2013 

Podkomisija 
za 
visokogorske 
koče 

Aleš Jenko,  
PD Ljubljana 
Matica 

Jana Remic, PD Radovljica 
Marica Okršlar, PD Gorje  
Janko Rabič, PD Jesenice  
Franc Erlah, PD Srednja vas v Bohinju 
 

1. seja, 14. 10. 2013 
2. seja, 2. 12. 2013 
 

 
II. SVETOVALNA PISARNA 
Svetovalna pisarna deluje v okviru Gospodarske komisije Planinske zveze Slovenije in je bila ustanovljena na 
podlagi sklepa komisije 31. maja 2012. S svojim delom je nadaljevala tudi v letu 2013. Konec aprila 2013 je bil 
objavljen poziv Planinskim društvom za oddajo informativnih prijav za pridobitev svetovanja.  
Glavni razlogi za ustanovitev svetovalne pisarne: 

 Zgolj četrtina planinskih koč pri nas ima zgrajene čistilne naprave 

 Roki določeni v Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih 
naprav 

 Dane pobude in velik interes planinskih društev 

 V večini planinskih društev nimajo strokovnjakov za izvajanje takšnih projektov, kot je npr. 
izgradnja čistilne naprave 

 Nezadovoljivo urejena požarna varnost na planinskih kočah 

 Svetovanje planinskim društvom pri različnih obnovah planinskih koč 

 Izvajanje skupnih projektov v okviru Planinske zveze Slovenije 

 Svetovanje planinskim društvom pri različnih obnovah planinskih koč 

 Izvajanje skupnih projektov v okviru Planinske zveze Slovenije 
 
Svetovalna pisarna 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 
 
Izvršeno delo v letu 2013: 
 
Posodobitev priročnika 
V letu 2012 je bil izdelan »Priročnik za vodenje investicije za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav 
zmogljivosti do 50 populacijskih enot«. Sestavljen je tako, da investitorja vodi skozi cel postopek od prve 
ideje do polnega obratovanja MKČN. Zaradi sprememb zakonodaje je bil v letošnjem letu priročnik noveliran, 
spremenjen je tudi seznam ponudnikov čistilnih naprav.  
 
Obiski planinskih koč 
Na osnovi pismenih vlog posameznih planinskih društev je bil v času od 10. 5. do 21. 11. 2013 opravljen 
pregled na naslednjih kočah: Dom na Kofcah, PD Tržič, Dom pod Storžičem, PD Tržič, Koča na Dobrči, PD 
Tržič, Koča na Hleviški planini, PD Idrija, Planinski rudarski dom na Kalu, PD Hrastnik, Kosijev dom na 
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Vogarju, PD Železničar Ljubljana, Kovinarska koča v Krmi, PD Javornik-Koroška Bela, Koča na Travniku, PD 
Ljubno ob Savinji, Dom na Poreznu, PD Cerkno, Planinski dom na Bukovici, PD Žalec, Koča na Doliču, PD 
Gorje, Koča na planini Kuhinja, PD Kobarid, Mengeška koča na Gobavici, PD Mengeš, Dom na Šmohorju, PD 
Laško, Planinski dom na Kumu, PD Trbovlje, Dom Zorka Jelinčiča na Črni prsti, PD Podbrdo, Vojkova koča na 
Nanosu, PD Postojna. 
 
Ob obisku planinskih koč je bilo opravljeno naslednje: 

 terenski ogled obstoječega ravnanja z odpadno vodo, 

 pogovor s predstavniki planinskih društev, ki so lastniki koč ter oskrbniki ali najemniki, 

 predana prisotnim sta bila predana Priročnik za vodenje investicije za izgradnjo MKČN do 50 PE in 
knjiga Smernice za okolju primerno tehniko na planinskih kočah, 

 planinskemu društvu je bilo posredovano pismeno mnenje o možnih tehnologijah čiščenja na njihovi 
koči ter lokaciji čistilne naprave,  

 seznanitev predstavnikov PD z možnostjo pridobivanja sredstev za sofinanciranje gradnje, 

 izdelana je bila primerjava ponudb za izgradnjo MBČN na dveh planinskih kočah. 
Svetovalna pisarna je sodelovala pri koordinaciji izgradnje čistilnih naprav na Planinskem domu pri Krnskih 
jezerih (PD Nova Gorica) in Vodnikovem domu na Velem polju (PD Srednja vas v Bohinju).  
 
III. MEDNARODNO SODELOVANJE: 
Komisija za koče in poti CAA je imela 13. in 14. maja 2013 svoj redni letni sestanek, katerega se je udeležil 
Drago Dretnik, predstavnik PZS v Komisiji za koče in poti CAA. Sestanek, ki so se ga udeležili predstavniki 7 
alpskih držav, članic CAA, je potekal v planinski koči Chalet Alpin du Tour v kraju Le Tour pri Chamonixu v 
Franciji. Na sestanku so se obravnavale naslednje teme:  

a) Poročilo o izvajanju projekta »Energetska učinkovitost pri gradnji planinskih koč«. 
b) Pravne podlage za upravljanje s planinskimi potmi. 
c) Konflikti med uporabniki planinskih poti (npr. turno kolesarjenje, downhill …). 
d) Financiranje vzdrževanja in označevanja poti. 
e) Sodelovanje s turističnimi organizacijami pri vzdrževanju poti. 
f) Pokroviteljstvo. 
g) Zmanjševanje ledenikov – problemi pri visokogorskih poteh. 

 
IV. PREMOŽENJSKA VPRAŠANJA 
GK je v zadnjih 10 letih v skladu s sklepom skupščine PZS v Mariboru 1999 pripravila in uskladila pogodbe za 
več planinskih koč v katerih se vzpostavlja solastniško razmerje. V letu 2013 je UO PZS predlagala sklep o 
sklenitvi pogodb o uskladitvi zemljiško knjižnega stanja z dejanskim z naslednjimi planinskimi društvi: 

 PD Kranjska gora za Mihov dom in Kočo na Gozdu 

 PD Podbrdo za Dom Zorka Jelinčiča na Črni prsti 

 PD Postojna za Vojkovo kočo na Nanosu 
 
V. PROJEKT OKOLJU PRIJAZNA PLANINSKA KOČA  

Gospodarska komisija PZS je na svoji 2. seji dne 21.03.2011 obravnavala predlog projekta za 
pridobitev certifikata »Okolju prijazna planinska koča«. S predlogom se je komisija strinjala 
in sprejela sklep št. 9/21-03, da se projekt sprejme in se prične takoj z realizacijo.  
Projekt je bil razdeljen na poskusno fazo v letu 2011 in redno izvedbo od leta 2012 dalje. Na 
poziv PZS se je za izvedbo presoj v letu 2013 prijavilo šest planinskih koč.  
Prijavile so se naslednje koče: Koča na Planini pri Jezeru – PD Integral, Planinski dom na 

Zelenici – PD Tržič, Domžalski dom na Mali planini – PD Domžale, Poštarski dom na Vršiču – PD PTT Ljubljana, 
Valvasorjev dom pod Stolom – PD Radovljica, Roblekov dom na Begunjščici – PD Radovljica. 
Komisija je v dvočlanski sestavi obiskala vse navedene objekte v času od 15. 7. do 27. 9. 2013 in opravila 
presojo na podlagi sprejetih kriterijev. 
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Prejemniki certifikata »Okolju prijazna planinska koča« za obdobje januar 2014 do januar 2018 (planinske 
koče so izpolnile vse zahtevane obvezne kriterije in dosegle zadostno število neobveznih točk): Koča na 
Planini pri Jezeru – PD Integral, Planinski dom na Zelenici – PD Tržič, Domžalski dom na Mali planini – PD 
Domžale, Poštarski dom na Vršiču – PD PTT Ljubljana, Valvazorjev dom pod Stolom – PD Radovljica. 
 
VI. PROJEKT DRUŽINAM PRIJAZNA PLANINSKA KOČA 

Gospodarska komisija PZS je na svoji 6. seji dne 17.4. 2012 obravnavala predlog projekta za 
pridobitev certifikata »Družinam prijazna planinska koča«, ki ga sestavljata listina in znak. S 
predlogom se je komisija strinjala in sprejela sklep št. 3/17-04, da se projekt sprejme in se 
prične z realizacijo. 
Projekt je bil razdeljen na poskusno fazo v letu 2012 in redno izvedbo od leta 2013 dalje. Na 
poziv PZS se je za izvedbo presoj v letu 2013 prijavilo 13 planinskih koč.  

Prijavile so se naslednje koče oziroma planinska društva: Dom na Menini planini – PD Gornji Grad, Koča na 
Blegošu – PD Škofja Loka, Koča na Planini Razor – PD Tolmin, Koča pri Jelenovem studencu – PD Kočevje, 
Domžalski dom na Mali planini – PD Domžale, Valvasorjev dom pod Stolom – PD Radovljica, Planinski dom pri 
Krnskih jezerih – PD Nova Gorica, Kosijev dom na Vogarju – PD Železničar Ljubljana, Dom dr. Klementa Juga v 
Lepeni – PD Nova Gorica, Planinski dom na Zelenici – PD Tržič, Planinski dom na Sviščakih – PD Snežnik Ilirska 
Bistrica, Koča na Planini pri Jezeru – PD Integral, Koča na 
Gozdu – PD Kranjska Gora. 
Komisija je v dvo- ali tričlanski sestavi obiskala vse navedene 
objekte v času od 15. 7. 2012 do 27. 9. 2013 in opravila 
presojo na podlagi sprejetih kriterijev. 
Prejemniki certifikata »Družinam prijazna planinska koča« za 
obdobje januar 2014 do januarja 2018 (planinske koče so 
izpolnile vse zahtevane kriterije): Dom na Menini planini – PD 
Gornji Grad, Koča na Blegošu – PD Škofja Loka, Koča na 
Planini Razor – PD Tolmin, Koča pri Jelenovem studencu – PD 
Kočevje, Domžalski dom na Mali planini – PD Domžale, 
Valvazorjev dom pod Stolom – PD Radovljica, Planinski dom 
pri Krnskih jezerih – PD Nova Gorica, Kosijev dom na Vogarju 
– PD Železničar Ljubljana, Dom dr. Klementa Juga v Lepeni – PD Nova Gorica, Planinski dom na Zelenici – 
PD Tržič, Koča na Planini pri Jezeru – PD Integral, Koča na Gozdu – PD Kranjska Gora. 
 
VII. VZORČENJE ODPADNIH VOD IZ ČISTILNIH NAPRAV NA PLANINSKIH KOČAH 
V lanskem letu smo skupaj s TNP in Centralno čistilno napravo Domžale-Kamnik pristopili k skupnemu 
projektu - sistematični analizi obratovanja obstoječih malih komunalnih čistilnih naprav pri planinskih 
kočah na področju cele Slovenije. Analizo vzorcev so brezplačno opravljali v laboratoriju CČN Domžale-
Kamnik. 
Namen raziskave ni izpostavljati koče, kjer trenutni vzorec ni v skladu s predpisanimi vrednostmi, temveč 
samo ugotoviti dejansko stanje na tem področju. Če iztoki na nekaterih MKČN niso v skladu z zakonodajo, 
poizkušamo ugotoviti vzroke neskladja in lastnikom svetovati, kaj storiti, da se delovanje čistilne naprave 
izboljša. Analizni izvidi so zaupne narave in so posredovani samo lastnikom ČN. 
V letu 2013 je bilo izvedeno vzorčenje na 10 čistilnih napravah pri planinskih kočah.  
Rezultati letošnjega dela na tem projektu so nas še bolj utrdili v prepričanju, da je vzorčenje v naslednjem 
letu ali dveh potrebno izvesti prav na vseh planinskih objektih, ki imajo nameščene čistilne naprave za 
odpadne vode. Le tako bomo dobili realno sliko o dogajanju na tem področju in s svetovanjem lastnikom 
poskušali doseči izboljšanje stanja.  
 
VIII. OSTALA DEJAVNOST GK PZS 

 priprava predloga cen in popustov za planinske koče v letu 2013 za potrditev na UO PZS. 

 GK je na podlagi pripomb iz javne razprave pričela pripravljati novelacijo dokumentov s področja 
GK za potrditev na UO PZS. 
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 Predstavniki GK so sodelovali pri uradnih obiskih planinskih postojank s strani Planinske zveze 
Slovenije. V letu 2013 je bilo obiskanih 24 planinskih postojank. Na podlagi teh obiskov se 
pripravlja register planinskih koč, ki vsebuje najrazličnejše podatke. 

 Organizacija 2. konference o planinskem gospodarstvu, ki je bila 26. 1. 2013 na Igu. 

 Na podlagi poziva Fundacije za šport je pripravila je prioritetni vrstni red vlog na razpis za leto 
2014, na katerega se je prijavilo pet planinskih društev s šestimi projekti. 

 Pripravila je razpis za razdelitev 15 ur helikopterskih poletov helikopterja SV za prevoz materiala 
za ekološko sanacijo planinskih koč na katerega se je prijavilo šest planinskih društev. 

 Na podlagi pregleda objekta je UO PZS predlagala, da podeli status planinske postojanke 
Planinski koči v Tihi dolini. 
 

VIII. ZAKLJUČEK 
GK je v letu 2013 opravila veliko delo na projektih »Okolju prijazna planinska koča«, »Svetovalna pisarna« in 
»Družinam prijazna koča«, še več pozornosti pa bo v prihodnje potrebno posvetiti pridobivanju finančnih 
sredstev za obnovo planinskih postojank, v ta namen se je ob koncu leta pričela izdelovati projektna naloga z 
naslovom Ravnanje z vodnimi viri in odpadnimi vodami na planinskih kočah v RS, na podlagi katere bomo 
pri različnih javnih ustanovah skušali doseči pripravo namenskih razpisov za obnovo planinskih koč. 
 
Poročilo pripravil: 
Klemen Petek, strokovni sodelavec 

Gospodarska komisija UO PZS 
                                  Načelnik: Aleš Glavnik l. r. 

 
 
 

KOMISIJA ZA ALPINIZEM PZS 
 

 
 
Splošna predstavitev in temeljni namen delovanja  
Komisija za alpinizem (KA) je strokovni koordinacijski organ PZS, ki pokriva področje alpinistične dejavnosti. 
KA sestavljajo načelnik in člani komisije. Glavne naloge KA so izvajanje sklepov zbora načelnikov, usklajevanje 
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in usmerjanje razvoja slovenskega alpinizma s poudarkom na vrhunskem alpinizmu, vodenje registra 
alpinističnih kolektivov in njihovih članov, pripravljanje in organiziranje različnih akcij z alpinistično vsebino, 
izvajanje različnih vrst alpinističnih usposabljanj ter podeljevanje nazivov strokovne usposobljenosti, 
predlaganje kandidatov za dosego statusa vrhunskega športnika s področja alpinizma, podeljevanje 
alpinističnih priznanj ter opravljanje drugih nalog s področja alpinistične aktivnosti. 
 
Osnovna predstavitev delovanja KA PZS 
 
Delovanje KA PZS v 2013 
KA ima načelnika in pet članov. V 2013 je bilo pri KA registriranih 61 alpinističnih kolektivov (odsekov in 
klubov), ki so skupaj združevali 2711 registriranih članov (AI, alpinisti, pripravniki in tečajniki). S strani OKS so 
bili potrjeni naslednji rezultati kategorizacije; do 1. 10. 2013: 10 alpinistov – mednarodni razred, 1 alpinist – 
perspektivni razred, 2 alpinista - mladinski razred, 10 alpinistov državni razred. Izbor najuspešnejših 
alpinistov za leto 2012 je bil v Domu Franca Bernika v Domžalah, 23. 1. 2013, skupaj s Komisijo za športno 
plezanje. 
 
V letu 2013 je pot uspešno nadaljevala SMAR – Slovenska mladinska alpinistična reprezentanca pod 
vodstvom Marka Prezlja. Veliko projektov je vezanih na več let skupaj. Nekatere projekte je komisija 
izpeljala sama, nekatere pa s sodelovanjem s posameznimi alpinisti, z vodstvom in službami PZS, s KOTG ter z 
zunanjimi sodelavci ali organizacijami.  
 
Zbor dejavnosti  
 
Seje KA PZS in zbora načelnikov  
 
KA je imela v 2013 štiri redne seje ter zbor načelnikov v mesecu marcu. Vse ostalo delo je potekalo preko 
sodobnih poti obveščanja z namenom prihraniti sredstva in jih nameniti alpinizmu. V okviru KA je deloval še 
Tadej Debevec zadolžen za kategorizacijo, ter Tomo Česen, vodja vzgoje in izobraževanja. Glede na smernice 
novega statuta PZS je delovanje KA bilo ves čas v povezavi s KOTG.  
 

Organ Načelnik(ca) člani Seje 

Komisija za 
alpinizem  

Miha Habjan, 
Akademski AO 

Alen Marinovič, Šaleški AK 
Rok Dečman, AO PD Celje 
Jasna Pečjak, AO PD Domžale 
Matej Kladnik, AO PD Kamnik 

30. 1. 2013 – 2010-10. seja 
28. 5. 2013 – 2010-11. seja 
28. 11. 2013 – 2010-12. seja 
 
Zbor načelnikov, Domžale, 13. 
03. 2013 

 
Kratek opis usposabljanj 
 
Usposabljanja v 2013 
V letu 2013 so bile naslednje vzgojne akcije: izpiti za alpiniste, izpiti za alpinistične inštruktorje in licenčni 
seminar za alpinistične inštruktorje. 
 

Naziv 
usposabljanja 

Termin in lokacija Št. 
udeležencev 
(udeležilo / 
zaključilo) 

Vodja 
usposabljanja 

Člani vodstva 

Izpiti za 
alpiniste 

11. 5. Vršič – zimski del 
12. 5. Vipava – letni del 
1. in 2. 6. Zimski del Vršič, 
letni del Dolžanova 

55 kandidatov 
/ 37 jih zaključi 
+ 1 kandidat 
generacije 

Alen Marinović, 
AI  
 
 

Aljaž Anderle, Janez 
Primožič, Mitja Šorn, 
Matic Standeker, Janez 
Toni, Tomo Šetina, Peter 
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soteska 
14. 5. Velenje in Kranj – 
teorija 
4. 6. Kranj – popravni 
teorija 
Do 30. 9. – izpitna tura 

2012 Jeromel, Mojca Žerjav, 
Peter Bajec, Alen 
Marinovič, Rok Zalokar, 
Slavko Rožič, Tina di 
Batista, Nejc Pozvek, 
Janez Levec, Marko 
Petek, Peter Mežnar, 
Gašper Rak in Tomo 
Česen. 

Izpiti za 
alpinistične 
inštruktorje 

LEDNO PLEZANJE 
Seminar  
27. januar na Vršiču v 
slapovih pod Prisojnikom.  
Praktični del: oprema in 
tehnika plezanja,  
nameščanje varovanje, 
sidrišča in spusti   
Teoretični del: 
Predavanja – Oprema, 
Varnost pri lednem 
plezanju   
 
Izpiti – 1. rok 
10. februar pod 
Prisojnikom.  
Izpit je opravljalo 12 
kandidatov, uspešno ga je 
zaključilo 7 kandidatov. 
 
Izpiti – 2. rok 
17. februar pod 
Prisojnikom. Izpit je 
opravljalo 5 kandidatov, 
ki so ga vsi uspešno 
zaključili. 
 
ZIMSKA IN LEDENIŠKA 
TEHNIKA 
Seminar 
2 in 3. marca na Vršiču. 
Praktični del: ledeniška 
naveza,reševanje iz 
razpoke, opremljenost 
pozimi, uporaba derez in 
cepina, sidrišča in 
varovanje v snegu, spusti 
v snegu, ukrepi ob 
nesreči v plazu, iskanje z 
žolno – različni scenariji, 
odkopavanje iz plazu, 
snežni prerez in norveška 
metoda preskusa 

12 kandidatov 
/ 12 jih zaključi 

Aljaž Anderle, AI  Aljaž Anderle, Tomo 
Česen, Miha Habjan, 
Mitja Šorn, Aleš Česen, 
Peter Jeromel, Janez 
Primožič, Alen Marinovič. 
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stabilnosti snežne odeje. 
Teoretični del: 
Predavanje - Oprema, 
Sneg in snežna odeja, 
sneg, plazovi, priprava na 
turo, obvladovanje 
tveganja, Prva pomoč  
 
Izpiti – 1. rok 
9. marec na Vršiču 
Izpit je opravljalo 12 
kandidatov, uspešno jih 
je izpite opravilo 7. 
 
Izpiti – 2. rok 
24. marec na Zelenici. 
Izpit je opravljalo 5 
kandidatov, ki so ga vsi 
uspešno zaključili. 
 
LETNA TEHNIKA 
Seminar 
13. in 14. april v Tržiču, 
Begunjah in Kranju.  
 
Praktični del: Spusti po 
vrvi in samoreševanje, 
Oprema, vozli, varovanje 
in priprava na vzpon, 
Sidrišča, Reševanje 
poškodovanega 
soplezalca, 
samoreševanje, športno 
plezanje, praktično delo 
na terenu s kompasom in 
GPS. 
 
Teoretični del: javno 
nastopanje (Klemen 
Belhar), osnove 
orientacije in GPS (Aljaž 
Anderle) 
 
Izpiti – 1. rok 
7. in 8. maj v Dovžanovi 
soteski: 
Izpit je opravljalo 11 
kandidatov, uspešno jih 
je opravilo 5. 
 
Izpiti – 2. rok 
30. maj v Dovžanovi 
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soteski. 
Izpit je opravljalo 11 
kandidatov, uspešno jih 
je izpite opravilo 5. 
TEORETIČNI DEL 
Izpiti – 1. rok 
15. maj v Kranju 
Izpit je opravljalo 12 
kandidatov, vsi so 
uspešno opravili izpite. 

Licenčni 
seminar za 
alpinistične 
inštruktorje 

7. 4. – Zelenica 31 
udeležencev 

Alen Marinović Aljaž Anderle, Tomo 
Česen, Alen Marinovič 

 
Strokovni kadri (stanje na dan 31. 12. 2013)  

Naziv  Skupno število 

Alpinistični inštruktorji 232 

Alpinisti 705 

Alpinistični pripravniki 1297 

 
Izvedene aktivnosti (srečanja, tekmovanja, tabori …) 

Naziv aktivnosti Termin in 
lokacija 

Št. udeležencev in vodja Namen 

Tabor Chamonix - 
poletni 

5.–11. 10. 9 alpinistov,  
vodji: Aleš Česen in Miha 
Habjan 

Plezanje mladih perspektivnih 
alpinistov v gorah nad Chamonix-
jem 

Tabor Dolomiti - 
poletni 

1.–4. 8. 12 alpinistov,  
vodji: Tanja in Andrej 
Grmovšek 

Plezanje mladih perspektivnih 
alpinistov v Dolomitih 
(Marmolada). 

Tabor Vršič 14. 9.–15. 9. 10 alpinistov,  
vodji: Matej Kladnik in Blaž 
Navršnik 

Spoznavanje in plezanje v gorah 
nad Vršičem za mlade 
perspektivne alpiniste. 

Mednarodno srečanje 
Cornwall 

12.–19. 5. Miha Habjan in Jan 
Podgornik 

Spoznavanje angleškega načina 
plezanja. 

Zbor alpinistov 23. 11. Organizatorji Soški AO  Neformalno srečanje in druženje 
alpinistov 

Zbor alpinistov 
veteranov 

 15. 11. 2013, 
Vršič 

Kazimir Drašlar Srečanje alpinistov veteranov 

Ženski alpinistični 
tabor 

5.–8. 9. 7 udeleženk, vodja: Monika 
Kambič 

Tabor alpinistk 

 
Akcije Slovenske mladinske alpinistične reprezentance – SMAR 

Naziv aktivnosti Termin in 
lokacija 

Št. udeležencev in 
vodja 

Namen 

Tabor Osp 16.–17. 3. 11 udeležencev, vodja: 
Miha Habjan 

Druženje perspektivnih 
alpinistov s člani SMAR. 

Izmenjava z 
japonskimi alpinisti 

23. 2.–3. 3. 6 udeležencev, vodja: 
Marko Prezelj in 7 
japonskih plezalcev 

Izmenjava izkušenj s tujimi 
plezalci. 

Dauphineja 22.–30. 6. 6 udeležencev, vodja: Improvizacija v organizaciji in 
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Nejc Marčič in gost iz 
Francije 

uglasitev med plezalci. 

Chamonix 8.–16. 8. 5 udeležencev, vodja: 
Luka Krajnc 

Tabor pred jesensko odpravo. 

Češka 18.–26. 5. 6 udeleženci, vodja: 
Luka Krajnc 

Plezanje v peščenjakih. 

 
Pomembnejši projekti (začeti, v izvajanju ali zaključeni v letu poročanja) 

Naziv projekta Namen Stanje 

Alpinistični 
priročnik - 
Alpiročnik 

Za namen  
usposabljanja in  
izobraževanja  
alpinistov 
pripravljeno 
učno gradivo 
v elektronski  
(spletni) obliki 

Alpiročnik že deluje: 
(http://alpirocnik.rasica.org/index.php/Glavna_stran) 
Vsebinsko in oblikovno se gradivo nadgrajuje in dopolnjuje. 

Spletna stran Izboljšati pretok 
podatkov in 
informacij med KA in 
alpinističnimi 
kolektivi ter alpinisti 

Stran je zaživela. Stran se nadgrajuje in dopolnjuje 

Alpinistična 
reprezentanca - 
SMAR 

Bolj usmerjena in 
načrtovana podpora 
mladih perspektivnih 
alpinistov  

Reprezentanca je začela z aktivnostmi spomladi 2012. V 2013 
so izvedli celoletni planirani program ter izpeljali alpinistično 
odpravo v Tibet. 

Projekt 
zavarovanja za 
alpiniste v tujini 

Raziskati področje 
zavarovanja za 
alpiniste in pripraviti 
predlog oblike 
zavarovanja za 
alpiniste v bodoče. 

Pri pripravi nove oblike zavarovanja za člane PZS bo KA 
ponovno sodelovala pri pripravi predloga zavarovanja za 
alpiniste in vse ostale, ki potrebujejo nadstandardno 
zavarovanje. 

Zbornik Slovenski 
alpinizem 2011 – 
2013 

Zajeti in zabeležiti 
vso pomembnejšo 
alpinistično aktivnost 
v preteklem letu, 
doma in v tujini 

Konec leta 2013 se je začelo zbirati gradivo za omenjeni 
zbornik, ki bo izšel v 2014.  

 
Podeljena priznanja 

Naziv priznanja Pogoj za prejem Št. Prejemnikov 

Najuspešnejša alpinistka, 
najuspešnejši alpinist in 
najbolj perspektiven 
alpinist v 2012 

Vrhunski alpinistični vzponi 
v domačih ali tujih stenah, 
ki so najbolj zaznamovali 
leto 2012  

4 prejemniki (Luka Stražar – Akademski AO, Nejc 
Marčič – AO Radovljica, Tina Di Batista – AO 
Ljubljana-Matica, Tadej Krišelj – AO Kamnik) 

Nagrada za posebne 
dosežke v alpinizmu 

Vrhunski alpinistični vzponi 
v domačih ali tujih stenah, 
ki so zaznamovali leto 2012 

5 prejemnikov (Andrej Grmovšek – AO Kozjak iz 
Maribora, Luka Krajnc – AO Celje-Matica, Luka 
Lindič – AO Celje-Matica, Urban Novak – AO 
Kamnik, Nastja Davidova – AO Ljubljana-Matica) 

 
  

http://alpirocnik.rasica.org/index.php/Glavna_stran
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Zaključek 
Večina planov za leto 2013 izpeljanih, večjih posebnosti ni bilo. Prioriteta KA je še vedno poleg vzgoje in 
izobraževanja, podpora mladih perspektivnih alpinistov ter vrhunski alpinizem. Temu je bila namenjena 
velika večina pozornosti delovanja KA in tudi finančnih sredstev namenjenih za alpinizem. Nekaj projektov je 
še vedno v teku (npr. dopolnjevanje učnega gradiva za Alpiročnik) in še niso v celoti izpeljani do konca.  
V 2013 se je KA aktivno pripravljala na nove zadolžitve, ki so/bodo nastale zaradi združitve KA in KOTG. 
Pripravlja se koncept delovanja nove KA, tako programski kot kadrovski. Spomladi 2014 se bo iztekel mandat 
trenutni sestavi KA. Nekaj priprav na to je bilo že storjenih v 2013; iskanje bodočih članov KA, ki bi bili 
pripravljeni aktivno sodelovati pri aktualnih in novih projektih KA. 
Še največji izziv delovanja KA v 2013 je bila prilagoditev programa zaradi zmanjšanja finančnih sredstev 
namenjenih za alpinizem s strani države. Tekom leta je bilo potrebno prilagoditi programski in finančni načrt 
aktivnosti KA. Glede na trende v zadnjih letih bo potrebno tudi v prihodnje zelo racionalno upravljati s 
financami in določiti resnične prioritete delovanja KA, predvsem da bo lahko nemoteno deloval program 
vzgoje in izobraževanja ter program vrhunskega alpinizma.  
 
Pripravila: Matjaž Šerkezi, strokovni sodelavec in Miha Habjan, načelnik KA PZS 
 
 

KOMISIJA ZA GORSKE ŠPORTE PZS 

 
Komisija za gorske športe (KGŠ) pokriva športne zvrsti, ki se odvijajo v gorah, zaenkrat - tekmovalno turno 
smučanje in tekmovalno ledno plezanje. Tekmovanja se odvijajo v gorah v zimskih razmerah in zahtevajo od 
tekmovalcev številna gorniška znanja, izkušnje in odlično telesno pripravljenost. V okviru komisije pod 
okriljem PZS na največjih tekmovanjih doma in v tujini tekmuje slovenska reprezentanca v tekmovalnem 
turnem smučanju in reprezentanca v tekmovalnem lednem plezanju. 
Tekmovalno turno smučanje je šport, ki doživlja v zadnjih letih zelo hiter razvoj in vse večjo priljubljenost. 
Poleg klasičnih tekem v gorah, na katerih tekmovalci premagujejo več kilometrov dolge proge s tehnično in 
dolžinsko različno zahtevnimi vzponi in spusti, so v zadnjih letih vse bolj priljubljene tekme, izpeljane po 
smučiščih, ki so zaradi lažje dostopnosti privlačne tako za organizatorje kot tudi za množično udeležbo 
vrhunskih in rekreativnih tekmovalcev. Tekmovanja se odvijajo v različnih disciplinah, najpogostejše so 
posamične in tekme v dvojicah na daljših trasah, sledijo jim tekme v vzponih ter v zadnjem času tudi 
atraktivni disciplini šprint in štafete.  
Tekmovalno ledno plezanje ima v Sloveniji že precej dolgo tradicijo. Začetki slovenskega državnega prvenstva 
so bile tekme v hitrostnem plezanju v Bohinju v devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Več tekem povezanih v 
slovenski pokal pa imamo od leta 2002/2003. 
Že od prvih začetkov organizacije tekem svetovnega pokala smo Slovenci prisotnih tudi pri tekmovanjih 
najvišjega ranga s tekmovalci kot so bili Alenka Jerala, Janez Jeglič, Jasna Pečjak, Aljaž Anderle, Klemen 
Premrl, Primož Hostnik, Tanja Grmovšek,Tjaša Kosič, brata Vukotič in Janez Svoljšak. 
Tekmovanja se zaradi varstva naravnega okolja in izrednega napredka v tehniki plezanja selijo iz naravnih 
zaledenelih slapov na umetne previsne konstrukcije, kjer je vse manj ledu in vse več umetnih oprimkov za 
kategorijo težavnost , hitrostno plezanje pa ostaja na ledu. 
 
Osnovna predstavitev delovanja 
Komisija je začela z delovanjem 1. januarja 2013 in je sestavljena iz dveh Podkomisij, ki pokrivata tekmovanja 
v lednem plezanju in turnem smučanju. Naloga Komisije je ureditev sistema državnih prvenstev in pokalov, 
promocijo tekmovalnega turnega smučanja in lednega plezanja, sodelovanje z drugimi komisijami . 
Vsaka Podkomisija je pri delu samostojna. 
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Organ vodja in namestnik člani seje 

KGŠ Jasna Pečjak,PD Domžale 
Iztok Cukjati,PD Vrhnika 

  

    

Podkomisija  za 
tekmovalno turno 
smučanje 

 Iztok Cukjati,PD Vrhnika 
Milan Šenk,PD Jezersko 

 

Podkomisija za 
tekmovalno ledno 
plezanje 

 Žiga Šter,PD Kranj 
AndrejPečjak,PD Domžale 

 

 
 

Slovenski pokal v tekmovalnem turnem smučanju za sezono 2012/2013 
V sezoni 2012/2013 je bil organiziran Slovenski pokal v tekmovalnem turnem smučanju. V okviru pokala so 
bile izvedene naslednje tekme: 

 Tekma v vzponu na Stari vrh, 29. december 2012, tekma je štela za državno prvenstvo v vzponu. 
Organizator TSK Olimpik. 

 Memorial Luke Karničarja in Rada Markiča, 2. februar 2013, tekma je štela za državno prvenstvo 
posamično. Organizator PD Jezersko. 

 Posamična tekma na Zelenico, 24. februar 2013. Organizator GRS Tržič. 
 Posamična tekma v Robanovem kotu, 10. marec 2013. Organizator GRS Celje. 
 Triglavski smuk, 17. marec 2013, tekma je štela za državno prvenstvo v parih. Organizator Društvo za 

razvoj turnega smučanja in GRS Mojstrana.  
Skupna značilnost vsem tekem je bila, da je moral organizator spremeniti oz. prilagoditi razpisano traso 
tekmovanja. Prvima dvema tekmama je ponagajalo pomanjkanje snega in deževno vreme, ostale tekme je 
organizator prestavil na nižja pobočja zaradi velikih količin novozapadlega snega in nevarnosti proženja 
snežnih plazov. Del sredstev za izvedbo pokala je namenila PZS. 
 
Reprezentanca v tekmovalnem turnem smučanju 
Selektor: Iztok Cukjati, PD Vrhnika 
Člani reprezentance so se udeležili svetovnega prvenstva v Franciji (Pelvoux), ki je potekalo od 9. do 16. 
februarja 2013. S strani PZS je reprezentanca prejela na voljo brezplačno uporabo kombija in povrnitev 
stroškov goriva. Organizator prvenstva je reprezentanci omogočil štiri brezplačne kotizacije, ostale stroške so 
krili udeleženci prvenstva iz lastnih stredstev.  
Posamezni člani so se udeležili tudi nekaterih tekem svetovnega pokala, vsi so uspešno tekmovali na številnih 
tekmah v tujini.  
Slovenski pokal v tekmovalnem lednem plezanju 2012/2013 
V sezoni je bila izvedena samo ena tekma pokala in sicer tekma za 4. Humarjev memorial v organizaciji 
Športnega društva lednih plezalcev Mlačca Mojstrana in Planinske zveze Slovenije 16. 2. 2013, soteski Mlačca 
pri Mojstrani. 
Slovensko-hrvaški pokal v tekmovalnem lednem plezanju 2013/2014 
Po dogovoru s HPS,Podkomisijo za ledno plezanje smo jeseni začeli s skupnim pokalom.Prvi dve tekmi so 
organizirali Hrvati v Bjelovarju (30.novembra 2013) in Zagrebu (14.december 2013). 
Žal je bil odziv slovenskih tekmovalcev zelo skromen. 
 
Reprezentanca v tekmovalnem lednem plezanju 
Člani reprezentance trenirajo sami, trenerja in selektorja nimajo. 
Tjaša Kosič, ŠPO PD Jesenice 
Janez Svoljšak, AO PD Kranj 
Nastja Davidova, AO PD Ljubljana-Matica 
Joži Pavlič, AO PD Celje – Matica  
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SLOVENSKI MEDNARODNI SODNIKI na tekmah  svetovnega pokala v tekmovalnem lednem plezanju UIAA: 
Jasna in Andrej Pečjak, Žiga in Nejc Šter. 
 
MLADINSKO SVETOVNO PRVENSTVO 2013  
12.-13. 1.: Saas Grund, Švica, Mladinsko svetovno prvenstvo v tekmovalnem lednem plezanju  
Mladinskega SP 2013 v Saas Grundu se je  udeležil reprezentant Janez Svoljšak in osvojil odlično 3.mesto. 
 
UDELEŽBA NA TEKMAH SP UIAA 2013: 
Uvrstitve naših reprezentantov po POSAMEZNIH tekmah svetovnega pokala in na mladinskem svetovnem 
prvenstvu UIAA 2013: 
MLADINSKO SVETOVNO PRVENSTVO UIAA 2013  
12.-13. 1.: Saas Grund, Švica: 
-          Janez Svoljšak 3. mesto v težavnosti. 
 
TEKME SVETOVNEGA POKALA UIAA 2013 
1. tekma, 12.-13. 1., Cheongsong, Južna Koreja (težavnost & hitrost) & svetovno prvenstvo (težavnost): 
-          Tjaša Kosič: 29. v težavnosti, 13. v hitrosti. 
 
2. tekma, 18.-19. 1., Saas-Fee, Švica (težavnost & hitrost):  
-          Janez Svoljšak: 20. v težavnosti. 
-          Nastja Davidova: 22. v težavnosti. 
-          Joži Pavlič: 48. v težavnosti. 
 
3. tekma, 26.-27. 1., Rabenstein, Italija (težavnost & hitrost):  
-          Tjaša Kosič: 18. v težavnosti, 15. v hitrosti. 
-          Janez Svoljšak: 33. v težavnosti. 
 
4. tekma, 7.-9. 2., Busteni, Romunija (težavnost & hitrost):  
-          Tjaša Kosič: 19. v težavnosti, 10. v hitrosti. 
-          Janez Svoljšak: 31. v težavnosti. 
 
5. tekma, 8.-10. 3., Kirov, Rusija (težavnost & hitrost) & svetovno prvenstvo (hitrost):  
-          Tjaša Kosič: 14. v težavnosti, kvalifikacije v hitrosti. 
-          Janez Svoljšak: 8. v težavnosti. 
UVRSTITVE SKUPNO v  svetovnem pokalu v lednem plezanju UIAA 2013: 
- Tjaša Kosič: 20. v težavnosti, 15. v hitrosti (tekmovala je na 4 od 5 tekem SP 2013). 
- Janez Svoljšak: 25. v težavnosti med 64 tekmovalci (nastopil na 4 od 5 tekem SP 2013, prva tekma je 
potekala istočasno kot mladinsko svetovno prvenstvo). 
- Nastja Davidova: 45. v težavnosti (nastopila je le na tekmi v Saas Feeju). 
 
 

 
REPREZENTANCA V TEKMOVALNEM TURNEM SMUČANJU 
Selektor: Iztok Cukjati, PD Vrhnika 
Reprezentančni ekipni uspehi: Svetovno prvenstvo, Pelvoux (Francija), 16. februar 2013, štafete, 8. mesto 
(Nejc Kuhar, Matjaž Mikloša, Klemen Triler in Anže Šenk); Svetovno prvenstvo, Pelvoux (Francija), 10. februar 
2013, tekma v parih, 16. mesto (Klemen Triler in Anže Šenk). 

 
Vidnejši uspehi posameznih članov:  

Člani  Tekmovanje in uvrstitev 

http://www.pzs.si/mediji.php?pid=130
http://www.pzs.si/novice.php?pid=7759
http://www.pzs.si/novice.php?pid=7783
http://www.pzs.si/novice.php?pid=7802
http://www.pzs.si/novice.php?pid=7852
http://www.pzs.si/novice.php?pid=7957
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Nejc Kuhar (PD Jezersko)  Svetovno prvenstvo, Pelvoux (Francija), 14. februar 2013, tekma v vzponu, 
9. mesto 

 Svetovni pokal Presolana, Clusone (Italija), 3. marec 2013, posamična 
tekma, 9. mesto  

 Sellaronda Ski Marathon, Arabba (Italija), 8. marec 2013, tekma v parih, 2. 
mesto 

Matjaž Mikloša (TSK 
Olimpik) 

 Državno prvenstvo, Stari Vrh, 29. december 2012, tekma v vzponu, 2. mesto 
 Svetovno prvenstvo, Pelvoux (Francija), 11. februar 2013, šprint, 23. mesto 
 Državno prvenstvo Triglavski smuk, Krma, 17. marec 2013, tekma v parih, 3. 

mesto 

Klemen Triler (TSK 
Olimpik) 

 Državno prvenstvo, Stari vrh, 29. december 2012, tekma v vzponu, 3. mesto 
 HERVIS Hochkonigstrophy, Bischofshofen, 27. januar 2013, posamična 

tekma, 18. mesto  
 Državno prvenstvo Triglavski smuk, Krma, 17. marec 2013, tekma v parih, 2. 

mesto 

Luka Mihelič (TSK 
Olimpik) 

 Državno prvenstvo, Stari vrh, 29. december 2012, tekma v vzponu, 4. mesto 
(člani)  

 Državno prvenstvo, Jezersko, 2. februar 2013, posamična tekma, 4. mesto 
(člani) 

 Svetovno prvenstvo, Pelvoux (Francija), 13. februar 2013, posamična tekma, 
13. mesto (mlajši člani) 

Anže Šenk (PD Jezersko)  Državno prvenstvo, Jezersko, 2. februar 2013, posamična tekma, 2. mesto  
 Državno prvenstvo Triglavski smuk, Krma, 17. marec 2013, tekma v parih, 2. 

mesto 
 Lussarissimo Down-up, Trbiž (Italija), 22. marec 2013, tekma v vzponu, 8. 

mesto 

Špela Zupan (PD Gornji 
Grad) 

 Državno prvenstvo, Stari vrh, 29. december 2012, tekma v vzponu, 1. mesto 
 Svetovni pokal, Valle Aurina (Italija), 13. januar 2013, posamična tekma, 16. 

mesto 
 Sci alpinistica Monte Canin, Sella Nevea (Italija), 14. april 2013, tekma v 

parih, 2. mesto 

 
Tekmovalno ledno plezanje 
 

Janez Svoljšak 3. mesto mladinsko svetovno prvenstvo Saas Grund 12.-13.1.2013 

 8. mesto tekma svetovnega pokala Kirov 8.-10.3.2013 

 1. mesto tekma slo-hr pokala Bjelovar, 30.11.2013 

 1. mesto Black diamond cup, Brno 7.12.2013 

 1. mesto Open North American championship Bozeman 13.-15.12.2013 

 
Največji uspehi/dosežki v letu 2013 
Komisija za gorske športe je šele začela z delovanjem  in poskuša vzpostaviti tekmovalno strukturo, medijsko 
prepoznavnost in večjo popularizacijo obeh atraktivnih in razvijajočih se športov:tekmovalnega turnega 
smučanja in tekmovalnega lednega plezanja. 
V novi sezoni 2013/2014 smo se dogovorili za skupno izvedbo Slovensko-hrvaškega pokala v tekmovalnem 
lednem plezanju, za skupen pokal v tekmovalnem turnem smučanju pa zaenkrat še ni pogojev. Vzpostavili 
smo sistem licenc in evidenco tekmovalcev.  
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Izvedena usposabljanja (tečaji, seminarji, izpopolnjevanja, šole) 

Naziv 
usposabljanja 

Termin in 
lokacija 

Št. 
udeležencev 
(udeležilo / 
zaključilo) 

Vodstvo Člani vodstva 

UIAA tečaj za 
medn.sodnike 
tekmovalnega 
lednega plezanja 

25.1.2013, 
Rabenstein  

2 vodja:Andrej Pečjak 
medn.sodnik 
 

 
… 

Obnovitveni tečaj 
za slovenske 
medn.sodnike 

16.2.2013 
Mlačca-
Mojstrana 

 vodja: Andrej Pečjak  

 
Strokovni kadri (stanje na dan 31. 12. 2013) 

Naziv  Skupno število Št. z licenco Št. pripravnikov  

Medn. sodnik 5 5 0  

 
Izvedene aktivnosti (srečanja, tekmovanja, tabori, odprave …) 

Naziv aktivnosti Termin in lokacija Št. udeležencev in vodja Namen 

Tekma DP v 
hitrostnem lednem 
plezanju 

4. 9.,  
Mlačca,Mojstrana 

vodja: Pavel Skumavc 
glavna sodnica:Jasna 
Pečjak 

 

 
 
 

KOMISIJA ZA ODPRAVE V TUJA GORSTVA PZS 
 

 
 
Splošna predstavitev in temeljni namen delovanja  
Komisija za odprave v tuja gorstva (KOTG) PZS je strokovni koordinacijski organ PZS, ki pokriva področje 
specifične alpinistične dejavnosti in sicer odprav v tuja gorstva. Vsa njena dejavnost je usmerjena v 
organizacijo in pomoč reprezentančnim himalajskim odpravam ter taborom za perspektivne alpiniste v tuja 
gorstva.  V povezavi s tem skrbi tudi za spremljajočo se dejavnost v smislu promocije slovenskega vrhunskega 
odpravarstva (himalajizma, andizma) v svetu, pridobivanja sponzorjev, sodelovanja s tujimi gorniškimi 
organizacijami, spremljajočimi kulturnimi dogodki povezanimi z gorami in alpinizmom in Slovensko šolo v 



 
 
 
 
 
 

Dvorakova ulica 9 
SI–1000 Ljubljana 
Slovenija 
p. p. 214 

T +386 (0)1 43 45 680 
F +386 (0)1 43 45 691 
E info@pzs.si 

W www.pzs.si 

ID DDV SI62316133 

TRR 05100–8010489572 

Nepalu s pomočjo katere pomaga pri usposabljanju Nepalcev za varno plezanje na visokih višinah in to 
uspešno že od leta 1979. 
KOTG sestavljajo načelnik in člani, tesno pa sodeluje tudi s Komisijo za alpinizem in pomaga pri usmerjanju 
mladih, prihajajočih kadrov v smeri proti vrhunskemu alpinizmu. 
 

Osnovna predstavitev delovanja KOTG PZS  
 
Delovanje KOTG v 2013 
 
KOTG ima načelnika in sedem članov: 
  

BOJAN POLLAK član 

VIKTOR GROŠELJ član 

FRANCI SAVENC član 

IGOR  TEKAVČIČ član 

ROMAN ROBAS član 

TONE ŠKARJA načelnik 

TOMAŽ JAMNIK član 

JANEZ PRETNAR član 

 
Vsa komunikacija in usklajevanje med načelnikom in člani poteka preko elektronske pošte. V letu 2013 je 
KOTG pripravila in podprla vse pomembnejše odprave v tuja gorstva. V sodelovanju s KA je organizirala 
odpravo članov in perspektivnih alpinistov na Phola Ganchen, ki je bila tudi osrednja odprava Planinske zveze 
Slovenije v letu 2013 in s pomočjo katere so si mladi alpinisti pridobili dodatne izkušnje. Odprava je potekala 
pod okriljem SMAR. 
 
Odprava Člani Cilji Realizacija 
PHOLA GANGCHEN 
 

Marko Prezelj (mentor), 
Miha Gašperin 
(zdravnik), Luka Krajnc, 
Tadej Krišelj, Luka Lindič, 
Luka Stražar, Nejc Marčič 
in Martin Žumer. 
 

Phola Gangchen (7661 
m), Tibet 

22. 09.: Ice Tooth (6240 
m), V steber (Marko 
Prezelj, Luka Stražar, 
Luka Lindič, Nejc Marčič, 
Martin Žumer) 
13. 10.: Phola Gangchen, 
najvišja dosežena višina 
6600 m (Marko Prezelj, 
Luka Lindič) 

 
Poleg omenjene odprave, je KOTG podprla še odprave:  

Odprava Vodja 

Paine 2013 Andrej Grmovšek 

Aljaska 2013, ZDA Urban Ažman 

Patagonija 2013 Dejan Koren 

Karakorum 2013 Irena Mrak 

Kanada 2013 Luka Lindič 

Torres del Paine Anastasija Davidova 

Patagonija 2013 Luka Krajnc 

Fitz Roy Anastasija Davidova 

 
Kot vsako leto so se slovenski inštruktorji udeležili in pomagali pri izvedbi tečaja za Nepalce in sicer: Jani Bele. 
Tečaj je potekal v Katmanduju in Manangu. Udeležilo se ga je 38 tečajnikov.  
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Zbor dejavnosti  
 
KOTG vse aktivnosti, dogovore in usklajevanja med člani opravi s pomočjo elektronske pošte. Načelnik Tone 
Škarja ima dneven stik z mladimi alpinisti in krovno organizacijo. Vsi člani KOTG so nekdanji vrhunski alpinisti 
in Himalajci, ki še vedno imajo neposreden stik s sedanjimi generacijami alpinistov, bodisi preko 
urednikovanja gorniške spletne strani, sodelovanja na usposabljanjih, gorskega vodništva, alpinističnega 
odseka … 
 
Poteka pa tudi tesno sodelovanje s Komisijo za alpinizem. Iz tega razloga ni potrebe po dodatnem fizičnem 
sestajanju in s tem povzročanju nepotrebnih stroškov. 
 

Kratek opis usposabljanj 

Za usposabljanja je zadolžena Komisija za alpinizem. KOTG svojih usposabljanj ne pozna, saj sodeluje 
izključno z vrhunskimi alpinisti. Usposabljanje tako poteka neposredno preko odprav, kjer si predvsem mladi, 
perspektivni alpinisti pridobivajo dodatne izkušnje. KOTG poskrbi, da je vodja vsake takšne odprave (mladih 
in perspektivnih), nekdo z bogatimi alpinističnimi izkušnjami in dober pedagog. 
 

Strokovni kadri (stanje na dan 31. 12. 2013)  
 
KOTG ne razpolaga z vodenjem seznamov strokovnih kadrov. Za ta del je zadolžena KA. 
 
Izvedene aktivnosti (srečanja, tekmovanja, tabori …) 
 

Naziv aktivnosti Termin in 
lokacija 

Št. udeležencev in vodja Namen 

    

 
Pomembnejši projekti (začeti, v izvajanju ali zaključeni v letu poročanja) 
 

Naziv projekta Namen Stanje 

Edicija Slovenci v 
Himalaji od 1954 do 
2013 

Celostni pregled vseh alpinističnih odprav 
v pogorje Himalaje od začetkov do danes. 

Edicija je izdana, poleg tega je 
pripravljena tudi spletna verzija v 
Termania (Amebis).  

 
Podeljena priznanja 
KOTG ne podeljuje priznanj, sodeluje pa pri izboru in podelitvi priznanj najuspešnejšim alpinistom leta, ki je v 
pristojnosti Komisije za alpinizem. 
 
Obrazložitev razlik med planom 2013 in poročilom za 2013 

Plan KOTG za leto 2013 je bil v celoti realiziran in presežen pri podporah akcij. 
 

Pripravil: Matjaž Šerkezi, strokovni sodelavec 

Tone Škarja, načelnik KOTG PZS 
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KOMISIJA ZA PLANINSKE POTI PZS 
 

 
 
Komisija za planinske poti je strokovni organ UO PZS. Deluje po Pravilniku o delu komisije za planinske poti, 
določilih Statuta PZS, Poslovnika UO PZS in Predsedstva UO PZS, Pravilnika o računovodstvu PZS, Vodil za delo 
PZS in PD ter Častnega kodeksa slovenskih planincev. 
 
Naloge komisije, poleg določenih v Statutu PZS ter Poslovniku UO PZS in Predsedstva UO PZS so: 

 usmerja, usklajuje in pospešuje dejavnost na področju planinskih poti, s tem da zagotavlja vsebinske 
pogoje za delovanje, 

 pripravi predlog finančnega načrta za svoje področje ter ga pošlje Zboru markacistov in UO PZS,skrbi 
za smotrno uporabo finančnih sredstev, 

 skrbi, da je vzdrževanje planinskih poti v skladu z zakonom o planinskih poteh, splošnimi načeli 
varstva narave in stališči KVGN pri UO PZS,sprejema program delovnih akcij ter jih organizira in vodi, 

 skrbi za usposabljanje markacistov ter ostalih strokovnih kadrov, za odgovorno in varno izvajanje 
aktivnosti,vodi seznam markacistov in inštruktorjev markacistov izdanih značk in diplom,vodi in 
organizira tečaje, seminarje, predavanja in druge oblike usposabljanja in usposabljanja markacistov v 
skladu s svojim programom in programom KUP, 

 skrbi za povezovanje znotraj komisij PZS ter sorodnimi organizacijami v Republiki Sloveniji in  v tujini, 
v skladu z načeli mednarodnega sodelovanja PZS, 

 sklicuje Zbore markacistov, določi predlog dnevnega reda in sklepov ter gradivo za zbore, 

 med dvema Zboroma markacistov opravlja tudi njegove naloge, 

 vodi kataster planinskih poti, 

 vodi seznam obhodnic (veznih, krožnih in točkovnih poti – v  nadaljnjem besedilu: obhodnic), 

 izdaja značke in potrdila za prehojene: Slovensko planinsko pot, Razširjeno slovensko  planinsko pot,  

 imenuje in razrešuje stalne podkomisije ter druga stalna ali občasna delovna telesa, 

 opravlja druge zadeve v skladu s tem pravilnikom, Statutom PZS, sklepi Zbora markacistov, Skupščine 
PZS in UO PZS. 

 
KPP ima zaradi lažjega dela sledeče stalne podkomisije: 

 podkomisija za tehnična vprašanja 

 podkomisija za usposabljanje 
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 podkomisija za dokumentacijo.  
 
ZBOR  MARKACISTOV: V letu 2013 je bil Zbor markacistov izveden 26. januarja 2013, ki je potekal v 
avditoriju Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje na Igu. Udeležilo se ga je 107 delegatov ali 60,4 %.
  

Organ vodja in namestnik člani seje 

UO KPP Igor Mlakar PD Tolmin 
Bogdan Seliger  PD Horjul 

Boštjan Gortnar, PD Medvode 
Peter Šilak, PD Ptuj 
Uroš Vidovič, PD Ptuj  
Maks Kotnik,  PD Dravograd 
Albin Žnidaršič, PD Sežana 
Jože Rovan, PD LJ Matica 
Gabrijel Podobnik, PD Cerkno 

12. seja, 5. 3. 2013 
13. seja, 7. 5. 2013  
14. seja, 26. 9. 2013 
15. seja, 19. 11. 2013 
1. izredna seja, 11. 6. 
2013 
6. korespondenčna 
seja, 12. 3. 2013 
7. korespondenčna 
seja, 14. 3. 2013 
8. korespondenčna 
seja, 9. 4. 2013 
9. korespondenčna 
seja, 23. 4. 2013 

Podkomisija za 
tehnična 
vprašanja 

Boštjan Gortnar, PD 
Medvode 
Edo Tomšič, PD Polet 
Šentrupert 

Stanko Gašparič, PD ZZZV Celje  
Florjan Nunčič, PD ZZZV Celje    
Gorazd Hace, PD Kranj 
Rudi Lanz, PD Kranj 
Lojze Pirnat, PD Domžale  
Igor Mlakar, PD Tolmin  
Jože Rovan, PD Lj.-Matica 

seja 25. 4. 2013 
seja 5. 11. 2013 

Podkomisija  za 
dokumentacijo  
 
 

Bogdan Seliger PD Horjul Boštjan Gortnar, PD Medvode 
Jaka Kotnik, PD Dravograd 
Danilo  M. Sbrizaj, PD Integral 
Niko Guid, PD Ruše 

 

Podkomisija za 
usposabljanje  

Maks Kotnik  PD Dravograd Inštruktorji markacisti sestanek 2. 4. 2013 

 
V soboto, 6. 7. 2013, je KPP PZS organizirala 1. Tončkov dan v spomin na dolgoletnega  načelnika Komisije 
za planinske poti, ki je to funkcijo opravljal  21 let, in podpredsednika PZS Toneta Tomšeta. Udeležilo se ga 
je 42 markacistov iz 21 planinskih društev. Ta dan so se obnavljale markacije na Slovenski planinski poti v 
okolici Vršiča. Akcija je potekala v sodelovanju z Heliosom in Olimpijskim komitejem Slovenija, s katerima je 
Planinska zveza Slovenije podpisala pogodbo o sodelovanju. S »Heliosovimi« barvami v vrednosti 7.000 EUR 
se je ob šestdesetletnici Slovenske planinske poti, najstarejše vezne poti v Sloveniji in na svetu, obnavljalo 
markacije na njeni trasi. 
 
PODKOMISIJA ZA TEHNIČNA VPRAŠANJA 
Podkomisija za tehnična vprašanja skrbi za nabavo opreme, zaščitnih sredstev ter drugih pripomočkov, ki so 
potrebni za vzdrževanje planinskih poti ter organizira akcije za popravilo zahtevnih in zelo zahtevnih poti. 
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Akcije tehnične skupine           
Akcije v letu 2013 so potekale ob pomoči helikopterjev SV, ki so na določene točke prepeljali v 15 urah  
poletov material in opremo potrebno za izvedbo akcij v visokogorju. Možje v tej skupini so še vedno 
redkobesedni zato pa več o njihovem delu kaže naslednja razpredelnica. 
 
TEHNIČNE AKCIJE V LETU 2013 

Št. Ime poti 
Planinsko 

društvo, ki pot 
vzdržuje 

Vodja akcije Termin akcije 
Št. mark. 
na akciji 

Ure 
dela 

1. LOVSKA POT NA LEDINE KRANJ GORAZD HACE 19.6.-23.6.2013 8 320 

2. VELIKA BABA KRANJ RUDI LANZ 21.7.-24.7.2013 3 90 

3. BEGUNJŠČICA IN ROŽA RADOVLJICA STANKO GAŠPARIČ 3.9.-7.9.2013 9 492 

4. RUŠE - ŠUMIK RUŠE STANKO GAŠPARIČ 1.7.-5.7.2013 16 430 

5. KRNICA - ŠPIK 
GOZD 
MARTULJEK EDO TOMŠIČ 13.-15.9.2013 

10 160 

6. ROŽCA - KOČA NA GOLICI JESENICE BRANKO JENSTERLE 14.5.-15.5.2013 7 90 

7. IZVIR SOČE JESENICE BRANKO JENSTERLE 21.5.-22.5.2013 5 132 

8. VOGEL AVTOMONTAŽA BRANKO LOMBAR 23.8.-24.8.2013 5 77 

9. MANGRT BOVEC IGOR MLAKAR 8.8.2013 5 54 

10. JETERBENK MEDVODE BOŠTJAN GORTNAR 25.10.-26.10.2013 9 160 

11. RAZOR RADOVLJICA RUDI LANZ 23.9-26.9.2013 7 200 

    SKUPAJ 84 2205 

 
 
VGRAJEN MATERIAL NA AKCIJAH 

VRSTA MATERIALA KOLIČINA 

VGRAJENI KLINI 311 kos 

ŽIČNA VAROVALA 387 m 

LESENA VAROVALA 1196 tm 
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LESENI KOLIČKI 707 kos 

 
V soboto, 6. 4.2013, je v Koči na Sabotinu potekalo usposabljanje za vodje tehničnih ekip, ki se ga je 
udeležilo 22 markacistov tehnične skupine in je potekalo pod vodstvom 6 markacistov inštruktorjev. 
NOVE USMERJEVALNE TABLE: 

 Male Velike Konzole  Drogovi 

Skupaj 287 29 269 65 

Število  društev, 
naročnikov 

27 

 

 
 
PODKOMISIJA ZA DOKUMENTACIJO 
 

 
 
Planinske poti so javno dobro in so dobile z Zakonom o planinskih  poteh status javne infrastrukture. 
Podkomisija za dokumentacijo planinskih poti nadaljuje in oplaja  delo, ki ga je pričel že pred mnogimi leti 
Stanko Kos z urejanjem seznama planinskih poti na karticah. 
Vodi seznam markacistov in inštruktorjev markacistov, izdanih značk markacist PZS in diplom inštruktor 
markacist PZS, podeljenih priznanj in diplom Alojza Knafelca, kataster planinskih poti, seznam obhodnic, 
seznam izdanih značk za prehojene obhodnice ter zbira letna poročila odsekov za planinske  poti in odborov 
za planinske poti, ter vodi in vzdržuje kataster planinskih poti 
Dejavnost podkomisije v letu 2013: 

1. vnos in urejanje potekov planinskih poti v računalniški obliki, 
2. snemanje potekov planinskih poti na terenu, 
3. urejanje spremljajočih podatkov planinskih poti in  
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4. podporne aktivnosti za ta namen 
5. izdelava katastra planinskih poti je prešla v zaključno fazo  

 
K podkomisiji spada tudi Odbor za obhodnice v sestavu Niko Guid, Borut Vukovič, Vida Ofak, Arnold Pavlič, 
Antun Mlinarević, Viktorija Dabič, Milan Golja, Štefan Spač, Igor Sladič, Albin Žnidarčič. Naloga odbora je, da 
nadzoruje stanje obhodnic in drugih akcij na področju Slovenije. 
 
ODBOR ZA OBHODNICE: STANJE V LETU 2013 

Ime Število 

Planinske obhodnice 80 

Obhodnica SPD 1 

Obhodnica zunaj PZS 14 

Planinske trajne akcije 5 

Časovno omejene planinske 
akcije 

17 

Ukinjene  planinske 
obhodnice 

7 

Ukinjene Planinske trajne 
akcije 

1 

Vrhovi z žigi 478 

Razgledišča z žigi 15 

Vrhovi, ki imajo samo vpisno 
skrinjico 

26 

 
PODKOMISIJA ZA USPOSABLJANJE 
Podkomisija za usposabljanje organizira in vodi tečaje, seminarje, predavanja ter druge oblike izobraževanja 
in usposabljanja za markaciste ter pripravlja strokovno literaturo ter druge strokovne pripomočke. 

 
  

Naziv 
usposabljanja 

Termin in lokacija Št. udel. 
(udel./zaklj.) 

Vodstvo predavatelji 

tečaj za 
markaciste PZS  1. 
del 

VALVASORJEV 
DOM POD STOLOM 
18.-19. 5. in 1. 6. 
2013 

23/23 IGOR MLAKAR, 
MAKSIMILJAN 
KOTNIK 
 

GORAZD HACE, 
EDVARD TOMŠIČ, 
JOŽE ROVAN, 
KRISTINA KRIŽNAR, 
GORAZD HACE 

tečaj za 
markaciste PZS  1. 
del  

KOČA PRI 
JELENOVEM 
STUDENCU 

20/16 BOGDAN 
SELIGER 
 

ALBIN ŽNIDARČIČ, 
KRISTINA KRIŽNAR, 
UROŠ VIDOVIČ 
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7.-8. 9. in 21.-22. 9. 
2013 

MAKSIMILJAN 
KOTNIK, STANKO 
GAŠPARIČ, BOŠTJAN 
GORTNAR, EDVARD 
TOMŠIČ 

Licenčno 
usposabljanje 

MURSKA SOBOTA – 
2. SKUPINI 
13. 4. 2013 
 

33/33 MAKSIMILJAN 
KOTNIK 
 

EDVARD TOMŠIČ, 
STANKO GAŠPARIČ, 
LONA HEBER, JAKA 
KOTNIK 

Licenčno 
usposabljanje  

RUŠKA KOČA – 2. 
SKUPINI 
14. 4. 2014 

38/38 MAKSIMILJAN 
KOTNIK 
 

EDVARD TOMŠIČ, 
STANKO GAŠPARIČ, 
LONA HEBER, JAKA 
KOTNIK 

Licenčno 
usposabljanje  

KOČA NA HLEVIŠKI 
PLANINI – 2. 
SKUPINI 
8. 6. 2013 

40/40 BOGDAN 
SELIGER 
 

IGOR MLAKAR, 
BOŠTJAN GORTNAR, 
EDVARD TOMŠIČ, 
LONA HEBER 

Licenčno 
usposabljanje 

DOM NA MENINI 
PLANINI 
24. 8. 2013 

46/46 MAKSIMILJAN 
KOTNIK 

LONA HEBER, EDO 
TOMŠIČ, ZDRAVKO 
BODLAJ, STANKO 
GAŠPARIČ 

Zaključni tečaj za 
markaciste PZS 

KOČA MLADIKA NA 
PEČNI REBRI 
25. 5. 2013 

24/24 JOŽE ROVAN IGOR MLAKAR, 
ZDRAVKO BODLAJ, 
ALOJZ PIRNAT 

Zaključni tečaj za 
markaciste PZS  

TONČKOV DOM NA 
LISCI 
14. 9. 2013 
 

29/29 UROŠ VIDOVIČ FLORJAN NUNČIČ, 
GORAZD HACE, 
STANKO GAŠPARIČ 

 
KADER MARKACISTOV 

Naziv  Skupno število registriranih Št. pripravnikov Št. registriranih 
pripravnikov 

Markacist  INŠTRUKTOR 
PZS  

11 11 2 2 

Markacist PZS 1248 641 111 79 

 
ČEZMEJNE POVEZAVE 
 

Naziv aktivnosti Termin in 
lokacija 

Udeleženci Namen 

Sestanek delovne 
skupine za 
vzpostavitev nove 
evropske pešpoti E12 

Trst, 
16.3.2013 

Igor Mlakar, Uroš 
Vidovič 

Predstavniki Slovenije, Hrvaške, BIH, 
Srbije in Italije so predstavili predlog 
trase po svojem ozemlju, o kateri 
bodo v naslednjih mesecih tekle 
razprave v matičnih organizacijah 

Sodelovanje s 
Hrvaško 

Brežice, 
24.9.2013 

Tone Jesenko, Igor 
Mlakar, Bogdan 
Seliger, Martin 
Slovenec 

Dogovor o izvedbi nalog iz dogovora 
o sodelovanju med PZS in HPS. 

Sodelovanje z 
Makedonijo 

Karadžica, 
7.10.- 

Igor Mlakar 
Boštjan Gortnar 

Pomoč dveh markacistov 
inštruktorjev na usposabljanju 
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14.10.2013 markacistov v Makedoniji 

Panoramska pot 
Karavanke 

Celo leto Igor Mlakar in PD, ki 
so stopila k projektu 

Vzpostavitev Panoramske poti 
Karavanke 

Generalna skupščina 
ERA 

Vršac, 
12.10.2013 

Uroš Vidovič Uroš Vidovič se je kot predstavnik 
PZS udeležil skupščine. 

 
DELO V ODBORIH ZA PLANINSKE POTI V MDO PD 
Zaradi bolj usklajenega dela na terenu so v okviru MDO-jev ustanovljeni Odbori za planinske poti. Na 
vsakoletnih srečanjih se zbrani markacisti pomenijo o vseh problemih, ki se pojavljajo pri vzdrževanju 
planinskih poti in si izmenjajo izkušnje.  
 

ODBOR ZA PLANINSKE POTI/vodja Vseh društev Društva z markacisti/odseki 

SAVINJSKA/Anton Žižmond 47 38 

NOTRANJSKA/Bogdan Seliger 13 10 

GORENJSKA/Branko Jenstrle 22 18 

PRIMORSKO-NOTRANJSKA/Branko Banovac 8 7 

POSOŠKA/Žarko Marinič 12 11 

POMURSKA/Franc Donša 7 7 

PODRAVSKA/Marjan Mally 30 24 

KOROŠKA/Roman Močnik 14 14 

DOLENJSKA/Mladen Živkovič 8 7 

LJUBLJANSKA/Marijana Jelen 44 22 

ZASAVSKO-POSAVSKA/Aleš Mohar 13 13 

KAMNIŠKO – BISTRIŠKI/Alojz Pirnat 8 8 

 
SREČANJE ODBOROV ZA PLANINSKE POTI  v letu 2013 
 

 ODBOR ZA PLANINSKE POTI DATUM KRAJ 

1 POSOŠKA 5.1.2013 Planinski dom pod Ježo 

2 ZASAVSKO-POSAVSKA 11.1.2013 Planinski dom na Jančah 

3 PRIMORSKO-NOTRANJSKA 18.1.2013 Sežana 

4 GORENJSKA 16.3.2013 Planinski dom na Ermanovcu 

5 SAVINJSKA 16.2.2013 Nazarje 

6 LJUBLJANSKA 11.1.2013 Medvode 

7 KAMNIŠKO - BISTRIŠKI 1.2.2013 Planinski dom na Uštah 

8 KOROŠKA 2.2.2013 Muta 

9 POMURSKA 15.2.2013 Murska Sobota 

10 DOLENJSKA 22.2.2013 Vrhtrebnje 

11 NOTRANJSKA 1.3.2013 Vrhnika 

12 PODRAVSKA 9.3.2013 Ruška koča 
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DELO NA PLANINSKIH POTEH PO POSAMEZNIH OPP V MDO PD 
 

OPP MDO 

ŠTEVILO 
ODDANIH 
POROČIL 

ŠTEVILO 
UR DELA 

PRISPEVEK 
DONATORJEV 
V EUR 

PRISPEVEK 
PLANINSKEGA 
DRUŠTVA V 
EUR 

ŠTEVILO 
MARKACISTOV 
NA AKCIJAH 

ŠTEVILO 
MARKACISTOV 
PRIPRAVNIKOV 
NA AKCIJAH 

ŠTEVILO 
OSTALIH 
UDELEŽENCEV 
NA AKCIJAH 

ŠTEVILO VSEH 
UDELEŽENCEV 
NA AKCIJAH 

DOLENJSKI 7 1535 460 3648 40 6 16 62 

GORENJSKI 18 3681 2876,42 12133,38 65 14 82 161 

KAMNIŠKO BISTRIŠKI 8 1843 1050 7332 41 4 16 56 

KOROŠKI 13 2407 0 1809,88 64 6 28 98 

LJUBLJANSKI 17 3276 713,83 7114,26 48 7 86 141 

NOTRANJSKI 10 1136 0 3291 37 2 30 69 

PODRAVJE 20 3482 1445,5 211,6 79 3 62 144 

POMURJE 7 513 40 933 27 1 11 39 

POSOŠKI 11 2918 120 2650 39 5 33 77 

PRIMORSKO NOTRANJSKI 6 1377 300 2329 21 3 34 58 

SAVINJSKI 32 4375 3790 10359,4 134 26 100 260 

ZASAVSKO POSAVSKI 11 3544 0   51 8 20 79 

SKUPAJ 160 30087 10795,75 51811,52 646 85 518 1244 

 
 
 
 



 
 
SLOVENSKA PLANINSKA POT 
V letu 2013 je potrjenih 135 dnevnikov Slovenske planinske poti in 76 dnevnikov razširjene 
slovenske planinske poti. Izdanih je bilo prav toliko znakov za vsako posamezno planinsko pot. Ob 60 
letnici SPP smo vse koče opremili z enotnimi žigi. 
 
PODELJENA PRIZNANJA 

Naziv 
priznanja 

Pogoj za prejem Prejemniki 

Priznanje  
Alojza 
Knafelca 

Je upravičen markacist, ki je opravil 
ustrezni tečaj za markacista in vsaj 5 
let aktivno dela na planinskih poteh. 
Odsek za planinske poti v planinskem 
društvu, ki več let zapored vzorno 
vzdržuje planinske poti, označbe 
(markacije, smerne table) na teh 
poteh in skrbno  vodi kataster poti na 
svojem področju. 

Vid Blazinšek, PD Vojnik, Franci Kmetec, PD 
Vojnik, Jože Krašovec, PD Krim, Robert Keček, 
PD Maks Meško Ormož, Franc Koper, PD 
Lovrenc na Pohorju, Franc Arnšek, PD Galicija, 
Franc Kogovšek, PD Rovte, Bogomil Mikuž,PD 
Rovte, Jože Poje, PD Kočevje, Franc Valter 
Šturm, PD Kočevje 
 
 
Skupaj 10 prejemnikov. 

Diploma  
Alojza 
Knafelca 

Diploma Alojza Knafelca se praviloma 
podeljuje markacistu za njegovo 
življenjsko delo na področju planinskih  
poti. Do Diplome Alojza Knafelca je 
upravičen markacist, ki je uspešno  
opravil tečaj za markaciste in vsaj 20 
let dela na področju planinskih poti ter 
dosega starost 50 let. Pogoj za 
pridobitev tega priznanja je, da je že 
dobitnik Priznanja Alojza Knafelca. 

V letu 2013 ni bilo nobenega prejemnika 
diplome. 

 
Kdor išče resnico, jo mora znati prenesti. 
Kitajski pregovor 
 
Pripravila: 
Igor Mlakar, načelnik KPP PZS 
Klemen Petek, strokovni sodelavec 

Načelnik KPP: 
Igor Mlakar 

 
 
 
 

KOMISIJA ZA ŠPORTNO PLEZANJE PZS 
 
Splošna predstavitev in temeljni namen delovanja  
Komisija za športno plezanje PZS je stalna komisija, ki v okviru PZS skrbi za športno plezanje v 
Sloveniji. Zastopa interese in usklajuje delo odsekov, društev oz. klubov, ki gojijo športno plezanje. 
Med najpomembnejšimi nalogami so vodenje registra ŠPO in članstva (tekmovalci, inštruktorji, 
trenerji, sodniki, postavljalci smeri idr.), izobraževanje strokovnega kadra, organizacija domačih in 
mednarodnih tekmovanj v športnem plezanju, skrb za državne reprezentance, kategorizacija 
kvalitetnih športnikov, skrb za urejanje plezališč, skrb za varstvo narave, sodelovanje z drugimi 
državnimi in mednarodnimi organizacijami in zvezami. 
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Osnovna predstavitev delovanja v letu poročanja za organ in za podrejene organe  
V letu 2013 je bilo registriranih 43 klubov/odsekov, ki so kakorkoli gojili športno plezanje. V skladu z 
razpisi in ustaljeno prakso OKS so se predlogi za kategorizirane športnike poslali trikrat letno. V 
trenutno aktualnem seznamu (stanje 31. 12. 2013) imamo na področju športnega plezanja 1 
svetovni, 16 mednarodnih, 12 perspektivnih, 6 državnih in 9 mladinskih razredov. 
 
Članska reprezentanca 
Pogled na preteklo leto skozi oči slovenskega tekmovalnega plezanja je zopet nadvse prijeten. 
Slovenija s svojimi tekmovalnimi uspehi vsekakor ohranja status ene izmed najmočnejših ekip v 
članski konkurenci na svetu. 
Iz evropskega prvenstva, ki je bilo posebej za težavnost in posebej za balvane, se je članska ekipa 
vrnila s tremi kolajnami. Vse tri srebrne (težavnost, balvani in kombinacija) si je priborila neustavljiva 
Mina Markovič. Njen uspeh je s četrtim mestom dopolnila Maja Vidmar. 
V svetovnem pokalu v težavnosti je Mina Markovič sicer na zadnji tekmi v domačem Kranju zapravila 
možnost, da še tretjič zapored postane skupna zmagovalka v težavnosti. Na koncu je v tej disciplini 
osvojila srebrno kolajno. Toda v skupnem seštevku v kombinaciji je bila ponovno najboljša na svetu – 
tretjič zapored. 
Pri moških je bil Domen Škofic zelo blizu stopničk svetovnega pokala. S četrtim mestom na v 
težavnosti v francoskem Brianconu je dosegel svoj najboljši dosežek kariere. Omenimo še peto mesto 
Urbana Primožiča, prav tako na tekmi svetiovnega pokala v težavnosti. Njima se je pridružil še Jernej 
Kruder s finalnim nastopom in šestim mestom v svetovnem pokalu v balvanih. 
 
Pregled uvrstitev na največjih tekmah med prvo peterico za leto 2013 

1. mesto Mina Markovič Cali (COL) Svetovne igre Težavnost 

 Mina Markovič Imst (AUT) Svetovni pokal Težavnost 

 Mina Markovič Wujiang (CHN) Svetovni pokal Težavnost 

 Mina Markovič Mokpo (KOR) Svetovni pokal Težavnost 

 Mina Markovič Skupna uvrstitev Svetovni pokal kombinacija 

2. mesto Mina Markovič Chamonix (FRA) Evropsko prvenstvo težavnost 

 Mina Markovič Eindhoven (NED) Evropsko prvenstvo balvani 

 Mina Markovič Chamonix/Eindhoven Evropsko prvenstvo kombinacija 

 Mina Markovič Briancon (FRA) Svetovni pokal Težavnost 

 Mina Markovič Puurs (BEL) Svetovni pokal Težavnost 

 Mina Markovič Valence (FRA) Svetovni pokal Težavnost 

 Mina Markovič Skupna uvrstitev Svetovni pokal Težavnost 

4. mesto Maja Vidmar Chamonix (FRA) Evropsko prvenstvo Težavnost 

 Mina Markovič Perm (RUS) Svetovni pokal Težavnost 

 Domen Škofic Briancon (FRA) Svetovni pokal Težavnost 

5. mesto Urban Primožič Mokpo (KOR) Svetovni pokal Težavnost 

 Mina Markovič Kitzbuhel (AUT) Svetovni pokal Balvani 

 Mina Markovič Log-Dragomer (SLO) Svetovni pokal balvani 

 
Mladinska reprezentanca 
Mladinci so ponovno dosegali odlične rezultate. Ekipa je iz svetovnega prvenstva v težavnosti in obeh 
evropskih prvenstev ( v težavnosti in balvanih) osvojila skupno 9 kolajn. Izstopajo seveda štirje naslovi 
evropskih prvakov. Dosegli so jih Domen Škofic pri mladincih, Matic Kotar pri st.dečkih in kar dva 
naslova je osvojila Janja Garnbret pri st.deklicah. Postala je evropska prvakinja tako v balvanih kot 
tudi težavnosti. 
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Pregled uvrstitev med prvo peterico v sezoni 2013 

1. mesto Janja Garnbret Grindelwald (SUI) Evropsko prvenstvo – 
st.deklice 

balvani 

 Janja Garnbret Imst (AUT) Evropsko prvenstvo – 
st.deklice 

težavnost 

 Matic Kotar Grindelwald (SUI) Evropsko prvenstvo – 
st.dečki 

balvani 

 Domen Škofic Grindelwald (SUI) Evropsko prvenstvo – 
mladinci 

Balvani 

2. mesto Anže Peharc Grindelwald (SUI) Evropsko prvenstvo – 
kadeti 

Balvani 

 Domen Škofic Imst (AUT) Evropsko prvenstvo – 
mladinci 

težavnost 

 Martin Bergant Imst (AUT) Evropsko prvenstvo – 
kadeti 

težavnost 

3. mesto Sara Lukič Grindelwald (SUI) Evropsko prvenstvo – 
st.deklice 

balvani 

 Domen Škofic Central Saanich (CAN) Svetovno prvenstvo – 
mladinci 

težavnost 

4. mesto Tjaša Slemenšek Grindelwald (SUI) Evropsko prvenstvo – 
st.deklice 

Balvani 

 Janja Garnbret Central Saanich (CAN) Svetovno prvenstvo – 
st.deklice 

težavnost 

5. mesto Miha Hajna Grindelwald (SUI) Evropsko prvenstvo – 
st.dečki 

Balvani 

 Jera Lenardič Imst (AUT) Evropsko prvenstvo – 
mladinke 

težavnost 

 
Zbor dejavnosti  
Zbor načelnikov, 17. april 2013 v Kranju, prisotni člani KŠP in načelniki/namestniki 15 
klubov/odsekov. Glavne vsebine: poročila 2012, plani za 2013, državno prvenstvo, spremembe 
Pravilnika KŠP,  
 
In Izredni zbor načelnikov 24. junija 2013 v Kranju, prisotni člani KŠP in načelniki/namestniki 19 
klubov/odsekov. Glavne vsebine: volitve članov KŠP in načelnika, sprejetje novega Pravilnika KŠP 
 
Sestava in dejavnost organa v letu poročanja   

Organ vodja in namestnik člani seje 

komisija  Aleš Pirc, ŠPO Rašica Jure Golob, ŠPO Rašica 
Janez Hafner, ŠPO Tržič 
Erih Obrez, ŠPO Celje 
Sandi Pelko, PS Ascendo 
Jernej Peterlin, ŠD Prosti čas 
Albin Simonič, ŠPO Celje  

 

 
Kratek opis usposabljanj 
V preteklem letu so bili izpeljani naslednji seminarji in izpiti: 
Izpiti za športnega plezalca 1: izpit je uspešno opravilo 110 kandidatov. 
 
Izvedena usposabljanja (tečaji, seminarji, izpopolnjevanja, šole) 
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Naziv 
usposabljanja 

Termin in 
lokacija 

Št. 
udeležencev 
(udeležilo / 
zaključilo) 

Vodstvo Člani vodstva 

Izpiti za športne 
plezalce 

26.-27.1. in 
9.2., 
Kranj 

117/110 Polona Juričinec, trener ŠP Aleš Česen, Mojca 
Žerjav, Tina Di 
Batista, Alen 
Marinovič, Mitja 
Šorn, Peter 
Jeromel, Nejc 
Pozvek, Miha 
Habjan in Albin 
Simonič (vsi IŠP1, 
trenerji ali GV) 

 
Strokovni kadri (stanje na dan 1.1.2014, veljavnost licence do konca 2014 ali več) 

Naziv  Skupno število Št. z licenco Št. pripravnikov  

vaditelj 35 26   

Inštruktor 
športnega 
plezanja 1 

275 154   

Inštruktor 
športnega 
plezanja 2 

14 14   

Trener 1 19 13   

Trener 2 6 3   

Sodniki 27 21   

Postavljavci 28 25 3  

 
Izvedene aktivnosti (srečanja, tekmovanja, tabori, odprave …) 

Naziv 
aktivnosti 

Termin in 
lokacija 

Št. 
udeležencev 

in vodja 

Namen 

15 tekem DP v 
težavnosti 

junij-
december 
Po Sloveniji 

4 tekme v 
starejših, 5 
tekem v 
srednjih in 6 
tekem v 
mlajših 
kategorijah 
Vodja: Tomo 
Česen 

Nacionalni sistem tekmovanja 
Podrobnosti na: 
http://ksp.pzs.si/ksp_rezultati/tezavnost/rezultati.ph
p 
 

6 tekem DP v 
balvanskem 
plezanju 

September-
december 
Po Sloveniji 

Po ena tekma 
v starejših, 
srednjih in 
mlajših 
kategorijah 
Vodja: Tomo 
Česen 

Nacionalni sistem tekmovanja 
Podrobnosti na: 
http://ksp.pzs.si/ksp_rezultati/tezavnost/rezultati.ph
p 
 

Prvenstvo 13. april, 286 iz 105 šol Promocija športnega plezanja v Osnovnih šolah 

http://ksp.pzs.si/ksp_rezultati/tezavnost/rezultati.php
http://ksp.pzs.si/ksp_rezultati/tezavnost/rezultati.php
http://ksp.pzs.si/ksp_rezultati/tezavnost/rezultati.php
http://ksp.pzs.si/ksp_rezultati/tezavnost/rezultati.php
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Osnovnih šol Kranj Vodja: Albin 
Simonič 

Svetovni 
pokal – 8 
tekem 
težavnost 

Julij-
november, 
Briancon 
Imst 
Puurs 
Perm 
Wujiang 
Mokpo 
Valence  
Kranj 

članska 
reprezentanc
a 
Vodja: Simon 
Margon 

Udeležba na svetovnem pokalu 
Podrobnosti na: 
http://www.ifsc-climbing.org/result 

Svetovni 
pokal – 8 
tekem balvani 

April-
avgust 
Chongqing 
Millau 
Kitzbuhel 
Log-
Dragomer 
Innsbruck 
Toronto 
Vail 
Munchen 

članska 
reprezentanc
a 
Vodja: Simon 
Margon 

Udeležba na svetovnem pokalu 
Podrobnosti na: 
http://www.ifsc-climbing.org/result 

Svetovne igre 3.-4. 8., 
Cali (COL) 

Člani – 
kvalificirani 
tekmovalci 
Vodja: Roman 
Krajnik 

Udeležba na svetovnih igrah 
Podrobnosti na: 
http://www.ifsc-climbing.org/result 

Evropsko 
prvenstvo 
tećavnost 

12.-13. 7. 
Chamonix 
(FRA) 

Članska 
reprezentanc
a 
Vodja: Simon 
Margon 

Udeležba na evropskem prvenstvu 
Podrobnosti na: 
http://www.ifsc-climbing.org/result 

Evropsko 
prvenstvo 
balvani 

31. 8.-1. 9., 
Eindhoven 
(NED) 

Članska 
reprezentanc
a 
Vodja: Simon 
Margon 

Udeležba na evropskem prvenstvu 
Podrobnosti na: 
http://www.ifsc-climbing.org/result 

Svetovno 
mladinsko 
prvenstvo 
(težavnost, 
hitrost) 

15.-19. 8., 
Central 
Saanich 
(CAN) 

mladinska 
reprezentanc
a 
Vodja: Borut 
Kavzar 

Udeležba na svetovnem mladinskem prvenstvu: 
Podrobnosti na: 
http://www.ifsc-climbing.org/result 

Evropsko 
mladinsko 
prvenstvo 
(balvani) 

25.-26. 5., 
Grindelwal
d (SUI) 

mladinska 
reprezentanc
a 
Vodja: Borut 
Kavzar 

Udeležba na evropskem mladinskem pokalu 
Podrobnosti na: 
http://www.ifsc-climbing.org/result 

Evropsko 
mladinsko 

26.-28. 7., 
Imst (AUT) 

mladinska 
reprezentanc

Udeležba na svetovnem mladinskem prvenstvu: 
Podrobnosti na: 

http://www.ifsc-climbing.org/result
http://www.ifsc-climbing.org/result
http://www.ifsc-climbing.org/result
http://www.ifsc-climbing.org/result
http://www.ifsc-climbing.org/result
http://www.ifsc-climbing.org/result
http://www.ifsc-climbing.org/result
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prvenstvo 
(težavnost) 

a 
Vodja: Borut 
Kavzar 

http://www.ifsc-climbing.org/result 

Razglasitev 
najuspešnejši
h športnih 
plezalcev za 
leto 2012 

23. 1., 
Domžale 

Vodja: Tomo 
Česen 

Promocija šp.plezanja 

  
Pomembnejši projekti (začeti, v izvajanju ali zaključeni v letu poročanja) 

Naziv projekta Namen Stanje 

Projekt opremljanja 
slovenskih plezališč – 
preko celega leta 

Opremljanje novih smeri in 
preopremljanje starih v vseh 
slovenskih plezališčih 

Projekt teče že vse od leta 
2000 in bo predvidoma tekel 
še kar nekaj časa – do leta 
2013 imamo sredstva iz strani 
Fundacije za šport zagotovljena 

Svetovni pokal Log-
Dragomer 11.-12.maj 

Domača tekma svetovnega pokala - 
balvani 

zaključeno 

Svetovni pokal Kranj 16.-
17. november 

Domača tekma svetovnega pokala - 
težavnost 

zaključeno 

 
Podeljena priznanja (za 2012) 

Naziv priznanja Pogoj za prejem Št. prejemnikov 

Najuspešnejša športna 
plezalka 

Rezultati in glasovanje KŠP Mina Markovič, PK 6b Ptuj 

Trener najuspešnejše 
športne plezalke 

Sklep KŠP Roman Krajnik PK Škofja Loka 

Najuspešnejši športni 
plezalec 

Rezultati in glasovanje KŠP Domen Škofic, ŠPO Radovljica 

Trener najuspešnejšega 
športnega plezalca 

Sklep KŠP Uroš Grilc ŠPO Radovljica 

Priznanje za vrhunske 
dosežke 

Rezultati in glasovanje KŠP Maja Vidmar, PK Škofja Loka 
Urban Primožič, PK Škofja Loka 
Jernej Kruder, ŠPO Celje 

Priznanja za 
perspektivne dosežke 

Rezultati in glasovanje KŠP Martin Bergant (PK Škofja Loka), 
Janja Garnbret (Šaleški AO), Matic 
Kotar (ŠPO Rašica), Sara Lukič 
(Šaleški AO), Anže Šeharc (ŠPO 
Tržič) 

 
Obrazložitev razlik med planom 2013 in poročilom za 2013  
Sprejeti plan za leto 2013 je bil v celoti izveden. 
 
Zaključek  
V pretekli sezoni sta bili poleg standardnega programa že tretjič izvedeni dve tekmi svetovnega 
pokala – poleg tradicionalne (že 18. po vrsti)  težavnosti tudi tretjič v balvanskem plezanju. Lahko 
smo izredno zadovoljni nad izpeljanim programom, ki je zelo obsežen. Vprašanje in na nek način tudi 
izziv za prihodnje je, ali bomo uspeli nadaljevati z istim tempom kot doslej. Ob morebitni spremenjeni 
(zmanjšani) finančni strukturi bo to zelo težko. Velik izziv za prihodnost za vse, ki se v Sloveniji 
ukvarjamo s športnim plezanjem, pa je, kako izboljšati plezalno infrastrukturo (umetne stene) in tako 

http://www.ifsc-climbing.org/result
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omogočiti še boljši trening najboljšim, obenem pa povečati ponudbo rekreativnega plezanja na 
umetnih stenah. 
 
Strokovni sodelavec KŠP PZS      Načelnik KŠP PZS 
Tomo Česen        Aleš Pirc 
 
 
 
 

KOMISIJA ZA TURNO KOLESARSTVO PZS 
 
Splošna predstavitev in temeljni namen delovanja Komisije za turno kolesarstvo 
Sodobna oblika turnega kolesarstva se je med člani PZS širše uveljavila pred približno dvajsetimi leti, 
leta 2007 pa je bila ustanovljena predhodnica Komisije za turno kolesarstvo UO PZS (KTK) z dvema 
osnovnima nalogama:  

 usmerjanjem dejavnosti turnih kolesarjev (TK) s poudarkom na varstvu narave in  

 izobraževanjem turnih kolesarjev in turnokolesarskih vodnikov.   
Leta 2007 je bilo turno kolesarstvo na skupščini PZS tudi formalno uvrščeno med dejavnosti PZS.  
Komisija deluje v osnovni sestavi, v dveh podkomisijah (za izobraževanje in za promocijsko dejavnost) 
in prek oblikovanja  projektnih skupin.  
Komisijo vodi načelnik Jože Rovan, člani komisije so Tomaž Lampelj, Janja Majhenc, Marjan Pučnik, 
Franci Razpet, Igor Rozman, Peter Šilak, Danilo Škerbinek in Aldo Zubin. Komisiji sta se v zadnjem letu 
pridružila Andrej Bandelj in Boštjan Golež. 
Komisija je pripravila nov pravilnik, namenjen preoblikovanju v komisijo z zborom, oblikovan bo 
izvršni odbor in strokovni odbor, za posebne naloge pa projektne skupine. Komisija bo pričela z 
delovanje v skladu z novim pravilnikom jeseni 2014, po opravljenih volitvah na Zboru turnih 
kolesarjev. Ob koncu leta 2013 je imelo turnokolesarski odsek 23 planinskih društev, v nekaterih 
drugih društvih pa je turnokolesarska dejavnost organizirana v okviru drugih odsekov (predvsem 
vodniških). 
Osnovna predstavitev delovanja KTK v letu 2013 
Komisija deluje v osnovni sestavi, v dveh podkomisijah (za izobraževanje in za promocijsko dejavnost) 
in prek oblikovanja projektnih skupin.  
Postopoma se krepi mreža povezav s PD in med PD, pri čemer imajo ključno vlogo turnokolesarski 
vodniki. V PD so turni kolesarji organizirani pretežno na dva načina: 

 v turnokolesarskih odsekih ali 

 v okviru dejavnosti vodniških odsekov, 
odločajo se za tisto obliko, ki bolj ustreza razmeram v posameznem društvu. 
 
Dejavnosti KTK v letu 2013: 

- usposabljanje za turnokolesarske vodnike I (TKV I), 
- izpopolnjevanje turnokolesarskih vodnikov, 
- turnokolesarski tabor v Rušah, 
- organizacija spomladanske ture (Čemšeniška planina) in jesenske kolesarske ture KTK (Bohor), 
- organizacija Kramp turc, delovnih akcij turnih kolesarjev in markacistov na planinskih poteh, OPD 

Koper: Gračišče-Lačna-Dvori-Veliki Badin-Sv. Kvirik-Gračišče, TKO PD Tolmin: Tolmin-Planina 
Razor-Čadrg-Ozidje-Tolmin, 

- priprava učnih gradiv in elektronskih predstavitev za izobraževalno dejavnost, 2.faza priprave 
učbenika za TK, imenovanega Koloročnik, 

- priprava elektronske predstavitve turnega kolesarstva (domača stran PZS, kolesarske spletne 
strani, turistični sejmi na katerih se predstavlja PZS itd.), 
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- urejanje domače podstrani KTK na domači strani PZS, 
- predstavitvena predavanja o turnem kolesarstvu (na MDO, v PD) in splošna predavanja s 

kolesarsko tematiko v prostorih PZS, 
-  sodelovanje v strokovni skupini PZS, ki je pripravila Merila za odpiranje dvonamenskih poti 
-  ogled tras prvih treh dvonamenskih poti, 
-  priprava osnutka trase Slovenske turnokolesarske poti, 
- zasnova bodočega katastra turnokolesarskih poti, 
- sodelovanje z drugimi organizacijami, ki spodbujajo razvoj turnega kolesarstva (KZS, KGK Volja, 

GIZ za pohodništvo in kolesarstvo itd.) v okviru koordinacije Slovenska kolesarska pobuda in 
sodelovanje na razgovorih s predstavniki Zavoda za gozdove, TNP in turističnega gospodarstva o 
tej tematiki 

 
Sestava in dejavnost KTK PZS v letu 2013  

Organ vodja in namestnik člani seje 

Komisija za 
turno 
kolesarstvo 

Jože Rovan,  
PD Lj.-matica 
 

Mirjan Bernetič, PD Vrhnika 
Tomaž Lampelj, PD Pošta in Telekom 
Janja Majhenc, PD Radovljica 
Marjan Pučnik, PD Ruše 
Franci Razpet, PD Zagorje 
Igor Rozman, PD Lj.-matica 
Peter Šilak, PD Ptuj 
Danilo Škerbinek, APD Kozjak Mb. 
Aldo Zubin, OPD Koper 
Pridružena člana: 
Andrej Bandelj 
Boštjan Golež 

26.2.(20. seja) 
22.4. (21. seja) 
9.9. (22. seja) 
11.11. (23. seja) 
9.12. (24. seja) 

Podkomisija za 
izobraževanje  

Igor Rozman, 
PD Lj.-matica 
 

Jože Rovan, PD Lj.-matica 
Peter Šilak, PD Ptuj 
Luka Gratej, PD Radlje ob Dravi 

Internetna 
komuniklacija in 
dogovori na 
usposabljanjih 

Podkomisija za 
promocijsko 
dejavnost 

Tomaž Lampelj, PD 
Pošta in Telekom 

Mirjan Bernetič, PD Vrhnika 
Janja Majhenc, PD Radovljica 
Jože Rovan, PD Lj.-matica 

Internetna 
komunikacija 

 
Usposabljanje za TKV I  
V letu 2013 je KTK organizirala 6. usposabljanji za TKV I s skupno 26 udeleženci (2 dni v Mozirski koči 
na Golteh in 4 dni v Valvazorjev domu pod Stolom).  
Usposabljanja so dobro uspela po zaslugi tako prizadevnih predavateljev kot tudi izjemno zavzetih 
udeležencev. V tokratni generacijo so prevladovali udeleženci iz planinskih društev, v povprečju so 
bili nekoliko mlajši kot doslej in z zelo dobrim znanjem vožnje kolesa. Pouk je potekal po 
prenovljenem programu, potrjenem s strani Strokovnega sveta za šport. 
 
Usposabljanja KTK 

Naziv 
usposabljanja 

Termin in lokacija Št. 
udeležencev 
(udel./zaklj.) 

Vodstvo Člani vodstva 

TKV I  15. in 16. 6. 2013 
Mozirska koča 
27.6.-30. 6. 2013 
Valvazorjev dom  

27 / 27 vodja: 
Igor Rozman 

Luka Gratej, UGK II, TKV I 
Marjan Pučnik, TKV I 
Jože Rovan, TKV II 
Peter Šilak, TKV II 
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Aldo Zubin, TKV II 
Blaž Šmid, TKV I 
Jure Martinjak,TKV I 

TKV I 13. in 14.4.2013 
Dopolnilni tečaj za 
vodnike TLA, 
Jamnica 

6 / 6 Vodja: 
Peter Šilak, 
TKV II 

Jože Rovan, TKV II 
Dušan Štrucl, TLA 

Izpopolnjevanje 
TKV 

7. in 8.9.2013 20 / 20 Vodja: 
Peter Šilak, 
TKV II 

Jože Rovan, TKV II 
Aldo Zubin, TKV II 
Marjan Pučnik, TKV I 

 
 
 
Strokovni kadri (stanje na dan 31. 12. 2013) 

Naziv  Št. vodnikov Št. pripravnikov Skupno število 

TKV I 33 69 102 

TKV II 15 2 17 

Mirujoč status   23 

 48 71 142 

 
Izvedene aktivnosti  

Naziv aktivnosti Termin in 
lokacija 

Št. udeležencev in 
vodja 

Namen 

Zbor turnih 
kolesarjev 

1.3.2013, 
Ljubljana 

 37 udeležencev  
Vodil: Igor Rozman 

Poročilo o delu 2012, program 
dela 2013, izmenjava mnenj 

Spomladanska tura 
KTK 

19.5.2013  
Čemšeniška 
planina 

5 udeležencev  
vodja: Franci Razpet 

Srečanje TK iz vse Slovenije 

Kramp tura OPD 
Koper 

14.5. Lačna 12 udeležencev 
Aldo Zubin 
 

Skupna delovna akcija 
markacistov in TK na plan. poti 

Kramp tura TKO 
Tolmin 

19.5.2013, 
Planina Razor 

15 udeležencev 
Peter Dakskobler 

Delovna akcija članov TKO in 
pohodnikov na planinski poti 

Tura za Dan slov. 
planinskih doživetij 

15.6.2013 
Tromeja 

9 udeležencev 
Vodja: Mirjan Bernetič 

Promocija turnega kolesarstva  

Tura za Dan alpske 
konvencije 

29.6.2013 
Vrata 

18 udeležencev 
Vodja: Janja Majhenc 

Promocija turnega kolesarstva 

TK tabor 13. – 18. 8.2013 
Hostel Veter v 
Rušah 

18 udeležencev 
vodja: Marjan Pučnik 
Vodniki: Barbara Škof, 
Karmen Razlag,  
Matevž Pečovnik 

Kolesarske ture, druženje in 
izobraževanje  

Planinski dan 24.8.2013 in 
kasneje 
(vremenske 
tažave) 

8 ud., PD Ruše 
22 ud., OPD Koper 
2 ud., PD Dramlje 
1 ud., PD Litija 
4 ud., PD Kranj 

Promocija turnega kolesarstva 

Jesenska tura KTK 12. 10. 2013 
Bohor 

9 udeležencev 
vodja: Jože Rovan, Jan 
Perne 

Srečanje TK iz vse Slovenije 
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Pomembnejši projekti  

Naziv projekta Namen Stanje 

Elektronska predstavitev 
dejavnosti KTK 

Promocija turnega kolesarstva trajna dejavnost 

Učbenik Turno kolesarstvo Učbenik za usposabljanja KTK Realizacija v letih 2012 do 2014 

 
Podeljena priznanja  (s tem se še prav nič ne mudi ) 
Obrazložitev razlik med planom 2013 in poročilom za 2013  
Zastavljene naloge smo izpolnili, z izjemo priprave nove zgibanke 
 
Zaključek  
V prihodnje bo naša dejavnost usmerjena k naslednjim nalogam: 

 usposabljanju turnokolesarskih vodnikov in inštruktorjev, 

 organizaciji turnokolesarskih taborov in skupnih tur 

 krepitvi mreže organizacijskih oblik turnih kolesarjev v okviru PZS 

 osveščanju planinske javnosti v skladu s priporočili turnim kolesarjem PZS in 

 pripravi Slovenske turnokolesarske poti 

 postopnemu odpiranju planinskih in drugih poti v naravnem okolju za dvonamensko rabo (hojo 
in kolesarjenje). 

Predvsem si želimo ustvariti primerno sožitje med kolesarji in drugimi uporabniki gorskega sveta, 
čemur so namenjeni mnogi naši napori pri izobraževalnih akcijah in izvedbi vodenih tur. Sooblikovati 
želimo tudi takšno okoljsko zakonodajo, ki bo vzpostavila jasen in razumen sistem pravil gibanja 
kolesarjev po poteh v naravnem okolju. Sedanja zakonodaja, ki uvršča v isto skupino turne kolesarje 
in voznike terenskih motornih vozil (štirikolesnike, terenske motorje, motorne sani ipd.) je za nas 
seveda nesprejemljiva, saj menimo, da smo turni kolesarji po vplivu na okolje in direktno na poti 
primerljivi s pohodniki in da nas s pohodniki povezujejo tudi skupni interesi varovanja naravnega 
okolja. Žal se to spoznanje, ki je že dolgo večinsko sprejeto pri naših zahodnih sosedih in se vse bolj 
uveljavlja tudi v drugih državah alpskega loka, pri nas le počasi prebija, zakonodaja pa je nejasna in 
neživljenjsko omejevalna. V PZS smo na tem področju s sprejetjem kriterijev za ureditev 
dvonamenskih poti naredili korak naprej, določili prve dvonamenske poti, v letu 2014 pa pričenjamo 
z intenzivnejšo realizacijo tega na terenu 
 

Jože Rovan, načelnik KTK PZS 
 
 
 

KOMISIJA ZA VARSTVO GORSKE NARAVE PZS 
 
KVGN v novi sestavi se je sestala na konstitutivni seji 8. 12. 2010.  
Člani komisije, izvoljeni na zboru VGN 2010:  Janez Bizjak, načelnik ter Milan Naprudnik, Marta Bašelj, 
Irena Brložnik, Darko Lorenčič in Simona Zorko kot člani. Za namestnika načelnika je bil na prvi seji 
izvoljen Milan Naprudnik. 
Januarja 2011 se je kot nova članica komisiji dodatno pridružila Marjeta Svetel Keršič, novembra 2012 
pa še Tina Leskošek. Na zboru VGN 2013 je bila po odstopu Janeza Bizjaka za načelnico izvoljena Irena 
Mrak. Na prvi seji KVGN po zboru je bil za namestnika načelnice izvoljen Janez Bizjak. 

 
Sestava in dejavnost KVGN PZS v letu 2013 

Organ vodja in namestnik člani seje 

KVGN PZS Irena Mrak, PD Križe Marta Bašelj, PD Škofja 9. seja, 8. 5. 2013 
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Janez Bizjak, PD 
Dovje Mojstrana 
 

Loka 
Irena Brložnik,   PD 
Velenje 
Darko Lorenčič, PD 
Paloma  
Simona Zorko, PD Krim 
Marjeta Keršič Svetel, PD 
RTV Ljubljana 
Tina Leskošek, PD Rašica 
Janez Bizjak, PD Dovje 
Mojstrana 
Milan Naprudnik, PD 
Ljubljana Matica 

10. seja 23. 10.2013 
1. korespondenčna 
seja, 13. 2. 2013 

Podkomisija za 
izobraževanje 
 
 

Marjeta Keršič 
Svetel, PD RTV 
Ljubljana 
 

Marta Bašelj, PD Škofja 
Loka 
Simona Zorko, PD Krim 
Irena Brložnik,   PD 
Velenje 

 

Koordinator za 
sodelovanje z Odbori za 
varstvo gorske narave 
pri MDO-jih. 

Darko Lorenčič, PD 
Paloma  
 

 

 
Izobraževanje VGN 
 
Izvedena usposabljanja 

Naziv 
usposabljanja 

 Termin in lokacija Št. 
udeležencev  

Vodstvo Predavatelji 

Tečaj za VGN 1. 
del 

Tončkov dom na 
Lisci,  
20.-21. 04. 2013 

24 Marta Bašelj 
Marjeta Keršič Svetel 
 

Marjeta Keršič 
Svetel 
Dušan Klenovšek 
Tina Leskošek 

Tečaj za VGN 2. 
del 

Domžalski dom na 
Mali planini,  
25.-26. 05. 2013 

23 Marta Bašelj 
Marjeta Keršič Svetel 
 

Bojan Pollak 
Damjan Omerzu 
Jana Vidic 
Borut Peršolja 
Aleš Zdešar 
Tanja Simončič 
Korošak 
Marko Simič 

Tečaj za VGN 3. 
del 

Ribniška koča na 
Pohorju,  
22.-23. 06. 2013 

22 Marta Bašelj 
Marjeta Keršič Svetel 
 

Hrvoje Oršanič 
Irena Mrak 
Irena Brložnik 
Dušan Klenovšek 
Janez Bizjak 

Zaključek tečaja 
za VGN 

Valvasorjev dom 
pod Stolom, 20. 
10. 2013 

18 Marta Bašelj 
Marjeta Keršič Svetel 

Irena Mrak 

Licenčni seminar 
za VGN 

Ig,  
23. 02. 2013 

29 Marjeta Keršič Svetel 
Simona Zorko 

Tomaž Mihelič 
Marko Simič 
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Strokovni kadri (stanje na dan 31. 12. 2013) 

Naziv  Skupno število Št. pripravnikov 

VARUH GORSKE NARAVE 228 2 

 
Druge aktivnosti KVGN v letu 2013 

Aktivnost Namen 

Zbor delegatov 
komisije za varstvo 
gorske narave 

Vsakoletni zbor je bil izveden v soboto, 23. 02. 2013, v Izobraževalnem 
centru za zaščito in reševanje na Igu. 

Dvonamenska raba 
planinskih poti 

Komisija je sodelovala pri ogledu vzorčnih poti za dvonamensko rabo in 
dala soglasje k primernosti. 

Kampanja »Tretji člen« Komisija je pristopila k kampanji proti uvrstitvi zavarovanih vrst ptic med 
lovno divjad. 

KONSAR  CAA                                                                                                                                                                             Redne seje Komisije za varstvo narave in krajine KONSAR pri CAA, ki je 
potekala med 3. in 5. 5. v Innsbrucku, se je udeležila Irena Mrak. Med 
letom pa je sodelovanje s KONSAR poteklo s pisnim komuniciranjem. 

Merila PZS za 

dvonamensko rabo 

planinskih poti 

Načelnica Irena Mrak je merila predstavila v Državnem zboru na Posvetu o 

problematiki voženj v naravnem okolju. 

Priznanja V jesenskem času je bil objavljen tudi razpis za priznanja KVGN. Komisija je 
prispele predloge (6 predlogov za bronasto in en predlog za srebrno 
priznanje dr. Angele Piskernik) obravnavala in odobrila.  

Zgibanka Varovanje 
gorske narave 

Pripravila se je vsebina zgibanke, ki bo izšla v letu 2014. 

 
Pripravil: 
Klemen Petek, strokovni sodelavec 

Načelnica KVGN: 
Irena Mrak l.r. 

 
 
 
 

MLADINSKA KOMISIJA PZS 
 
Mladinska komisija PZS je eden izmed najmočnejših členov Planinske zveze Slovenije, ki skrbi za 
najmlajšo populacijo ljubiteljev planin in gora. Mladinska komisija pokriva različna področja od 
orientacije, dela mladih, dela za mlade, finančno podpiramo akcije naših članov (mladinskih odsekov) 
ter jim nudimo strokovno podporo pri njihovem delovanju. V skrbništvu imamo Planinsko učno 
središče Bavšica, s katerim skrbno upravljamo. Sodelujemo na različnih projektih znotraj in zunaj 
meja Slovenije. Od preteklega leta imamo status nacionalne mladinske organizacije ter status 
mladinske organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju. Sodelujemo z mladinskimi in 
prostovoljnimi organizacijami v Sloveniji (MSS, ZTS, ZSKSS ...), kot stalni člani Youth Commission UIAA 
pa smo aktivni tudi v največji mednarodni planinski organizaciji. 
 
Statusa nacionalne mladinske organizacije in mladinske organizacije v javnem interesu v mladinskem 
sektorju nam omogočata boljše in aktivnejše povezovanje s sorodnimi mladinskimi organizacijami, 
pridobljen prvi status pa je tudi pogoj za polnopravno članstvo v Mladinskem svetu Slovenije. Velik 
učinek pa imata pridobljena statusa tudi na zmožnost pridobivanja različnih finančnih sredstev 
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številnih razpisov, saj nekateri praviloma zahtevajo , da ima prijavitelj pridobljen enega izmed 
omenjenih dveh statusov. 
 
Mladinska komisija je sestavljena iz (izvršnega) upravnega odbora, strokovnih odborov in 
Programskega sveta PUS Bavšica, ki skrbi za čim bolj učinkovito delovanje Planinskega učnega 
središča. Upravni odbor sestavlja predsedstvo (predsednik, dve podpredsednici in podpredsednik), 
voljeni člani (9), vodje odborov (3) in vodje (odborov mladinskih odsekov) pokrajinskih odborov (11). 
Po novo sprejetem pravilniku bo voljenih članov izvršnega odbora lahko največ 6, vodje strokovnih 
odborov in odborov mladinskih odsekov pa ne bodo več člani izvršnega odbora. 
 
Odbor za orientacijo pokriva področje orientacije, in sicer: področna tekmovanja POT, državno 
orientacijsko tekmovanja SPOT ter tekmovanja v sklopu Eksponenta. Odbor skrbi tudi za 
usposabljanja na področju orientacije, ki obsegajo programe vaditelja orientacije, traserja in 
organizatorja tekmovanj ter izpopolnjevanje za vaditelje orientacije, po novem pa tudi tečaja 
orientacije. 
Odbor za mentorje (po novem pravilniku MK PZS Odbor za delo z mladimi) pokriva izobraževanja in 
izpopolnjevanja za mentorje planinskih skupin, organizira področno in državno tekmovanje Mladina 
in gore.  
Obor za vzgojo in izobraževanje (po novem pravilniku MK PZS Odbor za delo mladih) organizira 
različne posvete, seminarje, usposabljanja ter nagradni planinski tabor. 
 
Mladinska komisija enkrat letno organizira Zbor mladinskih odsekov, ki je v letu 2013 potekal  16. 11. 
v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu. Glavne teme so bile, poleg sprejetja novega 
pravilnika Mladinske komisije, sprejetje poročil komisij MK PZS ter načrta za leto 2014. 
 

 
Slika 1: foto Rok Kovšca: Zbor mladinskih odsekov 2013 

 
Organ Vodja in namestnik Člani Seje O Opomba 
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Matej Ogorevc, PD 
Domžale 
Barbara Bajcer, PD Velenje 
Katja Maček, PD Šentjošt 
Domen Strle, PD Snežnik 
Ilirska Bistrica 

Aljaž Šemrov, PD Postojna 
Monika Korenč, PD Nova Gorica 
Petra Kolar, PD Vransko 
Andrej Barovič, PD Snežnik Ilirska Bistrica, 
Urška Petek, PD Velenje 
Neža Lapajne, PD Idrija 
Kaja Čeh, PD Lenart 

Redne seje: 9. 
1. 2013, 10. 5. 
2013, 5. 10. 
2013. 
Korespondenč
ne: 
20. 3. 2013, 5. 
8. 2013, 23. 8. 
2013, 3. 11. 
2013, 4. 12. 
2013. 
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 Matevž Zih, PD Gornja 
Radgona 

Izabel Vadnal, PD Postojna 
Anže Boh, PD Vuzenica 
Hari Križanec, PD Sloga Rogatec 
Zoran Štok, PD Polzela 
Tina Arh, PD Zagorje ob Savi 
 

Redne: 
28. 2. 2013, 
27. 6. 2013. 
Korespondenč
ne: 
5. 5. 2013, 9.5. 
2013,  
24. 8. 2013.  
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Miran Muhič, PD RTV 
Ljubljana 

Tadeja Češka, PD Domžale 
Brigita Čeh, PD Lenart  
Lučka Drganc, PD Kamnik 
Franc Gričar, PD Litija  

Redni seji:  
14. 3. 2013 in 
21. 8. 2013 
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Andrej Barovič, PD Snežnik 
Ilirska Bistrica 

Katja Maček, PD Šentjošt 
Rok Kovšca, PD Krka Novo mesto 
Maja Mohar, PD Litija 

Redna seja: 
13. 3. 2013 
Korespondenč
na seja: 3. 5. 
2013  
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Vanja Blažica, PD 
Ajdovščina,  

-  Rok Kovšca, PD Krka Novo mesto 
(predstavnik MK PZS) 
- Matej Ogorevc, PD Domžale (predstavnik 
MK PZS, predsednik) 
- Roman Ponebšek, PD Litija (predstavnik 
VK PZS) 
- Jože Čopi (predstavnik Občine Bovec) 
- predstavnik TNP 
- Mateja Komac (gospodarica PUS Bavšica) 

Redne seje: 
28. 3. 2013, 8. 
10. 2013 in 11. 
11. 2013 
Korespondenč
na seja: 7. 5. 
2013 

 

 
Uspehi Mladinske komisije: 

 sprejet novi Pravilnik Mladinske komisije PZS, 

 uspešno izvedena usposabljanja (seminar za MPS, Mladinski voditelj ...), 

 pridobljena statusa nacionalne mladinske organizacije ter status mladinske organizacije v javnem 
interesu v mladinskem sektorju; 

 sprejeti v članstvo Mladinskega sveta Slovenije, 

 izpeljani večji projekti v sodelovanju s PD, kot npr.: SPOT, MIG …, 

 strokovno sodelovanje pri izvedbi 14. strokovno-družabnega srečanja zaposlenih v vrtcih na 
Gorenjskem, 
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 udeležba ter organizacija otroškega programa na Dnevu planincev v Kamniški Bistrici; 

 registracija programov Mentor planinskih skupin in Vaditelj orientacije pri strokovnem svetu RS za 
šport. 

 

Usposabljanja 

Usposabljanja pod okriljem MK PZS so namenjena mladini oz. se nanašajo na delo z mladimi. 
 
Neformalno izobraževanje Mladinski voditelj je namenjeno mladim do 29. leta. Večina udeležencev pa je starih 
med 15 do 18 let. Izobraževanje zajema planinsko šolo, poudarek se daje tudi družabnosti in mladinskemu 
voditeljstvu. Z opravljenim tečajem ima slušatelj priznane pripravniške obveznosti za tečaj VPZS A-kategorije za 
dobo 3 let. 
 
Seminar orientacije je osnovno usposabljanje na področju orientacije, kjer tečajniki spoznajo orientacijske 
veščine in lahko svoje pridobljeno znanje podajajo naprej. Seminar za traserje in organizatorje POT je 
nadaljevanje Seminarja orientacije, kjer slušatelji pridobijo znanja za organizacijo in trasiranje orientacijskih 
tekmovanj. 
 
Seminar za mentorje planinskih skupin je 7-dnevno usposabljanje, kjer tečajniki pridobijo znanje, potrebno za 
delo z otroki v hribih. Izpopolnjevanje je potrebno opraviti na 3 leta. Osveži se znanje na področju mentorstva. 
Namesto izpopolnjevanja se lahko mentor oz. mentorica udeleži seminarja družabnosti ali seminarju 
orientacije. 
 
Seminar družabnosti v gorah je tridnevni seminar, kjer tečajniki pridobijo znanje s področja družabnosti, s 
poudarkom na igrah primernih pri izvajanju planinske dejavnosti. Vsako leto je tematika seminarja druga, kot 

npr.: družabnost na izletu, v planinski koči, na planinskem taboru ... 
 

 
Slika 2: foto: Judita Anzelc: srečanje Mladinskih voditeljev 

 
 

Usposabljanja 

 Naziv 
usposabljanja 

Termin, lokacija Št. udeležencev 
(udeležilo/zaključilo) 

Vodstvo Člani vodstva 

Neformalno 
izobraževanje 
Mladinski voditelj 

27. 7. - 4. 8 .2013 
PUS Bavšica 

21/21 Izabel 
Vadnal, IPV 
 

Petra Kolar, VPZS 
(A), 
Nuša Verdev, 
pripravnica VPZS (A) 
Tin Pelc, MV 
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Luka Kuštrin, 
zdravnik 
Maja Mohar IPV 

Usposabljanje za 
mentorje 
planinski skupin 

14.7 - 21. 7.2013 
PUS Bavšica 

13/13 Janko Mihev, 
IPV 

Judita Mihev, IPV, 
Adolf Kirbiš, GRS, 
Janko Mihev, IPV, 
Ivan Šturm, AI, VPZS 
(ABCDE), Izabel 
Vadnal, IPV 

Usposabljanje za 
mentorje 
planinskih skupin 

7., 8. 9. 2013 
PUS Bavšica 
 

17/17 Franc Gričar, 
IPV 

Janko Mihev, IPV 

 
Strokovni kadri 

Naziv Skupno število Št. z licenco Št. pripravnikov 

Mladinski voditelj 155 113 21 

Mentor planinskih 
skupin 

614 117 / 

 
Izvedene aktivnosti 

Naziv aktivnosti Termin in lokacija Št. udeležencev in vodja Namen 

Tekmovanje Mladina 
in gore 

državno: 12. 1. 2013 
OŠ Vransko 
regijska: 9. 11. 2013 
OŠ Hajdina, OŠ Gorje, 
OŠ Toneta Tomšiča 
Knežak. 

regijsko: 320 
državno: 100 
Brigita Čeh 

druženje, 
tekmovanje, 
izboljšanje znanje in 
zanimanje za 
planinstvo 

seminar Planinska 
vzgoja v vrtcu in 
osnovni šoli 

Marec, april, 
 Trije kralji 

3 (iz vrst MK PZS),  
Ministrstvo za šolstvo in 
šport 

Stalno strokovno 
izpopolnjevanje za 
delavce v vzgoji in 
izobraževanju 

Delovna akcija v PUS 
Bavšica 

26. - 28. 4. 2013, 
PUS Bavšica 

12 
Andrej Barovič 

delovna akcija in 
druženje 

Slovensko planinsko 
orientacijsko 
tekmovanje 

18., 19. 5. 2013 
Izlake, Mlinše, Kandrše 
 

300 
Ferdinand Drnovšek 

planinsko 
orientacijsko 
tekmovanje, 
druženje, 
spodbujanje učenja 
orientacije 

Dan planincev 9. 6. 2013 
Kamniška Bistrica 

100 
Matej Ogorevc 

Spremljevalne 
dejavnosti za otroke 
in mladino 

Nagradni tabor 21. – 27. 7. 2013, 
PUS Bavšica 

20 
Barbara Bajcer 

nagrajevanje in 
druženje 

Skupna je mladost 14. 9. 2013, Jezersko 4 (iz vrst PZS),  
Ministrstvo za šolstvo in 
šport 

Strokovno 
sodelovanje na 
delavnicah 

Srečanje MV 28., 29. 10. 2013 
Dom planincev v 
Logarski dolini 

8 
Judita Anzelc 

druženje in sklepanje 
novih poznanstev 
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Zbor mladinskih 
odsekov 

Ig 
11. 11. 2013 

50 
Organizacijski odbor 
 

zbor mladinski 
odsekov oz. njihovih 
predstavnikov 

 
 
 
 
Pomembnejši projekti 

Naziv projekta Namen Stanje 

Programa Mladi planinec in 
Ciciban planinec 

Dodatna gradiva za krožke, 
tabore pri izvajanju programov 

objava gradiv na spletni strani  

Revija Gremo pod objem gora osveščenost ljudi o akcijah MK 
PZS, primeri dobre prakse, 
priporočila za boljše delo z 
mladimi 

V 2013 izšle dve številki, 
trenutni v mirovanju. 

Razpis za sofinanciranje 
planinskih zimovanj 

Ponuditi sredstva za izvajanje 
zimskih zimovanj 

V izvedbi 

120 vrhov mladih Aktivnosti ob 120 obletnici SPD zaključeno 

Dokumenti MK PZS Poenotiti, poenostaviti in 
zmanjšati število dokumentov 
(prijavnice, poročila …) 

zaključeno 

 
Podeljena priznanja 

Naziv priznanja Pogoj za prejem  Št. prejemnikov 

Zahvala MK PZS aktivnost na mladinskem 
področju 

4 

Zaslužni znak MK PZS aktivnost na mladinskem 
področju, že prejeta zahvala 
MK PZS 

5 

Srebrni znak MK PZS aktivnost na mladinskem 
področju, že prejeta zahvala in 
zaslužni znak MK PZS 

9 

Zlati častni znak MK PZS aktivnost na mladinskem 
področju, že prejeta zahvala, 
zaslužni znak in srebrni znak 
MK PZS 

1 

Priznanje Mladina in gore najvišje priznanje na področju 
dela z mladimi v Planinski zvezi 
Slovenije; podeli se lahko 
odseku, posamezniku ali 
sorodni organizaciji 

2 

  

Program, akcija Naziv priznanja Št. prejemnikov 

Ciciban planinec 
(stara akcija) 

Našitek 161 

Priponka 206 

Pesmarica 250 

Dnevnik MP (stari) 137 

Ciciban planinec 
(novi program) 

Markacija 3427 

Apolon 1907 
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Svišč 1285 

Dnevnik MP (novi) in 
diploma 

84 

Mladi planinec 
(stara akcija) 

Bronasti znak 159 

Srebrni znak 141 

Zlati znak 67 

Mladi planinec 
(novi program) 

Bronasti znak 228 

Srebrni znak 144 

Zlati znak 67 

Planinska šola  123 

 
Obrazložitev razlik med planom 2013 in poročilom za 2013 
Na področju orientacije so letos odpadla vsa usposabljanja. Razlogi so različni, največjo oviro pa 
predstavljajo pogoji strokovnega sveta RS za šport, ki postavljajo kar nekaj zahtev, zaradi katerih so 
usposabljanja manj privlačna za uporabnike. Letos smo kljub vsemu vseeno podaljšali registracijo, 
predvsem na željo in pobudo Odbora za usposabljanje in preventivo PZS. Kot alternativo uvajamo 
Seminar orientacije. Gre za neuradno usposabljanje, zato smo imeli proste roke pri izdelavi programa 
in pogojih delovanja, kar bi moralo seminar približati uporabnikom.  
Prav tako je odpadel Seminar družabnosti. Kot največji razlog prepoznavamo pomotoma izpuščen 
opis v knjižici akcij PZS 2013.  
Sicer pa so velike razlike nastale tudi v pozitivni smeri. Kar nekaj dejavnosti je bilo izpeljanih 
naknadno, ko se je za to pojavila prilika oz. pobuda s strani zunanjih izvajalcev, organizacij ipd. 
 
 
 

 
Slika 3: foto: Matej Ogorevc: Mladinski voditelji na turi 

 
Zaključek 
V prihodnosti se bomo v Mladinski komisija zavzemali za kakovostno in uporabnikom prijazno 
izvajanje programa. Že obstoječim akcijam dodajamo tri usposabljanja, in sicer Zimsko planinsko šolo, 
Tečaj gibanja po zahtevnih in zelo zahtevnih planinskih poteh ter Seminar orientacije. V letu 2013 
smo skrbno načrtovali njihov program, prvič pa bodo usposabljanja predvidoma izvedena v letu 2014. 
Opaziti je tudi večjo prepoznavnost Mladinske komisije med mladim, oz. večjo povezanost 
organizacije z njenimi člani (MO). Rezultat je posledica usmerjenega dela prejšnjih in sedanjega 
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vodstva, ki se trudi vzpostaviti boljši odnos z matico, rezultat pa izboljšuje tudi aktivno in sprotno 
ažuriranje spletne strani MK PZS ter profilov na socialnih omrežjih. Hkrati smo letos aktivno in 
strokovno sodelovali s filmskim društvom Nina film, ki je posnelo nov gorniški mladinski film z 
naslovom V objemu gora – premierno je bil predvajan 9. februarja 2014, nato pa se bodo predstave 
selile po slovenskih krajih, predvidoma pa naj bi bil predvajan tudi na vseh večjih dogodkih, ki jih 
(so)organizira MK PZS. 
Mladim poizkušamo približati celoten spekter gorništva, tako trenutno sodelujemo s Komisijo za 
turno kolesarstvo (nagradni tabor), Vodniško komisijo (MPS, MV, Zimska planinska šola, Tečaj gibanja 
po zahtevnih in zelo zahtevnih planinskih poteh), želimo pa si tudi večjega sodelovanja z ostalimi 
komisijami PZS. V letu 2014 bomo sodelovali tudi z GRZS (Zimska planinska šola, Tečaj gibanja po 
zahtevnih in zelo zahtevnih planinskih poteh). V povezavi z Mladinskim svetom Slovenije aktivno 
sodelujemo tudi na področju problematike mladinskega sektorja v Sloveniji. 
 

Matej Ogorevc, načelnik MK PZS 
 
 
 

VODNIŠKA KOMISIJA PZS 
 

 Avtor: Jože Kamenšek 
 

Spremljajoče fotografije  

 Avtor: Jože Kamenšek 
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Avtor: Jože Kamenšek 

 Avtor: Tone Golnar 
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Avtor: Tone Golnar 
 

 
Avtor: Franc Kadiš 

 
Na ustanovnem zboru vodnikov PZS, dne 26. oktobra 2002, je bila ustanovljena Vodniška komisija pri 
PZS (v nadaljevanju VK PZS).  
VK PZS je strokovni in izvršilni organ vodnikov PZS (v nadaljevanju VPZS) med dvema zboroma 
vodnikov in tudi stalna komisija UO PZS. Mandat VK PZS je štiri leta razen, če zbor vodnikov ne določi 
drugače. Vodi jo načelnik VK, ki ga v njegovi odsotnosti nadomešča njegov namestnik. Člani VK PZS so 
načelnik in šest članov, ki se volijo na zboru vodnikov. 
Osnovne naloge VK PZS so da: 
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 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, s sorodnimi, strokovnimi 
in raziskovalnimi  organizacijami v Republiki Sloveniji in v tujini; 

 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 vodništvo PZS; 

 izvršuje sklepe zbora vodnikov;  

 pripravlja predlog dnevnega reda in gradivo za zbore vodnikov;  

 imenuje in razrešuje člane stalnih in začasnih podkomisij VK  ter drugih delovnih teles VK; 

 imenuje in razrešuje predstavnike VPZS v organe in komisije PZS ter v organizacije v Republiki 
Sloveniji in v mednarodne organizacije; 

 potrjuje vodstva usposabljanj; 

 pripravlja vsebinske in finančne načrte ter poročila o delu in finančna poročila za UO PZS; 

 izvaja finančni načrt VK; 

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

 sprejema programe usposabljanj in jih daje v potrditev KVIZ; 

 sprejema in potrjuje pravilnike, akte, obrazce in podobno za učinkovito delo; 

 sprejema usmeritve za delo vodnikov v PZS; 

 podeljuje priznanja VK in daje predloge za priznanja PZS; 

 potrjuje delovne programe stalnih in začasnih podkomisij VK ter drugih delovnih teles VK; 

 sprejema koledar usposabljanj VK; 

 pripravlja predloge standardov in normativov za povračilo stroškov ter nadomestil, potrjuje 
vsebino stroškov in določa njihove upravičence; 

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

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

 vodi register vodniških odborov po MDO; 

 vodi register vodniških odsekov PD; 

 sodeluje pri pripravi predloga opisa del in nalog strokovnega sodelavca VK; 

 za generalnega sekretarja PZS pripravlja oceno strokovnega sodelavca VK v koledarskem letu; 

 sodeluje pri delu KVIZ ter ostalih organov PZS in organizacij s področja usposabljanja VPZS; 

 odloča o strokovnih zadevah vodništva in v primeru pritožb VPZS na sklepe PU VK ter 
Podkomisije za kategorizacijo in registracijo VK (v nadaljnjem besedilu: PKR VK); 

 opravlja druge naloge s področja planinske dejavnosti VPZS v skladu s sklepi zbora vodnikov 
ter sklepi UO PZS. 

 
Delovanje komisije v letu 2013 
Komisija  je v tem obdobju imela štiri redne seje in dve korespondenčni. Realizirali smo skoraj celotni 
plan izobraževalnih akcij, razen tečaja za pridobitev kategorije H. V letošnjem letu nam je uspelo 
zaključiti tečaj za IPV. Tečaj in pripravništvo je opravilo pet kandidatov, štirje pa bodo opravili 
pripravništvo v naslednjem letu.  V letošnjem letu je zaživela tudi nova spletna stran VK. 
Pripravili smo tudi nekaj sprememb glede učnih programov, ki naj bi bili potrjeni v letošnjem letu. 
Sprejeli smo tudi sklepe, da se zaključna tura – izpitna za strjeni tečaj prestavi na kasneje, ne takoj po 
tečaju (predvidoma v prvi polovici septembra) in se za kategorije D in G izpelje preizkusna tura.  
 Organizirali smo sestanek z vodji akcij, kjer so bili seznanjeni s pripravo in izvedbo akcij, kakor tudi s 
samo pripravo poročil. Zadnjo soboto v oktobru je bilo izvedeno tudi usklajevanje IPV. Sodelovali smo 
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s strokovno službo PZS in drugimi komisijami. V tem letu je prišlo tudi do podpisa o nameri za 
sodelovanje z ZGVS. V ta namen je predsedstvo PZS imenovalo Boruta Peršoljo in Franca Gričarja kot 
predstavnika PZS v razgovorih z ZGVS. 
Glede na potrebe smo za naslednje leto razpisali 26 kopnih in 6 snežnih licenčnih usposabljanj. 
Na letošnjih izobraževalnih akcijah smo imeli tudi opazovalce iz Hrvaške in Makedonije. Na osnovi 
pogovorov sva Klemen Medja in Franc Gričar sodelovala s Federacijo planinskih športov Makedonije 
pri njihovem usposabljanju. 
 Tudi v letošnjem letu so potekali pogovori o enotnem nastopu vseh komisij pri PZS glede koriščenja 
koč za izvedbo posameznih izobraževalnih akcij, kar bi pripomoglo k zmanjšanju stroškov. Sodelovali 
smo na zborih vodnikov v MDO-jih. Pripravljen je razpis akcij za naslednje leto in finančni plan. 
Sklepi  posameznih aktivnosti so bili objavljeni v zapisnikih sej. 
 
Podkomisija za usposabljanje je v letu 2013 opravila nekaj nalog, potrebnih za nemoteno ali lažje 
izobraževanje in usposabljanje vodnikov Planinske zveze Slovenije (VPZS). Iz prispelih prijav za 
sodelovanje v vodstvih tečajev so bile postavljene ekipe za izvajanje izobraževanj. Tudi letos ste IPV 
vabljeni, da se prijavite za sodelovanje na izobraževanjih. O  izbiri boste vsi prijavljeni obveščeni. 
Pri sestavi vodstev izobraževanj so bile upoštevane lanske pripombe z usklajevanja IPV v Kamniški 
Bistrici glede vključitve novih in mlajših članov.  Na vsaki od obeh izmen strnjenega 12-dnevnega A-
tečaja v Bavšici sta letos sodelovala po dva pripravnika za IPV, ki sta letos končala izobraževanje. 
Njihovo sodelovanje je bilo zelo uspešno in je obogatilo izobraževalni proces. Za lažje vključevanje 
novih generacij IPV je bil spremenjen tudi pravilnik o izbiri vodij tečajev. Vsak je lahko največ trikrat 
zaporedoma vodja  istovrstne izobraževalne akcije. 
Veliko dela je bilo vloženega pri pripravi prenove programov za izobraževanja VPZS. Prispele so 
številne pripombe, v  glavnem s »terena«, tj. od  sodelujočih pri izobraževanjih. Prenova se,  poleg 
ostalega,  giblje tudi  v smeri zmanjševanja deleža teorije in povečanju deleža praktičnih vaj. Uvedene 
so preizkusne ture tudi za kandidate za tečaj D in G. Na strnjenem tečaju v Bavšici se seminarska 
naloga ne  izdela več na tečaju, ampak doma, izpitna tura pa se opravi kasneje, po zaključenem 
tečaju.   
Ker se je letos na izpopolnjevanja prijavilo izredno veliko udeležencev, je bilo potrebno za 
kvalitetnejše delo uvesti dodatne »izmene«, kar se je pokazalo za dobro in racionalno rešitev, ter 
ohranjanje kvalitete dela. 
V delu so nova izpitna vprašanja za tečaje, saj so se obstoječa postarala in marsikje ne ustrezajo več 
novim dognanjem, spremembam in zahtevam dela. V Kamniški Bistrici je bilo 26. oktobra izvedeno 
dobro obiskano usklajevanje IPV, kjer smo poslušali nekaj zanimivih predavanj in nadaljevali lani 
začeto delo na gradivih za izpopolnjevanja VPZS za obdobje 2015-2017.  Poleg običajnih so dodane 
nekatere zanimive in aktualne teme.   
V okviru VK se odvijajo  tudi nekatere aktivnosti za sodelovanje  z sorodnimi organizacijami, od ZGVS, 
UIMLA, UIAA, do sodelovanja s planinskimi zvezami republik bivše Jugoslavije, kar se bo najbrž 
odrazilo  tudi pri nalogah  naše Podkomisije.  
Sprejete so bile nekatere spremembe za lažje sodelovanje starejših vodnikov na izpopolnjevanjih. 
V prihodnje nas čaka še kar nekaj bolj ali manj nujnih nalog in izzivov. Kot Podkomisija za 
usposabljanje želimo poiskati in pravočasno izpolniti specifične potrebe, želje in zahteve velike 
skupine planincev – VPZS. 
Pripravili smo koledar akcij usposabljanj za vodnike PZS za leto 2014. 
 
Podkomisija za kategorizacijo in registracijo v sestavi Stanka Čoh, Pavel Jerebic, Janez Jerman in 
Bojan Pollak je vse svoje delo opravila po e-pošti. Glavne vsebine njenega dela so bile: reševanje vlog, 
zahtevkov, predlogov v zvezi s priznavanjem in potrjevanjem kategorij posameznim vodnikom, 
potrjevanje vodniških kategorij, redno registriranih in naknadnih registracij, naknadnih kategorizacij 
in podaljševanj pripravništva. Poleg tega je  pripravila predlog dopolnitev oz. posodobitev Navodila za 
pridobitev in potrditev kategorij v posebnih primerih in se opredelila do raznih tekočih zadev. 
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Zbor vodnikov PZS 
Zbor vodnikov PZS je bil v soboto, 23. novembra 2013, na Igu. Od skupno 52 glasov je bilo prisotnih 
49 delegatov ali 94,23 %.  
Na zboru so bila podana poročila o delu VK PZS in obeh podkomisij v letu 2013. Predstavljen in 
potrjen je bil program dela in finančni načrt VK PZS za leto 2014. 
Predsednik PZS Bojan Rotovnik in načelnik VK PZS Franc Gričar sta ob sodelovanju Zdenke Mihelič 
podelila priznanja zaslužnim in častnim vodnikom PZS. Prejemniki priznanja »zaslužni vodnik« so tisti 
vodniki, ki že več kot 25 let, »častni vodnik« pa tisti, ki že več kot 30 let s svojim neumornim 
delovanjem pomembno prispevajo k razvoju in ugledu prostovoljnega vodništva v okviru PZS. 
Skupno je bilo podeljenih 17 priznanj »ZASLUŽNI VODNIK PZS« in 1 priznanje »ČASTNI VODNIK PZS«.  
 
Sestave in dejavnost VK PZS v letu 2013: 

Organ vodja in namestnik člani seje 

Vodniška komisija 
 

Franc Gričar, PD Zagorje 
Boris Madon, PD Žirovnica 
 

Katarina Filipič, PD Cerkno 
Primož Trop, PD Ptuj; 
Martin Luzar, PD Krka 
Novo mesto;  Albin 
Žnidarčič, PD Železničar 
Ljubljana; Husein Djuherič, 
PD Velenje;  

8. seja (23. 1.) 
9. seja (24. 4.) 
10. seja (4. 9.) 
11. 
(korespondenčna) 
seja (8. 10.) 
12. seja (4. 12.) 
 

    

Podkomisija za 
usposabljanje 
 

Frane Kemperle, PD Kamnik 
Jože Bobovnik, PD Fram 
 

Anton Golnar, APD Kozjak; 
Sandi Kelnerič, PD Ptuj; 
Jaka Kotnik, PD Dravograd; 
Jože Drab, PD Ljubljana-
Matica; 
Klemen Volontar, PD 
Jesenice; Stane Jablanšček, 
PD Nova Gorica 
 

5. seja (17. 4.) 
6. seja (4. 12.) 

    

Podkomisija za 
kategorizacijo in 
registracijo 
 

Bojan Pollak, PD Kamnik 
Stanka Čoh, PD Oplotnica  
 

Janez Jerman, PD Črnomelj; 
Pavel Jerebic, PD Maribor 
Matica 

vsa korespondenca je 
potekala po 
elektronski pošti 

 

Usposabljanja VPZS so potekala po planu in so bila izvedena v skladu z načrtovanimi aktivnostmi. 
Zahvala za uspešno izvedbo vseh usposabljanj gre predvsem vsem inštruktorjem in predavateljem, ki 
so sodelovali na akcijah, še zlasti pa vodjem, ki so prevzeli tudi velik del administrativnega in 
organizacijskega dela. Vsa usposabljanja za VPZS so bila sofinancirana iz sredstev Evropskega 
socialnega sklada. 

 
Izvedenih tečajev za VPZS v letu 2013: 

Naziv 
usposabljanja 

Termin in 
lokacija 

Št. 
udeležencev 
(udeležilo/ 
zaključilo) 

Vodstvo Člani vodstva 

Tečaj VPZS D 14. 2.–10. 3. 
Valvasorjev 
dom 

24/24 vodja: Jože Varl, VPZS  
teh. vodja: Bojan Pollak, 
IPV 

Jože Rožič, IPV 
Klemen Volontar, 
AI, IGRS; 
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Primož Trop, IPV 
Boris Madon, IPV, 
Lojze Jerman, AI, 
GRS 
Lili Jazbec, VPZS 
Andrej Kunstelj, 
zdravnik 

Tečaj VPZS D 7. 3.–24. 3.  
Grohot 

25/25 
 

vodja: Ivan Eder, IPV 
teh. vodja: Franc Gričar, 
IPV 

Pavel Jerebic, IPV, 
Mitja Plohl, IPV, 
Franc Kocbek, IPV, 
Miran Tarkuš, GRS, 
Jože Bobovnik, IPV, 
Mihael Zajec, 
zdravnik 

Deljeni tečaj  
VPZS A 

februar-junij 
različno po 
Sloveniji 

21/21 
 

vodja: Dragi Baloh, IPV 
teh. vodja: Franc Gričar, 
IPV 

Aleksander 

Kelnerič, IPV; Janko 

Mihev, IPV; Bojan 

Pollak, IPV; Frane 

Kemperle, AI, GRS; 

Borut Vukovič, 

VPZS, prav., Mateja 

Grat, zdravnica, 

Judita Mihev, IPV 

Tečaj VPZS A 
1. izmena 

11. 5.–3. 7., 
PUS Bavšica 

26/26 
 

vodja: Janko Mihev, IPV 
teh. vodja: Ivan Šturm,  
AI, IGRS 

 

Judita 

VALENTINČIČ, IPV; 

Darja JENKO, IPV; 

Jože KAMENŠEK, 

IPV; Sandi 

KELNERIČ, IPV; 

Franc KEMPERLE, 

AI, GRS; Adolf 

KIRBIŠ; Mateja 

KOMAC, IPV 

Tečaj VPZS A 
2. izmena 

1. 6.–17. 7.,  
PUS Bavšica 

26/26 vodja: Franc Gričar, IPV 
teh. vodja: Jože Rožič, IPV 

Franc KEMPERLE, 
AI, GRS; 
Maja Mohar, IPV; 
Damjan Omerzu, 
VPZS;  
Maja Kumer Trček, 
dipl. med. sestra; 
Jože Kamenšek, IPV, 
Mijo Kovačevič, IPV; 
Judita Mihev, IPV; 
Matej Ogorevc, IPV  

Tečaj VPZS B 
 

23. 5.–15. 6., 
Češka koča 

30/30 vodja: Dragi Baloh, IPV 
teh. vodja: Franc Gričar, 

Ivan Šturm, AI, IGRS 
Aleksander 
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IPV Kelnerič, IPV 
Frane Kemperle, AI, 
GRS 
Janko Mihev, IPV 
Miran Muhič, VPZS 
Franc Kumer, IPV 

Tečaj VPZS B 
 

9. 5.–2. 6., 
Valvasorjev 
dom 

21/21 vodja: Jože Varl, VPZS 
teh. vodja: Bojan Pollak, 
IPV 

Alojz Jerman, AI, 
GRS; 
Boris Madon, IPV; 
Jože Rožič, IPV; 
Klemen Volontar, 
AI, IGRS; Frane 
Kemperle, AI, GRS 
 

Tečaj VPZS G 
 

15. 2.–16. 3., 
PUS Bavšica 

7/7 vodja: Janko Mihev, IPV 
teh. vodja: Franc Gričar, 
IPV 

Jože Kamenšek, IPV 

Tečaj C VPZS 22.–28. 9. 
Logarska 
dolina 

6/6 vodja: Tone Golnar, IPV 
teh. vodja: Sandi Kelnerič, 
IPV 

 

 
Izvedenih izpopolnjevanj za VPZS v letu 2013 

Naziv 
usposabljanja 

Termin in 
lokacija 

Št. 
udeležencev 
(udeležilo / 
zaključilo) 

Vodstvo Člani vodstva 

Snežno 
izpopolnjevanje  

1. - 2. 2., 
Menina 
planina 

30/30 vodja: Zdenko Purnat, 
IPV 
 

Tone Golnar, IPV;  
Jože Kamenšek, IPV; 
Primož Trop, IPV; 
Gorazd Bokšan, IPV; 
Mateja Grat, 
zdravnica, VPZS 

Snežno 
izpopolnjevanje  

23. - 24. 2., 
Valvasorjev 
dom 

30/30 
 

vodja: Jože Varl, VPZS 
 

Alojz Jerman, IPV 
Bojan Pollak, IPV 
Jože Rožič, IPV 
Klemen Volontar, AI, 
IGRS; 
Boris Madon, IPV;  
Primož Ravnihar, VPZS 

Snežno 
izpopolnjevanje 

16. - 17. 2., 
Grohot 

30/30 vodja: Franc Kadiš, IPV Aleksander Kelnerič, 
IPV 
Rudi Ambrož, IPV 
Ivan Šturm, AI, IGRS 
Andreja Voler, 
zdravnica 

Snežno 
izpopolnjevanje  

8.–10. 3., 
Vršič 
2 skupini 

39/39 
40/40 
 

vodja: Janko Mihev, IPV Ivan Šturm, AI, IGRS 

Sandi Kelnerič, IPV 

Jože Kamenšek, IPV 

Adolf Kirbiš, GRS, 
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medicinski tehnik 

Frane Kemperle AI, 

GRS; Rudi Ambrož, 

IPV;  

 

Kopno 
izpopolnjevanje 

5.–6. 4. 
Kamniška 
Bistrica 

30/30 vodja: Marinka Koželj 
Stepic, IPV 

Lojze Jerman, AI 

Drago Metljak, AI 

Bojan Pollak, IPV 

Frane Kemperle, IPV 

Klemen Volontar, AI, 

IGRS;  

Saša Bevc, zdrav. del. 

Damjan Remškar, 

zdrav. del.  

Kopno 
izpopolnjevanje 

13.–14. 4. 
Gorjanci 

31/31 vodja: Martin Luzar, 
VPZS 

Franci Kokalj, zdravnik 

Jože Kamenšek, IPV 

Milan Domitrovič, IPV; 

Sandi Kelnerič, IPV;  

Frane Kemperle, IPV 

 

Kopno 
izpopolnjevanje 

19.–21. 4., 
Valvasorjev 
dom 
2 skupini 

29/29 
20/20 

vodja: Jože Varl, VPZS Boris Madon, IPV; 
Jože Rožič, IPV; 
Bojan Pollak, IPV;  
Klemen Volontar AI, 
IGRS; 
Primož Ravnihar, 
VPZS;  
Marjana Bolte-Turk, 
VPZS 
Stanko Dolenšek, 
VPZS 
Andrej Kunstelj, 
zdravnik 

Kopno 
izpopolnjevanje 

19.–21. 4., 
Naravske 
ledine 
2 skupini 

27/27 
28/28 

vodja: Franc Kadiš, IPV 
 

Pavel Lesjak, IPV;  
Rudi Ambrož, IPV;  
Sandi Kelnerič, IPV; 
Ivan Šturm, AI, IGRS; 
Andrej Voler, 
zdravnica 

Kopno 
izpopolnjevanje 

19.–21. 4., 
Dom na Boču 
2 skupini 

32/32 
30/30 
 

vodja 1. sk.: Ivan Eder, 
IPV  
vodja 2. sk.: Pavel 
Jerebic, IPV 

Miran Čoh, IPV 
Mitja Plohl, IPV 
Miran Tarkuš, IPV 
Janez Vertič, IPV 
Mihael Zajec, zdravnik 

Kopno 
izpopolnjevanje 

10.–11. 5., 
Logarska 
dolina 

33/33 vodja: Zdenko Purnat, 
IPV 

Gorazd Bokšan, IPV 
Primož Trop, IPV  
Mateja Grat, 
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zdravnica  
Jure Cencelj, IPV 
Milan Domitrovič, IPV 

Kopno 
izpopolnjevanje 

17.–18. 5., 
Reška planina 

24/24 vodja: Roman 
Ponebšek, IPV 

Jože Kamenšek, IPV 
Klemen Volontar, IPV 
Maja Kumer Trček, 
dipl. med. sestra 

Kopno 
izpopolnjevanje 

18.–19. 5.  
PUS Bavšica 

18/18 Vodja: Iztok Rojc, IPV Klemen Volontar, AI, 
IGRS;  
Primož Trop, IPV; 
Gorazd Bregant, GRS 

Kopno 
izpopolnjevanje 

25.–26. 5.  
Krim 

28/28 Vodja: Marko Goršič, 
VPZS 
 
 

Drago Metljak, IPV 
Bojan Pollak, IPV 
Marinka Koželj Stepic, 
IPV 
Jože Kamenšek, IPV 
Danilo Škerbinek, IPV; 
Frane Kemperle, IPV; 
Danijel Andoljšek, 
zdrav. del.;  
Saša Bevc, zdrav. del. 

Kopno 
izpopolnjevanje 

1.–2. 6., 
Dom na Boču 

30/30 
 
 
 

Vodja: Ivan Eder, IPV 
 
 

Janez Vertič, IPV; 
Pavel Jerebic, IPV; 
Mitja Plohl, IPV; 
Franc Kocbek, IPV; 
Jože Bobovnik, IPV;  
Mihael Zajec, zdravnik 

Kopno 
izpopolnjevanje 

28.–29. 9., 
PUS Bavšica 

27/27 
 

Vodja: Ivan Eder, IPV 
 
 

Miran Čoh, IPV; 
Janez Vertič, IPV; 
Miran Tarkuš, GRS; 
Pavel Jerebic, IPV;  
Jože Bobovnik, IPV; 
Damjan Vidovič, 
zdravnik 

Kopno 
izpopolnjevanje 

4.–6. 10, 
PUS Bavšica 
2 skupini 

31/31 
30/30 
 

Vodja: Franc Kadiš, IPV 
 
 

Katja Kadiš, IPV; 
Matjaž Šerkezi, AI, 
IGRS; Benjamin 
Marjanovi, GRS; 
Jože Kamenšek, IPV 

 
Strokovnih kadrov – VPZS (stanje na dan 31. 10. 2013): 

Naziv  Skupno število Št. z licenco Št. pripravnikov 

vodnik PZS A 1641 553 118 

vodnik PZS AB 596 314  

vodnik PZS AD 59 35  

vodnik PZS ABC 2 0  

vodnik PZS ABD 520 416  

vodnik PZS ADG 41 6  

vodnik PZS ABDG 133 67  

vodnik PZS ABCD 19 16  
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vodnik PZS ABCDE 8 2  

vodnik PZS ABCDG 21 16  

vodnik PZS ABCDEG 6 6  

vodnik PZS ABCDEGH 9 5  

vodnik PZS ABCDEGHI 1 0  

vodnik PZS A-K 11 5  

 
 
 
 

ODBOR GORE IN VARNOST S STRANI PZS 
 
Odbor je bil ustanovljen in deluje na podlagi 3. člena Dogovora o sodelovanju med Planinsko zvezo 
Slovenije (PZS) in Gorsko reševalno zvezo Slovenije (GRZS). S strani PZS so bili člani odbora Klemen 
Medja (namesto Draga Horjaka), Tomo Česen in Borut Peršolja (slednji je v letu 2013 odbor tudi 
vodil). S strani GRZS so člani Jani Bele, Ljubo Hansel ter Franc Miš. 
 
V letu 2013 je imel odbor eno sejo (zapisnik seje je dostopen na spletni strani PZS 
http://www.pzs.si/komisije.php?pid=25):  
- 6. seja Odbora Gore in varnost (17. 10. 2013 v Ljubljani). 
 
S strani GRZS je bila izražena želja, da jih PZS seznani z usposabljanjem, ki ga izvaja za vodenje na 
feratah in vsebinami povezanimi z reševanjem in samoreševanjem pri tem. PZS bo takšno 
usposabljanje pripravila spomladi 2014. 
 
PZS, GRZS in odbor so v sodelovanju z Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje organizirali 
9. strokovni posvet Gore in varnost, ki je potekal v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje 
Republike Slovenije na Igu. Posvet je bil v sredo, 27. 11. 2013, z začetkom ob 17. uri. Na 9. 
strokovnem posvetu so se se zbrali strokovnjaki, obiskovalci gora, novinarji in drugi, ki jig povezuje 
delovanje na področju preventive in nesreč v gorah (vseh udeležencev je bilo okrog 40). Temi posveta 
sta bili analiza nesreč v gorah v letu 2013 ter Bolezni in bolezenska stanja, ki jih obiskovalci prinesemo 
v gore. 
 
Borut Peršolja, član odbora 
 
 
 
 

ODBOR ZA PRIZNANJA PZS 
 

Odbor za priznanja PZS je v letu 2013 deloval v sestavi kot leta 2012: Jože Melanšek – vodja in člani: 
Jožica Heber, Katarina Filipič, Irena Pečaver Čarman in Bojan Gorjup. Na vseh sejah so sodelovali tudi: 
vodja Odbora za članstvo Milena Brešan, strokovna sodelavca PZS Mija Stegu - Damjan in Damjan 
Omerzu. 
Vsi so delovali aktivno in se ustvarjalno vključevali v delo, v skladu z določili in pristojnostmi Pravilnika 
o priznanjih PZS (Obvestila PZS štev. 3/2005). 
 
Skladno z določili 14. člena Pravilnika o priznanjih PZS je Odbor za priznanja PZS opravil v letu 2013 
naslednje naloge: 
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imeli smo tri redne seje in pet dopisnih sej. Med letom je bilo opravljenih več telefonskih pogovorov 
in komuniciranje preko E-pošte, glede na nujne uskladitve predlogov za predsedstvo PZS in druge 
organe PZS. Vse to se je pokazalo kot zelo racionalna in tudi uspešna oblika dela ter sodelovanja z 
organi PZS. 
 
V letu 2013 smo obravnavali predloge: 
- za najvišja priznanja PZS, na podlagi junija 2013 objavljenega razpisa, ki jih je UO PZS, na svoji 

18. redni seji, dne 14. 11. 2013 potrdil in  
- predloge, ki jih je predsedstvo PZS preneslo na odbor, oz. želelo imeti stališče v skladu  z 

določili Pravilnika o priznanjih PZS ter dajali odgovore (razlage) na nekatera vprašanja 
Predsedstva PZS, Meddruštvenih odborov PD, posameznih Planinskih društev in 
posameznikov. 

- Sprejeli smo tudi poročilo o delu Odbora za leto 2013, Program dela za leto 2014 in Okvirni 
program dela za leto 2015, slednje so samo pobude za Odbor za članstvo PZS, na katerega se 
prenašajo vse aktivnosti v zvezi s priznanji PZS. 

- Leto 2013 je bilo pomembno za začetek in zaključevanje prenove in sprejema Pravilnika o 
priznanjih PZS, v skladu s Statutom PZS. 

- Na pobudo vodstva Odbora za priznanja in Odbora za članstvo PZS so bila na seji predsedstva 
PZS, dne 14. 01. 2013 obravnavana stališča OP in OČ, ki smo jih skupaj s Pravno komisijo PZS 
pripravili kot osnutek za usmeritve priprav prenove Pravilnika o priznanjih PZS. 

- Imenovana je bila delovna skupina za pripravo Osnutka Pravilnika v sestavi: Milena Brešan, 
Katarina Filipič, Jože Melanšek in Damjan Omerzu. Sodelovala je tudi strokovna sodelavka 
PZS Mija Stegu – Damjan. 
Na podlagi sprejetih Izhodišč, na seji predsedstva PZS, je delovna skupina pripravila delovni 
Osnutek Pravilnika in ga dala v javno razpravo, na skupni seji OP in OČ, skupaj z načelniki 
komisij PZS in nato s predsedniku MDO ter določila Osnutek, ki ga je obravnaval UO PZS na 
16. seji, dne 13.6.2013. Predlog Pravilnika je bil poslan v obravnavo in sprejem na 18. sejo 
UO PZS, dne 14.11.2014. 

- Planinske društvene delavce smo tekoče obveščali preko E-novic PZS in v Obvestilih PZS. 
- Odbor za priznanja je tudi sodeloval pri pripravi novih nastajajočih, drugih dokumentov PZS. 
- Sproti smo opozarjali predlagatelje, da se naj držijo enotnega obrazca za priznanja, da naj 

pravočasno pošljejo predloge na MDO, da naj sprotno vodijo evidenco o predlaganih in naj 
tekoče sporočajo spremembe! 

 
Sodelovanje strokovne službe PZS in predsedstva PZS, z odborom za priznanja, je bilo zelo dobro in 
učinkovito. 
 
Člani odbora smo na 5. seji, dne 9. 10. 2013, ob obravnavi predloga Pravilnika za priznanja PZS, 
sprejeli odločitev, da je potrebno določila prenovljenega Pravilnika, s primerno razlago posredovati 
PD. Kasneje, na 6. seji OP, dne 19. 12. 2013, smo stališče konkretizirali, da to opravimo v okviru 
zimskih (regijskih) posvetov za društvene delavce. Namen predstavitve je: pojasniti pomen enotnega 
Pravilnika za priznanja PZS, ki ponuja usklajen sistem podeljevanja priznanj, obravnava novosti, z 
navedbo primerov dobre prakse: kako pripraviti predloge za priznanja, s posebnim poudarkom na 
predlogih za najvišja priznanja PZS!  
 
7. decembra 2013 je bila slovesna podelitev najvišjih priznanj PZS, za leto 2013, v dvorani 
Pokrajinskega muzeja v Kopru. Udeležba je bila izjemna. Prireditev je bila nekaj posebnega, prisrčna, 
pokrajinsko domače obarvana in zelo odmevna. Za to so zaslužni Obalno PD Koper in Mestna občina 
Koper ter strokovna služba PZS.  
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Širše poročilo je bilo objavljeno na E-novicah PZS, Planinskem kažipotu 2014 (str. 40 – 41) in zelo 
skromno, z enim stavkom v štev. 1/2014 Planinskega vestnika (str. 70). O tem se velja zamisliti, ali je 
PV še glasilo PZS in kakšen pomen daje prejemnikom najvišjih priznanj PZS! 
 
V mandatu 2010 - 2014 je bilo podeljenih naslednje število posameznih priznanj: 
 
Leto      2010  2011  2012  2013 
* pisnih pohval PZS    120  75  74  74 
* bronastih častnih znakov PZS  205  198  181  255                     
* srebrnih častnih znakov PZS  100  91  89  154
   
* zlatih častnih znakov PZS    35  35  49  77
  
*          jubilejnih listin     3  1  4  6 
* spominskih plaket PZS      25  23  25  27 
* svečanih listin PZS    10  9  11  10 
SKUPAJ JE BILO PODELJENIH PRIZNANJ   497  432  433  603 

 
Odbor je mnenja, da to število prejetih priznanj za leto 2013, ni  nobena posebnost, saj odgovarja 
večletnemu povprečju podeljenih priznanj PZS. Ob razpravi, o predlogu prenovljenega Pravilnika o 
priznanjih PZS, smo spregovorili tudi o tem. Mnenja so deljena, za večino so pomembna stališča PD in 
MDO, kaj in kako vrednotiti v bodoče prostovoljno društveno delo. Razlog za več priznanj, v letu 
2013, pripisujemo praznovanju 120 letnice SPD – PZS in več jubilejem PD. 
 
Posamezna, posebna priznanja podeljujejo tudi komisije PZS (MK, VK, KA, KŠP, KP in KVNG) in MDO 
ter Planinska društva, ki vodijo svojo posebno evidenco. 
 
Finančni del poročila je zajet v stroških Upravnega odbora PZS. 
          
Vodja Odbora Jože MELANŠEK, l.r. 
 
 
 
 

ODBOR ZA USPOSABLJANJE IN PREVENTIVO PZS 
 
Splošna predstavitev in temeljni namen delovanja  
Odbor za usposabljanje in preventivo Planinske zveze Slovenije je najvišje strokovno telo Planinske 
zveze Slovenije v sestavi upravnega odbora Planinske zveze Slovenije, ki skrbi za razvojne, svetovalne 
in strokovne naloge na področju usposabljanja strokovnih delavcev v športu na področju planinstva in 
preventive ter varnosti v gorah. Ustanovljena je zlasti za razvoj enotne doktrine Planinske zveze 
Slovenije, za uresničevanje skupnih organizacijskih in vsebinskih načel usposabljanja strokovnih 
delavcev v športu na področju planinstva, za koordinacijo preventivnih programov varnosti v gorah in 
akcij, ki opozarjajo na najpomembnejše dejavnike tveganja v gorah in za spremljanje strokovnih 
zadev na področju športa v Republiki Sloveniji, ki zadevajo planinstvo. Je nosilka vseh programov 
usposabljanja znotraj Planinske zveze Slovenije. 
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Osnovna predstavitev delovanja OUP PZS 
 
Delovanje OUP v 2013. 
Odbor se je v letu 2013 sestal trikrat. Velik poudarek pri delovanju komisije je bil namenjen delovanju 
na področju preventive. S tem namenom je bil v mesecu januarju organiziran seminar za vse 
inštruktorje s področja treninga. Prav tako smo nadaljevali s pripravo zgibank in sicer En meter pod 
vrhom, Družine v gorah in Prva pomoč v gorah, katere bodo izdane v naslednjem letu. Prav tako smo 
sodelovali pri pripravi in izvedbi tretjega seminarja Gore in varnost, ki je bil izveden skupaj z GRZS. Na 
področju preventive smo aktivno sodelovali tudi z pisnimi mediji (priprava člankov s področja 
preventive), ter s posameznimi TV in radijskimi postajami, kjer smo sodelovali v njihovih oddajah. V 
jesenskem času smo pripravljali tretji seminar inštruktorjev PZS s področja ledeniške tehnike, ki bo  
zaradi vremenski razmer izveden v meseca marca 2014. V letu 2013 smo izvedli tudi tečaj za 
inštruktorje planinske vzgoje, ki ga je uspešno opravilo 11 tečajnikov. Pripravili in izdali smo tudi 
enotne izkaznice za vse strokovne kadre znotraj PZS. Člani komisije so aktivno sodelovali tudi na 
mednarodnem področju v UIAA, CAA in IKAR.  
Pri Strokovnem svetu za šport smo izvedli podaljšanje licenc določenim program, ki so jim le te 
potekle v tem letu. 
 
Zbor dejavnosti  
 
Seje OUP  
 
OUP je imela v 2013 tri redne seje, na katerih smo obravnavali redne naloge s področja usposabljanja 
in preventive. 
 

Organ Načelnik(ca) člani Seje 

KUP v letu 2013  Franc Kadiš, PD 
Dravograd 

Klemen Medja, PD 
Radovljica 
Stojan Burnik, PD Ljubljana 
Matica 
Tadej Debevec, PD Ljubljana 
Matica  
Jaka Rovan PD Matica 
Ljubljana 
Damijan Meško, PD  
Uroš Kuzman PD Velenje  

7. seja- 17. 04. 2013 v 
Ljubljani 
8. seja- 03. 07. 2013 v 
Ljubljani 
9. seja- 04. 12. 2013 v 
Ljubljani 
 

 
Člani KUP so dobili zadolžitve za naslednja področja znotraj PZS: 
 

Klemen Medja 
Vodniška komisija, UIAA, 
CAA 

Uroš Kuzman  Mladinska komisija 

Stojan Burnik Povezave z inštitucijami 

Tadej Debevec Področje preventive, 

Jaka Rovan KTK 

Damijan Meško, 
dr. med. 

Področje preventive 

 
Kratek opis usposabljanj 
Kot je že uvodoma zapisano je OUP: 
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»Odbor za usposabljanje in preventivo Planinske zveze Slovenije je najvišje strokovno telo Planinske 
zveze Slovenije v sestavi upravnega odbora Planinske zveze Slovenije, ki skrbi za razvojne, svetovalne 
in strokovne naloge na področju usposabljanja strokovnih delavcev v športu na področju planinstva in 
preventive ter varnosti v gorah. Ustanovljena je zlasti za razvoj enotne doktrine Planinske zveze 
Slovenije, za uresničevanje skupnih organizacijskih in vsebinskih načel usposabljanja strokovnih 
delavcev v športu na področju planinstva, za koordinacijo preventivnih programov varnosti v gorah in 
akcij, ki opozarjajo na najpomembnejše dejavnike tveganja v gorah in za spremljanje strokovnih 
zadev na področju športa v Republiki Sloveniji, ki zadevajo planinstvo. Je nosilka vseh programov 
usposabljanja znotraj Planinske zveze Slovenije.« 
 
Strokovni kadri (stanje na dan 31. 12. 2011)  
OUP ne razpolaga s svojimi strokovnimi kadri ampak skrbi za enotno doktrino in usklajenost med 
posameznimi programi usposabljanj. Pri tem sodeluje z vsemi strokovnimi kadri Planinske zveze 
Slovenije in jih v dejavnost vključuje po potrebi, stopnji usposobljenosti  in smeri usposobljenosti. 
 
Izvedene aktivnosti (srečanja, tekmovanja, tabori …) 
 
OUP v letu 2013 izvedel tečaj za inštruktorje planinske vzgoje. 
 

Naziv aktivnosti Termin in lokacija Št. udeležencev in 
vodja 

Namen 

Tečaj za inštruktorje 
PV 

Januar – Junij, 
različne lokacije 

11, 
Franc Kadiš, Borut 
Peršolja 

Ker že nekaj let ni bilo 
omenjenega tečaja, je bilo 
nujna izvedba tečaja in s tem 
pridobiti nove sveže kadre v 
vrste inštruktorjev PZS 

 
Pomembnejši projekti (začeti, v izvajanju ali zaključeni v letu poročanja) 

Naziv projekta Namen Stanje 

»ZLOŽENKE« 

S tematskimi zloženkami iz področja 
varnosti, želimo obiskovalce gora 
preventivno seznanjati s potencialnimi 
nevarnostmi in kako se pripraviti na 
aktivnosti v gorah brez zapletov. 

Cilj da v letu 2013 izdamo vsaj 
dveh zloženki, žal nismo dosegli. V 
pripravi imamo tri zloženke, ki 
bodo izdane v naslednjem letu. 

PZS priporoča S projektom želimo pomagati našim 
članom pri nabavi opreme 

Proti koncu leta smo pripravili 
kriterije za vrvi. S tem 
priporočilom, bomo poskušali 
svetovati našim članom pri 
pravilni izbiri opreme.  

 
Podeljena priznanja 
OUP ne podeljuje priznanj in prav tako nima svojih priznanj.  
 
Obrazložitev razlik med planom 2013 in poročilom za 2013 
Bistvenega odstopanja med planom in realizacijo za leto 2013 ni. OUP je uspešno realiziral vse 
zastavljene naloge. Določene naloge smo zaradi vremenskih razmer prestavili v naslednje leto 
 
Zaključek 
OUP bo še v prihodnje kreiral in vodil aktivnosti na področju priprave smernic za usposabljanja, 
preventivne dejavnosti, sodelovanja z GRZS in ZGVS. Nadaljevali bomo aktivnosti na medijskem 
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področju, z objavo strokovnih in poljudnih člankov na različne teme iz naslednjih področij: opreme, 
varnosti, uporaba različnih pripomočkov, novosti. Glede tega bodo skrbeli vsi člani OUP in strokovni 
sodelavec OUP, vsak s svojega področja.  
V letu 2014 bo OUP nadaljeval s projekti za skupno usposabljanje inštruktorjev, s seminarjem za 
inštruktorje, ki so bili izvedeni že v prejšnji letih, ter z izdajo zloženk s področja varnosti in preventive.  
 
Franc Kadiš, načelnik OUP UO PZS 
 
 
 

ODBOR ZA ZALOŽNIŠTVO IN INFORMIRANJE PZS 
 
V letu 2013 so bili izvedeni naslednji projekti: 

Naziv projekta Avtor, urednik izid 

NOVO:   

Polhograjsko hribovje 1:25000 Bogdan Seliger 20. 02. 2013 

Šaleška dolina z okolico 1:50000 Milan Domitrovič 18. 09. 2013 

Velikani Himalaje Viki Grošelj 16. 09. 2013 

PONATISI:   

Triglav 1:25000  18. 06. 2013 

Bohinj 1:25000  12. 07. 2013 

Grintovci 1:25000  20. 11. 2013 

Kamniško-Savinjske Alpe 1:50000  18. 07. 2013 

Triglavski narodni park 1:50000  19. 09. 2013 

Planinski dnevnik  28. 02. 2013 

Vpisna knjiga za vrhove  15. 07. 2013 

Dnevnik s slovenske planinske poti  19. 08. 2013 

Pesmarica Gorniška 1  28. 06. 2013 

Vodniški učbenik  08. 01. 2013 

 
OZI je v letu 2013 imel 5 sej in je deloval v sestavi: Slavica Tovšak – vodja odbora, Jožef Bobovnik, 
Dušan Petrovič, Jože Rovan, Jelena Justin, Žarko Rovšček – člani. 
 
Člani Uredniškega odbora Planinske založbe do 6. 9. 2013: Andrej Mašera – glavni urednik, Vladimir 
Habjan – namestnik gl. urednika, Mire Steinbuch – prevodna literatura, Gregor Stušek – tehnični 
urednik, Marjan Bradeško – leposlovje, Irena Mušič Habjan – planinski vodniki, Tone Golnar – 
alpinistični vodniki, izobraževanje in usposabljanje, Urban Golob – alpinistični vodniki, naravna in 
kulturna dediščina, Natalija Marovt – področje mladinske literature. 
 V septembru 2013 je prišlo do spremembe članov Uredniškega odbora Planinske založbe, OZI je 23. 
10. 2013 na svoji seji potrdil naslednjo kadrovsko sestavo: 
Mojca Stritar – glavna urednica, Klemen Janša, Marjan Bradeško, Gregor Stušek, Natalija Marolt, 
Gorazd Gorišek, Mateja Pate – člani.  
Uredniški odbor PZ se je intenzivno ukvarjal s problematiko nedokončanih edicij in iskanjem rešitve 
za celostno grafično podobo edicij Planinske založbe. 
 
Člani Odbora za kartografijo in digitalne aplikacije: Jože Dajnko – vodja odbora, Dalibor Radovan, 
Janez Pretnar, Marjan Jarnjak, Jana Knific, Andrej Stritar – člani. Kot prioriteto so si zadali prenovo 
redakcijskega načrta in načrtovanje karte TNP. 
 
Predviden plan izdaj za leto 2015: 
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- 2-4 planinske vodnike, (tematski oziroma izbirni)  
- 2 izdaji za otroke in mlade, od tega 1 knjižno in 1 neknjižno (karte, družabne igre itn.), 
- 1-2 plezalna vodnika, 
- 1 vodnik, povezan z ostalimi dejavnostmi v gorah (npr. za zimo, za gorske kolesarje), 
- 1 učbenik ali poljudnostrokovno izdajo, 
- 1 leposlovno delo (spomini, kratke zgodbe itn.), 
- 1-2 planinski karti merila 1:25000, 
- 1-2 planinski karti merila 1:50000. 
 
 
 
 

PLANINSKI VESTNIK 

 
 
Planinski vestnik v letu 2013, 118. leta izhajanja, 113. letnik 
 
Planinski vestnik (PV) velja za najstarejšo slovensko revijo, ki še izhaja. Prva številka revije je izšla 
februarja 1895. PV je bil v vseh obdobjih ogledalo dela planinske organizacije, gorniške kulture, odraz 
splošnih razmer in duševnega doživljanja gora Slovencev.  
 
Uredniški odbor Planinskega vestnika je v letu 2013 deloval v sestavi: Vladimir Habjan – odgovorni 
urednik, Emil Pevec – tehnični urednik, Mateja Pate, Marjan Bradeško, Marta Krejan, Irena Mušič 
Habjan, Andrej Mašera, Dušan Škodič, Tina Leskošek, Mire Steinbuch, Zdenka Mihelič – člani in 
zunanji sodelavec Peter Šilak.  
 
Ciljna publika revije so vsi, ki želijo občasno preživeti del prostega časa v naravi in obenem prebirati 
zanimivo revijo. PV je revija, ki je namenjena vsem ljubiteljem gorskega sveta in narave, obenem pa 
je tudi tekoči informator bogate dejavnosti Planinske zveze Slovenije – posredno želimo seveda s 
pestro vsebino pripomoči k promociji planinstva in čim večjemu članstvu PZS. Veliko vlogo 
posvečamo tudi planinski kulturi, ki je sicer v primerjavi s športom in rekreacijo podcenjena.  
 
V letu 2013 je izšlo 12 številk po 72 strani (plus platnice). PV je že četrto leto izhajal v formatu A4. 
Večji format pomeni večjo možnost bolj raznovrstnega oblikovanja, obenem pa tudi rubriko v sredici - 
Z nami na pot, kjer s priročnimi opisi, ki jih je možno iztrgati, na izlete vabimo najširše množice. Veliko 
vsebin je bilo tudi strokovnih in izobraževalnih (alpinistična tehnika, trening, vreme, naravovarstvo, 
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GRS …), s katerimi želimo bralcem posredovati čim več znanj in s tem posledično povečati varnost v 
gorah.  
 
PV danes ni več odvisen od prispevkov, ki jih pošiljajo avtorji, pač pa vsebino določamo in načrtujemo 
vnaprej. Po naročilu je napisanih več kot polovica objavljenih člankov (tema meseca, Z nami na pot, 
intervjuji, zgodovina, reportaže z infom idr.). V PV je vedno manj »prostih spisov« kot jih je bilo 
nekoč, pač pa vse več novinarsko raznovrstnih (reportaže, intervjuji, kratke zgodbe idr.), kvalitetnih, 
strokovnih, aktualnih, vzgojnih, zgodovinskih in literarno dovršenih prispevkov. Še vedno pa seveda 
želimo objavljati tudi doživetja naših bralcev, vendar izbiramo najkvalitetnejše napisana. 
 
Ocenjujemo, da je bila revija v letu 2013 vsebinsko raznovrstna, saj smo se v temi meseca lotevali 
raznovrstnih gorniških tem (šodrovstvo, 120-letnica planinske organizacije, prvi ljudje v Alpah, gore in 
zdravje, šport in gore, ledeniki, problematika plezališč, začetki gorskega turizma, brezpotja, junakinje 
iz ozadja in Pavla Jesih), objavljali smo najpomembnejše informacije in članke o dogajanjih v 
planinstvu, od organizacijskih, društvenih in gospodarskih do športnih, odpravarskih in drugih. V 
mnogih rubrikah smo objavljali vrsto predlogov za izlete in ture, opise alpinističnih vzponov, 
prispevke o varstvu naravne in kulturne dediščine v gorskem svetu, leposlovne članke, recenzije 
planinskih publikacij, nasvete o opremi, varni hoji in plezanju, predloge za obiske tujih gora, trekinge, 
turno smučanje itd. V letu 2012 še bolj obogatili novičarski del revije. V ločeni brošuri smo objavili 
dve vodniški prilogi (Kamniška Bistrica, Kanin s severa).  
 
Fotografija je imela pomembno mesto, za kar imajo zasluge mnogi odlični sodelavci-fotografi. 
Januarja 2013 smo na spletni strani objavili letno kazalo letnika 2012.  
V začetku leta 2012 smo zaključili desetletni projekt skeniranja vseh letnikov revije, ki so dosegljivi na 
spletni strani http://www.planinskivestnik.com/. V prihodnje je nujna modernizacija programske 
opreme spletnega kazala in spletne strani.  
 
Decembra 2013 je bilo število vseh naročnikov 5225 (leta 2012 5102), v prosti prodaji pa je bilo 
prodanih 4974 (leta 2012 5293) izvodov.  
 
Trudimo se za čim boljšo promocijo revije. Tako vsak izid Vestnika predstavimo v več medijih: na 
radiu Ognjišče, Univox (Kočevje), Kranj, Odmev (Cerkno), v oddaji Dobro jutro (RTV Slovenija), 
predvajanje telopov na kabelski Gorenjski TV ter na več spletnih portalih. V prihodnje bi morale 
strokovne službe (poleg naročilnic in plakatov, ki jih izdajamo) poskrbeti še za agilnejšo promocijo. 
 
Izzivi za leto 2014 so sledeči:  

- ohraniti število strani (72),  
- boljša promocija, oglaševanje, trženje in distribucija, 
- tesnejša povezava s Planinsko založbo,  
- prenos spletne strani na PZS in pestrejša vsebina,  
- povezava programskih rešitev (uredniška aplikacija, spletno kazalo, honorarji). 

 
Vladimir Habjan, odgovorni urednik 
 
 
 
 

  

http://www.planinskivestnik.com/
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RAZISKOVALNA SKUPINA PZS 
 
Raziskovalna skupina PZS je tudi v letu 2013 delovala v sestavi Slavica Tovšak (vodja), Herman Berčič, 
Stojan Burnik, Iztok Cukjati, Peter Mikša, Simon Brezovar. V skladu s programom dela je sprejela 
poročilo o obisku Laboratorija za Eksperimentalno mehaniko (Center za eksperimentalno mehaniko 
na Fakulteti za strojništvo). Člani RS so si ogledali laboratorij, predstavljene so jim bile tudi meritve 
(utrujanje vrvi, trganje vrvi, obraba vponk itd). Ugotovili smo, da z vidika stroke zelo pomembno 
sodelovanje stroke in znanosti.  
 
Veliko časa je skupina namenila pripravi Pravilnika o delu RS PZS, ki ga je v skladu s statutom PZS, po 
opravljeni javni razpravi sprejel UO PZS. 
 
Na spletni strani PZS in drugih spletnih straneh, kjer so objavljeni dogodki PZS, je bil objavljen Razpis 
za najboljšo diplomsko oziroma magistrsko nalogo. Teme s planinsko tematiko so bile nato 
predstavljene na skupnem sestanku. Pozornost je vzbudila predvsem naloga Urbana Čepona z 
naslovom Analiza čistilnih naprav na planinskih kočah. Naloga obravnava tematiko analize čistilnih 
naprav in vsebuje predloge za najprimernejšo investicijo. Predstavljena je bila tudi članom 
Gospodarske komisije PZS, ki je budno spremljala nastajanje izsledkov, do katerih je prišel Urban. 
Naloga je bila izbrana kot najboljša. Na slovesnosti ob podelitvi najvišjih priznanj PZS je Urban Čepon 
na predlog RS PZS prejel posebno priznanje. Naloga je bila posebej predstavljena tudi na Fakulteti za 
šport. 
 
Doktorsko disertacijo je članom RS PZS predstavil tudi Peter Mikša. Lotil se je zanimive teme 
Alpinizem na Slovenskem. Predstavitev je bila organizirana tudi na Katedri za gorništvo Fakultete za 
šport in v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani. 
 
Člani RS PZS so bili vključeni v posvet, ki ga je pripravilo Združenje vojaških gornikov o Rudolfu 
Badjuri. 
 
V okviru RS PZS smo si prizadevali pridobiti status RS kot samostojne raziskovalne enote v okviru PZS. 
S pridobitvijo statusa bi lahko kandidirali na razpisih za pridobitev sredstev na Agenciji RS za 
raziskovalno dejavnost. Po predložitvi zahtevane dokumentacije smo ugotovili, da si moramo 
pridobiti status društva v javnem interesu. Pridobitev statusa je v postopku. 
 
Posamezni člani RS PZS so pripravili sestavke za objavo v Planinskem vestniku. 
 
Slavica Tovšak, vodja RS PZS 
 
 
 
 
 

PREDSEDSTVO PZS 
 
Sestava predsedstva PZS v letu 2013 je bila: predsednik PZS Bojan Rotovnik in podpredsedniki PZS: 
Borut Peršolja, Slavica Tovšak ter Miro Eržen in  Tone Jesenko (od 12. 1. 2013 dalje). Člani 
predsedstva PZS so za svoje delo odgovorni skupščini in UO PZS. 
 
Pri delu predsedstva PZS stalno sodeluje generalni sekretar PZS Matej Planko, redno načelniki 
komisij, občasno pa tudi vodje organov PZS, sodelavci strokovne službe in drugi. 
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Pristojnosti predsedstva PZS so določene v 30. členu Statuta PZS. 
 
V letu 2013 je bilo izvedenih 16/28 sej predsedstva po naslednjem razporedu in prisotnosti:  
 

Seja Datum Bojan 
Rotovnik 

Borut 
Peršolja 

Slavica 
Tovšak 

Miro 
Eržen 

Tone 
Jesenko 

Matej 
Planko 

Ostali prisotni 

54. seja 2. 1. DA DA DA   DA  
55. seja 14. 1. DA DA DA DA DA DA OČ, OP in KPP 
56. seja 28. 1. DA NE DA DA DA NE  
57. seja/1 11. 2. DA DA DA DA NE DA ZTS 
57. seja/2 18. 2. DA DA NE DA DA DA  
58. seja/1 18. 3. DA DA DA DA NE DA KŠP 
58. seja/2 26. 3. DA DA DA DA DA DA  
59. seja 8. 4. DA DA DA DA DA DA ZGVS 
60. seja/1 23. 4. DA NE DA DA DA DA  
60. seja/2 6. 5. DA DA NE DA DA DA KPP 
61. seja/1 21. 5. DA NE DA DA DA DA  
61. seja/2 28. 5. DA DA NE DA NE DA  
62. seja/1 4. 6. DA DA DA DA DA DA MK 
62. seja/2 18. 6. DA DA NE NE DA DA GK 
63. seja/1 9. 7. DA NE DA DA DA DA  
63. seja/2 23. 7. DA DA DA DA DA DA NO 
64. seja/1 6. 8. DA DA DA DA DA NE  
64. seja/2 20. 8. DA NE NE DA DA DA OČ in KPP 
65. seja/1 27. 8. DA DA DA DA NE DA koordinatorji 
65. seja/2 3. 9. DA NE DA DA NE DA  
66. seja/1 17. 9. DA NE DA DA DA DA  
66. seja/2 30. 9. DA NE DA DA DA DA predsedniki MDO 
67. seja/1 20. 10. DA DA DA DA DA DA  
67. seja/2 4. 11. DA NE DA DA DA DA KTK, KŠP, KGŠ 
68. seja/1 19. 11. DA NE DA DA DA DA KVGN 
68. seja/2 2. 12. DA DA NE DA DA DA NO 
69. seja/1 18. 12. DA NE DA DA DA DA  
69. seja/2 30. 12. DA NE DA DA DA DA  
 
 
Pomembnejše aktivnosti iz delovnega področja predsedstva: 

 splošno: 
o priprava gradiv za seje UO PZS ter osnutkov gradiv za skupščini, 
o redno podeljevanje priznanj PZS skladno s pravilnikom o priznanjih, 
o sodelovanje pri pripravi internih pravnih aktov, 
o koordiniranje mednarodne dejavnosti PZS,  

 planinska kultura: 
o Slovenski planinski muzej  
o Kugyjev spomenik v Trenti 
o podpora oddaji Dotiki gora 
o podpora filmu o Miri Marko Debeljak 
o podpora filmu Klemena Trilerja o SPP 
o sodelovanje pri izbiri motivov za znamke Pošte Slovenije 2015 
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 sodelovanje ali koordinacija ali podpora pri izvedbi projektov: 
o 120. letnica PZS, 
o 60. letnica Slovenske planinske poti, 
o Slovenska planinska pot, 
o Tončkov dan, 
o 50. letnica KOTG 
o posveti za vodstva PD 
o Kataster planinskih poti in številčenje planinskih poti 
o konferenca planinskega gospodarstva 
o Panoramska pot Karavanke 
o Pot Alpe Adria trail 
o Nadaljevanje projekta Krkinih poti 
o predstavitve planinstva na Wikipediji 
o Vzorčenje čistilnih naprav na planinskih kočah 
o Sodelovanje z zamejskimi PD in Srečanje planincev treh dežel 
o Slovenska turno-kolesarska pot 
o Sejem Alpe Adria 

 pravne zadeve: 
o zaključevanje primera denacionalizacije Doma v Tamarju 
o zaključevanje primera v dednem postopku v primeru Oblak 

 sodelovanje s sorodnimi organizacijami: 
o sestanek z vodstvom Zveze tabornikov Slovenije  
o sestanki nevladne skupine za okoljsko in društveno zakonodajo (PZS, LZS, RZS in TZS) 
o sestanek z vodstvom Združenja gorskih vodnikov  
o sestanek z direktorjem GIZ Pohodništva 

 obravnava zakonov in podzakonskih aktov: 
o Zakon o planinskih poteh 
o Zakon o spodbujanju razvoja turizma 
o Zakon o gorskih vodnikih 
o Strategija razvoja Slovenije 2014-2020 
o Pravilnik o prometni signalizaciji 

 razno: 
o podajanje predlogov za državna odlikovanja 
o Interventna akcija za zaščito Aljaževega stolpa 
o potrjevanje razvrstitve športnih panog v razrede za FSO 
o Razpis OKS za panožne športni centri 
o imenovanje inventurne komisije 
o Dvonamenska raba planinskih poti 
o potrditev Letnega načrta sodelovanja s Slovensko vojsko 2014 

 
Sodelovanje predstavnikov predsedstva na prireditvah in aktivnostih: 
11.1. Slovesnost ob dnevu vojaškega letalstva 
(Cerklje ob Krki) 
23.1. Podelitev priznanj najboljšim alpinistom in 
športnim plezalcev, Kulturni dom Domžale 
26.1. 20-obletnica delovanja PD Benečije 
26.1. Konferenca pl. gospodarstva in zbor 
markacistov, Ig 
12.2. Podelitev Bloudkovih nagrad, Ljubljana 
23.2. Zbor Komisije za varstvo gorske narave, Ig 

1.3. Zbor Komisije za turno kolesarjenje, 
Ljubljana 
1.3. Občni zbor PD Pošte in telekoma, 
Ljubljana 
22.3.  Občni zbor PD Kamnik ob 120. obletnici, 
Kamnik 
30.3.   Občni zbor PD Tržič ob 105. obletnici, 
Tržič 
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4.4. Otvoritev razstave ob 120-letnici PZS, 
Pliberk 
23.4. Otvoritev razstave SPP, Miklavž na 
Dravskem polju 
24.4. Spominska prireditve za Nejca Zaplotnika 
-  PD Kranj, Kranj 
24.4. Sestanek za Karavanško pot, Borovlje, 
Avstrija 
25.4. Posvet z ministrstvom za kmetijstvo in 
okolje, ARSO Ljubljana  
4.5. 10. obletnica Planinske koče Farbanca, 
PD Nazarje 
6.5. Otvoritev razstave SPP, Koper 
8.5. Trajna mobilnost kot podpora turizmu, 
Logarska dolina 
10.5. Sestanek z vodstvom Krke d.d., Novo 
mesto 
12.5. Finale tekme svetovnega pokala v 
balvanskem plezanju – ŠPD Korenjak, Log 
Dragomer 
15.5. Osrednja slovesnost ob Dnevu Slovenske 
vojske, Maribor 
18.5. Otvoritev prenovljenih plezalnih površin, 
PD Grosuplje 
15.6. Prireditev ob 150. obletnici Švicarske 
planinske zvez (SAC), Švica 
25.5. Koča pri izviru Soče – obletnica in 
otvoritev čistilne naprave, Trenta 
25.5. 40-let PD Mura,  Serdički breg 
25.5. Dan hrvaških planincev, HPS 
26.5. 90-let častnega predsednika SPD 
Celovec, Bleščeča planina 
31.5. Posvet o tematskih pohodniških poteh v 
Sloveniji, Brestanica 
31.5. 10. let PD Miklavž,  
12.6. Skupščina OKS, Zreče 
16.6. 60. let Koče na Kriški gori, Kriška gora, PD 
Križe 
22.6. 50. let PD Ojstrica, Lokrovec 
28.6. MEPI, Brdo pri Kranju 
5.7. Otvoritev čistilne naprave v PUS Bavšica 
in podpis dogovora med PZS in ZGVS 
6.7. 1. Tončkov dan, Koča pri Izviru Soče 
11.7. Pivo in cvetje – prireditev za poslovne 
partnerje, Laško 
19.7. Studio ob 17h, Kredarica 
23.8. Prireditev ob spomeniku štirih srčnih 
mož, Ribčev Laz 
31.8. Otvoritev koče in 20. letnica društva, PD 
Moravče in pl. dom na Uštah 

31.8. Zaključek transverzale ponosa Pivovarne 
Laško, Šmohor 
31.8. Sestanek EU Mountaineering forum, Trst 
31.8. PD Sloga Rogatec – 40. let, Donačka Gora 
7.9. PD Luče – 60 let, Koča na Loki pod 
Raduho 
8.9. 60 let Poštarskega doma PD Pošte in 
Telekoma LJ, Vršič 
7.9. 100-letnica Mariborske koče, Pohorje 
14.9. Srečanje koroških planincev, Košenjak 
14.9. 60 let Doma v Lepeni, Lepena 
21.11. Sestanek o pripravi naknadne presoje 
vplivov na okolje za biatlonske center na 
Pokljuki, Ljubljana 
22.11. PD Ptuj – 60. letnica, Ptuj  
22.11. PD Onger Trzin – 30. letnica, Trzin 
30.11. MDO Podravja – srečanje vodnikov, 
Rogla 
3.12. Podelitev priznanj prostovoljcem v 
Državnem svetu, Ljubljana 
10.12. Otvoritev plezalnega centra Ljubljana, 
Ljubljana 
18.12. Podpis sporazuma s Policijo, Ljubljana 
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Člani predsedstva so se udeležili spodaj navedenih prireditev ob 120-letnici planinske organizacije: 

 27. 2. - Odkritje spominske plošče na mestu ustanovitve Slovenskega planinskega društva 

 27. 2. - Svečana akademija ob 120. obletnici ustanovitve Slovenskega planinskega društva 

 2. 3. - 20. Jurčičev pohod 

 15. 3. - Razstava Ivan Šumljak in 60. obletnica Slovenske planinske poti 

 17. 3. - Triglavski turni smuk 2013 

 12. 4. - Skupščina Planinske zveze Slovenije 

 15.–19. 4. - 7. mednarodni festival gorniškega filma Domžale 

 18. 4. - Občni zbor in proslava PD Ljubljana–Matica ob 120. obletnici PD 

 26. 4. - Otvoritev razstave ob 100. obletnici rojstva Vlasta Kopača 

 19. 5. - Srečanje in pohod planincev, 40. obletnica PD Logatec 

 25. 5. - 43. tabor ljubljanskih planincev in obeležitev 160. obletnice rojstva Frana Orožna 

 25. 5. - Dan savinjskih planincev in obeležitev 120. obletnice ustanovitve Savinjske podružnice 

 7. 6. - Otvoritev razstave ob 100. obletnici rojstva Vlasta Kopača in Tineta Orla 

 15. 6. - Dan slovenskih planincev in odprtje poletne planinske sezone 

 4. 8. - Obeležitev 110. obletnice PD Ajdovščina 

 13.–14. 9. - Skupščina Združenja planinskih zvez alpskega loka – CAA 

 14. 9. - Dan zasavskih planincev in obeležitev 60. obletnice PD Dol pri Hrastniku 

 20. 9. - Proslava PD Kamnik ob 120. obletnici PD 

 29. 9. - 35. pohod na Slavnik 

 18.–20. 10. - Skupščina Združenja planinskih organizacij Balkana – BMU 

 7.  12. - Slovesna podelitev najvišjih priznanj PZS za leto 2013, Koper 

 26. 10. - 20 let PD Drava, Maribor 

 1. 11. -Mednarodni simpozij na temo planinskih koč, Fojnica - BIH 
 
Bojan Rotovnik, predsednik PZS 
 
 
 

SLOVENSKI PLANINSKI MUZEJ 
 
Slovenski planinski muzej je tudi v letu 2013 deloval v okviru Gornjesavskega muzeja Jesenice(ustanoviteljici sta 
občini Jesenice in Kranjska Gora) in sicer kot del notranje organizacijske enote Kranjska Gora. Financiranje 
delovanja muzeja so zagotavljali občina Kranjska Gora, Ministrstvo za kulturo RS ( preko pooblastila za izvajanje 
javne službe GMJ), Planinska zveza Slovenije in Ustanova Avgusta Delavca ter lastni prihodki. Zaradi 
pomanjkanja proračunskih finančnih sredstev je v letu 2013 izpadlo sofinanciranje s strani Triglavskega 
narodnega parka, kar je imelo delni vpliv na izvajanje programa dela muzeja. Nadzor nad delovanjem 
Gornjesavskega muzeja Jesenice poteka preko Sveta GMJ, v katerem pa razen občine Kranjska Gora ,ostali 
sofinancerji Slovenskega planinskega muzeja, nimajo svojega predstavnika.  
 
Vsebinsko delovanje 
Slovenski planinski muzej je tudi v letu 2013 sledil usmeritvi, da poskuša  s pripravo občasnih razstav in 
tematskih večerov, slediti obeležitvi pomembnih jubilejev in obletnic iz slovenske planinske zgodovine, poleg 
tega pa s partnerji v ožjem in širšem okolju prirejati tudi aktualne dogodke. V sodelovanju s PZS je muzej tako 
pripravil tudi razstavo ob 120 letnici PZS, prav tako pa smo se z razstavami tudi poklonili zaslužnim Vlastu 
Kopaču, Tinetu Orlu in Gregorju Klančniku ob 100 obletnici njihovega rojstva.   
 
V okviru stalne razstave smo dopolnili vsebinski sklop okolja, ki smo ga obogatili z umestitvijo preparatov divjih 
živali (medved, lisica in svizca), ki smo jih pridobili iz donacije. Poleg navedenega smo nadaljevali z vsebinsko 
bogatitvijo baze podatkov v sklopu alpinizma, kot enega najbolj pomembnih vsebinskih sklopov stalne razstave. 
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V  okviru programa tematskih večerov  je muzej uspešno sodeloval z Društvom za gorsko kulturo, TV Slovenija, 
Triglavskim narodnim parkom ter Koroškim pokrajinskim muzejem-Muzejem železarstva Ravne ter PD Dovje-
Mojstrana. V predavanja in predstavitve so se vključili številni znani alpinisti ( Viki Grošelj, Rado Kočevar, Janez 
Dovžan, Tone Sazonov -Tonač..), pa tudi številni drugi z zanimivimi tematikami. Posebej želimo izpostaviti tudi 
razstavo slikarskih upodobitev vseh osemtisočakov  avtorja Ceneta Griljca, ki je tudi vsa dela kot donacijo 
poklonil Slovenskemu planinskemu muzeju. Skupaj je bilo organiziranih 27 dogodkov, vključno z otvoritvami 
razstav. Skupaj si je muzej ogledalo 12.175 obiskovalcev. 
 
Pomemben prispevek  Slovenskega planinskega muzeja je tudi soorganizacija Dneva alpske konvencije, ki so ga 
skupaj v Mojstrani organizirali Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Triglavski narodni park, Planinska zveza 
Slovenije, CIPRA Slovenije ter lokalna društva v Mojstrani. 
 
Ob 150 obletnici ustanovitve italijanske planinske zveze (CAI) je bilo v Torinu prvo srečanje planinskih muzejev 
Italije, Nemčije, Avstrije, Švice, Poljske, Francije , Španije in Slovenije, kjer smo tudi podpisali pismo o nameri 
tesnejšega sodelovanja in povezovanja. 
 
Na osnovi pooblastila ministrstva za izobraževanje, znanost in šport se je muzej tudi aktivno vključil v 
razreševanje zemljiško –knjižnega stanja Aljaževega stolpa, kjer smo skupaj  z GURS, pripravili elaborat, ki je v 
fazi sprejemanja s strani obeh strank, vključenih v denacionalizacijski postopek Severne stene Triglava. Njegova 
razrešitev bo osnova za nadaljnje aktivnosti.  
 
Poleg zgoraj navedenega je muzej izvajal dela in naloge, ki izhajajo iz javne službe –to je evidentiranje, zbiranje 
in hranjenje muzejskega gradiva s področja delovanja. 
 
Urejanje statusa Slovenskega planinskega muzeja  
Partnerji, ki sodelujejo pri sofinanciranju delovanja Slovenskega planinskega muzeja, so v okviru Poslovnega 
odbora prepoznali sedanjo organizacijsko obliko muzeja, kot oviro za njegovo nadaljnje delo. Zato so v okviru 
Študije izvedljivosti samostojnega statusa Slovenskega planinskega muzeja, ki jo je v celoti financirala 
PZS,pripravila strokovna –pravna in finančna  izhodišča za spremembo obstoječega statusa. Gradivo in ustrezne 
sklepe vezano na to je obravnaval oziroma sprejel tudi Upravni odbor PZS na 19. seji. Vezano na to je bil 16. 12. 
2013 opravljen tudi razgovor na Ministrstvu za kulturo. 
 

Miro Eržen, vodja Slovenskega planinskega muzeja                                                                                                 
 
 
 

MEDNARODNO 
 
Gorniška komisija UIAA (UIAA Mountaineering Commission), predstavnik PZS: Matjaž Šerkezi 
 
Poslanstvo gorniške komisije UIAA je promocija najboljših praks na področju planinstva, gorništva, alpinizma, 
vodništva pri čemer daje poseben poudarek mednarodno pomembnim vprašanjem s področja etike, tehnike, 
usposabljanja in prava. 
 
Cilji komisije so: 
• spremljanje vprašanj posebnega (mednarodnega) pomena na področju planinstva, gorništva, alpinizma in 
podajanje predlogov stališč, smernic, 
• spremljanje stanja na področju etike in priprava predlogov najboljših praks, 
• pomoč članicam pri izboljšanju kakovosti usposabljanj, 
• razvoj in izvajanje UIAA modela standardov usposabljanj, 
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• izvajanje seminarjev s področja modela usposabljanj, 44 
• pomoč pri izmenjavi znanj med članicami, 
• olajšanje dostopa do pripomočkov za usposabljanja, 
• razvoj in promocija uporabe UIAA lestvice težavnosti in UIAA simbolov v literaturi (vodnikih …), 
• razvoj in promocija izmenjave in skupne uporabe podatkov oziroma analiz o nesrečah, 
• proučevanje in priprava predlogov na področju pravnih vprašanj, ki vplivajo na planinstvo, gorništvo, 
alpinizem, vodništvo, 
• razvoj baze podatkov o pravnih vprašanjih. 
 
Gorniška komisija UIAA se je v letu 2013 sestala dvakrat, marca v Bavšici (Slovenija) in novembra v Bruslju 
(Belgija). Sestanek v Bavšici je potekal v organizaciji Planinske zveze Slovenije. 
Veliko pozornosti UIAA bo v prihodnje posvečeno tudi Technical Standard Panel, ki je pred tem sestankom 
uspešno zaključila s prvim seminarjem na Vršiču, ki ga je organizirala Planinska zveza Slovenije pod vodstvom 
Steva Longa in Matjaža Šerkezija. 
 
Izdan je bil tudi učbenik Memento, na katerem se je delalo zadnjih nekaj let in je na voljo vsem članicam UIAA. 
 
S strani PZS je bilo izpostavljeno prostovoljno vodenje v tujini in težave z lokalno policijo. Pri tem je potrebno 
omeniti, da prostovoljni vodniki (VPZS) v kolikor so vpisani v razvid lahko proti plačilo vodijo zgolj na področju 
Slovenije in ne v tujini. 
 
UIAA bo zbrala primere, kjer je policija kaznovala prostovoljne vodnike in se bo z vsemi silami borila proti 
tovrstnim zapletom. Predsednik Legal expert working group je prav tako zavzel stališče ostrega odgovora na 
tovrstne primere. Seveda pa morajo ob vsem skupaj prostovoljni vodniki upoštevati lokalna pravila in stopnjo 
usposobljenosti. 
 

 
 
Mladinska komisija UIAA (UIAA Youth Commission), predstavnik PZS: Damjan Omerzu 
 
Mladinska komisija pri UIAA razvija, podpira in spodbuja planinsko dejavnost med otroci in mladimi na svetovni 
ravni, skozi programe usposabljanja, prireditve in projekte ter promocijske aktivnosti. Mladinska komisija 
Planinske zveze Slovenije glavno točko sodelovanja vidi predvsem na področju mladinskega dela in nagrajevanje 
uveljavljenih aktivnosti skozi izmenjavo prakse iz tujine. 
 
Pomemben del dejavnosti so Global Youth Summit tabori. V letu 2013 so bili tabori izvedeni Mednarodni 
mladinski ledno plezalni tabor v Franciji (Guillestre), Mednarodni mladinski plezalni tabor v Franciji (Ariege), 
Raziskovalni tabor v Italiji (Valmalenco), Mednarodni mladinski plezalni in planinski festival  Evropa – Azija 2013 
v Rusiji (Yekaterinburg), vzpon na Pik Lenin v Kirkiziji, vzpon na Mt. Kazbek v Gruziji, Mladinski voditeljski tečaj v 
Južno afriški republiki (Magaliesberg) in Plezalni festival v Mongoliji (Terelj). Slovenskih udeležencev žal ni bilo. 
 
V letu 2013 sta potekali 2 seji komisije. Prva v Skopju v Makedoniji in druga v Bakuju v Azerbajdžanu. Slovenski 
predstavnik sicer ni bil osebno prisoten na nobeni. Zaradi racionalizacije stroškov sodelujočih organizacij se v 
prihodnje načrtuje izvedbo ene izmed dveh letnih sej preko interneta. 

 
 
 

Komisija za ledno plezanje UIAA (UIAA Ice Climbing Commission), predstavnik PZS: Andrej Pečjak 
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Komisija za tekmovalno ledno plezanje pri UIAA zastopa ta šport pri mednarodni športni zvezi, potrjuje 
tekmovalna pravila, zagotavlja kakovost tekmovanj glede na standarde in pomaga pri organizaciji tekmovanj 
Svetovnega pokala, Svetovnega prvenstva, Kontinentalnih prvenstev in tekem na ravni UIAA standardov. V letu 
2013 se je intenzivno pripravljala tudi na kandidaturo za Olimpijske igre in v sklopu tega je bilo ledno plezanje 
prvič prikazano kot kulturni program na Olimpijskih igrah v Sočiju. 
 
V letu 2013 je bilo uspešno izvedenih pet tekem Svetovnega pokala v lednem plezanju, eno Mladinsko svetovno 
prvenstvo in UIAA odprto ameriško prvenstvo v lednem plezanju.  
 
Kot predsednik tehnične podkomisije je Andrej sodeloval pri izobraževanjih za sodnike, kot član PZS pa tudi pri 
organizaciji sestanka Komisije v PUS Bavšica.  
 
Andrej Pečjak je sodeloval pri pripravah na tekmovanje  v Italiji v Rabensteinu in imel tam tudi tečaj za sodnike, 
ki sta se ga udeležila dva kandidata iz Italije (Južne Tirolske). Na tej tekmi in na tekmi v Cheongsongu v Koreji je 
bil Andrej tudi predsednik sodniške žirije. V letu 2013 so na Svetovnem pokalu sodili še: Žiga Šter (Saas Fee in 
Busteni), Nejc Šter (Busteni in Rabenstein) ter Jasna Pečjak (Cheongsong) 
 
Od 15.do 16.junija 2013 je PZS gostila sestanek Komisije za ledno plezanje UIAA v PUS Bavšica. Sestanka se je 
udeležilo 20 delegatov : predstavniki organizatorjev in tekmovalcev ter člani Komisije 
1. Na sestanku smo določili koledar za leto 2014 
2. Mednarodni sodniki 
Ekipa mednarodnih sodnikov se je povečala za dva italijanska  sodnika, ki sta bila potrjena na sestanku v Bavšici 
3. Spremembe pravil 
Sodniki: po novem morata biti naa vsaki tekmi Svetovnega pokala vsaj po en sodnik in predsednik žirije iz države, 
ki ni gostiteljica tekmovanja. 
Starostne skupine: Mladinci imajo po novem tri starostne skupine; do 15 let, do 18 let in do 21 let. 
Slovenci smo v letu 2013 dosegli 3.mesto na Mladinskem svetovnem prvenstvu v Saas Grundu (Janez Svoljšak) 
ter zmago na UIAA odprtem ameriškem prvenstvu v Bozemanu (Janez Svoljšak) 
 
Dogodki 2014: 
Sestanek komisije v Bavšici, foto Andrej Pečjak 

 
 

Naziv aktivnosti Termin in lokacija Št. udeležencev  Namen 

Sestanek komisije za 
tekmovalno ledno 
plezanje pri UIAA 

15.–16. junij 2013,  
PUS Bavšica 

20 (člani komisije, 
predstavnika 
tekmovalcev, in 
predstavniki 

Dvodnevno srečanje, kjer se 
sprejme popravke pravil, koledar za 
prihodnje leto, finančni plan in 
potrdi nove sodnike in postavljavce 
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organizatorjev) 
 

 
Tekmovališče v Rabensteinu, foto Andrej Pečjak 

 
 
 

Delovna skupina za pravne zadeve Gorniške komisije UIAA (UIAA Mountaineering Commission – 
Legal Experts working group), dopisni predstavnik PZS: Damjan Omerzu 

 
Sestavni del Mountaineering Commission UIAA, je tudi Legal experts working group (LEWG). Predstavnik 
Planinske zveze Slovenije v skupini sodeluje kot korespondenčni član. Ker pa se je Planinska zveza Slovenije v 
Bavšici, od 9. do 10. marca gostila sejo, je bila možna tudi osebna udeležba.  
 
Na sestanku LEWG smo sodelovali predstavniki Velike Britanije, Italije, Češke, Slovenije in dva opazovalca iz 
Srbije in Japonske.  
 
Ena izmed glavnih tem je bilo ustrezno zavarovanje za reševanje v gorah. Problem s katerim se soočajo vse 
manjše članice je, da z malim številom članov ne morejo zagotoviti ustreznih zavarovalnih kritij za sprejemljivo 
ceno. Po drugi strani je problem večjih in bolje organiziranih zvez, ki so uspele zagotoviti relativno kvalitetno 
zavarovanje, da je seštevek izplačanih odškodnin prevelik glede na skupne vplačane premije, kar odvrača 
zavarovalnice od sodelovanja.  
 
Primerjali smo sodno prakso v različnih državah. Ugotovili smo, da na Češkem in v Sloveniji ne obstaja 
oprijemljive sodne prakse na področju planinstva, medtem ko je v Italiji in Veliki Britaniji teh primerov več.  
 
Razpravljali smo tudi o ustrezni mednarodni licenci za prostovoljne vodnike za vodenje v tujini.  
 
LEWG si je v bodoče zastavila naslednje cilje: 

- Pripraviti gradivo za usposabljanje strokovnjakov, ki bi lahko nastopali kot sodni izvedenci. 
- Priprava izjav o odvezi odgovornosti in seznanitvijo o nevarnostih dejavnosti, skladno z nacionalnim 

pravom   
- Priprava dogovora o zbiranju statističnih podatkov o nesrečah v gorah (Projekt MountCom). 

 

Club Arc Alpin – Združenje planinskih zvez alpskega loka 
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Predstavnik PZS v Predsedstvu CAA, podpredsednik: Danilo Škerbinek  
 
Poročilo  o  delu  v  predsedstvu  CAA  v  letu  2013  ter  plan  za  leto  2014 
 
Na štirih sejah predsedstva (ena od sej je bila tik pred zasedanjem skupščine CAA) smo realizirali za to leto 
sprejeti plan (priprava dopolnitev statuta,  pravilnikov o delu predsedstva, komisij ter okrepili sprejete aktivnosti 
za EU strategijo, intenzivirali ter koordinarali dela komisij, spremenili vsebino ter obliko internetne strani, 
izpopolnili in na novo oblikovali image prospekt,… Na sejah smo obravnavali ter po potrebi dopolnjevali 
predloge pozicijskih gradiv ter priporočil, ki jih potrjuje skupščina CAA, obravnavali predloge novih gradiv te  
vrste, pripravljali stališča ali dajali pripombe na gradiva, ki jih pripravlja stalni sekretariat Alpske konvencije (AK) 
ali druge nevladne  naravovarstvene organizacije (CIPRA, ALPE-ARGE, ALPIN-SPACE,..). Veliko administrativnega 
dela in priprav na seje predsedstva je bilo opravljeno na dopisnih sejah. Kot zveza planinskih organizacij, ki 
delujejo na področju Evropskih Alp si je CAA in z njo predsedstvo na področju varovanja gorske narave naložila 
veliko dela. Z izvorno pravico se lotevamo problemov, povezanih z dejavnostjo naših članic na področju Alp in z 
predlogi rešitev za njihovo odklanjanje. Naloga za področje Alp predstavlja torej obvezo za aktivno sodelovanja v 
delu  vseh organov Alpske konvencije, največji prispevek  pa daje CAA z tesnim sodelovanjem s Stalnim 
odborom, sekretariatom ter z aktivnim sodelovanjem v delu Delovnih skupin AK. Informacije ter zanimiva 
poročila o vsebini oz. dinamiki dela naših delegatov v več Delovnih skupinah so dostopne na posebni  internetni 
strani CAA. 
Poleg opisanih aktivnosti v povezavi z vsebino dela ter aktivnostmi AK so predsedstvo, naši delegati ali Komisija 
CAA za varstvo narave načrtovali in vodili svoje pobude na področju varovanja alpskega prostora, jih izvajali ter s 
tem dajali pdporo vsebini AK, ki dejansko predstavlja mednarodno veljavno pogodbo, ki podpira pravice ljudi, ki 
žive in se gibajo na tem področju. 
Veliko dela so nam dale priprave za izvedbo »Okrogle mize« o Makro-regionalni strategiji v Alpah, ki bo izvedena 
marca 2014. Z  njo želimo dati poseben poudarek delu CAA na tem področju. Zanimanje potencialnih 
udeležencev na čelu z predstavniki EU kaže, da smo izbrali za vse, ki jim je kaj do varovanja Alp oz. uresničevanja 
AK, vročo temo. Nasploh menimo, da specializirana struktura CAA predstavlja po eni strani prednost, pa tudi 
možnost za večjo profiliranje naše dejavnosti, kar je treba izrabiti tudi v bodoče. 
Tematike za aktivnosti CAA so prisotne in odprte kot n.pr. prosti dostop do gora, gorske vasi v povezavi z 
gospodarjenjem v tem prostoru, tamkajšnjimi pridelki in sodelovanje pri njihovem plasmaju. Prvič doslej je 
nekdo, v tem slučaju predsedstvo CAA sprožilo mehanizem preverjanja oz. spoštovanja določil Alpske konvencije 
in sicer v primeru izdanega gradbenega dovoljenja Italije za gradnjo parka vetrnih turbin na njihovi strani prelaza 
Brenner in izdanega prostorskega soglasja vlade dežele Tirolske za širitev smučarskega centra, ki ima že danes na 
515 ha 238 km smučarskih prog na področje Piz Val Gronde. Ta vrh predstavlja področje s posebnim zaščitnim 
statusom na meji med Avstrijo ter Švico. Preverjanje je še v teku. CAA  je opozorila tudi župana mest Chamonix 
ter Courmayerja, da se preko dva miliona planincev Evrope ne strinjamo z namero, da se Mt. Blanc in alpinizem 
nominira za nematerialno svetovno dediščino UNESCO, kar bi pomenilo, da za imenovano področje ne velja več 
nobena obveza za varovanje tega teritorija. Tako imenovanje bi bilo tudi v nasprotju z aktivnostmi organizacije 
»Pro Mont Blancs«, ki že dolgo vrsto let  za isto področje zagovarja povezanost kulture in športa z naravo ter 
negovanje tega kot svetovno dediščino.  
 
Strokovne komisije CAA na področju varovanja okolja, planinstva, usposabljanja, varnosti v gorah, ter koč in 
potov posredujejo in izmenjujejo v teku svoje dejavnosti med člani CAA vsebine in načine svojega dela. Bogastvo 
ter strokovnost tega omogoča sodelujočim posredovanje in prejemanje bogatega znanja, izkušenj, seznanjanja z 
problematiko in potmi za njhovo odpravo ter informacijo o kadrih, potrebnimi za uresničenje poslanstva 
planinskih organizacij. V pripravi gradiv Komisije CAA za planinstvo, usposabljanje ter varnost kot tudi pri njihovi 
obravnavi sem aktivno sodeloval.  Poudariti velja, da je nasploh sodelovanje v delu CAA  za članice ter delegate v 
predsedstvu  ter komisijah CAA zahtevno, a istočasno za članice CAA zelo dragoceno. Ponujeno je ogromno 
znanja, od sodelujočih pa je odvisno, kaj uporabimo pri svojem delu.  
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V letu 2013 se je udejanila uvedba nemščine ter angleščine kot uradnih jezikov CAA, kar naj bi sodelovanje na 
vseh nivojih dela CAA še izboljšalo. Strokovna služba CAA je poskrbela za prevajanje doslej pripravljenih ključnih 
gradiv CAA. Ni mogoče mimo ugotovitve, da so tri od osmih članic (poleg PZS še Švicarska in Italijanska planinska 
zveza) slavile leta 2013 visoke jubileje  obstoja, kar govori o dragocenih prizadevanjih ter prispevkih  ljudi Evrope 
za razvoj tega športa. Po nekaj letih premora sta se po izpopolnitvi načina ter vsebine dela kot člana v UIAA 
ponovno vključila Nemška ter Avstrijska planinska zveza, ki dajeta delu CAA dragoceni prispevek ter pečat. 
  
V predsedstvu smo si za leto 2014 zadali kot nalogo nadaljno aktivno delo ter sodelovanje v izvajanju Alpske 
konvencije in delu njenih organov, podpori delu naših delegatov v Delovnih skupinah, realizacijo »Okrogle mize« 
o Makro-regionalnio strategiji, nadaljno uresničevanje strategije CAA glede EU, podporo za širitev obsega ter 
vsebin dela komisij AK  ter izmenjavo izkušenj med članicami. Osebno bom obvezan nuditi pomoč in sodelovati v 
delu  komisije CAA za planinstvo, usposabljanje in varnost. Nadaljevati želim tudi z pripravo pisnih predstavitev 
članicah CAA, ki jih dajem na voljo za objavo v informacijskih virih ter pisnih gradivih PZS. 
 
Ob delu članic CAA  se domala dnevno vrstijo vprašanja ter potrebe po urejevanju ali razreševanju vprašanj kot 
n.pr. zgodovina, kartografija, kultura, znanost, turizem, energija, zdravstvena problematika, gibanje ter meritev 
ledenikov,…Navedene in  druge vsebine predstavljajo vprašanja ter problematiko, ki bogate ter dajejo pomen 
planinskim organizacijam. Navedene in še druge vsebine ter njihovo obvladovanje tudi narekuje izmenjavo 
stališč ter uporabljenih pristopov za njihovo razreševanje. Vsekakor predstavljajo izziv, da se do tega v prihodnje 
opredelimo in ugotovimo večinski interes za njihovo obravnavo.  
 
Na letošnji jesenski skupščini CAA mi izteče tretji mandat v predsedstvu CAA, v katerega sem bil kot kandidat PZS 
izvoljen na skupščini CAA leta 2004. Za bogate izkušnje ter priložnosti za zanimivo delo se PZS iskreno 
zahvaljujem.  
 
 
 

Komisije za koče in poti CAA, predstavnik PZS: Drago Dretnik 
 

Splošna predstavitev Komisije za koče in poti 
Komisija za koče in poti je ena izmed treh komisij CAA. Vsaka izmed 8 članic CAA v komisijo delegira enega 
predstavnika. Komisija se sestaja enkrat letno. Glavni namen komisije je izmenjava mnenj in stališč o skupnih 
problemih kot tudi poročanje o dobrih praksah in izkušnjah posamezne članice. Področja dela komisije so vsa 
dogajanja na kočah; od energetsko varčne gradnje, oskrbe z različnimi vrstami energije, oskrbe s pitno vodo, 
ravnanja z odpadno vodo in drugimi odpadki, požarne varnosti in načini oskrbe planinskih koč. Prav tako se 
soočamo z vsemi problemi, ki se tičejo planinskih poti do koč in med kočami; varnost, vzdrževanje, označevanje, 
lastništvo itd. 
 
Opis dejavnosti organa v letu 2013 
Letni sestanek komisije za koče in poti CAA  je bil 13. in 14. maja 2013 v planinski koči Chalet Alpin du Tour v 
kraju Le Tour pri Chamonixu v Franciji. Sestanka so se udeležili predstavniki 7 alpskih držav, članic CAA (manjkal 
je le predstavnik CAI).  
Glavne teme, ki smo jih na sestanku obravnavali, so bile: 

h) razprava o področjih, ki smo jih obravnavali na lanskoletnem sestanku (rezervacije, predplačila in  storno 
na kočah, črtne kode na planinskih izkaznicah)  

i) poročilo o izvajanju projekta »Energetska učinkovitost pri gradnji planinskih koč«  
j) pravne podlage za upravljanje s planinskimi potmi 
k) konflikti med uporabniki planinskih poti (npr. turno kolesarjenje, downhill…) 
l) financiranje vzdrževanja in označevanja poti 
m) sodelovanje s turističnimi organizacijami pri vzdrževanju poti 
n) pokroviteljstvo 
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o) zmanjševanje ledenikov – problemi pri visokogorskih poteh 
p) izvolitev novega predsednika komisije 
q) plan za delo v letu 2014 
r) določitev datuma in kraja naslednjega sestanka 

Določili smo tudi, da naj bi bilo naslednje srečanje 16. in 17. junija 2014 v organizaciji Avstrijske planinske zveze 
(OeAV). 
 
Plan dela v letu 2014 
Glavne teme letošnjega sestanka bodo poleg seznanitve s končnim poročilom projekta »Energetska učinkovitost 
na planinskih kočah« še naslednje: 

 pogodbe z upravljavci planinskih koč 

 spomeniško varstvo planinskih objektov 

 strategija/marketing na planinskih kočah 

 izmenjava podatkov o aktualnih projektih, ki potekajo v posameznih članicah. 
 
Ostalo 
V skladu z usmeritvami PZS sem bil v stalnih stikih s predstavniki DAV in OeAV (občasno tudi s SAC) v zvezi z 
naslednjimi področji: 

 pridobivanje informacij o vzdrževanju planinskih poti in omejitvah za gorsko kolesarjenje 

 informacije o projektih »Družinam prijazna planinska koča« in »Okolju prijazna planinska koča« v DAV, 
OeAV in AVS. 

 

 
 

Komisija CAA za planinstvo, usposabljanje in varnost, predstavnik PZS: Klemen Medja 
 
Poslanstvo komisije je, da na svojem področju dela spodbuja odgovorno izvajanje planinskih aktivnosti.   
Cilji komisije so: 

- izdelava priporočil za izvajanje  različnih planinskih aktivnosti (odgovorno izvajanje aktivnosti, posebna 
pozornost na okolje in varnost),  

- promocija najboljših praks, 
- medsebojna izmenjava znanj/izkušenj na področju usposabljanja,  
- medsebojno priznavanje izobraževanj. 

 
Komisija CAA za planinstvo, usposabljanje in varnost se je v letu 2013 sestala enkrat, in sicer 13. in 14. 6. 2013 v 
kraju Villnoss na Južnem Tirolskem. Sestanka smo se s strani PZS udeležili Danilo Škerbinek, Franc Kadiš in 
Klemen Medja. 
 
Na sestanku je potekala obravnava teksta 10 Priporočil CAA za  »Gorsko kolesarjenje – varno in sprejemljivo« in 
obravnava piktogramov »Izleti po gorah«.   
 
Potekale so tudi predstavitve novih projektov in trenutne problematike v posameznih članicah CAA (informacije 
o sistemih usposabljanj, informacija o testiranju dinamičnih obremenitev plezalnih vrvi, problematika 
omejevanja uporabe nekaterih poti, seznanitev s problematiko samovarovalnih kompletov – izločanje iz 
uporabe, informacijski sistem o turah). 

 
V letu 2014 ima komisija v načrtu:   

- obravnavo "desetih priporočil CAA za varno izvajanje visokogorskih tur", 
- obravnavo "desetih priporočil CAA za turno smučanje", 
- obravnavo piktogramov za gorsko kolesarjenje, 
- primerjavo usmeritev/pogledov članic CAA glede obvezne/priporočljive opreme pri izvajanju aktivnosti v 
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zimskih razmerah, 
- obravnavo varnosti pri plezanju na umetnih plezalnih stenah. 

 
Sestanek v letu 2014 bo izveden 5-6. junija na Bavarskem.  
 
 

 
Evropska popotniška zveza (ERA), predstavnik PZS in KEUPS: Uroš Vidovič 
 
Evropska popotniška zveza (ERA, EWV, FERP) je organizacija, ustanovljena leta 1969 in trenutno združuje 58 
planinskih in popotniških organizacij iz 33 evropskih držav ter Maroka, Izraela, pa tudi iz Združenih držav 
Amerike in Kanade. Članice Evropske popotniške zveze skrbijo za 12 evropskih pešpoti, ki potekajo širom po 
Evropi. Skozi Slovenijo vodita evropski pešpoti E6 in E7, načrtovana pa je tudi E12.  
V okviru generalne skupščine ERA, ki je v letu 2013 potekala v srbskem mestu Vršac, so najprej potekala 
zasedanja komisij. KEUPS oziroma Planinska zveza Slovenije ima stalni sedež v Komisiji za poti ERA, ki skrbi za 
področje evropskih pešpoti in vsebine povezane z načrtovanjem, vzdrževanjem in promocijo evropskih pešpoti. 
 
Delegati članic ERA so na zasedanju generalne skupščine najprej poslušali poročila o delovanju organizacije v 
obdobju od zadnje skupščine v Stavangeru. Sledila je predstavitev rezultatov akcij, ki potekajo v okviru ERA. To 
so QUALITY TRAILS (najboljše poti v Evropi), ECO AWARD 2013 (ekološka nagrada 2013) in druge. Generalna 
skupščina je potrdila plan dela in finančni načrt ter potrdila gostitelja zaključne prireditve Evropohod 2016. To 
bo ŠVEDSKA oziroma pokrajina Skane. Osrednja tema Evropohoda 2016 bo ENERGIJA. Generalna skupščina je 
sprejela spremembe statuta in v članstvo sprejela tri nove organizacije oziroma države. To so postale Hrvatski 
planinarski savez iz Hrvaške, Makedonija in Ukrajina. S tem sprejemom treh novih organizacij in posledično treh 
novih držav, je v ERA vključenih že več kot 90% vseh evropskih držav. Osrednja točka dnevnega reda so bile 
volitve predsednika ERA. Za mandatno obdobje štirih let je bila soglasno ponovno izvoljena dosedanja 
predsednica Lis Nielsen iz Danske. 
 

 
 
 
 
 

Via Alpina, predstavnik PZS: Peter Šilak 
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Splošna predstavitev organa vodenja projekta Via Alpina 
 
Mednarodni koordinacijski odbor (M.K.O.) je bil ustanovljen junija 2000 in združuje državne in regionalne 
uprave, pohodniška združenja in ustanove za promocijo turizma iz osmih alpskih držav vključenih v projekt Via 
Alpina.  
To je delovna skupina brez statusa pravne osebe, ki se sestaja praviloma enkrat letno in ob tje priložnosti odloča 
o bistvenih smernicah razvoja. 
 
M.K.O vodi francoska agencija GTA (Grand traversee des Alps), člani pa so : 
Avstrija: Planinska zveza Avstrije (OeAV), zvezna dežela Salzburg (predstavnik 6 sodelujočih zveznih dežel). 
Nemčija: Planinska zveza Nemčije (DAV), Bavarsko ministrstvo za okolje, zdravje in varstvo potrošnikov 
(StMUGV). 
Francija: država (Pooblaščenec za načrtovanje in gospodarski razvoj Alp/DIACT), dežela Rhône-Alpes, dežela 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, Francoska zveza za pohodniške ekskurzije (FFRandonnée), Francosko združenje 
planinskih in gorskih zvez (FFCAM), regionalna turistična odbora Comité Régional de Tourisme Provence-Alpes-
Côte d’Azur, Comité Régional du Tourisme Riviera-Côte d’Azur. 
 
Lihtenštajn: država (Urad za gozdove, naravo in krajino, AWNL), Liechtenstein Tourismus; opazovalec: Planinska 
zveza Lihtenštajna (LAV). 
Italija: dežela Piemont, dežela Lombardija, pokrajina Furlanija-Julijska krajina (predstavniki 8 dežel in pokrajin z 
rednim ali s posebnim statutom iz Alp), Planinska zveza Italije (CAI), Planinska zveza Južne Tirolske (AVS). 
Monako: Planinska zveza Monaka (CAM), država (Urad za mednarodno sodelovanje), Urad za turizem in 
kongrese (DTC). 
Slovenija: Pohodništvo giz Slovenija, Slovenska turistična organizacija (STO), Ministrstvo za okolje in prostor; 
opazovalec: Planinska zveza Slovenije (PZS) 
 
Za izvajanje projekta skrbijo nacionalni sekretariati v vseh 8 sodelujočih državah. V Sloveniji je to GIZ 
Pohodništvo in kolesarjenje. www.slovenia.info/hiking 
 
Dejavnosti in projekti v letu 2013 
Namen in cilji delovanja so zasledovati skupne cilje projekta Via Alpina, ki so: 

- Mednarodna povezanost vseh 8 alpskih držav, 

- Prenašanje alpskega duha, 

- Dostopnost vsem pohodnikom, 

- Omogoča poglobljeno odkrivanje alpskega sveta, 

- Dviguje spoštovanje do okolja, 

- Ohranja pozornost do potreb pohodnikov, 

- Prispeva k lokalnemu razvoju in mreženju alpskih območij. 
 
Mednarodno: 
Najbolj odmevni projekti posameznih sekretariatov in drugih udeležencev v projektu Via Alpina so: 

- 5. in 6. novembra 2013 se je v Chanbery-u v Franciji odvijalo vsakoletno zasedanje mednarodnega 
koordinacijskega sekretariata katerega člana sta tudi Planinska Zveza Slovenije in GIZ za pohodništvo in 
kolesarjenje. Žal se noben predstavnik Slovenije zasedanja ni uspel udeležiti. Na zasedanju so bili 
predstavniki Francije, Italije (Piemenote), Monaka, Švice. Osrednja tema je bila prenos vodenja ISC iz 
GTA na CIPRO. ICS je sklenil, da podpre prenos v začetku leta 2014. Nacionalni sekretariati so se strinjali, 
da svoje delo nemoteno nadaljujejo v okviru CIPRE in projekta financirajo v okviru dogovorjenih 
sredstev. Nadaljuje se razvoj in promocija produkta "Hike suggestions", izgradnja baze Youth hostolv ob 
trasi poti, vzpostavi se donacijski sistem. 

- Opažen je 25 % upad obiska spletne strani glede na predhodno leto. 

http://www.slovenia.info/hiking
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- V okviru projekta "Hike suggestion" je bilo dodanih 6 novih predlogov poti, še nekaj se jih pričakuje v 
Sloveniji, Avstriji in Nemčiji. 

- Obnavljajo se podatki na spletni strani. 

- Številne organizacije so VIA alpino vključile na svoje spletne strani. Med drugimi Piemont 
(www.piemonteoutdoor.it), DAV, OeAV in AVS (www.alpenvereinaktiv.com) 

 
Slovenija: 

- Aktivnosti v Sloveniji so se odvijale v okviru giz Hikig&Biking. 

- Obnovljene so bile posebne oznake za Via Alpino, ki pa so bile žal ponovno ukradene. Še vedno torej po 
10 letih obstaja problem nesprejemljivega obnašanja posameznikov, s čemer je bil seznanjen tudi ISC.  

- Ponovna izdaja preglednih zemljevidov Via Alpine 1 : 50.000. 

- Izvedeno je bilo vodenje nekaj skupin tujih gostov po rdeči rasi Via Alpine. 

- Via Alpina je bila s strani GIZ, predstavljena na več turističnih sejmih doma in v tujini (TIP Ljubljana, CMT 
Stuttgart, Amsterdam ...). 

- V letu 2011 je bilo v Sloveniji čez 500 povpraševanj iz tujine v zvezi s pohodništvom po Via Alpini. 
Povpraševanje se je nanašalo na knjižne vodnike, zemljevide, po informacijah o poti … 

- V anketiranju tujih pohodnikov se je pokazalo, da je najbolj poznana pohodniška pot v Sloveniji prav Via 
Alpina, kar je bil precej presentljiv rezultat. 

 
Aktivnosti in dogajanje v letu 2014: 
Na mednarodnem področju je v letu zaradi omejenih finančnih možnosti predvideno predvsem ohranjenjanje 
aktivne spletne strani z osveževanjem podatkov in podporo lokalnim projektom. Prav tako se bo v okviru 
zmožnosti obnavljalo oznake na trasi poti. Zaradi prenosa skrbništva na CIPRO, bodo konkretne ativnosti odvisne 
tudi od tega novega sodelovanja. 
 
Projekt podeljevanja pohodniških štipendije bo v mirovanju in se bo odvil skladu z dogovori z novim skrbnikom 
poti. S strani pobudnikov in financerjev (Monako, Alpska konvencija) obstaja žeja in interes po nadaljevanju tega 
uspešnega projekta. 
 
Zaradi osebne prezasedenosti, opažam da kot predstavnik PZS ne morem zagotavljati ustrezne aktivnosti na tem 
projektu. Zato predlagam, da se poišče nekoga, ki bi ga to vrstno delovanje zanimalo in bi lahko vložil več 
energije in svojega časa. Do morebitnega imenovanja novega predstavnika, bom v okviru svojih časovnih 
možnosti maksimalno vestno opravljal vlogo predstavnika PZS. 
 
 
 
 

POROČILO STROKOVNE SLUŽBE PZS ZA LETO 2013 
 
Strokovna služba je organizirana na osnovi 60. člena Statuta Planinske zveze Slovenije in opravlja strokovno, 
administrativno in tehnično delo za Planinsko zvezo Slovenije. Organizirana je na podlagi Pravilnika o organizaciji 
in sistemizaciji delovnih mest v strokovni službi. 
 
Strokovna služba opravlja strokovno, administrativno in tehnično delo za organe PZS - predsedstvo, upravni 
odbor, nadzorni odbor ter vse komisije in odbore, ki so imenovani v skladu s statutom PZS. Strokovna služba PZS 
dela v skladu s programom dela, ki ga je sprejel UO PZS ter posamezne komisije in odbore, za katere delajo 
zaposleni v strokovni službi. 
Rezultat našega dela skupaj s člani organov PZS so realizirani programi vseh organov v okviru Planinske zveze 
Slovenije. 
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V strokovni službi so zaposleni naslednji strokovni kadri: generalni sekretar, vodja pisarne, štirje strokovni 
delavci, strokovni delavec v založbi, strokovni delavec za založniško in informacijsko dejavnost, računovodja se je 
v sredini leta 2013 upokojila, strokovni delavec v računovodstvu in referent za plačilni promet. Konec leta 2012 
smo za obdobje 15 mesecev zaposlili delavca na projektu ureditve evidence nepremičnin v lasti PZS. Pri delu PZS 
sodelujeta tudi zunanji sodelavki za področje informiranja in področje trženja.  
 

1. INFORMIRANJE 
 
SODELOVANJE Z RAZLIČNIMI JAVNOSTMI 
Pri delu se soočam in delam, sodelujem, pripravljam stvari, odgovarjam itd z več različnimi javnosti, s katerimi 
PZS dela, sodeluje, torej: 

- splošna javnost – njej so namenjeni Planinski vestnik (PV) in spletna stran PZS, Facebook (FB), Youtube, 
Twitter, Spletna trgovina PZS, z njimi komuniciram: komentiranje, odgovarjanje na vprašanja na spletu, 
po e-pošti, telefonu, na FB, 

- planinska javnost (člani planinskih društev in uporabniki spletne strani) – PV in spletna stran PZS, 
Facebook, Youtube, Twitter in E-novice PZS, Forum PZS, z njimi komuniciram: komentiranje, 
odgovarjanje na vprašanja na spletu, po e-pošti, telefonu, na FB, 

- obiskovalci gora, ki niso člani PD, z njimi komuniciram: odgovarjanje na vprašanja na spletu, po e-pošti, 
telefonu, na FB, 

- mladi (otroci, mladostniki in mladi), tega je manj, sodelovanje z njihovimi mentorji, posredovanje 
informacij … 

- člani organov PZS, MDO PD in PD + oskrbniki koč – poleg zgoraj naštetih medijev PZS pridejo za njih še 
Obvestila PZS. Z njimi komuniciram: posredovanje ažurnih informacij, odgovarjanje na vprašanja po e-
pošti, telefonu, pomoč pri urejanju spletnih strani, priprava navodil, svetovanje, posredovanje 
kontaktov, materialov, urejanje odprtosti režima planinskih koč, objava razpisov za oskrbnike/najemnike 
planinskih koč; popravljanje kontaktnih podatkov, imen in priimkov oseb pri planinskih kočah, pri 
planinskih društvih, MDO PD in organih PZS; pripravljanje novic in vpisovanje dogodkov za PD-je … Za 
predsednika in vodstvo pripravljanje izjav, sporočil za medije, urejanje, dogovarjanje in sodelovanje na 
vseh nivojih. 

- strokovna služba PZS – sodelovanje pri pripravljanju in izvajanju programov dela, ažurno urejanje 
vsebin, poročanje, priprava dopisov, e-pošte, telefonsko urejanje, sodelovanje na vseh področjih, kjer se 
da, 

- novinarji – sporočila/vabila za medije, komuniciranje z njimi in odgovarjanje na razna vprašanja, iskanje 
gostov, svetovanje za teme, predlaganje določenih vsebin, priprava člankov in fotografij za njihove 
objave,  

- tujci – obiskovalci gora in obiskovalci spletne strani PZS iz tujine – zanje imamo angleško spletno stran 
PZS z vsemi najpomembnejšimi podatki za obiskovalca slovenskih gora (poti, koče …), http://en.pzs.si/. 
Moje komuniciranje z njimi poteka prek telefona in e-pošte, predvsem v zvezi z odprtostjo planinskih 
koč, rezervacijami, svetovanjem za zemljevide in poti, veliko je bilo lani takih tujcev, ki so želeli, da jim 
pripravim plan eno-, dvo- ali večdnevnih pohodov, kar sem jim tudi pripravila. 

 
 
SODELOVANJE Z MEDIJI 
Pripravljanje objav, tekstov in vsebin za tiskane, spletne, TV in radijske medije. Informiranje in sodelovanje ter 
tesna povezava je potekala celo leto. Odgovarjanje na razna vprašanja, iskanje gostov za njihove radijske, TV 
oddaje, za časopise …, komentiranje, svetovanje za teme, predlaganje določenih vsebin, priprava člankov in 
fotografij za njihove objave. Poleg poročanja, pošiljanja sporočil za medije, sodelujemo še tesneje: 

a. STA – Slovenska tiskovna agencija. 
b. Tiskani mediji: Objave v Večeru, Dnevniku, Slovenskih novicah, Nedelu, Primorske novice, Ekipa, Šolski 

razgledi, Gorenjski glas … 

http://en.pzs.si/
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 Nedelo – redno pripravljam prispevke s predlogami izletov, in redna skupna akcija preko poletja 
Izberimo skupaj najbolj priljubljeno planinsko kočo leta 2013 

c. Spletni mediji: gore-ljudje.net, friko.si, hribi.net, mmc rtv slo, siol.net, sportal.net, dnevnik.si, delo.si, 
ekipa.org, primorske novice … 

a. Radijske postaje: Radio Slovenija 1. program, Radio Slovenija 2. program – Val 202, radio Univox, Radio 
Ognjišče, Radio Primorski val  

b. TV: nacionalna RTV SLO, Gorenjska TV, Planet TV, različne oddaje, prispevki, sodelovanja. 
a. Oddaja Moja Slovenija: gostja Mina Markovič v eni izmed ekip; predsednik PZS Bojan Rotovnik 

kot gost glede 120-letnice PZS; ter PD Kamnik in OPD Koper sta vsako enkrat napolnila svojo 
tribuno. 

Predstavniki PZS so bili gostje v zares številnih televizijskih in radijskih oddajah. Kot predstavnica PZS za odnose z 
javnostmi sem ažurno odgovarjala medijem, jim pripravljala odgovore – sama ali v sodelovanju s strokovnim 
sodelavcem, predsednikom PZS, urejala gostovanja,  
 
SPOROČILA ZA MEDIJE 
Javno smo se odzvali na vse dogodke, ki so dotikali našega delovanja. V letu 2013 smo poslali kar 71 sporočil za 
medije (notri niso zajeta sporočila dan pred zadevami, na katere smo medije vabili, ki sem jih pošiljala kot 
dodatno vabilo in da jih ponovno spomnim za dogodek, novinarske konference, tekmovanja …, v letu je bilo vseh 
skupaj zelo veliko). Nekaterim medijem sem poslala tudi posebej zanimive vsebine, ki bi medijem in novinarjem 
bile zanimive za objavo. Mediji so veliko objavljali ali črpali gradivo za pripravo lastnih prispevkov. 
Pri pripravi sporočil za medije sem sodelovala tudi z drugimi sorodnimi organizacijami, kjer pa sem bila tista, ki je 
potem napisala in dokončala + oblikovala sporočilo za medije za v pošiljanje. 
 
NOVINARSKE KONFERENCE  
Pripravili smo 3 novinarske konference: 

1. 8. 5. 2013 – pred Svetovnim pokalom v balvanskem plezanju Log 2013. 
2. 16. 10. 2013 – predstavitev edicij Planinske založbe PZS v 2013. 
3. 13. 11. 2013 – pred Svetovnim pokalom v težavnostnem plezanju – FINALE – Kranj 2013. 

 
SPLETNA STRAN PZS 
Glavni namen spletne strani PZS je informiranje redno, ažurno in ves čas, celo leto, namen je večplastni in na več 
ravneh: 

- informiranje splošne in planinske javnosti o dejavnostih PZS (je zbir vseh informacij, dogodkov, 
usposabljanj, uspehov, načrtov novic itd. komisij, odborov in PZS, koledar dogajanja idr.), 

- osveščanje splošne in planinske javnosti za varnejše gibanje v gorah, o prednostih članstva, 
- informiranje medijev o dejavnosti PZS, MDO PD in društev (večje akcije, jubileji ...), 
- spletna trgovina PZS, 
- v določeni meri dokumentacijski sistem, kjer je dostop do pravilnikov, obrazcev idr., 
- interaktivni medij za izmenjavo mnenj (forum), pa tudi za fotogalerije, videogalerije … 

 
V letu 2011 je bila prenovljena spletna stran Planinske zveze Slovenije, ki sledi potrebam sedanjega časa. V letu 
2012 smo nadaljevali s posodobitvijo spletnih strani komisij in odborov. Prenovljene ali na novo postavljene so 
bile strani Mladinske komisije, Komisije za turno kolesarstvo, Komisije za alpinizem, Vodniške komisije, Komisije 
za planinske poti, Gospodarske komisije, Komisije za varstvo gorske narave. V prenovi so še ostale spletne strani 
komisij, prav tako spletna stran Planinskega vestnika (PV) s kazalom vseh letnikom PV. Urednica spletnih strani 
sem Zdenka Mihelič, ki sem ažurno poročala, pripravljala in objavljala dnevne novice in informacije s planinsko 
vsebino z vseh področij delovanja planinske organizacije in širše zastavljenih zadev na spletni strani ter jih 
promovirala preko E-novic PZS, socialnih omrežij PZS. 
 
Moje delo je vsebovalo delo glavne spletne strani PZS, www.pzs.si, in tudi skrb za objave za ostalih spletnih 
strani komisij PZS -> KA PZS, GK PZS, KVGN PZS, VK PZS, MK PZS, KTK PZS, KPP PZS. Administrator MK PZS 

http://www.pzs.si/
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večinoma dobro skrbi za novice za objavo na MK strani – ki jih še pregledam in objavim. Nekaj novic pa seveda 
objavi še vedno jaz. Prav tako za VK PZS spletno stran je kar dobro potekalo delo preko poletja z objavami 
poročil s strani administratorja; in na koncu leta glede rokov prijav za usposabljanja/izpopolnjevanje s strani 
strokovne sodelavke PZS. Slednji trije so se že kar precej dobro naučili delati na strani. Administrator KTK PZS je 
tudi objavil nekaj stvari, prav tako nekaj malega administrator KPP PZS. Še vedno pa ni nič odziva in aktivnosti s 
strani KA, GK in KVGN PZS za njihove strani. Vse objave, razpise, poročila, usposabljanja, pozive itd, objavljam 
jaz. 
Vse fotogalerije, ki pa pridejo, pa moram prav tako objaviti jaz, ker administratorjem ta možnost še ni dana. 
 
Število novic: V letu 2013 je bilo na spletni strani objavljenih 1282 novic. V letu 2012: 1190 novic, v 2011: 1124 
novic, v 2010: 592 novic.  
Poleg tega v rubriki Dogodki in Aktivnosti dodajamo tudi ogromno dogodkov planinskih društev, meddruštvenih 
odborov PD, komisij PZS in PZS ter drugih planinskih dogodkov sorodnih organizacij. V letu 2013 je bilo vpisanih 
896 dogodkov. 
 
Obisk spletne strani se je zelo povečal, beležili smo povprečno 31.146 (oktober 2011), 36.064 (januar 2012) 
obiskov na mesec, skupaj zadetkov po naši spletni strani pa smo beležili: 4.840.888 klikov (oktober 2011), 
5.165.173 klikov (januar 2012).  
PODATKI za sredino leta 2013: Mesečno ima spletna stran PZS okoli 70.000 do 80.000 obiskovalcev, obiska z 
okoli 50.000 posameznih obiskovalcev, na strani beležimo mesečno prek 20.000.000 (prek 20 milijonov) 
zadetkov in okoli 200 GB prenosa podatkov s spletne strani k uporabnikom. Uvršča se med najbolj obiskane 
spletne strani ljubiteljev gora in narave, ter na sploh v Sloveniji. 
Podatki za spletno stran PZS za julij in avgust 2013, ko sicer spletne strani zaradi dopustov beležijo upad (pri nas 
ne, saj sem ažurno dodajala uspehe tudi naših športnih plezalcev in ostalih dogodkov): 

Mesec (2013) Unique obiskovalci  Število 
obiskovalcev 

Število zadetkov 
na strani 

Prenos podatkov 

Julij 39.564 
V 2012: 22.880 

71.108 
V 2012: 43.217 

16.899.653 
V 2012: 5.056.210 

161,62 GB 
V 2012: 97,21 GB 

Avgust 50.116  
v 2012: 27.233 

89.606 
V 2012: 51.384 

23.307.712 
V 2012: 6.211.972 

210,59 GB 
V 2012: 119,04 GB 

 
Mesec avgust 2013: 

 
 
E-NOVICE PZS 
V letu 2011 smo začeli izdajati smo začeli tudi tedenske E-novice PZS, ki jih redno pošiljamo sedaj na prek 5500 
elektronskih naslovov (v začetku pošiljanja na okoli 1000 naslovov). V njih je predstavljena dejavnost v 
preteklem tednu in napovedani so pomembnejši dogodki za prihajajoči teden. Izhajajo ob četrtkih. V letu 2013 
smo izdali 52 številk E-novic PZS, redno vsak teden. 
 
FACEBOOK STRAN PZS 
Del, ki je povezan s spletno stranjo je tudi Facebook, kjer so skoraj novice (izrecno društvene in zanimive za 
omejeni krog ljudi, jih ne objavljam, ker je učinek nasprotni), ki so objavljene med novicami na naši spletni 
strani, poleg tega pa kot urednica spletne strani, ki skrbim tudi za objave in dinamiko Facebooka, dodajam 
posebne objave ali povabila, iskrico in navijanje za naše športne plezalce, priložnostno sliko hribov, čudovitih 
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gora, razgledov, dogodkov itd., vse z namenom, da se privabi čim več privržencev na našo FB stran in posledično 
na spletno stran PZS ter k našim programom, članstvu, edicijam v spletni trgovini itd. 
Ob koncu leta 2011 smo imeli dve strani – profilno stran in stran organizacije. Imeli smo skoraj 4700 prijateljev 
na profilni strani in 1290 privržencev. Za primerjavo: 20. 12. 2010 je bilo 1478 prijateljev in 1001 privržencev. 
Prednost Facebooka je poleg možnega direktnega komuniciranja z obiskovalci strani tudi ta, da privabimo 
obiskovalce na spletno stran PZS. Strani (profilno in stran organizacije) smo 15. 2. 2012 združili v novo stran 
organizacije, kjer smo imeli okoli 4000 privržencev (nekateri prijatelji in privržencev s prejšnjih strani so se 
namreč podvajali). V začetku marca 2013 smo imeli 7039 privržencev, danes jih imamo 9267. 
 
TWTITTER PZS 
V jeseni 2012 smo začeli komunicirati z obiskovalci gora in ostalimi javnostmi tudi prek twitterja PZS. Sedaj 
imamo 232 sledilcev (marec 2013: 96 sledilcev), 64 jim sledimo in objavljeih je 979 twittov. 
Redno dodajam sporočila, pa tudi fotografije za bolšjo prepoznavnost in predstavnost, pa novice s spleta in 
fotografije gora itd., z namenom biti tudi pridobiti nove privržence, posledično člane itd. in obiskovalce spletnih 
strani in spletne trgovine PZS. 
 
LETOPIS PZS 2012 
Izdan je bil tudi drugi Letopis PZS, v katerem je predstavljeno delo Planinske zveze Slovenije v letu 2012.  
 
PLANINSKI KAŽIPOT  
Prenovili in grafično posodobili smo Planinski koledarček, ki se sedaj imenuje Planinski kažipot. V njem lahko 
vsak planinec najde številne koristne informacije za svoje udejstvovanje, prav tako o načrtih, dogodkih in 
aktivnostih PZS in njenih komisij v letu 2013. Delo je bilo obširno in dobro zastavljeno, prav tako izvedeno. 
 
OBVESTILA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE  
Obvestila PZS so uradno glasilo Planinske zveze Slovenije. Izhajala so po sprejetih smernicah o planinskih 
medijih. V skladu s celostno grafično identiteto PZS smo jih oblikovno prenovili, prav tako pa jih tudi vsebinsko 
poživili in jim dodali nove vsebine. Obvestila PZS so izšla v januarja, marca, aprila in novembru, skupaj štiri 
številke. Redna priloga v sredici 'Zakonodaja in uradne objave' je izhajala redno v vsakih Obvestilih PZS. Januarja 
in marca ta izšli tudi Skupščinski prilogi Obvestil PZS. Mladinska priloga Obvestil PZS sedaj izhaja kot samostojna 
revija Gremo pod objem gora. Naklada Obvestil PZS je bila do novembra 700 izvodov. Število izvodov Obvestil 
PZS, ki smo jih pošiljali posameznikom in planinskim društvom/klubom 680 (446 naslovnikov, ki nekateri 
prejmejo več izvodov) je 680. Po podrobnem pregledu prejemnikov s strani predsednika in generalnega 
sekretarja PZS je bila adrema velika: 330 prejemnikov, ki so skupno prejeli 376 izvodov Obvestil PZS. 
 
AKTIVNO SODELOVANJE V DELOVNIH SKUPINAH: 

- Delovna skupina za blagovno/tržno znamko planinstvo, 
- Delovna skupina za pripravo/izvedbo obeležitev 120-letnice SPD/PZS 

 
SODELOVANJE V UREDNIŠKEM ODBORU PLANINSKEGA VESTNIKA: 

- Redno poročanje in pisanje za objavo v Planinskem vestniku/mesečno o Planinski zvezi Slovenije, 
njenem delu in delu komisij ter o planinski organizaciji. 

- Udeleževanje sej Uradniškega odbora PV, ko se niso pokrivale z drugimi že prej planiranimi aktivnostmi. 
- Predstavljanje PV na dogodkih, predstavitvenih ppt ... 
- Oddaja s predstavitvijo PV. 

 
 
PROJEKTI in DOGODKI, KI SEM JIH PRIPRAVLJALA IN/ALI SODELOVALA PRI PRIPRAVI/IZVEDBI, tudi z idejami, 
izvedbenimi stvarmi, pisanje, fotografiranjem in sporočili za medije in javnost: 
 

- Delovna Skupščina PZS, Tržič, 12. 1. 2013 
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- Svečana Skupščina PZS, Celje, 12. 4. 2013 
- Alpinistično-plezalni večer, podelitev priznanj najboljših športnim plezalcem in alpinistom za leto 2012 
- Odprtje spominske plošče na Nami, Ljubljana, 27. 2. 2013 
- Slavnostna akademija PZS, Ljubljana, 27. 2. 2013 
- 7. mednarodni gorniški festival Domžale, IMFFD 2013 -> objave, sodelovanje glede udeležbe, 

organiziranje, priprava in izvedba žirije PZS za najboljši film, ki predstavlja oz. prikazuje najboljši prakso v 
gorah, sodelovanje v žiriji in presoja filmov, pisanje po dogodku … 

- Slovenska planinska pot 60 let -> sporočila za medije, priprava objav na spletnih straneh PZS, veliko 
sodelovanj z mediji za to področje, priprava svojih fotografij in člankov zanje … 

- Razstava 120 let SPD/PZS – od ideje in priprav za končno izvedbo v tesnem sodelovanju s Slovenskim 
planinskim muzejem 

- Dan Alpske konvencije, Mojstrana, 28. in 29. 6. 2013 – od ideje, priprav, programa do izvedbe 
- Knjižica Vozni redi 
- Planinski dan pod Triglavom za mlade zamejce in Slovence po svetu, Ljubljana, Mojstrana, Vrata, 5. 7. 

2013 -> od ideje, priprav itd do izvedbe skupaj s podpredsednikom Mirom Erženom; do poročanja 
- Spomenik dr. Kugyju – 60 let; Trenta, 2. 8. 2013 
- Svečana podelitev najvišjih priznanj PZS za leto 2013, Koper, 7. 12. 2013 
- Posvet o problematiki voženj v naravnem okolju pokazal na nujnost zakonske ureditve 
- Razstavi Življenje pod Triglavom in 120 let SPD/PZS 

Koordinacija, urejanje stvari, v polovici primerov tudi postavljanje in pospravljanje v sodelovanju s 
strokovnimi sodelavci PZS 

o Državni zbor RS 
o Knjižnica Bežigrad 
o Pliberk (AVT) 
o Benečija (I) 
o Delovna Skupščina PZS 
o Svečana Skupščina PZS 
o OŠ Mojstrana 
o PD Onger Trzin 
o Planinski dan pod Triglavom 
o Svečana podelitev najvišjih priznanj PZS za 2013 

 
- Ogenj v Alpah 2013 
- Marjan Zupančič – najhitreje po SPP -> spremljanje, pisanje, sporočilo za medije 
- Svetovni pokal v balvanskem plezanju Log 2013 -> od priprav, objav pred tekmo, do priprav sporočil za 

medije pred, med in po tekmi, urejanje medijskih stvari, predstavnica tekme za odnose z javnostmi … 
- Svetovni pokal v težavnostnem plezanju, finale, Kranj 2013 -> od priprav, objav pred tekmo, do priprav 

sporočil za medije pred, med in po tekmi, urejanje medijskih stvari, predstavnica tekme za odnose z 
javnostmi … 

- Promocija in objave planinskih edicij Planinske založbe PZS in Planinske trgovine PZS; nove izdaje, 
napovedi, objave, dodajanje v Spletno trgovino, tud še posebej: Izdelek meseca, Izdelek tedna. 

- Pokrivanje tekem naših reprezentanc  
o Tekmovalno ledno plezanje -> tekme svetovnega pokala, druge mednarodne tekme, tekma 

slovenskega pokala 
o Tekmovalno turno smučanje -> tekme svetovnega pokala, druge mednarodne tekme, tekme 

slovenskega pokala 
o Balvansko plezanje -> mladinska in članska reprezentanca; pokrivanje za obe reprezentanci: 

tekme svetovnega pokala, druge mednarodne tekme/prvenstva, tekme državnega prvenstva 
o Težavnostno plezanje -> mladinska in članska reprezentanca; pokrivanje za obe reprezentanci: 

tekme svetovnega pokala, druge mednarodne tekme/prvenstva, tekme državnega prvenstva 
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- Seje Upravnega odbora PZS -> udeleževanje sej – udeležila sem se vseh razen septembrske zaradi 
odsotnosti (dopust), pred tem objava vabil z gradivom na spletu, poročanje po sejah UO PZS na spletni 
strani PZS, v E-novicah PZS … 

- … In ostali drugi dogodki, sodelovanja … 
 
 
KOORDINACIJA MEDNARODNIH AKTIVNOSTI 

- Skupščina CAA, september 2013: pripravljanje in sodelovanje pri vabilu; zbiranje in urejanje prijav, 
objava pred tem 

- Skupščina BMU, oktober 2013: pripravljanje in sodelovanje pri vabilu; zbiranje in urejanje prijav, 
priprava materialov, aktivno spremljanje tekom skupščine, poročanje, fotografiranje. 

- Koordinacija in sodelovanje s predstavniki PZS v različnih mednarodnih organizacijah; nato tudi objava 
poročil (večina je lepo poročala) 

- Sodelovanje s CAA, Planinsko zvezo Makedonije, BMU -> komuniciranje glede različnih stvari, aktivnosti, 
poročanj, priprava gradiv, koordinacija za usposabljanja … 

 
 
PLANINSKI VESTNIK 
 
Januarja 2013 je bilo 5.066 naročenih izvodov revije, decembra 2013 pa 5.225 izvodov. Med letom smo 
prejemali tako nova naročila kot tudi odpovedi. Največ odjav in novih naročil je bilo v decembru 2013 in januarju 
2014. Proti koncu marca so bili v programu pripravljeni računi za redne naročnike, položnice je natisnil EPPS 
(Elektronsko pismo Pošte Slovenije). Za vse nove naročnike in tujce so bili računi pripravljeni v programu za 
izdelovanje računov (ročno).  
V marcu so bili ročno vpisani vsi A člani 2013, katerim smo naknadno pošiljali Planinski vestnik številka 1 in 
2/2013. Vsak mesec so bili v seznam prejemnikov revije sproti vpisani člani A in A+, katere so društva vpisala v 
Navezo ali poslala potrdilo o plačilu članarine (ali pa so bili sporočeni v založbo, če so se odločili, da namesto 
revije vzamejo naše edicije v protivrednosti 25,50 €).  
Vrednost oglaševanja v reviji se je za malenkost zmanjšala kot v preteklem letu. Rednih pogodbenih oglaševalcev 
v Planinskem vestniku v letu 2013 je bilo 6, trije od njih so v reviji oglaševali celo leto, ostalo le v določenih 
številkah. 
 

2. RAZPISI 
Pomembnejša naloga strokovne službe je pregled zakonodaje in objav v Uradnih listih ter seznanjanje z 
novostmi in objavami organe PZS in društva. Na podlagi teh informacij je strokovna služba pripravila razpisno 
dokumentacijo za prijavo na javne razpise. V letu 2013 smo sodelovali na že klasičnih razpisih Ministrstva za 
šolstvo in šport, Javne agencije za knjigo, Fundacije za šport, ŠOU, Urada RS za mladino, Zavoda Planica, 
Ministrstva za kulturo, Fundacije FIHO, Zavoda za zaposlovanje in Švicarskega sklada, na navedene razpise smo 
prijavili 48 različnih programov in projektov.  
Sodelovali smo tudi na novih razpisih: Ministrstvo za kulturo – mediji Planinski vestnik, MPJU - NVO mreženje. 
 
V letu 2012 se je pričelo novo obdobje sofinanciranja usposablja iz sredstev Evropskega socialnega sklada 
»Usposabljanje v športu za obdobje 2011- 2014«. Na razpisu smo bili uspešni in smo prejeli načrtovana sredstva 
za triletno obdobje.  
Nosilec razpisa Zadeva Naslov prijave Uspešen 

Ministrstvo za šolstvo 
in šport in ESS 

Usposabljanje v 
športu za obdobje 

2011–2014 
Odobrena sredstva za usposabljanje za leto 2012, 2013,2014 DA 

Ministrstvo za šolstvo 
za šport 

Letni program športa 

Delovanje športnih zvez in drugih organizacij, registriranih za opravljanje 
dejavnosti v športu, na državni ravni na področju športne rekreacije 

  

Delovanje nacionalnih panožnih športnih zvez   
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Mednarodna dejavnost nacionalnih panožnih športnih zvez - članstvo   

PLANINSTVO - ŠPORTNO PLEZANJE MLADINCI   

PLANINSTVO - TEKMOVALNO TURNO SMUČANJE MLADINCI   

PLANINSTVO - ALPINIZEM MLADINCI   

PLANINSTVO - TEKMOVALNO LEDNO PLEZANJE ČLANI   

PLANINSTVO - ŠPORTNO PLEZANJE ČLANI   

PLANINSTVO - ALPINIZEM ČLANI   

PLANINSTVO - TEKMOVALNO TURNO SMUČANJE ČLANI   

Okusi planinstvo - program športne rekreacije   

Program informiranja   

Razvojne naloge v športu - Fiziologija športa v pogojih hipoksije    

Fundacija za šport – 
24 različnih 
programov 

D1 

Športno plezanje - članska reprezentanca   

Alpinizem - članska reprezentanca   

Ledno plezanje - članska reprezentanca   

Turno smučanje - članska reprezentanca   

D 2 
Športno plezanje - mladinska reprezentanca   

Alpinizem - SMAR   

D3 

Skupaj se srečujmo na planinskih poteh   

Osnovni in dodatni program planinske dejavnosti mladih   

Planinska taborjenja in večdnevna bivanja   

Razvoj starostno prilagojenega planinstva za mlade   

 D4 

Informiranje mladih o planinski dejavnosti zanje   

Planinska šola   

Digitalizacija katastra planinskih poti   

Digitalne članske izkaznice za vse člane   

Informiranje v planinski dejavnosti   

 Objekti 

Posodobitev plezališč v SLO   

Obnova SPP-in razširjene SPP   

Obnove planinskih poti po Sloveniji   

Opremljanje izhodišč in križišč planinskih poti   

Smerne table in varnostno informativne smerne table   

Raziskovalna 
dejavnost 

Fiziologija športa v pogojih hipoksije    

Založništvo  

Planinski vestnik   

Planinski vodnik Julijske Alpe   

Digitalizacija Planinskega vestnika   

FIHO   Humanitarna dejavnost  NE 

Javna agencija za 
knjigo 

  Planinski vestnik NE 

MIZKŠ   MIZKŠ (sof..ust.tiskanih medijev) Planinski vestnik NE 

Švicarski sklad   Čistilne naprave v planinskih kočah NE 

Urad Vlade RS za 
Slovence v zamejstvu 
in po svetu 

   Projekti za zamejske Slovence (2 projekta) DA 

Ministrstvo za kulturo   Planinski vestnik   

Urad za mladino   Program mladih DA 

ŠOU, ŠOS   Za programe usposabljanj mladih DA 
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Ministrstvo za javno 
upravo 

   MPJU - NVO mreženje NE 

Zavod Planica 
Program šolskih 
športnih tekmovanj 

Za tekmovanje Mladina in Gore DA 

 
 
Prijave na razpise in zahtevana poročila so iz leto v leto zahtevnejša in zahtevajo večjo mero strokovnosti. 
Odobrena sredstva iz razpisov smo pridobili šele po oddanih poročilih. Poročila za evropska sredstva za 
usposabljanje smo oddajali na vsake tri mesece (izdelati je potrebno obsežno poročilo o koriščenju sredstev iz 
Evropskih socialnih skladov in vnos v računalniško aplikacijo MVP).  
 
Za vse odobrene projekte smo v počrpali finančna sredstva, ki so nam bila na razpolago.  
 

3. INFORMATIZACIJA 
Strokovna služba se vseskozi trudi za posodabljanje organizacije dela, predvsem na informacijskem področju. V 
letu 2011 smo po obsežnem zbiranju ponudb in različnih tehnoloških rešitev izbrali ponudnika informacijskega 
sistema PZS, ki smo ga poimenovali Naveza.  
Zagon portala je bil opravljen v začetku leta 2012. Portal se delil na dva dela. Prvi del je namenjen društvom, 
članom Planinske zveze Slovenije, da že lahko preko njega urejala evidence članstva in evidence prostovoljstva. 
V letu 2013 smo nadaljevali z delom na sistemu. Pri delu se je pokazalo, da je projekt obsežnejši in zahtevnejši 
kot smo na začetku predvidevali. To je tudi vzrok, da poteka uvajanje nekoliko počasneje kot si želimo. Modul za 
spremljavo usposabljanj v okviru PZS preko katerega se bo možno na njih tudi prijavljati ter oddajati poročila, je 
s strani izvajalca v glavnem nastavljen in se bo vklopil v informacijski sistem Naveza do poletja 2014. Tako nam 
ostaja še zadnji modul, ki bo namenjen evidencam vseh priznanj, ki so bila posameznikom podeljena v okviru 
PZS. Portal omogoča izvoz vseh podatkov in s tem lažje prijave na občinske razpise posameznih društev in 
vodenje statistike članstva, hkrati pa bodo lahko društva sama izdajala potrdila o usposobljenosti članov.  
Drugi del portala je e-dokumentacijski sistem, ki je namenjen delu strokovne službe, olajšal pa bo tudi delo 
načelnikom komisij, ker bodo lahko določene potrditve opravili od doma. S tem se bo povečala produktivnost 
dela in zmanjšali stroški, saj načelnikom ne bo potrebno več prihajati na sedež PZS zgolj zaradi podpisa računov 
in določenih dokumentov. V letu 2012 smo uvedli sistem vhodne in izhodne pošte, v letu 2013 smo nadaljevali z 
dodelavami na informacijskem sistemu.  
Ves čas se izvajajo tudi manjše nadgradnje obstoječega informacijskega sistema.  
 
V letu 2013 je bilo veliko energije več zaposleni v strokovni službi usmerjene v razvoj portala Naveze, kjer je 
trenutno že vpisanih 39.508 članov PZS, kontaktnih oseb pa več kot 60.000. Poleg rednega vzdrževanja in 
pomoči administratorjem društev je živa tudi 24 urna pomoč v primeru napak na portalu, ki so pričakovane 
zaradi sprotnega razvoja portala. Poleg članarine, se je v portalu aktiviral tudi modul za vodenje prostovoljstva, 
pripravil projekt za modul usposabljanja in priznanja. Aplikacija Naveza se je povezala z računovodsko aplikacijo 
Pronet in s tem olajšala oddajo obračunov društev.  
 

4. POMOČ DRUŠTVOM IN ČLANOV PZS Z INFORMACIJAMI S PODROČJA ČLANARINE IN PORTALA NAVEZA 
Tekom celotnega leta 2013 smo še organizirali 6 delavnic po celi Sloveniji za predstavite novosti in usposabljanje 
o informacijskem sistemu Naveza. Vsega skupaj se je seminarja udeležilo 100 administratorjev, ki urejajo 
članarino za matično planinsko društvo. 
Za pomoč društvenim administratorjem pri uporabi informacijskega sistema Naveza je bil na voljo e-naslov 
portal@pzs.si in dve mobilni telefonski številki, ki sta načeloma dosegljivi vsak dan med 8. in 20. uro. Pomoč sta 
nudila Matjaž Šerkezi in Damjan Omerzu. Največja potreba po pomoči in svetovanju je bil v prvih mesecih leta, 
ko se je sistem uvedel in na koncu leta ob obračunu. Komunikacija je imela dva vsebinska poudarka. Prvi je bil 
dejansko svetovanje in razlaga uporabe sistema, druga je bilo odpravljanje težav in napak v sistemu. 
Glavni problem je predstavljalo vnašanje in prilaganje pristopnih izjav. Da je bil ta proces olajšan, je bilo s strani 
PZS urejenih in vnesenih približno 10.000 pristopnih izjav. Poleg tega je bilo s strani PZS veliko pristopni izjav tudi 
digitalno preslikanih in naloženih v sistem, kjer so jih naprej uredili društveni administratorji.  

mailto:%20portal@pzs.si
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Čez celo leto poteka pomoč planinskim društvom za vnos podatkov v portal Naveza, ki smo ga nadgradili in v 

določenih stvareh poenostavili. Pomoč poteka 24/7. Poleg modula članarina, pa smo pripravili še module za 

Planinski vestnik, v teku oz. realizaciji sta modula Usposabljanja in priznanja. Nadgradili smo modul 

Prostovoljstvo. Prav tako sta v realizaciji modula Potni nalogi in Nabavni postopki s pomočjo katerih bomo 

poenostavili samo poslovanje načelnikov komisij s PZS in obratno.  

Poleg svetovanja in pomoči o informacijskem sistemu Naveza se je društvom in članom tudi svetovalo in 
odgovarjalo na področju ugodnosti članstva in zavarovanja. Na spletni strani smo objavljali in zbiral vsa pogosta 
vprašanje in pripravljali ustrezne odgovore na njih.  
 

5. OPTIMIRANJE STROŠKOV 
Na nabavnem poslovanju smo se z vsemi večjimi ponudniki posebej dogovarjali in pogajali za cene. Realizirali 
smo dva razpisa za zbiranje najugodnejših ponudnikov, prvi je bil za ponudbo kapacitet za usposabljanja. Večino 
društev, ki upravljajo s planinskimi kočami se je odzvalo in oddalo ponudbe. Drugi je bil razpis za izbor 
najugodnejšega ponudnika tiskarskih storitev. Z obema razpisoma smo optimirali stroške nabavljenih materialov 
in storitev.  
Z vzpostavitvijo informacijskega sistema Naveza smo poenotili tudi IT sistem v hiši in začeli s prestavitvijo 
določenih starih modulov k enemu ponudniku in smo s tem dosegli boljše pogoje in manjše stroške.  
 

6. SODELOVANJE NA PRIREDITVAH 
Planinska zveza Slovenije je sodelovala na naslednjih sejmih in prireditvah, na teh dogodkih smo predstavljali 
našo dejavnost in prodajali edicije, izdane v Planinski založbi. 
Seznam prireditev: 

- sejem Prosti čas, Gospodarsko razstavišče, Ljubljana, januar 2013, 
- 7. mednarodni festival gorniškega filma Domžale, Cankarjev dom, april 2013, 
- sejem Lov, Gornja Radgona, april 2013, 
- Dan slovenskih planincev, Kamniška Bistrica, junij 2013, 
- prireditev 4. Alpski dan v Mojstrani, avgust 2013, 
- sodelovali pri izvedbi akcije Ogenj v Alpah, Bled, avgust 2013, 
- tekma svetovnega pokala v športnem plezanju v težavnosti, Kranj, november 2013, 
- Knjižni sejem v Cankarjevem domu, november 2013. 

 
7. TRŽENJE 

 
Splošno 

- Pošiljanje komercialnih obvestil 
- Pošiljanje vlog za oglaševanje 
- Tesnejše sodelovanje z Uredniškim odborom (OZI) 
- Udeležba na Konferenci o trženju in založništvu, navezovanje stikov z drugimi založniki 

 
Novi izdelki 

- Vključitev novih izdelkov RT TRI d.o.o. (oblačila, svetilke, pripomočki za orientacijo …), izdelkov BV & S, 
d.o.o. (energijske ploščice, gel, napitek …) in edicij drugih založb (GRS, GRS Kamnik, Zveza tabornikov 
Slovenije, Didakta), posledično širitev imena Planinska založba PZS v Planinska trgovina PZS 

 
Prodajne akcije 

- Izvedba nagradne igre Plezaj s Tomom Česnom 
- Širitev baze za komercialna obvestila s pomočjo nagradnih kuponov na stojnicah 
- Nadaljevanje akcije Izdelek tedna in meseca, prilagojena stanju zalog 
- Pregled zalog in nov predlog za dodatne popuste v letu 2013 
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Prodajni katalog 

- Pridobivanje oglaševalcev za katalog 
- Priprava kataloga (usklajevanje splošnih pogojev, pridobivanje EAN kod, nova delitev izdelkov Planinske 

trgovine PZS po sklopih …) 
- Izid Kataloga izdelkov PZS 

 
Prodajna mesta 

- Iskanje novih prodajnih mest in pospeševanje prodaje na že obstoječih (TICi, športne trgovine, knjigarne, 
planinske koče …) 

- Seznam prodajnih mest 
- Vzpostavitev mailing liste prodajnih mest 
- Usklajevanje z Mladinsko knjigo in ostalimi prodajnimi mesti glede nižjega rabata pri Dnevnikih SPP 
- Redno obveščanje prodajnih mest o novostih in drugih akcijah (mesečno) 
- Pospeševanje prodaje na terenu (obiski prodajnih mest, usklajevanje …) 
- Dogovarjanja o nadgradnji sodelovanja z društvi s kočami 
- Priprava obvestila za društva s kočami o prvi pomoči in spalnih rjuhah 

 
Sodelovanje na prireditvah, sejmih, stojnicah 

- Sodelovanje (prijava, priprava, izvedba in zaključek prireditev, sejmov, stojnic): Sejem Alpe Adria 
Gospodarsko razstavišče, Svečana akademija Cankarjev dom, Svečana skupščina PZS Celje, Mednarodni 
festival gorniškega filma Cankarjev dom, Sejem Naturo Gornja Radgona, Slovenski dnevi knjige, Dan 
Slovenskih planincev Kamniška Bistrica, Slovenski knjižni sejem Cankarjev dom, Otvoritev razstave Vikija 
Grošlja RTV 

- Priprava in izvedba enostavnejšega sistema prejema in vračanja edicij in drugih izdelkov s prireditev, 
sejmov in stojnic 

 
Spletna trgovina 

- Ureditev in nadgradnja nemotenega delovanja spletne trgovine (uskladitev izdelkov, opisov, popustov, 
fotografij + tehnično delovanje) 

- Tekoči pregledi spletne trgovine in podajanje predlogov o spremembah, dopolnitvah 
- Priprava predloga sprememb spletne trgovine 

 
Planinski vestnik 

- Promocija na stojnicah, prireditvah, sejmih 
- Preverjanje možnosti širitve prodajne mreže po kioskih in drugih prodajnih mestih 
- Redna mesečna priprava seznama oglaševalcev za PV, urejanje oglasov, kontaktiranje z oglaševalci, 

zbiranje in posredovanje oglasov tehničnemu uredniku 
- Iskanje oglaševalcev za Planinski vestnik 

 
8. RAČUNOVODSKO IN ADMINISTRATIVNO DELO 

 

Računovodstvo  Leto 2010 Leto 2011 Leto 2012 Leto 2013 
Indeks 
13/12 

Število izdanih članskih znamkic 63.000 63.800 68.304 65.300 95,60 % 

Število izdanih računov za članske izkaznice 1.381 1.402 955* 948* 99,27 % 

Število izdanih obračunov članskih izkaznic 560 502 584 550 94,18 % 

Število izdanih blagajniških prejemkov 321 323 390 462 118,46 % 

Število izdanih blagajniških izdatkov 193 215 203 181 89,16 % 
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Število izdanih blagajniških dnevnikov 199 205 196 222 113,27 % 

Knjiženje izpiskov banke 225 253 249 251 100,80 % 

Knjiženje izpiskov sklada Okrešelj 70 61 70 77 110,00 % 

Število opravljenih kompenzacij 62 52 44 41 93,18 % 

Število izplačil potnih nalogov 633 739 765 710 92,81 % 

Število obračunov avtorskega dela 70 102 121 101 83,47 % 

Število obračunov avtorskih pogodb 400 489 605 611 100,99 % 

Število izdanih temeljnic 122 191 183 200 109,29 % 

Število izstavljenih računov 9.547 9.982 9.275 9.322 100,51 % 

Število prejetih računov 1.876 1.847 1.832 1.834 100,11 % 

Planinska založba Leto 2010 Leto 2011 Leto 2012 Leto 2013 
Indeks 
12/11 

Planinska založba - izdani računi, zunanji 
partnerji 

1.938 2.213 2.989 3.023 101,14 % 

Planinska založba - izdani računi , prodaja v 
pisarni 

450 707 1425 997 69,96 % 

Nabavljeni izvodi edicij samo založba 12.433 18.520 19.685 16.199 82,29 % 

Nabavljeni izvodi edicij vse 35.785 45.237 50.003 37.298 74,59 % 

Prodano število edicij samo založba 26.038 26.563 22.804 22.160 97,18 % 

Prodano število edicij vse 49.389 60.802 52.755 43.019 81,54 % 

Prodaja samo založba 129.527,69 € 136.665,41 € 146.345,00 € 122.295,99 € 83,57 % 

Prodaja vse 144.820,00 € 151.077,35 € 157.410,00 € 143.858,49 € 91,39 % 

Vrednost zalog edicij na 31. 12.  383.184,29 € 377.677,18 € 375.338,00 € 272.856,37 € 72,70 % 

*število računov je manjše, ker ne izstavljeno več dobropisov za sofinanciranje usposabljanj 
 
DELO V RAČUNOVODSTVU LETA 2013 
Delo v računovodstvu vključuje vodenje članarine, blagajniškega in plačilnega prometa, izstavljanje računov za 
posamezne komisije, knjiženje izdanih in prejetih računov, spremljanje obveznosti do dobaviteljev, izterjavo 
neplačanih zapadlih terjatev, pripravo finančnega načrta in finančnih poročil, vodenje osnovnih sredstev … 
Do konca januarja se je v računovodstvu še opravljalo delo za Planinski vestnik, februarja pa je to prevzela 
sodelavka Hedvika Petkovšek. Pogodbe za avtorje in izplačila se še vedno izvajajo v računovodstvu. 
Računovodkinja Veronika Šmid je delala še do sredine maja, potem pa je koristila dopust in šla v pokoj.  
 
ČLANARINA 
Društvom in klubom je bilo izdanih preko 65 tisoč znamkic. Vodena je bila evidenca plačil za dodatno 
zavarovanje članov PD (Generali). Izdelan je bil končni obračun članarine, ki mora biti količinsko in finančno 
usklajen z društvi in klubi. Izdelano je poročilo o članstvu in primerjava s preteklim obdobjem. 
Največ sprememb pri delu je prinesla uporaba aplikacije Naveza. Konec leta 2012 je bila uvedena možnost 
spletnega včlanjevanja, kar je na začetku predstavljalo veliko težav pri usklajevanju članov s prejetimi plačili 
(kartice, moneta). Prav tako je vedno več planincev, ki pridejo plačat članarino na sedež PZS, kar je tudi povečalo 
obseg dela (zbiranje članarin po društvih, priprava računov, nakazila sredstev na račune društev, usklajevanje z 
društvi). Leta 2013 je bilo 314 članarin plačanih preko spleta in na sedežu PZS. 
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BLAGAJNIŠKI IN PLAČILNI PROMET 
V aplikaciji za blagajno je bilo narejenih 462 blagajniških prejemkov in 181 blagajniških izdatkov, izpisanih je bilo 
222 blagajniških dnevnikov. Plačilni promet poteka preko transakcijskega računa pri Abanki, knjiženih je bilo 251 
izpiskov. Za povračila potnih stroškov društvenim delavcem in zaposlenim je bilo obravnavanih 710 individualnih 
in skupinskih potnih nalogov. Plačevanje računov in drugih obveznosti je potekalo v skladu z likvidnimi sredstvi. 
Pripravljenih je bilo 41 predlogov za pobot terjatev in obveznosti.  
 
RAČUNOVODSTVO 
Za vsak mesec je bil pripravljen obračun ddv-ja, izdelanih je bilo 12 obračunov izplačil za plače, obračun regresa, 
101 obračunov avtorskega honorarja (obračunanih je bilo preko 600 avtorskih pogodb), 3 obračuni pogodb o 
delu, 8 obračunov za osebno dopolnilno delo. Izdelanih in knjiženih je bilo preko 200 temeljnic, evidentiranih in 
knjiženih je bilo 1834 prejetih računov, izstavljenih in knjiženih 1438 računov za posamezne komisije in 948 
računov ter 1349 izdajnic za članarino. 
Ob pregledih odprtih terjatev so bili poslani opomini (redna ali elektronska pošta).  
Kot vsako leto so bila vodena osnovna sredstva – vknjižena nova osnovna sredstva in drobni inventar. Na osnovi 
opravljenega letnega popisa so bile narejene vknjižbe in odpisi ter izdelan obračun amortizacije v skladu z 
veljavnimi računovodskimi standardi. 
V sodelovanju s strokovnimi sodelavci so bila pripravljena poročila za odobrena sredstva pri razpisih Fundacije za 
šport in letnega programa športa. Za razpis Usposabljanje strokovnih delavcev v športu (ess) so bili pripravljeni 
trije zahtevki (vnos v spletno aplikacijo ISAAR, pregled in kompletiranje dokumentacije). 
Lani smo sodelovali s PD Litija pri finančnem delu za projekt Mladi v akciji – vodenje evidence in plačevanje 
prejetih računov, izplačilo potnih nalogov za povračila potnih stroškov vodij projekta, nakazila za povračila 
stroškov udeležencem projekta, fotokopiranje dokumentacije za končno poročilo. 
Pripravljen je bil predlog rebalansa finančnega načrta za leto 2013, ki je bil sprejet na 16. seji UO PZS. V pripravi 
je načrt za 2014. Izdelano je bilo končno finančno poročilo za poslovno leto 2013. 
Po Zakonu o društvih moramo vsako leto imeti opravljen revizijski pregled, ki ga opravi zunanja revizorska hiša. 
V računovodstvu je za to treba pripraviti dokumentacijo, pojasnjevati ter informirati o posebnostih, skupaj z 
revizorjem poiskati predloge za rešitev morebitnih težav. 
 
USTANOVA SKLAD OKREŠELJ 
Za Sklad Okrešelj smo spremljali in knjižili transakcijski račun pri NLB (77 izpiskov), knjižili prejete račune (2), 
obračunavali avtorske honorarje (2), izplačevali štipendije (4 štipendisti), izdelanih je bilo 11 temeljnic. 
Pripravljeno je bilo končno poročilo za leto 2013 in narejen obračun davka od dohodkov pravnih oseb, ki ju 
bomo po potrditvi uprave Sklada oddali na Ajpes in Durs.  
 
DRUGO 
Službeni kombi: pripravljenih je bilo 68 potnih nalogov in obračun kilometrine in goriva.  
Vodenje ur zaposlencev: potrebno za obračun povračil stroškov prevoza in prehrane. 
Inšpekcijski nadzori: proti koncu leta smo imeli tri inšpekcijske nadzore, in sicer Fundacije za šport za programa 
D1 in D2 za športno plezanje za leto 2012, MIZŠ za Usposabljanje strokovnih delavcev v športu in ZPIZ za revizijo 
obrazca M4 za leto 2012. Za vse tri nadzore so bili pripravljeni finančni podatki. 
 
FINANČNI NAČRTI:  
Za skupščine smo pripravili okvirni finančni načrt za leto 2014. Finančni načrt za leto 2013 je bil podrobneje 
obdelan ter ustrezno dopolnjen po posameznih nivojih glede na vire sredstev in stroškovna mesta ter potrjen na 
seji upravnega odbora v decembru 2012 v letu 2013 je bil narejen rebalans finančnega načrta za leto 2013.  
 
FINANČNA POROČILA: 
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Za vodstvo smo izdelali mesečne obračune, za organe zveze smo izdelovali medletna finančna poročila in 
realizacijo glede na potrjene načrte in predvidene vire sredstev. Izdelali smo končno poročilo z obrazložitvami, 
analizami in grafi za upravni odbor in skupščino. Pripravljeno je bilo obsežno poročilo za revizijo, AJPES in DURS.  
Izkaz uspeha in bilanca stanja sta bila narejena po standardih in skrbnosti dobrega gospodarjenja s prikazom 
pridobitne in nepridobitne dejavnosti. 
 
REVIZIJA:  
Po zakonu o društvih smo zavezani za vsakoletni revizijski pregled, ki nam ga opravi zunanja revizija. 
Računovodska služba pri pregledu tesno sodeluje, pripravlja dokumentacijo, pojasnjuje ter informira o 
posebnostih, ter skupno išče predloge za reševanje v skladu z zakonodajo ter ureditev na PZS v posameznem 
poslovnem procesu znotraj PZS. 
Računovodska služba je tudi sodelovala z nadzornim odborom pri kontaktih in pripravi gradiv, dokumentacije, ki 
jih odbor želi, sodelovala in pojasnjevala na sami seji in pri pregledih. 
 
FINANČNO PODROČJE DELA: 
Na finančnem področju smo skrbeli za likvidnost poslovanja (prilivi, odlivi, vezava sredstev), usklajevali in 
sprotno seznanjali posamezne komisije o prilivih in možnostih porabe v okviru prejetih sredstev.  
Še posebno pomembna je vsakodnevna skrb za likvidnost in tekoč dotok sredstev. Po potrebi je pripravljen 
pregled odprtih postavk pri izdanih in prejetih računih, izdaja opominov neplačnikom, telefonski kontakti ter 
usklajevanje in prijava izvršb za neplačane račune preko sodišča.  
 
Za vsa društva smo tudi v lastni režiji organizirali in izvedli dva seminarja o finančno računovodskem poslovanju 
v društvih ter novostih aktualne zakonodaje s tega področja. Vsi udeleženci so prejeli pisno gradivo. 
 
DELO V GLAVNI PISARNI:  
Delo je potekalo tekoče, izdanih je bilo 710 potnih nalogov in 540 naročilnic. Sprejete so bile vse stranke, ki 
dnevno prihajajo na PZS (povprečno preko 10 dnevno) in vsi telefonski klici (povprečno dnevno preko 80). 
Prejete, obdelane in vnese v Navezo je bilo 4977 vhodne pošte. Izdani in obračunani so bili potni nalogi za 
predsedstvo, Upravni odbor ter Odbora za priznanje. Izdane so bile naročilnice ter izdani potni nalogi in 
naročilnice po nalogu predsednikov Meddruštvenih odborov PD.  
 
Redno je bilo vsakodnevno usklajevanje dela za predsednika, podpredsednike in generalnega sekretarja glede na 
aktualno planinsko tematiko. Preko glavne pisarne poteka naročanje pisarniškega materiala. Izvedeno je bilo 
tudi povpraševanje storitev za izbiro tiskarskih storitev ter narejena analiza in primerjava cen po produktih. 
 
Pripravljena in izdana je bila priložnostna brošura ob svečani podelitvi najvišjih priznanj v letu 2013. 
 
Pripravljena so bila vsa gradiva in operativno delo za 5 sej Upravnega odbora PZS ter 1 svečano sejo PZS. Za vse 
so bili izdelani zapisniki in posredovani sklepi notranjim in zunanjim institucijam.  
Preko glavne pisarne je potekala tudi pomoč pri soorganizaciji Delovne skupščine PZS v Tržiču, Svečane 
akademije v Cankarjevem domu, Svečane skupščine PZS v Celju ter Svečane seje PZS v Kopru. Prav tako sta bila 
napisana zapisnika obeh skupščin.  
 
Pregledani, izpolnjeni in odposlani so bili vsi škodni zahtevki, ki so nam jih posredovala planinska društva za 
zavarovalnico Wiener Städtische kar 35 zahtevkov ter še 5 zahtevkov na zavarovalnico Tilia.  
Urejene so bile vse potrebne kadrovske zadeve, izdani sklepi o dopustih, letni plan u dela …  
 
V glavni pisarni je bilo sprejetih, pregledanih, napisanih (v programu Correl Draw) in oddanih v tisk tiskarju ter 
posredovanih planinskim društvom 603 priznanj PZS (pisnih pohval, častnih znakov, jubilejnih listin, spominskih 
plaket in svečanih listin).  
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9. DELO STROKOVNIH DELAVCEV 

 
Poročilo za komisije, ki jih pokriva Klemen Petek. Težišče dela pri Komisiji za planinske poti je bilo na pripravi in 
realizaciji razpisov FŠO za dela na planinskih poteh in opremljanju planinskih poti s smernimi tablami, ter 
realizaciji vseh akcij, tečajev in izpopolnjevanj v okviru komisije za planinske poti. Strokovni sodelavec je na 
podlagi poročil markacistov opravil licenciranje – podaljšanje registracije strokovnim kadrom KPP in skrbel za 
njihovo evidenco. 
Na področju delovanja gospodarske komisije je strokovni sodelavec opravljal organizacijska in administrativna 
dela pri naslednjih projektih Gospodarske komisije: 

 Svetovalna pisarna PZS 

 Projekt OPPK 

 Projekt DPPK 

 Obiski planinskih koč 

 Analiza iztokov obstoječih čistilnih naprav na planinskih kočah 
Poleg tega je bil prisoten na obisku večine planinskih koč v povezavi z zgoraj naštetimi projekti.  
Poleg rednega administrativnega dela za komisijo je strokovni delavec tudi zbiral in urejal podatke o obratovanju 
planinskih koč na spletni strani PZS, dajanju raznih informacij in svetovanj planinskim društvom in 
posameznikom. Veliko dela je bilo tudi pri pripravi gradiv za seje GK.  
Na področju dela Komisije za varstvo gorske narave je strokovni sodelavec opravljal administrativna dela za 
komisijo, predvsem pri izobraževanjih, ki jih izvaja KVGN. Vodil in ažuriral je evidenco Varuhov gorske narave. 
 
Poročilo za komisije, ki jih pokriva Veronika Susman. Mladinska komisija: nudenje strokovne in administrativne 
pomoči Odboru za orientacijo, Delovni skupini za razpis MK, delovni skupini za prenovo pravilnika MK, 
Programskemu svetu PUS Bavšica, Odboru za vzgojo in izobraževanje, Odboru za mentorje planinskih skupin - 
seminarji, izpopolnjevanja, posveti, programa Ciciban planinec in Mladi planinec, Planinska šola (v akciji Ciciban 
planinec je bilo podeljenih 161 našitkov, 206 priponk, 250 pesmaric, 137 dnevnikov, v akciji Mladi planinec je 
bilo podeljenih 159 bronastih, 141 srebrnih in 45 zlatih znakov, v prenovljenih programih Ciciban planinec je bilo 
podeljenih 3427 markacij, 1907 apolonov in 1285 sviščev, 84 diplom in dnevnikov MP 1, v programu Mladi 
planinec pa je bilo društvom razdeljenih 228 bronastih, 144 srebrnih in 67 zlatih znakov. Izvedenih je bilo 10 
planinskih šol s 123 udeleženci), pomoč in sodelovanje pri tekmovanju Mladina in gore (regijska in državno 
tekmovanje), realizacija razpisa in razdelitev sredstev Mladinske komisije za planinska taborjenja in zimovanja, ki 
so bila pridobljena iz razpisa FŠO, administrativna pomoč pri upravljanju PUS Bavšica, pomoč pri izdaji priznanj 
MK, pomoč pri izvedbi sej in Zbora mladinskih odsekov, registracija mentorjev PS in vaditeljev orientacije, 
vodenje registra kadrov, nudenje pomoči strankam (osebno, po telefonu, e-pošta).  
 
Delo na področju Vodniške komisije: sodelovanje s Podkomisijo za usposabljanje ter Podkomisijo za 
kategorizacijo in registracijo: pomoč pri izvedbi vseh usposabljanj (v letu 2013 je bilo izvedenih 9 tečajev za VPZS 
s 187 udeleženci, 5 izpopolnjevanja v snežnih razmerah s 169 udeleženci, 16 izpopolnjevanj v kopnih razmerah s 
448 udeleženci), registracija vodnikov PZS (registriranih 1517), pomoč pri izvedbi sej in Zbora vodnikov PZS, 
vodenje registra kadrov, pomoč pri pripravi priznanj VPZS (v letu 2013 je bilo podeljenih 146 priznanj), pomoč 
pri pripravi usklajevanja za inštruktorje planinske vzgoje, ki se ju je udeležilo 45 udeležencev, nudenje pomoči 
strankam (osebno, po telefonu, e-pošta). 
 
Drugo delo po navodilu GS: pomoč pri izvedbi Skupščine PZS 2013 (Tržič), nadomeščanje Klemena Petka v času 
njegove odsotnosti, izdaja knjižice akcij PZS v letu 2014, pakiranje Planinskega kažipota 2013. 
 
Področje strokovnega dela, ki ga pokriva Matjaž Šerkezi, ki je zadolžen za komisije: 

 Komisija za alpinizem 
 Komisija za odprave v tuja gorstva 
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 Komisija za turno kolesarstvo 
 Odbor za usposabljanje in preventivo 
 Odbor gore in varnost 
 Alpinisti veterani 

Za vse komisije opravljam administrativna in strokovna dela.  
 
Obseg: pošiljanje pošte, priprava dopisov, urejane licenc, kategorizacija v aplikaciji Športniki, vnos podatkov v 
sistem ŠPAK za usposabljanje kadrov, priprava gradiva, svetovanje, zavarovanje, pisanje strokovnih člankov s 
področja alpinistične tehnike in gorništva, urejanje letalskih kart, potnih nalogov, naročilnic, priprava poročil za 
PZS; MIZŠ, Fundacijo za šport, vnos rezultatov s tekem v aplikacijo Športniki … 

 Administrator za program Knjiga pošte in Potni nalogi: vnos oseb v aplikacijo, sodelovanje z 
računovodstvom, sodelovanje s skrbnikom Pronet, enostaven servis strokovni službi. 

 Delo na projektu ESS MIZŠ - Usposabljanje strokovnih delavcev v športu: priprava gradiva za zahtevek, 
vodenje indikatorjev čez celotno obdobje, priprava končnega zahtevka z računovodstvom. 

 Sodelovanje pri vsebini pri prijavah na razpise. 
 Priprava prijav za MIZŠ (LPŠ), FŠO. 
 Priprava brošure Slovenci v Himalaji, ki je v zaključni fazi (si in eng jezik). 
 IT PZS: od zbiranja ponudb, idej, posvetov… 
 Sodelovanje z vsemi komisijami, priprava predavanj zanje v zvezi z usposabljanji, sodelovanje na 

forumih, tujimi organizacijami (BMC, OEAV, DAV…), oblikovanje letakov, brošur v programu .ai, .cd, 
organizacija usposabljanj. 

 Pisanje strokovnih člankov iz planinstva in člankov na temo Varneje v gore.  
V letu 2013 smo zaključili in izdali brošuro Slovenci v Himalaji, ki je celovit pregled vseh alpinističnih odprav v 
pogorje Himalaje od leta 1954 do 2013. Zajema podatke od odprave, članov, ciljev in uspehov oz. neuspehov. 
Gradivo sva s Tonetom Škarjo urejala zadnjih pet let.  
Sem član Mountaineering Commision pri UIAA in član skupine za tehnične standarde (Technical Standard panel) 
pri MC UIAA. V letu 2013 (marec) smo v Sloveniji organizirali prvi mednarodni seminar TSP, ki je potekal v 
organizaciji PZS in pod vodstvom Matjaža Šerkezija in Steva Longa (BMC) - Poročilo s seminarja. Po seminarju je 
sledila seja MC UIAA v Bavšici (http://pzs.si/novice.php?pid=8189). 
V okviru TSP sem opravil dve akreditaciji programov po standardu UIAA in sicer za Planinarski savez Srbije 
(Supotnica) in JSMTC v Andermattu (Švica). 
V mesecu marcu smo se z raziskovalno skupino PZS in Centrom za eksperimentalno mehaniko odpravili v Padovo 
kjer je laboratorij CAI za testiranje plezalnih vrvi. Cilj je bila izmenjava izkušenj na tem področju in želja po 
sodelovanju (http://pzs.si/novice.php?pid=8002). 
V mesecu novembru sem za 9. strokovni posvet odbora gore in varnost pripravil predavanje in analizo nesreč v 
snežnem plazu v sezoni 2012 / 2013 (http://pzs.si/novice.php?pid=8802). 
Cilji so zastavljeni, vizija je in v vsaki težavi leži priložnost za izboljšanje delovanja določenih segmentov PZS. 
Sigurno k temu pripomore dobro vodstvo PZS in dobra koordinacija s strani generalnega sekretarja. Edina 
omejitev je 24 ur, dve roki in samo dva monitorja. Zadnji stavek bolj v hecu. 
Sodelovanje z načelniki komisij je korektno in pozitivno naravnano in aktivno tudi zunaj rednega delovnega časa. 
 
Področje športnega plezanja, delo opravlja Tomo Česen. Priprava vsebinskega in finančnega dela za razpis 
Fundacije za šport in Ministrstva za šolstvo in šport, prav tako priprava sprotnih finančnih poročil za tekoče leto. 
Državno prvenstvo: priprava in uskladitev koledarja, urejanje tekmovalnih licenc, priprava vseh razpisov za 
tekmovanja ter urejanje seznamov za zavarovanja tekmovalcev. Posebna pozornost je bila posvečena tudi 
izvajanju obveznosti do generalnega sponzorja. 
Članska in mladinska reprezentanca: urejanje tekmovalnih licenc, prijav na vsa mednarodna tekmovanja ter 
ureditev vseh potrebnih formalnosti pred tekmovanji (ureditev prevozov, nastanitve, akontacij in končnih 
obračunov), prav tako vodenje in pregled dela članov vodstva obeh reprezentanc. 

http://www.pzs.si/javno/dokumenti/kup%20pzs/UIAA_MC-winter_seminar_2013.docx
http://pzs.si/novice.php?pid=8189
http://pzs.si/novice.php?pid=8002
http://pzs.si/novice.php?pid=8802
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Mednarodna tekmovanja: priprava in izvedba tekem svetovnega pokala v težavnosti in sodelovanje na tekmi 
svetovnega pokala v balvanih ter priprava in izvedba evropskega mladinskega pokala. 
Izobraževanje: priprava razpisov in administrativna izvedba na vseh nivojih (športni plezalci, inštruktorji 1 in 2, 
licenčna usposabljanja) ter sodelovanje pri strokovnih temah za omenjene nazive. 
Kategorizacija: priprava razpisov in priprava seznamov kategoriziranih za OKS 
Razglasitev najuspešnejših športnih plezalcev: priprava gradiv za izbor in sodelovanje je pri izvedbi. 
Mednarodna plezalna zveza IFSC: sprotno sodelovanje in koordinacija. 
Plezalna stena Kranj: priprava in usklajevanje letnih plezalskih aktivnosti na steni.  
Projekt opremljanja slovenskih plezališč: koordinacija z vodjo omenjenega projekta. 
Finance: vodenje obračunov dela za vse dejavnosti znotraj KŠP. 
Ostalo: urejanje registra registriranih klubov/odsekov, ažuriranje podatkov (članstvo, vzgojni kader, sodniki, 
tekmovalci, postavljavci) v spletni aplikaciji KŠP, objave uradnih razpisov na spletni strani KŠP obnova plezalne 
stene za balvansko plezanje. 
 
 
Na področju strokovnega dela v Planinski založbi PZS, ki ga opravlja Anica Brancelj so bila opravljena sprotna 
administrativna dela, pripravljena vabila, zapisniki, gradiva za seje Odbora za založništvo in informiranje, za 
Odbora za kartografijo in digitalne aplikacije, za Uredniški odbor Planinske založbe PZS. Prijavili smo se na razpis 
Fundacije športnih organizacij, kjer je bilo pripravljeno vsebinsko in finančno gradivo in pri katerem smo bili 
uspešni. Za spletne strani, Planinski vestnik, Obvestila so bila pripravljena obvestila o izidu novih edicij s 
povabilom za nakup. 
V letu 2013 je bilo izstavljenih preko 3000 računov. V tej številki so upoštevane tudi izdaje za planinski koledar 
2014. Število komisijskih izdaj se je močno povečalo. Izdanih je bilo 840 komisijskih izdajnic, ravno toliko 
preskladiščnic. Za dnevnike Cici, dnevnik 1 in dnevnik 2 je bilo izdanih 304 izdajnic. Prodaja edicij se je vršila tudi 
direktno na PZS – izstavljenih je bilo preko 700 računov. Prejetih je bilo približno 80.000 izvodov edicij, izdanih 
pa približno 60.000 izvodov edicij.  
Prejete so bile naslednje nove edicije: karta Šaleška dolina z okolico 1:50 000, karta Polhograjsko hribovje 1:25 
000 in knjiga Velikani Himalaje. Narejenih je bilo več ponatisov: karte - Triglav 1:25 000, Kamniško-Savinjske Alpe 
1:50 000, Triglavski narodni park 1:50 000, Bohinj 1:25 000, Grintovci 1:25 000, Vodniški učbenik, Dnevnik Cici, 
dnevnik 1 in dnevnik 2, pesmarica Gorniška 1, Dnevnik s slovenske planinske poti, Planinski dnevnik, vpisna 
knjiga za vrhove.  
 
 

10. ZAKLJUČEK 
 
Delo v strokovni službi PZS se je in se bo še bolj aktivno prilagajalo potrebi planinske organizacije. V preteklem 
letu smo začeli delo na kar nekaj področjih, ki se ga v preteklosti nismo lotevali (informatizacija, trženje, 
promocija). To pomeni, da bomo s temi aktivnostmi nadaljevali tudi v letu 2014 in jih nadgrajevali.  
Glede na splošno gospodarsko situacijo bo v tem letu veliko časa, energije in dobrih idej potrebno nameniti 
pripravi dokumentacije za razpise, da bomo lahko s pridobljenimi sredstvi ostali na podobnem nivoju kot v 
preteklem letu.  
 

Matej Planko, 
generalni sekretar PZS 

 


