
Vabilo in gradivo za Skupščino PZS
Novo mesto, 12. april 2014, ob 11.00

SKUPŠČINSKA PRILOGA

Vsebinska poročila za leto 2013, ki so sestavni del 
gradiva za Skupščino PZS, so zaradi racionalnosti 
objavljena na spletni strani www.pzs.si.

Planinska društva, ki želijo vsebinska poročila za leto 
2013 v tiskani obliki, naj to sporočijo na Planinsko   
zvezo Slovenije (01 43 45 680 ali info@pzs.si). 

www.pzs.si
mailto:info%40pzs.si?subject=
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PRILOGE

OPIS POTI
DO KRKE, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, Novo mesto:

Opis poti do Krke iz smeri Ljubljana
Avtocesto zapustite na drugem izvozu za Novo mesto (Novo mesto – vzhod). V prvem 
krožišču zapeljite na prvi izvoz. Nadaljujte do drugega krožišča. Tu zapeljite na drugi 
izvoz, smer Metlika. Po nekaj sto metrih vožnje boste na svoji levi strani opazili Krkine 
proizvodne obrate. Nadaljujte po glavni cesti do semaforiziranega križišča in zavijte levo. 
Na desni strani ceste je Krkina upravna stavba (visoka marmornata stavba sive barve). 

Opis poti do Krke iz smeri Zagreb
Avtocesto zapustite na prvem izvozu za Novo mesto (Novo mesto – vzhod). V prvem 
krožišču zapeljite na prvi izvoz. Nadaljujete do drugega krožišča. Tu zapeljite na drugi 
izvoz, smer Metlika. Po nekaj sto metrih vožnje boste na svoji levi strani opazili Krkine 
proizvodne obrate. Nadaljujte po glavni cesti do semaforiziranega križišča in zavijte levo. 
Na desni strani ceste je Krkina upravna stavba (visoka marmornata stavba sive barve). 

OGLED OBRATA NOTOL 
Po zaključku Skupščine PZS bo možen tudi ogled proizvodnje zdravil v podjetju 
Krka, d. d., Novo mesto.

Nekaj o Notolu:
Ogledali si boste lahko sodoben obrat za proizvodnjo trdnih oblik farmacevtskih izdelkov 
Notol, ti. tablet in kapsul. Gre za visokoavtomatizirane proizvodne in transportne procese. 
V objekt so vgrajeni najkakovostnejši in najsodobnejši materiali in tehnologije. 

Hišni red:
Prosimo, da vsi prisotni dosledno upoštevate, da na celotnem območju Krke, tako v 
zgradbah kot na zunanjih površinah, velja popolna prepoved kajenja. Fotografiranje je 
dovoljeno le pred upravno stavbo in v avli upravne stavbe, na proizvodnem delu podjetja 
pa fotografiranje tudi ni dovoljeno.
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Številka: IZHP – 134/ 2014
Datum: 6. 3. 2014

V skladu z 28. in 43. členom Statuta Planinske zveze Slovenije (Obvestila PZS, junij 2012) in 
skladno s sklepom 16. in 20. seje Upravnega odbora PZS

s k l i c u j e m

SKUPŠČINO PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE, 
ki bo v soboto, 12. aprila 2014, ob 11. uri, 

v prostorih Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, v Novem mestu.

 Predlog dnevnega reda Skupščine PZS:

1. Izvolitev delovnega predsedstva, komisije za izvedbo volitev, verifikacijske komisije, zapisnikarja in 
dveh overiteljev zapisnika Skupščine PZS 

2. Vsebinsko in finančno poročilo organov PZS za leto 2013
3. Poročilo Nadzornega odbora PZS in Častnega sodišča PZS za leto 2013
4. Razprava in potrditev poročil
5. Poročilo o prenosu nepremičnin na PD po sklepu skupščine iz leta 1999 
6. Volitve za organe PZS za mandatno obdobje 2014–2018
7. Častni kodeks slovenskih planincev – poročilo delovne skupine 
8. Programska vodila – poročilo delovne skupine
9. Razglasitev rezultatov volitev
10. Programske smernice PZS za mandatno obdobje 2014–2018
11. Okvirni vsebinski in finančni program dela PZS za leto 2015
12. Razno

Skupščina PZS bo obogatena tudi s kulturnim programom, ki ga bodo pripravili člani PD Krka Novo mesto in 
pevski zbor podjetja Krka. Del kulturnega programa bo posvečen tudi 100. obletnici PD Krka Novo mesto.

Pred Skupščino PZS bo ob 9. uri v istih prostorih potekala delavnica Spremembe pri poslovanju planinskih 
društev. Gradivo za delavnico bo objavljeno naknadno na spletni strani www.pzs.si. 

Po zaključku Skupščine PZS bo možen tudi ogled proizvodnje zdravil v podjetju Krka, d. d.

Zaradi lažje organizacije vas prosimo za informativne prijave na info@pzs.si do srede, 9. 4. 2014.

Predsednik Planinske zveze Slovenije
Bojan Rotovnik

www.pzs.si
 info@pzs.si
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Predlogi sklepov Skupščine PZS

Predlog sklepa št. 1: Skupščina PZS potrjuje z vabilom predlagani dnevni red skupščine.

Ad. 1)
Predlog sklepa št. 2: Skupščina PZS na predlog Upravnega odbora PZS za delovnega predsednika izvoli Rudolfa E. Skobeta (PD 
Krka Novo mesto).

Imena ostalih kandidatov za organe skupščine bodo podani na skupščini.

Ad. 2) 
Predlog sklepa št. 3: Skupščina PZS potrjuje vsebinsko in finančno poročilo PZS za leto 2013.

Ad. 3)
Predlog sklepa št. 4: Skupščina PZS potrjuje poročilo Nadzornega odbora PZS za leto 2013.

Predlog sklepa št. 5: Skupščina PZS potrjuje poročilo Častnega sodišča PZS za leto 2013.

Ad. 5)  
Predlog sklepa št. 6: Skupščina PZS ugotavlja, da so bile vse nepremičnine, na katere se nanaša sklep Skupščine PZS iz leta 1999, 
ustrezno prenesene na društva in da je s tem sklep iz leta 1999 realiziran. Za vsa bodoča urejanja lastništva nepremičnin veljajo 
pravila, ki jih določa Statut PZS.

Ad. 7) 
Predlog sklepa št. 7: Skupščina PZS podaljša mandat delovni skupini za pripravo predloga sprememb in dopolnitev Častnega kodeksa 
slovenskih planincev do Skupščine PZS 2015. Ta na podlagi predhodne javne razprave pripravi predlog sprememb in dopolnitev 
Častnega kodeksa slovenskih planincev do Skupščine PZS 2015. 

Ad. 8) 
Predlog sklepa št. 8: Skupščina PZS sprejema poročilo delovne skupine za pripravo Programskih vodil PZS o izvedenih aktivnostih 
v letu 2013.

Predlog sklepa št. 9: Skupščina PZS kot končni rok za sprejem Programskih vodil PZS določa datum, ko bo izvedena Skupščina 
PZS v letu 2015. 

Ad. 10) 
Predlog sklepa št. 10: Skupščina PZS potrjuje Programske smernice PZS za mandatno obdobje 2014–2018. 

Ad. 11) 
Predlog sklepa št. 11: Skupščina PZS sprejema okvirni vsebinski program dela PZS za leto 2015 in pooblašča, da na podlagi okvirnih 
programov:
•	 komisije z zbori dejavnosti in MDO PD-ji sprejmejo podrobni program dela posamezne dejavnosti za leto 2015, soglasje k 

programu mora podati Upravni odbor PZS, 
•	 Upravni odbor PZS, na predlog organov PZS brez zborov dejavnosti, sprejme podrobne programe dela PZS na posameznih 

področjih za leto 2015.

Predlog sklepa št. 12: Skupščina PZS potrjuje okvirni finančni načrt za leto 2015 in pooblašča Upravni odbor PZS, da sprejme po-
drobni finančni načrt za leto 2015 po posameznih dejavnostih oz. po stroškovnih mestih. Skupščina PZS pooblašča Upravni odbor 
PZS, da finančni načrt za leto 2015 spremlja in ga na podlagi rebalansa uskladi z dejanskimi prihodki in odhodki.
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Na podlagi b) točke 1. odstavka 27. člena Statuta Planinske zveze Slovenije je Skupščina Planinske zveze Slovenije na zasedanju, 
dne 12. 1. 2013, v Tržiču, sprejela

Poslovnik o delu Skupščine Planinske zveze Slovenije
I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem Poslovnikom Skupščina Planinske zveze Slovenije (v nadaljevanju skupščina) določa način svojega dela zlasti:
•	 javnost dela,
•	 priprave na skupščino,
•	 potek dela na skupščini,
•	 odločanje,
•	 vodenje zapisnika.

 

II. JAVNOST DELA

2. člen
Delo skupščine je javno. Javnost zagotavljamo z objavljanjem predloga dnevnega reda ter kraja in časa skupščine in gradiv ter objavljanjem 
sprejetih sklepov in stališč v Obvestilih Planinske zveze Slovenije (v nadaljevanju PZS). Obvestilo o času in kraju sklica skupščine mora 
biti objavljeno na spletni strani PZS. Javnost dela je zagotovljena s tem, da je skupščina dostopna vsem članom PZS in občanom, ki jim je 
omogočeno, da se seznanijo z gradivi, sklepi in stališči skupščine. Gradiva so članom PD in občanom na razpolago na spletnih straneh 
PZS, v strokovni službi PZS, pri meddruštvenih odborih planinskih društev (v nadaljevanju MDO PD) in društvih, ki so člani PZS.
 

3. člen
PZS obvešča javnost o delu skupščine prek Obvestil PZS in spletnih strani PZS.
 

4. člen
Za zagotavljanje javnosti dela skupščine so odgovorni:
•	 predsednik PZS,
•	 predsedstvo PZS,
•	 generalni sekretar PZS.

 

III. PRIPRAVE NA SKUPŠČINO

5. člen
Predsednik PZS in generalni sekretar PZS sta odgovorna za priprave na Skupščino PZS.
 

6. člen
V priprave za skupščino spada zlasti:
•	 priprava gradiv za skupščino,
•	 oblikovanje predloga dnevnega reda, ki ga potrdi Upravni odbor PZS (v nadaljevanju UO PZS),
•	 razpošiljanje vabil in gradiva,
•	 druge organizacijske priprave.

 
7. člen

Predlog dnevnega reda, gradivo, čas in kraj za skupščino določi UO PZS.

UO PZS določi datum skupščine vsaj 120 dni pred skupščino, kar ne velja za izredne skupščine in hkrati objavi javni poziv za predlaganja 
tem, ki naj jih skupščina obravnava.

Društva podajo predloge tem za obravnavo na seji skupščine najkasneje 60 dni pred skupščino. Predlog za obravnavanje na skupščini 
mora predlagatelj nasloviti na predsednika PZS.

Do predlogov tem za obravnavo na skupščini se opredeli predsedstvo PZS, o njihovi uvrstitvi na dnevni red pa odloča UO PZS.

Predsednik PZS skliče skupščino in obvesti društva najkasneje 30 dni pred datumom skupščine. Skupaj s sklicem objavi dnevni red, 
gradivo in predloge sklepov. 

Pisna dopolnila na predloge sklepov društva vlagajo najkasneje 10 dni pred skupščino. Do dopolnil se opredeli predsedstvo PZS in na 
spletni strani objavi dopolnila in stališča najkasneje 5 dni pred skupščino.
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8. člen
Predlog za obravnavo na skupščini mora predlagatelj pripraviti tako, da je kratek in da je iz njega razvidno bistvo. Predlog mora vsebo-
vati tudi predlog sklepa, nosilce naloge in rok izvršitve. Če je več variantnih predlogov, morajo biti vsi navedeni. Predlogi morajo biti 
pripravljeni tako, da so iz njih razvidne možne posledice in finančne obremenitve. Če je predlog oziroma gradivo obsežnejše, mora biti 
priložen še kratek izvleček.
 

9. člen
Ko prejme predsednik PZS predlog in gradivo za obravnavanje in odločanje na skupščini, ugotovi ali spada to v pristojnost skupščine in 
ali je gradivo pripravljeno tako, kot določa ta poslovnik. Če ugotovi, da posamezni predlog ali del predloga ni dovolj dokumentiran, ali 
strokovno ni razumljivo obrazložen, zahteva od predlagatelja, da ga v določenem roku dopolni. Če predlagatelj tega ne stori, mu vrne 
predlog. 
   

10. člen
Vabilo za skupščino z vsem potrebnim gradivom se pošlje članom PZS , da določijo delegata oziroma da gradivo obravnavajo ter do 
njega zavzamejo stališče.
 

11. člen
Vabila za skupščino se pošljejo članom UO PZS in Nadzornega odbora PZS (v nadaljevanju NO PZS). Ti imajo pravico razpravljati o 
poročilih, vendar brez pravice glasovanja o poročilih in sklepih.
 
12. člen
Na skupščino je treba povabiti tudi organizacije in skupnosti, katerih članica je PZS. Predsednik PZS tudi določi, koga je, poleg s tem 
poslovnikom določenih udeležencev, še potrebno povabiti na skupščino.
 

IV. POTEK DELA NA SKUPŠČINI

13. člen
Skupščino prične predsednik PZS. Če je predsednik PZS zadržan, začne skupščino podpredsednik PZS, ki ga določi predsednik.
 

14. člen
Ko se začne skupščina, lahko predsednik PZS pred prehodom na dnevni red poda kratko poročilo v zvezi z zasedanjem skupščine in 
drugimi predhodnimi vprašanji. 

Predsednik PZS obvesti skupščino tudi o tem, kdo se jo udeležuje poleg delegatov in organov PZS.
 

15. člen
Skupščina je sklepčna, če so prisotni delegati vsaj tretjine društev, ki so člani PZS. 
 

16. člen
Pooblastila delegati oddajo pri vhodu v dvorano. Evidenco o prisotnosti drugih vabljenih na skupščini vodi generalni sekretar PZS.
 

17. člen
Skupščino prične predsednik PZS in predlaga izvolitev delovnega predsedstva. Delovno predsedstvo sestavljajo predsednik delovnega 
predsedstva (v nadaljevanju predsednik DP) in štirje člani.

Ko je delovno predsedstvo izvoljeno, vodi skupščino predsednik delovnega predsedstva. Predsednik DP predlaga skupščini sprejem 
dnevnega reda.
 

18. člen
Ko je izvoljena verifikacijska komisija, mora takoj pričeti z delom in obvestiti skupščino o tem, ali je sklepčna. Če skupščina ni sklepčna, 
ne more nadaljevati z delom.
 

19. člen
Sprejeti dnevni red razglasi predsednik DP. Ko je dnevni red sprejet, se preide na obravnavanje posameznih točk dnevnega reda po 
vrstnem redu, kot so v sprejetem dnevnem redu. Med skupščino se lahko spremeni vrstni red točk dnevnega reda, če je za to upravičen 
razlog in če skupščina tako sklene.

20. člen
Poročilo k posameznim točkam dnevnega reda poda poročevalec, ki v uvodu povzame bistvo obravnavanega gradiva, navede odprta 
vprašanja in predlaga sklepe. Ko poročevalec konča poročilo, odpre predsednik DP razpravo. Skupščina pa lahko odloči, da podajanje 
poročila ni potrebno, ker je bilo gradivo že posredovano delegatom, v tem primeru predlaga sklep DP.
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21. člen
Predsednik DP daje besedo razpravljavcem po vrstnem redu, kot so se prijavili za razpravo.

 22. člen
Delegat ali drug udeleženec, ki ga k razpravi povabi predsednik DP, lahko razpravlja na skupščini pri vsaki točki dnevnega reda, vendar 
največ 5 minut. Razpravljavec sme govoriti samo o vprašanjih, ki so na dnevnem redu skupščine ali pa so z njim v neposredni zvezi. 

Če razpravljavec želi, da skupščina o njegovih predlogih glasuje, mora predložiti delovnemu predsedstvu besedilo sklepov v pisni obliki. 
Pred glasovanjem se mora poročevalec opredeliti do predlaganih sklepov. 

Če se razpravljavec oddalji od vprašanja, ki je na dnevnem redu, ga mora predsednik DP opozoriti, naj se drži dnevnega reda. Če se 
razpravljavec tudi po drugem opominu ne drži dnevnega reda, mu lahko predsednik DP odvzame besedo.
 

23. člen
Delegati se lahko prijavljajo k besedi takoj, ko se obravnava začne in vse do njenega zaključka. Prijavo k besedi se praviloma poda pisno 
predsedniku DP, z navedbo imena delegata in koga predstavlja. Predsednik DP zaključi obravnavo, ko ugotovi, da ni več razpravljavcev. 

Predsednik DP da takoj besedo delegatu, ki želi govoriti o proceduralni kršitvi statuta, poslovnika ali dnevnega reda. Če je delegat zahteval 
besedo zaradi proceduralnih kršitev, mu predsednik DP da pojasnilo takoj. Če se delegat s pojasnilom ne zadovolji, odloči o spornem 
vprašanju skupščina. Poročevalec mora zavzeti stališče do vprašanj, ki so bila iznesena v razpravi. Razpravljavec lahko govori o istem 
vprašanju tudi večkrat, vendar se ne sme ponavljati.

24. člen
Skupščina lahko sklene na predlog predsednika DP ali posameznega delegata:
•	 da se razpravlja o več točkah dnevnega reda skupaj, če so te točke med seboj povezane,
•	 da se razprava o posameznem vprašanju z dnevnega reda konča tudi prej, preden so o njem govorili vsi razpravljavci, če je vprašanje 

dovolj razčiščeno in se lahko o njem odloči.
 

25. člen
Predsednik DP lahko skupščino prekine in določi, kdaj in kje se bo nadaljevala. Predsednik DP prekine skupščino, če se ne morejo rešiti 
vsa vprašanja, ki so na dnevnem redu, zaradi tega, ker skupščina ni več sklepčna, zaradi potrebnega odmora, zato da se opravijo potrebna 
posvetovanja in v drugih primerih, kadar skupščina tako sklene.
 

26. člen
Predsednik DP lahko razpravo o posameznem vprašanju prekine, če se pokaže potreba, da je za odločanje o zadevi potrebno dobiti nove 
podatke, dopolniti obstoječe gradivo, razčistiti posamezna vprašanja ali iz drugih opravičenih razlogov.

27. člen
Ko so izčrpane vse točke dnevnega reda, predsednik DP zaključi skupščino.
 

 V. VZDRŽEVANJE REDA NA SKUPŠČINI
 

28. člen
Predsednik DP skrbi za red na skupščini. Za kršitev reda sme uporabiti naslednje ukrepe:
•	 opomin,
•	 odvzem besede.

Opomin se izreče delegatu ali drugi osebi, ki s svojim obnašanjem, govorjenjem, čeprav mu predsednik DP ni dal besede, seganjem v 
besedo razpravljavcem ali s podobnim ravnanjem krši red in določbe tega poslovnika. Odvzem besede se izreče delegatu ali drugi osebi, 
ki krši red v smislu drugega odstavka tega člena in je bil na to že dvakrat opozorjen.

Delegat, zoper katerega je uporabljen kakšen ukrep, ima pravico pojasniti svoje ravnanje. O tem ukrepu obvesti PZS društvo, organizacijo 
oziroma organ, ki ga je predstavljal.
 

29. člen
Če predsednik DP ne more z rednimi ukrepi ohraniti reda na skupščini, odredi po sklepu delovnega predsedstva kratko prekinitev. Če 
tudi v nadaljevanju skupščine ni mogoče ohraniti reda, predsednik DP po sklepu delovnega predsedstva skupščino zaključi.
 
VI. ODLOČANJE
 

30. člen
Skupščina odloča z večino glasov vseh navzočih delegatov, razen če je z zakonom ali Statutom PZS določeno, da je za odločitev potrebna 
posebna večina ali soglasje vseh delegatov.
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 31. člen
Delegat ima pravico pred glasovanjem obrazložiti svoje stališče in pojasniti, kako bo glasoval.
 

32. člen
Pred glasovanjem objavi predsednik DP točno oblikovan predlog sklepa. Če je o posameznem vprašanju predlaganih več različnih 
sklepov, skupščina najprej glasuje o predlogu sklepa poročevalca. Sprejet je predlog, ki je dobil potrebno večino glasov.
 

33. člen
Delegati glasujejo tako, da se izjavijo za predlog ali proti predlogu. Glasovanje je praviloma javno. 

Predsednik DP pozove delegate, kdo je za predlog, nato pa kdo je proti predlogu. Glasovanje z izjavljanjem vsakega posameznega delegata 
se opravi, če tako odloči predsednik DP, ker je po njegovem mnenju to potrebno, da bi se natančno ugotovil izid glasovanja. Posamezni 
delegat se izjavi z »za« ali »proti«. Glasovanje se opravi z dvigom kartončka. 
 

34. člen
Če je število glasov »za« in število glasov »proti« enako, se glasovanje ponovi, pred tem pa je potrebno v ponovni razpravi dodatno 
razčistiti vprašanje.

Če pride tudi pri ponovnem glasovanju do istega izida, se šteje, da predlog ni sprejet. Ponovno se zadevo obravnava na eni od naslednjih 
skupščin. Če pa gre za nujno zadevo v zvezi s poslovanjem, mora skupščina sprejeti začasni sklep o rešitvi tega vprašanja.
 

35. člen
Delegati odločajo s tajnim glasovanjem, če je skupščina tako določila. Tajno glasovanje se opravi z glasovnicami z obkrožanjem besed 
»za« ali »proti« oz. z opredelitvijo za vnaprej znane predloge. 

Rezultat glasovanja ugotovi verifikacijska komisija. Po končanem glasovanju obvesti predsednik verifikacijske komisije skupščino o 
izidu glasovanja.

36. člen
Izid glasovanja razglasi predsednik DP.
 

VII. VOLITVE

37. člen
Volitve predsednika PZS, podpredsednikov PZS, članov UO PZS, predsednika in članov NO PZS ter varuha pravic gora, skupščina 
opravi na podlagi potrditve kandidatnih list, ki jih je predložila komisija za pripravo volitev.

38. člen
Na volilni skupščini se izvoli tričlanska komisija za izvedbo volitev, ki po opravljenem tajnem glasovanju razglasi izid volitev. 

39. člen
Volitve predsednika PZS in podpredsednikov PZS se opravijo na podlagi enotne liste, o kateri se glasuje tajno.
Ostale volitve organov PZS so lahko javne, če tako pred glasovanjem odloči skupščina.

Volitve predsednika PZS in podpredsednikov PZS se opravi tako, da se obkroži zaporedna številka pred enotno listo, če pa je lista samo 
ena, se obkroži besedo »za« ali »proti«. 

Tajne volitve ostalih organov (članov UO PZS, predsednika in članov NO PZS in varuha pravic gora) se opravijo z obkrožanjem zapo-
redne številke pred imenom kandidata.

Javne volitve se izvedejo z dvigovanjem kartončkov.

40. člen
Če je za volitve predsednika PZS in podpredsednikov PZS več list oz. če je za funkcije predsednika in članov NO PZS ter varuha pravic 
gora več kandidatov in nobena lista oz. kandidat ne dobi potrebne večine, se volitve ponovijo s tistima dvema kandidatoma oz. listama, 
ki sta dobili največ glasov.

Volitve se ponovijo tudi, če so liste oz. kandidati dobili enako število glasov.

Izvoljeni so tisti kandidati za člane UO PZS, ki so dobili največje število glasov, vendar najmanj eno četrtino glasov prisotnih delegatov. 
V kolikor na ta način ni izvoljeno potrebno število članov UO PZS, se volitve ponovijo s kandidati, ki niso prejeli za izvolitev potrebno 
število glasov.
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41. člen
Če se na skupščini opravijo le javne volitve (članov UO PZS, predsednika in članov NO PZS ter varuha pravic gora), rezultat volitev 
razglasi predsednik DP.

42. člen
Izredna skupščina PZS se mora sklicati pred potekom šestih mesecev od dneva, ko na redni skupščini PZS ni bil izvoljen predsednik 
PZS. Če ni izvoljen edini kandidat oziroma nobeden od kandidatov za predsednika PZS, se podaljša mandat vseh organov PZS najdlje 
za 6 mesecev.

VIII. VODENJE ZAPISNIKA NA SKUPŠČINI
 

43. člen
O delu na skupščini se piše zapisnik. Zapisnik piše zapisnikar. Potek seje se elektronsko snema. Zapisnik podpišejo predsednik delovnega 
predsedstva, dva overovatelja zapisnika in zapisnikar.
 

44. člen
Zapisnik mora vsebovati zlasti:
•	 navedbo časa in kraja skupščine,
•	 ime in priimek predsednika delovnega predsedstva oz. predsedujočega, ki je vodil skupščino ter članov delovnega predsedstva, 

imena in priimke navzočih delegatov ter opravičeno in neopravičeno odsotnost delegatov ter članice PZS, iz katere so,
•	 imena in priimke ostalih vabljenih, ki so se skupščine udeležili,
•	 ugotovitev, da je skupščina sklepčna,
•	 dnevni red skupščine,
•	 sprejete sklepe in podatke o izidu glasovanja o posameznih vprašanjih,
•	 čas prekinitve oziroma zaključka skupščine,
•	 podpis predsednika delovnega predsedstva, dveh overovateljev zapisnika in zapisnikarja ter žig.

 
45. člen

Zapisnik mora biti napisan najkasneje v roku 20 dni po skupščini, overovatelja pa ga morata overoviti v petih dneh po prejemu. 
Zapisnik se objavi v Obvestilih PZS. Obravnavati ga mora Upravni odbor PZS ter pristopiti k izvršitvi sklepov.
 

46. člen
Delegat članice PZS lahko zahteva, da se povzetek njegovega govora, razprave oziroma izjave na skupščini vpiše v zapisnik. Pred objavo 
lahko zahteva, da se mu zapisnik pokaže zaradi redakcijskih popravkov.
 

47. člen
Vsak delegat ima pravico dati pisne pripombe na zapisnik skupščine, objavljenem v Obvestilih PZS, v roku 15 dni, ki jih pošlje Upravnemu 
odboru PZS. UO PZS obravnava pripombe k zapisniku in zavzame o njih stališče ter o tem obvesti predlagatelja.
 

48. člen
Izvirni zapisnik in elektronski posnetek s celotno dokumentacijo se hrani v arhivu kot dokument trajne vrednosti. Za hrambo in arhi-
viranje skrbi generalni sekretar PZS.
 

VIX. KONČNE DOLOČBE
 

49. člen
Ta poslovnik začne veljati takoj, ko ga sprejme skupščina in velja tudi za bodoče skupščine.

Spremembe in dopolnitve tega poslovnika lahko predlagajo društva, ki so člani PZS, in morajo biti vročeni najmanj 60 dni pred skup-
ščino. Predlogi sprememb in dopolnitev morajo biti podani v obliki amandmajev.

Do predlaganih sprememb in dopolnitev se opredelita predsedstvo PZS in UO PZS, ki hkrati obravnavo poslovnika uvrsti na predlog 
dnevnega reda skupščine. UO PZS lahko tudi sam predlaga spremembe in dopolnitve poslovnika. 
 

France Benedik,           Bojan Rotovnik, 
predsednik delovnega predsedstva         predsednik PZS
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Poročilo o članstvu v letu 2013
Planinska zveza Slovenije je štela konec leta 284 planinskih društev s skupno 55.159 članov planinskih društev, kar je 4,1 % manj kot v 
preteklem letu (57.520). Razen v MDO PD Koroške se je število članov zmanjšalo v vseh MDO PD-jih, najmanj v Kamniško-Bistriškem 
(99,35 %), največ pa MDO PD Posočja (91.70 %). 

Članarino je vplačalo 265 PD, na novo je bilo včlanjenih 9 PD, 9 je društev GRS, 4 društva pa niso prevzela članskih znamkic.

Kategorijo članstva A + je izbralo 604 članov (2012 – 498), A pa 2507 (2012 – 2329) članov, tako da se je skupno število A članov (A in 
A+) v primerjavi s predhodnim letom (2012 – 2827) povečalo za 284 ali 10 %, trend rasti je enak kot v preteklem letu, kar kaže na interes 
članstva za ponujen večji obseg ugodnosti. Nobenega A+ ali A člana nima 46 PD, pri čemer so izvzeta društva GRS in nova društva. 

Osip članov beležimo pri kategorijah B (34.982 oz. -4,6 %) in S+Š (3.626 oz. -4,6 %), žal tudi pri P+O (13.367 oz. -5,5 %), pri katerih smo 
v letu 2012 beležili 2 % porast in OPP (73 oz. -16,5 %). Rast beleži samo B1 kategorija članstva s 5927 člani (3,1 %). 

Družinsko članarino je uveljavljalo 9814 članov (v 2012 – 9.096 članov): 109 A+/d, 341 A/d, 4678  B/d, 1440 S+Š/d, 3241 P+O/d in 5 OPP/d. 
Skrb zbujajoč je padec števila mladih članov (S+Š in P+O). Odbor za članstvo je problematiko obravnaval in predlagal Mladinski komisiji, 
Komisiji za alpinizem in Komisiji za športno plezanje PZS, da podajo predloge možnih ukrepov oz. programov, vendar odziva ni bilo. V 
nekaterih okoljih ugotavljajo, da bi bila lahko razlog padca števila članov previsoka članarina. Ocenjujemo, da temu ni tako, saj je članarina 
ob uveljavitvi ponujenih ugodnosti primerna in dostopna vsem kategorijam članov. Novi trendi in razmere, ki so sedaj pri nas, terjajo 
drugačne pristope k pobiranju članarine. Potrebno je tudi nadaljevati s promocijskimi aktivnostmi za predstavitev prednosti in ugodnosti 
članstva in krepiti stik s članstvom. Upad članstva ni vezan na regijo, niti ne na velikost društva. Lahko bi kvečjemu rekli, da je pri velikih 
društvih praviloma upad članstva večji, kar bi si lahko razlagali tudi s tem, da pri teh društvih ni tolikšnega osebnega stika s članstvom. 

Možnost včlanjevanja njihovih članov preko PZS in spleta omogoča svojim članom 139 PD. V letu 2013 je članarino preko PZS vplačal 301 član, 
od tega 178 na PZS, 123 pa preko spleta. Spletno včlanitev so koristili člani iz 44 PD (povprečno 2,8 člana/PD). Člani, ki so vplačali članarino 
na PZS so prihajali iz 35 PD, povprečno 5 članov /PD). Problem predstavljajo člani, ki ob vplačilu preko PZS nimajo vnaprej izbranega PD.      

Centralna evidenca članstva – NAVEZA
Za dostop do Naveze je registriranih 236 društev (od 284). Končni letni obračun članarine je preko Naveze oddalo 106 PD, ki je imelo 
vse vnose skladne z dejansko prodanimi znamkicami.

V Navezo je bilo konec leta vpisanih 39.250 članov z vneseno članarino in pristopno izjavo, članarin je bilo vnesenih 43.079 (78 % član-
stva), kar pomeni, da so PD za več kot 90 % članov v Navezo priložila tudi pristopno izjavo. Skupno je bilo v letu 2012 in 2013 vpisanih 
v Navezo 69.527 kontaktnih oseb.

Delež društev, ki uporablja Navezo raste, dobršen del jih že beleži podatke elektronsko, žal je predviden cilj vključitve članov vseh PD v 
Navezo še daleč, zato bo potrebno pristopiti k dodatnim aktivnostim za pospešitev in pomoč društvom za uspešen zaključek projekta. 

Zavarovanje članov 
Zavarovanje članov PZS je sklenjeno pri zavarovalnici Wiener Städtische, podružnici v Ljubljani d. d. Del, ki krije reševanje v gorah po 
celem svetu, je zavarovan pri Generali zavarovalnici d. d. 

V lanskem letu je uveljavljalo odškodnino 33 zavarovancev: za stroške reševanja (1), invalidnosti (27) in žal tudi smrti (5), v letu 2012 je 
bilo 21 zahtevkov. Doslej je bilo zaključenih 23 primerov, od teh je bilo kar 8 izplačil odškodnine iz naslova invalidnosti zavrnjenih, ker 
poškodbe niso pustile trajnih posledic, invalidnost ni bila ugotovljena. Odškodnine so bile izplačane v 16 primerih (3 smrt, 13 invali-
dnost), 8 zahtevkov je bilo zavrnjenih (ni bila ugotovljena invalidnost), 9 primerov še ni bilo zaključenih. 

Presenetljiv je podatek, da je bil za zavarovanje za reševanje v tujini vložen samo en zahtevek. Ta je bil izplačan v roku 6 tednov po vlo-
ženem zahtevku.

Glede kategorij članov ugotovimo, da so zajete praktično vse: A+, A, B, B1, S+Š in P+O.

Vzrok poškodbe je v 70 % nesreč zdrs oz. padec pohodnikov, 15 % nesreč pa je povezanih s padcem pri plezanju.

Glede na to, da je glavni razlog poškodb zdrs, bo potrebno še več osveščanja planincev in drugih obiskovalcev gora o nevarnosti v gorah 
in ponudba še več krajših (npr. vikend) tečajev varne hoje v gorah, poleg tistih, ki se že izvajajo (kot so npr. dan varstva pred snežnimi 
plazovi, tečaji varne hoje v nekaterih PD-jih, društvih GRS, itd.).   

Odbor za članstvo PZS
Milena Brešan
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Prilogi:
Struktura gibanja članstva z grafom
Starostna struktura članov, vpisnih v Navezo 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

A+         498 604

A 987 1260 1464 1663 1857 2108 2409 2568 2329 2507

B (brez B1) 32790 31681 30661 31268 32199 31650 30740 31784 30890 29055

B1 3253 3073 3711 4913 5524 5636 5943 5962 5747 5927

S+Š 5450 5010 4770 4666 4558 4420 4208 4127 3839 3626

P+O 11263 11485 12250 13143 14046 13823 13731 13948 14132 13367

OPP         85 73

SKUPAJ 53743 52509 52856 55653 58184 57637 57031 58389 57520 55159

NAVEZA 2013 – vnesenih 43.079 članov (78 %)
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Vsebinska poročila za leto 2013, ki so sestavni del gradiva za Skupščino PZS, so zaradi racionalnosti objavljena na spletni
strani www.pzs.si. Upravni odbor Planinske zveze Slovenije je poročila obravnaval in sprejel na svoji 20. seji 6. 3. 2014.

Finančno poročilo 2013 s pojasnili k bilanci stanja in 
izkazu poslovnega izida  
Planinska zveza Slovenije uporablja računovodski standard SRS 33 za društva, po potrebi pa tudi splošne standarde. Poslovne knjige 
vodimo po dvostavnem knjigovodstvu. Pridobitno dejavnost vodimo po kontih ločeno v prihodkovni strani, stroške pa ugotavljamo 
v odstotku (po izračunu je pridobitne 24,63 % – leta 2012 23,31 %, nepridobitne 75,37 % – leta 2012 76,69 %) v skladu s Pravilnikom o 
pridobitni in nepridobitni dejavnosti. 

Na osnovi teh podatkov smo zavezani za obračun davka od dohodkov pravnih oseb. Za leto 2013 je bila izračunana obveznost po obrazcu 
davka od dohodkov pravnih oseb nič (negativna davčna osnova). 

Redni letni popis je bil izveden po stanju na dan 31. 12. 2013. Med letom pa smo v skladu s SRS 33 (v povezavi s SRS 4) opravili slabitev 
zalog edicij, ki so bile nabavljene pred letom 2005 in so bile vrednotene kot material v društvenem skladu. Pri rednem letnem popisu 
je komisija popisala osnovna sredstva, nepremičnine, drobni inventar, edicije, trgovsko blago in material, denarna sredstva, terjatve in 
obveznosti Planinske zveze Slovenije. Večjih odstopanj ni bilo.

1. BILANCA STANJA
PODATKI IZ BILANCE STANJA NA DAN 31. 12. 2013   
  31.12.2013 31.12.2012 Koef. 13/12
 SREDSTVA 1.189.424 1.356.555 0,88
00-05 Neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva 701.438 745.303 0,94
06 Dolgoročne finančne naložbe 6.003 5.974 1,00
60,63,66 Zaloge 285.147 409.436 0,70
12-16 Kratkoročne poslovne terjatve 75.937 86.727 0,88
10,11 Denarna sredstva 37.575 46.116 0,81
19 Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 83.324 62.998 1,32
99 Zunaj bilančna sredstva 18.215 28.500 0,64
 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 1.189.424 1.356.555 0,88
92 Društveni sklad 262.832 274.477 0,96
96 Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 639.820 801.225 0,80
22-28 Kratkoročne poslovne obveznosti 242.741 226.793 1,07
29 Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 44.031 54.060 0,81
99 Zunaj bilančne obveznosti 18.215 28.500 0,64

Sredstva
Osnovna sredstva zajemajo knjigovodsko vrednost opredmetenih osnovnih sredstev (zemljišča, zgradbe in druga oprema), ki je razlika 
med nabavno vrednostjo in nabranim popravkom vrednosti. Osnovna sredstva se ovrednotijo po dokumentirani nakupni ceni, pove-
čani za dokazljive neposredne stroške, ki jih je mogoče pripisati njihovi usposobitvi za uporabo. Nabavna vrednost osnovnih sredstev 
se zmanjšuje posredno z letnimi popravki te vrednosti, ugotovljenimi na podlagi letnih amortizacijskih stopenj, in sicer: zgradbe 1,5–3 %, 
oprema od 10–20 %, računalniki in računalniški programi 50 %. 

Vrednost neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev se je glede na leto 2012 zmanjšala za 6 %. Leta 2013 je bila dokončana 
investicija v čistilno napravo v Bavšici, nabavljen je bil tudi modul za poročanje in analizo strokovnih kadrov. Za leto 2013 je bila obra-
čunana amortizacija v vrednosti 77.358 €. Strošek amortizacije je bil knjižen v vrednosti 69.405 €, amortizacija opreme, nabavljene pred 
1. 1. 2007 v znesku 7.953 € pa se je krila iz dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev. 

Sestavni del dolgoročnih sredstev je tudi za 6.000 € dolgoročnih finančnih naložb: od tega 1.000 € ustanovni delež Ustanove Avgusta 
Delavca in za 5.000 € vrednotenih 49 obveznic Slovenske odškodninske družbe za denacionalizirano zemljišče pri Štuhecovem domu. 
Glede na leto 2012 je stanje večje za 29 €. 

Postavka zaloge vsebuje zaloge materiala in trgovskega blaga, edicije in »nedokončano proizvodnjo« (v založbi). Popisane so bile ob 
koncu poslovnega leta z rednim letnim popisom. Zaloge materiala in trgovskega blaga se vrednotijo po nakupnih cenah, zaloge proi-
zvodov in nedokončane proizvodnje pa s stroški izdelavnega materiala in zunanjih izdelavnih storitev. Vrednost vseh zalog na 31. 12. 
2013 je 285.147 €, v primerjavi s stanjem na dan 31. 12. 2012 se je zmanjšala za 30 %. Glavni razlog za takšno zmanjšanje je slabitev zalog 
edicij, ki so bile nabavljene leta 2005 in prej. Ker je bila knjigovodska vrednost v primerjavi s tržno vrednostjo nekaterih edicij višja, je 
bil pripravljen seznam edicij, katerih prodaja je bila zelo majhna ali pa je sploh ni bilo. Šestim edicijam je bila določena nabavna cena 
0, enaindvajsetim edicijam pa smo zmanjšali nabavno ceno na 30 % prvotne nabavne cene. Skupna vrednost slabitve zalog je bila 100.759 €. 
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Vrednost zaloge nedokončanih proizvodov je še 13.639 € (iz preteklih let ostajajo odprti še zemljevid TNP, vodnika Julijske Alpe in Bovec 
ter zemljevid Stol, leta 2013 pa se je pridružila knjiga Živeti z gorami). Glede na stanje konec leta 2012 se je vrednost zmanjšala za 60 %, 
saj so leta 2013 prišli v prodajo Vodniški učbenik ter zemljevida Šaleška dolina in Polhograjsko hribovje. Zmanjšanje vrednosti zalog je 
zabeleženo tudi pri edicijah 7.596 €, vrednost zalog trgovskega blaga pa je narasla za 15.161 €. 

Kratkoročne poslovne terjatve zajemajo knjigovodsko vrednost kratkoročnih terjatev do kupcev v Sloveniji in tujini, članarine, terjatve 
za DDV, dane akontacije, dane predujme - skupaj vrednost 75.937 €. Glede na stanje konec leta 2012 gre za zmanjšanje za 12 % zaradi 
intenzivnejšega dela s kupci. Za sporne terjatve je bil oblikovan popravek vrednosti terjatev 1.256 € (posledica neplačanih manjših ra-
čunov fizičnih oseb). Za te terjatve je bil izveden tudi odpis v breme oblikovanega popravka. 

Denarna sredstva so gotovina v blagajni in denarna sredstva na vpogled na računu pri Abanki Vipa d. d. v vrednosti 37.575 €. Glede na 
2012 so zmanjšana za 19 % zaradi zamika izplačil javnih sredstev. 

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve zajemajo kratkoročno odložene oz. vnaprej plačane stroške v vrednosti 9.542 € (prejeti računi 
za zavarovanje v prvih mesecih leta 2014, račun IFSC za tekmo SP v Kranju 2014) in vrednost odobrenih sredstev za leto 2013 – 73.781 € 
(prejeta januarja in februarja 2014: sredstva iz evropskih socialnih skladov, sredstva Fundacije za šport). Glede na leto 2012 so se krat-
koročne aktivne časovne razmejitve povečale za 32 %. 

Zunaj bilančna sredstva in obveznosti zajemajo evidenčno knjiženo poroštvo za kreditno pogodbo št. 046572/0, sklenjeno med Banko 
Celje d. d. in PD Celje Matica (poroštvo je bilo sprejeto na UO Planinske zveze Slovenije leta 2007). Vrednost se zmanjšuje glede na 
poplačilo dolga in znaša še 18.215 €: zmanjšanje za 36 % glede na leto 2012.

Obveznosti do virov sredstev
Društveni sklad je sestavljen iz sklada od denacionalizacije, iz presežka prihodkov in odhodkov iz preteklih obdobij in presežka odhodkov 
iz tekočega obdobja. Zaradi presežka odhodkov nad prihodki za leto 2013 se je glede na 2012 zmanjšal za 11.645 € oz. 4 %.

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve so sestavljene iz razmejitev za osnovna sredstva, za material založbe (edicije nabavljene leta 
2005 in prej) in za amortizacijo. Skupna vrednost na zadnji dan leta 2013 znaša 639.820 €, glede na primerjalno stanje je manjša za 20 %. 
Vrednost se je zmanjšala zaradi slabitve zalog vrednosti starejših edicij in zaradi amortizacije osnovnih sredstev (računalniški program 
Gaea je dokončno amortiziran, razknjižila so se sredstva za amortizacijo plezalne stene in čistilne naprave v PUS Bavšica). 

Kratkoročne poslovne obveznosti zajemajo vse obveznosti do dobaviteljev, preplačila kupcev, preplačila članarin (zaradi popustov), ob-
veznosti za decembrske plače zaposlencev, obveznosti za plačilo decembrskega DDV in obveznosti za povračila stroškov prostovoljcem. 
Skupna vrednost na dan 31.12.2013 je 242.741 € in je za 7 % večja od primerjane. 

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve zajemajo vnaprej vračunane stroške namenjene dejavnosti za 2013 (honorarji za decembrsko 
številko PV, za dejavnost GK, za delo akviziterjev za koledar, za dejavnost založbe), vnaprej prejete prihodke (plačane naročnine na PV 
za leto 2014), vnaprej prejeta sredstva iz reciprocitete. Skupna vrednost znaša 44.031 €, glede na leto prej je zmanjšana za 19 %.

Pridobitno dejavnost vodimo po kontih ločeno na prihodkovni strani, stroške pa ugotavljamo v odstotkih (po izračunu je pridobitne 
dejavnosti 24,63 %, nepridobitne pa 75,37 %) v skladu s Pravilnikom o pridobitni in nepridobitni dejavnosti. 

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA IZ OPRAVLJANJA PRIDOBITNE DEJAVNOSTI ZA LETO 2013
Prihodki od pridobitne dejavnosti 481.978

Dotacije iz proračunskih in drugih javnih sredstev 0

Dotacije iz drugih fundacij, skladov, ustanov 0

Prihodki od prodaje blaga, storitev in proizvodov 481.978

Drugi prihodki 0

Finančni prihodki (obresti) 0

  

Odhodki od pridobitne dejavnosti 484.846

Stroški porabljenega materiala in trgovskega blaga 60.080

Stroški storitev 298.198

Stroški dela 75.485

Dotacije drugim pravnim osebam 15.400

Amortizacija 17.093

Drugi odhodki iz dejavnosti 3.726

Finančni odhodki (obresti) 14,76

Drugi odhodki 14.849

  

Davek od dohodkov pravnih oseb 0

Presežek prihodkov / odhodkov od pridobitne dejavnosti -2.868
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2. IZKAZ USPEHA
FINANČNO POROČILO PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE 2013 - IZKAZ USPEHA 
PO VRSTAH PRIHODKOV IN ODHODKOV
 PRIHODKI poročilo 2013 rebalans 2013 poročilo 2012 koeficient koeficient

 Prihodki od dejavnosti    por. 2013/
reb. 2013

por. 2013/por. 
2012

1. Dotacije iz prorač. in drugih javnih sredstev 415.389 377.665 453.340 1,10 0,92
1.1. iz razpisov MIZŠ 212.586 212.253 275.174 1,00 0,77
1.2. iz razpisa Urada za mladino, ŠOU, MOVIT 32.220 16.483 4.107 1,95 7,85
1.3. iz razpisa ESS - evropskih soc. skladov 136.313 115.210 123.030 1,18 1,11
1.4. iz drugih ministrstev in dolgor. časovne razm. 34.269 33.719 51.030 1,02 0,67
2. Dotacija iz fundacij, skladov in ustanov 369.130 355.495 417.987 1,04 0,88
2.1. iz razpisov Fundacije za šport RS po pos. progr. 335.685 317.931 417.987 1,06 0,80
2.2. črpanje dolgor. časovnih razm., triletna pog. 33.445 37.565  0,89  
3. Donacije drugih pravnih in fizič. oseb 15.311 17.000 21.872 0,90 0,70
3.1. za odprave  2.000 2.060 0,00 0,00
3.2. za tekme 1.570  750  2,09
3.3. za ostalo dejavnost 2.635 1.000 3.582 2,63 0,74
3.4. od dohodnine fiz. oseb 11.107 14.000 15.480 0,79 0,72
4. Članarine in prispevki članov 621.855 626.906 644.315 0,99 0,97
4.1. članarina in stroški vezani na članarino (bruto) 603.749 608.800 626.407 0,99 0,96
4.2. članarina iz reciprocitete 18.106 18.106 17.908 1,00 1,01
5. Prihodki od prodaje blaga, stor. in proizvodov 471.737 498.705 481.584 0,95 0,98
5.1. založba 134.135 160.000 146.345 0,84 0,92
5.2. Planinski vestnik (brez A članov) 75.891 84.000 83.953 0,90 0,90
5.3. koledar 55.210 54.000 52.266 1,02 1,06
5.4. usposabljanje kadrov 111.891 110.855 108.683 1,01 1,03
5.5. sponzorstvo, oglasi 46.753 53.000 54.370 0,88 0,86
5.6. najemnine 38.435 26.700 26.301 1,44 1,46
5.7. drug material in storitve 9.422 10.150 9.666 0,93 0,97
6. Ostali prihodki od dejavnosti 52.823 47.813 50.521 1,10 1,05
6.1. prihodki od licenc 12.521 13.218 13.218 0,95 0,95
6.2. prihodki od vstopnin, registracija 21.239 23.595 27.843 0,90 0,76
6.3. ostali prihodki iz dejavnosti 19.063 11.000 9.460 1,73 2,02
7. Finančni prihodki (obresti) 511 0 2.454  0,21
8. Drugi prihodki 10.241 7.000 0 1,46  
8.1. od odškodnin, tožb, premij   0   
8.2. drugi izredni prihodki 10.241 7.000 0 1,46  
 SKUPAJ PRIHODKI PO BILANCI 1.956.998 1.930.584 2.072.074 1,01 0,94
 interni prihodki - planinski sklad 57.723 109.606 98.951 0,53 0,58
 interni prihodki med komisijami 806.903 659.741 772.384 1,22 1,04
 VSI PRIHODKI 2.821.624 2.699.931 2.943.409 1,05 0,96
       
  poročilo 2013 rebalans 2013 poročilo 2012 koeficient koeficient

 ODHODKI    por. 2013/
reb. 2013

por. 2013/por. 
2012

1. Stroški porablj. materiala in trgov. blaga 243.945 217.774 210.681 1,12 1,16
1.1. material 197.645 173.620 167.891 1,14 1,18
1.2. oprema 20.757 22.000 14.670 0,94 1,41
1.3. energija 24.321 20.140 25.352 1,21 0,96
1.4. nabavljen drobni inventar 1.223 2.014 2.768 0,61 0,44
2. Stroški storitev 1.210.787 1.231.915 1.380.553 0,98 0,88
2.1. vzdrževanje opreme 26.249 25.175 37.187 1,04 0,71
2.2. avtorski honorarji in pogodbeno delo 137.562 146.000 150.754 0,94 0,91
2.3. prevozi - letalski, avtobusni, drugi 68.764 65.000 81.653 1,06 0,84
2.4. poštne, telefonske in internetne storitve 81.849 70.490 76.137 1,16 1,08
2.5. komunalne storitve 1.801 3.011 2.756 0,60 0,65
2.6. tiskarske storitve 122.497 125.875 141.859 0,97 0,86
2.7. obrtne storitve 53.641 40.280 51.491 1,33 1,04
2.8. odvetniške storitve 609 5.000 6.143 0,12 0,10
2.9. delo preko štud. servisa 11.776 10.000 12.760 1,18 0,92
2.10. stroški promocij, oglasi, sponzorstvo 33.305 30.210 31.983 1,10 1,04
2.11. reprezentanca 8.238 10.070 6.826 0,82 1,21
2.12. stroški na tekmah in treningih 76.374 50.000 56.680 1,53 1,35
2.13. stroški na odpravah 39.921 31.906 67.044 1,25 0,60
2.14. storitve (kotizacije, prevaj.,lekt., bančne st.) 11.273 5.000 16.398 2,25 0,69
2.15. povračila - km, dnevn., prenoč. doma in tujina 178.637 235.000 251.659 0,76 0,71
2.16. prehr. za usposabljanje in druge plan. dej. 50.919 62.229 76.212 0,82 0,67
2.17. zavarovanja 182.840 190.835 177.354 0,96 1,03
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2.18. najem prostorov, opreme 73.973 71.497 74.216 1,03 1,00
2.19. druge storitve 50.559 54.336 61.440 0,93 0,82
3. Stroški dela 306.497 308.000 297.703 1,00 1,03
3.1. bruto plače 224.038 226.000 222.017 0,99 1,01
3.2. prispevki delodajalca na plače 36.438 37.000 36.241 0,98 1,01
3.3. drugi stroški dela (regres, prevozi, prehr.) 41.958 41.000 39.445 1,02 1,06
3.4. odpravnina ob upokojitvi 4.063 4.000 0 1,02  
4. Dotacije drugim pravnim osebam 62.529 79.600 80.814 0,79 0,77
4.1. odobrena sredstva iz pl.skl. drugim 3.000 3.000 5.000 1,00 0,60
4.2. sredstva za delo MDO PD 5.490 22.600 10.575 0,24 0,52
4.3. sredstva za delo mlad. odsekov 14.453 11.000 13.033 1,31 1,11
4.4. dotacije PD in drugim 9.586 13.000 22.206 0,74 0,43
4.5. dejavnost Slov. pl. Muzeja 30.000 30.000 30.000 1,00 1,00
5. Amortizacija 69.405 70.000 55.992 0,99 1,24
6. Drugi odhodki iz dejavnosti 15.129 15.000 15.571 1,01 0,97
6/1. članarine UIAA, CAA, OKS, drugi prispevki 15.129 15.000 15.571 1,01 0,97
7. Finančni odhodki (obresti) 60 0 149   
8. Drugi odhodki 60.291 26.500 29.324 2,28 2,06
8.1. popravki vrednosti - odpisi 919 2.000 2.321 0,46 0,40
8.2. stroški iz preteklih let, preračun DDV 136 1.500 3.653 0,09 0,04
8.3. takse za odprave, tekme, carine, prispevki st. z. 59.235 23.000 23.349 2,58 2,54
9. Davek od dohodkov pravnih oseb  0 0   
 SKUPAJ ODHODKI PO BILANCI 1.968.643 1.948.789 2.070.786 1,01 0,95
 interni odhodki - planinski sklad 57.723 109.606 98.951 0,53 0,58
 interni odhodki med komisijami 806.903 659.741 772.384 1,22 1,04
 VSI ODHODKI 2.833.270 2.718.136 2.942.121 1,04 0,96
 Presežek prihodkov/odhodkov obrač. leta -11.645 -18.204 1.288   

Dotacije iz proračuna in drugih javnih sredstev
V to vrsto prihodkov so zajeti prihodki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Urada za mladino, zavoda MOVIT, Evropskih 
socialnih skladov drugih ministrstev. Glede na leto 2012 so se dotacije iz proračuna in drugih javnih sredstev v celoti zmanjšale za 8 %, 
so se pa povečale glede na predvidena sredstva v rebalansu za leto 2013 za 10%. Vzrok za povečanje so dodatno pridobljena sredstva iz 
razpisa ESS, ker je med letom odstopil en konzorcijski partner (namesto njega smo lahko črpali več sredstev). Povečali so se tudi prihodki 
iz razpisov za mladino, saj smo bili uspešni na razpisu zavoda MOVIT za organizacijo tabora mladi v akciji. V 4. postavki je vključeno 
črpanje dolgoročnih časovnih razmejitev za amortizacijo računalniškega programa Gaea (projekt Ministrstva za gospodarstvo – Povečanje 
prepoznavnosti slovenskih planinskih poti in koč v vrednosti 24.969 €) in prejeta sredstva Zavoda za zaposlovanje po programu »prvi izziv«. 

Dotacije od fundacij, skladov in ustanov
Tudi iz razpisov Fundacije za šport smo prejeli manj sredstev kot leta 2012, in sicer za 20 %. Zmanjšanje je tako veliko, ker smo leta 2012 
črpali sredstva v vrednosti 29.864 € iz časovnih razmejitev. Iztekla se je tudi triletna pogodba za obnovo plezališč (za leto 2013 smo imeli za 
koriščenje znesek 22.125 €), za pokritje amortizacije za PUS in plezalno steno smo črpali dolgoročne časovne razmejitve v vrednosti 11.320 €.

Donacije drugih pravnih in fizičnih oseb
Vrednost donacij sestavlja dohodnina fizičnih oseb (11.107 €), manjše donacije pa so za tekme (ledno plezanje), za obnovo planinskih 
poti (sms) in drugo. Vrednost je glede na leto 2012 zmanjšana za 30 %. 

Članarine in prispevki članov
Vrednost članarine je 603.749 € (6.000 € je bilo črpanih iz dolgoročnih časovnih razmejitev za izdajo članskih izkaznic v letu 2013). 
Sestavljena je iz prihodkov, s katerimi pokrivamo stroške vezane na ugodnosti članstva (zavarovanje, revija Planinski vestnik) in pripa-
dajočega dela članarine PZS. Sredstva reciprocitete v višini 18.106 € so razporejena v planinski sklad. 
 
Prihodki od prodaje blaga, storitev in proizvodov 
Zajeti so vsi prihodki planinske trgovine, revije Planinski vestnik, koledarja, usposabljanja kadrov, sponzorstev, najemnin, drugega 
materiala in storitev. V skupni vrednosti so se zmanjšali za 2 % glede na leto 2012. Najbolj so se povečali prihodki od najemnin – PUS 
Bavšica je bilo polno zasedeno, največje zmanjšanje pa je zabeleženo pri prihodkih od sponzorstev in oglaševanja.

Ostali prihodki od dejavnosti 
Vključujejo prihodke od licenc pri komisiji za športno plezanje, prihodke od vstopnin, registracije klubov in druge prihodke iz dejavnosti 
(povračila za material in storitve), glede na leto 2012 so večji za 5 %. Pri povračilih za material in storitve je zabeležen največji porast 
zaradi delnega pokritja stroškov za organizacijo tekme Log s strani soorganizatorja tekme v vrednosti 7.500 €. 

Finančne prihodke v vrednosti 511 € predstavljajo obresti za sredstva na transakcijskem računu. Zaradi pomanjkanja likvidnih sredstev 
so dosegle le 21 % finančnih prihodkov leta 2012.

Drugi prihodki 
V rebalansu smo predvideli 7.000 € za posek lesa, dejanska vrednost prodanega lesa je bila 10.241 €.
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Interni prihodki
So posledica prikazanih prihodkov znotraj organov Planinske zveze Slovenije med posameznimi stroškovnimi mesti, komisijami, 
strokovno službo in so interne narave (za posamezne dejavnosti, delovanje komisij, namenska sredstva deleža članarin, za dejavnost 
meddruštvenih odborov, za planinski sklad in druge interne prihodke med komisijami).  
Stroški porabljenega materiala in trgovskega blaga v vrednosti 243.945 € so za 16 % večji kot leta 2012 in vključujejo stroške materiala, 
opreme, energije in drobnega inventarja. Večji strošek materiala predstavlja poraba materiala v založbi (zmanjšanje zalog), materialni 
stroški iz članarine, porabljen material za delo na poteh, obnovo plezališč, nabava hrane za tečaje v Bavšici. 18 % porast je zabeležen 
zaradi večje nabave materiala za obnovo plezališč (iztek triletne pogodbe 22.125 €) in večje porabe hrane v PUS. Tudi vrednost opreme 
se je povečala zaradi nabave opreme za sodelujoče pri obnovi plezališč. 

Stroški storitev v vrednosti 1.210.787 € so se glede na leto poprej zmanjšali za 12 %. 
Za 29 % se je zmanjšala vrednost vzdrževanja opreme – nastali so le redni mesečni stroški brez posebnih nadgradenj računalniških 
programov.
Vrednost avtorskih honorarjev in pogodbenega dela se je zmanjšala za 9 % glede na leto 2012 (vključeni so avtorski honorarji za Planinski 
vestnik, koledar, usposabljanje kadrov, osebno dopolnilno delo oskrbnika PUS Bavšica, podjemni pogodbi za akviziterja pri prodaji 
koledarja). Do zmanjšanja je prišlo, ker nekateri avtorji zaradi svojega statusa pošiljajo račune, ki pa so knjiženi na posamezno vrsto 
stroška – med obrtne storitve (lektoriranje, fotografiranje).
Vrednost stroškov prevozov se je zmanjšala za 16 % (večje vrednosti predstavljajo letalski prevozi za komisijo za alpinizem in odprave 
v tuja gorstva ter komisijo za športno plezanje).
Poštne in telefonske storitve so se povečale za 8 % glede na leto 2012. Stroški telefonskih storitev so se zmanjšali z devet tisoč na osem 
tisoč evrov, stroški poštnine pa so se povečali s 67 tisoč na skoraj 74 tisoč € (poštne storitve za revijo PV, Obvestila in druge pošiljke za 
fizične in pravne osebe, akcije za povečanje prodaje, pošiljanje kataloga Planinske trgovine).
Vrednost komunalnih storitev (za stavbo PZS in PUS Bavšica) se je glede na 2012 zmanjšala za 35 %. Vzrok je v spremenjenem načinu 
obračunavanja komunalnih storitev v Ljubljani. 
Vrednost tiskarskih storitev smo uspeli zmanjšati z dogovori s ponudniki (največji stroški so za tisk Planinskega vestnika in koledarje, 
za tisk dnevnikov za najmlajše, manjši zneski pa so za tisk Obvestil, mladinske revije Gremo pod objem gora, propagandnega gradiva 
za članarino in posamezne komisije). Glede na leto 2012 so se stroški zmanjšali za 14 %. 
Strošek obrtnih storitev je sestavljen iz storitev izdelave diplom in priznanj, grafičnih priprav, fotokopirnih storitev, storitev čiščenja, 
graviranja, trženja, varovanja, in drugih storitev. Zabeleženo je povečanje za 4 %. 
Najbolj se je zmanjšala vrednost odvetniških storitev (leta 2012 se je reševalo lastninska vprašanja glede zapuščine po Cirilu Oblaku), 
več zadev smo uredili v lastni režiji. 
Vrednost storitev za dela preko študentskega servisa (za dejavnost komisije za športno plezanje, pomoč pri pakiranju v planinski trgovini, 
pri obdelavi podatkov za članarino) se je zmanjšala za 8 %. 
Stroški promocije in sponzorstev so se povečali za 4 % glede na leto 2012 (povečanje promocije planinske trgovine PZS, spletne strani, 
oglaševanje PV). 
Stroški reprezentance so se povečali za 21 %, predvsem zaradi praznovanja ob 120 letnici slovenskega planinstva. 
Stroški na tekmah in treningih so povečani za 35 % zaradi večjega števila tekem in posledično treningov članske reprezentance v špor-
tnem plezanju, stroški na odpravah pa so se zmanjšali za 40 % (odpadla odprava). 
Storitve pod postavko 2.14 vključujejo stroške prevajanja, lektoriranja, kotizacije, provizije in druge bančne stroške. Glede na leto 2012 
so se zmanjšali za 29 %. 
Za 29 % so se zmanjšala tudi povračila stroškov (članom posameznih odborov in komisij, prostovoljcem). 
Vrednost stroškov prehrane za usposabljanja in druge planinske dejavnosti je zmanjšana za 33 %.
Stroški zavarovanja so sestavljeni iz zavarovanja članov planinskih društev, strokovnega kadra, tečajnikov in tekmovalcev. Vključeno je 
tudi zavarovanje nepremičnin in opreme. V skupni vrednosti je povečano za 3 % glede na leto 2012.
Stroški najema opreme in prostorov so ostali na enaki ravni kot leto poprej. 
Vrednost drugih storitev se je zmanjšala za 18 %.

Stroški dela so se glede na leto 2012 povečali za 3 %, sestavljajo jih stroški bruto plač, prispevki delodajalca, drugi stroški dela za zapo-
slence v strokovni službi (regres za letni dopust, stroški prevoza na delo in stroški prehrane med delom). Vzrok za povečanje je zaposlitev 
strokovnega delavca v okviru programa »prvi izziv« (Zavod RS za zaposlovanje je v okviru tega programa nakazal določena sredstva).
 
Dotacije drugim pravnim osebam vključujejo sredstva za tabore in mladinsko dejavnost po razpisih, dotacijo za Slovenski planinski 
muzej in druge dotacije ter donacije na osnovi sklepov (tudi za smerne table društvom). Glede na leto 2012 so manjše za 23 %.

Amortizacija: v skladu z računovodskim standardom za društva je obračunana amortizacija od osnovnih sredstev nabavljenih od 2007 
dalje knjižena med stroške amortiziranja po posameznih stroškovnih mestih, amortizacija od nabav do vključno 2006 pa je knjižena v 
breme dolgoročnih časovnih razmejitev v poslovnem skladu. Povečanje amortizacije glede na leto 2012 za 24 % je posledica nadgradnje 
informacijskega sistema (iz leta 2011 Gaea, iz leta 2012 in 2013 modula za usposabljanje strokovnih kadrov), manjši zneski pa so še za 
amortiziranje plezalnega stolpa, službenega vozila in druge opreme. 

Drugi odhodki iz dejavnosti v vrednosti 15.129 € zajemajo plačane članarine za UIAA, IKAR, ISMF, IFSC, CAA, ERA, OKS in druge.

Finančni odhodki (obresti in tečajne razlike) so zavedeni v vrednosti 60 €. 
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Drugi odhodki 
V tem sklopu so obravnavani popravki vrednosti terjatev, ki niso bile izterljive, strošek DDV od popisnih razlik, takse za odprave, tekme 
in druge pristojbine. Popravki vrednosti in strošek DDV sta zmanjšana glede na leto 2012 (končni poračun odbitnega deleža DDV je 
pokazal povečanje na 24 %, zato so se zmanjšali stroški). Ogromen porast stroškov v zadnji postavki drugih odhodkov pa je posledica 
spremenjenih pravil mednarodne organizacije IFSC za pripravo tekem v športnem plezanju. V preteklih letih je organizator tekme 
sam poskrbel za plačilo stroškov spremljevalnih ekip in delegatov iz držav udeleženk, sam je moral plačati delo postavljavcev smeri in 
izplačati nagrade najboljšim. Leta 2013 pa so se pravila IFSC spremenila, tako da IFSC vse neposredno zaračuna organizatorju, so pa 
zneski v primerjavi s preteklimi višji.

Obveznost za davek od dohodkov pravnih oseb po izračunu pridobitne in nepridobitne dejavnosti leta 2013 ni bila izkazana.
 
Interni odhodki 
So posledica prikazanih odhodkov znotraj organov Planinske zveze Slovenije med posameznimi stroškovnimi mesti, komisijami, stro-
kovno službo in so interne narave (za posamezne dejavnosti, delovanje komisij, namenska sredstva deleža članarin, za dejavnost med-
društvenih odborov, za planinski sklad in druge interne odhodke med komisijami).  

Sestavni del izkaza poslovnega izida Planinske zveze Slovenije je finančno poročilo po stroškovnih mestih posameznih dejavnosti, 
strokovne službe in komisij po vrstah prihodkov in odhodkov glede na dejavnost posameznih komisij.

FINANČNO POROČILO PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE ZA LETO 2013 PO POSAMEZNIH DEJAVNOSTIH  

1. OSNOVNA DEJAVNOST poročilo 2013 rebalans 2013 poročilo 2012 por. 2013/
reb. 2013

por. 2013/
por. 2012

1.1. ČLANARINA      
 prihodki      
 prenos   10.000   
 članarine in prispevki članov - bruto 603.212 608.800 616.200 0,99 0,98
 prihodki od sponzorskih sredstev, prodaje v plan. trgovini 10.854 12.500 16.759 0,87 0,65
 skupaj prihodki 614.066 621.300 642.959 0,99 0,96
 odhodki      
 materialni stroški članarine 35.583 32.000 61.991 1,11 0,57
 zavarovanje članov 157.471 165.550 165.412 0,95 0,95
 delež članarine za člane A in A+ 76.628 70.000 68.289 1,09 1,12
 delež članarine za MDO PD 18.000 18.000 18.000 1,00 1,00
 delež članarine za planinski sklad 49.635 59.000 67.203 0,84 0,74
 delež članarine za delo organov pzs 37.500 37.500 37.500 1,00 1,00
 delež članarine za mednarodno dej. 11.000 11.000 11.000 1,00 1,00
 delež članarine za materialne stroške pzs 76.250 76.250 65.000 1,00 1,17
 delež članarine za strokovno službo 143.000 143.000 136.380 1,00 1,05
 delež članarine za komisije brez lastnih sr. 9.000 9.000 14.500 1,00 0,62
 skupaj odhodki 614.066 621.300 645.274 0,99 0,95
 prenosi 0 0 -2.315   

1.2. MATERIALNI STROŠKI PZS poročilo 2013 rebalans 2013 poročilo 2012 por. 2013/
reb. 2013

por. 2013/
por. 2012

 prihodki      
 delež iz članarine 76.250 76.250 65.000 1,00 1,17
 delež od komisij 33.948 33.948 41.880 1,00 0,81

 dotacije iz prorač. in drugih javnih sredstev (ESS) + delež 
iz PS 22.891 27.689 23.590 0,83 0,97

 drugi prihodki od dejavnosti 32.130 12.000 13.685 2,68 2,35
 prenos iz dolgoročnih časovnih razmejitev za amortizacijo 33.409 33.409 33.293 1,00 1,00
 skupaj prihodki 198.627 183.296 177.447 1,08 1,12
 odhodki      
 stroški materiala, opreme, energije 26.326 17.594 24.736 1,50 1,06
 stroški storitev 103.355 99.002 130.467 1,04 0,79
 amortizacija 63.688 66.000 49.858 0,96 1,28
 članstvo v GZ, CNVOS, OKS, pristojbine 961 700 1.741 1,37 0,55
 skupaj odhodki 194.330 183.296 206.801 1,06 0,94
  4.297 0 -29.353   

1.3. STROKOVNA SLUŽBA poročilo 2013 rebalans 2013 poročilo 2012 por. 2013/
reb. 2013

por. 2013/
por. 2012

 prihodki      
 dotacije iz prorač. in drugih javnih sredstev (ESS) 18.601 24.921 22.642 0,75 0,82
 dotacije iz prorač. in drugih javnih sredstev (LPŠ) 22.313 25.614 29.220 0,87 0,76
 dotacija iz fundacij, skladov in ustanov (FSO) 34.722 29.782 14.846 1,17 2,34
 dotacija zavoda za zaposlovanje 7.250 7.250  1,00  
 delež iz članarine 143.000 143.000 136.380 1,00 1,05
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 delež od komisij 79.213 79.213 97.720 1,00 0,81
 drugi prihodki 469 2.220 2.451 0,21 0,19
 skupaj prihodki 305.568 312.000 303.258 0,98 1,01
 odhodki      
 bruto plače 224.038 226.000 222.017 0,99 1,01
 prispevki delodajalca 36.438 37.000 36.241 0,98 1,01
 drugi stroški dela 41.958 41.000 39.681 1,02 1,06
 odpravnina ob upokojitvi 4.063 4.000 0 1,02  
 povračila zaposlencem 3.624 4.000 4.873 0,91 0,74
 skupaj odhodki 310.121 312.000 302.812 0,99 1,02
 prenosi -4.553 0 447   

2. ORGANI PZS poročilo 2013 rebalans 2013 poročilo 2012 por. 2013/
reb. 2013

por. 2013/
por. 2012

 prihodki      
 dotacija iz fundacij, skladov in ustanov (FSO, LPŠ) 26.692 28.742 28.589 0,93 0,93
 prihodki od sponzorskih sredstev 7.579 10.000 13.570 0,76 0,56
 delež iz članarine 37.500 37.500 37.500 1,00 1,00
 delež iz planinskega sklada (dan planincev in študija) 6.320 3.500 3.500 1,81 1,81
 drugi prihodki 756 350 312 2,16 2,42
 skupaj prihodki 78.847 80.092 83.471 0,98 0,94
 odhodki      
 skupščina, organi skupščine 2.960 3.000 1.371 0,99 2,16
 upravni odbor 3.286 4.000 5.991 0,82 0,55
 predsedstvo - dejavnost (povračila stroškov) 10.114 14.000 15.627 0,72 0,65
 predsedstvo - izvedba sklepov 12.559     
 promocija, informiranje 37.081 39.792 42.874 0,93 0,86
 skupne planinske akcije 5.339 8.800 11.849 0,61 0,45
 odbor gore in varnost 18 1.000 68 0,02 0,26
 raziskovalna skupina 1.235 4.500 2.946 0,27 0,42
 drugi odbori 1.796 5.000 5.064 0,36 0,35
 skupaj odhodki 74.388 80.092 85.790 0,93 0,87
 prenosi 4.459 0 -2.319   

3. MEDNARODNA DEJAVNOST poročilo 2013 rebalans 2013 poročilo 2012 por. 2013/
reb. 2013

por. 2013/
por. 2012

 prihodki      
 dotacije iz prorač. in drugih javnih sredstev (LPŠ) 5.950 5.950 7.360 1,00 0,81
 delež iz članarine 11.000 11.000 11.000 1,00 1,00
 drugi prihodki 1.710 2.000 2.695 0,85 0,63
 skupaj prihodki 18.660 18.950 21.055 0,98 0,89
 odhodki      
 UIAA,dejavnost, članarine 8.878 9.000 9.043 0,99 0,98
 CAA, dejavnost, članarine 6.564 6.000 5.658 1,09 1,16
 druge mednarodne dejavnosti 8.348 3.950 8.394 2,11 0,99
 skupaj odhodki 23.790 18.950 23.094 1,26 1,03
 prenosi -5.131 0 -2.039   

4. PROJEKTI poročilo 2013 rebalans 2013 poročilo 2012 por. 2013/
reb. 2013

por. 2013/
por. 2012

 prihodki      
 iz razpisa ESS- evropskih soc. skladov 136.313 115.210 123.030 1,18 1,11
 razpisi drugih državnih organov 17.838 1.500 12.500 11,89 1,43
 planinski sklad  3.368 520 0,00 0,00
 skupaj prihodki 154.151 120.078 136.050 1,28 1,13
 odhodki      
 usposabljanja strokovnih kadrov 136.313 115.210 123.030 1,18 1,11
 drugi projekti 16.338 1.500 13.020 10,89 1,25
 ostalo  3.368 0 0,00  
 skupaj odhodki 152.651 120.078 136.050 1,27 1,12
 prenos 1.500 0 0   

5. PLANINSKI SKLAD poročilo 2013 rebalans 2013 poročilo 2012 por. 2013/
reb. 2013

por. 2013/
por. 2012

 prihodki      
 prenos 5.500 5.500 10.342 1,00 0,53
 delež članarine 49.635 59.000 67.203 0,84 0,74
 od reciprocitete 18.106 18.106 17.908 1,00 1,01
 iz dohodnine fiz. oseb 11.107 14.000 15.480 0,79 0,72
 ostanek od prodaje koledarja 4.527 1.000 0 4,53  
 prihodki od razprodajnih asortimanov 1.959 2.000 1.519 0,98 1,29
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 sponzorska in donatorska sredstva 2.500 10.000 5.000 0,25 0,50
 skupaj prihodki 93.334 109.606 117.451 0,85 0,79
 delitev sredstev planinskega sklada      
 Slovenski planinski muzej 32.820 30.000 30.000 1,09 1,09
 mladinska alpinistična reprezentanca 10.000 10.000 10.000 1,00 1,00
 razvojni projekt mladih 3.500 14.132 15.000 0,25 0,23
 planinske poti SPP 7.433 7.000 2.000 1,06 3,72
 planinske poti ostale 3.377 5.000 1.000 0,68 3,38
 raz. proj. s podr. plan. gospodarstva 14.280 18.106 13.500 0,79 1,06
 planinski informacijski sistem 4.000 4.000 4.000 1,00 1,00
 Planinski vestnik 313 1.000 629 0,31 0,50
 srečanje alpinistov veteranov 500 500 500 1,00 1,00
 Dan slovenskih planincev 3.500 3.500 3.500 1,00 1,00
 festival gorniškega filma 3.000 3.000 3.000 1,00 1,00
 projekti s področja prevent. dejavnosti  1.000 0 0,00  
 veliki športno tekmovalni dogodki v Sloveniji 4.000 4.000 4.000 1,00 1,00
 projekti komisij/odborov brez lastnih sredstev 2.000 3.000 2.000 0,67 1,00
 razvojni projekti MDO PD 2.000 2.000 2.000 1,00 1,00
 kritje lastnega deleža pri sofinanc.projektih  3.368 7.822 0,00 0,00
 skupaj odhodki 90.723 109.606 98.951 0,83 0,92
 sredstva za prenos 2.610 0 18.500   

MEDDRUŠTVENI ODBORI PD poročilo 2013 rebalans 2013 poročilo 2012 por. 2013/
reb. 2013

por. 2013/
por. 2012

 prihodki      
 delež iz članarine 18.000 18.000 18.000 1,00 1,00
 dotacija iz fundacij, skladov in ustanov (FSO) 4.600 4.600 14.000 1,00 0,33
 delež iz planinskega sklada 2.000 2.000 2.000 1,00 1,00
 drugi prihodki MDO PD, sredstva za 120-letnico 3.473  3.963  0,88
 skupaj prihodki 28.073 24.600 37.963 1,14 0,74
 odhodki      
 skupni projekti, drugo  2.000 2.000 0,00 0,00
 MDO PD Dolenjske in Bele krajine 1.428 1.266 350 1,13 4,08
 MDO PD Gorenjske 3.027 2.591 6.613 1,17 0,46
 MDO PD Koroške 1.881 1.556 2.035 1,21 0,92
 MDO PD Ljubljane 3.501 2.967 5.379 1,18 0,65
 MDO PD Kamniško-Bistriškega območja 1.721 1.349 2.436 1,28 0,71
 MDO PD Notranjske 1.965 1.390 1.073 1,41 1,83
 MDO PD Podravja 3.270 2.458 3.823 1,33 0,86
 MDO PD Pomurja 267 1.131 1.165 0,24 0,23
 MDO PD Posočja 2.037 1.597 2.371 1,28 0,86
 MDO Primorsko-Notranjskih PD 2.121 1.427 2.315 1,49 0,92
 Savinjske MDO PD 3.847 3.271 6.163 1,18 0,62
 MDO PD Zasavja 2.692 1.597 3.530 1,69 0,76
 skupaj odhodki 27.757 24.600 39.254 1,13 0,71
 presežek prihodkov /odhodkov 315 0 -1.290   
 neporablj. sredstva iz pret. obdobja 14.001  15.291   
 ostanek sredstev za porabo/ostanek manjkov 14.316  14.001   

7. PLANINSKA TRGOVINA poročilo 2013 rebalans 2013 poročilo 2012 por. 2013/
reb. 2013

por. 2013/
por. 2012

 prihodki      
 prihodki iz prodaje 144.984 160.000 157.410 0,91 0,92
 prihodki od sponzorskih in donatorskih sredstev 5.101     
 dotacija iz fundacij, skladov in ustanov (FSO) 3.165 3.165 6.000 1,00 0,53
 skupaj prihodki 153.250 163.165 163.410 0,94 0,94
 odhodki      
 stroški materiala (poraba, interne knj.) 94.008 100.800 102.161 0,93 0,92
 stroški storitev, distribucije 31.742 28.165 25.748 1,13 1,23
 sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala PZS 34.200 34.200 34.200 1,00 1,00
 skupaj odhodki 159.950 163.165 162.108 0,98 0,99
 presežek prihodkov /odhodkov -6.700 0 1.302   
 kritje iz preteklih obdobij 6.700     

8. KOLEDAR poročilo 2013 rebalans 2013 poročilo 2012 por. 2013/
reb. 2013

por. 2013/
por. 2012

 prihodki      
 prodaja 56.296 54.000 53.680 1,04 1,05
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 skupaj prihodki 56.296 54.000 53.680 1,04 1,05
 odhodki      
 stroški honorarjev po pogodbah 3.035 1.800  1,69  
 stroški storitev (tisk, oblikovanje, distribucija …) 33.572 36.039 48.841 0,93 0,69
 sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala PZS 10.000 10.000 10.000 1,00 1,00
 prenos na planinski sklad 4.527     
 skupaj odhodki 51.135 47.839 58.841 1,07 0,87
 presežek prihodkov /odhodkov 5.161 6.161 -5.161   
 presežek prihodkov /odhodkov iz preteklih obdobij -5.161 -5.161 0   
 ostanek sredstev za porabo/ostanek manjkov 0 1.000 -5.161   

9. PLANINSKI VESTNIK poročilo 2013 rebalans 2013 poročilo 2012 por. 2013/
reb. 2013

por. 2013/
por. 2012

 prihodki      
 delež iz planinskega sklada 313 1.000 629 0,31 0,50
 dotacija iz fundacij, skladov in ustanov (FSO) 4.220 10.900 18.438 0,39 0,23
 delež iz članarine 76.628 70.000 68.289 1,09 1,12
 prihodki iz prodaje 75.944 84.000 84.460 0,90 0,90
 prihodki od sponzorskih sredstev 15.425 16.500 16.539 0,93 0,93
 skupaj prihodki 172.530 182.400 188.355 0,95 0,92
 odhodki      
 stroški materiala 362 200 259 1,81 1,40
 stroški storitev (tisk, distribucija …) 120.878 114.824 119.606 1,05 1,01
 stroški honorarjev po pogodbah 50.852 48.000 48.576 1,06 1,05
 sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala PZS 16.500 16.500 16.500 1,00 1,00
 skupaj odhodki 188.592 179.524 184.942 1,05 1,02
 presežek prihodkov /odhodkov -16.063 2.876 3.414   
 presežek prihodkov /odhodkov iz preteklih obdobij -15.002 -15.002 -18.415   
 ostanek sredstev za porabo/ostanek manjkov -31.065 -12.126 -15.002   

10. KOMISIJA ZA ALPINIZEM poročilo 2013 rebalans 2013 poročilo 2012 por. 2013/
reb. 2013

por. 2013/
por. 2012

 prihodki      
 dotacije iz prorač. in drugih javnih sredstev (LPŠ) 31.863 31.863 60.555 1,00 0,53
 dotacija iz fundacij, skladov in ustanov (FSO) 30.471 33.471  0,91  
 delež iz planinskega sklada 10.500 10.500 10.000 1,00 1,05
 prihodki iz usposabljanja 11.040 9.040 13.736 1,22 0,80
 sponzorska in donatorska sredstva, lastni prispevki 4.222 4.872 450 0,87 9,38
 skupaj prihodki 88.096 89.746 84.741 0,98 1,04
 odhodki      
 stroški materiala, opreme, amortizacija 4.201 6.885 2.582 0,61 1,63
 stroški usposabljanj 20.203 16.554 27.081 1,22 0,75
 stroški storitev (kategorizacija, SMAR, tabori, podpore) 38.505 63.107 51.858 0,61 0,74
 sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala PZS 3.200 3.200 8.600 1,00 0,37
 skupaj odhodki 66.109 89.746 90.121 0,74 0,73
 presežek prihodkov /odhodkov 21.987 0 -5.380   
 presežek prihodkov /odhodkov iz preteklih obdobij 5.325  10.705   
 ostanek sredstev za porabo/ostanek manjkov 27.312  5.325   

11. KOMISIJA ZA ODPR. V TUJA GORSTVA poročilo 2013 rebalans 2013 poročilo 2012 por. 2013/
reb. 2013

por. 2013/
por. 2012

 prihodki      
 dotacija iz fundacij, skladov in ustanov (FSO) 30.667 30.667 104.339 1,00 0,29
 dotacija ministrstva za zunanje zadeve   7.000   
 sponzorska in donatorska sredstva  2.000 2.080 0,00 0,00
 lastni prispevki  2.000 1.980 0,00 0,00
 skupaj prihodki 30.667 34.667 115.399 0,88 0,27
 odhodki      
 podpora odpravam 57.247 31.906 92.462 1,79 0,62
 šola Nepal 1.500 1.500 15.291 1,00 0,10
 dejavnost komisije 2.226 0 4.480  0,50
 sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala PZS 1.261 1.261 8.600 1,00 0,15
 skupaj odhodki 62.234 34.667 120.833 1,80 0,52
 stanje presežka prihodkov /odhodkov -31.567 0 -5.434   
 presežek prihodkov /odhodkov iz preteklih obdobij 33.994  39.428   
 ostanek sredstev za porabo/ostanek manjkov 2.427  33.994   

12. GOSPODARSKA KOMISIJA poročilo 2013 rebalans 2013 poročilo 2012 por. 2013/
reb. 2013

por. 2013/
por. 2012
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 prihodki      
 delež iz članarine 500 500 2.000 1,00 0,25
 delež iz planinskega sklada (reciprociteta) 14.280 18.106 13.500 0,79 1,06
 drugi prihodki 61 0 362  0,17
 skupaj prihodki 14.841 18.606 15.862 0,80 0,94
 odhodki      
 izvajanje projektov 14.280 16.506 13.390 0,87 1,07
 material in storitve za aktivnosti  500 352 0,00 0,00
 dejavnost komisije 555 1.600 1.637 0,35 0,34
 skupaj odhodki 14.835 18.606 15.380 0,80 0,96
 presežek prihodkov /odhodkov 6 0 482   
 presežek prihodkov /odhodkov iz preteklih obdobij 47  -435   
 ostanek sredstev za porabo/ostanek manjkov 53  47   

13. MLADINSKA KOMISIJA poročilo 2013 rebalans 2013 poročilo 2012 por. 2013/
reb. 2013

por. 2013/
por. 2012

 prihodki      
 delež iz planinskega sklada 3.500 14.132 15.000 0,25 0,23
 dotacija iz fundacij, iz proračunskih sr. 41.216 35.483 32.710 1,16 1,26
 prihodki iz usposabljanja 3.135 9.145 5.087 0,34 0,62
 drugi prihodki 206 700 664 0,29 0,31
 skupaj prihodki 48.057 59.460 53.461 0,81 0,90
 odhodki      
 stroški usposabljanj 6.270 9.300 6.457 0,67 0,97
 osnovna in dopolnila dejavnost 19.932 27.810 25.072 0,72 0,79
 tabori mladih planincev (razpis za PD) 11.402 11.000 10.502 1,04 1,09
 dejavnost komisije 3.219 2.500 3.246 1,29 0,99
 sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala PZS 7.000 7.000 7.000 1,00 1,00
 skupaj odhodki 47.823 57.610 52.277 0,83 0,91
 presežek prihodkov /odhodkov 234 1.850 1.183   
 presežek prihodkov /odhodkov iz preteklih obdobij -9.859  -11.042   
 ostanek sredstev za porabo/ostanek manjkov -9.625  -9.859   

13.1. PUS BAVŠICA poročilo 2013 rebalans 2013 poročilo 2012 por. 2013/
reb. 2013

por. 2013/
por. 2012

 prihodki      
 storitve za usposabljanje 18.096 17.000 15.160 1,06 1,19
 storitve zunanje 32.473 22.000 20.842 1,48 1,56
 dotacija iz fundacij, skladov in ustanov (FSO) 6.954 4.000 3.144 1,74 2,21
 skupaj prihodki 57.523 43.000 39.146 1,34 1,47
 odhodki      
 stroški PUS Bavšica (material in stroški usposablj.) 31.903 35.100 34.944 0,91 0,91
 vzdrževanje objekta, amortizacija 12.377 4.000 3.402 3,09 3,64
 sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala PZS 3.900 3.900 3.000 1,00 1,30
 skupaj odhodki 48.180 43.000 41.346 1,12 1,17
 presežek prihodkov /odhodkov 9.343 0 -2.200   
 presežek prihodkov /odhodkov iz preteklih obdobij 1.530  3.730   
 ostanek sredstev za porabo/ostanek manjkov 10.873  1.530   

14. KOMISIJA ZA PLANINSKE POTI poročilo 2013 rebalans 2013 poročilo 2012 por. 2013/
reb. 2013

por. 2013/
por. 2012

 prihodki      
 delež iz planinskega sklada 10.810 12.000 3.000 0,90 3,60
 dotacije iz prorač. in drugih javnih sredstev (ESS) 9.214 3.200  2,88  
 dotacija iz fundacij, skladov in ustanov (FSO) 79.973 60.000 60.730 1,33 1,32
 donacije drugih pravnih in fiz. oseb (sms) 289     
 prihodki iz prodaje 9.938 10.000 7.855 0,99 1,27
 prihodki iz usposabljanja 8.334 11.000 14.690 0,76 0,57
 skupaj prihodki 118.557 96.200 86.276 1,23 1,37
 odhodki      
 stroški materiala, opreme, amortizacija 16.189 13.500 37.147 1,20 0,44
 60 let SPP 1.561 3.500  0,45  
 stroški usposabljanj 12.805 8.500 11.576 1,51 1,11
 dane dotacije (razpisi za PD) 8.086 12.000 1.938 0,67 4,17

 stroški storitev (zavar. strok. kadrov, stor. za urejanje poti, 
potni str.) 32.139 48.700 11.068 0,66 2,90

 sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala PZS 10.000 10.000 5.600 1,00 1,79
 skupaj odhodki 80.779 96.200 67.330 0,84 1,20
 presežek prihodkov /odhodkov 37.778 0 18.946   
 presežek prihodkov /odhodkov iz preteklih obdobij 19.954  1.008   
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 ostanek sredstev za porabo/ostanek manjkov 57.732  19.954   

15. KOMISIJA ZA ŠPORTNO PLEZANJE poročilo 2013 rebalans 2013 poročilo 2012 por. 2013/
reb. 2013

por. 2013/
por. 2012

 prihodki      
 delež iz planinskega sklada 4.000 4.000 4.000 1,00 1,00
 dotacije iz pror. in drugih javnih sredstev (LPŠ) 132.685 132.685 163.479 1,00 0,81
 dotacija iz fundacij, skladov in ustanov (FSO) 139.458 139.458 143.735 1,00 0,97
 prihodki od sponzorskih sredstev 15.247 14.000 19.036 1,09 0,80
 prihodki iz prodaje - najem plezalne stene 5.043 4.700 5.459 1,07 0,92
 prihodki iz usposabljanja 3.480 12.910 12.810 0,27 0,27
 drugi prihodki od dejavnosti (licence, startnine, drugo) 37.388 29.813 37.521  1,00
 skupaj prihodki 337.300 337.566 386.040 1,00 0,87
 odhodki      
 stroški materiala, opreme, amortizacija 63.981 60.000 33.429 1,07 1,91
 stroški usposabljanj 4.086 12.910 11.389 0,32 0,36
 stroški storitev (dp, mlad. in čl. Repr., SP, najem dvorane) 202.389 196.678 252.354 1,03 0,80
 sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala PZS 17.000 17.000 36.000 1,00 0,47
 članarine 2.000 2.000 2.000 1,00 1,00
 drugi odhodki (takse za tekme) 58.524 45.000 46.422 1,30 1,26
 skupaj odhodki 347.979 333.588 381.594 1,04 0,91
 presežek prihodkov /odhodkov -10.679 3.978 4.445   
 presežek prihodkov /odhodkov iz preteklih obdobij -3.978 -3.978 -8.423   
 ostanek sredstev za porabo/ostanek manjkov -14.657 0 -3.978   

16. KOMISIJA ZA TURNO KOLESARSTVO poročilo 2013 rebalans 2013 poročilo 2012 por. 2013/
reb. 2013

por. 2013/
por. 2012

 prihodki      
 delež iz članarine 1.000 1.000 2.000 1,00 0,50
 dotacije iz prorač. in drugih javnih sredstev (ESS) 4.433 2.000 3.001 2,22 1,48
 prihodki iz usposabljanja 11.645 7.000 8.175 1,66 1,42
 delež iz planinskega sklada 500 2.000 2.125 0,25 0,24
 skupaj prihodki 17.578 12.000 15.301 1,46 1,15
 odhodki      
 stroški usposabljanj 9.603 10.000 9.002 0,96 1,07
 stroški storitev za dejavnost komisije 3.143 2.000 2.288 1,57 1,37
 skupaj odhodki 12.746 12.000 11.290 1,06 1,13
 presežek prihodkov /odhodkov 4.832 0 4.011   
 presežek prihodkov /odhodkov iz preteklih obdobij 3.340  -671   
 ostanek sredstev za porabo/ostanek manjkov 8.172  3.340   

17. KOMISIJA ZA GORSKE ŠPORTE poročilo 2013 rebalans 2013 poročilo 2012 por. 2013/
reb. 2013

por. 2013/
por. 2012

 prihodki      
 delež iz članarine 3.500 3.500 2.000 1,00 1,75
 razpisi   4.500  0,00
 delež iz planinskega sklada 1.500 3.000 1.500 0,50 1,00
 sponzorska in donatorska sredstva 300  730   
 skupaj prihodki 5.300 6.500 8.730 0,82 0,61
 odhodki      
 stroški materiala in storitev 2.769 6.000 3.400 0,46 0,81
 članarine in drugi prispevki 800 500 590 1,60 1,36
 finančni in drugi odhodki (takse za tekme) 360     
 skupaj odhodki 3.929 6.500 3.990 0,60 0,98
 presežek prihodkov /odhodkov 1.372 0 4.740   
 presežek prihodkov /odhodkov iz preteklih obdobij -1.812  -6.551   
 ostanek sredstev za porabo/ostanek manjkov -441  -1.812   

18. KOMISIJA ZA VARSTVO GORSKE NARAVE poročilo 2013 rebalans 2013 poročilo 2012 por. 2013/
reb. 2013

por. 2013/
por. 2012

 prihodki      
 delež iz članarine 500 500 2.500 1,00 0,20
 dotacije iz pror. in drugih javnih sredstev (ESS) 2.905 2.900 2.743 1,00 1,06
 prihodki iz usposabljanja 3.506 3.300 3.314 1,06 1,06
 drugo 57 100 71 0,57 0,80
 skupaj prihodki 6.968 6.800 8.628 1,02 0,81
 odhodki      
 stroški usposabljanj 5.742 5.100 5.568 1,13 1,03
 stroški storitev (zavarovanje strok. k., povračila str.) 1.950 1.700 1.173 1,15 1,66
 skupaj odhodki 7.692 6.800 6.741 1,13 1,14
 presežek prihodkov /odhodkov -724 0 1.886   
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 presežek prihodkov /odhodkov iz preteklih obdobij 4.587 4.587 2.698   
 ostanek sredstev za porabo/ostanek manjkov 3.863 4.587 4.584   

19. ODBOR ZA USPOSABLJANJE IN PREV. poročilo 2013 rebalans 2013 poročilo 2012 por. 2013/
reb. 2013

por. 2013/
por. 2012

 prihodki      
 delež iz članarine 3.500 3.500 3.500 1,00 1,00
 dotacije iz pror. in drugih javnih sredstev (ESS) 6.274 5.000 6.173 1,25 1,02
 prihodki iz usposabljanja 2.555 4.500 4.431 0,57 0,58
 skupaj prihodki 12.329 13.000 14.104 0,95 0,87
 odhodki      
 preventivni projekti 751 3.000  0,25  
 stroški usposabljanj 10.155 9.000 13.577 1,13 0,75
 stroški storitev za dejavnost komisije 108 1.000 508 0,11 0,21
 skupaj odhodki 11.015 13.000 14.085 0,85 0,78
 presežek prihodkov /odhodkov 1.314 0 19   
 presežek prihodkov /odhodkov iz preteklih obdobij 19     
 ostanek sredstev za porabo/ostanek manjkov 1.333  19   

20. VODNIŠKA KOMISIJA poročilo 2013 rebalans 2013 poročilo 2012 por. 2013/
reb. 2013

por. 2013/
por. 2012

 prihodki      
 delež članarin   2.500  0,00
 dotacije iz prorač. in drugih javnih sredstev (ESS) 71.358 58.900 70.282 1,21 1,02
 prihodki iz prodaje 7.128     
 prihodki iz usposabljanja 67.338 52.000 57.815 1,29 1,16
 skupaj prihodki 145.824 110.900 130.597 1,31 1,12
 odhodki      
 stroški materiala (majice, priznanja) 7.953     
 stroški usposabljanj 124.449 93.300 104.870 1,33 1,19
 stroški storitev (zavar. strok. kadrov, zbor, potni str.) 11.221 3.500 7.880 3,21 1,42
 sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala PZS 10.100 10.100 10.100 1,00 1,00
 skupaj odhodki 153.723 106.900 122.850 1,44 1,25
 presežek prihodkov /odhodkov -7.899 4.000 7.747   
 presežek prihodkov /odhodkov iz preteklih obdobij -11.073 -11.073 -18.820   
 ostanek sredstev za porabo/ostanek manjkov -18.972 -7.073 -11.073   
       

21. 120 letnica slov. planinstva poročilo 2013 rebalans 2013 poročilo 2012 por. 2013/
reb. 2013

por. 2013/
por. 2012

 prihodki      
 od donacij in sponzorjev 2.000 2.000  1,00  
 pokritje iz rezerv iz pret. obdobij 18.037     
 skupaj prihodki 20.037 2.000  10,02  
 odhodki      
 po programu 20.037 27.000  0,74  
 skupaj odhodki 20.037 27.000  0,74  
       

  poročilo 2013 rebalans 2013 poročilo 2012 por. 2013/
reb. 2013

por. 2013/
por. 2012

 neto prihodki 1.956.998 1.930.584 2.072.074 1,01 0,94
 neto odhodki 1.968.643 1.948.789 2.070.786 1,01 0,95
 presežek prihodkov/odhodkov -11.645 -18.204 1.288 0,64 -9,04
 iz rezerv iz pret. obdobij za 120. obletnico 18.037 25.000    
       
 vsi prihodki (neto + interni) 2.821.624 2.699.931 2.943.408 1,05 0,96
 vsi odhodki (neto + interni) 2.833.270 2.718.136 2.942.121 1,04 0,96
 presežek prihodkov/odhodkov -11.645 -18.204 1.287   

Datum in kraj nastanka letnega poročila: 
28. februar 2014, Planinska zveza Slovenije, Dvorakova 9, p. p. 214, 1001 Ljubljana

Poročilo je bilo obravnavano na Nadzornem odboru Planinske zveze Slovenije v času od 4. do 11. marca 2014. Planinska zveza Slovenije je 
v skladu s 27. členom Zakona o društvih zavezana k revidiranju računovodskih izkazov. Revizija je bila opravljena zadnji teden februarja 
2014. Revizorjevo poročilo je sestavni del poročila.

Upravni odbor Planinske zveze Slovenije je poročilo obravnaval in sprejel na svoji 20. seji 6. 3. 2014.

Urša Mali,     Matej Planko,      Bojan Rotovnik,
strok. del. v rač.     generalni sekretar PZS     predsednik PZS
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K 3. točki:
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K 3. točki:

Poročilo o delu Nadzornega odbora PZS
Poročilo o delu Nadzornega odbora PZS bo poslano naknadno.

Andrej Brvar, 
predsednik Nadzornega odbora PZS

K 3. točki:

Poročilo o delu Častnega sodišča PZS
Častno sodišče deluje v skladu s Statutom PZS, Častnim kodeksom slovenskih planincev in Pravilnikom o delu Častnega sodišča pri PZS.

Častno sodišče PZS po novem Statutu PZS ne obstaja več. Skladno s prehodnimi določbami preneha delovati s Skupščino PZS 2014.

V času od Skupščine PZS 2013 Častno sodišče PZS ni obravnavalo nobene kršitve.

Pripravil:
Damjan Omerzu, 
strokovni sodelavec PZS

Stanislav Simšič,
predsednik Častnega sodišča PZS



26

K 5. točki

Poročilo o prenosu nepremičnin na PD po sklepu 
Skupščine PZS iz leta 1999
Planinska zveza Slovenije je s strani Fiskulturne zveze Slovenije v letu 1953 prevzela lastništvo nad nepremičninami, ki so bile v lasti 
planinske organizacije že pred 2. svetovno vojno. Zaradi ureditve razmerij lastništva med PZS in društvi, ki so bili nasledniki predvoj-
nih podružnic, je Skupščina PZS, ki je potekala 1. 6. 1999 v Mariboru,  sprejela generalni sklep, ki je bil podlaga za nadaljnje uskladitve 
zemljiškoknjižnega stanja med PZS in planinskimi društvi. Sklep se je glasil:
»PZS kot formalni lastnik vrne vsem društvom, bivšim lastnikom, objekte in zemljišča, ki jih je leta 1953 prevzela od Fiskulturne zveze 
Slovenije. Pri tem PZS obdrži solastništvo na nekaj odstotkih lastnine in pravico prenosa lastnine društva na PZS, v kolikor društvo – 
lastnik preneha delovati ali izstopi iz PZS. Delež solastništva se dogovori med PZS in društvom.«
V letu 2013 so bili na UO PZS na podlagi zgornjega sklepa skupščine potrjene še zadnje uskladitve zemljiškoknjižnega stanja, tako da je 
bil s tem nabor nepremičnin, na katere se nanaša sklep Skupščine PZS iz leta 1999 zaključen. Spodaj je seznam nepremičnin, ki so bile 
zajete v postopku uskladitev.

     vrednost Lastniški lokacija

PLANINSKO DRUŠTVO št. k.o. k.o. parc. št. / m2 GURS nova    delež  

   št. stavbe    %  

Maribor Matica 699 H. Pohorje 406/18 3515 2.910,00 € 10 Mariborska koča in okolica

Maribor Matica 699 H. Pohorje 406/21 1492 1.435,00 € 10 Mariborska koča in okolica

Maribor Matica 700 S. Pohorje 329 21291 266.292,00 € 10 Mariborska koča in okolica

Maribor Matica 700 S. Pohorje 330 6622 4.948,00 € 10 Mariborska koča in okolica

Maribor Matica 700 S. Pohorje 332/4 2762 43.944,00 € 10 Mariborska koča in okolica

Maribor Matica 700 S. Pohorje 334/3 1336 1.285,00 € 10 Mariborska koča in okolica

Maribor Matica 700 S. Pohorje 264 40 2.871,00 € 10 Mariborska koča in okolica

Maribor Matica 700 S. Pohorje 334/4 3340  10 Mariborska koča in okolica

Maribor Matica 700 S. Pohorje 334/6 2990 2.752,00 € 10 Mariborska koča in okolica

Maribor Matica 700 S. Pohorje 334/7 16000 9.530,00 € 10 Mariborska koča in okolica

Maribor Matica 700 S. Pohorje 334/8 9101 5.772,00 € 10 Mariborska koča in okolica

Maribor Matica 700 S. Pohorje 334/9 6752 5.884,00 € 10 Mariborska koča in okolica

Maribor Matica 700 S. Pohorje 334/10 2316 2.132,00 € 10 Mariborska koča in okolica

Maribor Matica 700 S. Pohorje 334/12 18341 11.152,00 € 10 Mariborska koča in okolica

Maribor Matica 700 S. Pohorje 334/13 1789 1.720,00 € 10 Mariborska koča in okolica

Maribor Matica 700 S. Pohorje 270 38 13.868,00 € 10 Mariborska koča in okolica

Maribor Matica 700 S. Pohorje 20/4 24  10 Mariborska koča in okolica

Maribor Matica 700 S. Pohorje 15 360 25.863,00 € 10 Mariborska koča in okolica

Maribor Matica 700 S. Pohorje 46 1285  10 Mariborska koča in okolica

Maribor Matica 700 S. Pohorje 9 319,5 57.573,00 € 10 Mariborska koča in okolica

Maribor Matica 700 S. Pohorje 50 232  10 Mariborska koča in okolica

Maribor Matica 700 S. Pohorje 12 90 229,00 € 10 Mariborska koča in okolica

Maribor Matica 700 S. Pohorje 61 130  10 Mariborska koča in okolica

Maribor Matica 700 S. Pohorje 337  278.004,00 € 10 Mariborska koča in okolica

Maribor Matica 700 S. Pohorje 331/1 22217  10 Mariborska koča in okolica

S. Bistrica 726 Planina 129/2 267 296,00 € 10 Štuhcev dom

S. Bistrica 726 Planina 130/1 11594 4.278,00 € 10 Štuhcev dom

S. Bistrica 726 Planina 40 62 85,00 € 10 Štuhcev dom

S. Bistrica 726 Planina 148 18,2 18.469,00 € 10 Štuhcev dom

S. Bistrica 726 Planina 129/1 6533  10 Štuhcev dom

S. Bistrica 726 Planina 47 164,5 54.822,00 € 10 Štuhcev dom

S. Bistrica 726 Planina 41 520  10 Štuhcev dom

Ruše 729 Frajhajm 131 56 63.057,00 € 10 Ruška koča in okolica

Ruše 729 Frajhajm 130 48  10 Ruška koča in okolica

Ruše 729 Frajhajm 55/3 63260  10 Ruška koča in okolica

Ruše 729 Frajhajm 129 52 254.755,00 € 10 Ruška koča in okolica

Ruše 729 Frajhajm 133 565,2  10 Ruška koča in okolica

Ruše 729 Frajhajm 56 6574  10 Ruška koča in okolica

Ruše 729 Frajhajm 170 427 583,00 € 10 Ruška koča in okolica

 Ruše 673 Lobnica 434/15 41261 17.089,00 € 10 Ruška koča in okolica
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 Ruše 673 Lobnica 434/16 22409 11.423,00 € 10 Ruška koča in okolica

 Ruše 673 Lobnica 434/29 413 439,00 € 10 Ruška koča in okolica

 Ruše 673 Lobnica 434/56 2433 2.196,00 € 10 Ruška koča in okolica

 Ruše 673 Lobnica 434/57 29802 14.559,00 € 10 Ruška koča in okolica

 Ruše 673 Lobnica 434/71 2121 1.374,00 € 10 Ruška koča in okolica

 Ruše 673 Lobnica 496/21 368  10 Ruška koča in okolica

 Ruše 673 Lobnica 554 801,9 1.163,00 € 10 Ruška koča in okolica

 Ruše 673 Lobnica 496/28   10 Ruška koča in okolica

 Ruše 673 Lobnica 496/29   10 Ruška koča in okolica

 Ruše 673 Lobnica 496/30   10 Ruška koča in okolica

 Ruše 673 Lobnica 496/31   10 Ruška koča in okolica

 Ruše 673 Lobnica 542/5 25440 11.053,00 € 10 Ruška koča in okolica

 Ruše 673 Lobnica 542/9 19363 10.693,00 € 10 Ruška koča in okolica

 Ruše 673 Lobnica 542/19 1048 1.046,00 € 10 Ruška koča in okolica

 Ruše 673 Lobnica 542/20 2321 1.950,00 € 10 Ruška koča in okolica

 Ruše 673 Lobnica 542/27   10 Ruška koča in okolica

 Ruše 673 Lobnica 542/28   10 Ruška koča in okolica

 Ruše 673 Lobnica 543 108 1.833,00 € 10 Ruška koča in okolica

 Ruše 673 Lobnica 542/29   10 Ruška koča in okolica

Paloma Sladki vrh 824 Hudi kot 1060/1 94596 28.523,00 € 8,49 Ribniška koča na Pohorju

Paloma Sladki vrh 824 Hudi kot 37 522,6 81.514,00 € 10 Ribniška koča na Pohorju

Paloma Sladki vrh 824 Hudi kot 650 15  10 Ribniška koča na Pohorju

Paloma Sladki vrh 824 Hudi kot 1060/9 1016  10 Ribniška koča na Pohorju

Paloma Sladki vrh 824 Hudi kot 1060/6 748 266,00 € 10 Ribniška koča na Pohorju

Paloma Sladki vrh 824 Hudi kot 36 241,2 41.903,00 € 10 Ribniška koča na Pohorju

Paloma Sladki vrh 824 Hudi kot 1060/5 105  10 Ribniška koča na Pohorju

Paloma Sladki vrh 824 Hudi kot 1060/7 1742 524,00 € 10 Ribniška koča na Pohorju

Paloma Sladki vrh 824 Hudi kot 1060/8 337 99,00 € 10 Ribniška koča na Pohorju

Prevalje 899 Uršlja Gora II 9 300,6 85.149,00 € 10 Dom na Uršlji gori

Prevalje 899 Uršlja Gora II 396/2 457  10 Dom na Uršlji gori

Celje Matica 909 Logarska 
Dolina 661/31 4107 4.465,00 € 10 Dom planincev v Logarski dolini

Celje Matica 909 Logarska 
Dolina 219 306  10 Dom planincev v Logarski dolini

Celje Matica 909 Logarska 
Dolina 268 18  10 Dom planincev v Logarski dolini

Celje Matica 909 Logarska 
Dolina 716/2 800 73,00 € 10 Parcela med Klemenčo jamo in Ojstrico 

Celje Matica 909 Logarska 
Dolina 717/14 59 371,00 € 10 Zavetišče GRS na Okrešlju

Celje Matica 909 Logarska 
Dolina 211 59  10 Frischaufov dom na Okrešlju in okolica

Celje Matica 909 Logarska 
Dolina 717/13 4255706 386.576,00 € 10 Frischaufov dom na Okrešlju in okolica

Celje Matica 909 Logarska 
Dolina 213 18  10 Frischaufov dom na Okrešlju in okolica

Celje Matica 909 Logarska 
Dolina 214 17  10 Frischaufov dom na Okrešlju in okolica

Celje Matica 909 Logarska 
Dolina 267   10 Frischaufov dom na Okrešlju in okolica

Celje Matica 909 Logarska 
Dolina 149 116 26,00 € 10 Frischaufov dom na Okrešlju in okolica

Celje Matica 909 Logarska 
Dolina 157 917 1.052,00 € 10 Frischaufov dom na Okrešlju in okolica

Celje Matica 909 Logarska 
Dolina 262 56 8.440,00 € 10 Parcele okoli Palenka v Logarski dolini

Celje Matica 909 Logarska 
Dolina 661/10 23598  10 Parcele okoli Palenka v Logarski dolini

Celje Matica 909 Logarska 
Dolina 660/4 2435 1.645,00 € 10 Parcele okoli Palenka v Logarski dolini

Celje Matica 909 Logarska 
Dolina 661/5 8814 3.898,00 € 10 Parcele okoli Palenka v Logarski dolini

Celje Matica 909 Logarska 
Dolina 661/8 359 255,00 € 10 Parcele okoli Palenka v Logarski dolini
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Trbovlje 1020 Pongrac 1662/2 4589 3.438,00 € 10 Planinski dom na Mrzlici in okolica

Trbovlje 1020 Pongrac 1682/2 2172 1.067,00 € 10 Planinski dom na Mrzlici in okolica

Trbovlje 1020 Pongrac 1687/2 5147 2.027,00 € 10 Planinski dom na Mrzlici in okolica

Trbovlje 1020 Pongrac 942 13,4 2.752,00 € 10 Planinski dom na Mrzlici in okolica

Trbovlje 1020 Pongrac 1689 1881  10 Planinski dom na Mrzlici in okolica

Trbovlje 1020 Pongrac 1690 536 132,00 € 10 Planinski dom na Mrzlici in okolica

Trbovlje 1020 Pongrac 1691/2 2081 2.386,00 € 10 Planinski dom na Mrzlici in okolica

Trbovlje 1020 Pongrac 1691/3 70 26,00 € 10 Planinski dom na Mrzlici in okolica

Trbovlje 1020 Pongrac 641 774 198.055,00 € 10 Planinski dom na Mrzlici in okolica

Trbovlje 1020 Pongrac 641 41,8  10 Planinski dom na Mrzlici in okolica

Trbovlje 1020 Pongrac 641 335  10 Planinski dom na Mrzlici in okolica

Trbovlje 1020 Pongrac 1691/4 335  10 Planinski dom na Mrzlici in okolica

Trbovlje 1020 Pongrac 374 6 1,00 € 10 Planinski dom na Mrzlici in okolica

Trbovlje 1020 Pongrac 1691/5 5036 2.081,00 € 10 Planinski dom na Mrzlici in okolica

Laško 1023 Slivno 811/6 1725 644,00 € 10 Dom na Šmohorju z okolico

Laško 1023 Slivno 817/5 275 34,00 € 10 Dom na Šmohorju z okolico

Laško 1023 Slivno 319 36 2.954,00 € 10 Dom na Šmohorju z okolico

Laško 1023 Slivno 818/2 3464  10 Dom na Šmohorju z okolico

Laško 1023 Slivno 819/2 1711 842,00 € 10 Dom na Šmohorju z okolico

Laško 1023 Slivno 820/1 1417 523,00 € 10 Dom na Šmohorju z okolico

Laško 1023 Slivno 44 528,4 92.153,00 € 10 Dom na Šmohorju z okolico

Laško 1023 Slivno 143 482  10 Dom na Šmohorju z okolico

Laško 1023 Slivno 817/11 1418 532,00 € 10 Dom na Šmohorju z okolico

Laško 1023 Slivno 817/13 362 49,00 € 10 Dom na Šmohorju z okolico

Laško 1023 Slivno 817/12 861 323,00 € 10 Dom na Šmohorju z okolico

Novo Mesto 1478 Gaberje 4 433,7 103.449,00 € 10 Planinsko dom pri Gospodični na Gorjancih in 
gozd ob domu

Novo Mesto 1478 Gaberje 947 12,6  10 Planinsko dom pri Gospodični na Gorjancih in 
gozd ob domu

Novo Mesto 1478 Gaberje 2755/276 3757  10 Planinsko dom pri Gospodični na Gorjancih in 
gozd ob domu

Novo Mesto 1478 Gaberje 2755/360 839 540,00 € 10 Planinsko dom pri Gospodični na Gorjancih in 
gozd ob domu

Črnomelj 1532 Planina 2736/2 1508 1.743,00 € 10 Planinski dom na Mirni Gori

Črnomelj 1532 Planina 139 102 0,00 € 10 Planinski dom na Mirni Gori

Ljubljana 1891 Županje 
Njive 842 4927 2.274,00 € 10 Dom v Kamniški Bistrici

Ljubljana 1891 Županje 
Njive 843 2301 1.172,00 € 10 Dom v Kamniški Bistrici

Ljubljana 1891 Županje 
Njive 513 70 3.389,00 € 10 Dom v Kamniški Bistrici

Ljubljana 1891 Županje 
Njive 844/1 5706  10 Dom v Kamniški Bistrici

Ljubljana 1891 Županje 
Njive 512  15.971,00 € 10 Dom v Kamniški Bistrici

Ljubljana 1891 Županje 
Njive 844/3 44  10 Dom v Kamniški Bistrici

Ljubljana 1891 Županje 
Njive 845 322 242,00 € 10 Dom v Kamniški Bistrici

Ljubljana 1891 Županje 
Njive 201 98,7 92.079,00 € 10 Dom v Kamniški Bistrici

Ljubljana 1891 Županje 
Njive 202 422  10 Dom v Kamniški Bistrici

Ljubljana 1891 Županje 
Njive 846 531  10 Dom v Kamniški Bistrici

Ljubljana 1891 Županje 
Njive 847 3631 46.028,00 € 10 Dom v Kamniški Bistrici

Ljubljana 1891 Županje 
Njive 848 2631 2.152,00 € 10 Dom v Kamniški Bistrici

PD za Selško dolino 
Železniki 2073 Danje 60 400 0,00 € 10 Krekova koča na Ratitovcu

Kamnik 2078 Kokra 355/3 626 99,00 € 10 Cojzova koča na Kokrskem sedlu

Kamnik 2078 Kokra 186 469 64.980,00 € 10 Cojzova Koča na Kokrskem sedlu

Kamnik 2078 Kokra 355/2 500  10 Cojzova Koča na Kokrskem sedlu
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Križe 2147 Križe 667 312 82.565,00 € 10 Koča na Kriški gori

Križe 2147 Križe 665 14  10 Koča na Kriški gori

Križe 2147 Križe 1000 7  10 Koča na Kriški gori

Križe 2147 Križe 654/2 3489  10 Koča na Kriški gori

Križe 2147 Križe 654/3 173 293,00 € 10 Koča na Kriški gori

Kranjska Gora 2169 Kranjska 
Gora 825/32 2880 4.153,00 € 10 Koča na Gozdu

Kranjska Gora 2169 Kranjska 
Gora 1243 200 61.363,00 € 10 Mihov dom na Vršiču

Kranjska Gora 2169 Kranjska 
Gora 1244 51,3  10 Mihov dom na Vršiču

Kranjska Gora 2169 Kranjska 
Gora 1245 36,9  10 Mihov dom na Vršiču

Kranjska Gora 2169 Kranjska 
Gora 828/40 764  10 Mihov dom na Vršiču

Dovje - Mojstrana 2171 Dovje 1626   10 Aljažev dom v Vratih in okoliške parcele

Dovje - Mojstrana 2171 Dovje 1482/71 6406  10 Aljažev dom v Vratih in okoliške parcele

Dovje - Mojstrana 2171 Dovje 1482/104 14535 14.836,00 € 10 Aljažev dom v Vratih in okoliške parcele

Dovje - Mojstrana 2171 Dovje 1581   10 Aljažev dom v Vratih in okoliške parcele

Dovje - Mojstrana 2171 Dovje 1580 508 62.973,00 € 10 Aljažev dom v Vratih in okoliške parcele

Dovje - Mojstrana 2171 Dovje 1482/102 254  10 Aljažev dom v Vratih in okoliške parcele

Jesenice 2174 Planina 25 365,4 83.791,00 € 10 Koča na Golici

Jesenice 2174 Planina 542/2 322  10 Koča na Golici

Gorje 2198 Studor 255 353 97.095,00 € 10 Dom Planika pod Triglavom

Gorje 2198 Studor 256 295,5  10 Dom Planika pod Triglavom

Gorje 2198 Studor 1717/2 400  10 Dom Planika pod Triglavom

Ljubljana Matica 2198 Studor 1837/3 4319 9.894,00 € 10 Dom na Komni

Ljubljana Matica 2198 Studor 1312 80 201,00 € 10 Dom na Komni

Ljubljana Matica 2198 Studor 1313 662,2 83.949,00 € 10 Dom na Komni

Podbrdo 2241 Stržišče 67 347,4 96.724,00 € 10 Dom Zorka Jelinčiča na Črni prsti

Podbrdo 2241 Stržišče 644/21 2890  10 Dom Zorka Jelinčiča na Črni prsti

Javornik Črni vrh nad 
Idrijo 2369 Javornik 147/2 100 45,00 € 10 Pirnatova koča na Javorniku in vrh Javornika 

Javornik Črni vrh nad 
Idrijo 2369 Javornik 153/2 1257 637,00 € 10 Pirnatova koča na Javorniku in vrh Javornika 

Javornik Črni vrh nad 
Idrijo 2369 Javornik 7 251,4 54.397,00 € 10 Pirnatova koča na Javorniku in vrh Javornika 

Javornik Črni vrh nad 
Idrijo 2369 Javornik 9 70  10 Pirnatova koča na Javorniku in vrh Javornika 

Postojna 2406 Nanos 213/191 1950 645,00 € 10 Vojkova koča na Nanosu 

Postojna 2406 Nanos 213/192 1708 582,00 € 10 Vojkova koča na Nanosu 

Postojna 2406 Nanos 213/193 1344 491,00 € 10 Vojkova koča na Nanosu 

Postojna 2406 Nanos 213/194 1460 556,00 € 10 Vojkova koča na Nanosu 

Postojna 2406 Nanos 213/195 1498 654,00 € 10 Vojkova koča na Nanosu 

Postojna 2406 Nanos 213/760 7991 6.171,00 € 10 Vojkova koča na Nanosu 

Postojna 2406 Nanos 17 327,6 67.560,00 € 10 Vojkova koča na Nanosu 

Postojna 2406 Nanos 213/762 159  10 Vojkova koča na Nanosu 

Ilirska Bistrica 2508 Snežnik 2049/2 985 719,00 € 10 Planinski dom na Sviščakih

Ilirska Bistrica 2508 Snežnik 2049/7 495 1.439,00 € 10 Planinski dom na Sviščakih

Idrija 2356 Čekovnik 78 165,4 52.163,00 € 10 Koča na Hleviški planini in okolica

Idrija 2356 Čekovnik 77 16  10 Koča na Hleviški planini in okolica

Idrija 2356 Čekovnik 309/3 8063  10 Koča na Hleviški planini in okolica

Radovljica 2180 Žirovnica 5 421,3 96.684,00 € 10 Valvasorjev dom pod Stolom

Radovljica 2180 Žirovnica 1075/2 686  10 Valvasorjev dom pod Stolom

Radovljica 2180 Žirovnica 1075/1 187 132,00 € 10 Valvasorjev dom pod Stolom

Radovljica 2180 Žirovnica 1076 350 247,00 € 10 Valvasorjev dom pod Stolom

Sevnica 1361 Podgorje 5/19 508 1.041,00 € 10 Tončkov dom na Lisci in Jurkova koča na Lisci z 
okolico

Sevnica 1361 Podgorje 5/21 3768 42.874,00 € 10 Tončkov dom na Lisci in Jurkova koča na Lisci z 
okolico

Sevnica 1361 Podgorje 5/28 114 1.778,00 € 10 Tončkov dom na Lisci in Jurkova koča na Lisci z 
okolico
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Sevnica 1361 Podgorje 5/25 39 608,00 € 10 Tončkov dom na Lisci in Jurkova koča na Lisci z 
okolico

Sevnica 1361 Podgorje 121 12,9 557,00 € 10 Tončkov dom na Lisci in Jurkova koča na Lisci z 
okolico

Sevnica 1361 Podgorje 5/1   10 Tončkov dom na Lisci in Jurkova koča na Lisci z 
okolico

Sevnica 1361 Podgorje 5/27 1519 558,00 € 10 Tončkov dom na Lisci in Jurkova koča na Lisci z 
okolico

Sevnica 1361 Podgorje 144 109 0,00 € 10 Tončkov dom na Lisci in Jurkova koča na Lisci z 
okolico

Sevnica 1361 Podgorje 120 563,7 89.302,00 € 10 Tončkov dom na Lisci in Jurkova koča na Lisci z 
okolico

Sevnica 1361 Podgorje 144  0,00 € 10 Tončkov dom na Lisci in Jurkova koča na Lisci z 
okolico

Sevnica 1361 Podgorje 123 115,5 38.753,00 € 10 Tončkov dom na Lisci in Jurkova koča na Lisci z 
okolico

Sevnica 1361 Podgorje 5/26 494 2.163,00 € 10 Tončkov dom na Lisci in Jurkova koča na Lisci z 
okolico

Sevnica 1361 Podgorje 5/30 73 702,00 € 10 Tončkov dom na Lisci in Jurkova koča na Lisci z 
okolico

Sevnica 1361 Podgorje 124 260 45.228,00 € 10 Tončkov dom na Lisci in Jurkova koča na Lisci z 
okolico

Sevnica 1361 Podgorje 5/18   10 Tončkov dom na Lisci in Jurkova koča na Lisci z 
okolico

Sevnica 1361 Podgorje 145 31 0,00 € 10 Tončkov dom na Lisci in Jurkova koča na Lisci z 
okolico

Sevnica 1361 Podgorje 118 15 6.143,00 € 10 Tončkov dom na Lisci in Jurkova koča na Lisci z 
okolico

Sevnica 1361 Podgorje 5/24 134  10 Tončkov dom na Lisci in Jurkova koča na Lisci z 
okolico

Sevnica 1361 Podgorje 119 9 3.332,00 € 10 Tončkov dom na Lisci in Jurkova koča na Lisci z 
okolico

Sevnica 1361 Podgorje 5/29 47  10 Tončkov dom na Lisci in Jurkova koča na Lisci z 
okolico

Sevnica 1361 Podgorje 127 6,5 8.669,00 € 10 Tončkov dom na Lisci in Jurkova koča na Lisci z 
okolico

Sevnica 1361 Podgorje 5/20 5931  10 Tončkov dom na Lisci in Jurkova koča na Lisci z 
okolico

Škofja Loka 2036 Sopotnica 275 270,3 72.671,00 € 10 Dom na Lubniku

Škofja Loka 2036 Sopotnica 112 320  10 Dom na Lubniku

Škofja Loka 2035 Škofja Loka 349 497 13.171,00 € 10 Dom na Lubniku

Javornik  Kor. Bela 2181 Zabreznica 1 209,7 64.812,00 € 10 Prešernova koča na Stolu

Javornik  Kor. Bela 2181 Zabreznica 1/2 855  10 Prešernova koča na Stolu

Javornik  Kor. Bela 2171 Dovje 1584 206,8 36.739,00 € 10 Dom Valentina Staniča pod Triglavom

Javornik  Kor. Bela 2171 Dovje 1484/4 250  10 Dom Valentina Staniča pod Triglavom

Bohinjska Bistrica 2200 Bohinjska 
Bistrica 1423/377 82 53,00 € 10 Orožnova koča na Planini za Liscem - stavba ni 

vpisnan

Poljčane 1165 Drevenik 259 795 1.175,00 € 10 Planinski dom na Boču

Poljčane 1165 Drevenik 1191/1 16097 10.524,00 € 10 Planinski dom na Boču

Poljčane 1165 Drevenik 1191/3 579 495,00 € 10 Planinski dom na Boču

Poljčane 1165 Drevenik 1182/4 5105 2.052,00 € 10 Planinski dom na Boču

Poljčane 1165 Drevenik 1182/5 30 4,00 € 10 Planinski dom na Boču

Poljčane 1165 Drevenik 1182/3 7089 2.783,00 € 10 Planinski dom na Boču

Poljčane 1165 Drevenik 1191/5 270 33,00 € 10 Planinski dom na Boču

Predlog sklepa:
Skupščina PZS ugotavlja, da so bile vse nepremičnine, na katere se nanaša sklep Skupščine PZS iz leta 1999, ustrezno prenesene 
na društva in da je s tem sklep iz leta 1999 realiziran. Za vsa bodoča urejanja lastništva nepremičnin veljajo pravila, ki jih določa 
Statut PZS.

Pripravil:
Damjan Omerzu, strokovni sodelavec PZS

Matej Planko, Bojan Rotovnik,
generalni sekretar PZS   predsednik PZS
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K 6. točki

Poročilo o delu Komisije za pripravo volitev PZS 2014
Upravni odbor PZS je na svoji 17. seji dne 19. 9. 2013 imenoval Komisijo za pripravo volitev PZS 2014 (v nadaljevanju: komisija) v na-
slednji sestavi: Jože MELANŠEK (PD Velenje), vodja, Maruška LENARČIČ (Obalno PD Koper) in Darko BUKOVINSKI (PD Brežice) 
kot člana ter Dragica ONIČ (PD Poljčane) in Mihael KERSNIK (PD Mojstrana) kot nadomestna člana.

Osnova za delo komisije so naslednji dokumenti – akti PZS: Statut PZS, Poslovnik UO PZS, Poslovnik o delu Skupščine PZS, sklep o 
imenovanju in nalogah komisije ter rokovnik.

Komisija je imela naslednje seje:
1. seja 21. 10. 2013 – sprejem sklepa – »protokola« o delovanju komisije, glavna točka dnevnega reda je bila priprava Razpisa za volitve 

organov PZS za mandatno obdobje 2014–2018.
2. seja 2. 1. 2014 – glavna točka dnevnega reda obravnava predlogov za predsednika in podpredsednike PZS.
3. seja 12. 2. 2014 – glavna točka dnevnega reda obravnava predlogov za ostale organe PZS, pregled Programskih smernic kandidata za 

predsednika PZS za mandat 2014–2018 ter zaradi ledene ujme v začetku februarja 2014sprejem sklepa o podaljšanju razpisa do 24. 
2. 2014.

4. dopisna seja 26. 2. 2014 – glavna točka dnevnega reda dokončna obravnava predlogov na razpis za ostale organe PZS (člane UO, 
predsednika in člane NO, varuha pravic gora, predsednike MDO PD), sprejem končnega poročila komisije in priprava predlogov za 
20. sejo UO PZS (6. 3. 2014) in Skupščino PZS, ki bo 12. aprila 2014 v Novem mestu.

Na podlagi zaključkov 4. dopisne seje komisije je komisija ugotovila ustreznost vseh kandidatur kot sestavnega dela POROČILA KO-
MISIJE ZA PRIPRAVO VOLITEV 2014 ter predlaga Skupščini PZS Poročilo z naslednjimi kandidati (PRILOGA).

Vsi kandidati ustrezajo zahtevam pogojev iz Razpisa volitev za organe PZS za mandat 2014–2018, objavljenega v Obvestilih PZS štev. 
4/2013 (Zakonodaja in uradne objave).

Dodatna ugotovitev komisije: komisija je upoštevala, na podlagi SKLEPA 13/19-09-2013, 17. seje UO PZS, ob prijavi Maruške LENARČIČ 
za predsednico MDO Primorsko-Notranjskih PD, da namesto nje postane redna članica komisije Dragica ONIČ.

Komisija je posredovala informacije o pripravah na volitve PZS v letu 2014 na naslednjih sejah UO PZS:
1. poročilo – informacija – na 18. seji UO PZS 14. 11. 2013,
2. vmesno poročilo na 19. seji UO PZS, 16. 1. 2014 in
3. končno poročilo na 20. seji UO PZS 6. 3. 2014.

Komisija je, v skladu s Statutom PZS, tekoče obveščala javnost na spletnih straneh PZS in v E-novicah PZS.

Komisija ugotavlja, da je v rednem in podaljšanem roku prispelo zadostno število prijav, razen za Varuha pravic gora. Podaljšani rok je 
bil opravljen na predlog komisije zaradi ledene ujme v začetku februarja 2014.

PRILOGA:                                                                                   Vodja komisije
Lista kandidatov za volitve organov PZS 2014                             Jože MELANŠEK, l.r.



32

Kandidatna lista za volitve PZS, ki bodo potekale na 
Skupščini PZS v Novem mestu, 12. 4. 2014
PREDSEDSTVO PZS

Izvoli se 1 kandidat.
Za funkcijo kandidat pogoji predlagatelji

Predsednik PZS Bojan Rotovnik
(PD Šoštanj)

Rojen:
7. 2. 1976

izobrazba: diplomirani organizator – menedžer
tuji jeziki: angleščina, srbščina
dosedanje delo v organizaciji:
član PD Šoštanj od 1986. V društvu opravljal funkcije načelnika 
MO član UO, blagajnik, uredik društvenega glasila Planinski po-
potnik in predsednik društva.
Vodnik PZS od leta 1992 (A, B, D in G kategorije), Inštruktor pla-
ninske vzgoje od 1997. Urednik in soavtor učbenika Planinska 
šola, Vodniškega učbenika, učbenika Planinska orientacijska tek-
movanja in priročnika Planinski tabori ter urednik prirpčnika za 
Mentorje planinskih skupin. 
Vodja  ali član več usposabljanj za vodnike PZS, seminarjev orien-
tacije, slovenskih planinskih orientacijskih tekmovanj, različnih 
seminarjev Mladinske komisije teh dveh tečajev za mladinske 
voditelje.
Od leta 1995 aktiven član različnih organov PZS in sicer predsed-
nik Mladinske komisije, vodja odbora za orientacijo pri Mladinski 
komisiji, član Vodniške komisije, član Komisije za uspoasbljanje in 
preventivo, vodja programskega sveta Planinskega učnega sre-
dišča Bavšica in voljeni član UO PZS. 
V mandatu 2010–2014 predsednik PZS. V tem obdobju tudi član 
Izvršnega odbora Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja 
športnih zvez, član Sveta Fundacije za šport (2011–2012), pred-
sednik Strokovnega sveta Republike Slovenije za šport (od leta 
2013), predsednik Poslovnega odbora Slovenskega planinskega 
muzeja ter predstavnik PZS v svetu Triglavskega narodnega parka

PD Šoštanj , PD Žiri, PD Kranj, PD Gozd 
Martuljek, PD Tržič, PD Javornik Koroška 
Bela, PD Križe, PD Radovljica, PD Škofja 
Loka, Plezalno društvo Cempin, PD 
Srednja vas v Bohinju, PD za Selško do-
lino Železniki, PD Brežice, PD Tolmin, PD 
Gorje, PD Bled, PD Dovje – Mojstrana

Skladno s 47. členom Statuta PZS, kandidat za predsednika PZS izmed prejetih kandidatur za podpredsednike PZS predloži listo kandi-
datov s katerimi na volitvah nastopi na enotni listi. Kandidat za predsednika PZS Bojan Rotovnik kandidira s spodnjo listo kandidatov 
za podpredsednike PZS.

Izvoli se do 4 kandidate.
Za funkcijo kandidat pogoji predlagatelji

Podpredsedniki 
PZS

Miro Eržen
(PD Dovje – 
Mojstrana)

Rojen:
15. 10. 1955

izobrazba: diplomirani inženir metalurgije, MBA
tuji jeziki: angleščina, nemško, srbohrvaško
dosedanje delo v organizaciji: Član planinske organizacije od 
1966. Od leta 1982 predsednik Gospodarskega odbora druš-
tva. Član Gospodarske komisije PZS od 1992–1996.Od leta 2000 
predsednik PD Dovje – Mojstrana. Voljen član UO PZS od leta 
1996. Član Pravne komisije PZS od leta 2012, član Sveta TNP od 
leta 2008, podpredsednik PZS od leta 2013. Aktiven na področju 
gospodarske in muzejske dejavnsti (izgradnja Šlajmarjevega 
doma, elektrifikacija, izgradnja čistične naprave in obnova Alja-
ževega doma v Vratih, odprtje Slovenskega planinskega muzeja)

PD Žiri, PD Kranj, PD Gozd Martuljek, PD 
Tržič, PD Javornik Koroška Bela, PD Križe, 
PD Radovljica, PD Škofja Loka, Plezalno 
društvo Cempin, PD Srednja vas v Bo-
hinju, PD za Selško dolino Železniki, PD 
Gorje, PD Bled

Tone Jesenko
(PD Brežice)

Rojen:
9. 1. 1944

izobrazba: višja – pedagoška akademija
tuji jeziki: angleščina, hrvaščina
dosedanje delo v organizaciji:
več mandatov v vodstvu PD Brežice, predsednik PD Brežice od 
leta 2005. Član MDO PD Zasavja od leta 2005. Vodnik PZS (A, B in 
D kategorije). Podpredsednik PZS od leta 2013.

PD Žiri, PD Kranj, PD Gozd Martuljek, PD 
Križe, PD Škofja Loka, PD Srednja vas v 
Bohinju,

Roman Ponebšek
(PD Litija)

Rojen:
6. 9. 1969

izobrazba: diplomirani inženir elektrotehnike
tuji jeziki: angleščina, hrvaščina
dosedanje delo v organizaciji:
Vodenje taborov PD Litija od leta 1986. Od leta 1989 član UO PD 
Litija, načelnik MO PD Litija, vodenje dejavnosti za mlade (tabori, 
izleti, planinske šole).
V 1990 opravljen vodniški tečaj. Od 1991 do 2005 Gospodar 
PUS Bavšica. Od 1991 do 2000 aktiven član MK PZS (predsednik, 
podpredsednik, vodja emdnarodnih ekoloških taborov, vodja 
tekmovanja Mladina in Gore). Od leta 2000 predsednik PD Litija. 
Leta2005 opravljen tečaj za IPV (sodelovanje v vodstvu tečajev, 
vodenje izpopolnjevanj za VPZS za MDO PD Zasavja). Od 2006 do 
2010 voljeni član UO PZS.

PD Litija
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UPRAVNI OBOR PZS

Izvoli se 7 kandidatov.
Za funkcijo kandidat predlagatelji

Člani UO PZS Zoran Kos (PD Ruše), rojen: 29. 7. 1951 PD Ruše

Igor Kanižar (PD Moravče), rojen: 6. 2. 1957 PD Moravče

Danilo Škerbinek (APD Kozjak Maribor), rojen: 21. 9. 1940 APD Kozjak Maribor

Marija Štremfelj (PD Kranj), rojena: 25. 6. 1957 PD Kranj

Drago Horjak (RPD Dolga pot Dravograd), rojen: 9. 1. 1949 RPD Dolga pot Dravograd

Milena Brešan (PD Tolmin), rojena: 11. 1. 1956 PD Tolmin

Jožef Bobovnik (PD Fram), rojen: 24. 2. 1960 PD Fram

Štefan Keber (PD Prevalje), rojen: 29. 11. 1947 PD Prevalje

Slavica Tovšak (PD Jakoba Aljaža), rojena: 27. 12. 1950 PD Jakoba Aljaža, OPD Koper

Brigita Čeh  (PD Matica Murska Sobota), rojena: 2. 5. 1970 PD Ljutomer

NADZORNI ODBOR PZS

Izvoli se 1 kandidat.
Za funkcijo kandidat predlagatelji

Predsednik NO PZS Andrej Brvar (PD Ljubljana–Matica), rojen: 11. 2. 1953 PD Domžale

Izvoli se 4 kandidate.
Za funkcijo kandidat predlagatelji

Člani NO PZS Anton Purg (PD Ptuj), rojen: 16. 4. 1943 PD Ptuj

Milan Kirbiš (PD Miklavž), rojen: 31. 7. 1955 PD Miklavž

Vlasta Senica (PD Bricnik Muta), rojena: 1. 9. 1954 PD Bricnik Muta

Marjan Burja (PD Preddvor), rojen: 9. 1. 1939 PD Preddvor

Ladislava Stranščak (OPD Koper), rojena: 25. 12. 1952 OPD Koper

PREDSEDNIKI MEDDRUŠTVENIH ODBOROV PLANINSKIH DRUŠTEV

Voli se 1 kandidat v vsakem meddruštvenem odboru planinskih društev
Za funkcijo kandidat predlagatelji

Predsednika MDO PD Dolenjske in Bele 
krajine

Rudolf Skobe (PD Polet Šentrupert), rojen: 30. 3. 1945 PD Krka Novo mesto, Pohodniško druš-
tvo Novo mesto

Predsednik Kamniško-Bistriškega MDO PD Jurček Nowakk (PD Moravče), rojen: 2. 3. 1963 PD Moravče

Predsednik MDO PD Podravja Igor Oprešnik (KPD Hej, gremo naprej), rojen: 31. 12. 1967 KPD Hej, gremo naprej

Predsednik MDO PD Zasavja Borut Vukovič (PD Viharnik), rojen: 18. 12. 1951 PD Litija, PD Brežice

Predsednik MDO PD Posočja Gregor Rupnik (PD Bovec), rojen: 10. 3. 1944 PD Tolmin

Predsednica Savinjskega MDO PD Manja Rajh (PD Celje – Matica, rojena: 6. 10. 1955 PD Vinska gora

Predsednik MDO PD Koroške Mirko Tovšak (PD Mislinja), rojen: 24. 7. 1947 PD Mislinja

Predsednik MDO PD Gorenjske France Benedik (KPD Hej, gremo naprej), rojen: 31. 1. 1941 PD za Selško dolino Železniki

Predsednik MDO PD Pomurja Franc Slokan (PD Ljutomer), rojen: 15. 9. 1953 PD Ljutomer

Predsednica MDO PD Ljubljane Marinka Koželj Stepic (PD Integral), rojena: 11. 4. 1942 PD Medvode, PD Iskra Ljubljana, PD Krim

Predsednica MDO Primorsko-Notranjskih PD Maruška Lenarčič (OPD Koper) , rojena: 16. 3. 1948 OPD Koper

Predsednik MDO PD Notranjske Miro Mlinar (PD Cerknica) , rojen: 27. 8. 1945 PD Horjul, PD Logatec

VARUH PRAVIC GORA

Izvoli se 1 kandidat.
Varuh pravic gora Prispela ni nobena kandidatura /

Ljubljana, 26. 2. 2014
Komisija za pripravo volitev PZS 2014

Jože Melanšek, vodja
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K 7. točki

Delovna skupina za pripravo predloga sprememb in 
dopolnitev Častnega kodeksa slovenskih planincev 
– POROČILO
Na skupščini v Celju 12. 4. 2014 je bila imenovana delovna skupina za prenovo Častnega kodeksa slovenskih planincev in sprejet doku-
ment o njegovi prenovi. V delovno skupino so bili imenovani: Slavica Tovšak (vodja), Borut Peršolja, Andrej Brvar, Franci Ekar, Tomaž 
Banovec in Stane Pinter. Doslej se je sestala na štirih rednih in nekaj korespondenčnih sejah. Najprej je bila sprejeta osnovna usmeritev, 
da ostajamo v okvirih sedaj veljavnega teksta kodeksa in ga dopolnimo, posodobimo in nadgradimo. 

V razpravah smo prišli do spoznanja, da je potrebno pregledati tudi nekatere druge dokumente, ki obravnavajo kodeks, saj nam lahko 
pomagajo pri oblikovanju naših dokončnih usmeritev. Tako smo analizirali in se opredelili do gradiva:
•	 Etični kodeks organiziranega prostovoljstva (temelji na vzajemnem spoštovanju vseh vključenih v proces prostovoljskega dela),,
•	 Športno obnašanje – Fair play( dokument o medsebojnem sodelovanju, prijateljskem obnašanju, strpnosti, občutek odgovornosti),
•	 Tirolska deklaracija o gorskih športih,
•	 Etika – načela.

Ob tem so se pojavila razmišljanja o novi opredelitvi poslanstva planinstva oziroma gorništva v Sloveniji. Nekateri člani so menili, da so 
v osnovnem dokumentu dovolj podrobno razčlenjena posamezna področja in so predlagali le malenkostno preoblikovanje zaporedja 
strukturnih sklopov. Ker je s spremembo statuta PZS kodeks na formalni ravni postal sestavni del pravnega reda PZS, so se pojavila 
razmišljanja o nujnosti vnosa določenih vsebin v kodeks (npr. prostovoljstvo, način reševanja sporov, previdnostno načelo). V kodeks 
naj bi se umestilo tudi novo poglavje o odgovornosti posameznika za ravnanje v gorah in poglavje, ki zajema področje gorniškega 
usposabljanja, kot najmočnejšega dela preventivnega delovanja PZS. Upoštevati moramo tudi nekatere spremembe, ki jih je potrebno 
pravilno in dogovorno vnesti v tekstualni del kodeksa npr. samostojnost GRZS, nov zakon o TNP in dejstvo, da nimamo več samo hoje, 
temveč veliko širši pojem – gibanje v gorah, ki je sestavljeno iz hoje, plezanja, smučanja, kolesarjenja.

V kodeksu ne bi smelo manjkati poglavje o planinskem premoženju, saj je ustvarjeno premoženje plod preteklega vlaganja, odrekanja, 
naprezanja, ustvarjalnosti in idej naših predhodnikov. Le spoštovanje tega je pravi obet za prihodnje rodove. Prav planinsko premoženje 
je tisto, s katerim moramo upravljati kot najboljši gospodarji in bdeti nad načrtovanimi in nenačrtovanimi posegi v občutljivi gorski svet.

V kodeks kaže umestiti tudi sodelovanje z drugimi organizacijami, zlasti šolami, društvi upokojencev (krajevno, regijsko, državno). 
Smiselna bi bila tudi usmeritev o vsebinah Planinskega vestnika, ki je primarno namenjen članstvu.

V toku razprav se je pojavila nova in zanimiva zamisel o oblikovanju novega Častnega kodeksa, ki bi bil bistveno krajši in zgoščen v 
dvanajstih točkah. Na prvi pogled bi bil prijaznejši do bralca, vendar bi po oceni nekaterih članov zahteval kar nekaj dodelav. Mestoma 
je namreč posplošitev prevelika in ne odraža strukturne trdnosti ter preglednosti pomembnih vsebin.

Tukaj so se poti delovne skupine ustavile. Dodobra moramo oceniti in preučiti pozitivne in negativne učinke ene in druge verzije kodeksa, 
saj želimo do jeseni 2014 predati PD in MDO PD v javno obravnavo na nivoju delovne skupine usklajen in dodelan predlog Častnega 
kodeksa slovenskih planincev. Tako bo ta pomembni dokument lahko sprejet na skupščini v letu 2015.

Predlog sklepa: Skupščina PZS podaljša mandat delovni skupini za pripravo predloga sprememb in dopolnitev Častnega kodeksa 
slovenskih planincev do Skupščine PZS 2015. Ta na podlagi predhodne javne razprave pripravi predlog sprememb in dopolnitev 
Častnega kodeksa slovenskih planincev do Skupščine PZS 2015.

Vodja delovne skupine:
   Slavica Tovšak
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K 8. točki

Poročilo o delu skupine za pripravo Programskih 
vodil PZS
Programska vodila PZS predstavljajo enega izmed osnovnih dokumentov, ki bodo opredeljevali poslanstvo, vrednote in usmeritve PZS 
pri njenem delu v naslednjem srednjeročnem obdobju. V dinamičnem času, ki ga živimo se tudi na področju planinske in gorniške 
dejavnosti srečujemo s spremembami v družbenem okolju tako v domovini, kot širšem alpskem in svetovnem prostoru, ki v mnogo-
čem vplivajo tudi na širše dojemanje gora in dejavnosti, ki jih tako člani planinskih organizacij kot ostali obiskovalci in vplivni faktorji 
izvajajo v gorskem svetu.

Z namenom priprave Programskih vodil za delo PZS v naslednjem obdobju je bila s sklepom Skupščine PZS 12. januarja 2013 v Tržiču 
in z dopolnilnim sklepom Upravnega odbora PZS imenovana delovna skupina v sestavi Miro Eržen (vodja) in člani uroš Kuzman, Tine 
Marenče, Roman Ponebšek, Franc Šinko, Marjeta Keršič Svetel in Pavel Škofic.

Pri svojem delu smo zato najprej pregledali veljavna Vodila pri delu Planinske zveze Slovenije in planinskih društev, sprejetih v letu 1999, 
z namenom analizirati, kaj je v njih takšnega, ki ima trajno vrednost, katere vsebine pa je potrebno v smislu zgoraj navedenega posodobiti 
oziroma prilagoditi novim spoznanjem. Nedvomno so vrednote in usmeritve iz dosedanjega delovanja planinske organizacije kot so pro-
stovoljstvo, tovarištvo, odgovoren odnos do narave, skrb za vzgojo in izobraževanje za večjo varnost vseh obiskovalcev gora, vzdrževanje 
planinske infrastrukture planinskih koč in poti),; alpinizem in gorski športi ter skrb za članstvo in popularizacijo planinstva tiste temeljne 
stvari, o katerih ne more biti dvoma, da bodo ostala tudi v bodoče sidrišča, na katero bo vpeto delovanje planinske organizacije v bodoče.
Z ozirom na to, da je bilo leto 2013 tudi leto visokih obletnic delovanja planinskih organizacij v sosednjih deželah (150 let švicarske in 
italijanske planinske zveze (SAC in CAI), smo pozorno prisluhnili tudi njihovim razmišljanjem o viziji delovanja planinskih organiza-
cij v bližnji prihodnosti, s katerimi imamo kljub številnim specifičnostim nekatere enake izzive: (negativne demografske spremembe 
v alpskih dolinah, močan razvoj novih športov, ki preusmerjajo pozornost mladih s področja planinstva in gorništva na le-te), pojav 
novih oblik gorskih športov in s tem društev, ki v planinski organizaciji vidijo le orodje za uresničevanje svojih ozkih interesov, nima-
jo pa namena ali cilja prispevati svojega deleža k splošnemu delovanju planinskih organizacij, iskanje ravnotežja med turizmom in 
planinstvom v smislu prepoznavanja planinske infrastrukture (koče in poti) kot dela turistične infrastrukture, predvsem pa v iskanju 
optimuma med ekonomiko poslovanja planinskih koč, množičnim obiskom in negativnimi vplivi na okolje. Nenazadnje pa postajajo 
klimatske spremembe in ekstremni vremenski pojavi vedno bolj upoštevanja vreden faktor tudi pri načrtovanju vplivov na okolje in s 
tem tudi na trende obiska gora. Nenazadnje smo o določenih vprašanjih, vezanih na te izzive, spregovorili tudi na srečanju planincev 
treh dežel v Mallnitzu v oktobru 2013.

Člani skupine smo tudi pozorno spremljali interne razprave znotraj PZS o posameznih vprašanjih s področja njene dejavnosti in si pri tem 
poskušali ustvariti vtis, na katerih področjih bo potrebno pred oblikovanjem prvega predloga vodil opraviti širšo razpravo v letu 2014.
Na osnovi določil 72. člena Statuta PZS je le-ta dolžna sprejeti Programska vodila najkasneje 2 leti po uveljavitvi statuta. Z ozirom na to, 
da je bil veljavni statut sprejet 14. 4. 2012, objavljen v Obvestilih 14. 6. 2012, veljati pa je pričel 8 dni po objavi – 22. 6. 2012, bi morala biti 
nova vodila sprejeta do 22. 6. 2014. Z ozirom na predvideno javno razpravo o predlogu programskih vodi v letu 2014 pa delovna skupina 
predlaga, da se ta rok podaljša do Skupščine PZS v letu 2015.

Predlog sklepa: Skupščina PZS sprejema poročilo delovne skupine za pripravo Programskih vodil PZS o izvedenih aktivnostih v 
letu 2013.

Predlog sklepa: Skupščina PZS kot končni rok za sprejem Programskih vodil PZS določa datum, ko bo izvedena Skupščina PZS 
v letu 2015. 

Vodja skupine
 Miro Eržen
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K 10. točki

Programske smernice Planinske zveze Slovenije 
2014–2018
priloga kandidaturi in predlog za Skupščino PZS

Planinska zveza Slovenije je ena izmed najbolj množičnih, najstarejših in najbolj prepoznavnih nevladnih organizacij v Sloveniji, ki ima 
pomembno mestu tudi v mednarodnih planinskih organizacijah. Temelj delovanja planinske organizacije predstavlja prostovoljstvo 
ter izvajanje aktivnost v skladu s trajnostnim razvojem ter varnostjo v gorah. Namen programskih smernic je uresničevanja poslanstva 
planinske organizacije (Planinstvo kot način življenja) ter upoštevanje načel delovanja PZS.

Programske smernice Planinske zveze Slovenije v mandatnem obdobju 2014–2018:
a) izvajati povezovanje vsebin in dejavnosti ter nadgrajevati programe dela z namenom doseganja celovitosti planinstva na vseh 

ravneh planinske organizacije,
b) nadaljnje prilagajanje poslovanja PZS zahtevam sedanjega časa predvsem s preglednostjo poslovanja, z razširjanjem e-poslo-

vanja ter s še večjim vključevanjem zainteresirane javnosti v procese sprejemanja odločitev,
c) doseči, da Planinska zveza Slovenije postane krovna organizacija za vse dejavnosti v gorskem svetu, ki delujejo skladno z usme-

ritvami PZS glede varovanja gorske narave in varnosti v gorah,
d) skladno z načeli trajnostnega razvoja izvajati športne dejavnosti ter izvajati aktivnostih za pospeševanje in promoviranje gorskega turizma,
e) na področju mednarodnega sodelovanja doseči večjo vključenost planinstva v dokumente Evropske unije ter nadaljevati prenose 

primerov dobrih praks pri izvajanju planinskih dejavnosti in organizacijskega delovanja.

Izvedbene aktivnosti za uresničitev programskih smernic

Splošne naloge:
•	 sprejeti Programska vodila PZS in prenovljeni Častni kodeks slovenskih planincev,
•	 zaključiti s prenosom določil Statuta PZS, sprejetega leta 2012, v poslovanje in organiziranost planinske organizacije (pravila PD, 

pravilniki MDO PD, pravilniki komisij in odborov, načrt upravljanja s premoženjem PZS, sistematizacija delovnih mest),
•	 s temeljito analizo ugotoviti, ali je smiselno izvesti prenovo prostorov PZS na Dvorakovi 9 ali izvesti zamenjavo sedanjih prostorov 

za primernejše,
•	 poleg modulov za članarino in evidentiranja prostovoljnega dela v NAVEZO implementirati module za usposabljanja, registre 

strokovnih kadrov, register planinskih priznanj ter omogočiti uporabo NAVEZE tudi za potrebe izvajanja aktivnosti strokovnih 
kadrov in funkcionarjev zveze,

•	 še povečati ponudbo v Planinski trgovini, predvsem s specifičnimi artikli za planinska društva in strokovne kadre,
•	 aktivno vključevanje planinskih vsebin na primerne sejme, konference, seminarje … izven planinske organizacije,
•	 vzpostaviti sodoben marketinški pristop pri nudenju izdelkov in storitev/programov PZS ter spletnega včlanjevanja z uveljavitvijo tržne znamke.

Članarina posameznikov in članstvo društev v PZS:
•	 stalno izvajati prenos primerov dobrih praks med planinskimi društvi in iz tujine z namenom povečati obseg in kakovost dela PD 

ter s tem povečati prepoznavnost in privlačnost planinstva,
•	 v novem triletnem obdobju 2015–2018 povečati zneske za plačilo članarine posameznikov z namenom vzpostavitve za PD še ugo-

dnejšega delitvenega razmerja članarine s tem, da PZS krije stroške članskih ugodnosti. Ob tem spodbuditi društva, da dodatni 
prihodek namenijo povečevanju obsega in kakovosti društvenih programov dela,

•	 dokončanje projekta centralne evidence članstva ter na tej osnovi izboljšati in razširit zavarovanja članov, članstvu pa zagotoviti 
nadgradnjo oz. razširitev ugodnosti,

•	 po široki javni razpravi sprejeti merila za razvrščanje društev v prednostne razrede, ki bodo podlaga za koriščenje dodatnih ugo-
dnosti, ki jih društvom nudi PZS.

Planinske poti:
•	 dokončati in javno objaviti digitalni kataster planinskih poti,
•	 uvesti prosti dostop zainteresiranim do podatkov o planinskih poteh z namenom čim širše popularizacije planinskih poti in posle-

dično planinstva,
•	 nadaljevati s prestavitvijo planinskih poti z asfaltnih cest na vzporedne poti, kjer je to izvedljivo, 
•	 izvesti aktivnosti za dodatno promocijo obhodnic, posebno Slovenske planinske poti, ter planinskih poti, ki so dostopne z javnim 

prevozom.

Planinsko gospodarstvo:
•	 sprejeti priporočila ter minimalne standarde, ki jih mora izpolnjevati planinska koča,
•	 prenoviti in zahtevam sedanjega časa prilagoditi pravila PZS, ki urejajo področje planinskega gospodarstva,
•	 temeljito preveriti register planinskih koč in za vse objekte, ki ne bodo izpolnjevali minimalnih standardov, izvesti postopke za 

prilagoditev oz. za izbris objekta iz registra planinskih koč,
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•	 vzpostaviti sklada za ekološko in energetsko sanacijo planinskih koč ter preko svetovalne pisarne nuditi pomoč upravljavcem planinskih koč,
•	 z daljšim prehodnim rokom uvesti določilo, da mora imeti oskrbnik vsaj eno planinsko usposobljenost ali opravljen poseben tečaj 

za oskrbnike planinskih koč,
•	 uvesti interno razvrščanje planinskih koč glede na upoštevanje pravil, cen, standardov in priporočil ter ob tem uvesti pogoj, da je 

ustrezna razvrstitev pogoj za koriščenje ugodnosti, ki jih planinskim kočam nudi PZS,
•	 izvesti vsaj en projekt letno za mreženje planinskih koč,
•	 sodelovanje pri celostni obnovi ali nadomestni gradnji ene izmed planinskih koč v visokogorju z namenom prenosa primerov dobre 

prakse s področja gradbeništva, energetike, varstva okolja ter poslovanja iz domačega in tujega okolja v slovensko visokogorje. S tem 
tudi v Sloveniji pridobiti potrebne izkušnje za nadaljnjo celovito prenovo planinskih koč, kjer je to izvedljivo.

Planinska kultura:
•	 Planinska založba PZS:

o glede na zelo spremenjene razmere na založniškem trgu pripraviti interno analizo programa založniške dejavnosti in na tej 
osnovi prilagoditi program izdaj knjig in zemljevidov v okviru Planinske založbe PZS,

o postopno vključevanje knjig in edicij iz lastnega založniškega programa v sisteme prodaje e-edicij,
o vzpostavitev enotne aplikacije za uporabo na računalnikih in pametnih telefonih s čim večjim obsegom vključenih planinskih 

vsebin,
•	 Slovenski planinski muzej:

o nadaljnja finančna in vsebinska podpora dodatnemu programu muzejskih aktivnosti,
o zagotoviti samostojni status SPM znotraj muzeja, pod okriljem katerega deluje (samostojna organizacijska enota), ali s podporo 

države zagotoviti samostojni status muzeja nacionalnega pomena,
•	 spomeniki in spominska obeležja:

o pridobiti v upravljanje državni kulturni spomenik Aljažev stolp in pridobiti v lastništvo parcelo, na kateri stoji Aljažev stolp,
o za Kugyjev spomenik v Trenti, ki je od začetka leta 2010 v lasti PZS, zagotoviti stalno vzdrževanje ter z različnimi ukrepi zago-

toviti, da spomenik postane ena izmed najpomembnejših turističnih točk v dolini Trente,
o izvesti popis planinskih spominskih obeležij in zagotoviti skrbnike obeležij, kjer še to ni urejeno,

•	 film:
o zagotavljati finančno in/ali vsebinsko podporo izbranim dokumentarnim filmom s področja planinstva, ki s svojo sporočilno 

vrednostjo podpirajo smernice delovanja PZS,
o soorganizirati ali podpirati en filmski festival letno v Sloveniji, ki ima pretežni poudarek na planinskih vsebinah. 

Planinski mediji:
•	 glede na velik porast pomena digitalnih medijev ter zmanjšanemu zanimanju za tiskane vsebine prenoviti smernice na področju 

planinskih medijev z naslednjimi izhodišči:
o Obvestila PZS ohraniti samo za uradne objave oz. preurediti v planinski »uradni list«, ostale dosedanje vsebine pa postopoma 

prenesti v Planinski vestnik, spletno stran in v E-novice PZS,
o dnevne novice in informacije s planinsko vsebino ažurno objavljati na spletni strani ter promovirati preko E-novic PZS, socialnih 

omrežij …
o integracijo vseh splošno zanimivih podatkovnih zbirk v spletno stran PZS z namenom, da spletna stran postane osrednji sistem 

za informiranje,
o večja vključitev vsebin, povezanih z vsemi ravnmi planinske organizacije, v Planinski vestnik in vključitev vsebin Planinskega 

vestnika v spletno stran PZS,
•	 v primeru zagotovitve virov financiranja enkrat letno posredovati izvod Planinskega vestnika vsem članom planinske organizacije,
•	 preučiti možnost, da se popust za plačilo družinske članarine nadomesti z naročnino na Planinski vestnik,
•	 opraviti prenovo spletne strani PZS z namenom še izboljšati prilagojenost potrebam članov in ostalih obiskovalcev oz. uporabnikov 

spletne strani,
•	 sodelovanje z različnimi mediji z namenom podpore projektom PZS kot medijski partnerji in objavljanje promocijskih člankov z 

gorniško vsebino.

Preventiva:
•	 v sodelovanju s sorodnimi organizacijami pripraviti in sprejeti Nacionalni program varnosti v gorah,
•	 predvsem v digitalni obliki še naprej izdajati propagandni material s področja preventive v gorah.

Varstvo narave:
•	 v okviru možnosti podpirati projekte, ki se bodo izvajali na lokalni in državni ravni s ciljem uresničevanja protokolov Alpske kon-

vencije, še posebej na področju trajnostne mobilnosti in turizma,
•	 v sodelovanju s TNP, državnimi organi in lokalno skupnostjo izvesti vsaj en projekt s področja urejanja oz. umirjanja prometa v 

alpskih dolinah.

Mladi:
•	 pripraviti in sprejeti Starostno prilagojen program planinskih skupin,
•	 na nacionalni ravni zagotoviti večjo zakonodajno podporo in podporo državnih organov za lažje in
•	 celovitejše izvajanje planinske dejavnosti v okviru šolskih dejavnosti,
•	 pripraviti programe usposabljanja učiteljev za dejavnosti v naravi oz. gorskem svetu in zagotavljati pomoč
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•	 pri izvedbi gorniških šolskih športnih dni ter šol v naravi,
•	 ureditev vsaj enega vzorčnega tabornega prostora za izvajanje taborov mladih planincev.
•	 Prostovoljno vodništvo:
•	 izvajati projekte prenosa znanja in izkušenj s področja prostovoljnega vodništva v tujino,
•	 vzpostavitev primernih pogojev za opravljanje aktivnosti vodnika PZS v tujini (pravni vidiki, mednarodno
•	 priznavanje usposobljenosti, dodatna interna usposabljanja …).

Alpinizem:
•	 sprejeti prioritete oz. smernice delovanja slovenskega alpinizma, ki bodo osnova tudi za delitev sredstev za projekte s področja 

alpinizma na osnovi internih razpisov,
•	 nadaljevanje izvajanja programa reprezentanc, tako mladinske kot članske reprezentance,
•	 predvsem z izmenjavo (tabori) perspektivnih alpinistov povečati mednarodno sodelovanje s tujimi organizacijami.

Športno plezanje:
•	 ustrezno zakonsko urediti vzpostavitev, vzdrževanje, evidence in pogoje ter načine skrbništva za urejena športna plezališča v naravi,
•	 urediti register plezališč ter opraviti izbor skrbnikov, kjer lahko izjemoma kot skrbnik nastopi PZS,
•	 nadgraditi in razširiti sistem evidentiranja registriranih športnikov.

Gorski športi:
•	 dvigniti kakovostni nivo tekmovanj v lednem plezanju in tekmovalnem turnem smučanju tudi z izvajanjem skupnih državnih 

prvenstev s sosednjimi planinskimi zvezami,
•	 nadgraditi in razširiti sistem evidentiranja registriranih športnikov.

•	 Turno kolesarstvo:
•	 urediti in promovirati Slovensko turnokolesarsko pot,
•	 skladno s sprejetimi merili vsako leto vsaj dve planinski poti urediti tudi za dvonamensko rabo.

Raziskovalna dejavnost:
•	 izvesti vsaj en raziskovalni projekt letno, z namenom podpore izvedbi programa dela,
•	 spodbujati dijake in študente za opravljanje seminarskih in diplomskih nalog na temo planinstva ter njihovo analiziranje in sezna-

njanje zainteresirane javnosti z rezultati.

Zakonodaja:
•	 splošna usmeritev: skozi zakonodajo še povečati pomen planinstva ter doseči prijaznejšo zakonodajo za izvajanje programa dela 

in aktivnosti planinske organizacije,
•	 Zakon o planinskih poteh: prenova zakona z upoštevanjem že sprejetih izhodišč,
•	 Zakon o spodbujanju razvoju turizma: prepoznati planinstvo kot pomemben segment slovenskega turizma, doseči primernejšo 

ureditev zakonskih določil za turistični aranžma (izločitev za nepridobitne dejavnosti) ter primerno urediti licence za izvajanje 
turističnih športnih storitev,

•	 Zakon o gorskih vodnikih: prenova zakona z upoštevanjem že sprejetih izhodišč,
•	 Zakon o športu: aktivno sodelovati pri prenovi zakona,
•	 Zakon o varstvu narave oz. posebni zakon za področje voženj z vozili v naravnem okolju: doseči primerno zakonsko ureditev za 

prepoved voženj z motornimi vozili v naravnem okolju razen v izjemnih primerih. 

Sodelovanje s sorodnimi organizacijami v Sloveniji:
•	 sorodne planinske organizacije (Gorska reševalna zveza Slovenije, Združenje gorskih vodnikov Slovenije, Slovenski gorniški klub 

Skala – zveza gorniških klubov in CIPRA Slovenija): izvajati podpisane dogovore o sodelovanju in/ali jih povabiti v pridruženo 
članstvo PZS ter s tem še nadgraditi vsebinsko sodelovanje z namenom, da poskušamo nevladne organizacije, ki delujemo v gorskem 
svetu, skupaj sprejemati temeljne usmeritve in le-te enotno predstavljati javnosti in državi,

•	 sorodne nevladne organizacije (nevladna skupina za društveno in okoljsko zakonodajo, skupina za trajnostni razvoj in Rdeči križ 
Slovenije – Zveza združenj): izvajanje skupnih promocijskih aktivnosti ter sodelovanje pri uveljavljanju skupnih interesov pri dr-
žavnih organih in zakonodajnih postopkih,

•	 Triglavski narodni park: uveljavitev stališč PZS, ki so bila podana kot predlogi in pripombe na Načrt upravljanja TNP, ter povečati 
število skupnih projektov,

•	 Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez: aktivno sodelovati v programih športa za vse, zagotavljati primerne pogoje 
za nadaljnji razvoj in popularizacijo planinskih športnih panog ter kot največja športna organizacija v Slovenije aktivno prispevati 
k razvoju športa v Sloveniji.

Zaključek
Verjetno vse vsebine in aktivnosti, zajete v programskih smernicah, zaradi potrebe po sodelovanju različnih organov PZS in PD ter 
morebitnih kadrovskih, finančnih in zakonodajnih omejitev v mandatnem obdobju 2014–2018 ne bodo izvedljive, bomo pa v vodstvu 
PZS, če bomo izvoljeni, stalno spremljali in spodbujali izvajanje navedenih vsebin in aktivnosti.

Bojan Rotovnik, kandidat za predsednika PZS 2014–2018
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K 11. točki

Okvirni vsebinski in finančni program dela PZS za 
leto 2015
V Statutu PZS in ostalih pravnih aktih so določene stalne naloge in pristojnosti organov Planinske zveze Slovenije, za usmerjanje delo-
vanja planinske organizacije v letu 2015 pa je potrebno upoštevati tudi Programske smernice Planinske zveze Slovenije v mandatnem 
obdobju 2014–2018:
a) izvajati povezovanje vsebin in dejavnosti ter nadgrajevati programe dela z namenom doseganja celovitosti planinstva na vseh ravneh 

planinske organizacije,
b) nadaljnje prilagajanje poslovanja PZS zahtevam sedanjega časa predvsem s preglednostjo poslovanja, z razširjanjem e-poslovanja 

ter s še večjim vključevanjem zainteresirane javnosti v procese sprejemanja odločitev, 
c) doseči, da Planinska zveza Slovenije postane krovna organizacija za vse dejavnosti v gorskem svetu, ki delujejo skladno z usmeritvami 

PZS glede varovanja gorske narave in varnosti v gorah, 
d) skladno z načeli trajnostnega razvoja izvajati športne dejavnosti ter izvajati aktivnostih za pospeševanje in promoviranje gorskega turizma, 
e) na področju mednarodnega sodelovanja doseči večjo vključenost planinstva v dokumente Evropske unije ter nadaljevati prenose 

primerov dobrih praks pri izvajanju planinskih dejavnosti in organizacijskega delovanja. 

Izvedbene naloge na ravni planinske organizacije v letu 2015, ki smiselno nadgrajujejo tudi okvirne programe dela posameznih organov 
PZS v letu 2015: 

Splošne naloge:
•	 na skupščini 2015 sprejeti Programska vodila PZS in prenovljeni Častni kodeks slovenskih planincev,
•	 ureditev prostorov/stavbe PZS,
•	 dokončati vključevanje modulov v informacijski sistem NAVEZA ter omogočiti uporabo NAVEZE tudi za potrebe izvajanja aktiv-

nosti strokovnih kadrov in funkcionarjev zveze,
•	 še povečati ponudbo v Planinski trgovini, predvsem s specifičnimi artikli za planinska društva in strokovne kadre,
•	 aktivno vključevanje planinskih vsebin na primerne sejme, konference, seminarje … izven planinske organizacije,
•	 vzpostaviti sodoben marketinški pristop pri nudenju izdelkov in storitev/programov PZS ter spletnega včlanjevanja z uveljavitvijo 

tržne znamke.
•	 izvedba redne letne skupščine, srečanja slovenskih planincev oz. dneva planinskih doživetij ter svečane podelitve najvišjih priznanj PZS,
•	 izvedba 4 sej upravnega odbora praviloma na različnih lokacijah z namenom spoznavanja različnih planinskih okolij,
•	 izvedba vsaj 15 sej predsedstva,
•	 udeležba predstavnika vodstva PZS na jubilejih in drugih večjih aktivnosti društev ter udeležba na dogodkih drugih organizacij, 

pomembnih za planinstvo.

Članarina posameznikov in članstvo društev v PZS:
•	 stalno izvajati prenos primerov dobrih praks med planinskimi društvi in iz tujine z namenom povečati obseg in kakovost dela PD 

ter s tem povečati prepoznavnost in privlačnost planinstva,
•	 v novem triletnem obdobju 2015–2018 povečati zneske za plačilo članarine posameznikov z namenom vzpostavitve za PD še 

ugodnejšega delitvenega razmerja članarine s tem, da PZS krije stroške članskih ugodnosti. Ob tem spodbujati društva, da dodatni 
prihodek namenijo povečevanju obsega in kakovosti društvenih programov dela, 

•	 po široki javni razpravi sprejeti merila za razvrščanje društev v prednostne razrede, ki bodo podlaga za koriščenje dodatnih ugo-
dnosti, ki jih društvom nudi PZS.

Planinske poti:
•	 izvajati aktivnosti za dodatno promocijo obhodnic, posebno Slovenske planinske poti, ter planinskih poti, ki so dostopne z javnim 

prevozom,
•	 nadaljevati s prestavitvijo planinskih poti z asfaltnih cest na vzporedne poti, kjer je to izvedljivo.

Planinsko gospodarstvo:
•	 prenoviti in zahtevam sedanjega časa prilagoditi pravila PZS, ki urejajo področje planinskega gospodarstva,
•	 temeljito preveriti register planinskih koč in za vse objekte, ki ne bodo izpolnjevali minimalnih standardov, izvesti postopke za 

prilagoditev oz. za izbris objekta iz registra planinskih koč,
•	 vzpostavitev sklada za ekološko in energetsko sanacijo planinskih koč ter preko svetovalne pisarne nuditi pomoč upravljavcem 

planinskih koč,
•	 uvesti interno razvrščanje planinskih koč glede na upoštevanje pravil, cen, standardov in priporočil ter ob tem uvesti pogoj, da je 

ustrezna razvrstitev pogoj za koriščenje ugodnosti, ki jih planinskim kočam nudi PZS,
•	 izvesti vsaj en projekt letno za mreženje planinskih koč,
•	 sodelovati pri celostni obnovi ali nadomestni gradnji ene izmed planinskih koč v visokogorju z namenom prenosa primerov dobre 

prakse s področja gradbeništva, energetike, varstva okolja ter poslovanja iz domačega in tujega okolja v slovensko visokogorje. S 
tem tudi v Sloveniji pridobiti potrebne izkušnje za nadaljnjo celovito prenovo planinskih koč, kjer je to izvedljivo. 
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Planinska kultura:
•	 Planinska založba PZS:

o na podlagi interne analizo programa založniške dejavnosti prilagoditi program izdaj knjig in zemljevidov v okviru Planinske 
založbe PZS,

o postopno vključevanje knjig in edicij iz lastnega založniškega programa v sisteme prodaje e-edicij,
o vzpostavitev enotne aplikacije za uporabo na računalnikih in pametnih telefonih s čim večjim obsegom vključenih planinskih vsebin,

•	 Slovenski planinski muzej:
o finančna in vsebinska podpora dodatnemu programu muzejskih aktivnosti,
o zagotoviti samostojni status SPM znotraj muzeja, pod okriljem katerega deluje (samostojna organizacijska enota), ali s podporo 

države zagotoviti samostojni status muzeja nacionalnega pomena, 
•	 spomeniki in spominska obeležja:

o pridobiti v upravljanje državni kulturni spomenik Aljažev stolp in pridobiti v lastništvo parcelo, na kateri stoji Aljažev stolp,
o za Kugyjev spomenik v Trenti, ki je od začetka leta 2010 v lasti PZS, zagotoviti stalno vzdrževanje ter z različnimi ukrepi zago-

toviti, da spomenik postane ena izmed najpomembnejših turističnih točk v dolini Trente,
o izvesti popis planinskih spominskih obeležij in zagotoviti skrbnike obeležij, kjer še to ni urejeno,

•	 film:
o zagotavljati finančno in/ali vsebinsko podporo izbranim dokumentarnim filmom s področja planinstva, ki s svojo sporočilno 

vrednostjo podpirajo smernice delovanja PZS,
o soorganizirati ali podpirati en filmski festival letno v Sloveniji, ki ima pretežni poudarek na planinskih vsebinah.

Planinski mediji:
•	 vsebino medijev uskladiti s prenovljenim Smernicam na področju planinskih medijev, 
•	 sodelovanje z različnimi mediji z namenom podpore projektom PZS kot medijski partnerji in objavljanje promocijskih člankov z 

gorniško vsebino.

Preventiva:
•	 v sodelovanju s sorodnimi organizacijami pripraviti in sprejeti Nacionalni program varnosti v gorah,
•	 spodbujati društva k izvajanju splošnih programov usposabljanj (Planinska šola, Alpinistična šola, Šola športnega plezanja, tečaji 

varnejše hoje …) za člane planinske organizacije, 
•	 predvsem v digitalni obliki še naprej izdajati propagandni material s področja preventive v gorah.

Varstvo narave: 
•	 v okviru možnosti podpirati projekte, ki se bodo izvajali na lokalni in državni ravni s ciljem uresničevanja protokolov Alpske kon-

vencije, še posebej na področju trajnostne mobilnosti in turizma,
•	 v sodelovanju s TNP, državnimi organi in lokalno skupnostjo izvesti vsaj en projekt s področja urejanja oz. umirjanja prometa v 

alpskih dolinah.

Mladi:
•	 sprejeti in izvajati Starostno prilagojen program planinskih skupin,
•	 na nacionalni ravni zagotoviti večjo zakonodajno podporo in podporo državnih organov za lažje in celovitejše izvajanje planinske 

dejavnosti v okviru šolskih dejavnosti,
•	 pripraviti programe usposabljanja učiteljev za dejavnosti v naravi oz. gorskem svetu in zagotavljati pomoč pri izvedbi gorniških 

šolskih športnih dni ter šol v naravi,
•	 ureditev vsaj enega vzorčnega tabornega prostora za izvajanje taborov mladih planincev.

Prostovoljno vodništvo:
•	 izvajati projekte prenosa znanja in izkušenj s področja prostovoljnega vodništva v tujino,
•	 vzpostavitev primernih pogojev za opravljanje aktivnosti vodnika PZS v tujini (pravni vidiki, mednarodno priznavanje usposoblje-

nosti, dodatna interna usposabljanja …).

Alpinizem:
•	 začeti izvajati smernice delovanja slovenskega alpinizma,
•	 nadaljevanje izvajanja programa reprezentanc, tako mladinske kot članske, 
•	 predvsem z izmenjavo (tabori) perspektivnih alpinistov povečati mednarodno sodelovanje s tujimi organizacijami.

Športno plezanje:
•	 ustrezno zakonsko urediti vzpostavitev, vzdrževanje, evidence in pogoje ter načine skrbništva za urejena športna plezališča v naravi,
•	 urediti register plezališč ter opraviti izbor skrbnikov, kjer lahko izjemoma kot skrbnik nastopi PZS,
•	 nadgraditi in razširiti sistem evidentiranja registriranih športnikov. 

Gorski športi:
•	 dvigniti kakovostni nivo tekmovanj v lednem plezanju in tekmovalnem turnem smučanju tudi z izvajanjem skupnih državnih 

prvenstev s sosednjimi planinskimi zvezami,
•	 nadgraditi in razširiti sistem evidentiranja registriranih športnikov.
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Turno kolesarstvo:
•	 urediti in promovirati Slovensko turno kolesarsko pot,
•	 skladno s sprejetimi merili vsako leto vsaj dve planinski poti urediti tudi za dvonamensko rabo.

Raziskovalna dejavnost:
•	 izvesti vsaj en raziskovalni projekt letno, z namenom podpore izvedbi programa dela, 
•	 spodbujati dijake in študente za opravljanje seminarskih in diplomskih nalog na temo planinstva ter njihovo analiziranje in sezna-

njanje zainteresirane javnosti z rezultati. 

Mednarodno sodelovanje:
•	 izvajati aktivnosti na mednarodnem področju z namenom promocije PZS v tujini, večjega prenosa znanja, izkušenj in dobrih praks 

iz tujine ter posredovanje le‐teh na vse organizacijske nivoje planinske organizacije,
•	 preko mednarodnih organizacij, v katere je vključena PZS, doseči večjo vključenost planinstva v dokumente Evropske unije,
•	 v skladu s finančnimi možnostmi udeležba imenovanih predstavnikov PZS na sejah matičnih organov mednarodnih organizacij 

(praviloma 1 x letno, če je sestanek v Evropi),
•	 zbiranje, prevajanje in objava uradnih gradiv s področja, kjer ima PZS interes in svojo dejavnost (protokoli, smernice, pripo-

ročila …),
•	 nadaljevanje aktivnega sodelovanja z zamejskimi planinskimi društvi in iskanje vsebinskih povezav s slovenskimi planinskimi 

društvi v tujini.

OKVIRNI PROGRAMI DELA ZA LETO 2015

GOSPODARSKA KOMISIJA PZS

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 izobraže-
vanje osebja, ki dela v planinskih kočah. GK bo v letu 2015 večje projekte izvajala v okviru projektnih skupin.

Sestava in dejavnost GK PZS
Na Zboru gospodarjev, ki bo predvidoma 5. 4. 2014, bodo izvoljeni novi organi GK PZS.

Najpomembnejši projekti
Projekti

Izvajanje projekta za pridobitev znaka »Okolju prijazna planinska koča«

Izvajanje projekta za pridobitev certifikata »Družinam prijazna planinska koča«

Izvedba »info ture« za oskrbnike/najemnike koč na izbranem območju

Izvedba redne letne konference o planinskem gospodarstvu

Izvedba Zbora gospodarjev

Izvedba usposabljanja za oskrbnike planinskih koč

Svetovalna pisarna - kjer lahko posamezna planinska društva lahko dobijo potrebne informacije in navodila glede gradenj čistilnih naprav in ekoloških 
obnov planinskih koč.

Vzorčenje odpadnih vod iz čistilnih naprav na planinskih kočah in svetovanje lastnikom glede izboljšanja delovanja ČN.

Razgovori na pristojnih ministrstvih glede priprave razpisov za sofinanciranje gradenj čistilnih naprav in ekoloških sanacij planinskih koč in sodelovanje pri 
pripravi razpisov

Preostale aktivnosti GK
 Aktivnost

Priprava predloga cen za leto 2015, ki ga potrdi Zbor gospodarjev, in spremljanje upoštevanja cen in popustov v planinskih kočah

Posodobitev in nadgradnja registra planinskih koč

Reševanje odprtih ZK vprašanj med PZS in raznimi PD

Mreženje koč, skupni marketing koč, nadaljevanje projekta

Vzpostavitev rezervacijskega sistema v planinskih kočah

Poenotenje standardov glede ponudbe na kočah ( hrana, namestitev, ...)

Skrb in kontrola nad posegi v gorski prostor

Svetovanje z vidika arhitekturne stroke pri kontroli nad vsemi prostorskimi posegi v gorskem svetu in arhitekturni nadzor

Sodelovanje predstavnika GK PZS v Komisiji za koče in poti CAA

Načelnik GK PZS
Aleš Glavnik 
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KOMISIJA ZA ALPINIZEM PZS

Splošna predstavitev in temeljni namen delovanja
Komisija za alpinizem (KA) je strokovni koordinacijski organ PZS, ki pokriva področje alpinistične dejavnosti. Glavne naloge KA so 
izvajanje sklepov zbora načelnikov, usklajevanje in usmerjanje razvoja slovenskega alpinizma s poudarkom na vrhunskem alpinizmu 
in razvoja mladih perspektivnih alpinistov, vodenje registra alpinističnih kolektivov in njihovih članov, pripravljanje in organiziranje 
različnih akcij z alpinistično vsebino, izvajanje različnih vrst alpinističnih usposabljanj ter podeljevanje nazivov strokovne usposoblje-
nosti, predlaganje kandidatov za dosego statusa vrhunskega športnika s področja alpinizma, podeljevanje alpinističnih priznanj ter 
opravljanje drugih nalog s področja alpinistične dejavnosti. 

Osnovna predstavitev delovanja v načrtovanem letu
Komisija za alpinizem (KA) v 2015 načrtuje 5 rednih sej KA, po potrebi izredne ali dopisne seje ter en redni zbor načelnikov. Zbora 
načelnikov se udeležujejo načelniki vseh slovenskih alpinističnih kolektivov (odsekov, klubov in sekcij (preko 40)). Program 
dela alpinistične dejavnosti je ustaljen in zajema podporo najkvalitetnejšim akcijam v tujih gorstvih, podporo najkvalitetnejšim 
akcijam (vzponom) v domačih in tujih Alpah, programe kategoriziranih vrhunskih alpinistov, slovensko mladinsko alpinistično 
reprezentanco – SMAR (akcije), organizacijo taborov za mlade perspektivne alpiniste doma in v tujini, mednarodno sodelovanje, 
vzgojo in izobraževanje z vsemi tečaji, izpiti in seminarji, sodelovanje z alpinisti veterani, promocijo alpinizma širši ne-alpini-
stični javnosti, tesno sodelovanje s KOTG, predsedstvom in službami PZS, s posameznimi alpinisti ter z zunanjimi sodelavci 
in organizacijami ter ostalo. Poleg ustaljenih programov je v planu tudi nekaj novih akcij in nekaj sprememb pri organizaciji in 
delovanju same KA.

Načrtovana usposabljanja 
Naziv usposabljanja Termin in lokacija Št. udeležencev

Izpiti za alpiniste maj–september, Vršič, Vipava, Dolžanova soteska, slovenske Alpe 50

Izpiti za alpinistične inštruktorje februar–junij, Vršič, Vipava, Dolžanova soteska 15

Licenčni seminar za alpinistične inštruktorje – ledeniška tehnika marec, Vršič 50

Začetni alpinistični tečaj v zimskih razmerah marec, Zelenica 20

Začetni poletni alpinistični tečaj v kopni skali julij, Kamniško sedlo 20

Načrtovane aktivnosti
Naziv aktivnosti Termin in lokacija Št. udeležencev Namen

Zbor alpinistov april 200–300 Neformalno srečanje in druženje alpinistov

Zbor alpinistov veteranov oktober 30–40 Srečanje alpinistov veteranov

Zimski alpinistični tabor v slovenskih stenah februar 15 Plezanje v zimskih razmerah (mladi perspektivni alpinisti)

Plezalni vikend marec 15 Plezanje in druženje mladih perspektivnih alpinistov 
skupaj s člani SMAR

Poletni alpinistični tabor v slovenskih stenah avgust 15 Plezanje v kopni skali (mladi perspektivni alpinisti)

Načrtovane aktivnosti v tujini
Naziv aktivnosti Termin in lokacija Št. udeležencev Namen

Zimski tabor Chamonix oktober, Chamonix 12 Plezanje mladih perspektivnih alpinistov v gorah nad Chamonix-jem

Poletni tabor - Alpe julij 12 Plezanje mladih perspektivnih alpinistov v velikih dolomitskih stenah

Mednarodno srečanje v Angliji maj 2 Spoznavanje angleških sten in angleškega načina plezanja

Srečanje lednih plezalcev, Kandersteg januar, Kandersteg 4 Plezanje zaledenelih slapov v Švici, druženje z evropskimi lednimi plezalci

Srečanje lednih plezalcev, Fournel januar, Fournel 4 Plezanje zaledenelih slapov v Franciji, druženje z evropskimi lednimi 
plezalci

Mednarodno srečanje – Valle Orco september, Valle Orco 2 Plezanje velikih granitnih sten

Tabor alpinističnih družin - Alpe Avgust, Alpe Plezanje in druženje alpinističnih družin

Ženski alpinistični tabor julij, Alpe 15–20 Plezanje in druženje alpinistk različnih generacij

Pomembnejši projekti
Naziv projekta Namen Stanje

Priročnik Alpinistična šola Posodobiti in dopolniti alpinistični priročnik (»alpiročnik«). Alpi-
nistična šola za namen usposabljanja alpinistov

Dopolnitev uradne verzije dopolnjene v letu 2013

Izmenjava s tujimi alpinisti Plezanje in druženje s tujimi alpinisti Dogovarjanje in iskanje možnih držav za izmenjavo

Zbornik slovenski alpinizem 2014 Zajeti in zabeležiti vso pomembnejšo alpinistično aktivnost v 
preteklem letu, doma in v tujini

V začetku leta 2015

Izbor najuspešnejših alpinistov 
v 2014

Promocija in ovrednotenje alpinističnih dosežkov v preteklem letu Izvedeno v januarju
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Pomembnejše novosti
Naziv projekta Namen Stanje

Slovenska mladinska alpinistična 
reprezentanca – SMAR

Sistematična podpora najboljših mladih perspektivnih alpinistov Uresničevanja programa SMAR in nadgraditev 
programa

Delovanje Komisije za alpinizem Izboljšati in optimizirati delovanje KA. Dopolniti delovanje KA, 
kadrovsko in vsebinsko.

Realizacija in analiza sprememb zastavljenih v letu 
2014

Organizirati tematske »okrogle 
mize«

Skupaj s slovenskimi alpinisti spregovoriti o aktualni problema-
tiki alpinizma

Članska alpinistična reprezen-
tanca

Ustanovitev članske alpinistične reprezentance

Aktivnosti SMAR – slovenske mladinske alpinistične reprezentance
Naziv projekta Namen Stanje

Izmenjava s tujimi alpinisti Plezanje s tujimi alpinisti v naših Alpah. Izmenjava idej, nazorov 
in izkušenj.

Plezanje v kopnih stenah Priprave na poletno skalno sezono v maju 2015

Plezanje v stenah pozimi Priprava na zimsko sezono november, december 2015

Poletni plezalni tabor Plezanje v visokih stenah Alp v juliju 2015

Alpe Plezanje v visokih stenah Alp julij in avgust 2015

Zaključek 
Glavna prioriteta delovanja in usmerjanja KA še vedno ostajajo tri aktivnosti: vzgoja in izobraževanje, vrhunski alpinizem ter podpora mladih 
perspektivnih alpinistov. Ob nedavnih, med alpinisti dobro sprejetih, spremembah pri načrtovanju ter izvajanju procesov vzgoje in izobraževa-
nja, ostaja glavna skrb KA razvoj, usmeritev in dolgo(kratko)ročna vizija slovenskega vrhunskega alpinizma. KA mora v prihodnje vzpostaviti 
boljšo komunikacijo med KA in vrhunskimi alpinisti (stroko) ter načelniki odsekov in klubov. Brez sodelovanja verjetno ne bo optimalnih 
rezultatov. Poleg tega so nujne spremembe v vsebini, načinu in pri kadrih KA. Pretekli uspehi slovenskega alpinizma, ki so Slovenijo uvrstili 
med najmočnejše alpinistične dežele, so lahko dobra popotnica in usmeritev mladim alpinistom. Po drugi stani pa so lahko breme in dajejo 
lažno samozavest, ki se hitro lahko izgubi. Naslednjih nekaj let bo zelo pomembnih, da se bo slovenski alpinizem obdržal v stiku s alpinistično 
svetovno špico. Eden od ukrepov je tudi vzpostavitev Slovenske mladinske alpinistične reprezentance – SMAR, s katero bodo imeli mladi 
perspektivni alpinisti boljše pogoje za uresničevanje lastnih alpinističnih ciljev in vizij. Glede na splošno stanje v slovenski in evropski družbi 
se bo tudi alpinizem moral prilagoditi spremembam. To bo v prihodnje velik izziv tako za KA kot tudi za vse (predvsem vrhunske) alpiniste.

Načelnik KA PZS
Miha Habjan

KOMISIJA ZA PLANINSKE POTI PZS

Naloge komisije, poleg določenih v Statutu PZS ter Poslovniku UO PZS in Predsedstva UO PZS so:
•	 Pospešuje dejavnost na področju planinskih poti, s tem, da zagotavlja vsebinske in druge pogoje za delovanje,
•	 skrbi, da je vzdrževanje planinskih poti v skladu Z zakonom o planinskih poteh, splošnimi načeli varstva narave in stališči KVGN PZS,
•	 skrbi za usposabljanje markacistov, 
•	 skrbi za sodobno,odgovorno in varno izvajanje aktivnosti na planinskih poteh,
•	 skrbi za povezovanje znotraj komisij PZS ter sorodnimi organizacijami v Republiki Sloveniji in v tujini, v skladu z načeli mednaro-

dnega sodelovanja PZS,
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•	 sklicuje Zbore markacistov, določi predlog dnevnega reda in sklepov ter gradivo za zbore,
•	 izvršuje sklepe Zbora markacistov, Skupščine PZS in UO PZS,
•	 med dvema Zboroma markacistov opravlja tudi njegove naloge,
•	 vodi seznam markacistov in inštruktorjev markacistov,seznam izdanih značk markacist PZS in diplom inštruktor markacist, 
•	 vodi seznam obhodnic (veznih, krožnih in točkovnih poti – v nadaljnjem besedilu: obhodnic),
•	 izdaja značke in potrdila za prehojeni: Slovensko planinsko pot, Razširjeno slovensko planinsko pot, 
•	 pripravi predlog finančnega načrta za svoje področje ter ga pošlje UO PZS,
•	 predlaga program usposabljanja markacistov in inštruktorjev ter ga da v potrditev KUP PZS,
•	 sprejema program delovnih akcij ter jih organizira in vodi,
•	 vodi in organizira tečaje, seminarje, predavanja in druge oblike usposabljanja in usposabljanja markacistov v skladu s svojim pro-

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

Organi komisije bodo izvoljeni na volilnem Zboru markacistov 2014.
Izvršni odbor KPP
Stalni odbori KPP so:
•	 Odbor za tehnična vprašanja,
•	 Odbor za usposabljanje,
•	 Odbor za dokumentacijo. 

Odbor za tehnična vprašanja
Akcije tehnične skupine         
Izvedlo bi se 25 akcij in 5 intervencij v visokogorju in sredogorju trajale bi 55-60 dni, 100 markacistov (nekateri večkrat) okrog 5000 
ur dela. Lesena varovanja (ograje, stopnice, lestve)na glede na kategorijo poti, v skupni dolžini 5000 m. Akcije v letu 2014 naj bi potekale 
ob pomoči helikopterjev SV, ki bi na določene mesta pripeljali tovor v 15 urah naleta.

Nove usmerjevalne table:
število Sponzor oz. plačnik Kovinski drogovi nosilci

200 FŠO v okviru razpisa za table - FUNANCIRANJE (pol društvo – pol FŠO) 90 200

100 Čezmejni in turistični projekti 50 100

Prav tako se predvideva servisiranje strojev in nabava potrošnega material, zaščitnih sredstev in opreme.
Nabava novega orodja za uporabo predvsem pri ekoloških sanacijah in utrjevanju poti ter varovalne opreme. 

Odbor za dokumentacijo
•	 Dejavnost v letu 2015:
•	 sledenje in evidentiranje sprememb planinskih poti na terenu,
•	 nadgradnja spletnega registra planinskih poti in strokovnega kadra,
•	 urejanje mejnih odsekov poti med OPP,
•	 urejanje lastniških razmerij in skrbništva poti,
•	 urejanje spremljajočih podatkov planinskih poti,kot so smerne table in varovalna oprema,
•	 podporne aktivnosti,
•	 oživitev obhodnic in popularizacija.

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

Pregled usposabljanj:
Naziv usposabljanja Termin in lokacija Št. udeležencev

Tečaj za markaciste PZS 2 x maj – 4 dni 
september – 4 dni; 
planinske koče v Sloveniji

25 
25
skupaj 50

Licenčno izpopolnjevanje 4 x maj, junij,
avgust, september; 
planinske koče v Sloveniji

50
25
skupaj 100

Zaključek tečaja za markaciste PZS – 2014 maj, Dom dr. Klementa Juga v Lepeni
september, Koča pri Jelenovem studencu 

30
30
skupaj 60

Usposabljanje za nove člane tehničnih ekip november,
planinska koča v Sloveniji

15

Tečaj za motorno žago termin določen naknadno, Postojna  2 x 40
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Tečaj za markaciste inštruktorje termin določen naknadno, planinske koče v Sloveniji 4

Usposabljanje za nove člane interventne tehnične ekipe termin določen naknadno, planinske koče v Sloveniji 5

Usklajevalni seminar termin določen naknadno, planinska koča v Sloveniji vsi inštruktorji

Čezmejne povezave planinskih poti
Naziv aktivnosti Termin in lokacija Št. udeležencev in vodja Namen

Sestanek čezmejnih povezav z Italijo Posočje 15 KPP PZS, FVG santieri CAI Izmenjava podatkov in skupno sodelovanje(akcije),po-
vezave južne meje

Sestanek čezmejnih povezav z Avstrijo Gorenjska 15 KPP PZS, Öav, OTK, NF Nadaljnje sodelovanje z skupnimi akcijami na meji 
izmenjava podatkov o poteh.

Sestanek čezmejnih povezav BMU 5 markacistov inštruktorjev 
KPP

Prenos znanja in pospešiti enoten način uporabe 
Knafelčeve markacije

Sestanek čezmejnih povezav Hrvaška 6 markacistov inštruktorjev 
KPP

Izmenjava podatkov in markacistov ter skupno sode-
lovanje

Delo v odborih za planinske poti v MDO PD
Zaradi bolj usklajenega dela na terenu so v okviru MDO PD-jev ustanovljeni Odbori za planinske poti. Na vsakoletnih zborih se zbrani 
markacisti pomenijo o vseh problemih, ki se pojavljajo pri vzdrževanju planinskih poti in si izmenjajo izkušnje. 

Srečanje odborov za planinske poti v letu 2015
ODBOR ZA PLANINSKE POTI/vodja DATUM KRAJ

SAVINJSKA januar–marec SAVINJSKA

NOTRANJSKA januar–marec NOTRANJSKA

GORENJSKA januar–marec GORENJSKA

PRIMORSKO-NOTRANJSKA januar–marec PRIMORSKO-NOTRANJSKA 

POSOŠKA januar–marec POSOŠKA

POMURSKA januar–marec POMURSKA

PODRAVSKA januar–marec PODRAVSKA

KOROŠKA januar–marec KOROŠKA

DOLENJSKA januar–marec DOLENJSKA

LJUBLJANSKA januar–marec LJUBLJANSKA

ZASAVSKO-POSAVSKA januar–marec ZASAVSKO-POSAVSKA

KAMNIŠKO – BISTRIŠKI januar–marec KAMNIŠKO–BISTRIŠKI

Delo na planinskih poteh po posameznih OPP v MDO
Vsak OPP v MDO organizira vsaj 1–2 skupni akciji dela na poteh,sodelovanje z drugimi OPP-ji. 

Projekti, ostale aktivnosti
Naziv projekta, aktivnosti Namen

Zbor markacistov

SPP SPP deliti na etape in predstaviti v medijih

Razširjena SPP Promovirati večji obisk točk

Predstavitve na sejmih Predstavitev dela markacistov 

Brošura Markacist Predstavitev markiranja 

Tončkov dan Dan markiranja vseh markacistov PZS

Načelnik KPP PZS
Igor Mlakar

KOMISIJA ZA ŠPORTNO PLEZANJE PZS

Splošna predstavitev in temeljni namen delovanja
Komisija za športno plezanje 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 (tekmo-
valci, inštruktorji, trenerji, sodniki, postavljavci 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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Podatki o številu vključenih odsekov: okoli 45.
Osnovna predstavitev delovanja v načrtovanem letu za organ in za podrejene organe 

Plan in opis dela termin

Organizacija
-registracija klubov
-urejanje spletne strani
-sodelovanje FŠ in MŠŠ
-sodelovanje mednarodna zveza IFSC
-priprava razpisov za vse dejavnosti
-kategorizacija
-registracija šp. plezalcev

Celo leto

Državno prvenstvo republike Slovenije za vse kategorije
-izdaja tekmovalnih licenc
-izvedba tekem po programu 

17. maj–29. november

Članska in mladinska reprezentanca
- nastopi obeh ekip po programu
- treningi obeh ekip po programu

celo leto

Šolska športna tekmovanja
-izvedba prvenstva OŠ

11. april

Urejanje in opremljanje slovenskih plezališč
-razpis za opremo
-opremljanje po programu

celo leto

Strokovno izobraževanje
- Izpiti za športne plezalce 1 
- seminar in izpiti za inštruktorje šp. plezanja 2
- seminar in izpiti za trenerje šp. plezanja 
- licenčni seminar za inštruktorje šp. plezanja 1
- licenčni seminar za sodnike 

celo leto v skladu z razpisi

Razglasitev najuspešnejših športnikov za 2014 januar 2015

Svetovni pokal Kranj: težavnost, finale 14.–15. november

Varstvo narave celo leto

Plezalna stena Kranj
-upravljanje v skladu s pogodbo
-vadba klubov in zunanjih najemnikov
-izvedba vseh vrst treningov reprezentanc
-izvedba seminarjev in izpitov za vse profile strokovnih delavcev

celo leto

Načrtovana usposabljanja (tečaji, seminarji, izpopolnjevanja, šole)
Naziv usposabljanja Termin in lokacija Št. udeležencev

Izpiti za športne plezalce Januar, Kranj 100

seminar in izpiti za inštruktorje šp. plezanja 2 februar–maj

Kranj, Ljubljana, Dolžanova soteska 15

Seminar in izpiti za trenerja šp. plezanja celo leto, po Sloveniji 15

licenčni seminar za inštruktorje šp. plezanja 1 januar, Kranj 50

Licenčni seminar za sodnike marec, Ljubljana 25

Načrtovane aktivnosti (srečanja, tekmovanja, tabori …)
Naziv aktivnosti Termin in lokacija Št. udeležencev in vodja Namen

DP v težavnosti in balvanih 17. maj–29. november, Po 
Sloveniji

Tekmovanja v 3 kategorijah
vodja: Tomo Česen

Nacionalni sistem tekmovanja

Prvenstvo srednjih šol 21.–22. januar, Ljubljana-
-Šentvid

160, vodja: Andrej Kokalj Promocija športnega plezanja v srednjih šolah

Prvenstvo Osnovnih šol 11. april, Kranj 290, vodja: Albin Simonič Promocija športnega plezanja v Osnovnih šolah

Svetovni pokal težavnost in balvani celo leto po koledarju 
mednarodne zveze IFSC

članska reprezentanca,
vodja: Roman Krajnik

Udeležba na svetovnem pokalu

Evropsko prvenstvo težavnost termin in kraj še ni določen članska reprezentanca,
vodja: Roman Krajnik

Udeležba na evropskem prvenstvu

Evropsko prvenstvo balvani termin in kraj še ni določen članska reprezentanca,
vodja: Roman Krajnik

Udeležba na evropskem prvenstvu

Svetovno mladinsko prvenstvo termin in kraj še ni določen mladinska reprezentanca
Vodja: Anže Štremfelj

Udeležba na svetovnem mladinskem prvenstvu:

Evropsko mladinsko prvenstvo, Težavnost termin in kraj še ni določen mladinska reprezentanca,
vodja: Anže Štremfelj

Udeležba na evropskem prvenstvu

Evropsko mladinsko prvenstvo, balvani termin in kraj še ni določen mladinska reprezentanca,
vodja: Anže Štremfelj

Udeležba na evropskem prvenstvu
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Razglasitev najuspešnejših športnih 
plezalcev za leto 2014

januar 2015, Domžale vodja: Tomo Česen Promocija šp. plezanja

Pomembnejši projekti
Naziv projekta Namen Stanje

Projekt opremljanja slovenskih plezališč Opremljanje novih smeri in preopremljanje starih v vseh slovenskih plezališčih Projekt teče že vse od leta 2000 

Svetovni pokal Kranj – težavnost Domača tekma svetovnega pokala – 20. obletnica 14.–15. november

Zaključek državnega prvenstva Kranj Zaključek v obeh disciplinah za vse kategorije 27.–29. november

Strokovni sodelavec PZS      Načelnik KŠP PZS
Tomo Česen        Aleš Pirc

KOMISIJA ZA TURNO KOLESARSTVO ZA LETO 2015

Splošna predstavitev in temeljni namen delovanja Komisije za turno kolesarstvo
Komisija za turno kolesarstvo (KTK) PZS skrbi za razvoj turnega kolesarstva v okvirih PZS z dvema osnovnima nalogama: 
•	 usmerjanjem dejavnosti turnih kolesarjev (TK) v PD s poudarkom na varstvu narave in 
•	 izobraževanjem turnih kolesarjev in turnokolesarskih vodnikov. 

V PD so turni kolesarji organizirani na dva načina:
•	 v turnokolesarskih odsekih ali
•	 v okviru dejavnosti drugih odsekov,

odločajo se za tisto obliko, ki bolj ustreza razmeram v posameznem društvu.

Komisija ima izvršni odbor in strokovno komisijo, za posamezne specifične naloge se oblikujejo projektne skupine. 

Osnovna predstavitev delovanja KTK v letu 2015
Načrtovana dejavnost KTK v letu 2015:
•	 usposabljanje za turnokolesarske vodnike I,
•	 usposabljanje za inštruktorje turnega kolesarstva PZS, 2. del, kolesarske vsebine,
•	 sodelovanje s FŠ pri izvedbi izbirnega predmeta Turno kolesarstvo,
•	 turnokolesarski tabor,
•	 izvajanje projekta Slovenske turnokolesarske poti,
•	 organizacija spomladanske in jesenske kolesarske ture KTK PZS,
•	 organizacija Kramp turc, tradicionalnih skupnih delovnih akcij turnih kolesarjev in markacistov na planinskih poteh,
•	 zbor turnih kolesarjev PZS, 
•	 promocija turnega kolesarstva v skladu s Priporočili turnim kolesarjem PZS: elektronska promocijska predstavitev, zgibanka, domača 

stran PZS, kolesarske spletne strani, turistični sejmi na katerih se predstavlja PZS, planinska srečanja, itd.
•	 obveščanje članstva PZS in PD z neposredno e-pošto, 
•	 urejanje podstrani KTK na domači strani PZS,
•	 predstavitvena predavanja o turnem kolesarstvu (na MDO PD, v PD) in splošna predavanja s kolesarsko tematiko v prostorih PZS,
•	 sodelovanje z drugimi organizacijami, ki spodbujajo razvoj turnega kolesarstva v okviru Slovenske kolesarske pobude (KZS, KGK 

Volja, STO, GIZ za pohodništvo in kolesarstvo),
•	 sodelovanje pri pripravi zakonodajnih aktov, ki so povezani s turnim kolesarstvom,
•	 aktivnosti povezane z nastankom Slovenske turnokolesarske poti.

Načrtovana usposabljanja KTK
Naziv usposabljanja Termin in lokacija Št. udeležencev

TKV I 6 dni, termin in lokacija še ni določena 20

Licenčno izpolnjevanje turnih kolesarjev 2 dni, termin in lokacija še ni določena 20

Usposabljanje za inštruktorje turnega kolesarstva PZS čas trajanja, termin in lokacija še ni določena 6

Načrtovane aktivnosti
Naziv aktivnosti Termin in lokacija Št. udeležencev Namen

Spomladanska tura KTK april, lokacija še ni določena 20 srečanje TK iz vse Slovenije

Kramp turce maj, lokacija še ni določena 50 skupne delovne akcije markacistov in TK na planinskih poteh

TK tabor avgust, lokacija še ni določena 20 kolesarske ture, druženje in izobraževanje

Jesenska tura KTK oktober, lokacija še ni določena 20 srečanje TK iz vse Slovenije

zbor turnih kolesarjev november, Ljubljana 30 srečanje načelnikov TKO in TKV
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Načrtovane aktivnosti v tujini – ne načrtujemo

Pomembnejši projekti
Naziv projekta Namen Stanje

zgibanka: Turno kolesarstvo pri PZS promocija turnega kolesarstva trajna dejavnost

elektronska predstavitev dejavnosti KTK promocija turnega kolesarstva trajna dejavnost

priprava turnokolesarskega učbenika usposabljanje TK triletni projekt 2012 - 2014

Pomembnejše novosti
Naziv projekta Namen Stanje

usposabljanje za inštruktorje turnega kolesarstva usposabljanje 1. izvedba

razširitev turnokolesarskega učbenika z novimi vsebinami usposabljanje TK dvoletni projekt 2015 - 2016

Zaključek 
V letu 2015 nas poleg že utečenih aktivnosti čakajo naslednje naloge:
•	 prva izvedba usposabljanja inštruktorjev turnega kolesarstva,
•	 razširitev turnokolesarskega učbenika v okviru dvoletnega projekta priprave učbenika in
•	 poglobitev sodelovanja s Fakulteto za šport, s turnimi kolesarji sosednjih držav, z GIZ za pohodništvo in kolesarstvo.
•	 izvajanje projekta Slovenske turnokolesarske poti

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,
•	 razširitvi oblik sodelovanja z Mladinsko komisijo PZS,
•	 postopnemu odpiranju planinskih in drugih poti v naravnem okolju za dvonamensko rabo (hojo in kolesarjenje),
•	 komisija se bo v okviru PZS in preko organov PZS prizadevala za sooblikovanju takšne okoljske zakonodaje, ki bo vzpostavila jasen 

in razumno omejevalen sistem pravil gibanja kolesarjev po poteh v naravnem okolju in
•	 komisija se bo v okviru PZS in preko organov PZS prizadevala za utrditev povezav z drugimi športnimi organizacijami, ki gojijo 

turno kolesarstvo, v okviru Slovenske kolesarske pobude, s turističnim gospodarstvom in s tujino.

Načelnik KTK PZS 
Jože Rovan

KOMISIJA ZA VARSTVO GORSKE NARAVE PZS

Sestava in dejavnost KVGN
Na Zboru KVGN 22. 2. 2014 so bili izvoljeni novi organi KVGN. Predvidevamo izvedbo 4 sej v letu 2015.

Celoletne aktivnosti:
•	 Ažurno in kritično spremljanje stanja in posegov v gorsko okolje ter informiranje javnosti o nedovoljenih posegih.
•	 Priprava strokovnih stališč do načrtovanja različnih dejavnosti in prostorskih posegov v gorsko naravo in okolje nasploh.
•	 Priprava strokovnih predlogov, pripomb in dopolnitev novih pravnih aktov, katerih izvajanje vpliva na stanje narave in okolja v 

gorskem svetu.
•	 Aktivnejše sodelovanje in povezovanje KVGN z odbori VGN pri MDO PD (izvedba razširjene seje KVGN).

Posamezne akcije:
•	 Organizacija in izvedba tečaja za varuhe gorske narave (VGN). 
•	 Izvedba licenčnega izpopolnjevanja za VGN v okviru letnega zbora KVGN 2015.
•	 Letni zbor delegatov KVGN.
•	 Strokovna ekskurzija KVGN v zavarovano območje (v Sloveniji ali v tujini).
•	 Sodelovanje v mednarodni komisiji za varstvo gorske narave KONSAR pri CAA.
•	 Priprava kodeksa Varstvo in vrednotenje gora in posegi v gorsko okolje: vizija, cilji, usmeritve.
•	 Priprava ocene stanja planinskih koč z vidika onesnaževanja gorskega okolja (čiščenje odpadnih voda, odpadki, prometna obreme-

nitev, zvočno in svetlobno onesnaževanje, raba lokalnih virov pitne vode, zmanjševanje uporabe vode v plastenkah itd.).

Pripravila: Načelnica KVGN PZS
Irena Mrak
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MLADINSKA KOMISIJA PZS

Mladinska komisija PZS je eden od najmočnejših členov Planinske zveze Slovenije. Skrbi za najmlajšo populacijo ljubiteljev planin. Svoje 
aktivnosti ima razporejene na različnih področjih: od orientacije, izobraževanja za mlade in dela z mladimi, družabnosti in še bi lahko 
naštevali. Delujemo na različnih projektih znotraj in zunaj meja Slovenije. Smo stalni član YC UIAA, sodelujemo pa tudi s prostovolj-
nimi organizacijami v Sloveniji. Mladinska komisija ima v skrbništvu tudi Planinsko učno središče Bavšica, s katerim skrbno upravlja.

Odbori MK PZS
•	 Odbor za orientacijo,
•	 Odbor za delo mladih,
•	 Odbor za delo z mladimi,
•	 Programski svet PUS Bavšica.

Članstvo
Število mladinskih odsekov: 131

Mladinska komisija bo v letu 2015 delovala na vseh dosedanjih področjih. Trudili se bomo navezati čim več stikov, pridobiti finančna 
sredstva na čim več razpisih in tako postati finančno samostojnejši. 
Nadaljevali bomo s postopki pridobivanja sredstev, ki nam bodo zagotovil zaposlitev samostojnega strokovnega delavca na področju 
dela z mladimi.

Načrtovana usposabljanja:
Naziv usposabljanja Predviden termin in lokacija Št. udel.

Zimska planinska šola Začetek marca, naknadno 10

Seminar družabnosti v gorah 15.–17. 5. 2015, PUS Bavšica 20

Usposabljanje za mentorja planinskih skupin 11.–19. 7. 2015, PUS Bavšica 25

Neformalno izobraževanje za mladinskega voditelja 25. 7.–2. 8. 2015, PUS Bavšica 25

Šola gibanja po zahtevnih in zelo zahtevnih poteh začetek septembra, naknadno 10

Izpopolnjevanje za mentorje planinskih skupin 12., 13. 9. 2015 PUS Bavšica 25

Seminar orientacije 24.–27. 9. 2015, Dom na Menini planini 15

Tečaj orientacije 1.–4. 10. 2015, Dom na Menini planini 10

Izpopolnjevanje za vaditelje orientacije 10., 11. 10. 2015, Andrejev dom na Slemenu 10

Seminar za organizatorje in traserje POT 23.–25. 10. 2015, Koča na Kopitniku 10

Načrtovane aktivnosti:
Naziv aktivnosti Termin in lokacija Št. udel. Namen

Tekmovanje Mladina in gore regijska: novembra, naknadno državno: 
januarja (Idrija)

380 tekmovanje v planinskem znanju

Slovensko planinsko orientacijsko tekmovanje SPOT maj 2015, naknadno (v sodelovanju z MK 
PZS organizira Gorenjsko-dolenjska liga)

300 državno orientacijsko tekmovanje

Planinsko orientacijsko tekmovanje POT celo leto, cela Slovenija 500 regijska tekmovanja – kvalifikacije za SPOT

Orientacijska tekmovanja Eksponent naknadno 50 popestritev orientacije

Srečanje mladinskih voditeljev september 2015, naknadno 30 povezovanje in družabnost v gorah

Nagradni tabor za zmagovalce SPOT in MIG ter ekološki tabor 19.–25. 7. 2015, PUS Bavšica 25 nagrada zmagovalnim ekipam MIG, POT

Nagradna slovesnost za dobitnike zlatega znaka akcije 
Mladi planinec in za mladino, ki je uspešno opravila Pla-
ninsko šolo 

ob Dnevu slovenskih planincev 2015, 
naknadno

40 nagradni izlet za mlade planince

Zbor MO november 2015, Ig 50 zbor predstavnikov MO 

Načrtovane aktivnosti v tujini
Naziv aktivnosti Termin in lokacija Št. udeležencev Namen

Udeležba na seji YC UIAA naknadno 2 povezava z drugimi organizacijami

Pomembnejši projekti:
Naziv projekta Namen Stanje

Spletna stran Ciciban in Mladi planinec ureditev lastnega tabornega prostora MK PZS Nadaljevanje projekta iz leta 2014 (predvideno končanje v letu 2016).

Balkansko planinsko orientacijsko 
tekmovanje

Sodelovanje in druženje na področju orienta-
cije v sklopu BMU

Po najboljših napovedih prva izvedba v letu 2015

Dan planincev 2015 Program namenjen otrokom in mladim
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Zaključek
V letu 2015 se bomo posvetili izvajanju usposabljanj z različnih področjih, ki zadevajo delo članov MK, torej MO. Nadaljevali bomo z 
že utečenimi akcijami, ki so namenjene predvsem delu z otroki in mladimi (aktivnosti mentorjev PS, seminar družabnosti, MV …). V 
določene projekte vstopamo tudi sproti, sam programski plan pa bo prav gotovo odvisen tudi od prihodnjega vodstva MK, saj nas na 
Zboru 2014 čakajo volitve načelnika in IO MK PZS.

Načelnik MK PZS
Matej Ogorevc

VODNIŠKA KOMISIJA PZS

V letu 2015 bo osnovna naloga Vodniške komisije in njenih dveh podkomisij – za usposabljanje ter kategorizacijo in registracijo – izva-
janje tečajev in izpopolnjevanj ter skrb za ažurno vodenje evidenc vodnikov PZS.

Nadaljevati z enotnim usklajevanjem inštruktorjev; IPV naj bi imeli tudi v tem letu svoje usklajevanje.

Povezovanje med komisijami znotraj PZS, predvsem z mladinsko, nas še vedno ne razveseljuje. V tej smeri je treba še krepiti sodelovanje. 
Tudi v tem letu bomo razpisali tečaj za prehod mentorjev planinskih skupin v vodnik PZS kategorije A.

Komisija za turno kolesarstvo nas že z aktivnostmi, ki se navezujejo na pohodništvo, vabi k tesnejšemu povezovanju. Prav tako komisija za 
pota in ne nazadnje tudi Komisija za alpinizem. Kot nosilci varnega in strokovnega vodenja pri gibanju v gorah pa se moramo odločneje 
vključiti v preventivno dejavnost, ki skrbi za varnost obiskovalcev slovenskih gora.

V letu 2015 bomo nadaljevali sodelovanje z ZGVS in GRZS.

Neizpodbitno pa je tudi dejstvo, da smo vodniki PZS še vedno premalo prepoznavni. Torej se moramo tudi v letu 2015 še odločneje 
vključevati v »planinsko dogajanje«, poskrbeti je treba za stalno in izčrpno informiranje javnosti v medijih.

Tekoče spremljanje problematike in hitro reševanje.

Glede na spremembo statuta in pravilnika o priznanjih, se bomo trudili za spremembo le-teh, za uveljavitev stanja, ki je bilo pred spremembo. 

Načelnik VK PZS 
Franc Gričar

ODBOR GORE IN VARNOST

Odbor Gore in varnost sestavljajo predstavniki PZS in GRZS, ki bodo program dela odbora za leto 2015 predvidoma sprejeli jeseni 2014.

ODBOR ZA USPOSABLJANJE IN PREVENTIVO PZS
 
Splošna predstavitev in temeljni namen delovanja Odbora za usposabljanje in preventivo

Odbor za usposabljanje in preventivo (OUP) je najvišje strokovno telo Planinske zveze Slovenije in skrbi za enotno doktrino Planinske 
zveze Slovenije, za uresničevanje skupnih organizacijskih in vsebinskih načel usposabljanja strokovnih delavcev v športu na področju 
planinstva ter za razvojne, svetovalne in strokovne naloge s tega področja. Je nosilec vseh programov usposabljanj znotraj Planinske 
zveze Slovenije.

Osnovna predstavitev delovanja OUP v letu 2015
•	 Načrtovana dejavnost OUP v letu 2015:
•	 Sodelovanje pri pripravi strokovnega posveta Odbora gore in varnost.
•	 Priprava in izdaja zloženk z vzgojno-izobraževalno vsebino.
•	 Sodelovanje s Katedro za gorništvo z aktivnostmi v naravi Fakultete za šport.
•	 Spremljanje novosti na področju opreme in materialov za alpinizem in gorništvo, ter o ugotovitvah seznaniti vse nosilce usposabljanj 

na PZS naletnih usklajevanjih inštruktorjev PZS.
•	 Sodelovanje pri pripravi programov usposabljanj komisij PZS in ponovni potrditvi pri Strokovnem svetu za šport.
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Načrtovana usposabljanja OUP
Naziv usposabljanja Termin in lokacija Št. udeležencev

Skupni seminar za inštruktorje PZS Januar, oktober 25

Usklajevalni seminar za inštruktorje PZS September 25

Zaključek 
Odbor za usposabljanje in preventivo si bo prizadeval za dobro in strokovno sodelovanje s komisijami PZS in različnimi zunanjimi 
inštitucijami. Velik pomen in teža pa bosta na preventivni dejavnosti in vzgojno-izobraževalni. 

Pripravil: Matjaž Šerkezi, strokovni sodelavec
Vodja OUP PZS

Franc Kadiš

ODBOR ZA ZALOŽNIŠTVO IN INFORMIRANJE PZS

Odbor za založništvo in informiranje je strokovno telo, ki skrbi za razvojne, svetovalne in strokovne naloge na področju založništva in 
planinskih medijev ter usklajuje njihovo delo in programske zasnove.

Predviden plan izdaj za leto 2015:
•	 2–4 planinske vodnike, torej vodnike za hojo po slovenskih gorah,
•	 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 po redakcijskem načrtu 1 : 25.000
•	 1–2 planinski karti po redakcijskem načrtu 1 : 50.000.

Planinski vodniki Plezalni vodniki Ostali vodniki Izdaje za otroke Učbeniki in ostalo Leposlovje

za hojo po slovenskih 
gorah

vodnik po opremljenih 
večraztežajnih smereh 
v Sloveniji

vodnik za zimsko po-
hodništvo (predvsem 
lažji izleti)

planinski izleti za otroke vodnik po gorskih rast-
linah

humoristične kratke 
zgodbe (morda Peter 
Muck)

delovni zvezek z nalogami 
za otroke (križanke, nalo-
ge, pobarvanke itn.) ALI 
igralne karte s planinskimi 
kočami

MORDA TUDI
varno v gore pozimi 
(hoje, krplje, turno 
smučanje, plazovi)

Vodja OZI PZS
Slavica Tovšak

PLANINSKI VESTNIK

Leto 2015 bo 120. leto, odkar izhaja Planinski vestnik, za revijo pa bo to 115. letnik 

Poslanstvo, vizija in vsebinska zasnova PV bodo tudi v letu 2015 skladni s sodobnimi trendi evropskih oziroma svetovnih planinsko-
-gorniško-alpinističnih revij. Ciljna publika revije so vsi ljubitelji narave, ki želijo občasno preživeti del prostega časa v gorah ali jih za-
nima gorski svet. Vsebina bo zasnovana tako, da bodo bralci, naročniki v reviji našli vse tisto, kar v gorah tudi potrebujejo, od nasvetov, 
zanimivih pogovorov, zabavnega branja, do predlogov in opisov poti. Na ta način planinski vestnik tudi promovira delovanje Planinske 
zveze Slovenije in posameznih planinskih društev.

Tako kot do zdaj bomo skušali predstaviti čim več planinskih aktualnih tem (tem meseca) in v intervjujih objavljati čim več zanimivih 
planinskih osebnosti. Spremljali bomo delo organov PZS in predstavili bralcem njihovo dejavnost. Upoštevali bomo anketo o željah 
bralcev naše revije iz leta 2012. 

V letu 2015 bo Planinski vestnik izšel vsak mesec v sedanjem formatu (A4), vezan z žico, na 72 straneh. Vsak mesec (z izjemo avgusta) 
bomo izdali prilogo rubriko Z nami na pot, kjer sta dve reportaži in osem opisov s priročnimi zemljevidi. V planu imamo izdajo dveh 
malih vodničkov, tako kot v prejšnjih letih. 
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Uredniška politika:
•	 Imeti vsak mesec temo meseca.
•	 Objavljati komentarje.
•	 Vsak mesec objavljati informacije in predstavitve gorskih skupin, gora, tur, vzponov (8 opisov v rubriki Z nami na pot, vsako leto 

dva mala vodnička).
•	 Objavljati prispevke o testih opreme. 
•	 Objavljati strokovne vsebine s poudarkom na varnosti v gorah in varovanju gorske narave. 
•	 Predstavljati ljudi, ki v planinstvu in alpinizmu izstopajo.
•	 Doseči ravnovesje vsebin (literarni članki, usposabljanje, zgodovina, alpinizem, naravovarstvo …).
•	 Udeležba na vseh pomembnejših planinskih, gorniških, alpinističnih dogodkih in aktivno sodelovanje pri pripravi pomembnih 

dogodkov (lahko tudi samostojna organizacija, npr. okrogle mize ipd).

Splošni cilji:
•	 Ohraniti prisotnost v radijskih in TV medijih, ohraniti prisotnost v drugih medijih in spletnih straneh. 
•	 Sodelovanje pri skupnih projektih, ki so zanimivi za celotno planinsko organiziranost.
•	 Promocija delovanja Planinske zveze Slovenije in planinskih društev.
•	 Izvajanje uredniške zasnove in programskih izhodišč Planinskega vestnika za obdobje 2011–2014. 
•	 Izvajanje Smernic PZS na področju planinskih medijev.
•	 Tesnejši stik s komisijami in odbori PZS, iskanje medsebojnih sinergij z drugimi dejavnosti v PZS na področju marketinga in trženja 

storitev in blaga, uskladitev s CGP, kjer bo to mogoče.
•	 Funkcionalna povezava s Planinsko založbo in vsemi drugimi izdajateljskimi aktivnostmi PZS.

Operativni cilji: 
•	 Ohraniti število strani (72).
•	 Redno izdati 12 številk revije.
•	 Boljša promocija, oglaševanje, trženje in distribucija.
•	 Pestrejša vsebina spletne strani PV. 
•	 Povezava programskih rešitev (uredniška aplikacija, spletno kazalo, honorarji).
•	 Organiziranje skupnih okroglih miz ter posvetov.
•	 Propagiranje in predstavitve planinskih edicij Planinske založbe.

Uredništvo Planinskega vestnika
Odgovorni urednik

Vladimir Habjan

RAZISKOVALNA SKUPINA PZS 

RS PZS, ki ima osnovo za delovanje v Statutu PZS, bo delovala v skladu s sprejetim Pravilnikom o delu RS PZS. Z ozirom na številna po-
dročja dela, ki si jih je zastavila, bo po potrebi kadrovsko dopolnila krog članov. Povezovala se bo s posameznimi mentorji na fakultetah 
in jih z ozirom na potrebe PZS animirala za mentorstvo pri diplomskih nalogah.

Področja dela, ki bodo predstavljala temelj raziskav:
•	 Mladi in izobraževanje.
•	 Psihologija in gorništvo.
•	 Medicina in športni trening.
•	 Varstvo narave.
•	 Varnost in oprema.
•	 Planinske koče in poti.
•	 Evidentiranje arhivskega gradiva povezanega z gorništvom.
•	 Prostovoljno vodništvo in izobraževalni programi.
•	 Sodne prakse in nesreče v gorah.
•	 Družinsko gorništvo.
•	 Mreženje planinskih koč.
•	 Planinstvo, gorništvo in alpinizem kot sestavine športno turistične ponudbe.

Izbrane naloge z dobrimi rezultati bo RS posredovala javnosti, medijem in komisijam PZS. V ta namen bo po potrebi izpopolnila merila 
za ocenjevanje in vrednotenje diplomskih in drugih raziskovalnih del. Organizirala bo okrogle mize in predstavila rezultate določenih 
raziskav.

V primeru uspešne registracije pri Agenciji za raziskovalno dejavnost RS, se bo prijavljala na razpisane projekte, ki bodo usmerjeni na 
gorniške raziskave.
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Člani RS PZS bodo permanentno sodelovali z laboratorijem v Padovi, ki se ukvarja s proučevanjem materialov, ki so pomembni za 
planinstvo. Sodelovali bodo z laboratorijem za Eksperimentalno mehaniko na Fakulteti za strojništvo. 

RS PZS se bo povezovala s komisijami PZS, jim predstavila posamezne raziskovalne naloge in na njihovo pobudo sodelovala pri iskanju 
študentov in mentorjev za določeno raziskavo z gorniško tematiko.

Člani RS PZS se bodo udeleževali mednarodnih konferenc, kjer bodo obravnavane teme, povezane s programom dela in teme, ki bodo 
nadgradile znanje in vedenje o vsebini raziskovalnega dela v slovenskem prostoru.

Vodja RS PZS
Slavica Tovšak

OKVIRNI PROGRAM MEDDRUŠTVENI ODBORI PLANINSKIH DRUŠTEV

Okvirni programi dela MDO PD-jev za leto 2015 temeljijo na določilih 20. člena Statuta PZS in vsebujejo naslednje aktivnosti:
•	 izvedba sestankov MDO PD-ja vsaj 4 x letno,
•	 izvedba sej predsedstva MDO PD, če je predsedstvo del organiziranosti posameznega MDO PD,
•	 organizacija srečanja planincev MDO PD-ja in spodbujanje društev k obisku dneva slovenskih planincev – tudi skupen prevoz,
•	 udeležba predstavnika MDO PD na sejah UO PZS in ostalih ustreznih sestankih v okviru planinske organizacije tudi Skupščine 

PZS,
•	 udeležba predstavnika MDO PD na občnih zborih in pomembnejših prireditvah društev ter finančna pomoč društvom pri razvitju 

novega prapora ali izdaji zbornika ob jubileju,
•	 izvajanje aktivnosti pokrajinskega odbora mladinskih odsekov (srečanje mladih planincev MDO PD, predavanja, skupni izleti in 

tabori, pl. orientacijska tekmovanja, srečanja mentorjev planinskih skupin ...),
•	 izvajanje aktivnosti odbora za varstvo gorske narave (srečanje varuhov gorske narave/gorskih stražarjev MDO PD, tečaji gorske 

straže, naravovarstveni izleti, predavanja, koordinacija in izvedba projektov Alpske konvencije …), 
•	 izvajanje aktivnosti odbora za planinske poti (srečanje markacistov MDO PD, tečaji, predavanja – varnost pri delu, skupne akcije 

obnove poti …),
•	 izvajanje aktivnosti odbora vodnikov PZS (srečanje vodnikov PZS iz MDO PD, tečaji, licenčna usposabljanja, predavanja …),
•	 izvajanje aktivnosti odbora za planinske koče (srečanje gospodarjev MDO PD, predavanja …) ,
•	 sodelovanje z zamejskimi PD ali PD/regijskimi planinskimi organizacijami v sosednjih državah,
•	 za MDO PD, katerih področje sega do državne meje, spodbujanje društev za obmejno sodelovanje z društvi sosednjih držav ter 

povezovanje MDO PD z obmejnimi regijskimi planinskimi organizacijami sosednjih držav, 
•	 priprava biltena o delu MDO PD ter vključenih društev in/ali koordiniranje ter spodbujanje priprave člankov za objavo v lokalnih 

in planinskih medijih,
•	 prevzem aplikacije NAVEZA in drugih elektronskih orodij tudi v delo MDO PD-jev,
•	 svetovanje in pomoč društvom pri izpolnjevanju obveznosti poročanja PZS in MDO PD (ankete, enotni obrazci itd.),
•	 spremljanje o usklajenosti spremenjenih in dopolnjenih temeljnih aktov društev s Statutom PZS,
•	 koordiniranje programa uvajanja, svetovanje in mentorstvo društvom, ki se vključujejo v PZS,
•	 druge naloge po sklepu UO PZS in Skupščine PZS.
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NAVODILO ZA GLASOVANJE

V skladu s 26. členom Statuta PZS (Obvestila PZS, št. 3, junij 2012) Skupščino PZS sestavljajo po en delegat iz vsakega 
društva, ki ima za odločanje en glas.

Glasovalne kartone bodo delegati članov PZS prejeli ob predložitvi pooblastila za ugotavljanje sklepčnosti ob  
vstopu v prostor, kjer bo zasedala Skupščina PZS.
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ČLAN PZS _________________________________________
                                          (planinsko društvo, klub)

P O O B L A S T I L O

____________________________________________ JE DELEGAT/KA
                                                          (ime in priimek)

NA ZASEDANJU SKUPŠČINE PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE,
dne 12. aprila 2014.

ČLAN PZS

___________________________

PREDSEDNIK 

       MP 

__________________________________

ZA UGOTOVITEV
SKLEPČNOSTI

ODDATI OB VSTOPU
V DVORANO
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PRIJAVA K RAZPRAVI
NA SKUPŠČINI PZS, dne 12. aprila 2014

DELEGAT 

__________________________________________________________
(ime in priimek)

ČLAN 

__________________________________________________________
(naziv člana PZS – društvo, klub)

PRIJAVLJAM RAZPRAVO K TOČKI DNEVNEGA REDA

___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/

VSEBINA RAZPRAVE:

PREDLOG SKLEPA:

ODDAJTE PREDSEDNIKU DELOVNEGA PREDSEDSTVA NA ZAČETKU ZASEDANJA SKUPŠČINE PZS


