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PRAVILNIK MLADINSKE KOMISIJE PZS

Na podlagi 3. odstavka 34. člena Statuta Planinske zveze Slovenije je Zbor mladinskih odsekov 16. novembra 2013 sprejel in Upravni 
odbor PZS na podlagi točke 1. odstavka 32. člena Statuta PZS podal soglasje na svoji seji 16. januarja 2014 za

Pravilnik Mladinske komisije Planinske zveze Slovenije
1. člen (vsebina pravilnika)

(1) Pravilnik Mladinske komisije Planinske zvezi Slovenije (v nadaljevanju: pravilnik) ureja organiziranje in naloge na področju mla-
dinskega dela v Planinski zvezi Slovenije (v nadaljevanju: PZS). 

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

2. člen (opredelitev MK PZS)

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

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

3. člen (naloge MK PZS)
(1) Naloge MK PZS so: 
•	 zagotavljati organizacijske in vsebinske pogoje za delovanje in razvoj mladih na področju planinstva; 
•	 skrbeti za planinsko usposabljanje in razvoj mladih ter strokovnih kadrov, ki delajo z mladimi; 
•	 skrbeti za povezovanje mladih planincev in planink s komisijami znotraj PZS in s sorodnimi organizacijami v Republiki Sloveniji in v tujini;
•	 promovirati gibanje v naravi, zdrav način življenja, odgovoren odnos do narave in človeške vrednote med mladimi.

4. člen (organizacijske oblike mladih)

(1) Dejavnost mladih v MK PZS je organizirana po naslednjih oblikah:
•	 Planinske skupine (v nadaljevanju: PS); 
•	 Mladinski odseki planinskih društev (v nadaljevanju: MO); 
•	 Odbori mladinskih odsekov v Meddruštvenih odborih planinskih društev (v nadaljevanju: Odbor MO); 
•	 Izvršni odbor MK PZS (v nadaljevanju: IO MK PZS) in strokovni odbori MK PZS; 
•	 Zbor mladinskih odsekov (v nadaljevanju: Zbor MO).

5. člen (planinske skupine)

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

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

6. člen (mladinski odseki planinskih društev)

(1) Naloge mladinskega odseka: 
•	 organiziranje mladih za delo v planinskih skupinah; 
•	 izvajanje programa dela v skladu s finančnim načrtom; 
•	 delo z mladimi in delo mladih v vseh oblikah planinskega delovanja; 
•	 organiziranje izletov, pohodov, tur, vzponov, srečanj, orientacijskih tekmovanj, taborjenj in drugih oblik prostovoljnega planinskega delovanja; 
•	 sodelovanje pri delu PD, Odborov MO in MK PZS; 
•	 sodelovanje z vzgojno-izobraževalnimi zavodi (vrtci), osnovnimi in srednjimi šolami, športnim organizacijam in drugimi organi-

zacijami v lokalnem okolju; 
•	 zastopanje interesov članov MO v lokalnih organizacijah mladih; 
•	 razvijanje prostovoljnega dela; 
•	 obveščanje MK PZS o svojem delovanju; 
•	 skrb za povečevanje članstva; 
•	 skrb za varstvo planinske narave in zdravega človekovega okolja; 
•	 zbiranje in hramba predmetov, daril, priznanj in dokumentacijskega gradiva, ki se nanaša na MO; 
•	 opravljanje drugih dejavnosti v skladu s tem pravilnikom. 

7. člen (minimalni pogoji za delovanje MO)

(1) Minimalni pogoji za delovanje MO:
•	 zagotovljeni morajo biti kadrovski pogoji za organizirano delo z mladimi in sicer vsaj trije planinsko izobraženi člani PD (mentor 

planinske skupine, vodnik PZS, mladinski voditelj …), od tega vsaj en vodnik PZS; 
•	 zagotovljena morajo biti sredstva za delovanje;
•	 načelnik MO mora biti član upravnega odbora PD. 
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8. člen (načelnik MO)

(1) Načelnik MO mora biti praviloma polnoleten in mlajši od 29 let na dan volitev. 
(2) Naloge načelnika MO so: 
•	 vodi MO;
•	 sklicuje in vodi seje MO;
•	 skrbi za nemoteno izvajanje programa MO;
•	 koordinira delo v MO;
•	 načrtuje in skrbi za realizacijo sredstev za usposabljanje strokovnih kadrov; 
•	 obvešča člane MO o skupnih akcijah;
•	 skrbi za povezovanje z MO drugih društev;
•	 zastopa MO v UO društva, v Odboru MO in na Zboru MO ter
•	 opravlja druge naloge, pomembne za delovanje MO. 

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

9. člen (člani MO)

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

10. člen (strokovni kadri MO)

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

11. člen (pravice članov MO)

(1) Pravice članov MO so: 
•	 da uživajo vse članske pravice in ugodnosti, ki so določene v pravilih PD, Statutu PZS in drugih splošnih aktih PD in PZS; 
•	 da jim PD finančno omogočajo izvajanje programov, skladno z vsebinskim in finančnim programom sprejetim na občnem 

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

12. člen (dolžnosti članov MO)

(1) Dolžnosti članov MO so: 
•	 da delujejo v skladu s pravili PD, Statutom PZS in Častnim kodeksom slovenskih planincev; 
•	 da spoštujejo človekovo dostojanstvo, človekove pravice in svoboščine; 
•	 da ne škodujejo ugledu planinske organizacije; 
•	 da vestno opravljajo dolžnosti, ki so jim bile zaupane v planinski organizaciji; 
•	 da pridobivajo in obnavljajo svoje planinsko znanje in veščine; 
•	 da varujejo naravno in kulturno dediščino ter skrbijo za varstvo okolja; 
•	 da redno plačujejo društveno članarino. 

13. člen (članstvo MO v MK PZS)

(1) Člani MK PZS so MO, ki izpolnjujejo pogoje iz tega pravilnika in jih IO MK PZS sprejme v članstvo. 
(2) Člani MK PZS vsaki dve leti obnovijo svoje članstvo posredovanjem osnovnih podatkov o delu MO.
(3) Postopek obnovitve članstva izvede IO MK PZS praviloma pred volilnim Zborom MO. 

14. člen (postopek včlanitve v MK PZS)

(1) MO zaprosijo za pridruženo članstvo v MK PZS s pisno vlogo, ki jo naslovijo na IO MK PZS. 
(2) Pisno vlogo sestavljata:
•	 sklep PD o ustanovitvi MO; 
•	 izpolnjen obrazec za registracijo MO, ki ga predpiše IO MK PZS in je dosegljiv na spletni strani MK PZS.

15. člen (svetovanje novim MO)

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

(2) Svetovalec mora imeti:
•	 vsaj petletne izkušnje pri delu in vodenju MO (dolgoletni član MO, načelnik MO, ipd.),
•	 strokovno planinsko izobrazbo (mentor planinske skupine, vodnik PZS, inštruktor planinske vzgoje),
•	 voljo za izvajanje takšne naloge.
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16. člen (zavrnitev vloge MO za članstvo)

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

17. člen (Odbori MO)

(1) Odbor MO je oblika sodelovanja MO znotraj meddruštvenega odbora PD, ki:
•	 spodbuja izmenjavo izkušenj, 
•	 usklajuje in se opredeljuje o zadevah širšega pomena za planinstvo in mlade,
•	 skupaj organizira prireditve večjega pomena,
•	 medsebojno aktivno sodeluje tudi na drugih področjih.

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

(3) Predstavniki MO izvolijo vodjo odbora MO.
(4) Vsako leto se praviloma izvede vsaj 1 posvet med člani IO MK PZS in vodji odborov MO.
(5) Odbori MO poskušajo s kandidiranjem svojih predstavnikov za člane IO MK PZS zagotoviti razpršeno sestavo in zastopanost v IO MK PZS. 
(6) Mladinski odseki se združujejo v odbor MO na območju meddruštvenega odbora PD, v katerega je vključeno matično PD. Izjemoma 

lahko MO ob soglasju Zbora MO ustanovijo odbor MO na drugače oblikovanem območju, če zato obstajajo posebni razlogi (zdru-
ževanje zaradi premajhnega števila MO ...). 

18. člen (Zbor MO)

(1) Zbor MO je najvišji organ organiziranja mladih znotraj PZS.
(2) Zbor MO skliče načelnik MK PZS najmanj enkrat letno. Sklic Zbora skupaj z gradivom mora biti objavljen na spletnih straneh MK 

PZS in poslan mladinskim odsekom vsaj 30 dni pred datumom Zbora.
(3) Na predlog tretjine MO ali na zahtevo Upravnega odbora PZS je načelnik dolžan sklicati v roku enega meseca izredni Zbor MO. Če 

načelnik v predpisanem roku ne skliče Zbora, ga lahko skliče predlagatelj.
(4) Glasovalno pravico ima po en predstavnik MO. Predstavnik je praviloma načelnik MO.
(5) Zbor MO je sklepčen, če je prisotna vsaj četrtina registriranih MO. Sklepi se sprejemajo z večino prisotnih delegatov. 
(6) Način dela Zbora MO ureja Poslovnik o delu Zbora MO, ki ga sprejme Zbor MO. 
(7) V kolikor je Zbor MO nesklepčen, se skupščini PZS v potrditev predložijo programi dela in poročila, kot so bila predlagana za po-

trditev na Zboru MO. 

19. člen (naloge Zbora MO)

(1) Naloge Zbora MO:
•	 sprejema usmeritve za delo na področju mladih v PZS,
•	 sprejema predlog vsebinskega in finančnega poročila ter programa MK PZS, ki ga sprejme skupščina PZS, 
•	 voli in razrešuje načelnika MK PZS ter člane IO MK PZS, h katerim poda soglasje UO PZS, 
•	 sprejema Pravilnik MK PZS, ki ga potrdi UO PZS in Poslovnik o delu Zbora MO, 
•	 opravlja druge naloge, ki so povezane z organizacijo in delovanjem MK PZS, v skladu s tem pravilnikom in Statutom PZS. 

20. člen (volitve)

(1) Volilni Zbor MO se izvede vsaki 2 leti.
(2) Kandidacijski postopki za izvedbo volitev začnejo teči najprej šest mesecev in se zaključijo najmanj 45 dni pred iztekom mandata.
(3) Kandidate predlagajo MO. Kandidati za načelnika pripravijo predlog programa dela.
(4) Volitve so praviloma javne. Volitve so tajne kadar je za določeno funkcijo več kandidatov, kot je predvidenih mest in v drugih pri-

merih, ko Zbor MO tako odloči.
(5) Vsak delegat lahko posameznemu kandidatu nameni samo en glas. Delegat lahko voli največ toliko kandidatov, kot je razpisanih mest.
(6) Izvoljen je kandidat za načelnika, ki prejme večino glasov. Izvoljeni so tisti kandidati za člane IO MK PZS, ki prejmejo največ glasov, 

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

21. člen (izvršni odbor MK PZS)

(1) IO MK PZS je izvršilni organ Mladinske komisije med dvema Zboroma MO.
(2) IO MK PZS sestavlja načelnik MK PZS in 8 do 11 članov, ki jih izvoli Zbor MO.
(3) Seje IO MK PZS so sklepčne, če je navzočih več kot polovica članov. IO MK PZS si prizadeva za odločanje s soglasjem. V primeru, 

da to ni mogoče, sklepa z večino glasov navzočih članov. 
(4) IO MK PZS vodi načelnik MK PZS, ki ga v njegovi odsotnosti nadomešča eden izmed namestnikov načelnika, ki ga zato pooblasti 

načelnik.



6

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

(6) IO MK PZS je za svoje delo odgovoren Zboru MO.
(7) Vodje strokovnih odborov MK PZS so vabljeni na vse seje IO MK PZS, kjer imajo pravico razpravljati, vendar nimajo glasovalne pravice. 

22. člen (naloge IO MK PZS)

(1) Naloge IO MK PZS so: 
•	 izvršuje sklepe Zbora MO;
•	 pripravlja predlog dnevnega reda in gradivo za Zbor MO;
•	 usklajuje in usmerja razvoj planinske dejavnosti mladih;
•	 imenuje in razrešuje vodje ter člane odborov MK PZS ter drugih delovnih teles MK PZS;
•	 imenuje in razrešuje predstavnike MK PZS v organe in komisije PZS;
•	 s soglasjem predsedstva PZS imenuje in razrešuje predstavnike v domače in mednarodne organizacije, katerih članica je MK PZS;
•	 sprejema MO v članstvo MK PZS;
•	 pripravlja predloge splošnih aktov s področja planinske dejavnosti mladih;
•	 na predlog načelnika MK PZS izvoli namestnike načelnika MK PZS; 
•	 imenuje vodstva projektov in akcij MK PZS; 
•	 pripravlja predlog letnega vsebinskega in finančnega programa za MK PZS, ki ga sprejme skupščina PZS;
•	 izvaja letni vsebinski in finančni program MK PZS; 
•	 s programom MK PZS sodeluje pri razpisih za sofinanciranje; 
•	 potrjuje programe in navodila za izvedbo posameznih akcij; 
•	 sprejema nove člane v MO, briše MO iz članstva in skrbi za register MO;
•	 podeljuje priznanja MK PZS in daje predloge za priznanja PZS;
•	 sprejema programe odborov MK PZS ter drugih delovnih teles MK PZS; 
•	 opravlja druge naloge s področja planinske dejavnosti mladih v skladu s sklepi Zbora MO ter sklepi UO PZS. 

23. člen (dopisne seje)

(1) Načelnik MK PZS lahko skliče dopisno sejo v elektronski obliki in sklicuje dopisne seje za vsebino, ki terja zgolj formalno potrditev. 
Odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje več kot tri četrtine vseh članov. 

24. člen (načelnik MK PZS)

(1) Naloge načelnik MK PZS:
•	 vodi in predstavlja MK PZS;
•	 sklicuje Zbor MO in seje IO MK PZS;
•	 nadzoruje izvajanje sklepov;
•	 sprejema odločitve o stvareh manjšega pomena in rešuje tekočo problematiko;
•	 odgovoren je za obveščanje s področja dela komisije znotraj planinske organizacije;
•	 redno sodeluje v delu predsedstva PZS, UO PZS in na skupščini PZS;
•	 ima pooblastilo za izvajanje na skupščini sprejetega letnega vsebinskega in finančnega programa MK PZS;
•	 odgovarja za namensko porabo finančnih sredstev.

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

25. člen (strokovni odbori MK PZS)

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

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

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

(4) Članstvo v strokovnem odbor je nezdružljivo s članstvom v IO MK PZS.
(5) Odbori za svoje delo smiselno uporabljajo določila tega pravilnika.
(6) IO MK PZS lahko za posamezna področja dela oz. naloge ustanovi delovne skupine.

26. člen (odbor za delo mladih)

(1) Odbor za delo mladih je strokovno odbor MK PZS, ki pokriva predvsem področje dela mladih in njihov lasten prispevek k delovanju organizacije.
Naloge: 
•	 skrbi za razvoj in izvedbo usposabljanje za mladinske voditelje;
•	 skrbi za pripravo in izvedbo drugih projektov in akcij (seminarji, posveti, šole …);
•	 skrbi za druge oblike aktivnosti in sodelovanje mladih.
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27. člen (odbor za delo z mladimi)

(1) Odbor za delo z mladimi je strokovni odbor MK PZS, ki pokriva predvsem delo z mladimi in kontinuiran strokovni razvoj organizacije.
(2)  Naloge:
•	 skrbi za izvajanje programa, usposabljanj in izpopolnjevanj mentorjev planinske vzgoje;
•	 skrbi za spremljanje in razvoj programov Ciciban planinec, Mladi planinec in planinske šole;
•	 skrbi za pripravo in izvedbo tekmovanj Mladina in gore;
•	 skrbi za založniško dejavnost;
•	 izvaja drugo strokovno delo.

(3) Članstvo v odboru ni starostno omejeno.

28. člen (odbor za orientacijo)

(1) Odbor za orientacijo je strokovni organ MK PZS za področje planinske orientacije.
(2) Naloge:
•	 skrbi za stalnost planinskih orientacijskih tekmovanj;
•	 izvaja usposabljanja na področju planinske orientacije;
•	 pripravlja predloge za spremembo pravil planinskih orientacijskih tekmovanj.

29. člen (mednarodno sodelovanje)

(1) MK PZS se mednarodno povezuje in sodeluje s tujimi sorodnimi organizacijami.
(2) MK PZS znotraj PZS pokriva področje delovanje v Mladinski komisiji Mednarodnega združenja planinskih organizacij (Youth 

Commission UIAA).
(3) Predstavnika v Youth Commission UIAA imenuje IO MK PZS v soglasju s Predsedstvom PZS. 
(4) Predstavnik sodeluje tudi pri drugih mednarodnih dejavnostih MK PZS.

30. člen (izvajanje funkcij v MK PZS)

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

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

31. člen (strokovni sodelavec PZS)

(1) Naloge strokovnega sodelavca PZS za področje MK PZS so:
•	 vodi register MO;
•	 vodi register mentorjev planinskih skupin, mladinskih voditeljev in drugih strokovnih kadrov;
•	 vodi evidenco izvajanja Ciciban planinca, Mladega planinca, Planinske šole in drugih programov;
•	 vodi register priznanj MK PZS;
•	 skrbi za drugo podporo delovanju MK PZS.

32. člen (priznanje Mladina in gore)

(1) Priznanje Mladina in gore je priznanje MK PZS za največje dosežke na področju mladinskega dela na področju planinstva. 
(2) IO MK PZS vsako leto, na podlagi predloga ali na lastno pobudo, podeli največ 3 priznanja Mladina in gore in sicer : 
•	 eno priznanje MO ali PD za izjemne dosežke pri delu z mladimi, ki se kažejo v kvaliteti in stalnosti dela ter razširjenosti planinstva 

med mladimi v lokalnem prostoru; 
•	 eno priznanje posamezniku za življenjsko delo, izjemne dosežke pri delu z mladimi in prispevek na strokovnem področju, učbenikov 

in didaktičnih pripomočkov s področja planinstva; 
•	 eno priznanje organizacijam in ustanovam izven PZS, ki se ukvarjajo z vzgojo in izobraževanjem planinske mladine (VVO in šole ...). 

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

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

33. člen (prehodne in končne določbe)

(1) Pravilnik začne veljati z objavo v Obvestilih PZS. 
(2) Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik Mladinske komisije pri Planinski zvezi Slovenije, ki je bil sprejet 27. 2. 1998.
(3) Organi MK PZS nadaljujejo svoje delo do naslednjih rednih volitev.

Načelnik MK PZS:  Predsednik PZS:
Matej Ogorevc   Bojan Rotovnik
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Na podlagi 33. člena Pravilnika o organiziranosti vodnikov Planinske zveze Slovenije in 52. člena Statuta PZS je Zbor vodnikov Planinske 
zveze Slovenije 29. 11. 2003 sprejel Pravilnik vodnikov PZS, ki ga je UO PZS potrdil 12. 3. 2004. Zbor je 22. 11. 2008 sprejel spremembe 
3. in 35. člena, ki jih je UO PZS potrdil 12. 3. 2009. Zbor je na podlagi 34. člena Statuta PZS sprejel spremembe 21. člena pravilnika 24. 
11. 2012 in spremembe 20., 21., 26., 31., in 36. člena 23. 11. 2013, ki jim je UO PZS dal soglasje.

Pravilnik vodnikov Planinske zveze Slovenije 
I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

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

2. člen

VPZS je lahko vsak, ki je uspešno opravil s programom določeno strokovno usposabljanje. VPZS je usposobljen strokovni delavec v 
športu na področju planinstva in je nosilec strokovnega naziva VPZS, ne glede na spol in ne glede na podeljeno kategorijo vodenja. Vsi 
VPZS so tudi vpisani v Register VPZS, ki ga vodi Komisija za vzgojo in izobraževanje PZS (v nadaljnjem besedilu: KVIZ).

II. DOLŽNOSTI IN PRAVICE VPZS
3. člen

Dolžnosti VPZS so:
•	 da skrbi za načrtovano, vsestransko varno, strokovno in vsebinsko bogato izvajanje vodniške dejavnosti;
•	 da ima vedno s seboj na turi ustrezno opremo;
•	 da za vodenje v okviru PZS ne sprejema plačila;
•	 da aktivno sodeluje vsaj v eni od oblik vodniške organizacije in celotnega PD;
•	 da vsaj na tri leta pridobiva in obnavlja svoje vodniško znanje na izpopolnjevanjih VPZS;
•	 da vsako leto obnavlja svojo vodniško registracijo;
•	 da neregistrirane VPZS spodbuja k ponovni registraciji;
•	 da spodbuja k vpisu v PD nove člane;
•	 da s svojim delom uresničuje tudi širša programska načela PZS, kamor se v prvi vrsti uvršča priprava programa strokovne vodniške 

pomoči vrtcem in šolam;
•	 da sodeluje z oskrbniki planinskih koč;
•	 da sodeluje z markacisti v smislu sporočanja poškodb na poteh;
•	 da sodeluje z avtorji zemljevidov in vodnikov v smislu sporočanja ugotovljenih napak in popravkov;
•	 da varuje naravno in kulturno dediščino ter skrbi za varstvo okolja;
•	 da deluje v skladu s tem pravilnikom, pravili vodniških odsekov PD, pravili PD, Pravilnikom o organiziranosti vodnikov PZS, Sta-

tutom PZS in Častnim kodeksom slovenskih planincev ter ostalimi akti v okviru PZS, ki urejajo vodenje.

4. člen

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

Preglednico vodenih na vodnika glede na težavnost ture pripravi Podkomisija za kategorizacijo in registracijo Vodniške komisije PZS 
(v nadaljnjem besedilu: PKR)  s posebnim aktom, ki ga sprejme in potrdi Vodniška komisija PZS (v nadaljnjem besedilu: VK).

5. člen
Pravice VPZS so:
opravljanje vodniške dejavnosti;
•	 da uživa vse pravice in ugodnosti, ki so določene v pravilih PD, Statutu PZS in drugih splošnih aktih PD in PZS; 
•	 ob izpolnjevanju pogojev za registracijo je VPZS upravičen do zavarovanja za primer civilno pravne odškodninske odgovornosti 

pri vodenju, kar za vse VPZS in pripravnike za VPZS ureja PZS;
•	 povračilo stroškov, ki izhajajo iz vodniškega dela (stroški prevoza, stroški prehrane v času vodenja, stroški nočitev v času vodenja, 

materialni stroški (obraba opreme v času vodenja);
•	 informiranje o aktualnih stvareh s področja vodništva in planinstva preko vodniškega odseka planinskega društva oziroma PD;
•	 da sodeluje pri pripravi akcije (ture), ki jo bo vodil ali pomagal voditi;
•	 da spremeni potek ture ali jo celo prekine, če je to potrebno zaradi varnosti udeležencev;
•	 da zavrne pred začetkom ture udeležence, ki glede opreme, zdravstvenega in splošnega stanja ne ustrezajo pričakova-nim pogojem, 

v katerih bo potekala tura.
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6. člen

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

7. člen

VPZS odgovarja za svoje delo po Častnem kodeksu slovenskih planincev in ostalih aktih, ki urejajo vodniško dejavnost v okviru 
PZS.

8. člen

Na podlagi ugotovljenih večjih kršitev tega pravilnika, ostalih pravnih aktov PZS, Pravilnika VPZS ali Častnega kodeksa slovenskih 
planincev s strani določenega VPZS lahko VK predlaga zboru vodnikov izbris takšnega VPZS iz seznama registriranih VPZS. Vsaj 
šest mesecev preden VK poda zboru vodnikov predlog za izključitev VPZS iz seznama, mora VK PZS o tem pisno in argumentirano 
seznaniti VPZS, vodniški odsek, matično PD in matični vodniški odbor pri meddruštvenem odboru PD (v nadaljnjem besedilu: 
MDO PD).

Kaj so lahko večje kršitve tega pravilnika in ostalih aktov, postopek ugotavljanja in obravnavanja uredi VK s posebnim aktom, ki ga 
potrdi zbor vodnikov.

III. OZNAKE VPZS
9. člen

Značka in izkaznica VPZS sta enotni.

Značka VPZS je ovalne oblike, rahlo izbočena navzven, srebrno kovinske barve. V sredini je znak PZS modre barve, nad znakom ob 
zgornjem robu je zapisano Vodnik PZS v rdeči barvi, ob spodnjem robu pa isto besedilo izpisano tudi v angleščini: Guide AAS. Vsaka 
značka je oštevilčena na hrbtni strani, na sprednji strani pod znakom PZS pa sta vgravirana ime in priimek VPZS. Seznam izdanih značk 
vodi strokovna služba PZS.

Izkaznica je modre barve in žepne velikosti. Na naslovni strani je znak PZS in tekst: Vodnik Planinske zveze Slovenije ter v angleščini: 
Guide of Alpine Association of Slovenia. Izkaznica vsebuje osebne podatke, sliko ter podatke o doseženi kategoriji in registraciji. Seznam 
izdanih izkaznic vodi strokovna služba PZS.

10. člen

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

IV. KATEGORIZACIJA

Osnove kategorizacije

11. člen

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

12. člen

Osnovno usposabljanje je usposabljanje VPZS A kategorije za vodenje lahkih kopnih tur, ki je osnova prostovoljnega vodništva. Program 
usposabljanja se lahko izvaja sklenjeno ali v več delih.

Licenčno usposabljanje (v nadaljnjem besedilu: izpopolnjevanje VPZS) je namenjeno obnavljanju obstoječega znanja in uvajanju novosti.

Nadaljevalno usposabljanje pa je namenjeno pridobivanju usposobljenosti za višje kategorije vodenja.

Splošni in posebni pogoji za pridobitev posamezne kategorije so navedeni v 21. členu tega pravilnika.
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Kategorije vodenja
13. člen

Lahke kopne ture – A kategorija
Opis: osnovno vodništvo, za gibanje se uporablja predvsem hoja, posebno tehnično znanje ni potrebno.
Vodenje: lahke označene in lahke neoznačene poti.

Zahtevne kopne ture – B kategorija
Opis: vključuje osnovno vodništvo, pa tudi znanje uporabe vrvi, varovanja udeležencev na poti ter uporabo cepina.
Vodenje: vse iz kategorije A, poleg tega pa še zahtevne in zelo zahtevne označene poti vključno s posameznimi snežišči, zahtevne neoz-
načene poti in lahka brezpotja. 

Zelo zahtevne kopne ture – C kategorija
Opis: K znanju, potrebnemu za B kategorijo, se doda še znanje gibanja naveze, varovanje vodenega na krajših plezalnih odsekih in po-
sebna orientacijska znanja.
Vodenje: vse iz kategorije B poleg tega pa še vodenje po zelo zahtevnih neoznačenih poteh, zahtevnih in zelo zahtevnih plezalnih poteh 
ter zahtevnih in zelo zahtevnih brezpotjih. 

Lahke snežne ture – D kategorija
Opis: Osnovno zimsko vodništvo, uporaba cepina in derez, palic in krpelj.
Vodenje: vse iz kategorije A, lahke označene in lahke neoznačene poti v snegu, zimsko markirane poti ter organizirani in varovani zimski pohodi.

Zahtevne snežne ture – E kategorija
Opis: K znanju, potrebnemu za kategoriji C in D, se doda še znanje uporabe vrvi in varovanje vodenih na krajših odsekih v zimskem 
brezpotju in posebno orientacijsko znanje.
Vodenje: vse iz kategorij C in D, zahtevne in zelo zahtevne označene poti v snegu ter lahko in zahtevno brezpotje v snegu.

Lahki turni smuki – G kategorija
Opis: K znanju za kategorijo D se doda še obvladovanje smučanja in tehnika hoje s smučmi ter posebno orientacijsko znanje.
Vodenje: vse iz kategorije A in D ter lahki turni smuki.

Zahtevni turni smuki – H kategorija
Opis: K znanju za kategoriji E in G se doda še popolno obvladovanje smučanja in tehnike hoje s smučmi na različnih terenih, potrebno 
je posebno orientacijsko znanje in obvladovanje zavarovanja poti v zimskih razmerah.
Vodenje: vse iz kategorije E in G ter zahtevni in zelo zahtevni turni smuki.

Lahke ledeniške ture – I kategorija
Opis: Hoja z derezami in cepinom po ledeniku, varovanje na ledeniku, reševanje iz ledeniških razpok in posebno orientacijsko znanje.
Vodenje: Vse iz kategorij C in E, lahke označene in delno neoznačene poti po ledeniku, lahko ledeniško brezpotje in kombinirane poti 
(led-skala) do zahtevnih neoznačenih poti.

Ledeniški turni smuki – K kategorija
Opis: K znanju za kategorijo I se doda še popolno obvladovanje smučanja in tehnike hoje s smučmi na ledenikih ter posebno orientacijsko znanje. 
Vodenje: vse iz kategorije H in I ter ledeniški turni smuki. 

Plezalni vzponi – F kategorija
Opis: Poleg vsega iz kategorij C, E in I še znanje za vodenje v plezalnih smereh, pomoč soplezalcu v kopnem, snegu, ledu, kombiniranem 
svetu, zaledenelih slapovih, reševanje, orientacija.
Vodenje: Vse iz kategorij C, E in I ter plezalne smeri v plezališčih in visokih stenah, v kopnem snegu in ledu do IV. težavnostne stopnje 
po lestvici Mednarodne zveze planinskih organizacij (v nadaljnjem besedilu: UIAA).

V. NAČINI PRIDOBIVANJA KATEGORIJ
14. člen

Nosilec programov usposabljanj VPZS je VK.

Izvajalci usposabljanj so lahko z verifikacijo Podkomisije za usposabljanje VK (v nadaljnjem besedilu: PU VK) tudi Mladinska komi-
sija PZS, Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru, 
PD, vodniški odbor MDO PD ali drugi ustrezni izvajalci, ki morajo zagotoviti enake organizacijske in vsebinske pogoje za kakovostno 
izvedeno usposabljanje.
 
Usposabljanje poteka po enotnih kriterijih in navodilih. Posamezne teme lahko predava le ustrezno usposobljen strokovni kader iz 
preglednice predavateljev in inštruktorjev za usposabljanja VPZS, ki jo pripravlja PU VK, sprejme in potrdi pa VK. Kriterije za uvrstitev 
na preglednico potrdi KVIZ.
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15. člen

K osnovnemu usposabljanju za pridobitev naziva VPZS je mogoče pristopiti na podlagi uspešno opravljenega sprejemnega izpita in 
uspešno opravljene preizkusne ture. Osnovno usposa-bljanje za A kategorijo obsega: tečaj, opravljen izpit ter uspešno zaključeno pri-
pravništvo. Izpit obsega izpitno nalogo, pisne teste in izpitno turo.

16. člen

Izvajalci oziroma organizatorji usposabljanja organizirajo usposabljanje po enotnih kriterijih in Navodilu za izvedbo usposabljanj VPZS, 
ki ga pripravi PU VK, sprejme in potrdi pa VK.

Izvajalci usposabljanja so dolžni sproti obveščati PU VK o opravljenem usposabljanju ter izpitih, najmanj pa enkrat letno.

17. člen
Način preverjanja usposobljenosti oziroma ocenjevanje:
•	 ni opravil (ocena 5);
•	 opravil (oceni 6, 7) in
•	 uspešno opravil (ocene 8, 9, 10).

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

18. člen

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

19. člen

Po uspešno opravljenem izpitu postanejo kandidati pripravniki za VPZS oziroma pripravniki v višji kategoriji vodenja. Pripravništvo za 
VPZS oziroma pripravništvo v višji kategoriji vodenja lahko traja največ tri leta, pri čemer se upošteva 31. december tretjega leta, leto, v 
katerem so opravili izpit, pa ne. V tem času mora pripravnik voditi najmanj pet različnih tur, ki po težavnosti sodijo v kategorijo vodenja, 
za katero se opravlja pripravništvo. Vsako pripravniško turo morajo pripravniki voditi pod mentorstvom, registriranega VPZS enake ali 
višje kategorije vodenja. Pri mentorstvu na petih pripravniških turah pa morata sodelovati najmanj dva registrirana VPZS, vendar ne 
hkrati. Pripravnik za VPZS oziroma pripravniki v višji kategoriji vodenja lahko vodi tudi pod mentorstvom aktivnega gorskega vodnika. 
Od registriranega VPZS ali gorskega vodnika mora dobiti pisno mnenje o opravljenem vodenju.

Če pripravnik ne vodi ture pod mentorstvom, je lahko v času pripravništva le pomočnik registriranemu VPZS na turi enake kategorije 
vodenja, v kateri opravlja pripravništvo. 

20. člen

Pripravnik pošlje poročila o pripravništvu na ustreznem obrazcu, na katerem je tudi mentorsko mnenje, izvajalcu usposabljanja, ta pa po pregledu 
poročilo posreduje PKR kot predlog za potrditev določene kategorije. PKR na osnovi predloga, pisnih mnenj in poročil potrdi kategorijo vodenja.
 
Če pripravnik v roku treh let ne konča pripravništva, mora postopek za pridobitev katere koli kategorije začeti znova (izpolnjevanje 
pogojev, tečaj, izpit, pripravništvo). Izjemoma se pripravništvo lahko podaljša za eno leto, če pripravnik odda pisno prošnjo za podaljša-
nje pripravništva pred iztekom roka pripravništva, v kateri navede razloge, ki so mu onemogočili opraviti pripravništvo v roku treh let. 
Prošnje za podaljšanje obravnava PKR, na odločitev PKR se lahko pritoži na VK v 15 dneh po prejemu sklepa. Odločitev VK je dokončna.

Če PKR oceni, da pripravnik za VPZS oziroma pripravnik za višjo kategorijo vodenja ni uspešno opravil pripravništva, se lahko pripravnik 
zoper tako odločitev pritoži VK v 15. dneh po prejemu sklepa. 

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

21. člen

Pogoji za pridobitev naziva VPZS in napredovanja v višje kategorije vodenja, ki jih mora izpolniti kandidat, ob prijavi oz. do začetka 
tečaja, so splošni in posebni.
Splošni pogoji so:
•	 starost najmanj 18 let (do začetka tečaja);
•	 dosežena IV. stopnja šolske izobrazbe (končana srednja poklicna šola), ali status dijaka 4. letnika srednje šole (do začetka tečaja);
•	 uspešno opravljen sprejemni izpit iz snovi Planinske šole (do začetka tečaja);
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•	 uspešno opravljena preizkusna tura (do začetka tečaja);
•	 članstvo v planinskem društvu, ki je član PZS (ob prijavi);
•	 petletna predhodna aktivnost v planinstvu (ob prijavi);
•	 ustrezno zdravstveno stanje (ob prijavi);
•	 sposobnost samostojnega gibanja na turah, ki so za eno stopnjo težje od tiste, za katero si prizadeva pridobiti pravico vodenja (ob prijavi). 

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

Posebni pogoji za posamezne kategorije so (ob prijavi):

Lahke kopne ture – A kategorija:
V zadnjih petih letih opravljenih najmanj:
•	 10 različnih kopnih tur nad gozdno mejo po lahkih označenih ali neoznačenih poteh,
•	 10 različnih kopnih tur po zahtevnih ali zelo zahtevnih označenih poteh,
•	 3 različne lahko kopne ture v vlogi pomočnika vodnika.

Zahtevne kopne ture – B kategorija:
•	 potrjena kategorija A, poleg tega pa v zadnjih petih letih opravljenih najmanj
•	 20 različnih tur po zahtevnih ali zelo zahtevnih označenih poteh nad gozdno mejo;
•	 5 različnih brezpotij.

Zelo zahtevne kopne ture – C kategorija:
•	 potrjena kategorija B, poleg tega pa v zadnjih petih letih opravljenih najmanj
•	 20 različnih tur po brezpotju nad gozdno mejo (štejejo tudi dostopi in sestopi plezalnih smeri, če so dolgi nad 250 m višinske razlike);
•	 10 različnih plezalnih vzponov vsaj II. ali višje težavnostne stopnje po lestvici UIAA;
•	 10 različnih plezalnih vzponov vsaj III. ali višje težavnostne stopnje po lestvici UIAA.

Lahke snežne ture – D kategorija:
•	 potrjena kategorija A, poleg tega pa v zadnjih petih letih opravljenih najmanj
•	 10 različnih tur po lahkih označenih poteh v snegu;
•	 5 različnih tur po zahtevnih označenih poteh v snegu.

Zahtevne snežne ture – E kategorija:
•	 potrjena kategorija C in D, poleg tega pa v zadnjih petih letih opravljenih najmanj
•	 10 različnih tur po zahtevnih ali zelo zahtevnih označenih poteh v snegu;
•	 5 različnih zimskih plezalnih vzponov.

Lahki turni smuki – G kategorija:
•	 potrjena kategorija D;
•	 uspešno opravljeno preverjanje znanja smučanja na preizkusni turi, poleg tega pa v zadnjih petih letih opravljenih najmanj
•	 10 različnih lahkih turnih smukov;
•	 5 različnih zahtevnih turnih smukov.

Zahtevni turni smuki – H kategorija:
•	 potrjena kategorija G in E, poleg tega pa v zadnjih petih letih opravljenih najmanj
•	 10 različnih zahtevnih turnih smukov;
•	 5 različnih zelo zahtevnih turnih smukov.

Lahke ledeniške ture – I kategorija:
•	 potrjena kategorija E, poleg tega pa v zadnjih petih letih opravljenih najmanj
•	 10 različnih lahkih tur po ledeniškem svetu;
•	 5 različnih zahtevnih tur po ledeniškem svetu.

Ledeniški turni smuki – K kategorija:
•	 potrjena kategorija H in I, poleg tega pa v zadnjih petih letih opravljenih najmanj
•	 15 različnih ledeniških smukov.

Plezalni vzponi – F kategorija
•	 potrjene kategorija C, E in I poleg tega pa v zadnjih petih letih kot prvi ali menjaje se v vodstvu opravljenih najmanj
•	 20 različnih kopnih smeri vsaj V+ težavnostne stopnje po lestvici UIAA;
•	 10 različnih visokogorskih plezalnih vzponov;
•	 10 različnih visokogorskih plezalnih vzponov najmanj IV. težavnostne stopnje po lestvici UIAA ali višjih od 500 m;



O B V E S T I L A  P L A N I N S K E  Z V E Z E  S L O V E N I J E  -  Z A K O N O D A J A  I N  U R A D N E  O B J A V E 13

PRAVILNIK VODNIKOV PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE

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

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

22. člen

Prehod iz nižje v višjo kategorijo je mogoč z nadaljevalnim usposabljanjem, ki obsega: tečaj, opravljen izpit, v katerega spadajo izpitna 
naloga, pisni testi in izpitna tura, ter opravljeno pripravništvo za želeno višjo kategorijo. Če je kandidat osnovno usposabljanje končal 
z oceno uspešno opravil, se lahko takoj udeleži nadaljevalnega usposabljanja. Po zaporedni triletni aktivnosti se lahko v nadaljevalno 
usposabljanje vključi vsakdo, ki je osnovno usposabljanje sklenil z oceno opravil.

Kandidat mora tudi izpolnjevati posebne pogoje za določeno kategorijo, ki so zapisani v 21. členu tega pravilnika.

Če kandidat pridobi višjo kategorijo, se šteje, da izpolnjuje pogoje tudi za nižje kategorije, ločeno za kopne ture, snežne ture in turne smuke.

23. člen

Kandidati (inštruktorji planinske vzgoje, alpinisti, alpinistični inštruktorji, člani GRS …) za višje kategorije, ki imajo priznan na-ziv 
VPZS ter imajo ustrezno znanje in izkušnje, enakovredne usposabljanju za višjo kategorijo, ki so jih pridobili v drugih usposabljanjih v 
okviru PZS ali izven nje, lahko ob izpolnjevanju posebnih pogojev, ki so zapisani v 21. člen tega pravilnika in opravljenem pripravništvu 
pridobijo višjo kategorijo v skladu z usposobljenostjo. Pogoji in načini pridobitve in potrditve so zapisani v Navodilu za pridobitev in 
potrditev kategorij v posebnih primerih, ki ga pripravi PKR, sprejme in potrdi pa VK.

24. člen

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

25. člen

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

26. člen

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

27. člen

Licenca za vodenje velja od potrditve na PKR tri leta oziroma do naslednje potrditve na PKR, če je to v sklopu triletnega ciklusa oziroma 
ni drugačnega sklepa PKR. 

V izkaznici VPZS je napisano leto, do konca katerega mu velja licenca. Če se VPZS udeleži izpopolnjevanje VPZS v letu, v katerem mu 
poteče licenca, mu nova licenca ob izpolnjevanju ostalih pogojev velja do konca tretjega leta, ne upoštevajoč leta, v katerem se je udeležil 
izpopolnjevanja VPZS.

Če se VPZS udeleži izpopolnjevanja VPZS po izteku licence, se mu leto, v katerem se je udeležil izpopolnjevanja VPZS, šteje v triletno 
licenčno obdobje ali pa tistega leta nima licence.

Kot izpopolnjevanje VPZS šteje tudi uspešno končano dodatno usposabljanje, ločeno za kopne, snežne in turno smučarske kategorije.

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

VII. REGISTRACIJA VPZS
29. člen

Vsi VPZS so ob izdaji potrdila o usposobljenosti vpisani v Register VPZS, ki ga operativno vodi strokovna služba PZS. Z dnem vpisa v 
Register VPZS velja prvo dovoljenje za opravljanje strokovnega dela v športu na področju planinstva za dobo treh let. 
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Register VPZS vsebuje osebne podatke, podatke o usposabljanjih ter podatek o doseženi strokovni usposobljenosti oziroma kategoriji 
vodenja. Podatke lahko PZS uporablja v skladu z zakonskimi predpisi. 

30. člen

Registracija VPZS obsega podaljševanje dovoljenja za opravljanje strokovnega dela v športu na področju planinstva in podaljševanje 
zavarovanja za primer civilno pravne odškodninske odgovornosti.
VPZS ima lahko licenco za opravljanje strokovnega dela v športu na področju planinstva, ne da bi bil pri tem zavarovan za primer civilno 
pravne odškodninske odgovornost. 

Podaljševanje licence za opravljanje strokovnega dela v športu na področju planinstva:
VPZS mora po pridobitvi naziva vsaka tri leta podaljševati licenco za opravljanje strokovnega dela v športu na področju planinstva. Pogoj 
je, da je bil v letu pred iztekom licence aktiven v najmanj petih akcijah in da se je vsaj enkrat na tri leta aktivno udeležil izpopolnjevanja 
VPZS, ločeno za kopne ture, snežne ture in turne smuke ali opravil izpit za pridobitev višje kategorije vodenja.

Kot udeležba na izpopolnjevanju VPZS se šteje tudi aktivna udeležba inštruktorja, če je ta poleg teme, ki jo je vodil ali pomagal voditi, 
aktivno sodeloval tudi na vseh ostalih temah izpopolnjevanja VPZS.

Podaljševanje zavarovanja za primer civilno pravne odškodninske odgovornosti:
Za podaljševanje zavarovanja za primer civilno pravne odškodninske odgovornosti, ki izvira iz dejavnosti VPZS, je treba vsako leto do 
28. februarja poslati pisno poročilo o delu na VK. Poročilo pošlje PD ali ustrezen organ PD na ustreznem obrazcu, ki ga izpolni VPZS. 
Minimalen pogoj za podaljševanje zavarovanja za primer civilno pravne odškodninske odgovornosti je pet planinskih aktivnosti (vo-
denje izletov, tabori, predavanja, seminarji, usposabljanja, markiranja, planinska orientacijska tekmovanja…), od tega morata biti vsaj 
dve aktivnosti izvedeni v okviru matičnega PD in vsaj dve aktivnosti samostojno vodeni turi.
S poslanim poročilom PD hkrati tudi potrdi, da je VPZS član PD s plačano članarino za tekoče leto.
Le v izjemnih primerih lahko VPZS pošlje poročilo in dokaz, da je plačal članarino, sam neposredno na VK. V takšnih primerih mora 
biti priloga poročila tudi pisna obrazložitev, zakaj je VPZS sam posredoval poročilo.

31. člen

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

32. člen

VPZS, ki so v svoji najvišji kategoriji aktivni že najmanj deset let, za podaljšanje zavarovanja za primer civilno pravne odškodninske 
odgovornosti ni potrebno pošiljati poročila o svoji aktivnosti, ampak je dovolj le pisno izražena želja. Ta ugodnost se ne nanaša na po-
daljševanje licence za opravljanje strokovnega dela v športu na področju planinstva oziroma na obvezna triletna izpopolnjevanja VPZS, 
ločeno za kopne ture, snežne ture in turne smuke.

Doba deset let se šteje od dneva, ko je bila VPZS potrjena najvišja kategorija vodenja, ki je določena s tem pravilnikom. 

33. člen

VPZS, ki ne izpolnjuje pogojev 26. člena, se podaljšanje registracije zavrne dokler ne izpolni pogojev. Registracija v preteklem letu ni 
pogoj za registracijo v naslednjem letu.

Izjemoma se registracija lahko podaljša za eno leto, kljub neizpolnjevanju pogojev, če VPZS odda pisno prošnjo, v kateri navede razlo-
ge za neizpolnjevanje pogojev. Prošnje obravnava PKR. Na odločitev PKR se lahko VPZS pritoži na VK v 15 dneh po prejemu sklepa. 
Odločitev VK je dokončna.

34. člen

Za enotno evidenco vseh VPZS skrbi strokovna služba VK PZS, ki tudi potrdi registracijo posameznega VPZS.

Vsako leto se v Obvestilih PZS objavi spisek registriranih VPZS za tekoče leto.

VIII. PRIZNANJA VPZS
35. člen

Vodniška priznanja se podeljujejo vsem VPZS, ki so s svojim delom pomembno prispevali k razvoju in ugledu vodništva v okviru PZS, 
kar ureja Pravilnik o priznanjih VPZS, ki ga sprejme VK in potrdi zbor vodnikov ter UO PZS.
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IX. PREHODNE DOLOČBE 
36. člen

Naziv VPZS lahko pridobijo tudi študentje in diplomanti Fakultete za šport, Pedagoške fakultete v Mariboru in Pedagoške fakultete v 
Ljubljani. Posamezne kategorije imajo priznane po izpolnitvi pogojev in potrjene po uspešno opravljenem pripravništvu. Pogoji in načini 
pridobitve in potrditve kategorij so zapisani v Navodilu za pridobitev in potrditev kategorij v posebnih primerih, ki ga v sodelovanju z 
zgoraj navedenimi fakultetami pripravi PKR, sprejme in potrdi pa VK.

Naziv VPZS lahko pridobi tudi »mladinski planinski vodnik« ali »planinski vodnik«, ki je imel priznan ta naziv, a se v letu 1991 ni kate-
goriziral. Izpolniti mora naslednje pogoje: poročilo z vsaj 27 turami, ki jih je opravil v zadnjih petih letih pred oddajo vloge na ustreznem 
obrazcu in najmanj eno aktivno udeležbo na izpopolnjevanju VPZS za kopne ture v zadnjih treh letih. Če izpolni zahtevane pogoje, ima 
lahko priznano in potrjeno kategorijo A.

Naziv VPZS lahko pridobi na svojo zahtevo tudi gorski vodnik, ki ima ustrezno znanje in izkušnje oziroma je končal usposabljanje po 
programu za gorske vodnike. Ustreznost programa ugotovi KUP. Pogoji in načini pridobitve in potrditve kategorij so zapisani v Navodilu 
za pridobitev in potrditev kategorij v posebnih primerih, ki ga pripravi PKR, sprejme in potrdi pa VK.

Če nekdo pridobi višjo kategorijo na osnovi pogoja izpolnjevanja tur, se to ne šteje kot tečaj in to ne pomeni nadomestila za izpopolnje-
vanje. Registracija ni pogoj za pridobivanje kategorij v posebnih primerih.

37. člen

Dokler ustrezni organi ne bodo sprejeli aktov navedenih v 38. členu tega pravilnika, veljajo sklepi PKR in VK in ostala navodila, ki niso 
v nasprotju s tem pravilnikom.

38. člen

Na podlagi tega pravilnika VK pripravi Akt o kršitvah, postopkih ugotavljanja kršitev in obravnavanje ter Pravilnik o priznanjih VPZS, 
ki ju sprejme in potrdi zbor vodnikov.

Na podlagi tega pravilnika VK in njeni podkomisiji pripravita Navodilo za izvedbo usposabljanj VPZS in Navodilo za pridobitev in 
potrditev kategorij v posebnih primerih. Oba zgoraj omenjena akta sprejme in potrdi VK.

39. člen

Zaradi priprave Vodniškega učbenika in Planinske šole ter s tem povezane prenove učnih načrtov se za izvajanje usposabljanj po 
Navodilih za izvedbo usposabljanj VPZS uvede prehodno obdobje do 31.12.2006, ko se bo usposabljanja lahko izvajalo še po prej 
veljavnih pravilih. 

40. člen

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

41. člen

Z dnem, ko prične veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o izobraževanju, kategorizaciji in registraciji vodnikov Planinske zveze 
Slovenije, ki ga je na 16. seji, dne 7. novembra 1997, sprejel in na 22. seji 5. oktobra 2001 dopolnil UO PZS. 
 

42. člen

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

Načelnik VK PZS:    Predsednik PZS:
Franc Gričar                     Bojan Rotovnik
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Na podlagi 3. odstavka 34. člena Statuta Planinske zveze Slovenije je Zbor delegatov Komisije za varstvo gorske narave 22. 2. 2014 spre-
jel Pravilnik Komisije za varstvo gorske narave PZS. Upravni odbor PZS je na podlagi n točke  1. odstavka 32. člena Statuta PZS podal 
soglasje na svoji seji 6. 3. 2014.

Pravilnik Komisije za varstvo gorske narave 
Planinske zveze Slovenije

1. člen (področje dela)

(1) Komisija za varstvo gorske narave Planinske zveze Slovenije (v nadaljevanju KVGN PZS) usklajuje in pospešuje dejavnosti planinske 
organizacije na področju varovanja gorske narave.

(2) KVGN PZS pripravlja strokovna mnenja in predloge rešitev ter jih posreduje pristojnim organom PZS. 

2. člen (organiziranost KVGN)

(1) V okviru KVGN delujejo:
•	 Odseki za varstvo gorske narave planinskih društev;
•	 Odbori za varstvo gorske narave MDO PD;
•	 Izvršni odbor KVGN PZS (v nadaljevanju IO KVGN PZS) in
•	 Zbor odsekov za varstvo gorske narave.

3. člen (dejavnost varstva gorske narave v planinskih društvih)

(1) Planinsko društvo za urejanje vprašanj varstva gorske narave ustanovi odsek za varstvo gorske narave. 
(2) Odseki za varstvo gorske narave se združujejo v odbore za varstvo gorske narave MDO PD.

4. člen (zbor odsekov za varstvo gorske narave)

(1) Zbor odsekov za varstvo gorske narave (v nadaljevanju: zbor) je najvišji organ KVGN PZS.
(2) Zbor sestavljajo predstavniki odsekov za varstvo gorske narave planinskih društev. Glasovalno pravico ima po en predstavnik odseka za 

varstvo gorske narave planinskega društva. Predstavnik je praviloma načelnik odseka ali drug član, ki ga društvo pooblasti za zastopanje.
(3) Pristojnost zbora:
•	 sprejema in spreminja pravilnik komisije;
•	 voli izvršni odbor in načelnika; 
•	 odloča o predlogu letnega vsebinskega in finančnega programa ter poročila KVGN PZS.

(4) Zbor skliče načelnik najmanj enkrat letno. Sklic zbora skupaj z gradivom mora biti objavljen na spletnih straneh PZS in odsekom za 
varstvo gorske narave poslan vsaj 21 dni pred datumom zbora.

(5) Načelnik skliče zbor tudi v 21 dneh od podane zahteve več kot tretjine članov KVGN PZS ali na zahtevo Upravnega odbora PZS. Če 
načelnik v predpisanem roku ne skliče zbora, ga lahko skliče predlagatelj.

(6) Zbor je sklepčen, če je prisotna vsaj tretjina odsekov za varstvo gorske narave. Sklepi se sprejemajo z večino prisotnih. 
(7) Zbor pri svojem delu smiselno uporablja Poslovnik o delu skupščine PZS.
(8) V kolikor je zbor nesklepčen, se Skupščini PZS v potrditev predložijo programi dela in poročila, kot so bila predlagana za potrditev na zboru. 

5. člen (volitve)

(1) Volilni zbor se izvede vsake 4 leta in sicer v istem letu kot redna volilna Skupščina PZS.
(2) Kandidacijski postopki za izvedbo volitev začnejo teči najprej šest mesecev in se zaključijo najmanj 45 dni pred iztekom mandata.
(3) Kandidate predlagajo odseki za varstvo gorske narave. Kandidati za načelnika v kandidaturi pripravijo predlog programa dela.
(4) Volitve so javne. Zbor lahko določi, da so volitve tajne.
(5) Vsak delegat lahko posameznemu kandidatu nameni samo en glas. Delegat lahko voli največ toliko kandidatov, kot je razpisanih mest.
(6) Izvoljen je kandidat za načelnika, ki prejme večino glasov. Izvoljeni so tisti kandidati za člane izvršnega odbora KVGN PZS, ki prej-

mejo največ glasov, glede na število mest v odboru.

6. člen  (izvršni odbor GK PZS)

(1) Izvršni odbor sestavlja od 7 do 9 članov. Mandat traja 4 leta.
(2) Izvršni odbor je sklepčen, kadar je prisotna večina vseh članov. Odbor si prizadeva za odločanje s soglasjem. Če soglasje ni mogoče, 

odloča z večino navzočih članov.

7. člen (naloge izvršnega odbora KVGN PZS)

(1) Naloge izvršnega odbora KVGN PZS:
•	 zagotavlja organizacijske, vsebinske in strokovne pogoje za delovanje in razvoj varstva gorske narave;
•	 skrbi za povezovanje dejavnosti KVGN PZS s komisijami znotraj PZS, z odbori za varstvo gorske narave MDO PD, z odseki za var-

stvo gorske narave planinskih društev, s sorodnimi, strokovnimi in raziskovalnimi  organizacijami v Republiki Sloveniji in v tujini;
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•	 skrbi za usklajenost programskih nalog s Statutom PZS, Častnim kodeksom slovenskih planincev, sklepi Skupščine PZS in UO PZS;
•	 pripravlja predlog dnevnega reda in gradivo za zbor ter izvršuje sklepe zbora;
•	 imenuje in razrešuje člane strokovnih odborov KVGN PZS in predstavnike KVGN PZS v drugih organih PZS;
•	 s soglasjem predsedstva PZS imenuje in razrešuje predstavnike KVGN PZS v strokovne organe drugih organizacij;
•	 pripravlja predloge vsebinskih in finančnih načrtov ter poročila o delu in finančna poročila za odločanje na zboru in nato na Skupščini PZS;
•	 s programi oziroma usposabljanji sodeluje pri razpisih za sofinanciranje, ki jih razpisujejo vladne in nevladne organizacije v Repu-

bliki Sloveniji in drugod;
•	 sprejema akte s področja dela KVGN PZS, ki so podrejeni temu pravilniku;
•	 skrbi za vsebinsko ustrezno in ažurno vsebino domače spletne strani KVGN PZS in
•	 daje mnenja in potrebna soglasja k ostalim aktom PZS, ki urejajo varstvo gorske narave.

8. člen (načelnik KVGN PZS)

(1) Načelnik KVGN PZS:
•	 vodi in predstavlja KVGN PZS; 
•	 sklicuje zbor in seje izvršnega odbora;
•	 nadzoruje izvajanje sklepov;
•	 odgovoren je za obveščanje s področja dela komisije znotraj planinske organizacije; 
•	 redno sodeluje pri delu predsedstva PZS, UO PZS in na Skupščini PZS;
•	 ima pooblastilo za izvajanje na skupščini sprejetega letnega vsebinskega in finančnega programa KVGN PZS ter
•	 odgovarja za namensko porabo finančnih sredstev.

(2) Načelnik izmed članov izvršnega odbora izbere namestnika, ki ga nadomešča v primeru odsotnosti. Izbiro namestnika z ugotovi-
tvenim sklepom potrdi izvršni odbor KVGN PZS. 

9. člen  (začasni odbori in delovne skupine)

(1) Komisija lahko za posamezna področja dela oz. naloge ustanovi tudi druge začasne odbore in delovne skupine.

10. člen (strokovni sodelavec PZS)

(1) Strokovni sodelavec, ki je v strokovni službi PZS zadolžen za KVGN PZS nudi strokovno in administrativno-tehnično pomoč KVGN 
PZS in sodeluje na sejah izvršnega odbora KVGN PZS.

11. člen (usposabljanja)

(1) V okviru KVGN PZS se lahko posamezniki usposabljajo za gorske stražarje in varuhe gorske narave. 
(2) Usposabljanja za gorske stražarje lahko izvajajo odseki za varstvo gorske narave planinskih društev in odbori za varstvo gorske narave 

MDO PD na podlagi programa, ki ga sprejme IO KVGN PZS.
(3) Varuh gorske narave je uradni naziv strokovnega delavca v športu na področju planinstva. Usposabljanje za varuhe gorske narave 

izvaja KVGN PZS na podlagi programa, ki ga potrdi Strokovni svet Republike Slovenije za šport. 

12. člen (Priznanje KVGN PZS)

(1) Diploma dr. Angele Piskernik je najvišje priznanje KVGN PZS. 
(2) Diploma dr. Angele Piskernik se podeljuje gorskim stražarjem, varuhom gorske narave in drugim zaslužnim posameznikom za 

njihovo življenjsko delo na področju varstva in ohranjanja gorske narave. 
(3) Diplomo dr. Angele Piskernik se lahko podeli tudi organizacijam za njihove izjemne dosežke na področju varstva in ohranjanja 

gorske narave.
(4) IO KVGN PZS vsako leto objavi razpis za zbiranje predlogov za podelitev Diplom dr. Angele Piskernik.
(5) Predlagatelji so lahko planinska društva, MDO PD in organi PZS.
(6) Diploma dr. Angele Piskernik se podeljujejo na Zboru odsekov za varstvo gorske narave.

13. člen (znak KVGN PZS)

(1) Znak KVGN je okrogle oblike, v temno zelenem kolobarju je v zgornji polovici napis »Komisija za varstvo gorske narave«, v spodnji pa »Planinska 
zveza Slovenije«. V beli sredini je obris Špika in pod njim diagonalno ležeč Clusijev svišč v zeleni in modi barvi. Znak je lahko tudi črno-bel.

14. člen (končne odločbe)

(1) Ta pravilnik začne veljati z objavo v Obvestilih PZS.
(2) Z začetkom veljave tega pravilnika prenehata veljati Pravilnik Komisije za varstvo gorske narave PZS, ki ga je UO PZS potrdil 22. 10. 

2004 in Pravilnik o priznanjih Komisije za varstvo gorske narave, ki je bil sprejet 9. 4. 2009.
(3) KVGN PZS uskladi svoje podrejene akte s tem pravilnikom v roku enega leta od začetka veljave tega pravilnika. Do uskladitve ostanejo 

v veljavi, v kolikor niso v nasprotju s tem pravilnikom.

Irena Mrak,         Bojan Rotovnik,
načelnica KVGN PZS         predsednik PZS
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Planinska zveza Slovenije, Dvorakova ulica 9, Ljubljana, matična številka 5145368000,  ki jo zastopa predsednik Bojan Rotovnik (v 
nadaljevanju: PZS)
in
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Štefanova ulica 2, Ljubljana, matična številka 1332813000,  ki jo zastopa 
generalni direktor policije Stanislav Veniger, (v nadaljevanju: Policija)
sklepata naslednji 

Sporazum o sodelovanju
1. člen

PZS in Policija uvodoma ugotavljata, da je na podlagi odločbe Ministrstva za okolje in prostor, številka 014-10-2/2005/5 z dne 18. 9. 
2007, PZS priznan status društva, ki deluje v javnem interesu na področju ohranjanja narave, na podlagi odločbe Ministrstva za šol-
stvo in šport, številka 6717-16/2006/12 (05109) z dne 18. 10. 2010, znova: odločba št. 6717-16/2006/17 z dne 5. 2. 2013, priznan status 
društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa ter status mladinske organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju in 
status nacionalne mladinske organizacije, na podlagi odločbe Ministrstva za obrambo, št. 6717-16/2006/17 z dne 5. 2. 2013, priznan 
status organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, z odločbo Ministrstva za 
zdravje, številka 093-49/2008-4 z dne 28. 8. 2009, pa status humanitarne organizacije ter da je krovna planinska organizacija v Sloveniji, 
sestavljena iz planinskih društev.

2. člen

Vsebine, pri katerih Policija in PZS sodelujeta v okviru tega sporazuma, so:
•	 vzdrževanje in obnova planinske infrastrukture,
•	 skupna strokovna usposabljanja in posveti,
•	 izmenjava informacij o razmerah v gorah, 
•	 testiranje gorniške opreme,
•	 sodelovanje na področju radijskih komunikacij,
•	 sodelovanje pri pripravi Nacionalnega programa varnosti v gorah,
•	 skupne preventivne aktivnosti in
•	 vzajemne promocijske aktivnosti.

3. člen

PZS se zavezuje, da bo v okviru svojih zmožnosti zagotavljala Policiji strokovna usposabljanja na svojem področju, sodelovala s Policijo 
pri skupnem testiranju alpinistične oziroma gorniške in druge opreme, omogočala sodelovanje predstavnikov Policije na dogodkih in 
prireditvah v organizaciji PZS, brezplačno zagotavljala Policiji informacije o stanju v gorah na portalu snežnih razmer iz nabora redno 
zbranih podatkov ter Policiji omogočila uporabo podatkov iz evidenc planinskih poti, katastra planinskih poti in druge digitalne pro-
storske podatke, koristne za Policijo.

Pri organiziranih in najavljenih službenih aktivnostih (izvajanje policijskih nalog ali usposabljanja) v gorah bo PZS za prenočevanje v 
planinskih kočah priznala policistom enak popust, kot ga imajo člani planinske organizacije. PZS bo spodbujala in podpirala sodelovanje 
planinskih društev na regionalni ravni z vodstvom policijskih uprav in s Posebno policijsko enoto po sestavu III – gorska enota. V svojih 
glasilih in na spletni strani bo PZS omogočala brezplačno oglaševanje petih pomembnejših prireditev oziroma dogodkov ter slovesnosti, 
ki jih organizira oziroma pri katerih sodeluje Policija. 

PZS Policiji enkrat na leto omogoči brezplačen najem Planinskega učnega središča Bavšica v jesensko - zimskem obdobju za največ 4 
dni (brez prehrane). PZS Policiji omogoči najem zemljišč, ki so v njeni 100 % lasti, za postavitev radijsko-telekomunikacijske opreme v 
visokogorju. Mikrolokacijo postavitve opreme določita oba partnerja skupaj, pri tem upoštevata vse zahteve s področja varovanja okolja 
in ostale morebitne omejitve, vezane na lokacijo.

4. člen

Policija se zavezuje, da bo PZS v okviru svojih zmožnosti pomagala pri pripravi in izvedbi letnega programa aktivnosti, kot so zagota-
vljanje helikopterskih prevozov za popravilo, vzdrževanje ali sanacijo planinskih poti, planinskih koč in žičnic, sodelovanje pri testiranju 
alpinistične, gorniške in druge opreme, izvedbi mladinskih planinskih taborov, skupnih preventivnih akcij ter usposabljanj.

Policija bo PZS omogočila najem in uporabo telekomunikacijskega omrežja TETRA. Policija bo PZS po lastni presoji po nadgradnji 
omrežja TETRA, po pravnih pravilih predpisov, ki urejajo stvarno premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnosti, odstopila 
analogne radijske postaje. 

Policija bo na svojih internih spletnih straneh, na spletni strani Policije, v glasilu Varnost in pri ostalem medijskem pojavljanju omogočala 
brezplačno oglaševanje pomembnejših prireditev oziroma dogodkov ter slovesnosti, ki jih organizira oziroma pri katerih sodeluje PZS. 
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5. člen

PZS mora Policiji vsako leto najpozneje do konca oktobra predložiti predlog letnega načrta sodelovanja za prihodnje leto in informacijo 
o statusu delovanja v javnem interesu za prihodnje obdobje.

PZS in Policija na podlagi tega sporazuma vsako leto do konca novembra podpišeta letni načrt sodelovanja za prihodnje leto, v katerem 
podrobno opredelita vsebine, oblike in način sodelovanja ter odgovorne osebe za izvedbo posameznih vsebin letnega načrta.

PZS se obvezuje, da bo Policiji vsako leto do konca januarja predložila letno poročilo o realizaciji letnega načrta sodelovanja za preteklo leto.

6. člen

PZS in Policija sta soglasni, da sta skrbnika sporazuma, ki sta odgovorna za njegovo uresničevanje skladno s predpisi, pripravo letnega 
načrta sodelovanja in letnega poročila o uresničevanju, v Policiji predstavnik Generalne policijske uprave, ki ga določi generalni direktor 
policije, v PZS pa njen generalni sekretar. 

7. člen

PZS ali Policija lahko predlagata spremembe, dopolnitve ali podaljšanje tega sporazuma. Vse spremembe in dopolnitve ter podaljšanje 
so veljavne le, če so sklenjene v pisni obliki.

8. člen

Vsaka stranka lahko brez navedbe razlogov odpove ta sporazum z odpovednim rokom šest mesecev.

Vsaka stranka lahko zaradi neizpolnjevanja obveznosti druge stranke ter  zaradi izjemnih okoliščin odstopi od tega sporazuma. 

9. člen

Morebitne spore, nastale iz tega sporazuma, bosta PZS in Policija reševali sporazumno, sicer pa stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

10. člen

Ta sporazum se sklepa za tri leta, z možnostjo podaljšanja.

Sporazum je sestavljen v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po dva (2) izvoda. 

11. člen

Sporazum je sklenjen z dnem podpisa obeh strank.

            Številka: 229-139/2013/5
Datum: 18. 12. 2013        Datum: 18. 12. 2013
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Območja delovanja MDO PD
Skladno z dogovorom na srečanju vodstva PZS s predsedniki MDO PD in razprave na 18. seji UO PZS je bil predstavljen predlog raz-
delitve območij delovanja MDO PD-jev glede na občine. Za vsa mejna območja so se predsedniki MDO PD-jev samostojno dogovorili 
za razdelitev občin v MDO PD-je, tako da je za vse občine določeno, v kateri MDO PD spadajo. Razdelitev je UO PZS potrdil na 19. seji, 
zadnja dopolnila pa sprejel na 20. seji 6. marca 2014.

šifra občina MDO PD
019 Divača MDO Primorsko-Notranjskih PD
035 Hrpelje - Kozina MDO Primorsko-Notranjskih PD
038 Ilirska Bistrica MDO Primorsko-Notranjskih PD
040 Izola/Isola MDO Primorsko-Notranjskih PD
049 Komen MDO Primorsko-Notranjskih PD
050 Koper/Capodistria MDO Primorsko-Notranjskih PD
090 Piran/Pirano MDO Primorsko-Notranjskih PD
091 Pivka MDO Primorsko-Notranjskih PD
094 Postojna MDO Primorsko-Notranjskih PD
111 Sežana MDO Primorsko-Notranjskih PD
136 Vipava MDO Primorsko-Notranjskih PD
005 Borovnica MDO PD Notranjske
008 Brezovica MDO PD Notranjske
013 Cerknica MDO PD Notranjske
021 Dobrova - Polhov Gradec MDO PD Notranjske
064 Logatec MDO PD Notranjske
065 Loška dolina MDO PD Notranjske
140 Vrhnika MDO PD Notranjske
149 Bloke MDO PD Notranjske
162 Horjul MDO PD Notranjske
208 Log - Dragomer MDO PD Notranjske
001 Ajdovščina MDO PD Posočja
006 Bovec MDO PD Posočja
007 Brda MDO PD Posočja
014 Cerkno MDO PD Posočja
036 Idrija MDO PD Posočja
044 Kanal MDO PD Posočja
046 Kobarid MDO PD Posočja
075 Miren - Kostanjevica MDO PD Posočja
084 Nova Gorica MDO PD Posočja
128 Tolmin MDO PD Posočja
183 Šempeter - Vrtojba MDO PD Posočja
201 Renče - Vogrsko MDO PD Posočja
020 Dobrepolje MDO PD Ljubljane
022 Dol pri Ljubljani MDO PD Ljubljane
032 Grosuplje MDO PD Ljubljane
037 Ig MDO PD Ljubljane
039 Ivančna Gorica MDO PD Ljubljane
061 Ljubljana MDO PD Ljubljane
066 Loški Potok MDO PD Ljubljane
071 Medvode MDO PD Ljubljane
104 Ribnica MDO PD Ljubljane
123 Škofljica MDO PD Ljubljane
134 Velike Lašče MDO PD Ljubljane
138 Vodice MDO PD Ljubljane
179 Sodražica MDO PD Ljubljane
017 Črnomelj MDO PD Dolenjske in Bele krajine
073 Metlika MDO PD Dolenjske in Bele krajine
085 Novo mesto MDO PD Dolenjske in Bele krajine
109 Semič MDO PD Dolenjske in Bele krajine
088 Osilnica MDO PD Dolenjske in Bele krajine
048 Kočevje MDO PD Dolenjske in Bele krajine
165 Kostel MDO PD Dolenjske in Bele krajine
119 Šentjernej MDO PD Dolenjske in Bele krajine
121 Škocjan MDO PD Dolenjske in Bele krajine
130 Trebnje MDO PD Dolenjske in Bele krajine
156 Dolenjske Toplice MDO PD Dolenjske in Bele krajine
170 Mirna Peč MDO PD Dolenjske in Bele krajine
193 Žužemberk MDO PD Dolenjske in Bele krajine
197 Kostanjevica na Krki MDO PD Dolenjske in Bele krajine
199 Mokronog - Trebelno MDO PD Dolenjske in Bele krajine
203 Straža MDO PD Dolenjske in Bele krajine
206 Šmarješke Toplice MDO PD Dolenjske in Bele krajine
211 Šentrupert MDO PD Dolenjske in Bele krajine
212 Mirna MDO PD Dolenjske in Bele krajine
003 Bled MDO PD Gorenjske
004 Bohinj MDO PD Gorenjske
012 Cerklje na Gorenjskem MDO PD Gorenjske

027 Gorenja vas - Poljane MDO PD Gorenjske
041 Jesenice MDO PD Gorenjske
052 Kranj MDO PD Gorenjske
053 Kranjska Gora MDO PD Gorenjske
082 Naklo MDO PD Gorenjske
095 Preddvor MDO PD Gorenjske
102 Radovljica MDO PD Gorenjske
117 Šenčur MDO PD Gorenjske
122 Škofja Loka MDO PD Gorenjske
131 Tržič MDO PD Gorenjske
145 Železniki MDO PD Gorenjske
146 Žiri MDO PD Gorenjske
163 Jezersko MDO PD Gorenjske
192 Žirovnica MDO PD Gorenjske
207 Gorje MDO PD Gorenjske
023 Domžale MDO PD Kamniško-Bistriškega območja
043 Kamnik MDO PD Kamniško-Bistriškega območja
068 Lukovica MDO PD Kamniško-Bistriškega območja
072 Mengeš MDO PD Kamniško-Bistriškega območja
077 Moravče MDO PD Kamniško-Bistriškega območja
164 Komenda MDO PD Kamniško-Bistriškega območja
186 Trzin MDO PD Kamniško-Bistriškega območja
009 Brežice MDO PD Zasavja
034 Hrastnik MDO PD Zasavja
054 Krško MDO PD Zasavja
057 Laško MDO PD Zasavja
060 Litija MDO PD Zasavja
099 Radeče MDO PD Zasavja
110 Sevnica MDO PD Zasavja
129 Trbovlje MDO PD Zasavja
142 Zagorje ob Savi MDO PD Zasavja
194 Šmartno pri Litiji MDO PD Zasavja
011 Celje Savinjski MDO PD
030 Gornji Grad Savinjski MDO PD
051 Kozje Savinjski MDO PD
062 Ljubno Savinjski MDO PD
067 Luče Savinjski MDO PD
079 Mozirje Savinjski MDO PD
083 Nazarje Savinjski MDO PD
092 Podčetrtek Savinjski MDO PD
106 Rogaška Slatina Savinjski MDO PD
107 Rogatec Savinjski MDO PD
114 Slovenske Konjice Savinjski MDO PD
120 Šentjur Savinjski MDO PD
124 Šmarje pri Jelšah Savinjski MDO PD
125 Šmartno ob Paki Savinjski MDO PD
126 Šoštanj Savinjski MDO PD
127 Štore Savinjski MDO PD
133 Velenje Savinjski MDO PD
137 Vitanje Savinjski MDO PD
139 Vojnik Savinjski MDO PD
144 Zreče Savinjski MDO PD
148 Bistrica ob Sotli Savinjski MDO PD
150 Braslovče Savinjski MDO PD
153 Dobje Savinjski MDO PD
154 Dobrna Savinjski MDO PD
173 Polzela Savinjski MDO PD
174 Prebold Savinjski MDO PD
180 Solčava Savinjski MDO PD
184 Tabor Savinjski MDO PD
189 Vransko Savinjski MDO PD
190 Žalec Savinjski MDO PD
209 Rečica ob Savinji Savinjski MDO PD
016 Črna na Koroškem MDO PD Koroške
025 Dravograd MDO PD Koroške
074 Mežica MDO PD Koroške
076 Mislinja MDO PD Koroške
081 Muta MDO PD Koroške
093 Podvelka MDO PD Koroške
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101 Radlje ob Dravi MDO PD Koroške
103 Ravne na Koroškem MDO PD Koroške
112 Slovenj Gradec MDO PD Koroške
141 Vuzenica MDO PD Koroške
175 Prevalje MDO PD Koroške
177 Ribnica na Pohorju MDO PD Koroške
018 Destrnik MDO PD Podravja
024 Dornava MDO PD Podravja
026 Duplek MDO PD Podravja
028 Gorišnica MDO PD Podravja
042 Juršinci MDO PD Podravja
045 Kidričevo MDO PD Podravja
055 Kungota MDO PD Podravja
069 Majšperk MDO PD Podravja
070 Maribor MDO PD Podravja
087 Ormož MDO PD Podravja
089 Pesnica MDO PD Podravja
096 Ptuj MDO PD Podravja
098 Rače - Fram MDO PD Podravja
108 Ruše MDO PD Podravja
113 Slovenska Bistrica MDO PD Podravja
115 Starše MDO PD Podravja
118 Šentilj MDO PD Podravja
135 Videm MDO PD Podravja
143 Zavrč MDO PD Podravja
158 Hajdina MDO PD Podravja
159 Hoče - Slivnica MDO PD Podravja
160 Hoče - Slivnica MDO PD Podravja
167 Lovrenc na Pohorju MDO PD Podravja
168 Markovci MDO PD Podravja
169 Miklavž na Dravskem polju MDO PD Podravja
171 Oplotnica MDO PD Podravja
172 Podlehnik MDO PD Podravja
178 Selnica ob Dravi MDO PD Podravja
182 Sveti Andraž v Slov. goricah MDO PD Podravja
185 Trnovska vas MDO PD Podravja
191 Žetale MDO PD Podravja
196 Cirkulane MDO PD Podravja

198 Makole MDO PD Podravja
200 Poljčane MDO PD Podravja
202 Središče ob Dravi MDO PD Podravja
205 Sveti Tomaž MDO PD Podravja
002 Beltinci MDO PD Pomurja
010 Tišina MDO PD Pomurja
015 Črenšovci MDO PD Pomurja
029 Gornja Radgona MDO PD Pomurja
031 Gornji Petrovci MDO PD Pomurja
033 Šalovci MDO PD Pomurja
047 Kobilje MDO PD Pomurja
056 Kuzma MDO PD Pomurja
058 Lenart MDO PD Pomurja
059 Lendava/Lendva MDO PD Pomurja
063 Ljutomer MDO PD Pomurja
078 Moravske Toplice MDO PD Pomurja
080 Murska Sobota MDO PD Pomurja
086 Odranci MDO PD Pomurja
097 Puconci MDO PD Pomurja
100 Radenci MDO PD Pomurja
105 Rogašovci MDO PD Pomurja
116 Sveti Jurij ob Ščavnici MDO PD Pomurja
132 Turnišče MDO PD Pomurja
147 Benedikt MDO PD Pomurja
151 Cankova MDO PD Pomurja
152 Cerkvenjak MDO PD Pomurja
155 Dobrovnik/Dobronak MDO PD Pomurja
157 Grad MDO PD Pomurja
161 Hodoš/Hodos MDO PD Pomurja
166 Križevci MDO PD Pomurja
176 Razkrižje MDO PD Pomurja
181 Sveta Ana MDO PD Pomurja
187 Velika Polana MDO PD Pomurja
188 Veržej MDO PD Pomurja
195 Apače MDO PD Pomurja
204 Sveta Trojica v Slov. goricah MDO PD Pomurja
210 Sveti Jurij v Slov. goricah MDO PD Pomurja

PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE 
- OBMOČJA MDO PD-jev 

Občine brez planinskega društva

Opomba: Odebeljena črta označuje mejo posameznega MDO PD.

OBMOČJA DELOVANJA MEDDRUŠTVENIH ODBOROV PD
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Številka: IZHP – 439/ 2013
Datum: 19. 9. 2013

Z A P I S N I K
17. seje upravnega odbora Planinske zveze Slovenije, ki je bila v četrtek, 19. septembra 2013, ob 16.30, v veliki dvorani KRKE d.d. 
na Dunajski 65, v Ljubljani.

Prisotni so bili:
Predsednik PZS: Bojan Rotovnik.
Podpredsedniki PZS: Miro Eržen in Tone Jesenko.
Voljeni člani UO PZS: Mirko Tovšak in Danilo Škerbinek.
Predsedniki MDO PD: Borut Vukovič (MDO PD Zasavja), France Benedik (MDO PD Gorenjske), Drago Horjak (MDO PD Koroške), 
Gregor Rupnik (MDO PD Posočja), Jurček Nowakk (MDO PD Kamniško-bistriškega območja), Manja Rajh (Savinjski MDO PD) in 
Janez Maček (namestnik MDO PD Notranjske). 
Načelniki (oz. namestniki) komisij PZS z zborom dejavnosti: Katarina Filipič (namestnica Vodniške komisije), Aleš Pirc (Komisija 
za športno plezanje) in Igor Mlakar (Komisija za planinske poti).
Načelniki (oz. namestniki) komisij PZS, ki nimajo zbora dejavnosti: Jože Rovan (Komisija za turno kolesarstvo).
Vodje odborov PZS: Jože Melanšek (Odbor za priznanja).
Strokovna služba PZS: Matej Planko (generalni sekretar), Urša Mali (strokovna delavka v računovodstvu) in Mija Damjan–Stegu 
(vodja pisarne).
Opravičeno odsotni:
Borut Peršolja (podpredsednik PZS), Slavica Tovšak (podpredsednica PZS), Uroš Vidovič (voljeni član), Anton Purg (MDO PD Podrav-
ja), Marinka Koželj Stepic (MDO PD Ljubljane), Marko Vidmar (MDO Primorsko-Notranjskih PD), Franc Gričar (Vodniška komisija), 
Matej Ogorevc (Mladinska komisija), Irena Mrak (Komisija za varstvo gorske narave), Milena Brešan (Odbor za članstvo) in Andrej 
Brvar (predsednik NO) ter Zdenka Mihelič (predstavnica PZS za odnose z javnostmi).

Skladno s poslovnikom je predsednik PZS Bojan Rotovnik predstavil seznam vabljenih na sejo in povedal, kdo je svojo udeležbo opravičil.
Prisotnih je bilo 15 od 26 članov UO PZS, tako da je bila sklepčnost 57, 69 %.

Predlog dnevnega reda:
1. Pregled zapisnika 16. seje upravnega odbora – 13. 6. 2013 (Matej Planko)
2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS (Matej Planko)
3. Soglasje k vodstvu Komisije za športno plezanje (KŠP) (Bojan Rotovnik)
4. Soglasje k pravilniku Komisije za športno plezanje (Aleš Pirc)
5. Potrditev izhodišč za spremembo zakona o planinskih poteh (Matej Planko)
6. Finančno poročilo PZS januar–julij 2013 (Matej Planko, Urša Mali)
7. Izhodišča za pripravo podrobnega finančnega načrta PZS za leto 2014 (Bojan Rotovnik, Matej Planko)
8. II. obravnava in sprejem Poslovnika o delu UO PZS (Borut Vukovič)
9. Potrditev Sporazuma o sodelovanju med Policijo in Planinsko zvezo Slovenije (Matej Planko)
10. Imenovanje volilne komisije za volitve na skupščini 2014 (Bojan Rotovnik)
11. Spremembe operativnega programa izvedbe določil novega statuta; revizija 2 (Bojan Rotovnik, Matej Planko)
12. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora (Bojan Rotovnik, Matej Planko).
13. Razno 

Drago Horjak je predlagal, da se z dnevnega reda umakneta 6. in 7. točka ter da se skliče posebna seja samo na temo finance.

Zatem je predsednik PZS v glasovanje podal:

SKLEP 1/19-09-2013: Upravni odbor PZS na predlog Draga Horjaka predlaga umik dveh točk (6. in 7.) s predlaganega dnevnega 
reda 17. seje UO PZS.
Sklep ni bil sprejet 1 glas ZA (Drago Horjak), 14 glasov PROTI. 

SKLEP 2/19-09-2013: Upravni odbor PZS potrjuje predlagani dnevni red 17. seje UO PZS.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Predsednik PZS je pozval člane UO PZS, da se prijavijo za razpravo pod točko 12. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega 
odbora. Prijavil se je:
•	 Danilo Škerbinek na temo ustanovitev osrednjega društva SPD.

Pod točko 13. Razno se je prijavil:
•	 Jurček Nowakk: razprava na odgovor PZS – delavnice.

Predsednik PZS je pozdravil novega načelnika KŠP PZS Aleša Pirca, ki je tudi član UO PZS do volilne skupščine 2014.
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AD. 1. Pregled zapisnika 16. seje upravnega odbora – 13. 6. 2013
Generalni sekretar PZS je povedal, da sta pripombe na zapisnik podala Milena Brešan in Anton Purg, ki pa so že upoštevane v zapisniku, 
ki je gradivo za to sejo.

SKLEP 3/19-09-2013: Upravni odbor PZS potrjuje zapisnik 16. seje upravnega odbora, ki je bila 13. 6. 2013, z dopolnilom Jurčka 
Nowakka k besedilu v 7. točki.
Sklep je bil soglasno sprejet.

AD. 2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS
Generalni sekretar PZS je predstavil glavne aktivnosti, ki so potekale od pretekle seje UO PZS:
•	 Organizirali smo Dan planinskih doživetij v Kamniški Bistrici. 
•	 Organizirali in sodelovali smo na posvetu o vožnji z vozili v naravnem okolju, ki je bil v Državnem svetu RS. 
•	 Soorganizirali smo Dan Alpske konvencije v Mojstrani: Po alpskih dolinah s kolesom in peš.
•	 Tudi letos smo skupaj s časnikom Nedelo izvedli akcijo Izberimo najbolj priljubljeno planinsko kočo 2013. Letos je izbor potekal v 

dveh krogih. Ponovno je bila izbrana Koča na Dobrči.
•	 Skupaj s Svetovnim slovenskim kongresom, SPM-jem, TNP-jem in Gorniškim klubom Skala smo organizirali Planinski dan pod 

Triglavom za Slovence v zamejstvu in po svetu.
•	 Izvedli smo delavnico o prostovoljstvu, ki pa je bila slabo obiskana. V jesenskem času jo bomo organizirali še v Podravju. 
•	 Predsednik Republike Borut Pahor je na našo pobudo odlikoval PD Ljubljana–Matico z redom za zasluge. Ostali naši predlogi niso 

bili upoštevani.
•	 V PUS Bavšica smo soorganizirali mednarodno sejo Komisije za tekmovalno ledno plezanje UIAA.
•	 Po vseh komisijah so bila organizirana redna letna usposabljanja. Do konca imamo še tri licenčna usposabljanja za vodnike PZS v 

Bavšici, tečaj za vodnike PZS kategorije C in drugi del tečaja za markaciste PZS. 
•	 Predstavniki gospodarske komisije so obiskali koče, ki so se prijavile na razpise za svetovalno pisarno (20), certificiranje za okolju 

prijazno planinsko kočo (6) in certificiranje za družinam prijazno planinsko kočo (14). 
•	 Organizirali smo prvi Tončkov dan in obnovili del SPP v okolici Vršiča in v Trenti, s tem smo zaključili tudi skupno akcijo OKS in 

Heliosa obnove markacij na SPP.
•	 Zaključili smo z gradnjo čistile naprave v PUS Bavšica in uredili tamkajšnjo okolico.
•	 Podpisali smo dogovor o sodelovanju z ZGVS.
•	 Organizirali smo slovesnost ob 60. obletnici postavitve Kugyjevega spomenika. 
•	 Inštruktor PZS je sodeloval na tečaju za nepalske gorske vodnike v Manangu.  
•	 Gospodarska komisija je izdala brošuro Okolju prijazna planinska koča.
•	 Športni plezalci so nanizali kup uspehov na različnih tekmovanjih:

- Svetovne športne igre Calvi: Mina Markovič 1. mesto, Domen Škofic med 8 najboljših.
- Mladinsko evropsko prvenstvo Imst: Janja Garnbret dvakrat 1. mesto, Martin Bergant 2. mesto in Domen Škofic 2. mesto.
- Mladinsko svetovno prvenstvo Kanada: Domen Škofic 3. mesto, Janja Garnbret 4. mesto.
- Tekma za svetovni pokal Brianson: Mina Markovič 2. mesto, Domen Škofic 4. mesto.
- Rockmaster Arco: Mina Markovič 1. mesto, Domen Škofic 3. mesto.

•	 Marjan Zupančič je postavil novi rekord SPP, potreboval je 7 dni, 14 ur in 44 minut.
•	 Udeležili smo se skupščine Združenja za reciprociteto v Španiji.
•	 Organizirali smo skupščino CAA v SPM in PUS Bavšica.
•	 Skozi celo sezono smo sodelovali z mediji, ki so poročali o razmerah v naših gorah in ustrezno tudi opozarjali obiskovalce.
•	 Opravili smo nujna vzdrževalna dela na Aljaževem stolpu. Sedaj potekajo postopki za ureditev zemljiško knjižnega stanja in dolo-

čitev upravljavca.
•	 Podatki o članstvu v Navezi:

- Število društev, ki so oddali zahtevo za dostop do Naveze: 223.
- Število članov s popolnoma zaključeno članarino: 34200.
- Število članov, ki imajo zabeleženo članarino, nimajo pa urejene še pristopne izjave: 4483.
- Število kontaktnih oseb: 65439.

AD. 3. Soglasje k vodstvu Komisije za športno plezanje (KŠP) PZS
Komisija za športno plezanje PZS je imela 24. junija 2013 izredni zbor načelnikov, kjer so izvolili novega načelnika in člane Izvršnega 
odbora KŠP PZS.

SKLEP 4/19-09-2013: Upravni odbor PZS na podlagi 32. člena Statuta PZS, podaja soglasje k sestavi Izvršnega odbora Komisije 
za športno plezanje PZS za obdobje 2013 do 2017 v sestavi: načelnik Aleš Pirc (PD Rašica), člani: Jure Golob (PD Rašica), Janez 
Hafner (PD Tržič), Erih Obrez (PD Celje – matica), Sandi Pelko (PD Grosuplje), Jernej Peterlin (Društvo prosti čas Šmartno) in 
Albin Simonič (PD Celje – matica).
Sklep je bil soglasno sprejet.

AD. 4. Soglasje k pravilniku Komisije za športno plezanje
Na Zboru Komisije za športno plezanje PZS je bil sprejet Pravilnik KŠP PZS, ki mu mora pred začetkom veljavnosti skladno z 32. členom 
Statuta PZS soglasje podati UO PZS. Pri pripravi pravilnika je sodelovala tudi strokovna služba. Aleš Pirc je podal kratko obrazložitev, 
kako je nov pravilnik nastajal. 

ZAPISNIK 17. SEJE UPRAVNEGA ODBORA PZS
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Danilo Škerbinek je postavil vprašanje ali bo ta komisija odgovorna tudi za strokovnost izobraževanja, zakaj ta funkcije ni navedena v 
pravilniku. Aleš Pirc je odgovoril, da bo o usposabljanju samostojen pravilnik, ki pa je že v pripravi.

SKLEP 5/19-09-2013: Upravni odbor PZS na podlagi 32. člena Statuta PZS daje soglasje k Pravilniku Komisije za športno plezanje 
PZS.
Sklep je bil soglasno sprejet.

AD. 5. Potrditev izhodišč za spremembo Zakona o planinskih poteh
Zaradi težav pri izvajanju določil zakona o planinskih poteh in na podlagi opravljenih razgovorov s pristojnimi ministrstvi so vam v 
prilogi podana vsebinska izhodišča Planinske zveze Slovenije za novo zakonsko ureditev planinskih poti. Generalni sekretar PZS je 
povedal, da je natančen pregled Zakona o planinskih poteh, podzakonskih aktov, pregled trenutno že realiziranih nalog in nalog, ki nas 
še čakajo ter opravljenih pogovorov na ministrstvih pokazal, da je potrebno določene dela zakona spremeniti in poenostaviti. Opravlje-
ni so že bili pogovori z Ministrstvom za infrastrukturo in prostor in GURS-om o vzpostavitvi katastra planinskih poti in prostorskem 
prikazu planinskih poti. Pri dogovarjanjih so na Ministrstvu in GURS-u ugotovili, da takšna dikcija, ki je sedaj napisna v zakonu, ne 
dopušča vpisa naših poti v javni register gospodarske infrastrukture. Takrat, ko je bil pisan zakon, so bile predvidene drugačne rešitve 
na področju prikaza teh podatkov na GURS-u, kot je bilo dejansko izvedeno, zato prihaja do določenih razlik. 
Na podlagi teh dejstev so bila pripravljena izhodišča. Po konkretnejših dogovorih s pristojnimi organi se bo videlo ali se bodo te zah-
tevane spremembe dale urediti preko spremembe zakona ali bo potrebno vložiti novi zakon. Zakon je glede na vsebino, ki ga pokriva, 
prenormiran in je preveč birokratski ter ga bodo poskušali poenostaviti, da bodo postopki prijaznejši do skrbnikov poti.
France Benedik je podal pripombe: 

k 6. točki: 
•	 Izhodišče je preveč splošno, s čimer se daje PZS preveliko odgovornost. Zato bi kazalo nekoliko bolj definirati in bolj natančno 

določiti postopke, le-ti so preveč splošno napisani.
k 9. točki:

•	 Naj se dopolni z besedilom »Razen v primeru, če se obstoječa pot mora zaradi varnosti nadomestiti z drugo, bolj varno.«
k 15. točki:

•	 Vključite v besedilo tudi ažuriranje.
k 17. točki:

•	 Nova kategorija »Izjemno zahtevna planinska pot« ni potrebna. Taka lahko postane vsaka zahtevna, še bolj pa zelo zahtevna pla-
ninska pot ob vremenskih preobratih. Navajajmo planince, da imajo na poteh, kjer lahko pričakujemo nevarnosti, poleg čelade tudi 
samovarovalni komplet. Gojimo lastno odgovornost za varnost.
k 19. točki:

•	 Na koncu odstavka dodati: »na predlog Komisije za planinske poti PZS«.

Jože Rovan je pohvalil izhodišča, osnovne stvari so dobro zajete, postavil je vprašanje, kaj je mišljeno s 4. kategorijo; če se to nanaša 
na »moderne« ferate, se strinja, da je vnesena, če se pa smatra, da bi morali zavarovane poti ločiti na manj ali bolj zavarovane poti, je to 
potrebno ločiti in je mnenja, da jo je potrebno definirati na praktičnih primerih Slovenije, katera pot je to in to uskladiti.
Jurčka Nowakka je zanimala razlika med 16. in 19. točko in postavil vprašanje pri 9. točki, ali je potrebno tako omejevati.
Borut Vukovič glede vsebine nima pripomb, ima pa pomislek za zakonsko ureditev, da bi bilo napisano, da je omejena gradnja poti v 
sredogorju. Z dani pripombami se strinja tudi Janez Maček.
Predsednik PZS je odgovoril, da s 4. kategorijo ni mišljena »moderna« ferata. Sedaj imamo tri kategorije, dve kategoriji za lahke poti, za 
zahtevne poti je pa samo ena in tej kategoriji se je dodala še ena, ker so zahtevne poti preveč različne, da bi bile vse skupaj v eni kategoriji. 
Glede novih poti v visokogorju pa je zapisano v Vodilih PZS, prav tako v Zakonu o planinskih poteh piše, da ni dovoljena gradnja novih 
poti v visokogorju, dopustna je samo prestavitev poti zaradi različnih dejavnikov (podora …).
Generalni sekretar PZS je želel, naj se natančneje opredeli pripomba MDO PD Gorenjske v 6. točki. 
Pri predlogu MDO PD Gorenjske v 15. točki so trenutno veljavni podatki, glede 16. člena je mišljeno, da, če bi nekdo želel te podatke 
kupiti za komercialno uporabo, jih je treba plačati in izkupiček gre PZS, v 19. členu skrbniške pogodbe pa samo urejajo relacijo med PD 
in PZS. V zakonu se ne more definirati organe PZS, ampak se samo določi krovna organizacija, to pa je PZS.
Igor Mlakar je bil mnenja, da zakon ne deluje, vse skupaj bi za sabo potegnilo nove stroške, večje odgovornosti. Želimo si, da bi PD imela 
manj odgovornosti, postopek pa lažji. Zakon je potrebno spremeniti, prav tako pravilnike. Po razpravi je predsednik PZS v glasovanje podal:

SKLEP 6/19-09-2013: Upravni odbor PZS potrjuje Izhodišča za spremembo Zakona o planinskih poteh.
Sklep je bil soglasno sprejet.

AD. 6. Finančno poročilo PZS januar–julij 2013
Na 16. seji UO PZS je bilo predlagano, da se pripravijo polletni podatki in predstavijo na naslednji seji. Finančno poročilo smo izdelali 
za obdobje januar–julij 2013 in podatke primerjali z rebalansom finančnega načrta za leto 2013. Primerjava je narejena za knjižene 
prihodke in stroške oz. odhodke, internih preknjižb nismo vključili, saj bodo pravo sliko pokazale šele konec poslovnega leta. Vrednost 
amortizacije in s tem tudi črpanje DČR je prikazano za sedem mesecev (dejanske knjižbe še ni – bo konec poslovnega leta).
Urša Mali je povedala, da so v gradivu podatki o knjiženih prihodkih in stroških oz. odhodkih. Le-ti so primerjani z rebalansom. Nastanek 
in s tem knjiženje poslovnih dogodkov je odvisen od dinamike posameznih dejavnosti, zato tudi stroški in prihodki niso enakomerno 
razporejeni po mesecih. 
Iz razpisov MIZŠ smo do današnjega dne dobili izplačano 127.444 €, prejšnji teden je bil oddan tretji zahtevek v vrednosti 41.432 €. Za 
črpanje imamo na voljo tako še 43.377 €, in sicer za člansko reprezentanco v športnem plezanju. Za ESS smo 15. 9. 2013 oddali osmi 



O B V E S T I L A  P L A N I N S K E  Z V E Z E  S L O V E N I J E  -  Z A K O N O D A J A  I N  U R A D N E  O B J A V E 25

zahtevek v vrednosti 39.646 €, do začetka decembra bomo pripravili še devetega, da počrpamo odobrena sredstva. Za črpanje sredstev 
Fundacije za šport pripravljamo še preostale zahtevke, nekatere pa bomo lahko oddali šele proti koncu leta, ko zberemo vsa poročila 
(primer: smerne table). V postavki dotacij ustanov je tudi zavod Movit, ki je odobril 17.437 € (20 % nakažejo po prejemu poročil) sredstev 
za izvedbo tabora mednarodne izmenjave mladih. Ta je potekal od 25. avgusta do 3. septembra 2013 na Jezerskem. 
Pri plačilih članarine smo opazili, da društva kasneje in manj pogosto plačujejo članarino kot prejšnja leta.
Vzrok za manjšo realizacijo planinske trgovine glede na enako obdobje lani je tudi v tem, da veliko prodaje poteka preko komisijskih 
pogodb (računi se izdajajo, ko dobimo obvestilo o prodanih edicijah), pozna pa se tudi dejstvo, da smo do zdaj imeli kot novost le ze-
mljevid Polhograjsko hribovje. Trenutno stanje knjiženih prihodkov planinske trgovine je 83.000 €.
Pri PV je trenutno vseh naročnikov za 45 več kot na koncu lanskega leta, spremenjena pa je njihova struktura (večji delež naročnikov s 
plačano članarino A oz. A+).
Prodaja koledarja je zdaj še v povojih, glavnino pričakujemo od oktobra naprej.
Trenutno stanje prihodkov od usposabljanja kadrov je 103.513 € (94 % načrtovanih).

Tako kot prihodki so tudi stroški v skupni vrednosti v skladu z načrtovanimi v rebalansu, pri nekaterih postavkah pa so izkazana večja 
odstopanja. Tudi tu se namreč pozna, da ne nastajajo enakomerno. To se dobro vidi pri stroških odprav (največja ravno poteka), pri 
tiskarskih storitvah (večji strošek bo še za tisk koledarja). Pri stroških avtorskih honorarjev je dosežena vrednost v obravnavanem obdo-
bju nizka tudi zaradi zamika pri pripravi celotne dokumentacije za usposabljanja, imamo pa nekaj primerov – predvsem pri prevajanju 
in lektoriranju – ko je avtor spremenil status: nekateri so odprli svoj s. p., zato zdaj izdajajo za svoje delo račune, niso več plačani preko 
avtorskih pogodb. 
Postavka »sredstva za delo MDO PD« kaže nerealno sliko med načrtovanim in porabljenim, saj so med doseženimi zapisane le na pod-
lagi sklepov MDO PD-jev dotacije društvom za opravljene aktivnosti, drugi stroški, ki so jih potrdili predsedniki MDO PD-jev, pa so 
knjiženi med posameznimi vrstami stroškov.

V zadnjo preglednico, ki kaže razporeditev prihodkov planinskega sklada, se je prikradel tiskarski škrat. Pravi seštevek odhodkov je 
namreč 27.000 €, delež pa 0,25. Sicer pa je pri realizaciji upoštevano le tisto, kar je že realizirano, nerazporejena sredstva bomo preknjižili, 
ko bodo opravljeni projekti.
V kratki razpravi sta sodelovala Mirko Tovšak in Danilo Škerbinek, ki je v poročilu pogrešal sponzorstvo. Generalni sekretar PZS mu 
je odgovoril, da delež od zavarovalnice še ni zajet v poročilu in bo v prihodnjih mesecih realizirano.

AD. 7. Izhodišča za pripravo podrobnega finančnega načrta PZS za leto 2014
Z izhodišči za pripravo podrobnega finančnega načrta želimo urediti enako metodologijo za vse organe PZS ter pri tem upoštevati 
trenutne finančne razmere.
V razpravo so se vključili člani UO PZS. Drago Horjak, ki je razpravljal o nastali situaciji, povedal je, da je že pri sprejemanju finančnega 
načrta za leto 2012 bila utopija, prav tako za leto 2013. Najbolj se boji, da se ne bomo kmalu pogovarjali o sanaciji. Opozarjal je, da se je 
potrebno pogovarjati o realnih številkah. Kritika gre tudi predsednikom MDO PD, ki za svoje delo ne znajo izkoristiti finančnih sredstev, 
ki so jim na razpolago in na člane UO PZS, ki ne znamo razmišljati o financah PZS.
Mirko Tovšak se je dotaknil predloga za povišanje članarine in pravi da je to velik problem, ker članstvo upada in je veliko negodovanja, 
ko se članarina viša. Predlaga, da članarina ostane na isti višini ter da se poišče zmanjšanje sredstev kje drugje.
Jurček Nowakk je opozoril, da mu je bilo že obljubljeno, da bo na septembrski seji obrazloženo, kako se bo obračunavala članarina A.
Danilo Škerbinek: pri povišanju članarine je potrebno ponuditi dodatne ugodnosti za člane PZS. Z uvedbo članarine je potrebno upo-
števati konkurenco pri planinskih zvezah sosednjih držav. Razponi med članarinami so previsoki. Prosil je, da se na eni od naslednjih 
sej predstavi analizo odškodninskih zahtevkov. Predlagal je, da bi bila revija PV tiskana na recikliranem papirju.
Manja Rajh je menila, da bo število članov v letu 2013 upadlo, tudi če bo ostala enaka članarina, zaradi ekonomske situacije, ki je v 
državi, zato meni, da ni dobro, da je povišanje članarine v gradivu, ker člani dobijo občutek, da vodstvo PZS ne zna z denarjem in to 
negativno vpliva na ljudi. Meni, da je potrebno določene dejavnosti črtati (npr. raziskovalna dejavnost) in zaradi tega kvaliteta komisij 
ne bo nič slabša. 
Predsednik PZS je pojasnil, da načrtovanje proračunov ni enostavno, kar mora temeljiti na dejstvih in ne na intuiciji. Dejstvo je, da 
bo predvidoma v oktobru oblikovan proračun države za leto 2014, MIZŠ se kot skoraj vsem proračunskim porabnikom napoveduje 
zmanjšanje sredstev, posledično tudi zmanjšanje sredstev za šport. V preteklih letih so bila znižanja večinoma na športnih objektih, 
program pa je ostajal v približno enakih okvirih. Za leto 2013 so bile športne panoge, ki delujejo pod okriljem PZS, napačno vrednotene 
in pričakujemo, da se bo ta napaka za leto 2014 odpravila in da bodo sredstva za to področje primerljiva s sredstvi, pridobljenimi leta 
2012. Vseeno smo predvideli 5 % znižanje sredstev. Ko bodo znani rezultati proračuna države, bomo naredili rebalans in to uskladili. 
Prav tako bo FŠO razdelil v letu 2014 sredstva, ki so bila pridobljena v letu 2013. PZS nima nobenih kreditov in vse obveznosti plačuje 
v normalnih rokih. 
Predlog za povišanje članarine je ena izmed možnosti, da se predvsem v društvih nadomesti vedno manjša javna sredstva za namen 
planinstva. Ob tem bi se lahko uvedla tudi delitev članarine 50 : 50 med PZS in PD na način, da PZS krije vse stroške iz članarine. Glede 
na relativno majhna sredstva, ki bi jih ob morebitnem povečanju članarine prejela PZS, je to predvsem ukrep, ki bi olajšal financiranje 
programa dela PD. 
Generalni sekretar PZS je odgovoril Škerbineku o odškodninskih zahtevkih in izplačilih bonusov, ki bi jih naj prejšnja zavarovalnica 
izplačala PZS. Samo v prvih dveh letih (2004 in 2005) je PZS dobila nekaj sredstev s tega naslova, naprej pa teh sredstev s strani zava-
rovalnice ni bilo, ker je bilo odškodninskih zahtevkov več kot vplačil premij. Pripravil se bo pregled odškodninskih zahtevkov sedanje 
zavarovalnice.
Danilo Škerbinek je povedal, da članarina 23 oz. 25 € res ni visoka. Splošno izhodišče za pridobitev več sredstev je med drugim tudi 
pogajanja z zavarovalnico, pregledati je potrebno samo poslovanje PZS, tiskanje PV na recikliranem papirju, in še bi se kaj našlo.
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Predsednik PZS je odgovoril Jurčku Nowakku, da bo Strokovna služba PZS pripravila širše obrazložitve na vprašanje o vezavi PV na 
članarino.
Jože Rovan je mnenja, da bi se moralo še kaj narediti na popustih v kočah in pri ostalih naših partnerjih, ponudbo za naše člane bi bilo 
potrebno razširiti, da bi imeli člani občutek, da so s članstvom res nekaj pridobili.
Drago Horjak je dodal, da so vsa izhodišča pripravljena na dohodkovni strani, ni pa dovolj podrobno napisano na odhodkovni strani.

SKLEP 7/19-09-2013: Upravni odbor PZS potrjuje izhodišča za podrobnega finančnega načrta PZS (brez simulacije o povišanju 
članarine) za leto 2014.
Sklep je bil sprejet z 1 glasom proti (Drago Horjak).

SKLEP 8/19-09-2013: Upravni odbor PZS podpira, da se do naslednje seje UO PZS opravi razprava v okviru MDO PD-jev o mo-
žnosti povečanja zneskov članarine za leto 2014 ter o uvedbi nove delitve članarine v razmerju 50 % za PD in 50 % za PZS. 
Sklep je bil soglasno sprejet.

AD. 8. II. obravnava in sprejem Poslovnika o delu UO PZS
Upravni odbor PZS je prvo obravnavo novega poslovnika opravil na 16. seji UO PZS, ki je bila 13. 6. 2013. Po seji so nekateri člani UO 
PZS posredovali svoje pripombe. Pripombe so bile obravnavane. Vmesno besedilo je bilo ponovno posredovano članom UO PZS, 
ki so podali naknadne pripombe. Odbor za pravne zadeve PZS je pripombe, ki jih je prepoznal kot smiselne in utemeljene, vključil v 
spodnje besedilo.
Borut Vukovič je podal obrazložitev pravilnika in podal pripombe, ki so prišle na Odbor za pravne zadeve PZS in jih je Odbor tudi 
upošteval v obliki amandmajev. 
V razpravi so sodelovali: Drago Horjak, Danilo Škerbinek, ki je želel, da se popravi rok za oddajo zapisnika seje v roku 10–14 dni; Jurček 
Nowakk je želel zapisnik seje v roku 7 dni, ter da se voljene člane, če jih ni trikrat na seji UO PZS, odstavi in za njim nastavi naslednjega 
po vrsti. Miro Eržen je pojasnil, da skupščina voli in razrešuje člane UO PZS, tega pooblastila UO PZS nima. Borut Vukovič je dodal, 
da bi to moralo biti opredeljeno v Statutu PZS, kot sankcije na neopravljanje dolžnosti.
Amandmaji so bili narejeni pri naslednjih členih:
Amandma k 4. členu:
V 1., 2. in 4. odstavku se izraz »volilna komisija« nadomesti z »komisija za pripravo volitev«.
V 2. odstavku se beseda »potrdi« zamenja z besedo » ugotovi«.
Amandma k 8. členu
V 2. odstavku se za »Sklic izredne seje s predlogom dnevnega reda…« doda »in gradivom«.
Amandma k 10. členu
Za zadnjim stavkom se doda: »V primeru, da ni prisoten noben član predsedstva, sejo vodi najstarejši član UO PZS.«
Amandmaji k 13. členu
V 1. odstavku se besedna zveza »je opravičeno« nadomesti z »se je opravičil«.
V 2. odstavku se 3. poved spremeni tako, da se glasi: »O utemeljenosti zahtevanih sprememb ali dopolnitev zapisnika prejšnje seje poda 
mnenje generalni sekretar PZS, lahko pa tudi predsednik PZS, lahko pa tudi član UO PZS na katerega se sporni del zapisnika nanaša.«
Amandma k 20. členu
4. poved se dopolni tako, da se za besedami »Če k dokumentu niso predlagana stališča…« doda »in predlogi sklepov«.
Amandmaji k 36. členu
Doda se nova b) alineja, ki se glasi »finančno poročilo,«. Ostale alineje se ustrezno drugače označijo.
Alineja  d) se spremeni, tako da se glasi »poročila MDO PD,«.
Amandmaji 38. členu
V 1. in 4. odstavku se izraz »volilna komisija« nadomesti z »komisija za pripravo volitev«.
Doda se nov 5. odstavek, ki se glasi:
»(5) V primeru, da predsedniku MDO preneha funkcija med  dvema volilnima skupščinama, se opravijo nove volitve, mandat novega 
predsednika MDO potrdi UO PZS na prvi redni seji, mandat pa traja do naslednje volilne skupščine.«
Po razpravi je predsednik PZS v glasovanje podal:

SKLEP 8/19-09-2013: Upravni odbor PZS sprejema vse amandmaje, ki jih je podal Odbor za pravne zadeve, ki so bili narejeni v 
4., 8., 10., 13., 20., 36. in 38. členu.
Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP 9/19-09-2013: Upravni odbor PZS, na predlog Odbora za pravne zadeve PZS, sprejme Poslovnik Upravnega odbora PZS.
Sklep je bil soglasno sprejet.

AD. 9. Potrditev Sporazuma o sodelovanju med Policijo in Planinsko zvezo Slovenije
Planinska zveza Slovenije in Policija delujeta na področjih, ki se prepletajo in na nekaterih smo že sodelovali. Da bomo lahko sodelova-
nje nadaljevali in ga še nadgradili, je nastala pobuda, da se to uredi tudi s podpisom formalnega sporazuma, ki bo natančneje opredelil 
področja sodelovanja. Na podlagi podpisanega sporazuma bomo vsako leto uskladili letni program dela, v katerem si pa bomo določili 
konkretne naloge za izvedbo. Na podoben način že imamo urejeno sodelovanje s Slovensko vojsko. V razpravo so se vključili Janez 
Maček, ki je predlagal, da naj Policija deluje tudi v nižjem gorskem svetu (kolesarji, motorji, štirikolesniki).
Miro Eržen je vprašal, če lahko v ta sporazum vnesemo program e-gost (prijava gosta), ali je možno pri prijavni službi to poenotiti. 
Generalni sekretar PZS je pojasnil, da to pri tem sporazumu ni bilo nič omenjeno in predlagal, da so to vpiše v načrt letnega programa 



O B V E S T I L A  P L A N I N S K E  Z V E Z E  S L O V E N I J E  -  Z A K O N O D A J A  I N  U R A D N E  O B J A V E 27

sodelovanja s SV. France Benedik je vprašal glede popustov večjega števila ljudi (Policije) v kočah, kjer bi se usposabljali, generalni 
sekretar PZS je odgovoril, da se bodo dogovorili za vsak najavljeni dogodek  posebej s planinskimi društvi, kjer bo dogodek organiziran.

SKLEP 11/19-09-2013: Upravni odbor PZS potrjuje Sporazum o sodelovanju med Policijo in Planinsko zvezo Slovenije.
Sklep je bil soglasno sprejet.

AD. 10. Imenovanje volilne komisije za volitve na skupščini 2014
V skladu s Statutom PZS se v letu 2014 izvedejo volitve za predsednika PZS, podpredsednike PZS, člane UO PZS (voljene člane in 
predsednike MDO PD), predsednika in člane Nadzornega odbora PZS ter varuha pravic gora. Kandidacijski postopek vodi komisija za 
pripravo volitev, ki volitve razpiše, zbira kandidature, pregleda formalno ustreznost kandidatur in pripravi poročilo o kandidacijskem 
postopku za Skupščino PZS in glede kandidatov za predsednike MDO PD tudi za seje MDO PD. 
V razpravo so se vključili: Manja Rajh in Janez Maček, ki sta imela pomisleke ali je združljivost dveh funkcij Mihaela Kersnika sporna, 
kajti če pride do kakršnihkoli konfliktov pri delu komisije, je namreč tudi tožilec pri Častnem sodišču PZS. Jurček Nowakk je povedal, 
da so v njihovem MDO PD-ju že razpisane volitve. Predsednik PZS je pojasnil, da je to v nasprotju s Statutom PZS, saj je bilo v pred-
hodnih določbah jasno napisano, da se organom mandat podaljša do volilne skupščine. Tone Jesenko je predlagal dodatnega člana za 
volilno komisijo in to je Darko Bukovinski.
Borut Vukovič je še pojasnil, da konflikt glede funkcij lahko nastaja samo v odnosu volitev do 2014, meni, da ni konflikta interesov. Glede 
MDO PD KBO pa je pojasnil, da bi mandat predsedniku MDO PD lahko prenehal iz katerega koli drugega razloga in tudi predlagal, da 
se jim mandat podaljša do volilne skupščine 2014. 

SKLEP 12/19-09-2013: Upravni odbor PZS na podlagi a) točke 1. odstavka 32. člena Statuta PZS imenuje komisijo za pripravo 
volitev PZS 2014 v sestavi: 
•	 vodja: Jože Melanšek (član Pravne komisije PZS, PD Velenje), 
•	 člani: Darko Bukovinski (PD Brežice), Maruška Lenarčič (OPD Koper),
•	 namestnika: Dragica Onič (PD Poljčane) in Mihael Kersnik (tožilec pri Častnem sodišču PZS, PD Dovje Mojstrana).

Strokovno in administrativno podporo komisiji zagotavlja Damjan Omerzu, strokovni sodelavec PZS. Vsem članom komisije za 
pripravo volitev PZS 2014 mandat preneha z izvedbo volitev na Skupščini PZS 2014.
Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP 13/19-09-2013: V primeru, da kateri od imenovanih članov komisije za pripravo volitev kandidira za razpisane funkcije, 
mu mandat člana volilne komisije takoj preneha. Nadomesti ga nadomestni član po vrstnem redu, kot navedeno v sklepu UO PZS 
o imenovanju. 
Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP 14/19-09-2013: Upravni odbor PZS pooblašča Komisijo za pripravo volitev PZS 2014, da skladno s pravnimi akti PZS pri-
pravi razpis volitev, sprejema kandidature, pregleda formalno ustreznost, pripravi poročila o evidentiranih kandidatih in pripravi 
navodila za izvedbo volitev predsednikov MDO PD na sejah MDO PD. O kandidatih za predsednika PZS, podpredsednike PZS, 
voljene člane UO PZS, predsednika in člane NO PZS ter varuha pravic gora komisija pripravi pisno poročilo, ki je sestavni del 
gradiv za Skupščino PZS 2014. Glede kandidatov za predsednike MDO PD pripravi pisno poročilo in ga objavi na spletni strani 
PZS, med gradivi za Skupščino PZS 2014 in posreduje vsem MDO PD za izvedbo volitev. Komisija o poteku svojega dela redno 
seznanja UO PZS.
Sklep je bil soglasno sprejet.

AD. 11. Spremembe operativnega programa izvedbe določil novega statuta; revizija 2
Generalni sekretar PZS je pojasnil, da je bil operativni program izvedbe določil novega Statuta PZS sprejet na 12. seji UO PZS, ki je 
bila 8. 11. 2012. Nato so bile dopolnitve sprejete na 14. seji UO PZS, ki je bila 7. 3. 2013. V predlogu revizije 2 tega dokumenta so poleg 
popravkov datumov nekaterih nalog, ki iz različnih vzrokov še niso bile izvedene, navedene tudi, katere naloge so že bile realizirane.

SKLEP 15/19-09-2013: Upravni odbor PZS potrjuje revizijo 2 Operativnega programa izvedbe določil novega Statuta PZS.
Sklep je bil soglasno sprejet.

AD. 11. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora
Danilo Škerbinek: od letošnje aprilske seje UO PZS naprej ostaja neodgovorjeno vprašanje o utemeljenosti javne navedbe podpredse-
dnika PZS ob zaključku Jurčičevega pohoda, da je sočasno z SPD leta 1893 bilo ustanovljeno tudi Osrednje društvo SPD, ki je predhodnik 
današnjega PD Ljubljana–Matica!?
Do danes so sicer bili dani različni neargumentirani odgovori, ki pa se razhajajo z vsebino dokumentov o SPD, ki so dostopni.
SPD je sedež svojega delovanja imenovalo osrednje društvo tisti trenutek, ko so ustanovili prvi dve podružnici v Kamniku in Mozirju.
Od tod izhaja, da SPD v svojih gradivih za tisti del SPD, ki je delovalo na sedežu SPD, imenuje kot osrednji odbor ali osrednje društvo; 
gre za sopomenki.
Poročilo osrednjega društva izleta 1895 v PV, ki ga navaja predsednik PZS, da si ga naj preberemo in s tem dobimo dokaz, da je obstajalo 
osrednje društvo beremo: »SPD je završilo prvo triletno obdobje ...« in v nadaljevanju navaja podatke o delu celotnega SPD, ne osre-
dnjega društva.
Kaj je bilo potrebno takrat in danes, da kandidat za ustanovitev PD postane pravno veljavno PD? Pripraviti mora Pravilnik in ga dati v 
potrditev ustreznega državnega organa.
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Pravilnika o osrednjem društvu ali Pravilnika SPD z omembo osrednjega društva v tem Pravilniku, ki bi bil potrjen od državnih organov, 
ni najti.
Šele leta 1935 je bilo Osrednje društvo uvedeno v strukturo SPD, takratni pristojni banski urad pa je napisal: »Presnovo društva po vsebini 
teh pravil ne prepovem«. No, kljub temu do ustanovitve osrednjega društva do II. svetovne vojne ni prišlo.
Ali bi banska uprava leta 1935 dala dovolilo za delo osrednjemu društvu, če bi osrednje društvo bilo že ustanovljeno leta 1893?
Veljavni Pravilniki SPD, Podružnic, PZS, PD ...s o javni dokumenti.
Vodstvo PZS uvaja s zagovarjanjem ustanavljanja osrednjega odbora I. 1893, katerega naslednik bi naj bilo današnje PD Ljubljana–Matica, 
podatek, ki te javne listine postavlja pod vprašaj.
Predlagal je sklep, da je potreben argumentiran dokument, saj bodo sicer podružnice (današnja PD) in številni planinci po Sloveniji, ki so 
do leta 1935 storili ogromno neprecenljivega dela in imajo zasluge za ustanavljanje podružnic ter delovanje SPD kot celote, obravnavane 
drugače, kot si zaslužijo in žal tudi neustrezno vrednotene. Manja Rajh se je strinjala z Škerbinekovim mnenjem in je postavila vprašanje, 
če nismo nasledniki SPD, zakaj izdajamo PV, potem pa naj ga izdaja PD Ljubljana–Matica, saj je PV začelo izdajati SPD. Borut Peršolja 
zelo velikokrat negira mnenja članov PZS. Drago Horjak je povedal, da gre za potvarjanje zgodovine, Borut Peršolja mora preklicati svoje 
besede. PD Ljubljana–Matica z ustanovitvijo oz. z nasledstvom nima nič skupnega. Mi smo tu, da podpiramo stališče našega članstva, 
ne pa da ga negiramo in potvarjamo našo zgodovino. Borut Peršolja je postavil trditev, Danilo Škerbinek pa je pristopil z argumenti. 
Miro Eržen je dejal, da nekatere zadeve iz preteklosti niso natančno napisane. Predlagal je, da se iz tega napiše diplomska naloga, da 
se zadeve razjasnijo. Opozoril je tudi na vprašanje Aljaževega stolpa, ki se ga do sedaj ni lotil niti en predsednik PZS. To so vprašanja, 
ki jih je potrebno razrešiti na osnovi argumentov z nekaterimi postopki, ki jih je zelo težko najti za nazaj, zato naj to zadevo pojasnijo 
zgodovinarji. Danilo Škerbinek je predlagal, da naj Borut Peršolja predloži, na podlagi katerih argumentov je podal to trditev. Manja 
Rajh je dodala, da naj vodilni ljudje PZS ne govorijo nekaj na pamet, ampak naj imajo podkrepljene stvari z argumenti. Jože Melanšek 
je predlagal, da naj tudi PD Ljubljana–Matica dokaže z argumenti, da so oni nasledniki SPD.
Po razpravi je bil v glasovanje podan:

SKLEP 16/19-09-2013: Upravni odbor PZS zaprosi zgodovinarja Petra Mikšo, da poda strokovno mnenje o nasledstvu SPD.
Sklep je bil soglasno sprejet.

AD. 12. Razno
Jurček Nowakk je povedal, da so že maja prosili, da bi na Mali planini PZS organizirali delavnico za njihov MDO PD s tremi točkami, 
zaradi prezasedenosti komisij so to prestavili na september. Sedaj pa so prejeli odgovor od predsedstva, da se bodo v kratkem organizirali 
posveti za PD, in da na njihovo območje ne bodo pošiljali predavateljev. 
Predsednik PZS je pojasnil, da je bilo veliko tem, o katerih želijo razpravljati, že obravnavanih na različnih aktivnostih PZS (delavnice, 
posveti, okrogle mize), še enkrat pa je pozval, da naj se pošljejo predlogi za teme, da se jih vključi v posvete v organizaciji PZS in se bodo 
teme upoštevale.

Naslednja seja UO PZS bo 14. 11. 2013.

Seja je bila končana ob 20.45.

Zapisala:
Mija Damjan-Stegu,
vodja pisarne PZS

Matej Planko,          Bojan Rotovnik,
generalni sekretar PZS        predsednik PZS
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Številka: IZHP – 525 / 2013
Datum: 14. 11. 2013

Z A P I S N I K
18. seje Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije, ki je bila v četrtek, 14. novembra 2013, ob 16.30, v avditoriju Izobraževalnega 
centra za zaščito in reševanje RS, Zabrv 12, na Igu.

Prisotni so bili:
Predsednik PZS: Bojan Rotovnik.
Podpredsedniki PZS: Slavica Tovšak, Miro Eržen in Tone Jesenko.
Voljeni člani UO PZS: Danilo Škerbinek, Mirko Tovšak in Uroš Vidovič.
Predsedniki MDO PD: Anton Purg (MDO PD Podravja), Borut Vukovič (MDO PD Zasavja in vodja Odbora za pravne zadeve PZS), 
Drago Horjak (MDO PD Koroške), France Benedik (MDO PD Gorenjske), Gregor Rupnik (MDO PD Posočja), Jurček Nowakk (MDO 
PD Kamniško Bistriškega območja), Manja Rajh (Savinjski MDO PD), Marinka Koželj Stepic (MDO PD Ljubljane), Miro Mlinar (MDO 
PD Notranjske), Marko Vidmar (MDO Primorsko-Notranjskih PD) in Rudolf E. Skobe (MDO PD Dolenjske in Bele krajine).
Načelniki (oz. namestniki) komisij PZS z zborom dejavnosti: Aleš Pirc (Komisija za športno plezanje), Matej Ogorevc (Mladinska 
komisija), Franc Gričar (Vodniška komisija) in Irena Mrak (Komisija za varstvo gorske narave).
Načelniki komisij, ki nimajo zborov: Jože Rovan (Komisija za turno kolesarstvo).
Vodje odborov: Jože Melanšek (Odbor za priznanja in vodja komisije za pripravo volitev PZS 2014), Milena Brešan (Odbor za članstvo).
Predsednik nadzornega odbora: Andrej Brvar.
Strokovna služba: Matej Planko (generalni sekretar), Mija Damjan - Stegu (vodja pisarne) in Zdenka Mihelič (predstavnica za odnose z javnostmi).
Opravičeno odsotni:
Borut Peršolja (podpredsednik PZS), Igor Mlakar (Komisija za planinske poti), Dragotin Kuster (MDO PD Pomurja) in Jasna Pečjak 
(Komisija za gorske športe).

Na začetku seje so prisotni prejeli mnenje zgodovinarja dr. Petra Mikše glede nasledstva SPD, ki je bilo pripravljeno na podlagi sklepa 
UO PZS št. 16/19-09-2013.
Skladno s poslovnikom je predsednik PZS Bojan Rotovnik predstavil seznam vabljenih na sejo in povedal, kdo je svojo udeležbo opravičil.
Prisotnih je bilo 21 od 26 članov UO PZS, tako da je bila sklepčnost 80, 77 %.

Predlog dnevnega reda:
1. Pregled zapisnika 17. seje upravnega odbora – 19. 9. 2013 (Matej Planko)
2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS (Matej Planko in Jože Melanšek)
3. Potrditev prejemnikov svečanih listin in spominskih plaket PZS za leto 2013 (Jože Melanšek)
4. Pravilnik o priznanjih – II. obravnava (Jože Melanšek, Milena Brešan)
5. Pravilnik o članstvu posameznikov in članarina 2014 (Matej Planko, Milena Brešan)
6. Potrditev programa uvajanja za nova društva in mentorstvo (Milena Brešan)
7. Sprejem novih članov v PZS (Matej Planko)
8. Vzorčni Pravilnik o delu MDO PD (Borut Vukovič)
9. Sredstva planinskega sklada (Matej Planko)
10. Imenovanja in razrešitve (Bojan Rotovnik)
11. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora (Bojan Rotovnik, Matej Planko)
12. Razno.

Ker ni bilo pripomb na predlagani dnevni red je predsednik PZS v glasovanje podal:

SKLEP 1/14-10-2013: Upravni odbor PZS potrjuje predlagani dnevni red 18. seje UO PZS.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Predsednik PZS je pozval člane UO PZS, da se prijavijo za razpravo pod točko 11. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora. Prijavil se je:
•	 Gregor Rupnik, planinska koča društva Gora s Predmeje

Pod točko 12. Razno se je prijavil:
•	 Anton Purg: obračun članskih znamkic in program Naveza.
•	 Danilo Škerbinek, gradivo za sejo UO 
•	 Matej Planko, informacija o izplačilih škod iz zavarovanja z naslova članarine
•	 Jurček Nowakk, gradiva in prostor za seje UO PZS, razpisi MDO, vpis prostovoljnih ur MDO

AD. 1. Pregled zapisnika 17. seje upravnega odbora – 19. 9. 2013
Generalni sekretar PZS je povedal, da je pripombi na zapisnik, ki sta bili samo redakcijskega značaja, podal Borut Vukovič, ki pa sta že 
upoštevani v zapisniku, ki je gradivo za to sejo.
Drago Horjak je podal pobudo, da se ena seja UO PZS posvetil izključno temi o članarini PZS in temu podobnim temam.
Danilo Škerbinek se ni strinjal z odgovorom g. Mikše na svoje zastavljeno vprašanje in je predlagal, da se k obravnavi tematike nasledstva 
SPD povabi tudi pravnike. Predsednik je opozoril razpravljavca, da se pri obravnavi zapisnika razpravlja samo o tem, ali je vsebina seje 
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korektno zapisana v zapisniku, nikakor pa ni primerno, da se pri tej točki odpirajo nove vsebine. Zato je predsednik razpravo Danila 
Škerbineka prestavil pod točko razno.

SKLEP 2/14-11-2013: Upravni odbor PZS potrjuje zapisnik 17. seje, ki je bila 19. 9. 2013.
Sklep je bil soglasno sprejet.

AD. 2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS
Generalni sekretar PZS je predstavil glavne aktivnosti, ki so potekale od pretekle seje UO PZS:
•	 V PUS Bavšica je bila organizirala skupščino BMU, katere so se udeležili predstavniki planinskih zvez iz 11 držav.
•	 Udeležili smo se skupščine UIAA v Pontresini, Švica, kjer so se v UIAA ponovno vrnili planinski organizaciji Nemčije in Avstrije.
•	 Udeležili smo se skupščine IKAR na Braču, Hrvaška. 
•	 Udeležili smo se skupščine ERA v Vršcu, Srbija.
•	 Sodelovali smo na 49. srečanju planincev treh dežel v Mallnitzu na avstrijskem Koroškem. 
•	 Soorganizirali smo okroglo mizo Planinstvo kot vez z domovino.
•	 Programa Ciciban planinec in Mladi planince sta dobila nagrado za izvedbo celostne podobe, ki so jo zasnovali v Grupi EE za MK 

PZS na 6. bienalu vidnih sporočil Slovenije. 
•	 Predstavnica MK PZS je sodelovala na 99. kongresu Furlanskeha planinskega združenja in predstavila delo mladih in delo z mladimi v PZS.
•	 Na Jezerskem smo organiziral skupaj s PD Litija mednarodni tabor za mlade.
•	 Organizirali smo dve novinarski konferenci. Na prvi smo predstavili novosti v Planinski založbi: knjigo Velikani Himalaje, zemlje-

vid Polhograjsko hribovje, zemljevid Šaleška dolina z okolico in planinski koledar. Druga pa je bila posvečena prihajajoči tekmi za 
svetovni pokal v težavnostnem plezanju, ki bo ta vikend v Kranju.

•	 Predstavnika VK sta sodelovala kot svetovalca na tečaju za planinske vodnike v Makedoniji.
•	 Predstavnika KPP sta sodelovala kot svetovalca na tečaju za markaciste v Makedoniji. 
•	 Pripravili smo 28 programov na razpis Fundacije za šport.
•	 Člani SMAR so se vrnili z odprave Phola Gangchen. 
•	 V Chamonixu smo organizirali tabor za perspektivne alpiniste. 
•	 Naši športni plezalci so odlično nastopali na tekmah za svetovni pokal. Mina Markovič je zmagala na dveh tekmah, Domen Škofic 

in Urban Primožič sta nanizala vrhunske uvrstitve. 
•	 Priprave na zadnjo tekmo v težavnosti v Kranju so v zaključni fazi. Vsi vabljeni, da se je udeležite. 
•	 Sodelovali smo na bazarju nevladnih organizacij Lupa.
•	 Izdali smo Katalog izdelkov planinske trgovine PZS. 
•	 Organiziral smo Nagradno igro PZS,plezaj s Tomom Česnom. 
•	 Izvedena je bila anketa za PD.

Jože Melanšek, vodja Komisije za pripravo volitev PZS 2014, je podal poročilo o izvedenih aktivnostih komisije od imenovanja. Povedal je, 
da je Komisija za izvedbo volitev PZS 2014 imela 1. sejo, na kateri so se seznanili z nalogami komisije, pravnimi akti, ki jim bodo služili kot 
osnova za delo, se lotili priprave programa dela, rokovnika in razpisa. Skupaj s strokovnim sodelavcem PZS so v sestavu komisije trije pravniki. 
Zato je bila izmenjava mnenj in dokončna odločitev o vsebini razpisa lažja, kako optimalno izdelati razpis. Ocenjevali so, kaj vse spada v razpis 
in kaj ne: kaj je vsebina – formalno-pravni vidik in kaj smatrati kot razlago, utemeljitev in kaj spada v izvedbeni del. V razpravi so sodelovali 
vsi člani: redni in nadomestni ter ugotovili, da bodo po potrebi tudi tako delovali v bodoče. Tak način dela jim omogoča popolno izmenjavo 
mnenj, »več ljudi več ve«, različnost pogledov in poenotenje sprejemanja skupnih zaključkov in stališč. Komisija se je odločila, da bodo za 
izmenjavo posameznih mnenj poslovali tudi dopisno in telefonsko. Na podlagi le-tega so določili naloge in roke, ki jih je možno izvajati le v 
skladu z določili Statuta PZS, Poslovnika UO PZS in sklepov o imenovanju komisije. Zato lahko vsebinsko in formalno delujejo samo v okviru 
sklepov UO PZS, ob imenovanju, znotraj razpisnega postopka in priprav na volitve, razen če se UO PZS ne odloči drugače.
Že pred sejo, je predsednik PZS, dne 11. 9. 2013, poslal vsem predsednikom MDO obvestilo in navodilo glede poteka volitev predse-
dnikov MDO PD za naslednji mandat.
Sprejeli so razpis za volitve za organe PZS za mandat 2014–2018, razpis z roki, z obrazcem, za kandidaturo, je bil 25. 10. 2013 objavljen 
na spletnih straneh PZS, nato redno vključen v E-novice PZS, 31. 10. 2013, itd. Naknadno pa bo objavljen tudi v Obvestilih PZS.
Namen te 1. informacije (poročila) je, seznaniti in opozoriti vas člane UO PZS, predvsem predsednike MDO PD in načelnike komisij, da 
so se začeli kandidacijski postopki, da je potrebno to sporočilo pravočasno prenesti naprej v PD, na plenarne seje MDO PD in komisije 
PZS ter se tako aktivno vključiti v postopke. Povedati je potrebno, da je to odgovorna naloga, da pridobimo sposobne društvene delavce, 
ki zaslužijo naše zaupanje, ki poznajo splošno in celovito problematiko planinske organizacije.
V ta namen je predsednik PZS 5. 11. 2013 dodatno obvestil vse predsednike MDO PD o postopku kandidiranja in volitvah predsednikov 
MDO PD v letu 2014 z namenom, da seznanijo s to novostjo svoje članstvo na plenarnih sejah. Namen je enoten nastop, dobiti – pridobiti 
zadostno število najboljših kandidatov, od spodaj navzgor: PD, MDO PD, PZS, kar je pomemben demokratičen postopek. 

Danilo Škerbinek je menil, da razpis volitev ni bil izveden skladno z njegovimi pričakovanji, saj meni, da bi moral razpis vsebovati 
dodatne pogoje za kandidate v smislu poznavanja planinstva, vpetosti v delo organizacije, potrebne izkušnje, zahtevo po primerni 
regijski zastopanosti … Prav tako meni, da pri razpisu manjkajo pri nekaterih kadrih, ki jih razpisujemo navedbe členov Statuta PZS, 
ki predstavljajo pogoje za te kandidate ter priporočila, kako se izbirajo podpredsedniki. Zato je predlagal dopolnitev razpisa volitev.

AD. 3. Potrditev prejemnikov svečanih listin in spominskih plaket PZS za leto 2013
Jože Melanšek je povedal, da je Odbor za priznanja PZS na svoji 5. seji 9. 10. 2013 obravnaval predloge za najvišja priznanja PZS za 
leto 2013 v skladu z določili 10. in 11. člena ter 15. in 16. člena Pravilnika o priznanjih PZS in objavljenega javnega Razpisa za leto 2013.
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Med predlaganimi je bil tudi Janez Bizjak, in sicer za spominsko plaketo, ki je bila prekvalificirana v svečano listino, vendar je Odbor za 
priznanja PZS predlog za podelitev priznanja na osebno željo Janeza Bizjaka umaknil.
Generalni sekretar je prosil predsednike MDO PD, da preverijo, če so vsi kandidati, ki so jih predlagali, bili obravnavani, da ne bo prišlo 
do kakšnih zapletov.

SKLEP 3/14-11-2013: Upravni odbor PZS potrjuje prejemnike spominskih plaket PZS za leto 2013. Plakete prejmejo:
•	 za 60 let: Ivan Eder (PD Pošte in Telekoma Maribor), Mirjam Frankovič Franetič (PD Sežana), Nevenka Furjan (Obalno PD Koper), Julčka 

Partlič (PD Fram), Janez Sagadin (PD Fram), Bogdan Seliger (PD Horjul), Alenka Zorko (PD Ptuj) in PD Pošte in Telekoma Ljubljana; 
•	 za 65 let: Ignac Breitenberger (PD Idrija), Anton Kresnik (PD Saturnus), dr. Andrej Koren (PD Maribor Matica), Franc Legat 

(PD Gorje), Vida Mali (PD Poljčane) in Janez Petkoš (PD Bled); 
•	 za 70 let: Daniel Cilenšek (PD Krim), Ludvik Feltrin (PD Cerkno), Milorad Guzina (PD Pošte in Telekoma Ljubljana), Avgust Kon-

cilja (PD Trbovlje), Inge Križe (PD Ruše), Klavdij Mlekuž (PD Dovje – Mojstrana), Emil Orel (PD Sežana) in Jože Rožič (PD Tržič); 
•	 za 75 let: Franc Čretnik (PD Liboje) in Albin Jakopič (PD Gorje); 
•	 za 80 let: Maks Paradiž (PD Prevalje); 
•	 za 90 let: Ivan Lužovec – Dušan (PD Maribor Matica) in Leopold Urajnar (PD Saturnus).

Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP 4/14-10-2013: Upravni odbor PZS potrjuje prejemnike svečanih listin PZS za leto 2013. Listine prejmejo: Lojze Abram 
(SPD Trst), Ivo Berdon – Giovanni (SPD Gorica), Silva Donko (PD Mariborski tisk), Rajko Ortan (PD Prevalje), Branko Planinc 
(PD Dol pri Hrastniku), Anton Purg (PD Ptuj), Jože Ružič (PD Matica Murska Sobota), Ivan Trobiš (PD Vojnik), Friderik Zobec 
(PD Skalca Hoče – Slivnica) in Štefanija Žagmeister (PD Pošte in Telekoma Ljubljana).
Sklep je bil soglasno sprejet.

AD. 4. Pravilnik o priznanjih – II. obravnava
Jože Melanšek, vodja Odbora za priznanja PZS, je pojasnil, da je odbor na svoji 5. seji 9. 10. 2013 obravnaval tudi Pravilnik o priznanjih, 
upošteval je predloge in dopolnitve, ki jih je prejel Odbor za priznanja. Predlagal je, da se pravilnik predstavi na spomladanskih posvetih 
za PD-je, da se jih opozori na novosti, ki jih pravilnik zajema.
Manja Rajh je menila, da v pravilniku morajo ostati 3 vrste priznanj: pohvala, jubilejna listina in najvišja svečana listina. Prepričana je, 
da, če je jubilejna listina samo eno priznanje, naj to potem velja tudi za posameznike. Vodstvu PD veliko pomeni, če se jubileja udeleži 
nekdo iz vodstva PZS in osebno podeli priznanje.
France Benedik: v 4. členu, v izvedenem aktu, je treba napisati kriterije, ki jih mora morebitni prejemnik izpolnjevati, da dobi priznanje. 
PD se mora izkazati s kvalitetnim delovanjem, za pridobitev priznanje in ne da je to vezano na leto obstoja. 
Danilo Škerbinek, je predlagal, da bi predlogu Pravilnika o priznanjih priložili del današnjih obrazložitev , ki seznanjajo z več zelo 
pomembnimi in koristnimi sporočili za predlagatelje priznanj. Del te obrazložitve bi bilo koristno dodati Pravilniku, saj se vedno znova 
ugotavlja težave predlagateljev pri pripravi predlogov. In še: Kakšne vrste znak je tisti, omenjen v 3 vrstici 10. člena, da ni prirejen za 
nošenje? Prejemniki priznanj znak vendar radi nosijo, saj jim je to edina nagrada za opravljeno delo!
Marinka Koželj Stepic je v 20. členu predlagala, da se doda: o odločitvi obvesti predlagatelja.
Jurček Nowakk: pohvala PZS za društva razvrednoti delo. Predlagal je, da se naziv pohvale spremeni, poglavje za PD mora biti svoj del. 
Naj se točno napiše, kakšni so kriteriji za PD, vsaj smernice. V 9. členu: ali tujec avtomatsko dobi zlati znak brez predhodnega znaka? V 
16. členu: ali se ta hierarhija ukinja, ki je bila doslej. Prav tako je vprašal, ali Naveza že deluje; in če že, prosi za geslo.
Milena Brešan je podala pojasnila na zastavljena vprašanja. 
Predsednik PZS je predlagal, da se pravilnik pripravi s pripombami, ki so bile danes podane na seji; se jih smiselno uvrsti v pravilnik in se 
za na naslednjo sejo UO pripravi za III. obravnavo. Predlagatelja se s tem nista strinjala in sta predlagala, da se te zadeve uredijo na tej seji.
Borut Vukovič je bil mnenja, da je za društva predlog dober, da se PD-jem večkrat podeli jubilejna listina, svečana listina pa se odstrani 
in je rezervirana za posameznike, ostale zadeve pa se bile bolj lepotne napake.
V razpravi sta sodelovala še Miro Eržen in Rudi Skobe.
Predsednik PZS je po razpravi povzel, da planinska društva dobijo pohvalo, zlati častni znak in jubilejno listino, zunanje institucije pa 
lahko dobijo pohvala in zlati častni znak. Po razpravi je bil v glasovanje podan:

SKLEP 5/14-11-2013: Upravni odbor PZS na predlog Odbora za priznanja in Odbora za članstvo PZS sprejme Pravilnik o priznanjih 
PZS, s podanimi korekcijskimi pripombami ter spremembo, da je najvišje priznanje za planinska društva jubilejna listina PZS (ki 
jo lahko društva prejmejo večkrat), zunanje organizacije pa lahko prejmejo pohvalo in zlati častni znak PZS.
Sklep je bil soglasno sprejet.

AD. 5. Pravilnik o članstvu posameznikov in članarina 2014
Milena Brešan je povedala, da bo na podlagi razprave znotraj PZS v letu 2014 ostala višina članarine enaka kot zadnji dve leti. V Pravil-
niku o članstvu posameznikov so se modificirale vsebine glede zavrnitev modela razvrščanja društev v razrede. Ker določen del članstva 
planinske organizacije članarine ne vplačuje redno, je obstoječim članom dana možnost podaje izjave, s katero dovoljuje zbiranje in 
obdelavo osebnih podatkov ob naslednjem vplačilu članarine. 
Spremembe pravilnika se začnejo uporabljati za članarino 2014.

Jurček Nowakk je postavil vprašanje: v letu 2012 je bilo zagotovljeno, da kdor bo uporabljal program Naveza oz. imel vpisane člane, bo 
delitveno razmerje 50 : 50, ter da je kršen že 2. člen pogojevanje PV, kjer piše da A ni enakopraven z B.
Predsednik PZS mu je odgovoril, da je bilo v opisanem primeru zagotovljeno, da bo delitveno razmerje 45 : 55, kar se je tudi izvajalo.
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SKLEP 6/14-11-2013: Upravni odbor PZS potrjuje spremembe Pravilnika o članstvu posameznikov. 
Sklep je bil soglasno sprejet.
Generalni sekretar je povedal, da je na podlagi zaključka sestanka vodstva PZS s planinskimi društvi, ki upravljajo z več planinskimi 
kočami ali imajo planinsko kočo v Triglavskem pogorju in na predlog podkomisije za visokogorske koče pri Gospodarske komisije ter 
s soglasjem Odbora za članstvo se popust za člane planinske organizacije za prenočevanje v sobah z 1 do 4 ležišči v planinskih kočah I. 
kategorije zniža na 30 %. Pri tem se bo polna cena za prenočevanje v teh sobah nekoliko znižala, tako da bo dejansko povečanje cene za 
prenočevanje članov v sobah od 1 do 4 postelje manjše od 20 %. 
Manja Rajh je dejala, da bomo glede predlaganih popustov potrdili, kar že marsikje v kočah izvajajo. Postavila je vprašanje, ali so ti popusti 
usklajeni z dogovori, ki jih imamo s tujimi zvezami? Predsednik PZS ji je odgovoril, da sporazum o reciprociteti že od začetka veljavnosti ne 
določa višino popustov, ampak določilo, da morajo biti enaki popusti, kot jih nudimo za svoje člane, tudi za člane planinskih organizacij, članic 
združenja za reciprociteto. Danilo Škerbinek je povedal, da je pred dvema letoma na seji UO PZS nad Moravčami predlagal, da se pripravi 
struktura stroška za prenočevanje. Vseskozi slišimo o prenizko odobrenih cenah za spanje. Zakaj za to ni izkazana pripravljenost, saj bi s podatki 
na mizi lahko utemeljeno razpravljali ob takih predlogih. Ljudje bodo še manj prenočevali kot sicer. Ob tem upoštevajmo, da je prenočevanje 
v kočah čez mejo cenejše in s temi cenami, kot jih imamo, ljudi sami usmerjamo v tuje koče. Popust pri prenočevanju v sobah s štirimi ležišči 
se zmanjšuje. Veliki povpraševalci po taki možnosti prenočevanja so družine. V sosednjih državah družinskemu planinarjenju povečujejo 
ugodnosti, pri nas pa ravno obratno. Verjetno bo treba kmalu obravnavati nov predlog za višje članarine. Poskrbeti je treba, da bomo ob tem 
lahko ponudili tudi nove zanimive ugodnosti. Drago Horjak je dejal, da bi GK morala zastopati interese članov ne pa obratno. Ima občutek, 
da se tržimo navznoter in ne navzven. S tem načinom bo naše članstvo upadlo. Matej Ogorevc je dejal, naj se popusti ne znižujejo, konkurenca 
cen pa naj naredi svoje. Miro Eržen: koče so ena izmed osnov planinstva in brez koč tudi osnovne dejavnosti ne bo. Manja Rajh je povedala, 
da se je o kalkulacijah cen na GK o tem razpravljalo. Dobro vemo, koliko je članov, ki hodijo po hribih brez plačane članarine.
Po razpravi je bil v glasovanje podan:

SKLEP 7/14-11-2013: Upravni odbor PZS potrjuje ugodnosti za člane planinske organizacije. 
Sklep je bil sprejet z 13 glasovi ZA in 8 glasovi PROTI (Danilo Škerbinek, Rudi Skobe, Marinka Koželj Stepic, Marko Vidmar, Uroš 
Vidovič, Matej Ogorevc, Miro Mlinar, Aleš Pirc).

AD. 6. Potrditev programa uvajanja za nova društva in mentorstvo
Milena Brešan je povedala, da je v Statutu PZS v 16. členu določeno, da se nova društva po vključitvi v PZS vključijo v program uvajanja, 
ki traja dve leti in poteka pod mentorstvom društva iz krajevno pristojnega meddruštvenega odbora planinskih društev. 
Program uvajanja novega društva naj bi vseboval predlog obveznih vsebin: poslanstvo planinskega društva (PD), predpisi, ki urejajo 
delovanje PD (Zakon o društvih, Zakon o prostovoljstvu, Statut PZS ...), upravljanje in organizacija planinskega društva, statut – temeljni 
akt društva, odgovornosti organov upravljanja društva, izvajanje dejavnosti PD, predstavitev in organizacijo Planinske zveze Slovenije, 
dejavnosti Bonitete in obveznosti PD, predstavitev, organizacija in dejavnosti meddruštvenih odbor PD, celostna podoba društva, komu-
niciranje z javnostjo, finance in administracija, upravljanje z evidencami članstva, organizacija in izvedba javne prireditve, zavarovanje 
odgovornosti in status društva v javnem interesu. Ker ni bilo razprave, je bil v glasovanje podan:

SKLEP 8/14-11-2013: Upravni odbor PZS na predlog Odbora za članstvo PZS potrjuje Program uvajanja novih društev in izdelavo 
spletnega priročnika.
Sklep je bil soglasno sprejet.

AD. 7. Sprejem novih članov v PZS
Generalni sekretar je povedal, da smo prejeli 6 prošenj za včlanitev v Planinsko zvezo Slovenije: Planinsko društvo Preddvor, Planinsko 
društvo K2, Plezalno društvo Cempin, Športno društvo Pajki, Športno društvo Proteus in Športno plezalni klub PLUS. Vse vloge so popolne.
Komisija za športno plezanje PZS je izdala pozitivna mnenja za Plezalno društvo Cempin, Športno društvo Pajki in Športno društvo Proteus. 
MDO PD Gorenjske je podal pozitivno mnenje za Planinsko društvo Preddvor in Plezalno društvo Cempin. Marko Vidmar je povedal, da je 
proti sprejemu Športnega društva Proteus, ker se ni udeležil nobene seje MDO, kljub temu da je bil velikokrat vabljen na seje MDO Primorsko 
– Notranjskih PD. Prav je, da se vsaj prvič pride na sejo in se predstavi. Vprašal je tudi, naj se jasno pove kakšno vlogo naj še ima MDO PD pri 
včlanjevanju novih društev/klubov v PZS. Manja Rajh je predlagala v razmislek, da bi vsa ta plezalna društva, ki so samostojna, ukrenili nekaj, 
da bi ta društva »prisililo«, da se vključi v neko obstoječo PD. Aleš Pirc je dejal, če klubi želijo tekmovati, morajo biti člani PZS. Ne bi pa smeli 
podpirati klubov, ki niso člani PZS in za njih uvesti neke ukrepe. Podal je pozitivno mnenje za Plezalno društvo Cempin , Športno plezalni 
klub PLUS, Športno društvo Pajki in Športno društvo Proteus. Danilo Škerbinek, je vprašal zakaj sprejemamo kandidate (PD, klube,…) za 
včlanitev v PZS samo enkrat letno, ali se ne trudimo imeti več članstva, svečan sprejem vseh novih članov pa naj bo samo enkrat letno.

SKLEP 9/14-11-2013: Upravni odbor PZS na podlagi 16. in 32. člena Statuta PZS sprejema:
Planinsko društvo Preddvor, matična št.: 4051122000, Planinsko društvo K2, matična št.: 4047281000, Plezalno društvo Cempin, 
matična št.: 4048709000, Športno društvo Pajki, matična št.: 4047354000, Športno društvo Proteus, matična št.: 1633341000,
Športno plezalni klub PLUS, matična št. : 4013263000, med člane PZS. 
Sklep je bil s sprejet z 1 glasom PROTI (Marko Vidmar).

Manja Rajh je sporočila, da je S MDO PD na zadnji seji sprejel sklep o predlogu brisanja enega izmed neaktivnih društev iz članstva v 
PZS in predlog bodo posredovali za naslednjo sejo UO PZS. Predsednik PZS je pozval vse predsednike MDO PD, da za naslednjo sejo 
UO PZS podajo morebitne predloge za črtanje neaktivnih PD iz članstva v PZS. 
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SKLEP 10/14-11-2013: Upravni odbor PZS na podlagi 16. člena statuta PZS za dobo dveh let določa mentorska društva iz krajevno 
pristojnega MDO PD za izvedbo programa uvajanja za novo včlanjena društva:
Planinsko društvo Preddvor, MDO PD Gorenjske, mentorstvo prevzame: PD Škofja Loka.
Planinsko društvo K2, Savinjski MDO PD, mentorstvo prevzame: PD Dobrovlje Braslovče.
Plezalno društvo Cempin, MDO PD Gorenjske, mentorstvo prevzame PD Škofja Loka.
Športno društvo Pajki, Savinjski MDO PD, mentorstvo prevzame: PD Vitanje.
Športno društvo Proteus, MDO Primorsko – Notranjskih PD, mentorstvo prevzame: PD Vipava.
Športno plezalni klub PLUS, MDO Primorsko – Notranjskih PD, mentorstvo prevzame: PD Vipava.
Sklep je bil soglasno sprejet.

AD. 8. Vzorčni pravilnik o delu MDO PD
Borut Vukovič je na kratko obrazložil pripravo vzorčnega pravilnika, ki je bil obravnavan na srečanju vodstva PZS s predsedniki MDO 
PD. Naknadno ni bilo prejetih dodatnih pripomb na besedilo. Na podlagi razprave na tem sestanku so dodane naloge MDO PD in pravice 
ter dolžnosti članov, naloge odborov, ki jih praviloma imajo vsi MDO PD -ji in naloge predsedstva MDO PD. Dodane so tudi dodatne 
postopkovne določbe o sklicevanju in vodenju. Po sprejemu pravilnika na MDO PD in soglasju s strani UO PZS, se pravilnik objavi na 
spletni strani PZS in posreduje tudi vsem društvom na območju MDO PD.
Predlog pravilnika se naslanja na obstoječi vzorčni pravilnik MDO PD, vendar je očiščen nepotrebnih ponavljanj in usklajen z novim Statutom PZS. 
Besedilo predstavlja vzorčni pravilnik. Posamezen MDO PD se bo torej odločil ali bo vzorec uporabil. MDO PD-ji lahko besedilo smi-
selno prilagodijo svojim potrebam in organiziranosti. 
Rudi Skobe je povedal, da so na seji MDO PD že obravnavali pravilnik, iz njega so izločili del, kjer je opisano predsedstvo, ker je malo 
čudno postavljeno. Marinka Koželj Stepic je dejala, naj se v 4. členu popravi, da smo v komunikaciji dosledni, saj to ne spada v pravilnik. 
Stalni organ je pri njih tudi odbor za informiranje in propagando. V 14. členu naj se napiše, da se vabilo in zapisnik pošljeta na pisarno 
PZS. Vprašanje je imela glede sklepčnosti, kaj narediti, saj je njihov MDO PD velik in nekateri sploh ne hodijo na seje, delo MDO PD 
ignorirajo. Drago Horjak je dejal, da MDO PD Koroške ima tak pravilnik in je zelo podoben temu, prosil pa je za pojasnilo v 5. in 18. 
členu ter v 5. točki. Predsednik PZS mu je odgovoril, da so MDO PD-ji pod okriljem PZS in za vse veljajo enaka pravila, ter da skupščino 
sestavljajo planinska društva in potrjujejo vsebinski in finančni načrt dela PZS, ki je obvezen za vse organe. 
V razpravi so sodelovali še Manja Rajh, Jurček Nowakk, Marko Vidmar, Miro Mlinar in Borut Vukovič. Po razpravi je predsednik 
PZS v glasovanje podal:

SKLEP 11/14-11-2013: Upravni odbor PZS na predlog Odbora za pravne zadeve sprejema vzorčni pravilnik o delu meddruštvenih 
odborov planinskih društev s spremembo, da lahko MDO PD v svojih pravilih izjemoma določi, da MDO PD veljavno odloča, če 
je pred glasovanjem navzočih manj kot polovica društev, ki so člani MDO PD, a ne manj kot tretjina.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Predsednik PZS je povedal, da je zemljevid področij delovanja MDO PD pripravljen na podlagi dogovora srečanja vodstva PZS s predsedniki MDO 
PD, ki je bilo 30. 9. 2013. Delitev Slovenije na področja delovanja MDO PD bo olajšala določanje krajevno pristojnega MDO PD za posamezno 
društvo, osnova pa je, v kateri občini ima društvo sedež. Prav tako bodo občine, kjer deluje posamezni MDO PD, navedene v pravilniku MDO 
PD-ja. Predlagal je, da predsedniki MDO PD natančno pregledajo zemljevid, podajo svoje predloge in na naslednji seji UO PZS to potrdimo.

Ob pregledovanju seznama je bilo ugotovljeno, da sta dva društva preselila svoj sedež društva. Planinsko društvo Janko Mlakar je sedež 
društva prestavila v občino Ljubljana, uvrščen pa je v MDO Primorsko-Notranjskih PD.
SKLEP 12/14-11-2013: Upravni odbor PZS potrjuje, da se Planinsko društvo Janko Mlakar vključi v MDO PD Ljubljana, ker se je sedež 
društva prestavil v občino Ljubljana. 
Sklep je bil soglasno sprejet.
 Planinsko društvo Avtomontaža ima sedež društva v občini Brezovica, uvrščen pa je v MDO PD Ljubljane. Ostali dve društvi iz občine 
Brezovica sta uvrščeni v MDO PD Notranjske. 

SKLEP 13/14-11-2013: Upravni odbor PZS potrjuje, da se Planinsko društvo Avtomontaža vključi v MDO PD Notranjska, ker se 
je sedež društva prestavil v občino Brezovica. 
Sklep je bil soglasno sprejet.
Predsednik PZS je povedal, da smo prejeli dopis iz KPD Bazovica z Reke, ki ima planinsko skupino, s prošnjo, da se želi formalno pove-
zati v PZS. Predlagal je, da se jih sprejme kot pridružene člane, da se jim pošlje povabilo, da se nam pridružijo. Člani upravnega odbora 
so se s tem strinjali.

AD. 9. Sredstva planinskega sklada
Generalni sekretar je povedal, da je predsedstvo prejelo predlog Komisije za turno kolesarstvo, da bi jim iz sredstev Planinskega sklada 
sofinancirali pokrije dela stroškov priprave predloga idejne zasnove Slovenske turnokolesarske poti in predlog Komisije za gorske športe, 
da bi s sredstvi Planinskega sklada sofinancirali organizacijo tekmovanj državnega prvenstva v turnem smučanju v sezoni 2013/2014 in 
sofinancirali organizacijo tekem BMU v lednem plezanju.

SKLEP 14/14-11-2013: Upravni odbor PZS soglaša s sklepom predsedstva, da se iz sredstev Planinskega sklada 2013, s postavke 
»sredstva za komisije brez lastnih prihodkov«, nameni 500 € za sofinanciranje pokritja dela stroškov priprave predloga idejne 
zasnove Slovenske turnokolesarske poti. 
Sklep je bil soglasno sprejet.

ZAPISNIK 18. SEJE UPRAVNEGA ODBORA PZS
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SKLEP 15/14-11-2013: Upravni odbor PZS soglaša s sklepom predsedstva, da se iz sredstev Planinskega sklada 2013, s postavke 
»sredstva za komisije brez lastnih prihodkov«, nameni 1.000 € za sofinanciranje organizacije tekmovanj državnega prvenstva v 
turnem smučanju v sezoni 2013/2014 in sofinanciranje organizacije tekem v lednem plezanju 2013/14. Sofinanciranje se izvede, 
če bodo tekme državnega prvenstva izvedene s sodelovanjem še vsaj ene druge planinske zveze (odprto državno prvenstvo).
Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP 16/14-11-2013: Upravni odbor PZS potrjuje, da se v okviru Planinskega sklada za leto 2013 prerazporedijo neporabljena 
sredstva z drugih postavk v višini 2.820 € na postavko Slovenski planinski muzej (priprava Študije izvedljivosti organiziranosti 
Slovenskega planinskega muzeja kot samostojnega javnega zavoda, ki jo bo UO PZS obravnaval na naslednji seji).
Sklep je bil soglasno sprejet.

AD. 10. Imenovanja in razrešitve
Slavica Tovšak je povedala, da umika predloge sklepov, ker je prišlo do nekaterih sprememb.

AD. 11. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora
Gregor Rupnik: je vprašal, kaj dogaja z vlogo društva Gora, Predmeja za pridobitev statusa planinske postojanke, ki so jo poslali na PZS 
v mesecu septembru. Predsednik PZS mu je odgovoril, da bo vprašanje posredovano na Gospodarsko komisijo, kje se je zadeva ustavila 
ter da se jo pripravi za naslednjo sejo UO PZS.

AD. 12. Razno
Generalni sekretar je predstavil stanje škodnih primerov za obdobje 2004 do 2011 pri zavarovalnici Tilia in stanje prijavljenih škod v 
letu 2012 in 2013 pri zavarovalnici Wiener Städtische. 
Anton Purg je dejal, da kot vemo lahko posamezniki kupijo članske znamkice tudi neposredno na PZS in si izberejo društvo, kjer bodo včlanjeni. 
Zagotovo je takšna možnost dobrodošla in prinaša kar nekaj prednosti. Po njihovem mnenju pa je nesprejemljiv način obračuna tako kupljenih 
znamkic. Član namreč ob včlanitvi plača celotni znesek članarine PZS, kar je logično in pravilno, planinsko društvo, ki ga je izbral član pa dobi še 
račun od PZS za prodane znamkice in sicer za znesek, ki se sicer odvede PZS in hkrati obvestilo o vračilo celotnega zneska plačane članarine. To 
pomeni, da so iste članske znamkice plačane hkrati dvakrat (v celotnem znesku s strani člana in v znesku, ki pripada PZS s strani društva). S tem na-
stane nelogična situacija in dodatni stroški za društvo zaradi plačilnega prometa. Društvo fizično tudi ni prejelo teh znamkic in se postavlja vprašanje 
utemeljenosti izdaje takšnega računa za blago, ki ga niso prejeli. Predlagal je, da PZS v primeru plačila članarine na PZS društvu, ki ga izbere član, 
pošlje račun za celotno vrednost plačane članarine, iz katerega bo razvidno, da je članarina že bila plačana (saj jo je dejansko član že plačal), hkrati pa 
izda dobropis društvu za znesek, ki pripada društvu. Znesek dobropisa se lahko obračuna pri oddaji obračunov za članarino ali pa nakaže društvu. 
Generalni sekretar je povedal, da vsako društvo s strani PZS dobi nakazano celotno vrednost članarine na račun, za vsakega člana, ki 
vplača članarino na PZS. Anton Purg je podal pripombo tudi na nedelovanje aplikacije Naveza. 
Danilo Škerbinek je dejal, da če želiš gradivo za sejo UO PZS res kvalitetno obravnavati, moraš imeti papir pred sabo. Meni, da ni možno 
pričakovati strokovne razprave, če imaš gradivo samo v elektronski verziji. Če član UO uporablja na seji svoj računalnik, naj bo na voljo 
vsaj solidna mizica, ki bo varna podlaga za drago orodje. Predsednik PZS je povedal, da je kot predsednik PZS član različnih organov in 
da v vseh organih prejema gradivo v e-obliki. Ob tem vprašanju je potrebno upoštevati tudi okoljevarstveni vidik in vidik racionalizacije 
poslovanja. Do naslednje seje UO PZS se bo ta predlog proučil.
Jurček Nowakk je predlagal, da bi se določeno gradivo za sejo UO PZS, predvsem predlogi pravnih aktov, pošiljalo v wordovi obliki. 
Prav tako pa se je glede prostorov pridružil Škerbinekovemu predlogu.
Zastavil je še vprašanji glede občinskih razpisov, kako naj MDO PD- ji na te razpise reagirajo, ter kako je z vpisom prostovoljnih ur.
Predsednik PZS: predlogi pravnih aktov se bodo pošiljali tudi v wordovi obliki, za prostor za seje UO PZS bodo prostori v skladu z 
možnostmi, saj smo racionalni in iščemo brezplačne prostore. Če je možnost, da se PZS prijavi s programom MDO PD na lokalnem 
nivoju, naj se to sporoči generalnemu sekretarju in bomo to prijavo posredovali. Generalni sekretar je pojasnil, da se sedaj rešuje status 
članov, ki delujejo za MDO PD. 
Matej Ogorevc: v soboto je Zbor MO, napovedana je zelo slaba sklepčnost, zato je prosil vse predsednike MDO PD, da pobarajo pla-
ninska društva in svoje PO MO-je.
Danilo Škerbinek je dejal, da je v odgovoru Petra Mikše, ki smo ga prejeli na začetku današnje seje UO PZS, potrjeno, da so šele leta 
1936 bili dani pravni pogoji za ustanovitev osrednjega društva. Takrat je SPD združevala že nekaj 10 podružnic. Nova podružnica, ki so 
ji bile dane možnosti za ustanovitev leta 1936, ni mogla nadaljevati kontinuitete SPD, ki je bilo ustanovljeno l. 1893, kot se še navaja!? Kar 
obravnavamo, je zelo odgovorna zadeva in se tiče vsega članstva PZS. Kot odborniki PZS smo se do svoje organizacije dolžni obnašati 
odgovorno in spoštljivo ter v interesu članstva in javnosti zagotavljati pravilne zgodovinske podatke. Še enkrat predlaga, da se poišče še 
tolmačenje pooblaščene pravne stroke glede navedb o osrednjem društvu SPD in da PZS ugotovitve objav.
Manja Rajh je bila mnenja, da je to potrebno razčistiti že zaradi PZS, interes vodstva PZS mora biti, da se zadevi enkrat pride do dna.
Predsednik je zaradi pozne ure in ker tema ni bila predvidena za obravnavo, zaključil razpravo z izjavo, da je to problematika, ki je nere-
šena že več kot 60 let in če bi bila enostavno rešljiva, bi jo verjetno rešilo že katero izmed preteklih vodstev PZS. 

Naslednja seja UO PZS bo 16. 1. 2014. Seja je bila končana ob 21. uri.

Zapisala:
Mija Damjan-Stegu, vodja pisarne PZS

Matej Planko,          Bojan Rotovnik,
generalni sekretar PZS        predsednik PZS
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Številka: 132  / 2014
Datum: 16. 1. 2014

Z A P I S N I K
19. seje Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije, ki je bila v četrtek, 16. januarja 2014, ob 16.30, v sejni sobi v Hali Tivoli, 
Celovška 25, Ljubljana.

Prisotni so bili:
Predsednik PZS: Bojan Rotovnik.
Podpredsedniki PZS: Miro Eržen, Borut Peršolja in Tone Jesenko.
Voljeni člani UO PZS: Danilo Škerbinek, Mirko Tovšak in Uroš Vidovič.
Predsedniki MDO PD: Bojan Gorjup (namestnik predsednika MDO PD Zasavja), Drago Horjak (MDO PD Koroške), France Benedik 
(MDO PD Gorenjske), Gregor Rupnik (MDO PD Posočja), Jurček Nowakk (MDO PD Kamniško Bistriškega območja), Manja Rajh 
(Savinjski MDO PD), Alenka Zega (namestnica predsednice MDO PD Ljubljane), Miro Mlinar (MDO PD Notranjske), Marko Vidmar 
(MDO Primorsko-Notranjskih PD) in Rudolf E. Skobe (MDO PD Dolenjske in Bele krajine).
Načelniki (oz. namestniki) komisij PZS z zborom dejavnosti: Aleš Pirc (Komisija za športno plezanje), Matej Ogorevc (Mladinska 
komisija) in Miha Habjan (Komisija za alpinizem).
Načelniki komisij, ki nimajo zborov: Jože Rovan (Komisija za turno kolesarstvo).
Vodje odborov: Jože Melanšek (Odbor za priznanja in vodja Komisije za pripravo volitev PZS 2014), Milena Brešan (Odbor za članstvo).
Strokovna služba: Matej Planko (generalni sekretar), Mija Damjan – Stegu (vodja pisarne) in Zdenka Mihelič (predstavnica PZS za 
odnose z javnostmi).
Opravičeno odsotni:
Slavica Tovšak (podpredsednica PZS), Franc Gričar (Vodniška komisija) in Irena Mrak (Komisija za varstvo gorske narave), Anton 
Purg (MDO PD Podravja), Marinka Koželj Stepic (MDO PD Ljubljane), Borut Vukovič (MDO PD Zasavja) in Andrej Brvar (Nadzorni 
odbor PZS).
 
Pred začetkom seje je Jože Rovan, načelnik Komisije za turno kolesarstvo PZS in član Delovne skupine za kataster in številčenje planinskih 
poti, članom UO PZS prvič predstavil Slovensko turnokolesarsko pot (kot transverzalo, ki bo krožna pot po praktično celi Sloveniji) in 
stanje katastra planinskih poti.

Skladno s poslovnikom je predsednik PZS Bojan Rotovnik predstavil seznam vabljenih na sejo in povedal, kdo je svojo udeležbo opravičil.
Prisotnih je bilo 20 od 26 članov UO PZS, tako da je bila sklepčnost 76,92 %.

Predlog dnevnega reda:
1. Pregled zapisnika 18. seje upravnega odbora – 14. 11. 2013 (Matej Planko)
2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS in vmesno poročilo komisije za pripravo volitev (Matej Planko in 
Jože Melanšek)
3. Informacija o rezultatih spletne ankete PD (Bojan Rotovnik in Matej Planko)
4. Soglasje k imenovanju selektorjev mladinske in članske reprezentance v športnem plezanju (Aleš Pirc)
5. Podrobni finančni načrt 2014 (Matej Planko, Urša Mali)
6. Status Slovenskega planinskega muzeja (Miro Eržen)
7. Določitev območji delovanja MDO PD (Slavica Tovšak)
8. Planinsko gospodarstvo (Aleš Glavnik in Klemen Petek):

a. potrditev prenosa 9/10 nepremičnin za dve planinski koči – Vojkova koča na Nanos in Dom Zorka Jelinčiča na Črni prsti 
b. vpis nove planinske koče v register planinskih koč 
c. podelitev certifikatov Okolju prijazna planinska koča in Družinam prijazna planinska koča

9. Soglasje k pravilniku MK PZS (Matej Ogorevc)
10. Ažuriranje stanja nepremičnin v poslovnih knjigah PZS (Matej Planko)
11. Planinski sklad (Matej Planko in načelniki komisij)
12. Informacija o tehnični napaki v Pravilniku o priznanjih PZS (Jože Melanšek)
13. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora (Bojan Rotovnik, Matej Planko).
14. Razno.

Manja Rajh je podala predlog za umik 5. točke dnevnega reda: Predlog finančnega načrta za leto 2014 z naslednjo obrazložitvijo: »To je 
najpomembnejša točka dnevnega reda, za katero moramo imeti dovolj časa za pregled in pripravo vprašanj.« Gregor Rupnik je povedal, da 
je bilo premalo časa za pregled in razpravo na seji MDO PD. Drago Horjak se je pridružil predlogu umika 5. točke. Marko Vidmar pravi, 
da je to kršitev 7. člena Poslovnika o delu UO PZS, umiku te točke se pridružujejo tudi Danilo Škerbinek, Mirko Tovšak in Miro Mlinar.

Predsednik PZS se je opravičil za pozno pošiljanje gradiva in obrazložil, kakšne so bile težave pri oblikovanju gradiva. Bilo pa je že nekaj 
razprav o okvirnem finančnem načrtu 2014, na katerega pa ni bilo pripomb.

Predlog dnevnega reda:
1. Pregled zapisnika 18. seje upravnega odbora – 14. 11. 2013 (Matej Planko)
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2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS in vmesno poročilo komisije za pripravo volitev (Matej Planko in 
Jože Melanšek)
3. Informacija o rezultatih spletne ankete PD (Bojan Rotovnik in Matej Planko)
4. Soglasje k imenovanju selektorjev mladinske in članske reprezentance v športnem plezanju (Aleš Pirc)
5. Status Slovenskega planinskega muzeja (Miro Eržen)
6. Določitev območji delovanja MDO PD (Slavica Tovšak)
7. Planinsko gospodarstvo (Aleš Glavnik in Klemen Petek):

a. potrditev prenosa 9/10 nepremičnin za dve planinski koči – Vojkova koča na Nanos in Dom Zorka Jelinčiča na Črni prsti 
b. vpis nove planinske koče v register planinskih koč 
c. podelitev certifikatov Okolju prijazna planinska koča in Družinam prijazna planinska koča

8. Soglasje k pravilniku MK PZS (Matej Ogorevc)
9. Ažuriranje stanja nepremičnin v poslovnih knjigah PZS (Matej Planko)
10. Planinski sklad (Matej Planko in načelniki komisij)
11. Informacija o tehnični napaki v Pravilniku o priznanjih PZS (Jože Melanšek)
12. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora (Bojan Rotovnik, Matej Planko).
13. Razno.

Predsednik PZS je v glasovanje podal:

SKLEP 1/16-01-2014: Upravni odbor PZS potrjuje umik 5. točke z dnevnega reda 19. seje UO PZS.
Sklep je bil sprejet z 12 glasovi za (Bojan Gorjup, Jurček Nowakk, Drago Horjak, Uroš Vidovič, Miha Habjan, Manja Rajh, Tovšak Mirko, 
Danilo Škerbinek, Aleš Pirc, Miro Mlinar, Marko Vidmar in Gregor Rupnik).

SKLEP 2/16-01-2014: Upravni odbor PZS potrjuje predlagani dnevni red 19. seje UO PZS brez 5. točke, ki je bila umaknjena.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Predsednik PZS je pozval člane UO PZS, da se prijavijo za razpravo pod točko 12. (Vprašanja in pobude članic in članov upravnega 
odbora). Prijavili so se:
Rudi Skobe: pravilnik MDO PD,
Jurček Nowakk: papirnati del gradiva UO PZS in lista prisotnosti,
Drago Horjak: KŠP PZS,
Danilo Škerbinek: PZS člani in članstvo,
Marko Vidmar: 16. člen Statuta PZS, pošiljanje gradiv z vabili,
Mirko Eržen: KŠP PZS.

Pod točko 13. (Razno) sta se prijavila:
Jurček Nowakk: poročilo in plan o delu MDO PD, prostovoljne ure,
Bojan Rotovnik: priznanja PZS.

AD. 1. Pregled zapisnika 18. seje upravnega odbora – 14. 11. 2013
Generalni sekretar PZS je povedal, da sta pripombe na zapisnik v pisni obliki podala Gregor Rupnik in Danilo Škerbinek, ki pa so že 
upoštevane v zapisniku, ki je gradivo za to sejo.
Sklepi so izvedeni skoraj v celoti, razen sklepa 8/14-11-2013 (Upravni odbor PZS na predlog Odbora za članstvo PZS potrjuje Program 
uvajanja novih društev in izdelavo spletnega priročnika), ki je samo delno, saj spletni priročnik še ni izdelan.
Danilo Škerbinek je razpravljal, da se pri posameznih podanih predlogih na koncu ne zavzame stališče in sprejme sklepa. Predlaga, da 
se to začne prakticirati. Izpostavil je na pretekli seji podani predlog, da bi naj UO PZS društva v PZS sprejemal večkrat in ne samo en-
krat letno, saj bi kandidatu za novo PD oz. novega člana PZS dali s tem pobudo za nadaljnje aktivnosti. Predlaga, da PZS svoje ravnanje 
spremeni. Predsednik mu je odgovoril, da je določilo o sprejemanju društev v PZS samo enkrat letno zapisano v Statutu PZS in da bi za 
izvedbo tega predloga morali prvo spremeniti statut.

SKLEP 3/16-01-2014: Upravni odbor PZS potrjuje zapisnik 18. seje upravnega odbora, ki je bila 14. 11. 2013.
Sklep je bil soglasno sprejet.

AD. 2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS
Generalni sekretar PZS je predstavil glavne aktivnosti, ki so potekale od pretekle seje UO PZS:
•	 V Kranju smo uspešno organizirali tekmo za svetovni pokal v težavnostnem plezanju, pred samo tekmo pa imeli dobro obiskano 

novinarsko konferenco.
•	 Skupaj s PD Kranj smo organizirali Plezalne dneva Kranja, na katerih smo dobili državne prvake v športnem plezanju.
•	 Soorganizirali smo 9. strokovni posvet Gore in varnost na Igu. 
•	 Udeležili smo se II. mednarodnega simpozija v Bosni in Hercegovini na temo planinskih poti in planinskega gospodarstva.
•	 Predstavili smo se na 29. knjižnem sejmu v Ljubljani.
•	 Organizirali smo Zbor mladinskih odsekov in Zbor vodnikov PZS.
•	 Turni kolesarji so organizirali tradicionalno jesensko turo. 
•	 Podpisali smo dogovor o sodelovanju s Policijo.
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•	 Najvišje priznanje za prostovoljstvo je na naš predlog dobil predsednik OPD Koper Aldo Zubin.
•	 Soorganizirali smo slovesnost ob diamantnem jubileju prvega vzpona na Mt. Everest.
•	 Imeli smo delovno srečanje s predstavniki Planinske zveze Nepala.
•	 V Kopru smo skupaj z OPD Koper organizirali svečano podelitev najvišjih priznanj PZS za leto 2013.
•	 Ob letošnjem mednarodnem dnevu gora smo pripravili svojo poslanico.
•	 Skupaj s TNP in CIPRO Slovenija smo pred novim letom poslali poziv k neuporabi pirotehničnih sredstev.
•	 Mladinska komisija je skupaj s PD Dobrovlje Braslovče izvedla Državno tekmovanje Mladina in gore. 
•	 Naši tekmovalci iz reprezentanc za tekmovalno ledno plezanje in tekmovalno turno smučanje redno tekmujejo in dosegajo vidne 

rezultate.
•	 Izdali smo novo knjigo Vladimirja Habjana Živeti z gorami.
•	 V planinski trgovini smo imeli prednovoletno akcijo.
•	 Podprli smo izdajo knjige Zgodovina slovenskega alpinizma avtorjev Petra Mikše in Urbana Goloba. 

Najave:
•	 Zimski posveti za planinska društva

28. 1. 2014 – Maribor,
30. 1. 2014 – Trzin,
4. 2. 2014 – Postojna,
6. 2. 2014 – Laško.

•	 3. konferenca planinskega gospodarstva bo na Gospodarskem razstavišči v Ljubljani 1. 2. 2014.

Jože Melanšek, vodja Komisije za pripravo volitev PZS 2014, je podal poročilo o izvedenih aktivnostih komisije od imenovanja. Namen 
te 2. informacije je bil seznaniti člane UO PZS in vse prisotne, da se je kandidacijski postopek za predsednika in podpredsednike PZS 
zaključil 23. decembra 2013. Tako je bil zadnji dan za prejem priporočene pošte na PZS 24. 12. 2013. 2. januarja 2014 je imela komisija 
2. redno sejo. Dogovorili so se, da za dosledno in boljše delo komisije sprejmejo »protokol« - sklep, kako bodo delovali in kaj upoštevali. 
Celotno delo je potekalo skladno s sklepi 2. seje komisije, z aktivnostmi po 2. seji, s sodelovanjem vseh članov komisije (tel. razgovori, 
E-pošta – pregled osnutkov gradiv). Kandidatu za predsednika PZS je bil 6. 1. 2014 poslan uradni dopis za dopolnitev vloge in za Pro-
gramske smernice PZS 2014–2018, kandidat je odgovoril v roku, dne 13. 1. 2014; kandidat za predsednika je izbral predlog za 3 kandidate 
za podpredsednike PZS (Miro Eržen, PD Dovje Mojstrana, Tone Jesenko, PD Brežice, Roman Ponebšek, PD Litija) ter obvezo, da bo do 
skrajnega roka (24. 2. 2014) za dopolnitev kandidatur, poslal vsa potrebna dokazila.
Vodja komisije za pripravo volitev je pozval vse predsednike MDO PD, da prenesejo na PD sporočilo, da kandidacijski postopki, v 
skladu z razpisom, še tečejo do 10. februarja 2014 za ostale organe PZS. Paziti je potrebno na roke in pravilno naslovitev na kuvertah: 
NE ODPIRAJ – volitve PZS!

Danilo Škerbinek je opozoril, da manjka poročilo o posvetu Gore in varnost, zanima ga s čim bo posvet pripomogel k večji varnosti 
v gorah, prav tako pogreša poročilo o nesrečah naših članih v gorah v preteklem letu, saj se iz teh spoznanj da največ naučiti. Prav tako 
je potrebno v poročilih o nesrečah dodati podatek, ali je ponesrečeni član PZS ali ne. Za naše člane bi bilo potrebno organizirati vikend 
tečaje za varno hojo v gorah, ki so specializirani (npr. hoja poleti in pozimi, hoja s krpljami …) in s tem prispevati, da bi bilo nesreč manj. 
Predlaga, da se o tem podvzame potrebne aktivnosti.
Nadalje je vprašal, ali je PZS še del civilne družbe, ko odločamo o kadrovanju in volitvah odbornikov , saj je med njimi vse več profesi-
onalnih vladnih funkcionarjev, ne smemo dovoliti, da je PZS deležna vse večjega populizma, in podal še vprašanja: ali PZS ni več član 
TNP, in ali si nismo zadali nalogo, da bomo recenzirali obstoječi Častni kodeks slovenskih planincev.
Predsednik PZS je odgovoril, da so vsa gradiva s posvetov, delavnic objavljena na spletni strani PZS, teme na posvetih pa skupaj določita 
GRZS in PZS, in je predlagal, da pisno posreduje svoje predloge Odboru Gore in varnost. Predsednik PZS je razpravljavca pozval, da 
svoje trditve o kadrovanju podkrepi z argumenti in ker odgovora ni prejel, tudi ni mogel podati pojasnila.

Ad. 3. Informacija o rezultatih spletne ankete PD
Predsednik PZS je predstavil rezultate spletne ankete za planinska društva, ki je bila izvedena oktobra in novembra 2013. Spletno an-
keto je izpolnilo 187 društev od 278, to je prva spletna anketa članov PZS, prednosti ankete je neposreden prenos v podatkovno zbirko, 
potrditev oddaje ter enostavna obdelava podatkov. Spraševali smo o aktivnostih v PD, o usposabljanjih v PD, kakšne odseke in skupine 
imajo v PD, kako sodelujejo z lokalno skupnostjo, z vrtci in šolami, kako se povezujejo z drugimi društvi doma in v tujini, koliko jih ima 
el. naslov, spletno stran, društveno pisarno, telefon …
Vsi podatki po MDO PD-jih bodo poslani predsednikom MDO PD.
Danilo Škerbinek je predlagal, da je potrebno objaviti te podatke v posebni publikaciji in poudariti, kaj s planinsko dejavnostjo pri-
spevamo v slovenskem prostoru na področju športa. Opozoril je, da je UO PZS takšno zanimivo anketo izvedel ter rezultate objavil v 
Obvestilih PZS leta 2006. Rezultate bi veljalo primerjati.
Jurček Nowakk je predlagal, da bi se podatki za Planinski kažipot podali posebej.

Ad. 4. Soglasje k imenovanju selektorjev mladinske in članske reprezentance v športnem plezanju
Na podlagi pravilnika KŠP PSZ je bil objavljen razpis za selektorja mladinske in članske reprezentance v športnem plezanju. 
Aleš Pirc je povedal, da imata predlagana selektorja velike izkušnje na področju športnega plezanje in da jima strokovnosti ni za oporekati 
ter da bosta svoje programe izpeljala korektno. 
Roman Krajnik se zadnja leta profesionalno ukvarja s športnim plezanjem in kot trener beleži velike uspehe. Bil je tudi trener mladinske 
reprezentance, zadnja 4 leta pa je bil prvi glavni trener članske reprezentance pod vodstvom prejšnjega selektorja Simona Margona. Je 
tudi trener naše najboljše športne plezalke Mine Markovič.
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Anže Štremfelj pleza od mladih nog, športno plezanje je treniral tudi sam, sedaj pa trenira druge; v mladinski reprezentanci je bil zadnjih 
5 let trener, je tudi trener ene izmed naših najuspešnejših športnih plezalk Maje Vidmar.
SKLEP 4/16-01-2014: Upravni odbor PZS podaja soglasje k imenovanju Romana Krajnika (Plezalni klub Škofja Loka) za selektorja 
članske reprezentance v športnem plezanju za obdobje 2014–2017. 
Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP 5/16-01-2014: Upravni odbor PZS podaja soglasje k imenovanju Anžeta Štremflja (PD Kranj) za selektorja mladinske 
reprezentance v športnem plezanju za obdobje 2014–2017. 
Sklep je bil soglasno sprejet.

Oba nova selektorja sta po sprejetju sklepov s predsednikom PZS podpisala selektorski pogodbi.

Ad. 5. Status Slovenskega planinskega muzeja
Miro Eržen je v dodatnih pojasnilih k gradivu, ki so ga prejeli člani UO posebej izpostavil prizadevanja Slovenskega planinskega muzeja 
za pridobitev statusa nacionalnega muzeja, saj le-ta s poslanstvom in vizijo, predvsem pa z dosedanjo dejavnostjo, bistveno presega lo-
kalne okvire delovanja muzeja, v katerega je sedaj vključen kot del notranje organizacijske enote Kranjska Gora. Iz Študije izvedljivosti 
samostojnega statusa Slovenskega planinskega muzeja je razvidno, da v je okviru postopka spremembe statusa prvi korak vzpostavitev 
SPM kot notranje organizacijske enote nadrejenega muzeja. To v tem trenutku ne pomeni vzpostavitve samostojnega statusa, finančno 
pa za PZS pomeni nadaljnje financiranje v okviru obstoječe Pogodbe o sofinanciranju delovanja SPM, sklenjenega z občino Kranjska 
Gora za obdobje 2010–2014.
V odgovorih na vprašanja članov UO PZS je Eržen pojasnil, da je vse muzejsko gradivo, ki je bilo posredovano Slovenskemu planinske-
mu muzeju (vključno s knjižnico), vpisano v inventarnih knjigah Slovenskega planinskega muzeja, tako da ne vidimo problemov glede 
razmejitve lastništva ob eventualni spremembi statusa. V smislu finančne obremenitve PZS se s sprejetjem predlaganih sklepov le-ta 
ne spreminja oziroma ostaja v okviru določil v veljavni pogodbi. Opozoril je, da je zaradi splošne finančne situacije, ki ima za posledico 
nespoštovanje pogodbe o sofinanciranju delovanja Slovenskega planinskega muzeja s strani pogodbenih partnerjev (TNP), tudi interes 
občine Kranjska Gora, da SPM s pridobitvijo statusa muzeja nacionalnega pomena, dolgoročno uredimo stabilno sofinanciranje delo-
vanja muzeja tudi z ministrstvom za kulturo.
V razpravi so sodelovali Danilo Škerbinek, Drago Horjak in Miro Mlinar.
Po razpravi je predsednik PZS v glasovanje podal: 

SKLEP 6/16-01-2014: Upravni odbor PZS soglaša s predlogom preoblikovanja Slovenskega planinskega muzeja v samostojno no-
tranjo organizacijsko enoto nadrejenega muzeja na način, ki mu bo omogočila finančno in programsko transparentnost delovanja 
ter zagotavljala njegovo prepoznavnost in mu omogočila nadaljnji razvoj.

SKLEP 7/16-01-2014: Upravni odbor PZS pooblašča predsedstvo PZS, da v okviru Poslovnega odbora Slovenskega planinskega 
muzeja ali v neposrednih razgovorih z Ministrstvom za kulturi in ustanovitelji nadrejenega muzeja, izvaja vse aktivnosti za do-
seganje zgoraj navedenega cilja ter v okviru finančno sprejemljivih možnosti PZS zagotavlja ustrezno sofinanciranje delovanja 
Slovenskega planinskega muzeja.
Sklepa sta soglasno sprejeta.

Ad. 6. Določitev območji delovanja MDO PD
Skladno z dogovorom na srečanju vodstva PZS s predsedniki MDO PD in razprave na pretekli seji UO PZS je bil predstavljen predlog 
razdelitve območij delovanja MDO PD-jev glede na občine. Za vsa mejna območja so se predsedniki MDO PD-jev samostojno dogovorili 
za razdelitev občin v MDO PD-je, tako da je za vse občine določeno, v kateri MDO PD spadajo. 
Rudi Skobe je vprašal, ali bo sklep dokončen, ali ga bo možno kaj spremeniti, ker je PD Kočevje podalo predlog za prestavitev iz MDO 
PD Ljubljane v MDO PD Dolenjske in Bele krajine.
Predsednik PZS je povedal, da sklepe potrjuje in dopolnjuje oz. razveljavlja Upravni odbor PZS. Predsednike MDO PD je prosil, da v 
pravilnike MDO PD vnesejo tudi občine, ki spadajo v določeno območje.

SKLEP 8/16-01-2014: Upravni odbor PZS potrjuje seznam razdelitve območij delovanja MDO PD po občinah, kot je bilo predla-
gano z gradivom.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 7. 
a. Potrditev prenosa 9/10 nepremičnin za dve planinski koči – Vojkova koča na Nanos in Dom Zorka Jelinčiča na Črni prsti 
Klemen Petek je podal kratko obrazložitev, to sta zadnja prenosa za uresničitev lastništva planinskih koč po sklepu Skupščine PZS iz 
leta 1999.
Ker ni bilo razprave, je bil v glasovanje podan:

SKLEP 9/16-01-2014: Upravni odbor PZS na prošnjo PD Podbrdo in na podlagi sklepa Skupščine PZS iz leta 1999, ter s soglasjem 
Gospodarske komisije PZS potrjuje, da se s PD Podbrdo podpiše pogodba o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim v 
razmerju 9/10 PD Podbrdo in 1/10 PZS za Dom Zorka Jelinčiča na Črni prsti in parcelo (k.o. Stržišče, parc. št. 644/21), na kateri 
dom stoji.
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SKLEP 10/16-01-2014: Upravni odbor PZS na prošnjo PD Postojna in na podlagi sklepa Skupščine PZS iz leta 1999, ter s soglasjem 
Gospodarske komisije PZS potrjuje, da se s PD Postojna podpiše pogodba o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim v 
razmerju 9/10 PD Postojna in 1/10 PZS za Vojkovo kočo na Nanosu in pripadajoče parcele (k.o. Nanos, parc. št. 213/191, 213/192, 
213/193, 213/194, 213/195, 213/760, 213/762 ).
Sklepa sta bila soglasno sprejeta.

b. Vpis nove planinske koče v register planinskih koč 
Soglasje k temu sta podala MDO Posočja in PD Ajdovščina.

SKLEP 11/16-01-2014: Upravni odbor PZS na predlog Gospodarske komisije PZS in s soglasjem MDO ŠD Posočja ter PD Ajdo-
vščina potrjuje, da se v seznam planinskih koč PZS III. kategorije vpiše: Planinska koča v Tihi dolini, 925 m. Koča je v lasti Društva 
za ohranjanje naravne in kulturne dediščine Gora (matična št. 5937337000). 
Sklep je bil soglasno sprejet.

c. podelitev certifikatov Okolju prijazna planinska koča in Družinam prijazna planinska koča

SKLEP 12/16-01-2014: Upravni odbor PZS na predlog Gospodarske komisije PZS podeljuje certifikate »Okolju prijazna planinska 
koča« za obdobje januar 2014–januar 2018 kočam:
•	 Koča na Planini pri Jezeru – PD Integral,
•	 Planinski dom na Zelenici – PD Tržič,
•	 Domžalski dom na Mali planini – PD Domžale,
•	 Poštarski dom na Vršiču – PD PT Ljubljana,
•	 Valvasorjev dom pod Stolom – PD Radovljica.

Sklep je bil soglasno sprejet.

Danilo Škerbinek je pohvalil opravljen projekt za spodbujanje družinskega gorništva in predlagal, da s podatki o teh kočah pripravimo 
vodič ter priložil vzorec takega iz tujine .
Klemen Petek je odgovoril, da bo to v brošuri Družinam prijazna planinska koča in predstavil brošuro, v kateri so predstavljene vse 
koče, ki so prejele certifikat Okolju prijazna planinska koča.

SKLEP 13/16-01-2014: Upravni odbor PZS na predlog Gospodarske komisije PZS podeljuje certifikat »Družinam prijazna pla-
ninska koča« za obdobje januar 2014–januar 2018 kočam:
•	 Dom na Menini planini – PD Gornji Grad,
•	 Koča na Blegošu – PD Škofja Loka,
•	 Koča na Planini Razor – PD Tolmin,
•	 Koča pri Jelenovem studencu – PD Kočevje,
•	 Domžalski dom na Mali planini – PD Domžale,
•	 Valvasorjev dom pod Stolom – PD Radovljica,
•	 Planinski dom pri Krnskih jezerih – PD Nova Gorica,
•	 Kosijev dom na Vogarju – PD Železničar Ljubljana,
•	 Dom dr. Klementa Juga v Lepeni – PD Nova Gorica,
•	 Planinski dom na Zelenici – PD Tržič,
•	 Koča na Planini pri Jezeru – PD Integral,
•	 Koča na Gozdu – PD Kranjska Gora.

Sklep je bil soglasno sprejet.

Certifikati se bodo prejemnikom predvidoma podelili na 3. konferenci planinskega gospodarstva, ki bo 1. 2. 2014 na Gospodarskem 
razstavišču v Ljubljani v sklopu sejma Alpe Adria.

Ad. 8. Soglasje k Pravilniku MK PZS
Na Zboru mladinskih odsekov je bil sprejet Pravilnik MK, kateremu mora pred začetkom veljavnosti skladno z 32. členom Statuta PZS 
soglasje podati UO PZS. 
Matej Ogorevc je podal kratko obrazložitev nastajanja prenovljenega pravilnika.
Rudi Skobe je opozoril na nekaj neskladij, ki so v neskladju s Statutom PZS in drugimi pravilniki, ki zadevajo Mladinsko komisijo PZS. 
V 4. členu bi kazalo zamenjati vrstni red zadnjih alinej. Tretja alineja 7. člena je nesprejemljiva, saj nihče ne more s pravilnikom ene od 
komisij PZS nalagati PD-ju notranjo organiziranost, zato naj se besedno zvezo »mora biti« zamenja z besedama »je praviloma«. V 3. 
odstavku 17. člena, kjer je govora o odborih, je potrebno na koncu stavka zapisati še: » ki ga mora nato potrditi še MDO PD.«, da bo to 
usklajeno z že potrjenim vzorčnim pravilnikom za MDO PD-je, hkrati pa bo to jasno tudi odborom MO. V 6. odstavku 18. člena ohra-
nimo enoten standard, torej prisotnih najmanj ena tretjina predstavnikov MO in ne zgolj ena četrtina.
Danilo Škerbinek: 12. člen 3. alineja, zamenjati besedno zvezo, da skrbijo za ugled in so vzor drugim mladim obiskovalcem. 
Borut Peršolja je povedal, da je sodeloval v javni razpravi, zato ga je zanimalo, če je bila narejena predhodna analiza, ki bi pokazala, kako 
ustroj in besedilo pravilnika vpliva na kakovost delovanja mladih v PZS. Iz uvodne predstavitve ni bilo jasno, kaj je pravzaprav novega v 
novem pravilniku, zato ga je zanimalo, če se lahko še enkrat izpostavijo najpomembnejše novosti, ki jih prinaša domnevno novi Pravilnik 
MK PZS. Zanima ga, kako bo MK na podlagi predloženega besedila pravilnika skrbela za neorganizirane mlade oz. tiste, ki hodijo v 
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gore, pa niso člani MO ali PD (družinsko gorništvo). Zanimalo ga je tudi, kako se uresničujeta dve programski vodili, ki sta bili pred leti 
sprejeti na Skupščini PZS: delo mladih in delo z mladimi. Spraševal je, kako se ti dve vodili poznata, čutita v besedilu pravilnika. Nadalje 
je spraševal, kako poteka delo dveh ločenih odborov, pri čemer je en odgovoren za Planinsko šolo, drugi za programa Ciciban planinec 
in Mladi planinec. To, da tisti, ki izvajajo te programe – torej mentorji planinskih skupin – nimajo neposrednih informacij, je strokovno 
slabo in nesprejemljivo. Ob tem je spraševal MK, kaj je v letu 2013 izvedla v okviru razvoja programov Ciciban planinec in Mladi planinec. 
Koliko znakov je bilo podeljenih lani, predlani in v primerjavi z leti pred prenovo obeh programov? V povezavi s podatki iz ankete, ki jih 
je predstavil predsednik PZS, ga je zanimalo, koliko registriranih mentorjev planinskih skupin trenutno dejansko deluje v vrtcih in šolah. 
Iz pravilnika tudi ni razbral, kakšna je vizija sodelovanja MK PZS z vrtci in šolami. Za konec pa je vprašal, kakšen je namen podeljevanja 
priznanja Mladina in gore. Kdo so bili dobitniki v zadnjih letih in kakšno je sporočilo javnosti ob dobitnikih najvišjega priznanja? 
V razpravi je sodeloval tudi Gregor Rupnik. 
Matej Ogorevc je povedal, da bodo pripombe na komisiji proučili. Po razpravi je predsednik PZS v glasovanje podal:

SKLEP 14/16-01-2014: Upravni odbor PZS na podlagi 32. člena Statuta PZS daje soglasje k Pravilniku Mladinske komisije PZS.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 9. Ažuriranje stanja nepremičnin v poslovnih knjigah PZS
Generalni sekretar Matej Planko je predstavil opravljene aktivnosti na področju ažuriranja seznama nepremičnim PZS. Na podlagi sklepa 
17/04-04-2013 15. seje UO PZS, ki je bila 4. 4. 2013 je pripravljen seznam nepremičnin PZS za register nepremičnin. Zaradi dolgotrajnih 
postopkov so določeni postopki še v teku, še na tej seji so se potrdili zadnji sklepi za prenos 90 % lastništva planinskih koč na planinska 
društva. Zaradi navedenega se je odločil, da bodo na tej seji predstavljeni zbrani podatki in dali bomo možnost vsem, da posredujemo 
morebitne pripombe. Do naslednje seje UO PZS pa bomo pripravili končni seznam nepremični PZS z vrednostmi v skladu s sprejetimi 
izhodišči za vpis v poslovne knjige PZS. 

Ad. 10. Planinski sklad
Točka je bila zaradi nesprejetja finančnega načrta 2014 umaknjena z dnevnega reda.

Ad. 11. Informacija o tehnični napaki v Pravilniku o priznanjih PZS 
Jože Melanšek je povedal, da je bila osnova za obravnavo postavljeno vprašanje na 18. seji UO PZS s strani Jurčka Nowakka.
Ugotovljeno je bilo, da je bil Častni znak PZS prvič vključen v spremembe Pravilnika leta 2005, vendar v obliki medalje ni bil nikoli 
realiziran – izdelan in podeljen. Dejstvo pa je, da vse od začetka tega mandata 2010–2014, ko smo redno sporočali v letnih poročilih, da 
nam PD, MDO PD, komisije PZS podajo predloge, le-ti niso podali nobenega predloga in nobenega vprašanja v tej zadevi. Niti v fazi 
sprejemanja novega Statuta PZS in kasneje Pravilnika o priznanjih PZS, ko smo imeli obravnavo Osnutka Pravilnika z načelniki komisij, 
predsedniki MDO PD in UO PZS. Da ne bi takoj pristopili k spremembam Pravilnika o priznanjih PZS, je Melanšek predlagal, da po 
enem letu uveljavljanja proučimo to področje in eventualne druge nejasnosti v pravilniku.
Jurček Nowakk je vprašal, kakšen pravilnik je sedaj sprejet, ker ga on ni videl, in kaj je od njegovih pripomb upoštevano. Kot član UO 
PZS bi ga moral dobiti, da bi videl, kaj je bilo upoštevano.
Jože Melanšek je odgovoril, da je bil pravilnik objavljen v Obvestilih PZS 4/2013, ki so uradno glasilo PZS, ter objavljeno pa je bilo tudi 
na spletni strani PZS

SKLEP 15/16-01-2014: Upravni odbor PZS soglaša, da se po enem letu veljavnosti Pravilnika o priznanjih PZS opravi analiza in 
se po potrebi pripravijo predlogi sprememb pravilnika. 
Sklep je bil sprejet z 1 glasom proti (Jurček Nowakk).

AD. 12. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora
Rudi Skobe je umaknil vprašanje.
Jurček Nowakk je vprašal, zakaj se ne pošilja gradiva za sejo UO PZS v papirni obliki, kot je bilo dogovorjeno na zadnji seji UO PZS. Ker 
on ni dolžan financirati tiskanja gradiva iz svojega žepa, ampak bi to morala narediti PZS. Prav tako pa želi dobiti gradivo v word obliki.
Predsednik PZS obljubil, da se bodo v wordu pošiljali pravni akti. Vsi člani UO PZS težimo k racionalizaciji dela PZS. KVGN PZS je 
sprejela predlog, da bi naj poslovanje PZS v kar največji možni meri potekalo brezpapirno oz. v elektronski obliki. Vse mednarodne 
organizacije, v katere je vključena PZS, pošiljajo gradivo v elektronski pošti, prav tako organizacije v Sloveniji in to je danes običajna 
oblika poslovanja organizacij. 

Miro Eržen je dejal, da od lanske jeseni prihajajo pripombami na delo v KŠP PZS. Pričakoval je, da se bodo očitki rešili znotraj komisi-
je. Komisija naj te očitke analizira, naredi celovito poročilo o svojem delovanju in jih argumentirano zavrže oz. se interno pogovori in 
sprejme zavezujoče sklepe.
Drago Horjak je povedal, da so se znotraj KŠP pojavila določena trenja, gre za korektnost sojenja na športnih tekmovanjih, izbiro se-
lektorjev, neodzivnost do problemov, ki so bili poslani tudi načelniku, odziva pa ni bilo. Meni, da bi se to moralo reševati znotraj KŠP. 
Na tekmi, ko je prisoten Tomo Česen, je vse tako kor mora biti, na vse ostale tekme pa je veliko pripomb. Zato predlaga, da se to stanje 
v KŠP prouči in poda poročilo.
Predsednik PZS je povedal, da se je predsedstvo seznanilo s širšo tematiko KŠP in so se sprejeli določeni sklepi in priporočila, ki morajo 
biti realizirani do konca januarja.
Aleš Pirc je pojasnil, kako je postal Borut Kavzar načelnik KŠP PZS leta 2009. Načelnik je bil hkrati tudi selektor, kar pomeni, da je 
v lahko odločal sam o dodeljevanju in porabi denarja, v letu 2012 je prekoračil proračunska sredstva. Člani KŠP PZS o v določenem 
trenutku zahtevali odstop načelnika in selektorja, vendar odstop ni bil izveden. Dve izmed članic KŠP PZS sta bili tudi sodnici in iz tega 
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izhaja vse to maščevanje Pavla Škofica na sodniški zbor. V lanskem letu je bila zaradi takega stanja v aprilu na Zboru načelnikov podana 
razrešnica oz. izglasovana nezaupnica takratnemu načelniku Borutu Kavzarju oz. celotni KŠP PZS, na podlagi tega pa so bile izvedene 
izredne volitve. Prepričan je, da Pavel Škofic blati celotno PZS in pričakuje kakšno podporo od UO PZS.
Jurček Nowakk je vprašal, kako lahko tekmujejo nekateri otroci, ki niso člani PZS. Aleš Pirc je pojasnil, da obstajata Vzhodna in zaho-
dna liga, in nekateri klubi, ki ne tekmujejo na državni ravni, otrok ne vključujejo v PZS. To se sedaj ureja, ker doslej ni bilo kontrole in ta 
tekmovanja niso potekala pod okriljem PZS, kar je cilj KŠP PZS, da bi tudi to prišlo s časoma pod okrilje PZS.
Miro Eržen je predlagal, da UO PZS sprejme sklep, da na osnovi pisnih informacij, ki jih člani UO dobivajo, da IO KŠP v roku 30 dni 
pripravi temeljito poročilo, na osnovi tega bo P PZS pripravilo nadaljnje ukrepe, če bo to potrebno.
Predsednik PZS je predlagal, da naj KŠP pripravi argumentirane odgovore, na podlagi katerih bo UO PZS zavzel določene ukrepe.
Manja Rajh je bila mnenja, da se mora med dve sprti strani vključiti mediator, ki bo objektivno ocenil, katera stran ima prav. Saj PZS ne 
bo morala objaviti poročila za javnost, če tega ne bo.
Na podlagi razprave je bil sprejet:

SKLEP 16/16-01-2014: Upravni odbor PZS sprejme sklep, da na osnovi pisnih informacij, ki jih člani UO PZS dobivajo od nekaterih 
piscev, zadolži IO KŠP PZS, da v roku 30 dni pripravi temeljito poročilo, ki ga preuči Predsedstvo PZS, in če bo potrebno, predlaga 
nadaljnje ukrepe in poroča UO PZS. 
Sklep je bil soglasno sprejet.

Danilo Škerbinek je vprašal, kje smo glede članstva, kako iti v nove aktivnosti, zakaj še nimamo podatka o število članov v letu 2013. 
Podal je pobudo k pošiljanju članskih izkaznic, zraven bi morala biti zahvala za včlanitev in nekaj osnovnih informacij o članstvu, varnosti 
v gorah, o možnosti usposabljanja v naši organizaciji in drugimi potrebnimi informacijami.
Matej Planko je odgovoril, da še pozivamo društva, da pošljejo svoje podatke o številu članov oz. prodanih znamkicah. Ko bodo podatki 
končni, bomo podatke poslali naprej. Do danes je prejetih 244 obračunov članskih znamkic za leto 2013.
Vse izkaznice, ki se pošiljajo na novo, so prilepljene na spremnem dopisu, kjer se zahvaljujemo vsakemu članu za včlanitev in mu podamo 
nekaj osnovnih informacij. Vsem članom UO PZS bo v vednost poslan dopis, ki se pošilja skupaj s članskimi izkaznicami.
Marka Vidmarja je zanimalo tolmačenje 16. člena Statuta PZS, c. točka, kaj mora storiti MDO PD pri včlanjevanju športnih plezalno 
društev v PZS. Želi, da to tolmačenje dobijo vsi člani UO PZS.
Poslovnik UO PZS ima terminsko opredeljeno, kako mora biti poslano vabilo z gradivom za sejo MDO PD, kar pa s pravilnikom MDO 
PD ne gre skupaj, saj zmanjka časa. Predsednik PZS je povedal, da bomo prosili Pravno komisijo PZS, da bo podala tolmačenje k temu.

Ad. 13. Razno
Jurček Nowakk je vprašal, kako je z vodenjem prostovoljnih ur v organih PZS in je predlagal, da se o tem sprejme sklep, ki ga je pripravil. 
Predsednik PZS je povedal, da je v Navezi pripravljena aplikacija za vpisovanje prostovoljnih ur, vendar ni velikega interesa na strani PD. 
Na začetku je bilo s strani države zagotovljeno, da bodo na voljo ugodnosti, ki jih bodo lahko koristile prostovoljske organizacije. Če teh 
z zakonom določenih ugodnosti ne bo, se pojavlja vprašanje smiselnosti, da je PZS še naprej vpisana v razvid prostovoljskih organizacij. 
Jurček Nowakk je postavil vprašanje, kako bo s poročili in plani o delu MDO PD, ali jih bodo vsi MDO PD-ji napisali, saj poročila sicer 
ne bo pisal. 
Predsednik PZS je pojasnil, da mora vsak podati poročilo, kar je osnova za nadaljnjo financiranje. V začetku februarja bo predvidoma 
sklicana koordinacija za predsednike MDO PD oz. pripravljen predlog skupnega programa dela MDO PD za leto 2015.
Predsednik PZS je povedal, da je predsedstvo PZS prejelo predlog za planinsko priznanje za nekoga, ki smo ga zaradi dejanja, ki ga je 
priznal, predlagali za obravnavo častnemu sodišču PZS in njegovega društva. Častno sodišče PZS se je izreklo, da za odločanje v zadevi 
ni pristojno, odgovor častnega sodišča društva pa nismo prejeli. Jože Melanšek je pojasnil, da je tudi Odbor za priznanja PZS v dilemi 
tako kot predsedstvo.. Drago Horjak je pojasnil, da gre v tej zadevi za poseg v naravo, za kar je obravnavani tudi plačal za prekršek 
upravnemu organu. Horjak podpira predlog, da se priznanje ne podeli.
Manja Rajh je predlagala, da se v takih primerih po določenih letih napaka izbriše in se lahko priznanje podeli. Rudi Skobe je bil zgrožen 
nad dejstvom, da podeljujemo najvišja planinska priznanja takim, o katerih je predlagatelj uspel napisati le stavek ali dva.

Miro Mlinar je povedal, da bo v tem letu 50 let delovanje MO PD Vrhnika.

Predsednik je podal informacijo, da bo naslednja seja UO PZS 6. 3. 2014.

Seja je bila končana ob 20.40.

Zapisala:
Mija Damjan–Stegu,
vodja pisarne PZS

Matej Planko,          Bojan Rotovnik,
generalni sekretar PZS        predsednik PZS
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ZAPISNIK
Zbora Mladinskih odsekov Planinske zveze Slovenije, ki je bil v soboto, 16. novembra 2013, v Centru za zaščito in reševanje na Igu 
z začetkom ob 13. uri (ob 10. uri okrogli mizi na temo Kako do finančnih sredstev in Motivacija mladih planincev – problem ali izziv).

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

Prisotni: priloga 1 k arhivskemu zapisniku

Dnevni red:
1. Izvolitev organov Zbora mladinskih odsekov
2. Vsebinsko poročilo in delno finančno poročilo o delu MK PZS v letu 2013
3. Program dela MK PZS za leto 2014
4. Glasovanje o sprejemu Pravilnika MK PZS
5. Poročilo stališč in sklepov z okroglih miz 
6. Razno

Zbor se je začel ob 13.00; ker ni bilo prisotnih dovolj delegatov za začetek, se je začetek zbora prestavil za 30 minut, kot je navedeno v 
poslovniku zbora.

Rok Kovšca je kot vodja seminarja za mladinske voditelje podal poročilo o usposabljanju. Nato je za podelitev na oder povabil mladinske 
voditelje, ki so z uspešno opravljenim seminarskim delom izobraževanja prejeli naziv Mladinski voditelj. 

Po podelitvi je predsednik MK PZS na oder povabil podpredsednika Planinske zveze Slovenije Mira Eržena. Mladinskemu odseku PD 
Zabukovica se je podelilo najvišje priznanje MK PZS, priznanje Mladina in gore. Priznanje Mladina in gore je prejela tudi Dragica Onič (PD 
Poljčane), in sicer za njeno življensko delo, izjemne dosežke pri delu z mladimi in za prispevek na strokovnem delu s področja planinstva.

Po podelitvi je predsednik naznanil, da je preteklo 30 minut in da se Zbor MO lahko uradno začne. 
Prisotnih je bilo 33 članov z volilo pravico in tako je bila sklepčnost dosežena.

Ad 1) Izvolitev organov Zbora Mladinskih odsekov

Na predlog predsednika MK PZS je bilo soglasno izvoljeno delovno predsedstvo.
Glasovanje Sklep VSEBINA SKLEPA
Za: 33

1/10 Zbor MO imenuje Izidorja Furjana (PD Ptuj) za delovnega predsednika, Barbaro Bajcer (PD Velenje) in Roka Kovšco (PD Krka 
Novo mesto) za člana delovnega predsedstva.Proti: 

Vzdržani: 

Na predlog delovnega predsednika so bili soglasno izvoljeni organi Zbora MO.
Glasovanje Sklep VSEBINA SKLEPA
Za: 33

2/10 Zbor MO imenuje verifikacijsko komisijo v sestavi:
predsednica Petra Kolar (PD Vransko), članici Urška Petek (PD Velenje) in Katja Maček (PD Šentjošt).Proti: 

Vzdržani: 

Glasovanje Sklep VSEBINA SKLEPA
Za: 33

3/10 Zbor MO potrjuje Štefana Matjaža (PD Ljubno ob Savinji) za zapisnikarja.Proti: 
Vzdržani: 

Glasovanje Sklep VSEBINA SKLEPA
Za: 33

4/10 Zbor MO potrjuje za overovatelja zapisnika Klemena Kogovška (PD Domžale) in Tino Arh (PD Zagorje). Proti: 
Vzdržani: 

Delovno predsedstvo je predlagalo, da se druga in tretja točka dnevnega reda združita in se poročilo predsednika MK PZS nadaljuje 
z delnim finančnim poročilom komisije. Predsednik MK PZS Matej Ogorevc je napovedal udeležbo pri točki razno, in sicer na temo 
razpisa MK PZS.

Glasovanje Sklep VSEBINA SKLEPA
Za: 33

5/10 Zbor MO potrjuje predlagano spremembo dnevnega reda.Proti: 
Vzdržani: 
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Ad 2) in Ad 3) Vsebinsko poročilo o delu odborov MK PZS in Program dela MK PZS v letu 2014

Matevž Zih je podal poročilo Odbora za orientacijo.
Miran Muhič je podal poročilo Odbora za mentorje planinskih skupin.
Katja Maček je podala poročilo Odbora za vzgojo in izobraževanje v imenu Andreja Baroviča.
Vanja Blažica je podala poročilo o PUS Bavšica.

Matej Ogorevc je podal poročilo MK PZS. V poročilu so zajete dejavnosti MK PZS, ki niso potekale v odborih. Upravni odbor MK PZS 
je imel skupno 7 sej, od katerih so bile 4 korespondenčne. 

V polnopravno članstvo smo sprejeli Mladinski odsek PD Trebnje.

Predsednik MK PZS Matej Ogorevc je prebral pomembnejše sklepe, in sicer:

Sklep 1/3:
UO MK PZS imenuje Izidorja Furjana na mesto vodje delovne skupine za razpis MK ter Damjana Omerzuja na mesto vodje delovne 
skupine za prenovo Pravilnika MK PZS.

Sklep 2/4:
Člani MK PZS za svoje delo znotraj MK PZS niso upravičeni do izplačila dnevnic, avtorskih in drugačnih honorarjev, v kolikor ne gre 
za profesionalno oz. poklicno opravljeno delo. Odstopanja od tega sklepa so možna s predhodno najavo načelniku MK PZS. Morebitna 
izredna izplačila potrjuje predsedstvo MK PZS.

Sklep 2/6:
UO MK PZS se seznanja z aktivnostmi o registraciji programov pod okriljem MK PZS. S tem sklepom se dovoljuje nadaljnja registracija 
programov.

Sklep 2/10:
UO MK PZS potrjuje programe za akciji Zimska planinska šola ter Tečaj gibanja po zahtevnih in zelo zahtevnih poteh. Za izvajanje 
programa se pooblasti OVIZ.

Sklep 3/2:
UO MK PZS potrjuje predlog Pravilnika MK PZS. Potrjeni Pravilnik MK PZS je tako primeren za obravnavo na Zboru MO 2013 in za 
glasovanje o njegovem sprejetju s strani delegatov MO.

Sklep 3/3:
UO MK PZS nalaga delovni skupini za Razpis MK PZS, da pripravi razpis za sofinanciranje planinskih zimovanj. Delovna skupina naj 
upošteva predloge in vodila, obravnavana na tej seji.

Predsednik MK PZS je povedal, da je MK PZS s sredstvi Fundacije za šport izvedla razpis za sofinanciranje planinskih taborjenj. Poleg 
razpisa smo ohranili sofinanciranja področnih planinskih tekmovanj, planinskih šol in srečanja mladih po pokrajinskih odborih. Za 
sofinanciranje imajo mladinski odseki vedno večje zanimanje. 

Naštel je tudi pomebnejše akcije MK, in sicer (v oklepaju organizator oz. vodja akcije):
•	 Dan planincev (MK PZS),
•	 120 vrhov mladih (Rok Kovšca, Andrej Barovič),
•	 sestanek s predsedstvom PZS (Matej Ogorevc),
•	 sestanek s predsedstvom Mladinskega sveta Slovenije (MSS) (Matej Ogorevc, Damjan Omerzu),
•	 snemanje mladinskega planinskega filma »V objemu gora«' (Nina media, MK PZS),
•	 volitve predstavnikov v svet RS za mladino (Domen Strle),
•	 Mladinski planinski tabor Ditching the wifi for the wildlife (Pia Peršič, Aljaž Zupan, PZS),
•	 sprejem MK PZS v MSS (Katja Maček, Matej Ogorevc),
•	 Skupna je mladost – predavanja Varno na izlet (Tadeja Češka, Judita Mihev, Matej Ogorevc, Jasna Grabeljšek Skočir, Kristina Su-

hadolnik),
•	 predstavitev MK PZS na skupščini CAI (Urška Trček),
•	 izdelava enotnih obrazcev in dokumentov (Vesna Lenart, Izidor Furjan, Domen Strle, Matej Ogorevc).

Delno finančno poročilo o delu MK PZS 

Delno finančno poročilo je podal predsednik MK PZS Matej Ogorevc.
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AKCIJE MO, SOFINANCIRANE S STRANI MK PZS:

Planinska šola: dobropis v PZ v vrednosti 5 € za udeleženca PŠ (poročilo).
Srečanja PO MO: sofinanciranje srečanja v vrednosti 150 € (poročilo).
Planinska orientacijska tekmovanja: dobropis v vrednosti 40 € v PZ (pisna prošnja na MK).
Planinska zimovanja: razpis MK PZS za sofinanciranje planinskih zimovanj.
Planinska taborjenja: razpis MK PZS za sofinanciranje planinskih taborjenj.

Delovni predsednik je udeležence zbora povabil k razpravi.

K razpravi se ni prijavil nobeden od prisotnih, vse sklepe so prisotni potrdili.

Ad 4)

Glavna točka letošnjega Zbora mladinskih odsekov je vsekakor predstavljala potrditev novega pravilnika Mladinske komisije PZS. V 
krajši razpravi je predsednik MK PZS odgovoril na nekatera vprašanja in komentarje, hkrati pa je poudaril še nekatere vsebinsko naj-
pomembnejše spremembe. Sledilo je soglasno sprejetje Pravilnika MK PZS. Formalno bo začel veljati šele, ko bo podal k njegovemu 
sprejetju soglasje še Upravni odbor Planinske zveze Slovenije. Veljati bo začel z objavo v Obvestilih PZS.

Na predlog delovnega predsednika so bili soglasno sprejeti sklepi:
Glasovanje Sklep VSEBINA SKLEPA
Za: 33

6/10 Zbor MO je seznanjen s poročili posameznih odborov.Proti: 
Vzdržani: 

Glasovanje Sklep VSEBINA SKLEPA
Za: 33

7/10 Zbor MO PZS je seznanjen z delnim finančnim poročilom MK PZS.Proti: 
Vzdržani: 

Glasovanje Sklep VSEBINA SKLEPA
Za: 33

8/10 Zbor MO PZS je seznanjen s delom za leto 2013 in okvirnim planom za leto 2014.Proti: 
Vzdržani: 

Glasovanje Sklep VSEBINA SKLEPA
Za: 33

9/10 Zbor MO PZS je sprejel novi Pravilnik MK PZS.Proti: 
Vzdržani: 
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Ad 5) Poročilo stališč in sklepov z okroglih miz

Na začetku delavnic je zbrane nagovoril tudi podsekretar Urada Republike Slovenije za mladino Zorko Škvor.
Barbara Bajcer je povzela dogajanje na okrogli mizi o tem, kako motivirati mlade planince. Še posebej so se osredotočili na najstnike, 
saj so v tem obdobju zaznali največji upad v svojih MO. Na okroglo mizo so bili povabljeni še strokovni delavci iz drugih organizacij, in 
sicer Barbara Tahovnik (predstavnica katoliških skavtov), Tina Arh (planinka in tabornica) ter Amadej Kumer (PD Braslovče). Okrogla 
miza je potekala kot debata, skupaj so izmenjevali mnenja in izkušnje.
Matej Ogorevc je povzel dogajanje na okrogli mizi Kako do finančnih sredstev. Na njej so sodelovali Tina Michieli (Center za informi-
ranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij), Aljaž Zupan (PD Litija) in Štefan Matjaž (PD Ljubno ob Savinji). Poudarek je bil na 
tem, kje lahko zainteresirani najdejo razne razpise, kako napisati dobro vlog na razpis. Predavatelja Aljaž Zupan (PD Litija) in Štefan 
Matjaž (PD Ljubno ob Savinji) pa sta predstavila tudi primere iz prakse.

Na predlog delovnega predsednika je bil soglasno sprejet sklep:
Glasovanje Sklep VSEBINA SKLEPA
Za: 33

10/10 Zbor MO PZS potrjuje stališča in sklepe okroglih miz.Proti: 
Vzdržani: 

Ad 6) Razno

Delovni predsednik je povabil k besedi razpravljavce.

V njej je predsednik MK PZS napovedal spremembe razpisa za sofinanciranje planinskih taborjenj in zimovanj. Po prejeti pritožbi oz. 
pismu PD Idrija, se je na Upravnem odboru MK PZS odprla razprava na temo problema sofinanciranja planinskih zimovanj. Slednja 
so bila do sedaj obravnavana neenakopravno, saj so bili do sredstev razpisa upravičeni le izvajalci, ki so zimovanja izvedli po 1. janu-
arju. Razlog leži v zahtevah Fundacije za šport (od katere MK PZS dobi sredstva za ta razpis), ki zahtevajo izvedbo akcij v določenem 
terminskem roku. Na podlagi razprave Upravnega odbora MK PZS je bila sprejeta rešitev, da se, če bo le mogoče, že za letošnjo zimo 
razpiše razpis MK PZS za sofinanciranje planinskih zimovanj. Sredstva bodo zagotovljena iz drugih virov, tako bodo do sredstev upra-
vičeni izvajalci, ki bodo izvajali dejavnosti v celotni zimski sezoni (med 21. decembrom in 20. marcem oz. v višinah nad 1500 m med 1. 
decembrom in 30. aprilom). 

Na koncu sta zbrane nagovorila še gosta Tea Jarc, predsednica Mladinskega sveta Slovenije, in Miro Eržen, podpredsednik Planinske 
zveze Slovenije.

Zbor je bil sklenjen ob 15. uri.

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

Zapisnikar:                                                                                             Delovni predsednik:
Štefan Matjaž               Izidor Furjan 

Overovateljica:        
Tina Arh       

Overovatelj:
Klemen Kogovšek 

ZAPISNIK ZBORA MLADINSKIH ODSEKOV 2013
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Zapisnik Zbora vodnikov Planinske zveze Slovenije,
ki je bil v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu, v soboto, 23. 11. 2013, z začetkom ob 10. uri 

Prisotni: lista prisotnih je priloga 1 k zapisniku.

Gradivo za Zbor VPZS je obsegalo:
•	 Vabilo na Zbor vodnikov 2013
•	 Poslovnik o delu Zbora vodnikov PZS
•	 Poročilo o delu VK PZS in podkomisij za leto 2013
•	 delno finančno poročilo VK PZS za leto 2013 (do 15. 10. 2013)
•	 Program dela Vodniške komisije za leto 2014
•	 Osnutek finančnega načrta Vodniške komisije za leto 2014
•	 Predlog sprememb oz. dopolnitev Pravilnika vodnikov PZS

Dnevni red Zbora vodnikov PZS:
1. Začetek Zbora vodnikov PZS, izvolitev delovnega predsedstva in organov zbora
2. Poročilo verifikacijske komisije 
3. Podelitev priznanj Zaslužni vodnik PZS in Častni vodnik PZS
4. Sprejem Poslovnika o delu Zbora vodnikov PZS
5. Poročilo o delu VK PZS in podkomisij za leto 2013
6. Razprava o poročilih
7. Potrditev programa dela in finančnega načrta VKPZS za 2014
8. Potrditev sprememb Pravilnika vodnikov PZS
9. Razno

K 1. TOČKI:
Načelnik VK PZS Franc Gričar je pozdravil navzoče in predlagal organe Zbora VPZS:
-  Delovno predsedstvo:
    Marinka Koželj Stepic       PD Integral     delovna predsednica  MDO PD Ljubljane
    Franc Slokan     PD Ljutomer   član   MDO PD Pomurja
    Marjan Kobav    PD Kamnik  član   MDO PD Kam.-bistriškega območja

-  Zapisnikar:
    Katarina Filipič   PD Cerkno  zapisnikarica  MDO PD Posočja

-  Verifikacijska komisija:
    Barbara Raičić     OPD Koper  predsednica  MDO Primorsko-Notranjskih PD
    Rudi Bevc   PD Podpeč-Preserje član   MDO PD Notranjske
    Jure Cencelj    PD Žalec  član   Savinjski MDO PD

-  Overovatelja  zapisnika:
    Dragica Onič   PD Poljčane   članica   MDO PD Podravja
    Jože Stanonik   PD Škofja Loka  član   MDO PD Gorenjske

Sklep št. 1: Sprejme se predlagano sestavo organov Zbora VPZS. Predlog je bil sprejet soglasno.

Delovna predsednica Marinka Koželj Stepic je predlagala, da se zamenja 2. in 3. točko dnevnega reda in se najprej podeli priznanja.

K 3. TOČKI:
Predsednik PZS Bojan Rotovnik in načelnik VK PZS Franc Gričar sta ob sodelovanju Stanke Čoh in strokovne sodelavke Veronike Su-
sman podelila priznanja Zaslužni vodnik in Častni vodnik PZS, ki ga prejmejo vodniki, ki s svojim neumornim delovanjem pomembno 
prispevajo k razvoju in ugledu prostovoljnega vodništva v okviru PZS, in je od prve registracije preteklo najmanj 25 let za Zaslužnega 
vodnika in najmanj 30 let za Častnega vodnika.
Priznanje Zaslužni vodnik so prejeli:

MDO PD GORENJSKE
Edvard Erzetič, PD Kranj | Dušan Feldin, PD Kranj | Peter Leban PD Kranj | Slava Alojzija Obradović, PD Kranj | Jožef Rožič, PD Tržič
Jože Šparovec , PD Kranj | Metka Šparovec, PD Kranj | Jožef Trilar, PD Kranj

MDO PD KOROŠKE 
Martin Tajnik, PD Mislinja 

MDO PD PODRAVJA
Leon Vrhovšek, PD Fram
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SAVINJSKI MDO PD
Silva Čulk, PD Zabukovica | Ferdinand Glavnik, PD Pošte in Telekoma Celje | Igor Golčman, PD Pošte in Telekoma Celje | Franc Karol 
Naraks PD Zabukovica | Janja Polavder, PD Zabukovica | Darka Zupanc, PD Velenje | Magda Žist, PD Velenje

Priznanje Častni vodnik PZS pa je prejel Jože Gobec, PD Železar Štore, Savinjski MDO PD.
V imenu vseh prejemnikov priznanj se je zahvalil 89–letni Dušan Feldin.

K 2. TOČKI:
Poročilo Verifikacijske komisije je podala predsednica Barbara Raičić. Na Zboru je bilo prisotnih 49 glasov od skupno 52 glasov, kar 
predstavlja 94,23 %. Zbor je bil sklepčen in je lahko začel z delom.

K 4. TOČKI:
Poslovnik o delu Zbora vodnikov so delegati prejeli z gradivom. Delovna predsednica Marinka Koželj Stepic je predlagala, da se v 2. 
členu črta besedo v Obvestilih PZS, tako da se 2. odstavek 2. člena glasi: »Javnost se zagotavlja z objavljanjem predloga dnevnega reda 
ter kraja in časa sej zbora in gradiv ter objavljanjem sprejetih sklepov in stališč na internetnih straneh PZS.«
Sklep št. 2: Poslovnik o delu Zbora VPZS, z navedeno spremembo, je bil brez razprave soglasno sprejet.

K 5. TOČKI:
Poročila o delu VK PZS in podkomisij so bila poslana z gradivom in so priloga k zapisniku. Načelnik VK PZS Franc Gričar je dodal, da 
se v sodelovanju s Fakulteto za šport in inštruktorji pripravljajo novi testi.
Frane Kemperle, vodja Podkomisije za usposabljanje VK PZS, je poročal, da je bilo v letu 2013 na izpopolnjevanjih okrog 50 udeležencev 
več kot običajno in je bilo potrebno dodati dve izmeni. Razpisani so že vsi tečaji in izpopolnjevanja za leto 2014 in poziva inštruktorje, 
da se čim prej prijavijo za vodje akcij. Poteka prenova programov, po katerih bo večji poudarek na praktičnem delu in manj teorije.
26. 10. 2013 je v Kamniški Bistrici potekalo usklajevanje inštruktorjev s kar 50 udeleženci. V programu izpopolnjevanj za naslednje 
obdobje, 2015–2017, naj bi bilo nekaj novih tem, in sicer uporaba mobitelov in ravnanje vodnikov v kriznih situacijah.

Bojan Pollak, vodja Podkomisije za kategorizacijo in registracijo VK PZS, je povedal, da je komisija vse reševala preko elektronske pošte, 
kar se je pokazalo za dobro in bodo s tako prakso verjetno tudi nadaljevali. Opazno je povečanje števila vodnikov. Na dan 31. 10. 2013 
je bilo kategoriziranih 3.352 vodnikov, registriranih pa je bilo 1.512 vodnikov, največ v Savinjskem MDO PD (317), sledita MDO PD 
Ljubljane (176) in MDO PD Gorenjske (166). 
Med posebnimi primeri, ki jih je komisija obravnavala, je izpostavil primer vodnika PZS, ki je podpisal poročilo pripravniku za turo, na 
kateri ni bil prisoten. Vodniku se za dobo petih let njegova mentorska poročila ne bodo upoštevala, pripravniku pa se seveda te ture ne 
prizna in mora namesto pet opraviti osem pripravniških tur pri treh mentorjih.

K 6. TOČKI 
V razpravo se je najprej vključil predsednik PZS Bojan Rotovnik, ki je poudaril, da tako visoka sklepčnost zbora kaže na pomembnost 
vodniške dejavnosti znotraj PZS. 
Svojo razpravo je razdelil na tri dele. Najprej se je dotaknil teme okrogle mize pred samim zborom na temo Nadzor planinskih društev s 
strani tržnega inšpektorja. Dejal je, da se PZS ne more strinjati z odgovori, ki jih je prejela s strani TIRS. Skupaj z Odborom za usposabljanje 
in preventivo, Vodniško komisijo in pravnimi strokovnjaki bodo pripravili obrazložitev in odgovor poslali na Tržni inšpektorat RS najka-
sneje v mesecu januarju. TIRS je pristojen za Zakon o gorskih vodnikih in Zakon o pospeševanju turizma, kjer gre za pridobitno dejavnost, 
medtem ko za Zakon o športu in Zakon o društvih ni pristojen. Vsi dosedanji postopki tržnega inšpektorja na področju prostovoljnega 
vodništva so bili ustavljeni, zato poziva vse, da se v primeru inšpekcije čim prej obrnejo tudi na PZS, ki jim bo ustrezno pomagala.
V nadaljevanju se je zahvalil vsem izvajalcem usposabljanj, zahvala VK za delitev izkušenj z državami nekdanje Jugoslavije, posebej Hrvaške 
in Makedonije. Usposabljanje vodnikov je tako v Bavšici že spremljala vodilna organizacija za izvajanje usposabljanj z območja Balkana.
Dejal je, da je posebej pomemben podpis dogovora z Združenjem gorskih vodnikov Slovenije, ki se je pripravljal več let in ki naj bi 
pripeljal do priprave predloga sprememb Zakona o gorskih vodnikih. Prav tako je izredno pomembno področje sodelovanja z GRZS.
Kot tretje pa je izpostavil stroške vodniških tečajev. Po analizi, ki jo je pripravila strokovna služba PZS, se je npr. strošek tečaja A v zadnjih 
osmih letih podvojil. Predlagal je, da bi Vodniška komisija morala glede na zelo zaostrene razmere nekatere svoje že sprejete odločitve 
v zvezi z izvedbo tečajev začasno zamrznila (op. zapisnikarja: nižje število udeležencev na tečajih A, B in D, ločen izpit pri strnjenem 
tečaju A, sprejemni izpit pri tečajih D in G, kar bi podražilo usposabljanja). 

V razpravo sta se vključila še Dragica Onič, PD Poljčane, ki je s terena prenesla mnenje, da so podražitve izobraževanj v tej gospodarski 
situaciji nesprejemljive. Prav tako je izrazila dvom, da je že zrel čas za nadgradnjo sistema Naveza, saj mnoga PD še osnove niso mogla 
izpolniti. Vzroke vidi v nezadostni ali manjkajoči tehnični opremi društev in usposobljenosti prostovoljnih planinskih delavcev. Drago 
Metljak iz PD Ljubljana–Matica, je pozitivno ocenil delovanje VK PZS, ki da je postalo bolj učinkovito, obenem pa je ponovno opozoril, 
da se za področje vodenja po zelo zahtevnih zavarovanih poteh (feratah) od lanskega zbora ni nič spremenilo. Prav tako ne vidi nobene 
spremembe pri kategorizaciji poti. Pripomba je bila na spreminjanje terminov akcij, kar predstavlja zaposlenim inštruktorjem nemalo 
problemov. Glede kategorizacije poti je Franc Gričar pojasnil, da se stvari urejajo in da so v Zakonu o planinskih poteh navedene tudi ferate.
Sklep št. 3: Poročila o delu VK PZS in podkomisij za leto 2013 so bila soglasno sprejeta.

K 7. TOČKI:
Iz programa dela VK PZS, ki je tudi priloga k zapisniku, izhaja, da bo glavna naloga VK PZS in podkomisij v naslednjem letu izvajanje 
tečajev in izpopolnjevanj ter vodenje evidenc vodnikov. Vsi tečaji in izpopolnjevanja so razpisani, na seznamu pa še ni izpopolnjevanja 
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MDO Primorsko-Notranjskih PD, ki bo predvidoma 18. in 19. aprila na Nanosu, če bo možen dogovor z novim oskrbnikom. Razpisanih 
je precej več tečajev in izpopolnjevanj kot v letu 2013.
Komisija se bo zavzemala za povezovanje med komisijami znotraj PZS, tako bo ponovno razpisan tečaj za prehod mentorjev planinskih 
skupin v vodnike PZS kategorije A. K tesnejšemu sodelovanju vabi Komisija za turno kolesarstvo PZS, ravno tako Komisija za planin-
ske poti PZS, pa tudi Komisija za alpinizem PZS. Vzpostavila bo tesnejše stike z ZGVS in GRZS, se odločneje vključila v preventivno 
dejavnost in v zagotavljanje večje prepoznavnosti s stalnim informiranjem medijev. 

V skladu z razpravo predsednika PZS Bojana Rotovnika bo potrebno finančni načrt VK PZS spremeniti, za kar bo že v začetku decem-
bra sklicana seja Vodniške komisije PZS.

V razpravo se je vključila Veronika Viltužnik s pripombo na spreminjanje lokacij za že razpisana izpopolnjevanja, o katerih udeleženci 
niso bili pravočasno obveščeni. Franc Gričar je pojasnil, da se termin zelo redko spremeni, večkrat pa je zaradi razmer na terenu potrebno 
spremeniti lokacijo. Za obveščanje je odgovoren vodja akcije.
Sklep št. 4: Zbor vodnikov PZS pooblašča VK PZS, da v skladu z razpravo predsednika PZS Bojana Rotovnika glede zaostrenih razmer na 
področju financ na svoji seji v začetku decembra sprejme spremembo finančnega načrta VK PZS za leto 2014. Sklep je bil sprejet soglasno.
Sklep št. 5: Program dela VK PZS je bil soglasno sprejet.

K 8. TOČKI:
V praksi so se pokazale nekatere pomanjkljivosti in nejasnosti pri izvajanju Pravilnika vodnikov PZS, zato so bile predlagane spremembe 
20., 21., 26., 30., 31., in 36. člena.
20. člen: 2. odstavek se dopolni in se glasi: »Če pripravnik v roku treh let ne konča pripravništva, mora postopek za pridobitev katere 
koli kategorije začeti znova (izpolnjevanje pogojev, tečaj, izpit, pripravništvo). Izjemoma se pripravništvo lahko podaljša za eno leto, če 
pripravnik odda pisno prošnjo za podaljšanje pripravništva pred iztekom roka pripravništva, v kateri navede razloge, ki so mu onemo-
gočili opraviti pripravništvo v roku treh let. Prošnje za podaljšanje obravnava PKR, na odločitev PKR se lahko pritoži na VK v 15 dneh 
po prejemu sklepa. Odločitev VK je dokončna.
21. člen: doda se alineja: »potrjena kategorija D«.
S tem se pogoji izenačijo s Fakulteto za šport.
26. člen: zaradi različnega tolmačenja se ta člen dopolni in se glasi: »Za podaljšanje dovoljenja za opravljanje strokovnega dela v športu 
na področju planinstva, ki velja tri leta, se mora VPZS redno vsaka tri leta udeleževati izpopolnjevanj VPZS. Ta so ločena za kopne ture, 
snežne ture in turne smuke. Prvo triletno obdobje se začne z naslednjim letom od leta, v katerem je bil opravljen izpit za A-kategorijo.
30. člen: v alineji Podaljševanje licence za opravljanje strokovnega dela v športu na področju planinstva se doda odstavek: Spisek 
vodnikov, ki imajo licenco za tekoče leto, vodi VK. Licenca velja do 31. decembra leta, ki je napisano v izkaznici oz. do objave spiska 
registriranih vodnikov v naslednjem letu..
V alineji Podaljšanje zavarovanja za primer civilnopravne odškodninske odgovornosti se doda zadnji odstavek: VK vsako leto v 
začetku maja objavi spisek vseh vodnikov, ki so registrirani (zavarovani za primer odškodninske odgovornosti in imajo veljavno licenco).
31. člen: se dopolni in se glasi: Če VPZS licence za opravljanje strokovnega dela v športu na področju planinstva ne podaljša dvakrat 
zapored (obdobje šestih let - šest let zapored ni imel licence), mora pred udeležbo na izpopolnjevanju VPZS ponovno izpolniti posebne 
pogoje za udeležbo na osnovnem usposabljanju (pogoji tur za kategorijo A). Izpolnjevanje pogojev dokazuje s seznamom opravljenih 
tur. Ta pogoj mora izpolniti do dneva prijave na izpopolnjevanje VPZS.
36. člen: dodate se odstavek: Če nekdo pridobi višjo kategorijo na osnovi pogoja izpolnjevanja tur, se to ne šteje kot tečaj in to ne pomeni 
nadomestila za izpopolnjevanje. Registracija ni pogoj za pridobivanje kategorij v posebnih primerih.
 Sklep št. 6: spremembe Pravilnika vodnikov PZS so bile sprejete soglasno, razen čl. 30, za katerega bo Odbor za usposabljanje in 
preventivo našel enotno rešitev na ravni PZS. Pravilnik s spremembami in pojasnili je priloga zapisniku.

K 9. TOČKI
Franc Kadiš, vodja Odbora za usposabljanje in preventivo PZS, je vse povabil na posvet »Gore in varnost«.
Sprejet je bil sklep, da bo Zbor vodnikov PZS vedno zadnjo soboto v novembru.
Načelnik VK PZS Franc Gričar je vse prisotne seznanil, da bo brošura akcij 2014 izdana samo v elektronski obliki. Tudi gradivo za izpo-
polnjevanje 2015–2017 bo samo v elektronski obliki.
V letu 2014 se bo poskusno začelo uvajati prijave preko aplikacije Naveza. Na ta način bo zagotovljena pravočasnost in pravilnost podatkov 
in prilog prijavitelja. V letu 2015 bodo prijave predvidoma možne samo preko informacijskega sistema Naveza.
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Zap. Planinsko društvo 2012 2013 Indeks 
13/12

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

1. ČRNOMELJ 11 439 35 55 540 14 401 33 50 498 92,22 %
2. POHODNIK NOVO MESTO 95 6 6 107 97 5 102 95,33 %
3. METLIKA 8 105 2 25 140 6 100 3 30 139 99,29 %
4. KRKA NOVO MESTO 2 11 463 33 86 595 2 7 396 26 71 502 84,37 %
5. POLET                     4 5 117 7 46 179 4 8 121 5 35 173 96,65 %
6. PLEZALNI KLUB NM 1 1 15 15 32 2 1 5 14 22 68,75 %
7. POHODNIŠKO DRUŠTVO NOVO MESTO 

novo
6 2 77 4 22 111

8. POLOM -KOSTANJEVICA 81 18 6 105 83 14 10 107 101,90 %
9. SEMIČ 5 154 15 30 204 3 127 16 26 172 84,31 %
10. ŠENTJERNEJ 4 39 6 13 62 1 3 29 3 6 42 67,74 %
11. TREBNJE 3 155 13 45 1 217 3 157 13 35 208 95,85 %
SKUPAJ MDO PD DOL. IN BELE K. 7 48 1.663 135 327 1 2181 15 47 1.593 117 304 0 2076 95,19 %

MDO PD GORENJSKE A+ A B S+Š P+O OPP Skupaj A+ A B S+Š P+O OPP Skupaj
12. ALPSKI GORNIŠKI KLUB 1 17 1 19 4 12 1 1 18 94,74 %
13. BLED 7 230 10 80 327 8 219 14 87 328 100,31 %
14. BOHINJSKA BISTRICA 3 6 258 38 126 431 3 6 242 29 109 389 90,26 %
15. CELOVEC 60 60 68 68 113,33 %
16. PLEZ. DRUŠTVO CEMPIN                   novo 0
17. DOVJE-MOJSTRANA 7 25 284 36 76 428 7 25 313 37 81 463 108,18 %
18. GORENJA VAS 7 146 9 105 267 1 12 133 5 67 218 81,65 %
19. GORJE 1 11 131 18 66 227 2 12 151 23 56 244 107,49 %
20. GORN. ŠD BRICALP 8 17 19 6 7 57 13 28 20 2 5 68 119,30 %
21. GRS BOHINJ 0 0
22. GRS RADOVLJICA 0 0
23. GRS KRANJ 0 0
24. GOZD MARTULJK 2 16 201 21 47 287 3 15 186 21 45 270 94,08 %
25. ISKRA KRANJ 1 19 142 5 2 169 2 16 130 3 5 156 92,31 %
26. JAVORNIK-KOROŠKA BELA 4 312 24 19 359 5 293 30 14 342 95,26 %
27. JESENICE 2 21 336 27 85 471 6 26 294 31 68 425 90,23 %
28. JEZERSKO 8 60 22 35 125 4 2 70 25 36 137 109,60 %
29. KRANJ 20 90 610 98 218 4 1040 16 100 588 90 279 1 1074 103,27 %
30. KRANJSKA GORA 15 68 3 34 120 16 66 3 48 133 110,83 %
31. KRIŽE 1 24 328 13 93 459 3 23 312 13 73 424 92,37 %
32. PK ŠKOFJA LOKA    1 12 16 29 38 96 4 5 27 14 24 74 77,08 %
33. PREDDVOR                                             novo 0
34. RADOVLJICA 6 43 591 83 281 17 1021 10 60 573 71 279 17 1010 98,92 %
35. RATEČE-PLANICA 1 5 14 3 7 30 7 15 2 8 32 106,67 %
36. SOVODENJ 9 133 9 14 165 10 109 9 11 139 84,24 %
37. SREDNJA VAS V BOHINJU 1 28 224 65 120 438 1 27 213 76 99 416 94,98 %
38. ŠKOFJA LOKA 8 57 516 53 295 929 5 64 465 37 282 853 91,82 %
39. TRŽIČ 6 29 248 15 70 368 8 33 225 22 110 398 108,15 %
40. TURNO SM.KLUB OLIMPIK 2 2 5 5 250,00 %
41. ZA SELŠKO DOL.-ŽELEZNIKI 1 44 358 16 44 463 46 363 18 56 483 104,32 %
42. ŽIRI 3 10 130 17 53 213 2 11 162 20 61 256 120,19 %
43. ŽIROVNICA 4 14 305 44 97 464 4 16 299 45 125 489 105,39 %
SKUPAJ MDO PD GORENJSKE 77 521 5739 664 2013 21 9035 98 573 5553 641 2029 18 8912 98,64 %

MDO PD KOROŠKE A+ A B S+Š P+O OPP Skupaj A+ A B S+Š P+O OPP Skupaj
44. PLAN. KLUB PECA OLŠEVA 5 14 19 5 5 26,32 %
45. BRICNIK MUTA 11 105 13 29 158 11 98 16 27 152 96,20 %
46. ČRNA 9 68 13 36 126 1 7 52 12 32 104 82,54 %
47. DRAVOGRAD 7 136 19 96 258 5 109 10 93 217 84,11 %
48. GRS PREVALJE 0 0
49. MEŽICA 1 5 72 11 27 116 1 5 74 14 15 109 93,97 %
50. MISLINJA 7 8 343 18 21 397 7 10 315 14 21 367 92,44 %
51. OŽBALT-KAPLA 5 45 10 3 63 6 48 7 4 65 103,17 %
52. PREVALJE 3 28 475 69 150 725 2 31 468 66 160 727 100,28 %
53. RADLJE OB DRAVI 6 103 5 50 164 6 84 4 60 154 93,90 %
54. RAVNE NA KOROŠKEM 6 26 266 27 22 347 2 14 269 27 27 339 97,69 %
55. RIBNICA NA POHORJU 2 44 3 8 57 2 45 3 7 57 100,00 %
56. DOLGA POT DRAVOGRAD 5 46 4 7 62 4 39 3 4 50 80,65 %
57. SLOVENJ GRADEC 1 22 302 46 29 400 1 24 320 41 40 426 106,50 %
58. VUZENICA 7 50 4 40 101 6 59 3 50 1 119 117,82 %
59. PLEZ. KLUB MARTINČEK 20 6 26 10 3 10 23 88,46 %
60. ALP. KLUB RAVNE  NA K. 1 2 3 7 8 19 4 1 39 1300,00 %
61. ALP. KLUB SLOV. GRADEC 6 5 11 2 27 3 1 33 300,00 %
62. ALP. KLUB  ČRNA 15 15 7 18 5 20 50 333,33 %
63. KOROŠKI ALP. KLUB 3 10 13
SKUPAJ MDO PD KOROŠKE 25 135 2088 247 553 0 3048 30 142 2069 235 572 1 3049 100,03 %

MDO PD LJUBLJANA A+ A B S+Š P+O OPP Skupaj A+ A B S+Š P+O OPP Skupaj
64. A BANKA 2 45 3 5 55 2 34 4 7 47 85,45 %
65. AKADEMSKO PD 4 13 53 18 6 94 7 13 47 22 2 91 96,81 %
66. AK VERTIKALA 3 1 37 1 42 6 15 20 41 97,62 %

ČLANSTVO PZS V LETU 2013



50

67. AVTOTEHNA 1 64 1 6 72 2 61 2 4 69 95,83 %
68. ŠD BTC 8 43 3 54 2 7 41 1 5 56 103,70 %
69. ČRNUČE 1 38 178 28 61 306 6 53 128 13 63 263 85,95 %
70. DELO 2 60 2 64 1 51 4 56 87,50 %
71. DOBREPOLJE 30 2 32 24 24 75,00 %
72. DRAGO BREGAR 2 57 5 4 68 2 48 5 1 56 82,35 %
73. GAMS 67 2 9 78 57 3 7 67 85,90 %
74. GORNIK 41 8 49 39 9 48 97,96 %
75. GROSUPLJE 1 9 163 16 189 378 3 12 153 13 180 361 95,50 %
76. GRS LJUBLJANA 0 0
77. HUDOURNIK 2 20 25 47 2 5 1 12 20 42,55 %
78. IMP LJUBLJANA 6 11 104 9 26 156 7 16 103 9 27 162 103,85 %
79. INTEGRAL LJUBLJANA 4 251 10 208 473 4 210 6 229 449 94,93 %
80. ISKRA LJUBLJANA 2 64 2 1 69 3 68 1 4 76 110,14 %
81. JANKO MLAKAR 10 5 15 10 5 15 100,00 %
82. DR. ZA RAZV. PL. KULTURE 1 1 2 8 7 3 20 2000,00 %
83. PLEZ. DR. KRIMPER 3 3 0
84. JEGLIČ LJUBLJANA 1 33 3 8 45 1 1 35 6 9 52 115,56 %
85. KOČEVJE 24 235 22 124 405 5 14 206 15 120 360 88,89 %
86. KRES 7 1 6 14 4 1 3 8 57,14 %
87. KRIM 2 3 87 9 12 113 6 95 6 26 133 117,70 %
88. LJUBLJANA MATICA 69 211 2154 344 348 3126 64 212 1994 194 347 2811 89,92 %
89. LOŠKI POTOK 30 2 32 33 2 35 109,38 %
90. MEDVODE 1 17 240 8 50 316 18 211 9 75 313 99,05 %
91. MERCATOR 14 170 7 9 200 17 152 7 14 190 95,00 %
92. OBRTNIK 29 1 5 35 3 31 2 36 102,86 %
93. POLJE 1 91 7 99 2 93 1 7 103 104,04 %
94. POLŽ 2 145 10 71 228 2 152 9 22 185 81,14 %
95. PK RIBNICA       14 7 15 36 21 6 10 37 102,78 %
96. PK STENA 2 1 1 4 4 2 4 10 250,00 %
97. POŠTA IN TELEKOM LJ. 5 37 661 32 48 783 7 32 645 28 54 766 97,83 %
98. RAŠICA 34 46 246 28 96 450 29 54 203 35 169 490 108,89 %
99. RIBNICA NA DOL.                                     12 86 4 3 105 4 10 82 1 2 99 94,29 %
100. RTV SLOVENIJA 102 7 70 179 110 10 96 216 120,67 %
101. SATURNUS 52 3 55 58 3 2 63 114,55 %
102. ŠENTVID PRI STIČNI 25 10 10 45 1 20 10 10 41 91,11 %
103. ŠMARNA GORA 3 67 3 5 78 3 75 11 8 97 124,36 %
104. ŠPK ANDREJA KOKALJA    1 1 4 5 1 12 1 1 3 8 13 108,33 %
105. ŠD TRIUMF        2 2 0
106. ŠPIK 0 0
107. VELIKE LAŠČE 5 64 7 46 122 4 80 9 37 130 106,56 %
108. VEVČE 1 17 5 5 28 1 15 5 5 26 92,86 %
109. VIHARNIK 1 7 151 2 4 165 1 6 135 1 2 145 87,88 %
110. ŽELEZNIČAR LJUBLJANA 6 42 199 9 6 262 6 54 189 3 12 264 100,76 %
SKUPAJ MDO PD LJUBLJANA 134 522 6204 622 1513 0 8995 149 575 5750 464 1606 0 8544 94,99 %

MDO PD KAMNIŠKO B. A+ A B S+Š P+O OPP Skupaj A+ A B S+Š P+O OPP Skupaj
111. BAJTAR 92 9 101 114 2 10 126 124,75 %
112. BLAGOVICA 3 114 18 43 178 3 112 19 37 1 172 96,63 %
113. DOMŽALE 3 22 287 34 227 573 4 30 269 41 203 547 95,46 %
114. GRS KAMNIK 0 0
115. JANEZ TRDINA 2 7 162 23 32 226 3 9 157 48 31 248 109,73 %
116. KAMNIK 18 65 807 126 318 1334 26 59 782 88 337 1292 96,85 %
117. KOMENDA 12 217 15 28 272 3 10 203 17 46 279 102,57 %
118. MORAVČE 2 164 10 55 231 5 163 13 49 230 99,57 %
119. ONGER 2 6 84 18 40 150 2 7 85 14 43 151 100,67 %
SKUPAJ MDO PD KAMNIŠKO B. 25 117 1927 244 752 0 3065 38 123 1885 242 756 1 3045 99,35 %

MDO PD NOTRANJSKE A+ A B S+Š P+O OPP Skupaj A+ A B S+Š P+O OPP Skupaj
120. AVTOMONTAŽA 34 2 3 39 41 6 5 52 133,33 %
121. BLAGAJANA 18 156 8 74 256 19 132 9 66 226 88,28 %
122. BOROVNICA 1 12 4 17 1 34 3 22 60 352,94 %
123. CERKNICA 1 4 109 3 2 119 1 4 110 6 6 127 106,72 %
124. PK EKSTREM                         1 15 2 2 20 1 16 3 2 22 110,00 %
125. HORJUL 7 125 22 80 234 7 123 21 74 225 96,15 %
126. LOGATEC 4 127 7 9 147 5 108 9 12 134 91,16 %
127. PANORAMA 9 1 6 16 7 1 8 50,00 %
128. PRESERJE-PODPEČ 5 10 132 10 290 447 2 124 6 310 442 98,88 %
129. ROVTE 1 33 5 39 78 1 1 24 4 22 52 66,67 %
130. PD REGA LOG 65 2 4 71 50 4 4 58 81,69 %
131. PLEZALNO DR. GRIF novo 10 10
132. SNEŽNIK V LOŠKI DOLINI 1 30 3 8 42 1 21 3 25 59,52 %
133. SVETI VID 55 4 9 68 68 8 5 81 119,12 %
134. ŠPD KORENJAK 1 5 10 16 1 2 8 11 68,75 %
135. ŠENTJOŠT 7 29 22 53 111 7 30 26 43 106 95,50 %
136. VRHNIKA 1 13 473 27 162 676 14 455 26 149 644 95,27 %
SKUPAJ MDO PD NOTRANJSKE 8 66 1405 123 755 0 2.357 2 62 1344 136 739 0 2283 96,86 %

MDO PD PODRAVJA A+ A B S+Š P+O OPP Skupaj A+ A B S+Š P+O OPP Skupaj
137. BREZJE 65 4 5 74 63 6 4 73 98,65 %
138. CIRKULANE 4 54 5 20 83 3 46 1 30 80 96,39 %
139. DONAČKA GORA 2 70 10 37 119 2 59 14 30 105 88,24 %
140. DRAVA 4 132 18 29 183 4 151 30 34 219 119,67 %
141. GRS MARIBOR 0 0



O B V E S T I L A  P L A N I N S K E  Z V E Z E  S L O V E N I J E  -  Z A K O N O D A J A  I N  U R A D N E  O B J A V E 51

142. FRAM 2 20 252 37 71 382 2 18 261 43 99 423 110,73 %
143. HALOZE 3 30 4 37 1 31 32 86,49 %
144. JAKOB ALJAŽ 6 106 4 4 120 6 90 1 1 98 81,67 %
145. KOZJAK-AKADEMSKO  PD 13 24 181 55 65 338 23 33 167 50 90 363 107,40 %
146. KOLES. POH. DR. HEJ G. N. 1 75 8 24 108 2 97 6 29 134 124,07 %
147. LOVRENC NA POHORJU 1 3 109 17 71 201 1 3 105 14 47 170 84,58 %
148. MAJŠPERK 65 1 39 105 67 5 17 89 84,76 %
149. MAKOLE 2 47 3 56 108 2 42 4 51 99 91,67 %
150. MAKS MEŠKO ORMOŽ 4 7 153 18 90 272 7 4 127 17 85 240 88,24 %
151. MARIBOR-MATICA 3 10 557 56 231 857 3 10 444 48 149 654 76,31 %
152. MARIBORSKI TISK 3 50 3 56 37 4 41 73,21 %
153. MIKLAVŽ 4 73 3 23 103 4 77 4 21 106 102,91 %
154. OPLOTNICA 104 10 90 204 1 104 12 72 189 92,65 %
155. OBČINE KIDRIČEVO 6 68 6 50 130 6 72 4 54 136 104,62 %
156. PK 6B PTUJ              1 17 5 23 2 21 8 8 39 169,57 %
157. PALOMA - SLADKI VRH 1 209 20 11 1 242 1 195 20 25 1 242 100,00 %
158. PIRAMIDA MAR.- PTUJ novo 2 60 4 4 70
159. PLANIKA 1 113 8 3 125 1 97 7 5 110 88,00 %
160. POHORJE 1 72 6 23 102 82 1 35 118 115,69 %
161. POLJČANE 8 291 24 218 541 1 7 284 23 222 537 99,26 %
162. POŠTA IN TELEKOM MARIBOR 1 156 8 2 167 1 136 8 3 148 88,62 %
163. PTUJ 2 23 416 21 213 675 4 22 384 29 132 571 84,59 %
164. NAVEZA 7 37 3 58 105 9 48 5 31 93 88,57 %
165. RUŠE 3 9 232 11 76 331 3 7 233 11 78 332 100,30 %
166. SKALCA HOČE SLIVNICA 9 112 7 58 186 10 109 6 52 177 95,16 %
167. SLOVENSKA BISTRICA 11 177 11 127 326 1 9 161 11 168 350 107,36 %
168. AK SLOVEN. BISTRICA 30 6 28 8 57 129 27 5 26 10 47 115 89,15 %
169. TAM MARIBOR 1 27 152 13 4 197 4 30 119 9 5 167 84,77 %
170. TISA MARIBOR 1 62 3 13 79 1 43 2 5 51 64,56 %
171. VEČER 3 54 4 2 4 67 2 55 3 6 66 98,51 %
172. ŽELEZNIČAR MARIBOR 97 1 3 101 70 1 71 70,30 %
173. ŽETALE           18 5 6 29 18 2 6 26 89,66 %
SKUPAJ MDO PD PODRAVJA 64 203 4434 420 1779 5 6905 82 202 4.181 422 1.646 1 6534 94,63 %

MDO PD POMURJA A+ A B S+Š P+O OPP Skupaj A+ A B S+Š P+O OPP Skupaj
174. GORNJA RADGONA 3 164 28 105 300 1 5 157 33 96 292 97,33 %
175. HAKL 6 3 133 10 150 302 11 3 110 8 150 282 93,38 %
176. LENART 9 232 16 74 331 1 8 207 20 55 291 87,92 %
177. LENDAVA 40 2 4 46 50 1 3 54 117,39 %
178. LJUTOMER 117 18 13 148 136 14 12 162 109,46 %
179. MATICA MURSKA SOBOTA 5 241 27 109 36 418 3 6 200 20 108 35 372 89,00 %
180. MURA 8 107 6 4 125 9 94 7 4 114 91,20 %
SKUPAJ MDO PD POMURJA 6 28 1034 107 459 36 1670 16 31 954 103 428 35 1567 93,83 %

MDO PD POSOČJA A+ A B S+Š P+O OPP Skupaj A+ A B S+Š P+O OPP Skupaj
181. AJDOVŠČINA 5 34 215 20 42 316 6 41 212 22 66 347 109,81 %
182. SPD BENEČIJA 20 20 20 20 100,00 %
183. BOVEC 2 6 82 10 7 107 2 4 68 3 38 115 107,48 %
184. BRDA 108 4 67 179 103 3 29 135 75,42 %
185. CERKNO 20 171 15 57 263 2 24 160 20 43 249 94,68 %
186. DR. EKSTR. ŠPORTOV 2 23 7 32 2 2 21 7 32 100,00 %
187. GRS BOVEC 0 0
188. IDRIJA 7 18 148 33 116 322 12 26 135 43 83 299 92,86 %
189. JAVORNIK-ČRNI VRH 1 36 3 12 52 4 44 4 5 57 109,62 %
190. KOBARID 4 106 12 42 164 3 110 19 50 182 110,98 %
191. KRIŽNA GORA 1 15 71 9 76 9 181 2 13 75 12 71 8 181 100,00 %
192. NOVA GORICA 12 51 539 54 334 990 10 68 497 46 168 789 79,70 %
193. PODBRDO 6 138 9 24 177 6 127 7 21 161 90,96 %
194. SPD V GORICI 140 140 123 123 87,86 %
195. TOLMIN 8 20 373 31 228 660 6 29 374 29 232 670 101,52 %
196. VALENTIN STANIČ KANAL 1 11 60 2 104 178 2 6 43 1 55 107 60,11 %
 SKUPAJ MDO PD POSOČJA 36 188 2230 209 1109 9 3781 44 226 2112 216 861 8 3467 91,70 %

MDO PRIMORSKO NOTR. PD A+ A B S+Š P+O OPP Skupaj A+ A B S+Š P+O OPP Skupaj
197. BRKINI 28 6 1 35 16 5 2 23 65,71 %
198. DP KOPER 1 28 7 59 95 2 24 4 37 67 70,53 %
199. PIRAN                      41 10 110 161 30 13 65 108 67,08 %
200. OBALNI ALPIN.KLUB 25 23 9 57 21 27 6 54 94,74 %
201. OBALNO-KOPER 1 15 439 25 180 660 4 18 392 25 178 617 93,48 %
202. PK DIVAČA 4 4 9 17 8 5 10 23 135,29 %
203. ŠPK PLUS                                                 novo 0
204. PODNANOS 9 59 18 33 119 7 67 21 32 127 106,72 %
205. POSTOJNA 4 173 14 137 328 5 223 13 102 343 104,57 %
206. ŠD PROTEUS                                           novo 0
207. SEŽANA 2 13 249 29 86 379 4 14 225 19 82 344 90,77 %
208. SLAVNIK            2 4 66 4 18 1 95 3 2 72 8 13 98 103,16 %
209. SNEŽNIK-ILIRSKA BISTRICA 3 4 178 21 161 367 5 3 184 14 172 378 103,00 %
210. SPD TRST 191 191 210 210 109,95 %
211. VIPAVA 14 95 29 72 210 3 8 84 28 72 195 92,86 %
SKUPAJ MDO PRIM. NOTR. PD 8 89 1574 176 866 1 2714 19 80 1562 161 765 0 2587 95,32 %

SAVINJSKI MDO PD A+ A B S+Š P+O OPP Skupaj A+ A B S+Š P+O OPP Skupaj
212. ATOMSKE TOPLICE 1 64 4 59 128 1 88 10 54 153 119,53 %
213. BOČ-KOSTRIVNICA 95 11 31 137 93 7 33 133 97,08 %
214. CELJE-MATICA 23 35 267 53 313 691 25 43 214 53 327 662 95,80 %
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215. DOBRNA          7 78 9 20 10 124 5 74 5 19 7 110 88,71 %
216. DOBROVLJE-BRASLOVČE 7 170 40 171 388 7 175 38 125 345 88,92 %
217. DR. ŠALEŠKI ALP. ODSEK 4 5 49 3 18 79 4 4 41 3 10 62 78,48 %
218. GALICIJA                12 143 3 41 199 14 137 3 72 226 113,57 %
219. DRAMLJE 5 8 87 8 72 180 3 8 82 5 52 150 83,33 %
220. GORNJI GRAD 3 8 185 37 62 2 297 3 8 192 28 70 2 303 102,02 %
221. GRMADA CELJE 13 18 236 34 190 491 17 18 261 18 150 464 94,50 %
222. GRS CELJE 0 0
223. K2                                                              novo 0
224. LIBOJE 1 2 112 7 34 156 2 120 7 31 160 102,56 %
225. LJUBNO OB SAVINJI 1 8 197 25 64 295 2 9 194 20 73 298 101,02 %
226. LOČE 4 90 6 62 162 5 82 5 45 137 84,57 %
227. LOŽNO SV. FLORJAN 1 77 2 10 90 1 84 2 10 97 107,78 %
228. LUČE 2 104 20 14 140 2 110 21 35 168 120,00 %
229. MOZIRJE 1 1 103 20 37 162 3 88 25 37 153 94,44 %
230. NAZARJE 7 150 29 95 281 7 148 31 86 272 96,80 %
231. OJSTRICA 4 100 1 66 171 6 94 3 51 154 90,06 %
232. ŠD PAJKI                                                   novo 0
233. PK RIFNIK               3 7 13 1 10 34 5 9 9 5 12 40 117,65 %
234. PK ROG. SLATINA   1 2 3 1 7 1 4 8 13 185,71 %
235. POLZELA 15 180 25 190 410 1 13 119 25 246 404 98,54 %
236. PREBOLD 1 101 4 25 131 1 92 3 8 104 79,39 %
237. PREVORJE 15 15 14 14 93,33 %
238. PRISTAVA 35 5 30 70 35 5 35 75 107,14 %
239. POŠTA IN TELEKOM CELJE 1 7 117 4 4 133 1 9 106 5 6 127 95,49 %
240. REČICA OB SAVINJI 6 109 27 77 219 5 106 25 71 207 94,52 %
241. SLIVNICA PRI CELJU 4 6 56 11 63 140 5 5 59 12 56 137 97,86 %
242. SLOGA-ROGATEC 3 50 3 40 96 3 53 5 28 89 92,71 %
243. SLOVENSKE KONJICE 2 13 270 14 184 483 7 8 252 17 188 472 97,72 %
244. PK SLOVENSKE KONJICE 2 2 21 10 37 68 3400,00 %
245. SOLČAVA 3 17 4 5 29 4 10 5 1 20 68,97 %
246. SPIN 6 6 6 6 100,00 %
247. ŠEMPETER V SAVINJ. DOLINI 13 112 12 35 172 1 10 115 7 41 174 101,16 %
248. ŠENTJUR 5 86 11 90 192 6 80 8 52 146 76,04 %
249. ŠKALE-HRASTOVEC 103 11 24 138 1 110 14 32 157 113,77 %
250. ŠMARJE PRI JELŠAH 4 4 67 9 5 89 3 6 76 4 9 98 110,11 %
251. ŠMARTNO OB PAKI 1 6 118 12 53 190 1 6 104 10 42 163 85,79 %
252. ŠPD LEVITACIJA 0 0
253. ŠOŠTANJ 1 15 208 28 103 355 1 16 221 41 96 375 105,63 %
254. TABOR 44 6 61 111 1 40 3 30 74 66,67 %
255. VELENJE 2 18 503 35 330 888 2 19 491 32 183 727 81,87 %
256. VINSKA GORA 6 97 13 52 168 5 88 16 38 147 87,50 %
257. VITANJE 2 44 11 7 64 3 61 9 17 90 140,63 %
258. VOJNIK 1 144 6 27 178 1 139 7 16 163 91,57 %
259. VRANSKO 1 7 58 9 34 109 1 7 56 14 43 121 111,01 %
260. VRELEC 9 78 10 4 101 7 80 10 3 100 99,01 %
261. ZABUKOVICA 3 8 165 25 122 323 4 9 147 26 109 295 91,33 %
262. ZREČE 9 192 13 137 351 11 178 18 118 325 92,59 %
263. ŽALEC 78 15 65 158 1 1 90 13 93 198 125,32 %
264. ŽELEZAR ŠTORE 67 17 84 2 60 2 1 65 77,38 %
265. ŽELEZNIČAR CELJE 1 70 4 50 125 1 56 3 57 117 93,60 %
266. ZAVOD ZZZV CELJE 14 5 278 9 23 329 16 196 4 8 224 68,09 %
267. ZGORNJ. ALP. KLUB RINKA novo 0 1 6 7
268. ŽUSEM 56 6 3 65 46 4 1 51 78,46 %
SKUPAJ SAVINJSKI MDO PD 88 300 5848 658 3230 12 10136 90 327 5.603 654 2.957 9 9640 95,11 %

MDO PD ZASAVJA A+ A B S+Š P+O OPP Skupaj A+ A B S+Š P+O OPP Skupaj
269. BOHOR-SENOVO 3 141 18 59 221 4 119 18 41 182 82,35 %
270. BREŽICE 9 50 286 25 103 473 7 41 283 16 115 462 97,67 %
271. DOL PRI HRASTNIKU 2 58 5 89 154 3 56 3 90 152 98,70 %
272. HRASTNIK 3 102 4 56 165 2 86 5 52 145 87,88 %
273. KUM 2 191 8 14 215 3 191 10 17 221 102,79 %
274. LAŠKO 3 168 11 24 206 3 173 34 32 242 117,48 %
275. LISCA-SEVNICA KRŠKO 10 353 35 84 482 12 333 40 48 433 89,83 %
276. LITIJA 3 23 300 29 58 413 6 28 280 24 47 385 93,22 %
277. PK LAŠKO 4 5 24 33 7 5 25 37 112,12 %
278. POSAVSKI ALP. KLUB 2 3 44 10 20 79 2 5 46 7 23 83 105,06 %
279. DRUŠTVO PROSTI ČAS 2 7 6 15 5 5 7 17 113,33 %
280. RADEČE 2 164 15 53 234 3 177 14 41 235 100,43 %
281. RIMSKE TOPLICE 193 20 63 276 197 20 59 276 100,00 %
282. TRBOVLJE 4 89 8 64 165 3 2 86 9 61 161 97,58 %
283. VIDEM 3 134 5 16 158 1 3 115 3 14 136 86,08 %
284. ZAGORJE OB SAVI 2 8 262 29 43 344 2 10 222 22 32 288 83,72 %
SKUPAJ MDO PD ZASAVJA 20 112 2491 234 776 0 3633 21 119 2376 235 704 0 3455 95,10 %

SKUPAJ PZS 498 2.329 36.637 3.839 14.132 85 57.520 604 2.507 34.982 3.626 13.367 73 55.159 95,90 %

Vseh društev, včlanjenih v PZS v letu 2013  284
Društva s plačano članarino   264 + 1
Društva GRS    9
Društva, ki niso prevzela članskih znamkic 4
Nova društva, včlanjena v letu 2013  6


