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

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

prejemanje samo e-oblike.

Hvala za vaše razumevanje in sodelovanje še vnaprej.
     Bojan Rotonik, 
  predsednik PZS 

Svečani in množični dogodki PZS v letu 2017
•	 22. april: Skupščina PZS (Ajdovščina)
•	 17. junij: Dan slovenskih planinskih doživetij 2017 (Dom pod Storžičem)
•	 2. december: Svečana podelitev najvišjih priznanj PZS (Mislinja) 

Datumi zborov komisij PZS v letu 2017
•	 25. februar 2017: Zbor odsekov za varstvo gorske narave
•	 9. marec 2017: Zbor turnih kolesarjev
•	 18. november 2017: Zbor Mladinskih odsekov
•	 25. november 2017: Zbor predstavnikov vodniških odsekov PD

Uvodnik
Po zelenem in (pre)toplem koncu leta je Zima končno zavila tudi v naše kraje - končno! Kakor kaže je sicer trenutno sneg pustila v naši 
okolici, hladne temperature pa je k sreči prinesla tudi v naše kraje.
Slednjega nismo veseli le ljubitelji zimskih gorskih aktivnosti, vesela je tudi narava. Po podatkih državne meteorološke službe je zemlja 
že globoko zmrznjena, tako lahko računamo na leto z manj mrčesa, zimo bo vsekakor preživelo tudi manj podlubnikov kakor bi jo sicer, 
trajnejši mraz pa bo tudi marsikateremu kamenju in skali preprečil (iz)let v dolino ali - bog ne daj - na glavo nič hudega slutečemu planincu.
A naj nas to ne zavede - v gorah je potrebno vedno računati na najslabše. Večer pred gorsko dogodivščino moramo sebe in nahrbtnik dobro 
pripraviti na pot, težave ter nevšečnosti in nevarnosti, ki nam bodo pretile. Osnova je komplet prve pomoči in primerna oprema, osnova 
osnove pa je naše znanje - oz. znanje naših članov.
Prve analize preteklega leta kažejo, da se je članstvo v naši organizaciji povečalo. A hkrati žal zmanjšalo za tistih nekaj deset posamezni-
kov, ki se jim v preteklem letu ni uspelo vrniti v dolino. Njihove nesrečne usode naj nam bodo v opomin, opozorilo in v ravnanje - saj to je 
končno tudi naša naloga. Vzgajati in usposabljati ljudi za varno in odgovorno obiskovanje gorskega sveta. Po drugi strani pa vzdrževati in 
obnavljati planinsko infrastrukturo kot so planinske poti, koče in bivaki, plezališča, ... da bodo obiskovalcem v veselje in užitek, vam kot 
skrbnikom pa v ponos.
Sicer pa se ob nedavni menjavi koledarja obrnimo v prihodnost. Že omenjeno povečanje članstva je plod vašega zagrizenega dela. Vedno 
kvalitetnejše delo planinskih društev in klubov ter društev, članov krovne slovenske planinske organizacije že žanje sadove.
Ob tej priliki mi torej dovolite, da vam ob tej priložnosti zaželim kvalitetno in uspešno izvedbo vaših društvenih programov, predvsem pa 
nenaporen vpon na vaši življenski poti!
Srečno in na snidenje na vrhu!
 Matej Ogorevc,

urednik Obvestil PZS
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Aktualni razpisi PZS za planinska društva
Razpis za najem tabornega prostora Mlačca
Mladinska komisija Planinske zveze Slovenije razpisuje razpis za najem tabornega prostora v Mlačci in sicer za leto 2017. Taborni prostor 
Mlačca pri Mojstrani je v letu 2016 uredila Mladinska komisija PZS kot primer vzorčnega tabornega prostor za izvedbo planinskih taborjenj.

Lokacija tabornega prostora Mlačca 
Taborni prostor Mlačca se nahaja pri Mojstrani in sicer na desni strani ceste, ki vodi iz Mojstrane proti Kotu in Krmi. V nejgovi neposredni 
bližini so teniška igrišča.
Dostop do tabornega prostora je mogoč z avtobusom, urejenih je tudi nekaj parkirišč za osebne avtomobile. 
Zaradi bližine Mojstrane je oskrba tabora enostavna, saj je najbližja trgovina oddaljena le nekaj minut vožnje.

Opremljenost tabornega prostora Mlačca
Taborni prostor je opremljen s priključkom na vodovodno in električno omrežje, urejeni so odtoki za umivalnico in kuhinjo ter 4 kemična 
stranišča z urejenim praznjenjem in čiščenjem.

Taborni prostor je primeren za tabore z do največ 50 udeleženci. Izvedbo večjih taborov zaradi prostorskih in infrastrukturnih omejitev 
odsvetujemo!

Okolica tabornega prostora
Taborni prostor je odlično izhodišče za planinske izlete in ture. Iz tabornega prostora potepanja po gorah v okolici Triglava. Iz tabornega 
prostora se je možno peš podati v doline Vrata, Kot in Krmo, prav tako pa tudi na bližnji Jerebikovec (1593 m) in Vrtaško sleme (2077 m). 
Na drugi strani Save se lahko podamo v Karavanke na Dovško babo (1891 m) ali Kepo (2139 m). Z nekaj vožnje pa so dosegljivi tudi velikani 
slovenskih gora kot so Triglav, Škrlatica, Rjavina in ostali.
Taborni prostor nudi prijetno okolje tudi za ostale dejavnosti. Na samem prostoru lahko postavite igrišče za odbojko, ob prostoru se nahaja 
balvan z opremljenimi športnoplezalnimi smermi, podate se lahko v sotesko Mlačco, obiščete Slovenski planinski muzej ali pa se dogovorite 
za ogled tematske poti in predstave Rajže po poteh triglavskih pravljic.

Cena najema tabornega prostora
Cena najema prostora znaša za planinska društva in ostale organizacije članice Planinske zveze Slovenije 500 € na teden (z vključenim DDV).

Menjava izmen
Tedenske taborne izmene se menjajo ob sobotah ob 18. uri. Do te ure mora biti tabor pospravljen, kar pomeni, da morajo do omenjene ure 
vsi udeleženci zapustiti taborni prostor.

Najem
Če se zanimate za najem tabornega prostora v Mlačci, pošljite povpraševanje na elektronski naslov mladinska.komisija@pzs.si (zadeva 
Najem tabornega prostora Mlačca) ali na poštni naslov Planinska zveza Slovenije, Mladinska komisija, p. p. 214,SI-1001 Ljubljana (s pri-
pisom »najem tabornega prostora Mlačca«).

Povpraševanje naj vsebuje:
•	 naziv društva,
•	 ime in priimek kontaktne osebe,
•	 elektronski naslov in telefonsko številko kontaktne osebe,
•	 želeni termin taborjenja ter
•	 morebitne opombe oz. komentarje. 

Po prejemu povpraševanje, vam bomo na naslov društva poslali pogodbo za najem tabornega prostora. Pogodbo nam podpisano vrnite 
v roku 10 dni po prejemu na zgornji poštni naslov, s pripisom »najem tabornega prostora Mlačca – pogodba«.
V tem času za vaš termin ne bomo izdajali drugih pogodb. V kolikor v 10 dneh pogodbe ne vrnete, morate ponovno oddati povpraše-
vanje, s čimer lahko izgubite prvo mesto v čakalni vrsti za vaš termin.
Če vaš termin ob oddaji povpraševanja ne bo prost, vas bomo o tem obvestili in vam priporočili proste termine.
Taborni prostor je v prvi vrsti namenjen izvedbi planinskih taborov v organizaciji planinskih društev. Organizacije, ki niso člani Planinske 
zveze Slovenije, lahko vseeno oddajo povpraševanje a imajo v primeru intersa planinskih društev slednji prednost. Cena najema za nečlane 
PZS znaša 650 € (DDV že vključen).

Dodatne informacije
Dodatne informacije dobite pri strokovni sodelavki Mladinske komisije Veroniki Susman.  V času uradnih ur je dosegljiva na telefonski 
številki (01) 43 45 689 sicer pa tudi na elektronskem naslovu mladinska.komisija@pzs.si.

Jaka Peternel,     Barbara Bajcer,      Bojan Rotovnik,
vodja delovne skupine    načelnica MK PZS     predsednik PZS

mailto:mladinska.komisija%40pzs.si?subject=Najem%20tabornega%20prostora%20Mla%C4%8Dca
mailto:mladinska.komisija%40pzs.si?subject=
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Drugi osnutek Skrbniške pogodbe
Skrbniška pogodba - javna razprava
Zakon o planinskih poteh, ki je bil sprejet leta 2007, predvideva sklenitev skrbniških pogodb med Planinsko zvezo Slovenije in pla-
ninskimi društvi, ki so skrbniki planinskih poti.

V zadnjih mesecih je potekalo intenzivno usklajevanje in zbiranje pripomb in pobud na prvi osnutek skrbniške pogodbe. V ta namen je 
potekalo šest posvetov za planinska društva in dodatna usklajevanja. Prejeli smo več pripomb na osnutek pogodbe, ki smo jih v največji 
možni meri upoštevali.

Objavljamo dopolnjeno pogodbo, t.i. drugi osnutek skrbniške pogodbe. Prav tako je pripravljen nabor vseh postavljenih vprašanj in poda-
nih pripomb z odgovori in pojasnili. Po dodatni javni razpravi, ki poteka do 28. februarja 2017, bo pripravljen končni predlog pogodbe.

Prosimo, da morebitne dodatne pripombe pošljete najkasneje do 28. februarja 2017 na:
•	 elektronski naslov info@pzs.si ali
•	 Planinska zveza Slovenije, p.p. 214, 1001 Ljubljana

Spodaj objavljamo analizo vprašalnikov za skrbnike planinskih poti o skrbniški pogodbi ter drugi osnutek skrbniške pogodbe z zabele-
ženimi spremembami prvega osnutka.

Podrobnosti ter dodatna gradiva najdete na spletni strani https://www.pzs.si/novice.php?pid=11589.

12. člen Zakona o planinskih poteh
(celotno besedilo zakona je dostopno na: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4767)

(1) Izbor skrbnikov se opravi tako, da pristojna planinska zveza na podlagi seznama planinskih društev, včlanjenih vanjo in z upoštevanjem, 
da se šteje, da je za skrbnika usposobljeno tisto planinsko društvo, ki ima najmanj 30 polnoletnih članov oziroma članic (v nadaljnjem 
besedilu: član), od teh članov pa najmanj dva izpolnjujeta predpisane pogoje za markacista, pripravi seznam izbranih planinskih društev 
in ga skupaj s seznamom planinskih poti, na katerih naj bi posamezno planinsko društvo opravljalo skrbništvo, posreduje ministrstvu, 
pristojnemu za šport, v potrditev.

(2) Šteje se, da izpolnjuje pogoje za markacista tista fizična oseba, ki je uspešno opravila preizkus usposobljenosti s področja vzdrževanja 
planinskih poti in njihovega označevanja z risanjem markacij, postavljanjem usmerjevalnih tabel, skrinjic in varovalne opreme, katerega 
program in način opravljanja podrobneje določi minister, pristojen za šport.

(3) Če ministrstvo, pristojno za šport, ugotovi, da je seznam izbranih planinskih društev v skladu s pogoji iz prvega odstavka tega člena, 
izda potrdilo o skladnosti.

(4) Po izdaji potrdila iz prejšnjega odstavka pridobijo izbrana planinska društva status skrbnika po tem zakonu in s pristojno planinsko 
zvezo sklenejo skrbniške pogodbe, in sicer za nedoločen čas.

(5) V skrbniški pogodbi se podrobneje določijo zlasti obveznosti skrbnika v zvezi z opravljanjem skrbništva, višina nadomestila za mate-
rialne stroške v zvezi z izvajanjem skrbništva, primeri in vzroki za enostransko prekinitev pogodbe zaradi kršenja določb tega zakona, na 
njegovi podlagi izdanih predpisov in drugih predpisov, ki urejajo področje ohranjanja narave, kmetijstva in rabe gozdov, in način ureditve 
medsebojnih razmerij po morebitnem prenehanju veljavnosti pogodbe.

(6) Skrbniška pogodba preneha, če se planinske poti, ki so predmet skrbništva, ukinejo v skladu z določbami tega zakona ali če se ugotovi, 
da določeno planinsko društvo več kot tri mesece ne izvaja s skrbniško pogodbo določenih nalog ali da ne izpolnjuje več s prvim odstavkom 
tega člena predpisanih pogojev za skrbnika, in sicer z razdrtjem skrbniške pogodbe ali s sporazumom obeh strank. Razlogi in pogoji za 
razdrtje skrbniške pogodbe ter medsebojne pravice in obveznosti ob razdrtju se določijo v skrbniški pogodbi.

mailto:info%40pzs.si?subject=
mailto:https://www.pzs.si/novice.php%3Fpid%3D11589?subject=
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa%3Fid%3DZAKO4767
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Skrbniška pogodba - analiza ankete 

 
 
 
 

Vprašalnik za skrbnike planinskih poti 
glede osnutka skrbniške pogodbe 

 

Zbiranje odgovorov s strani PD:  
      26. oktober 2016 – 3. januar 2017 

Vprašalniki so bili poslani 194 društvom – skrbnikom planinskih poti.                                                                                                        
Izpolnjene vprašalnike je vrnilo 142 PD oz. 73%  

(skupni odgovor MDP PD KBO). 

 
Skrbniške pogodbe za planinske poti  

                                     Pripombe na skrbniško pogodbo: 
• Financiranje: 

- Natančno določiti merila za sofinanciranje 
- Določiti vrednost na km 
- Financiranje vzdrževanja najzahtevnejših poti se deloma prenese na PZS  
- Določiti vrednost  povrnitve stroškov. 

• Skrbnik mora imeti dva markacista 
• Problem zakonskih glob v primeru nevzdrževanja planinskih poti 
• Zavarovanje odgovornosti skrbnikov se uredi enotno preko zveze 
• Možnost pravne pomoči pri urejanju razmerij z lastniki  
• Podaljšanje rokov za postavitev tabel, možnost namestitev svojih tabel 
• PZS zagotovi enotne table „Hoja na lastno odgovornost“ 
• Določiti protokol za zaprtje planinskih poti, tudi za primer motenja življ. cikla 

živali 
• Možnost dolgotrajne zapore poti, ki traja več kot eno leto v izrednih primerih 
• Sodelovanje PZS pri promociji neuporabe bližnjic  
• Enostavno letno poročanje 

 
 

18; 
13% 

119; 
84% 

5; 3% 

4. Ali ste v preteklem obdobju 
uredili novo planinsko pot, 

vendar še niste začeli postopka 
registracije poti pri Komisiji za 

planinske poti PZS? 

DA

NE

brez
odgovora

6; 4% 

133; 
94% 

3; 2% 

5. Ali nameravate v bližnji 
prihodnosti stalno zapreti 

katero izmed planinskih poti, 
katerih skrbnik ste? 

DA

NE

brez
odgovora

 
     

117; 82% 

22; 16% 

3; 2% 

1. Ali se strinjate s skrbniško 
pogodbo v predlagani obliki? 

DA

NE

brez
odgovora 129; 91% 

12; 
8% 

1; 1% 

2. Ali je vaše društvo sposobno 
tudi v prihodnje (kadrovsko in 
finančno) izvajati skrbništvo na 
planinskih poteh, ki jih urejate 
že sedaj, pod pogoji iz osnutka 

pogodbe? 

DA

NE

brez
odgovora

25; 17% 

116; 82% 

1; 1% 

3. Ali je vaše društvo pripravljeno 
prevzeti skrbništvo še kakšne 

dodatne planinske poti? 

DA

NE

brez
odogovora

23; 82% 

5; 18% 

Če da, kje : 

V LOKALNEM
OKOLJU
KJERKOLI

22; 
71% 

8; 26% 

1; 3% 

Če da, za katere kategorije : 

LAHKE

ZAHTEVNE

ZELO
ZAHTEVNE
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PREDLOG ZA DRUGO JAVNO RAZPRAVO

Planinska zveza Sloveniji, Dvorakova 9, 1000 Ljubljana, matična številka 5145368000, ki jo zastopa predsednik Bojan Rotovnik (v nada-
ljevanju: PZS)
in 
Planinsko društvo_________________________, naslov_____________________________________, matična številka, ki ga zastopa 
_______________________________ (v nadaljevanju: skrbnik)
skleneta 

POGODBO O SKRBNIŠTVU PLANINSKIH POTI
1. člen

(namen pogodbe)
PZS s to pogodbo, v skladu z določili 5. odstavka 12. člena Zakona o planinskih poteh, Uradni list RS št. 61/07 (v nadaljevanju: ZPlanP), 
pooblasti skrbnika za vzdrževanje in označevanje v 2. členu določenih planinskih poti ter za zagotavljanje nemotene in varne uporabe.
Skrbnik in PZS pri izvrševanju te pogodbe upoštevata Zakon o planinskih poteh s podzakonskimi predpisi in drugo področno zakonodajo, 
ki se nanaša na predmet pogodbe ter interne pravne akte PZS.

2. člen 
(navedba planinskih poti)

Predmet te pogodbe so planinske poti, ki so navedene v prilogi pogodbe. 

3. člen
(pomen izrazov)

Za potrebe te pogodbe, imajo navedeni izrazi naslednji pomen:
Planinska pot - je pot, ki vodi od izhodišča do določenega cilja in je sestavljena iz posameznih odsekov planinskih poti, za katere skrbi ena ali 
več planinskih organizacij. Planinska pot in odseki planinskih poti so registrirani in zabeleženi v bazi planinskih poti (Kataster planinskih 
poti), ki ga vodi Komisija za planinske poti PZS (v nadaljevanju: KPP PZS). V naravi je planinska pot označena s Knafelčevo markacijo 
(znak v obliki kroga, ki ima v sredini belo piko obdano z rdečim kolobarjem) in smernimi tablami v skladu z Zakonom o planinskih poteh. 
Planinske poti so javnega značaja.

Odsek- je povezava med sosednjima kotama. Planinska pot je sestavljena iz posameznih odsekov.

Kota - je vozlišče, točka v kateri se planinske poti bodisi začnejo, končajo ali kjer se križajo planinske poti. (križišča, znamenitosti, kon-
trolne točke, izhodišče ipd.) Kota je tudi ločnica med različno zahtevnostjo oz. kategorizacijo planinskih poti ter skrbništvom nad potjo.
Skrbnik planinske poti je planinsko društvo, ki je v skladu z zakonom, ki ureja društva, včlanjeno v PZS in ga, v skladu z ZPlanP, PZS 
pogodbeno pooblasti za vzdrževanje in označevanje določenih planinskih poti ter za zagotavljanje njihove nemotene in varne uporabe; 
izjemoma je lahko, pod pogoji določenimi s tem zakonom, skrbnik tudi druga pravna ali fizična oseba;

4. člen
(vzdrževanje planinskih poti)

Skrbniki imajo pravico in dolžnost, da planinske poti vzdržujejo in označujejo z risanjem markacij, postavljanjem usmerjevalnih tabel, 
skrinjic in varovalne opreme.

Skrbnik mora planinsko pot, ki mu je zaupana v skrbništvo, vzdrževati tako, da je ta normalno prehodna glede na kategorijo planinskih poti 
v katero je razvrščena. Vzdrževalna dela zajemajo redno vzdrževanje planinske poti, izboljšavo trase planinske poti in utrjevanje planinske 
poti. Skrbnik mora v primeru prejetega obvestila o poškodbi planinske poti opraviti ogled poti in oceniti potrebne ukrepe. Pri vzdrževalnih 
delih na zelo zahtevnih planinskih poteh lahko skrbnik prosi za tehnično pomoč KPP PZS.

Skrbnik mora planinsko pot vzdrževati tako, da se ne spreminjajo reliefne in krajinske značilnosti območja, na katerem poteka in ne slab-
šajo vodne, gozdne, habitatne in kmetijske razmere zemljišča, preko katerega poteka in tudi ne slabša obstoječega stanja okolja z  njenim 
označevanjem. To mora izvajati samo tako, kot je to določeno z ZPlanP in predpisi izdanimi na njegovi podlagi ter skladno z doktrino 
PZS glede vzdrževanja planinskih poti.

Skrbnik je dolžan vzdrževati planinsko pot na način, ki najmanj obremenjuje zemljišče ob planinski poti in pri tem v največji možni meri 
skrbeti za interese lastnikov zemljišč, preko katerih poteka planinska pot, ter skrbeti za ohranjanje narave. Skrbnik je pri vzdrževanju pla-
ninske poti dolžan sodelovati tudi z morebitnim upravljavcem zavarovanega območja, po katerem poteka planinska pot.

Določilo te pogodbe veljajo za planinsko dejavnost na planinskih poteh. V kolikor se na poteh izvajajo tudi druge dejavnosti (npr. gozdar-
jenje), skrbniki niso zavezani odpravljati poškodb na poti, ki nastanejo iz teh dejavnosti.
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Skrbnik zagotavlja, da ima najmanj 30 polnoletnih članov, od katerih sta sva dva uspešno opravila usposabljanje za markaciste oz. ima 
zagotovljeno mentorstvo in sodelovanje drugega planinskega društva z usposobljenimi markacisti. V tem primeru skrbnik zagotavlja, da 
bo v roku treh let od podpisa pogodbe zagotovil dva usposobljena markacista.

Obstoječe bližnjice med posameznimi odseki planinske poti, skrbniki planinskih poti sanirajo ali uredijo zaščite, ki onemogočajo nadaljnjo 
uporabo bližnjic. Predvsem pa skrbnik in PZS uporabnike planinskih poti informirata o škodljivosti uporabe bližnjic za naravo.

Skrbnik v informacijskem gradivu o planinskih poteh in drugih virih, kjer so označene planinske poti in jih izda oz. sodeluje pri izdelavi, 
navede opozorilo: POZOR – planinske poti se uporabljajo na lastno odgovornost. Opozorilo mora biti zapisano v slovenskem, angleškem, 
nemškem in italijanskem jeziku. Na območju, kjer je uradni jezik tudi madžarski jezik pa namesto v italijanskem v madžarskem jeziku.

5. člen
(označevanje planinskih poti)

Skrbnik poti označuje planinske poti s Knafeljčevo markacijo in usmerjevalnimi tablam. Planinska pot je lahko označena tudi z oznakami, 
ki so namenjene informiranju uporabnikov o planinski poti in njeni zahtevnosti ter olajšanju orientacije. Planinska pot oz. vrh ali druga 
zanimivost ob poti je lahko opremljena tudi s skrinjicami z vpisnimi knjigami in žigi.

Skrbnik v namesti na izhodiščih in križiščih planinskih poti smerne table, kot jih določena ZPlanP, če jih ni namestil že prej. Na izhodiščih 
poti jih namesti v treh letih po podpisu pogodbe, na pomembnejših križiščih pa v roku 5 let. 

Na izpostavljenih mestih so planinske poti varovane z varovalno opremo.

Označevanje planinskih poti se izvaja v skladu s Pravilnikom o označevanju in opremljanju planinskih poti, ki ga sprejme minister pristojen 
za prostor ter v skladu z doktrino urejanja planinskih poti KPP PZS.

5. člen
(zaprtje planinskih poti)

Skrbnik mora za določen čas delno ali v celoti zapreti planinsko pot, če postane nevarna za uporabnike zaradi sprememb v naravi ali po-
škodovane varovalne opreme in je potrebno na njej opraviti večja vzdrževalna dela, ter v času, ko se moti življenjske cikluse živali (glede 
na lastno oceno ali na podlagi odločbe pristojnih organov). Zapora lahko traja največ eno leto, v tem času pa mora skrbnik poskrbeti za 
ustrezno obnovo planinske poti oz. izvesti potrebna vzdrževalna dela. Izjemoma lahko v posebej utemeljenih primerih, ob soglasju KPP 
PZS, zaradi velikega obsega poškodb poti in drugih objektivnih razlogov, zapora traja dlje, ampak najdlje 3 leta.

Če skrbnik ugotovi, da je postala določena planinska pot za uporabnike zaradi sprememb v naravi ali zaradi poškodb varovalne opreme 
nevarna in jo v enem letu ni mogoče obnoviti oziroma na njej izvesti potrebnih vzdrževalnih del, predlaga PZS stalno zaprtje planinske poti.
Če skrbnik sam ali na podlagi prijave ugotovi, da se na zemljiščih ali favni ali flori ob planinski poti zaradi prekomerne ali nepravilne 
uporabe v okviru planinske dejavnosti dela škoda, mora takšna zemljišča ustrezno sanirati. Lahko pa takšno planinsko pot tudi delno ali 
v celoti za največ eno leto zapre ali predlaga PZS spremembo trase poti ali stalno zaprtje planinske poti.

Skrbnik poti mora na začetku in koncu poti namestiti ustrezne večjezične table z opozorilom o zapori planinske poti, poskrbeti za obve-
ščanje o zaprtju poti v lokalnem okolju (spletna stran skrbnika ali drug primeren način) in o zaprtju obvestiti tudi PZS, ki objavi obvestilo 
na svoji spletni strani.

6. člen
(poročanje)

Skrbniki morajo najpozneje do 1. decembra tekočega leta obvestiti PZS o stanju planinskih poti, varovalne opreme in oznak na njih, o stro-
ških del po posameznih poteh, in če je možno, podati tudi oceno skupnega števila njihovih uporabnikov oziroma obiskovalcev v tekočem 
letu in drugih za vzdrževanje in označevanje takšnih planinskih poti pomembnih podatkov. Skrbniki oddajo enotno poročilo elektronsko 
ali izjemoma v papirni obliki. Do vzpostavitve elektronskega poročanja, skrbniki poročila oddajo na pripravljenem obrazcu.  Sistem za 
elektronsko poročanje oz. obrazec zagotovi PZS.

V kolikor želi skrbnik na planinski poti, ki jo ima v skrbništvu, vzpostaviti dvonamensko pot in dovoliti tudi uporabo za kolesarjenje, o tem 
obvesti PZS. PZS in skrbnik, ob upoštevanju Meril za dvonamensko rabo, skupaj oddata vlogo na pristojno ministrstvo.

7. člen
(financiranje opravljanja skrbništva)

Skrbniki so za vzdrževanje in označevanje planinskih poti ter za zagotavljanje njihove nemotene in čim bolj varne uporabe upravičeni do 
delnega ali celotnega nadomestila za materialne stroške opravljanja skrbništva.

Nadomestilo iz prejšnjega odstavka zagotavlja PZS, skladno s sprejetim finančnim načrtom PZS.

PZS razporeja finančna sredstva, namenjena za nadomestilo iz prvega odstavka tega člena v skladu s potrjenim letnim finančnim načrtom 
in sicer skrbnik prejme sorazmerni delež, pri čemer se upošteva dolžina in kategorija planinskih poti ter obseg potrebnega vzdrževanja in 
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označevanja takšnih planinskih poti in morebitne nove oziroma nadomestne gradnje. Natančnejša merila sprejme Upravni odbor PZS na 
predlog KPP PZS. Podlaga za izplačilo je pravočasno oddano in popolno poročilo iz prejšnjega člena pogodbe.

PZS izvede plačilo nadomestila na TRR skrbnika ____________________________ najkasneje do 31. 12. tekočega leta.
PZS zagotovi skupno zavarovanje za odgovornost skrbnikov iz naslova skrbništva planinskih poti.

8. člen
(prenehanje pogodbe)

Pogodba se sklepa za nedoločen čas. Stranki se lahko kadarkoli sporazumeta o prenehanju pogodbe.

PZS lahko odvzame skrbništvo ene ali več planinskih poti iz te pogodbe, če skrbnik kljub dvema pisnima pozivoma, več kot 3 mesece ne 
opravlja nalog skrbnika, ne zapre poti oz. ne obnovi poti, ki je nevarna za uporabnike, če ureja poti na način, ki se bistveno razlikuje od 
pravil in doktrine PZS, če je zapora planinske poti brez soglasja daljša od enega leta in v primeru drugih hujših kršitev te pogodbe. 

Skrbnik  lahko odstopi od skrbništva ene ali več planinskih poti iz te pogodbe do 1. decembra. Odstop začne veljati s 1. majem naslednjega 
leta, do takrat skrbnik izvaja skrbništvo planinske poti. V tem času PZS zagotovi novega skrbnika planinskih poti ali prevzame skrbništvo 
nase. V nasprotnem primeru se planinsko pot za stalno zapre. Skrbnik se primeru izbire novega skrbnika le-temu zaveže nuditi podporo 
pri prenosu skrbništva, v primeru stalnega zaprta pa se zaveže izvesti potrebna dela (namestitev obvestil o stalnem zaprtju, odstranitev 
označb…).

V primeru, da s strani ene ali druge stranke preneha skrbništvo za vse poti po tej pogodbi, s tem preneha tudi pogodba, sicer ostane pogodba 
v veljavi za ostale poti iz te pogodbe.

9. člen
(končne določbe)

Pogodba začne veljati, ko jo podpišeta obe stranki. Vse morebitne spremembe pogodbe, stranki sprejmeta v pisni obliki.

Pogodba je pripravljena v dveh izvodih, od katerih vsaka stranka prejme po en izvod. 

Stranki bosta morebitne spore iz te pogodbe reševali z arbitražo, kot jo določa Statut PZS. V primeru sodnega reševanja sporov, je pristojno 
sodišče v Ljubljani.

Planinsko društvo ________________       Planinska zveza Slovenije
_________________, predsednik        Bojan Rotovnik, predsednik

____________________________        ____________________________

Datum: ______________         Datum: ______________

Priloge:
- Seznam planinskih poti, odsekov in obhodnic iz 2. člena pogodbe.
- Zakon o planinskih poteh in podzakonski akti

Obvestilo za organizatorje pohodov po Loško-
zbelovski planinski poti
Planinsko društvo Loče, skrbnik planinske obhodnice Loško-zbelovska planinska pot, ugotavlja, da v spomladanskem in jesenskem 
času njihovo pot obiskuje vedno več organiziranih skupin.
Na omenjeni poti se nahaja Planinski dom v Klokočovniku, ki pri Gospodarski komisiji PZS ni uradno zaveden kot planinska koča 
in nima rednega delavnika. V primeru, da bi želeli omenjeni dom izkoristiti za počitek, vam bodo člani PD Loče rade volje izkazali 
gostoljubje ter vas postregli s pijačo in/ali jedačo.
Predhoden najave sprejema Vilijem Kovačič na telefonski številki 031 672 680.
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Članarina PZS

ČLANSTVO PZS V LETU 2016
Več kot 55 tisoč članov planinske organizacije v letu 2016

V planinsko organizacijo so bila v letu 2016 sprejeta tri nova društva: Plezalni klub Idrija, Planinsko društvo Pijava Gorica in Češko-sloven-
sko planinsko društvo/Česko-slovinský alpský spolek iz Prage (Češka), tako da pod okriljem PZS trenutno deluje 290 planinskih društev, 
klubov in postaj GRS. Kot kažejo podatki planinskih društvev, je imela planinska organizacija leta 2016 55.150 članov posameznikov vseh 
kategorij – odraslih članov A in B, študentov in srednješolcev S + Š, predšolskih in osnovnošolskih otrok P + O ter oseb s posebnimi po-
trebami OPP. Leta 2015 je bilo v planinska društva, člane PZS, včlanjenih 54.574 planincev, leto prej 53.975 in leta 2013 55.159 planincev.

Pod okriljem Planinske zveze Slovenije deluje 12 različno velikih meddruštvenih odborov planinskih društev: MDO PD Dolenjske in Bele 
krajine (2.494 članov), MDO PD Gorenjske (8.589 članov), MDO PD Koroške (3.012 članov), MDO PD Ljubljane (7.965 članov), MDO 
PD Kamniško-bistriškega območja (3.233 članov), MDO PD Notranjske (2.308 članov), MDO PD Podravja (6.886 članov), MDO PD 
Pomurja (1.650 članov), MDO PD Posočja (3.417 članov), MDO PD Primorske (2.504 članov), Savinjski MDO PD (9.854 članov) in MDO 
PD Zasavja (3.238 članov). V letu 2016 so v primerjavi z letom prej število članov najbolj povečali meddruštveni odbori PD Ljubljane (270 
članov več), Dolenjske in Bele krajine (115 članov več), Primorske (89 članov več) in Koroške (81 članov več), večje število članov pa je bilo 
tudi v MDO PD Posočja, Pomurja, Podravja, Notranjske in Kamniško-bistriškega območja. 

V letu 2016 je bila planinska članarina združena v enotno kategorijo A (skupno 2045 članov) in teh članov je bilo 50 več kot leto prej v kate-
gorijah A in A+, število odraslih B-članov se je v primerjavi z letom 2015 povečalo za 500 (skupaj 35.587 v letu 2016). Tudi srednješolcev in 
študentov (S + Š) je bilo 63 več (od skupno 3.514) ter tudi članov OPP (oseb s posebnimi potrebami) za 24 več (skupaj 142). Malce (za 101) 
se je zmanjšalo članstvo predšolskih in osnovnošolskih planincev (P + O), ki jih je bilo v letu 2016 skupno 13.862). V planinsko organizacijo 
je bilo včlanjenih 17.376 mladih planincev do 26. leta starosti, kar predstavlja skoraj tretjino vseh članov.

Zap. Planinsko društvo 2015 2016 Indeks 
16/15

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

1. ČRNOMELJ 338 27 60 425 305 28 81 414 97,41%
2. POHODNIK NOVO MESTO 102 6 108 107 1 5 113 104,63%
3. METLIKA 75 2 48 125 75 1 37 113 90,40%
4. KOČEVJE 3 8 193 12 122 338 3 200 13 136 352 104,14%
5. KRKA NOVO MESTO 3 2 319 82 43 449 5 344 34 87 11 481 107,13%
6. POLET                     1 5 129 5 15 155 4 111 3 4 122 78,71%
7. PLEZALNI KLUB NM 15 15 30 11 9 20 66,67%
8. POHOD. DRUŠTVO NOVO MESTO    2 160 7 45 214 3 203 8 41 255 119,16%
9. POLOM -KOSTANJEVICA 95 5 12 112 119 13 20 152 135,71%
10. SEMIČ 1 103 13 18 135 120 21 19 160 118,52%
11. ŠENTJERNEJ 3 2 52 3 17 77 5 69 5 21 100 129,87%
12. TREBNJE 1 169 7 29 5 211 2 146 6 56 2 212 100,47%
SKUPAJ MDO PD DOL. IN BELE K. 13 18 1.750 163 430 5 2.379 22 1.810 133 516 13 2.494 104,83%

MDO PD GORENJSKE A+ A B S+Š P+O OPP Skupaj A B S+Š P+O OPP Skupaj
13. ALPSKI GORNIŠKI KLUB 1 17 2 1 21 2 16 2 3 23 109,52%
14. BLED 2 211 13 90 316 2 215 8 90 315 99,68%
15. BOHINJSKA BISTRICA 4 4 214 31 79 332 7 190 27 62 286 86,14%
16. CELOVEC 70 70 70 70 100,00%
17. PLEZ. DRUŠTVO CEMPIN                   2 13 13 2 12 42 21 14 1 5 41 97,62%
18. DOVJE-MOJSTRANA 3 15 317 35 116 486 12 326 34 131 503 103,50%
19. GORENJA VAS 1 147 7 75 230 161 9 87 257 111,74%
20. GORJE 2 6 145 22 54 229 8 145 21 52 226 98,69%
21. GORN. ŠD BRICALP 23 23 36 5 20 107 47 27 1 20 95 88,79%
22. GRS BOHINJ 0 0
23. GRS RADOVLJICA 0 0
24. GRS KRANJ 0 0
25. GOZD MARTULJK 4 2 191 18 49 264 7 178 14 43 242 91,67%
26. ISKRA KRANJ 5 5 137 3 8 158 7 145 3 9 164 103,80%
27. JAVORNIK-KOROŠKA.  BELA 2 2 259 26 7 296 4 252 21 8 285 96,28%
28. JESENICE 20 26 271 32 81 430 59 234 17 64 374 86,98%
29. JEZERSKO 2 6 73 15 27 123 1 73 18 35 127 103,25%
30. KRANJ 16 40 546 103 311 1.016 81 596 110 354 1.141 112,30%
31. KRANJSKA GORA 1 72 4 16 93 2 86 9 14 111 119,35%
32. KRIŽE 2 303 10 70 385 5 314 12 72 403 104,68%
33. PK ŠKOFJA LOKA    4 7 26 19 8 64 4 8 15 6 33 51,56%
34. PREDDVOR                                             143 10 24 177 143 7 20 170 96,05%
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35. RADOVLJICA 20 36 509 60 246 17 888 57 515 50 229 15 866 97,52%
36. RATEČE-PLANICA 3 10 1 4 18 1 11 1 13 72,22%
37. SOVODENJ 5 113 5 6 129 3 108 5 6 122 94,57%
38. SREDNJA VAS V BOHINJU 1 5 233 64 85 388 6 242 57 63 368 94,85%
39. ŠKOFJA LOKA 2 24 503 53 226 808 29 536 46 251 862 106,68%
40. ŠPD GRE GOR                                    0
41. TRŽIČ 10 24 232 29 152 447 34 251 28 115 428 95,75%
42. TURNO SM.KLUB OLIMPIK 11 3 1 15 12 2 14 93,33%
43. ZA SELŠKO DOL.-ŽELEZNIKI 8 9 373 19 50 459 13 368 23 62 466 101,53%
44. ŽIRI 1 4 102 6 52 165 4 106 7 49 166 100,61%
45. ŽIROVNICA 1 2 286 45 112 446 3 266 38 111 418 93,72%
SKUPAJ MDO PD GORENJSKE 131 267 5563 642 1982 17 8.602 419 5608 585 1962 15 8.589 99,85%

MDO PD KOROŠKE A+ A B S+Š P+O OPP Skupaj A B S+Š P+O OPP Skupaj
46. PLAN. KLUB PECA OLŠEVA 6 6 10 10 166,67%
47. BRICNIK MUTA 2 8 104 14 43 171 3 121 12 46 182 106,43%
48. ČRNA 5 124 13 42 31 215 6 121 10 42 31 210 97,67%
49. DRAVOGRAD 4 114 4 65 187 5 158 5 101 269 143,85%
50. DRUŠTVO GOR. REŠEVALNE  KOROŠKE 0 0
51. MEŽICA 2 5 79 13 48 147 14 117 11 44 186 126,53%
52. MISLINJA 6 5 306 16 18 351 10 308 20 31 369 105,13%
53. OŽBALT-KAPLA 2 35 2 5 44 2 33 4 1 40 90,91%
54. PREVALJE 3 17 408 47 132 607 17 346 43 122 528 86,99%
55. RADLJE OB DRAVI 2 2 86 3 50 143 6 107 5 58 176 123,08%
56. RAVNE NA KOROŠKEM 3 8 264 16 28 319 12 222 17 20 271 84,95%
57. RIBNICA NA POHORJU 38 5 5 48 37 2 5 44 91,67%
58. DOLGA POT DRAVOGRAD 40 2 3 45 29 3 32 71,11%
59. SLOVENJ GRADEC 6 258 27 37 328 7 278 38 48 371 113,11%
60. VUZENICA 67 4 33 104 60 6 33 99 95,19%
61. PLEZ. KLUB MARTINČEK 18 7 13 38 2 24 4 30 78,95%
62. ALP. KLUB RAVNE  NA K. 7 1 24 3 21 56 12 18 6 18 3 57 101,79%
63. ALP.KLUB  SLOV. GRADEC 1 3 42 5 8 59 11 48 7 19 85 144,07%
64. ALP.KLUB  ČRNA 6 2 25 4 11 48 5 22 6 6 39 81,25%
65. KOROŠKI ALP. KLUB 5 10 15 5 5 4 14 93,33%
SKUPAJ MDO PD KOROŠKE 37 68 2048 185 562 31 2.931 117 2064 200 597 34 3.012 102,76%

MDO PD LJUBLJANA A+ A B S+Š P+O OPP Skupaj A B S+Š P+O OPP Skupaj
66. A BANKA 1 48 2 10 61 1 42 11 54 88,52%
67. AKADEMSKO P.D. 15 28 24 8 2 77 56 27 15 2 100 129,87%
68. AK VERTIKALA 6 15 12 11 44 21 26 47 106,82%
69. AVTOTEHNA 59 1 4 64 55 1 4 60 93,75%
70. ŠD BALVANIJA                                   0
71. ŠD BTC 3 7 37 1 8 56 7 27 1 5 40 71,43%
72. ČRNUČE 18 38 118 11 47 232 49 134 19 22 224 96,55%
73. DELO 2 50 2 54 1 61 2 64 118,52%
74. DOBREPOLJE 1 19 3 23 26 1 5 32 139,13%
75. DRAGO BREGAR 49 6 7 62 61 4 12 77 124,19%
76. GAMS 42 3 1 46 37 4 2 43 93,48%
77. GORNIK 29 1 5 35 33 6 39 111,43%
78. GROSUPLJE 8 136 15 209 368 8 130 21 211 370 100,54%
79. GRS LJUBLJANA 0 0
80. HUDOURNIK 7 1 3 11 0 0,00%
81. IMP LJUBLJANA 4 7 88 7 24 130 5 81 8 23 117 90,00%
82. LPP LJUBLJANA 4 1 197 3 243 448 3 197 1 249 450 100,45%
83. ISKRA LJUBLJANA 96 1 6 103 117 2 25 144 139,81%
84. JANKO MLAKAR 20 5 25 20 7 27 108,00%
85. DR.ZA RAZV.PL.KULTURE 1 1 12 2 30 46 1 8 9 44 62 134,78%
86. JEGLIČ LJUBLJANA 3 29 2 6 40 2 33 3 6 44 110,00%
87. KRES 1 7 2 5 15 4 1 2 7 46,67%
88. KRIM 46 1 15 62 64 4 10 78 125,81%
89. LJUBLJANA MATICA 70 110 1963 233 442 2 2.820 202 1984 251 578 1 3.016 106,95%
90. LOŠKI POTOK 32 32 32 32 100,00%
91. MEDVODE 4 219 8 49 280 6 184 8 16 214 76,43%
92. MERCATOR 174 9 5 188 1 158 7 3 169 89,89%
93. OBRTNIK 1 27 2 30 1 20 2 23 76,67%
94. POLJE 1 64 3 6 74 3 63 3 5 74 100,00%
95. POLŽ 166 12 39 217 163 19 47 229 105,53%
96. PK RIBNICA       22 5 2 29 21 3 5 29 100,00%
97. PK STENA 1 3 3 7 2 4 4 10 142,86%
98. POŠTA IN TELEKOM LJ. 2 21 546 27 43 639 19 495 24 28 566 88,58%
99. RAŠICA 18 70 208 19 133 448 103 226 23 114 466 104,02%
100. RIBNICA  NA DOL.                                     2 6 58 2 1 69 8 85 5 5 103 149,28%
101. RTV SLOVENIJA 1 96 8 16 121 76 6 3 85 70,25%
102. SATURNUS 46 2 48 54 1 55 114,58%
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103. ŠENTVID PRI STIČNI 15 5 3 23 20 15 10 45 195,65%
104. ŠMARNA GORA 1 1 64 11 7 84 1 74 9 7 91 108,33%
105. ŠPK ANDREJA KOKALJA    1 1 2 2 7 13 1 3 4 9 17 130,77%
106. VELIKE LAŠČE 1 56 8 20 85 1 67 9 22 99 116,47%
107. VEVČE 15 2 2 19 12 1 3 16 84,21%
108. VIHARNIK 5 124 2 1 132 5 134 1 4 144 109,09%
109. ŽELEZNIČAR LJUBLJANA 10 48 225 14 38 335 73 262 16 52 403 120,30%
SKUPAJ MDO PD LJUBLJANA 159 379 5248 442 1465 2 7.695 578 5318 503 1565 1 7.965 103,51%

MDO PD KAMNIŠKO B. A+ A B S+Š P+O OPP Skupaj A B S+Š P+O OPP Skupaj
110. BAJTAR 93 1 13 107 82 1 12 95 88,79%
111. BLAGOVICA 111 20 36 167 108 16 35 159 95,21%
112. DOMŽALE 12 23 305 42 177 559 39 321 40 142 542 96,96%
113. GRS KAMNIK 0 0
114. JANEZ TRDINA 2 5 179 43 44 273 6 191 61 44 302 110,62%
115. KAMNIK 30 26 858 73 313 1.300 61 801 71 300 1.233 94,85%
116. PLEZALNI KLUB KAMNIK                  50 13 55 118 54 50 59 163 138,14%
117. KOMENDA 1 1 224 17 56 299 2 243 20 61 326 109,03%
118. MORAVČE 1 2 137 9 50 199 3 141 10 108 262 131,66%
119. ONGER 4 102 11 45 162 6 84 12 49 151 93,21%
120. PIJAVA GORICA                   novo 2016 0
SKUPAJ MDO PD KAMNIŠKO B. 46 61 2059 229 789 0 3.184 117 2025 281 810 0 3.233 101,54%

MDO PD NOTRANJSKE A+ A B S+Š P+O OPP Skupaj A B S+Š P+O OPP Skupaj
121. AVTOMONTAŽA 44 1 3 48 58 7 65 135,42%
122. BLAGAJANA 2 133 5 58 198 2 138 4 53 197 99,49%
123. BOROVNICA 1 55 10 37 103 1 43 11 24 79 76,70%
124. CERKNICA 1 4 111 5 4 125 3 130 8 7 148 118,40%
125. PK EKSTREM                         10 2 1 13 2 7 2 11 84,62%
126. HORJUL 140 15 100 255 1 146 17 119 283 110,98%
127. LOGATEC 1 5 130 5 13 154 2 129 8 17 156 101,30%
128. PANORAMA 1 4 2 7 0 0,00%
129. PRESERJE-PODPEČ 109 5 322 436 1 92 3 318 414 94,95%
130. ROVTE 40 4 18 62 1 41 5 22 69 111,29%
131. PD REGA LOG 53 3 34 90 59 4 24 87 96,67%
132. PLEZALNO DR. GRIF 11 11 4 4 36,36%
133. SNEŽNIK V LOŠKI DOLINI 19 2 1 22 9 2 1 12 54,55%
134. SVETI VID 39 9 6 1 55 41 8 3 1 53 96,36%
135. ŠPD KORENJAK 1 2 3 1 15 16 533,33%
136. ŠENTJOŠT 1 29 20 42 92 37 18 40 95 103,26%
137. VRHNIKA 8 444 19 127 598 10 452 27 130 619 103,51%
SKUPAJ MDO PD NOTRANJSKE 3 21 1360 106 781 1 2.272 23 1383 132 769 1 2.308 101,58%

MDO PD PODRAVJA A+ A B S+Š P+O OPP Skupaj A B S+Š P+O OPP Skupaj
138. BREZJE 56 1 7 64 62 4 9 75 117,19%
139. CIRKULANE 2 42 3 37 84 2 49 35 86 102,38%
140. DONAČKA GORA 54 13 24 91 53 14 25 2 94 103,30%
141. DRAVA 149 21 19 189 150 22 26 198 104,76%
142. GRS MARIBOR 0 0
143. FRAM 1 7 252 35 109 404 8 265 29 143 445 110,15%
144. HALOZE 1 56 1 2 60 1 45 2 2 50 83,33%
145. JAKOB ALJAŽ 4 151 2 157 5 124 2 131 83,44%
146. KOZJAK-AKADEMSKO  PD 13 32 198 33 75 351 52 212 28 78 370 105,41%
147. KOLES.POH.DR. HEJ G.N. 2 133 4 12 151 2 174 3 7 186 123,18%
148. LOVRENC NA POHORJU 1 107 20 62 190 1 122 22 68 213 112,11%
149. MAJŠPERK 91 4 28 123 107 10 17 134 108,94%
150. MAKOLE 53 5 82 140 55 3 62 120 85,71%
151. MAKS MEŠKO ORMOŽ 1 3 117 22 65 208 2 125 15 99 241 115,87%
152. MARIBOR-MATICA 2 1 440 60 142 645 6 407 53 121 587 91,01%
153. MARIBORSKI TISK 28 1 3 32 1 34 35 109,38%
154. MIKLAVŽ 75 5 20 100 73 4 37 114 114,00%
155. OPLOTNICA 110 16 78 204 125 22 70 217 106,37%
156. OBČINE KIDRIČEVO 5 79 18 26 128 6 60 11 28 105 82,03%
157. PK 6B PTUJ              20 5 33 58 1 14 7 24 46 79,31%
158. PALOMA - SLADKI VRH 190 18 48 1 257 168 21 35 1 225 87,55%
159. PIRAMIDA MAR.- PTUJ 2 60 3 5 70 2 58 4 5 69 98,57%
160. PLANIKA 94 5 5 104 1 98 4 6 109 104,81%
161. POHORJE 69 3 21 93 69 3 23 95 102,15%
162. POLJČANE 1 6 274 38 201 520 4 272 37 187 500 96,15%
163. POŠTA IN TELEKOM MARIBOR 95 4 1 100 90 4 3 97 97,00%
164. PTUJ 2 3 320 19 359 2 705 3 327 23 279 632 89,65%
165. NAVEZA 7 52 9 48 116 6 45 10 28 89 76,72%
166. RUŠE 1 2 233 8 67 311 4 242 10 74 330 106,11%
167. SKALCA HOČE SLIVNICA 3 136 7 45 191 3 148 2 40 193 101,05%
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168. SLOVENSKA BISTRICA 3 6 166 12 264 451 6 175 16 253 450 99,78%
169. AK STRATUS                                        0 12 17 1 30
170. AK SLOVEN. BISTRICA 23 4 46 9 62 144 32 43 8 56 139 96,53%
171. TAM MARIBOR 6 18 145 4 7 180 41 200 9 9 1 260 144,44%
172. TISA MARIBOR 37 1 2 40 38 1 2 41 102,50%
173. VEČER 48 1 4 53 45 4 4 53 100,00%
174. ŽELEZNIČAR MARIBOR 78 5 83 99 1 8 108 130,12%
175. ŽETALE           19 2 21 17 2 19 90,48%
SKUPAJ MDO PD PODRAVJA 56 106 4.273 410 1.970 3 6.818 201 4.407 408 1.866 4 6.886 101,00%

MDO PD POMURJA A+ A B S+Š P+O OPP Skupaj A B S+Š P+O OPP Skupaj
176. GORNJA RADGONA 2 2 134 33 98 1 270 2 152 27 97 1 279 103,33%
177. GORIČKO TROMEJA                           33 4 6 43 47 8 16 71 165,12%
178. HAKL 2 1 151 18 94 266 3 149 12 84 248 93,23%
179. LENART 1 225 22 68 316 5 226 22 77 330 104,43%
180. LENDAVA 4 57 15 76 4 69 3 15 91 119,74%
181. LJUTOMER 1 144 17 35 197 1 133 14 30 178 90,36%
182. MATICA MURSKA SOBOTA 1 2 234 22 79 32 370 2 248 30 58 34 372 100,54%
183. MURA 4 84 5 3 96 4 70 3 4 81 84,38%
SKUPAJ MDO PD POMURJA 6 14 1062 121 398 33 1.634 21 1094 119 381 35 1.650 100,98%

MDO PD POSOČJA A+ A B S+Š P+O OPP Skupaj A B S+Š P+O OPP Skupaj
184. AJDOVŠČINA 6 24 196 14 41 281 29 209 20 73 331 117,79%
185. SPD BENEČIJA 15 15 15 15 100,00%
186. BOVEC 6 2 77 5 21 111 9 84 1 24 118 106,31%
187. BRDA 97 2 30 129 97 2 30 129 100,00%
188. CERKNO 17 168 18 60 263 17 164 17 47 245 93,16%
189. DR.EKSTR. ŠPORTOV 3 26 4 9 42 2 40 3 38 83 197,62%
190. GRS BOVEC 0 0
191. IDRIJA 5 11 163 20 107 306 18 166 34 104 322 105,23%
192. PK IDRIJA                                novo 2016 0
193. JAVORNIK-ČRNI VRH 3 53 3 19 78 3 58 3 25 89 114,10%
194. KOBARID 1 117 14 85 217 3 106 14 80 203 93,55%
195. KRIŽNA GORA 3 7 71 15 59 7 162 8 77 14 50 9 158 97,53%
196. NOVA GORICA 10 28 504 42 196 780 31 475 39 125 670 85,90%
197. PODBRDO 124 2 13 139 131 5 7 143 102,88%
198. SPD V GORICI 118 118 119 119 100,85%
199. TOLMIN 8 14 404 20 199 7 652 16 416 28 220 10 690 105,83%
200. VALENTIN STANIČ KANAL 1 63 3 25 92 1 69 2 30 102 110,87%
 SKUPAJ MDO PD POSOČJA 38 111 2196 162 864 14 3.385 137 2226 182 853 19 3.417 100,95%

MDO PRIMORSKE PD A+ A B S+Š P+O OPP Skupaj A B S+Š P+O OPP Skupaj
201. BRKINI 8 8 2 2 25,00%
202. DP KOPER 1 25 6 38 70 35 7 18 60 85,71%
203. PIRAN                      23 3 100 126 29 2 120 151 119,84%
204. OBALNI ALPIN.KLUB 1 14 34 4 53 11 40 3 1 55 103,77%
205. OBALNO-KOPER 7 4 369 19 108 507 13 351 25 162 551 108,68%
206. PK DIVAČA 5 5 15 25 5 15 20 80,00%
207. ŠPK PLUS                                                 6 8 26 40 6 8 26 40 100,00%
208. PODNANOS 8 67 18 43 136 2 72 18 53 145 106,62%
209. POSTOJNA 6 3 186 31 108 334 5 203 26 134 368 110,18%
210. ŠD PROTEUS                                           4 5 6 15 7 4 5 16 106,67%
211. SEŽANA 1 6 211 19 57 294 4 218 8 31 261 88,78%
212. SLAVNIK            2 60 3 19 84 5 60 4 21 90 107,14%
213. SNEŽNIK-ILIRSKA BISTRICA 3 2 161 10 145 321 4 168 11 133 316 98,44%
214. SPD TRST 220 220 219 219 99,55%
215. VIPAVA 3 8 84 30 57 182 7 98 23 82 210 115,38%
SKUPAJ MDO PRIMORSKE PD 24 45 1463 161 722 0 2.415 51 1513 139 801 0 2.504 103,69%

SAVINJSKI MDO PD A+ A B S+Š P+O OPP Skupaj A B S+Š P+O OPP Skupaj
216. ATOMSKE TOPLICE 4 61 8 50 123 3 65 5 40 113 91,87%
217. BOČ-KOSTRIVNICA 89 11 23 123 97 13 36 146 118,70%
218. CELJE-MATICA 19 25 242 40 421 747 43 234 54 366 697 93,31%
219. DOBRNA          2 88 4 25 119 2 87 4 19 2 114 95,80%
220. DOBROVLJE-BRASLOVČE 2 152 39 140 333 163 38 135 336 100,90%
221. DR. ŠALEŠKI ALP.ODSEK 22 4 50 7 20 103 32 47 9 21 109 105,83%
222. GALICIJA                109 4 78 191 1 107 7 85 200 104,71%
223. DRAMLJE 5 96 13 82 196 4 84 12 47 147 75,00%
224. GORNJI GRAD 7 202 27 72 2 310 5 203 26 69 2 305 98,39%
225. GRMADA CELJE 8 10 254 16 72 360 23 280 24 72 399 110,83%
226. GRS CELJE 0 0
227. K2                                                              1 1 27 53 82 1 25 1 58 85 103,66%
228. KAŠ ŠMARTINSKO JEZERO                 0 1 1
229. LIBOJE 82 4 21 107 88 4 18 110 102,80%
230. LJUBNO OB SAVINJI 2 4 198 20 44 268 5 201 18 45 269 100,37%
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231. LOČE 1 3 72 6 10 92 4 89 8 18 119 129,35%
232. LOŽNO SV.FLORJAN 1 75 4 13 93 1 75 6 13 95 102,15%
233. LUČE 1 113 24 35 173 2 120 19 37 178 102,89%
234. MOZIRJE 3 74 13 33 123 2 79 12 41 134 108,94%
235. NAZARJE 2 181 31 87 301 2 198 43 96 339 112,62%
236. OJSTRICA 4 63 2 55 124 4 74 56 134 108,06%
237. ŠD PAJKI                                                   1 20 8 86 115 2 31 10 85 128 111,30%
238. PK RIFNIK               4 18 8 2 30 62 26 6 23 55 88,71%
239. PK ROGAŠKA  SLATINA   2 3 7 12 2 2 16,67%

240. POLZELA 1 3 140 20 140 304 3 145 16 160 324 106,58%
241. PREBOLD 1 74 7 32 1 115 1 61 5 49 116 100,87%
242. PREVORJE 10 10 10 10 100,00%
243. PRISTAVA 36 4 6 46 34 14 6 54 117,39%
244. POŠTA IN TELEKOM CELJE 2 2 94 4 7 109 4 100 10 14 128 117,43%
245. REČICA OB SAVINJI 1 141 27 82 251 1 146 34 66 13 260 103,59%
246. SLIVNICA PRI CELJU 5 2 73 22 94 196 6 55 18 81 160 81,63%
247. SLOGA-ROGATEC 58 4 32 94 68 3 31 102 108,51%
248. SLOVENSKE KONJICE 4 2 239 14 185 444 4 244 15 177 440 99,10%
249. PK SLOVENSKE KONJICE 32 9 43 84 1 28 7 34 70 83,33%
250. SOLČAVA 26 3 2 31 29 3 3 35 112,90%
251. SPIN 4 4 4 4 100,00%
252. ŠEMPETER V SAVINJ. DOLINI 1 125 6 60 192 1 136 5 43 185 96,35%
253. ŠENTJUR 1 95 9 79 184 2 91 7 79 179 97,28%
254. ŠKALE-HRASTOVEC 1 160 20 34 215 1 157 19 33 210 97,67%
255. ŠMARJE PRI JELŠAH 3 1 84 9 9 106 5 102 10 11 128 120,75%
256. ŠMARTNO OB PAKI 1 5 102 11 29 148 6 105 12 31 1 155 104,73%
257. ŠOŠTANJ 6 9 206 24 69 314 12 205 19 64 300 95,54%
258. TABOR 43 7 19 69 1 43 4 26 74 107,25%
259. VELENJE 1 14 504 29 252 8 808 15 488 25 123 651 80,57%
260. VINSKA GORA 83 14 60 157 1 81 11 69 162 103,18%
261. VITANJE 2 67 8 24 101 8 64 5 31 108 106,93%
262. VOJNIK 2 134 6 93 235 3 145 7 158 313 133,19%
263. VRANSKO 3 3 79 11 44 140 1 73 12 28 114 81,43%
264. VRELEC 2 95 5 6 108 2 101 11 5 119 110,19%
265. ZABUKOVICA 3 151 13 80 247 3 155 29 61 248 100,40%
266. ZREČE 2 3 190 21 160 376 3 158 11 117 289 76,86%
267. ŽALEC 1 97 21 110 229 112 23 110 245 106,99%
268. ŽELEZAR ŠTORE 3 58 38 99 3 59 45 107 108,08%
269. ŽELEZNIČAR CELJE 70 4 29 103 65 4 40 109 105,83%
270. ZAVOD ZZZV CELJE 9 1 207 9 8 234 3 177 4 3 187 79,91%
271. ZGORNJ.ALP.KLUB RINKA 1 3 3 7 4 2 6 85,71%
272. ŽUSEM 51 12 10 73 41 6 47 64,38%
SKUPAJ SAVINJSKI MDO PD 109 149 5.789 639 3.293 11 9.990 256 5.840 662 3.078 18 9.854 98,64%

MDO PD ZASAVJA A+ A B S+Š P+O OPP Skupaj A B S+Š P+O OPP Skupaj
273. BOHOR-SENOVO 1 109 13 44 167 1 117 13 37 168 100,60%
274. BREŽICE 8 18 258 10 77 371 24 271 11 53 359 96,77%
275. DOL PRI HRASTNIKU 1 60 2 56 119 1 45 3 53 102 85,71%
276. HRASTNIK 4 91 2 35 132 4 107 3 25 139 105,30%
277. KUM 146 3 8 157 136 3 10 149 94,90%
278. LAŠKO 1 150 4 19 174 3 136 7 19 165 94,83%
279. LISCA-SEVNICA KRŠKO 2 8 314 40 85 1 450 8 347 36 116 1 508 112,89%
280. LITIJA 7 12 270 18 56 363 27 241 19 69 356 98,07%
281. PK LAŠKO 4 1 11 16 4 2 17 23 143,75%
282. POSAVSKI ALP. KLUB 11 57 15 50 133 17 56 8 52 1 134 100,75%
283. DRUŠTVO PROSTI ČAS 3 8 4 15 2 4 4 10 66,67%
284. RADEČE 1 4 145 15 33 198 3 163 11 26 203 102,53%
285. RIMSKE TOPLICE 221 16 69 306 223 21 65 309 100,98%
286. PK RIMSKE TOPLICE                             2 2 5 9 5 1 9 15 166,67%
287. TRBOVLJE 4 65 9 82 160 3 57 6 18 84 52,50%
288. VIDEM 3 1 126 4 16 150 1 141 3 26 171 114,00%
289. ZAGORJE OB SAVI 4 4 255 29 57 349 11 248 19 65 343 98,28%
SKUPAJ MDO PD ZASAVJA 29 65 2276 191 707 1 3.269 103 2299 170 664 2 3.238 99,05%

OSTALO A+ A B S+Š P+O OPP Skupaj A B S+Š P+O OPP Skupaj
290. Društvo Česko-slovinský-alpský spolek - novo 

2016
0

SKUPAJ PZS 651 1.304 35.087 3.451 13.963 118 54.574 2.045 35.587 3.514 13.862 142 55.150 101,06%

Vseh društev včlanjenih v PZS v letu 2016   290
Društva GRS     9
Nova društva včlanjena v letu 2016   3
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IZVLEČEK NAVODIL ZA IZVAJANJE PRAVILNIKA O 
ČLANSTVU POSAMEZNIKOV
V letu 2017 se na področju članarine uvajajo naslednje novosti:
•	 Uporaba Naveze je obvezna, izjemoma se lahko podatki o članih pošljejo še na predpisani elektronski tabeli, če poda soglasje pred-

sednik MDO. 
•	 Avtomatska izdelava končnega obračuna v informacijskem sistemu Naveza.
•	 Z 31. januarjem 2017 se ukinjajo stare planinske izkaznice s fotografijo člana. 
•	 V Planinsko zvezo Slovenije (PZS) se lahko poleg zamejskih planinskih društev vključijo tudi druga planinska društva s sedežem 

v tujini, ki izpolnjujejo pogoje za včlanitev v PZS. Ta kategorija je sedaj kategorija B/ društva v tujini. 
•	 Za člane planinskih društev, ki imajo sedež v Republiki Italiji in Republiki Avstriji se kritje stroškov reševanja razširiti tudi na 

gorstva v državi stalnega prebivališča. 
•	 Pri planinskih dejavnostih v okviru osnovnega zavarovalnega jamstva se doda tudi dejavnost turnega deskanja na snegu.
•	 Pod turno kolesarjenje se uvršča kolesarjenje po asfaltnih, makadamskih, gozdnih, poljskih in drugih poteh ter stezah ob uporabi 

za ta namen primerne kolesarske opreme in obleke. Nesreče na urejenih cestah za motorna vozila in na kolesarskih stezah v urbanih 
okoljih niso vključene v zavarovalno kritje, razen v primerih, ko se nesreča zgodi v okviru turno-kolesarske ture (obvezna uporaba 
ustrezne turno kolesarske opreme in obleke), kot je navedeno v Prilogi Kritje je podano do vključno 6. stopnje težavnostne lestvice.

•	 Novi partnerji, ki nudijo ugodnosti članom PZS.

VRSTE IN VIŠINA ČLANARINE
Vrste članstva Višina članarine

A: član z največjim obsegom ugodnosti 55,00 €

A z družinskim popustom 50,00 €

B: polnoletna oseba z osnovnim obsegom ugodnosti 25,00 €

B z družinskim popustom 20,00 €

B1 oseba, starejša od 65 let, z osnovnim obsegom ugodnosti 18,50 €

S + Š: srednješolec ali oseba s statusom študenta, do vključno 26. leta starosti, z osnovnim obsegom ugodnosti 16,00 €

S + Š z družinskim popustom 12,80 €

P + O: predšolski ali osnovnošolski otrok z osnovnim obsegom ugodnosti 7,00 €

P + O z družinskim popustom 5,60 €

OPP oseba s posebnimi potrebami (oseba, ki ji je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost) z omejenim obsegom ugodnosti 7,00 €

OPP z družinskim popustom 5,60 €

B/člani društev v tujini
B/člani društev v tujini je vrsta članarine samo za člane zamejskih planinskih društev in drugih društev s sedežem izven Slovenije, ki plačajo 
prispevek za PZS v višini 13,75 €, ugodnosti so z nekaterimi izjemami enake kot pri članarini B. 
Tuji državljani, ki so člani slovenskih planinskih društev, imajo z upoštevanjem splošnih pogojev, na voljo vse vrste članarine, razen B/
društva v tujini.

Družinski popust:
Do družinskega popusta so upravičene družine, ki plačajo članarino v isto društvo za vse družinske člane sočasno. Za družinske člane se 
poleg staršev štejejo še mladi do vključno 26. leta, ki niso zaposleni ali so brez lastnih dohodkov, ter osebe, ki jim je delno ali v celoti odvzeta 
poslovna sposobnost (OPP) in so člani družine. Za družino se šteje tudi mati samohranilka ali oče samohranilec z vsaj enim otrokom. 
Razen enostarševskih družin je do družinskega popusta upravičena družina, ko se včlanita oba starša in otroci! 

Znižani prihodek iz družinskega popusta se deli v breme deleža sredstev društva in PZS.

Znižana članarina
Kadar društvo kateremu od svojih dolgoletnih članov odobri znižano članarino zaradi slabega gmotnega ali zdravstvenega stanja, lahko 
to odobri v breme deleža svojih sredstev.

Članarina B/zamejci
B/zamejci je vrsta članarine samo za člane zamejskih planinskih društev, ugodnosti so enake kot pri članarini B. Tujcem se proda običajna 
članarine, odvisno od ugodnosti, ki jo želijo.

Članska izkaznica
V letu 2017 bomo nadaljevali izdajanje novih članskih izkaznic vsem novim članom. Članarino poravnajo v svojem društvu, enako kot 
do zdaj. Nove izkaznice bodo prejeli naknadno po pošti na stalni naslov, in sicer predvidoma v roku 7 delovnih dni po vnosu podatkov v 
Navezo. Stroške izdaje novih izkaznic krijejo člani sami in jih bo PZS zaračunala društvom, ta pa naj izkaznice zaračunajo članom. Člani A, 
B, B1 in S + Š, ki so izkaznice dobili v letih 2013, 2014, 2015 ali 2016, uporabljajo te izkaznice še naprej. Nove izkaznice dobijo proti plačilu 
člani, ki se bodo leta 2017 prvič včlanili v izbrano društvo. Novi član mora s članarino poravnati tudi člansko izkaznico.
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Stare izkaznice ne veljajo več od 31. januarja 2017, ko se izteče članarina 2016.

Nova članska izkaznica  Stara članska izkaznica

V primeru, da član nima izkaznice, ker jo je izgubil ali pa je prišlo do spremembe podatkov ali je že zapolnil prostor za članske znamkice, 
se zanjo poda zahtevek izključno v Navezi ali prek portala www.clanarina.pzs.si. Na podlagi tega bo steklo naročilo dvojnika izkaznice. 
Cena izkaznice je v tem primeru enaka ceni nove izkaznice (2 €, DDV in poštnina sta vključena).
Izkaznice se pošiljajo z navadno pošto. Podatek o pošiljanju vsake izkaznice se zavede v Navezo in je sledljiv. Opozorite svoje člane, da 
prejetega pisma z izkaznico ne zavržejo skupaj z reklamnim gradivom in ostalo pošto.
 
ZAVAROVANJE ČLANOV PZS
Člansko zavarovanje je sklenjeno pri zavarovalnici Adriatic Slovenica d. d.. Z njo je sklenjena pogodba za nezgodno zavarovanje članov, 
zavarovanje stroškov reševanja v tujini s 24-urno asistenco in zdravstveno asistenco za tujino ter zavarovanje zasebne odgovornosti 
članov PZS. V zavarovanje je vključeno tudi zavarovanje odgovornosti Planinske zveze Slovenije in strokovnih kadrov PZS.
Zavarovalne vsote so enake kot lansko leto in so objavljene na spletni strani www.zavarovanje.pzs.si.
Skleniti je mogoče tudi ugodno zavarovanje odgovornosti društev in njihovih članov za škodo, ki jo povzročijo pri izvajanju dejavnosti v 
okviru društva. Pogodbo bo vsako društvo sklenilo posamično. 
Zavarovalno kritje za posameznega člana začne veljati ob 24:00 tistega dne, ko je o plačilu članarine obveščena zavarovalnica. Za vse 
člane, ki bodo vneseni v informacijski sistem Naveza, se podatki prenesejo avtomatsko. Storitev 24-urne asistence za organizacijo re-
ševanja v tujini in zdravstvene asistence za tujino se aktivira ob 24:00 istega dne, ko so bili podatki o članu posredovani zavarovalnici do 
11:00, v nasprotnem se asistenca aktivira najkasneje ob 24:00 naslednjega dne.

Osnovno zavarovalno jamstvo
•	 pohodništvo do 6.500 metrov nadmorske višine;
•	 treking do 6.500 metrov nadmorske višine;
•	 gorništvo do 6.500 metrov nadmorske višine (vključuje lažje plezanje do IV. stopnje po težavnostni lestvici UIAA);
•	 alpinizem in športno plezanje (tudi ledno) do 5.000 metrov nadmorske višine v naravi ali na za to ustrezno urejenih plezališčih in 

umetnih stenah ter balvansko plezanje;
•	 turno kolesarjenje: pod turno kolesarjenje se uvršča kolesarjenje po asfaltnih, makadamskih, gozdnih, poljskih in drugih poteh ter stezah 

ob uporabi za ta namen primerne kolesarske opreme in obleke. Nesreče na urejenih cestah za motorna vozila in na kolesarskih stezah v 
urbanih okoljih niso vključene v zavarovalno kritje, razen v primerih, ko se nesreča zgodi v okviru turno-kolesarske ture (obvezna uporaba 
ustrezne turno kolesarske opreme in obleke), kot je navedeno v Prilogi 1. Kritje je podano do vključno 6. stopnje težavnostne lestvice.

•	 turno smučanje, ko se turne smuči uporabljajo zgolj kot pripomoček za hojo oziroma spust po snegu pri izvajanju planinske dejavnosti 
(pripomoček za doseganje cilja); 

•	 turno deskanje na snegu;
•	 krpljanje, kadar so krplje pripomoček za hojo po snegu pri izvajanju planinske dejavnosti;
•	 prostovoljno vodništvo;
•	 prireditve in akcije v organizaciji PZS in planinskih društev, kritje obsega le čas izvajanja prireditve ali akcije;
•	 dejavnost planinskih krožkov v šolah, tudi v zaprtih prostorih;
•	 planinska orientacija (tudi organizacija tekem v planinski orientaciji).

Zavarovalno kritje ne velja za:
•	 alpinizem in športno plezanje brez dodatnega varovanja - solo plezanje nad IV. stopnjo po lestvici UIAA (plezanje posameznika brez varovanja),
•	 urbano plezanje (po urbanih objektih, plezanje po drevesih itd.),
•	 člane alpinističnih odprav, vendar se lahko ponudba za posamezno alpinistično odpravo pripravi naknadno,
•	 tekmovanja, razen kadar je to posebej dogovorjeno in zavarovano pod posebnimi pogoji,
•	 izključena je obveznost zavarovalnice za nezgode, ki nastanejo pri tekmovalnem turnem smučanju in heli smučanju,
•	 v turno kolesarstvo ne sodijo zvrsti gorskega kolesarjenja, kot so: spust, downhill, freeride in druge adrenalinske dejavnosti s kolesi.

Definicija alpinistične odprave:
Alpinistična odprava je odprava enega ali več članov, ki je organizirana v območju, ki se nahaja zunaj evropskih in turških gorstev, katere 
namen je, da prepleza novo smer ali ponovi že preplezano smer v steni, ostenju oziroma opravi daljše grebensko prečenje.

www.zavarovanje.pzs.si
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Informacije na spletu
Vse informacije o članarini PZS so na spletnem naslovu www.clanarina.pzs.si. Vprašanja v zvezi s članarino PZS lahko pošljete na elek-
tronski naslov clanarina@pzs.si.

Društva, ki letno presegajo 5.000 € pridobitnega prometa, morajo skladno z računovodskimi pravili vsakomur, ki plača članarino izdati. 
V kolikor je plačilo članarine izvedeno gotovinsko, je potrebno račun davčno potrditi (davčna blagajna). V nekaterih primerih je možno, 
da bo moral član za uveljavljanje zavarovanja priložiti kopijo potrdila o plačilu. Za člane, ki so ažurno vnešeni v sistem Naveza, je mogoče 
potrdilo izdati tudi v Navezi.
Članom, ki dobijo nove izkaznice, morajo društva (s preseženimi 5.000 € pridobitnega prometa), zanje izdati račun - ne glede na to ali so 
zavezanci za DDV ali ne. Cena izkaznice je 2 € (DDV in poštnina vključena).

Izdaja znamkic za leto 2017 
Sistem izdaje znamkic ostaja enak kot pretekla leta. Društva lahko znamkice naročijo v informacijskem sistemu Naveza, na obrazcu, ki ga 
pošljejo na elektronski naslov znamkice@pzs.si ali jih osebno prevzamejo v Strokovni službi PZS (v računovodstvu) pri Katarini Maček, 
kjer dobijo tudi druge potrebne informacije (telefon: 01/43 45 688, e-pošta: znamkice@pzs.si).

Pred prevzemom znamkic za leto 2017 morajo imeti društva poravnane vse obveznosti do PZS iz naslova članarine za leto 2016. 

Znamkice kategorije OPP se izdajajo samo na osnovi predloženega seznama glede na posebno naročilo planinskega društva. To velja za 
tista društva, ki izvajajo programe za delo z osebami s posebnimi potrebami. Člani OPP z delno odvzeto poslovno sposobnostjo so lahko 
v letu 2017 zavarovani v skladu z zakonskimi možnostmi glede na stopnjo poslovne  sposobnosti. Vsi člani OPP z delno odvzeto poslovno 
sposobnostjo, ki želijo biti zavarovani za opravljanje planinske dejavnosti, morajo na PZS poslati sodno odločbo o delnem odvzemu po-
slovne sposobnosti, na podlagi katere jim bo zavarovalnica poslala potrditev obsega zavarovanja. Strošek teh zavarovanj prevzame PZS. 

Pri predaji znamkic članom bodite pozorni, da posamezniku izročite znamkico ustrezne kategorije. 

Obračun članarine
Z letom 2016 smo uvedli  poenostavljen obračun članarine. Društva bodo znamkice prejela na podlagi naročila z izdajnico in za prejete 
znamkice ne bodo takoj prejela računa. Račun bodo društva prejela do 10. v mesecu za vse člane, ki bodo v informacijski sistem Naveza 
vneseni do konca preteklega meseca. Tako bodo prvi račun dobili 10. 2. 2017 z valuto plačila 30 dni za vse njihove člane, ki bodo v infor-
macijski sistem Naveza vneseni do 31. 1. 2017. Na računu bodo že upoštevani družinski popusti, vrednost članarin B1, zaračunane pa bodo 
tudi izkaznice, izdane novim članom v preteklem mesecu. Društvom ni treba več izdelovati in pošiljati delnih obračunov.

30. 11. 2017  bo v sistemu Naveza avtomatsko kreiran končni obračun članarine 2017. Društva bodo ta obračun potrdila in v Navezi nare-
dila dokument za vračilo znamkic, na podlagi česar bodo s strani PZS dobili še zadnji račun za plačilo članarine, s čimer se bomo izognili 
preplačilom s strani društev.

PZS bo društvom, ki ne bodo potrdila končnega obračuna in vrnila znamkic do 15. 12. 2017, zaračunala vse izdane znamkice. 

Društva prosimo, da se držijo rokov za plačilo, saj nam drugače onemogočajo izvajanje redne dejavnosti v okviru PZS, ki so je deležni tudi 
njihovi člani, in izpolnjevanje pogodbenih obvez, ki jih ima PZS do zavarovalnice in drugih.

Celotna navodila za izvajanje Pravilnika o članstvu posameznikov so na voljo na spletnem naslovu 
https://www.pzs.si/javno/clanarina__zavarovanja/clanarina_2017/clanarina_pzs-navodilo_pravilnik_o_clanstvu_2017_.pdf.

Matej Planko,
generalni sekretar PZS

%20www.clanarina.pzs.si
mailto:clanarina%40pzs.si?subject=
mailto:znamkice%40pzs.si%20?subject=
mailto:znamkice%40pzs.si?subject=
https://www.pzs.si/javno/clanarina__zavarovanja/clanarina_2017/clanarina_pzs-navodilo_pravilnik_o_clanstvu_2017_.pdf
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Dokumenti Planinske zveze Slovenije
Upravni odbor PZS je na podlagi Pravilnika o finančnem in materialnem poslovanju PZS,  na svoji 12. seji, dne 17. 11. 2016, sprejel

PRAVILNIK O POVRAČILU STROŠKOV PZS
1. člen

Prostovoljno delo se v računovodskih izkazih ne vrednoti in ne evidentira, zato iz tega naslova PZS ne more imeti stroškov, niti prihodkov. 
V primeru, da je vrednotenje prostovoljnega dela nujno zaradi povračila v okviru sofinanciranja projektov s strani državnih institucij 
oziroma institucij EU, se vrednotenje prostovoljnega dela opravi zunajbilančno.
Kot stroški se evidentirajo povračila stroškov prostovoljcem, ki so izvedena v skladu s tem pravilnikom in drugimi akti PZS. Prostovoljci 
imajo pravico do nadomestila materialnih stroškov, povezanih z izvedbo programa PZS. Obseg, oblike in višino nadomestil določijo 
pristojni organi PZS. 

2. člen
V skladu z določili Zakona o dohodnini se osebam, ki sodelujejo prostovoljno oziroma na podlagi vabila ali poziva v dejavnostih in organih 
društev in njihovih zvez zaradi uresničevanja ciljev oziroma namenov, zaradi katerih so društva, oziroma zveze ustanovljene, povrnejo 
stroški do višine, ki so določeni v Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (odslej Uredba), 
oziroma v drugem predpisu. 

3. člen
Višina nadomestila za povračilo stroškov prevoza se določa do višine, ki je v skladu z Uredbo, oziroma jo določi Predsedstvo PZS s posebnim 
sklepom, vendar višina nadomestil v nobenem primeru ne sme biti višja kot je določeno z Uredbo. Za udeležbo na sejah organov PZS se 
povračilo potnih stroškov obračunava po znižani polovični višini kilometrine.

4. člen
Dnevnica se obračuna kot povračilo stroškov prehrane pri opravljanju dejavnosti PZS. Za udeležbo na sejah organov se dnevnice ne 
obračunavajo. Natančna merila za obračun dnevnic in njihovo višino določi Predsedstvo PZS s posebnim sklepom, vendar ta ne sme biti 
višja, kot je določeno z Uredbo.

5. člen
Povračilo stroškov prenočevanja se lahko opravi samo na podlagi verodostojne knjigovodske listine. V kolikor zaradi lokalnih običajev v 
tujini ni bilo mogoče pridobiti verodostojnega računa za prenočevanje, ki bi se glasil na PZS, prineseni račun oziroma drugo potrdilo o 
plačilu potrdi generalni sekretar PZS.

6. člen
Potni stroški se lahko obračunajo le na podlagi verodostojnega potnega naloga, ki ga pred napotitvijo na pot izda pristojni delavec v strokovni 
službi PZS v programu Naveza, po odobritvi načelnika komisije. Potni nalog podpiše generalni sekretar PZS, oziroma od njega pooblaščena 
oseba. Potne naloge generalnega sekretarja PZS in potne naloge za tujino podpisuje predsednik PZS oziroma od njega pooblaščena oseba. 
Vsi uporabniki potnih nalogov morajo ob poračunu potnega naloga priložiti pisno poročilo o dogodku, ki je bil povod za izdajo naloga, 
če ni že iz narave poti ali drugih dokumentov razvidna aktivnost posameznika na taki poti. Za potovanja v tujino je ustrezno vsebinsko 
potno poročilo obvezno, brez njega se zadrži izplačilo potnega naloga. 

7. člen
Prostovoljci PZS so lahko upravičeni tudi do nadomestila za uporabo lastnih sredstev, ki jih uporabljajo v okviru dejavnosti PZS. Za katera 
lastna sredstva se bo izplačevalo nadomestilo, po kakšnih kriterijih in v kakšni višini, določi Predsedstvo PZS ali izvršni odbor komisije, 
h kateremu izda soglasje Predsedstvo PZS. Nadomestila se lahko izplačujejo za uporabo sredstev, ki so značilna, nujna in običajna za 
opravljanje določenega prostovoljskega dela. Nadomestilo se obračuna po dejanskih stroških, če so ti izkazani z dokazili, ali v pavšalnem 
znesku na podlagi izračuna realnih stroškov. Nadomestilo ne sme preseči zneska, ki je določeno z Zakonom o prostovoljstvu, in sicer 20 
% povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji v januarju preteklega leta. 
Kot taka nadomestila se štejejo zlasti:
•	uporaba	zasebnega	mobilnega	telefona	za	dejavnosti	PZS,
•	uporaba	tehnične	opreme	za	izvajanje	planinske	dejavnosti.
V kolikor je prostovoljcu odobren službeni mobitel, se mu le-ta izroči z zapisnikom, v katerem se določi tudi najvišji dovoljen znesek računa, 
ki ga povrne PZS. Če račun v posameznem mesecu preseže ta znesek, imetnik povrne PZS  presežene stroške. 

8. člen
Zaščitna sredstva, ki jih pri svojem delu uporabljajo prostovoljci, so strošek PZS, v kolikor so odobrena s strani pristojnega organa PZS in 
generalnega sekretarja PZS, ter potrebna za varovanje življenja in zdravja prostovoljcev. Kot taka se štejejo zlasti ustrezna delovna obleka 
in obutev ter osebna varovalna oprema.

9. člen
Kot strošek se evidentira tudi nabava uniform in drugih promocijskih oblačil za prostovoljce po sklepu Predsedstva PZS, komisije ali 
odbora PZS. Uniforma oz. druga promocijska oblačila se z upravičencu izročijo z reverzom. PZS ob rednem letnem popisu preveri stanje 
uniform in drugih promocijskih oblačil. Z vso opremo po tem členu je uporabnik dolžan ravnati skrbno in jo primerno vzdrževati ter jo 
uporabljati v okviru aktivnosti PZS. 

10. člen
Pravilnik se začne uporabljati naslednji dan po potrditvi na seji Upravnega odbora PZS. Takrat preneha veljati Pravilnik o povračilu potnih 
in drugih stroškov, ki je bil sprejet 12.11.2009.

Matej Planko, Bojan Rotovnik,
generalni sekretar PZS  Predsednik PZS
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Na podlagi določil Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1, UL RS 21/13, 78/13-popr.) in 30. in 60. člena Statuta PZS je Predsedstvo PZS na 
svoji 32. seji 4. 10. 2016 sprejelo, Upravni odbor PZS pa je na svoji 11. seji 6. 10. 2016 potrdil

PRAVILNIK 
O ORGANIZACIJI IN SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST V 
STROKOVNI SLUŽBI PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Pravilnik določa notranjo organizacijo dela in sistemizacijo delovnih mest v strokovni službi PZS, opredeljuje delovna mesta za posamezna 
področja dela, posebne pogoje in dodatna znanja ter razporeditev delovnih mest v tarifne razrede. 
Organizacija dela in sistemizacija delovnih mest v strokovni službi je v skladu z delitvijo dela med delavci in omogoča smotrno, uspešno 
in učinkovito izvajanje dejavnosti PZS, ki so opredeljene v Statutu PZS.
 
ORGANIZACIJA

2. člen
Strokovna služba je organizirana v okviru PZS. Razdelitev dela po posameznih področjih in oblikovanje organizacijske strukture izhaja 
iz Statuta PZS.
Strokovna služba opravlja strokovna, administrativna in tehnična dela za organe PZS in skrbi za centralni imenik članstva ter druga dela, 
ki izhajajo iz programa dela PZS.
Notranja organizacija, določena s tem pravilnikom, izhaja iz del, ki jih mora opraviti PZS za pravilno in smotrno izvajanje svoje dejavnosti. 
Strokovna služba se deli na: 
•	 učno središče, 
•	 administrativni del in 
•	 poslovni del. 

Delo se lahko organizira tudi v obliki projektov. Generalni sekretar PZS imenuje vodjo projekta, ki pripravi elaborat projekta, ki ga potrdi 
predsedstvo PZS. 

3. člen
Generalni sekretar PZS (v nadaljevanju generalni sekretar) je delavec s posebnimi pooblastili in odgovornostmi. V skladu z 59. členom 
Statuta PZS vodi in organizira delo ter odgovarja za poslovanje strokovne službe in v okviru svojih pristojnosti odgovarja za zakonito 
poslovanje PZS. Generalni sekretar v soglasju s predsedstvom PZS izdaja organizacijske predpise in navodila za dosledno izvajanje nalog 
strokovne službe.

4. člen
Zap.št. DELOVNO MESTO TARIFNI RAZRED

1. Generalni sekretar Individualna pogodba

2. Poslovni sekretar VI.

3. Samostojni strokovni delavec VII.

4. Samostojni strokovni delavec v učnem središču VI.-VII.

5. Samostojni strokovni delavec za založniško dejavnost V. – VI.

6. Samostojni strokovni delavec za finance in računovodstvo VII.

7. Referent V.

PZS se lahko prijavi na razpise s področja aktivne politike zaposlovanja. Z ustreznim kandidatom se sklene pogodba o zaposlitvi v skla-
du s pogoji razpisa. 

Število delavcev za posamezno delovno mesto določi generalni sekretar glede na zahteve delovnega procesa in razpoložljiva finančna 
sredstva, določena v finančnem načrtu. 
  

5. člen 
Delovne naloge in odgovornosti delavcev so natančno navedene v opisu delovnega mesta – Katalog delovnih mest, ki je Priloga I. tega 
pravilnika. Poleg navedenih nalog pa velja za vse  delavce:
•	 da strokovno, odgovorno in učinkovito opravljajo svoje delovne dolžnosti,
•	 v sodelovanju z načelniki komisij in vodji odborov pripravljajo in predlagajo delovni program in so odgovorni za njegovo pravoča-

sno realizacijo,
•	 skladno z veljavno zakonodajo odgovarjajo za zaščito podatkov, ki predstavljajo poslovno tajnost in varstvo osebnih podatkov,
•	 v sodelovanju z načelniki komisij in vodji odborov pripravljajo poročila o izpolnjevanju programov dela komisij in odborov.
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Za svoje delo odgovarjajo generalnemu sekretarju.

Generalni sekretar s sklepom imenuje svojega namestnika. 

6. člen 
Strokovni delavci v učnem središču morajo imeti poleg ustrezne splošne izobrazbe, ki jo določa sistemizacija delovnih mest v strokovni 
službi, tudi ustrezno planinsko usposobljenost strokovnega delavca 3 v športu ali usposobljenost strokovnega delavca 2 v športu in 10 let 
delovnih izkušenj na področju, ki ga zajema delovno mesto. Ustrezno planinsko usposobljenost si mora pridobiti najpozneje v treh letih 
po zaposlitvi, v kolikor je ob sklenitvi zaposlitve še nima.

Pridobljena nacionalna poklicna kvalifikacija gorskega vodnika se priznava kot ustrezna planinska usposobljenost, prav tako lahko 
nadomesti eno stopnjo pridobljene strokovne izobrazbe.  

Enega  izmed strokovnih delavcev v učnem središču generalni sekretar s sklepom imenuje za vodjo.

Strokovni delavci v učnem središču so po položaju člani izvršnega odbora komisije, za katero izvajajo strokovna dela, vendar brez glaso-
valne pravice.

TARIFNI RAZREDI
7. člen

Delovna mesta so razvrščena v naslednje tarifne razrede:
IV.  TARIFNI RAZRED
V.  TARIFNI RAZRED – ZAHTEVNA DELA
VI.  TARIFNI RAZRED – ZELO ZAHTEVNA DELA
VII.  TARIFNI RAZRED – VISOKO ZAHTEVNA DELA

SISTEMIZACIJA DELOVNIH MEST
8. člen

Sistemizacija delovnih mest vsebuje seznam delovnih mest, na katera se razporedi zaposlene delavce. Za vsako delovno mesto je sesta-
vljen opis del in nalog na enotnem obrazcu. Sistemizacija delovnih mest in opisi delovnih mest določajo pogoje za zasedbo posameznih 
delovnih mest.
Pri smeri izobrazbe je v opisu delovnih mest določena optimalna smer izobrazbe, pri vsakem delovnem mestu pa se lahko upošteva tudi 
enakovredna alternativna druga ustrezna smer, v kolikor ni z zakonom ali internim aktom PZS drugače določeno.
V opisu delovnih mest so opredeljeni vrsta del, pričakovanja in odgovornosti posameznega delavca, ki s svojim delom pripomore k 
uspešnemu delu PZS. 
Poleg nalog delovnega mesta je delavec dolžan opravljati tudi druga dela, ki so potrebna za nemoteno izvajanje delovnega procesa PZS, 
da se prepreči morebitna škoda in da ne bi prišlo do motenj v delovnem procesu. Pri tem je treba upoštevati znanja in zmožnosti delavca 
ter zakonska določila o varnosti in zdravju pri delu.

METODOLOGIJA ZA OPISE DELOVNIH MEST
9. člen

V opisu delovnega mesta so navedene naloge delovnega mesta, ki se opredelijo kot zaokrožene celote različnih delovnih opravil, pri tem 
pa upoštevamo načelo splošnosti, preprostosti in natančnosti. 
Delovne naloge, ki so občasne ali enkratne narave, se v opisu delovnega mesta ne navajajo.
 
Opis delovnega mesta mora vsebovati naslednje elemente:
1. številka delovnega mesta,
2. naziv delovnega mesta ,
3. notranja organizacijska enota,
4. tarifni razred,
5. zahtevana izobrazba,
6. poskusno delo,
7. delovne izkušnje,
8. posebna dodatna funkcionalna znanja,
9.  zahteve delovnega mesta,
10. obseg dela ,
11. vsebina dela – delovne naloge,
12. odgovornost,
13. delovne razmere,
14. druge posebnosti delovnega mesta.

Opisi delovnih mest za posamezna dela so Priloga I. tega pravilnika. 
Opis delovnega mesta je zgolj okvirna osnova za opravljanje delovnih nalog, pri čemer je delavec dolžan opravljati vsa dela in naloge 
delovnega mesta skladno s potrebami delovnega procesa in navodili nadrejenega.



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 21

PLAČILO ZA DELO
10. člen

Plačilo za delo po pogodbi o zaposlitvi se ureja v skladu z odredbo o plačah v strokovni službi, ki jo izda generalni sekretar. 
Plača je sestavljena iz osnovne plače in dodatkov.  

NAPREDOVANJE V OKVIRU DELOVNEGA MESTA
11. člen

Zaposleni delavci lahko v okviru delovnega mesta, na katerega so razporejeni, napredujejo. Natančne pogoje in navodila za napredova-
nje pripravi generalni sekretar in jih potrdi Predsedstvo PZS. 
Za ocenjevanje letne delovne uspešnosti se izvedejo letni razgovori, ki jih opravi generalni sekretar. O poteku razgovora se vodi zapisnik, 
ki se hrani v kadrovski mapi zaposlenega. 

ORGANIZACIJSKI PREDPISI IN NAVODILA
12. člen

Generalni sekretar za nemoteno in uspešno delo izdaja pisna ali ustna organizacijska navodila. Kot organizacijska navodila veljajo tudi 
sklepi organov PZS.
Navodilo mora biti izdano v okviru splošnih in internih aktov ter določil zakonov.
Delavec si mora v primeru, ko za izpolnitev nalog nima zadostnih navodil ali potrebnega znanja, priskrbeti dodatna navodila. 

13. člen
Zaposleni delavci so odgovorni opravljati delo vestno in pošteno ter pri tem upoštevati pravila stroke in dejanske podatke. 

Strokovni delavci so dolžni opozoriti vodjo organa PZS, če menijo, da je katera izmed odločitev ali ukrepov tega organa v nasprotju z 
internimi akti ali zakonodajo. Če vodja organa opozorila ne upošteva, so dolžni o tem seznaniti generalnega sekretarja.

SODELOVANJE V STROKOVNI SLUŽBI IN NADOMEŠČANJE
14. člen

Generalni sekretar skrbi za koordinacijo dela med zaposlenimi delavci, načelniki komisij, vodji odborov in člani predsedstva  PZS. 
Medsebojno nadomeščanje odsotnosti delavcev PZS  določi generalni sekretar. 
Za primer odsotnosti delavcev se morajo strokovni delavci usposabljati tudi za potrebe nadomeščanja, in sicer v skladu z letnim progra-
mom dela strokovne službe PZS.
V primeru delavčeve odsotnosti, daljše od enega meseca, se na to delovno mesto začasno zaposli drugega delavca, pri tem je treba upo-
števati znanja in zmožnosti delavca ter zakonska določila o varnosti in zdravju pri delu.

USKLAJEVANJE DELA
15. člen

Usklajevanje dela v strokovni službi izvaja generalni sekretar na kolegijih, ki jih skliče praviloma enkrat tedensko. 
Na kolegiju lahko sodelujejo tudi drugi člani PZS, če jih povabi generalni sekretar. 

16. člen
Na sejah kolegija se obravnavajo in usklajujejo predvsem:
•	 programi dela in prednostne naloge,
•	 izpolnjevanje programskih nalog in izvajanje sprejetih sklepov organov PZS,
•	 priprava stališč do posameznih strokovnih vprašanj in odločitev.

17. člen
Strokovni delavci so dolžni s sklepi, nalogami, zaključki seznaniti načelnika komisije PZS ali vodjo odbora, za katerega so pristojni, če se 
izvajanje posameznih nalog nanaša na delo komisije PZS ali odbora.

SPREMEMBE V SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST
18. člen

Sistemizirana delovna mesta, sprejeta v skladu s 30. in 60. členom Statuta PZS, zagotavljajo nemoteno izvajanje nalog, določenih z le-
tnim programom dela in finančnim načrtom PZS. Generalni sekretar skrbi za nemoteni delovni proces v strokovni službi PZS.

19. člen
Predlog za določitev oziroma ukinitev delovnih mest pripravi in predlaga generalni sekretar in mora temeljiti na strokovni podlagi ob 
upoštevanju obsega del in finančnih zmožnosti PZS.

IZOBRAŽEVANJE DELAVCEV
20. člen

Generalni sekretar ima v skladu s potrebami delovnega mesta pravico in dolžnost poslati delavca na izobraževanje in izpopolnjevanje. 
Delavec ima pravico in dolžnost, da se izobražuje za potrebe delovnega procesa, lahko pa tudi sam izraziti željo po izobraževanju.
Trajanje in potek izobraževanja ter ostale pravice med izobraževanjem in usposabljanjem ter po njem se določijo s posebno pogodbo. 
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21. člen
Delavci se razporedijo na delovna mesta v skladu s tem pravilnikom po začetku veljavnosti pravilnika. 
Nove pogodbe o zaposlitvi izda generalni sekretar, podpiše pa predsednik PZS v skladu z ZDR-1.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen

Organizacija in sistemizacija se lahko spreminjata skladno s postavljenimi cilji in finančnim stanjem, v katerem se nahaja PZS in potre-
bami delovnega procesa.
Spremembe sistemizacije z določanjem novih delovnih mest oziroma ukinjanjem starih na predlog generalnega sekretarja  sprejema 
Predsedstvo PZS, Upravni odbor PZS pa daje soglasje.

23. člen
Vsi strokovni delavci, zaposleni v učnem središču, morajo ustrezno planinsko usposobljenost strokovnega delavca v športu pridobiti 
najpozneje v treh letih od sprejetja tega pravilnika.

24. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati dosedanji Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest PZS, ki je bil sprejet 
24. 11. 2005, popravki z dne 9. 3. 2006 ter spremembe in dopolnitve, ki so bile sprejete 28. 10. 2010.

25. člen
Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v strokovni službi PZS začne veljati osmi dan po potrditvi na Upravnem odboru 
PZS.  

Ljubljana, 6. 10. 2016

Matej Planko,          Bojan Rotovnik,
generalni sekretar PZS         predsednik PZS
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Dokumenti s področja Komisije za gorske športe
Na podlagi 3. odstavka 34. člena Statuta Planinske zveze Slovenije, je zbor KGŠ dne 21. 6. 2016 sprejel Pravilnik Komisije za gorske športe. 
Upravni odbor PZS je na podlagi 1. odstavka 32. člena Statuta PZS podal soglasje na svoji seji, dne 17. novembra 2016.

PRAVILNIK KOMISIJE ZA GORSKE ŠPORTE
PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE

1. člen
(Komisija za gorske športe PZS)

(1) Komisija za gorske športe (KGŠ)  je stalna komisija, ki v okviru Planinske zveze Slovenije (PZS), ki skrbi za aktivnosti in razvoj drugih 
tekmovalnih gorskih športov, ki niso organizirani v lastni komisijo PZS.
(2) KGŠ zastopa interese in usklajuje delo odsekov društev, ki gojijo tekmovalno ledno plezanje in tekmovalno turno smučanje in druge 
tekmovalne gorske športe v okviru področja dela.
(3) KGŠ deluje samostojno v okviru na skupščini PZS sprejetega letnega vsebinskega in finančnega plana.

2. člen
(namen in cilji)

(1) Namen in cilji KGŠ so predvsem, da:
•	 skrbi za razvoj in širjenje tekmovalnega lednega plezanja in tekmovalnega turnega smučanja v Sloveniji;
•	 zagotavlja pogoje za vrhunsko tekmovalno ledno plezanje in vrhunsko tekmovalno turno smučanje v Sloveniji;
•	 predstavlja slovensko tekmovalno ledno plezanje in tekmovalno turno smučanje;
•	 določa sistem državnih tekmovanj, predpisuje pogoje za nastopanje v njih, jih organizira in vodi;
•	 skrbi za usposabljanje strokovnih delavcev v športu in drugih kadrov na področju lednegamplezanja in turnega smučanja;
•	 spodbuja dosledno upoštevanje naravovarstvenih omejitev pri izvajanju treningov in tekmovanj v gorskih športov v naravi.
•	 spodbuja ledno plezanje in turno smučanje mladih;
•	 v okviru PZS sodeluje z Mednarodnim združenjem planinskih organizacij (UIAA) in Mednarodno turnosmučarsko zvezo (ISMF),
•	 sodeluje z drugimi  organi PZS;
•	 na področju tekmovalnih gorskih športov promovira fair-play in antidopinška načela,
•	 spoštuje in varuje statut, predpise, navodila in odločbe ISMF, UIAA in PZS ter zagotavlja, da jih spoštujejo tudi njeni člani.

(2) vse navedene naloge lahko KGŠ izvaja tudi za druge tekmovalne gorske športe, ki se s sklepom zbora KGŠ umestijo v področje dela KGŠ.

3. člen
(dejavnosti in naloge)

(1) Dejavnosti in naloge KGŠ so predvsem, da:
•	 normativno ureja, organizira in vodi  tekmovalno ledno plezanje in tekmovalno turno smučanje v Sloveniji;
•	 v skladu s tem pravilnikom prireja in nadzira  tekmovanja v Sloveniji;
•	 v skladu s tem pravilnikom sprejema odločitve, izvršuje odločitve UIAA, ISMF, UO PZS in Skupščine PZS s področja delovanja ko-

misije ter o tem obvešča odseke;
•	 normativno ureja vprašanja, ki se nanašajo na registracijo in status tekmovalcev v lednem plezanju in turnem smučanju, strokovne 

kadre in druga vprašanja, ki so povezana s tekmovanji v lednem  plezanju in turnem smučanju v Sloveniji;
•	 dosledno uveljavlja in izvaja fair-play ter prepoved dopinga v tekmovalnih gorskih športih;
•	 izbira člane slovenskih reprezentanc, organizira skupne priprave ter udeležbo na mednarodnih tekmovanjih;
•	 organizira in nudi pomoč pri organizaciji domačih in mednarodnih tekmovanj v lednem plezanju in turnem smučanju v Sloveniji;
•	 organizira usposabljanja za pridobitev nazivov strokovnih delavcev v športu in druga usposabljanja s področja lednega plezanja in 

turnega smučanja;

4. člen
(člani KGŠ)

(1) Člani KGŠ so vsi registrirani odseki in drugi kolektivi društev, ki gojijo tekmovalno ledno plezanje in tekmovalno turno smučanje in druge 
tekmovalne gorske športe ter usposabljajo svoje člane, izvajajo treninge in se udeležujejo tekmovanj,  organizirajo plezalne izlete in tabore.
(2) Oblike kolektivov, ki se lahko vključujejo v KGŠ so:
•	 odsek je temeljna oblika izvajanja dejavnosti gorskih športov v okviru društva. Odsek ustanovi oziroma ukine  matično društvo.
•	 sekcija je prehodna organizacijska oblika, ki nastane za poživitev dejavnosti gorskih športov znotraj društva, ki je član PZS in nima 

pogojev za trajno samostojno delovanje.
•	 klub je oblika izvajanja dejavnosti gorskih športov kot samostojna pravna oseba.(3) Odseki in drugi kolektivi se o članstvu odločajo 

prostovoljno in neodvisno.

5. člen
(pravice članov)

(1) Odseki in drugi kolektivi s članstvom pridobijo pravice, da:
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•	 so pravočasno obveščeni o sklicu zbora KGŠ in seznanjeni z njegovim dnevnim redom;
•	 sodelujejo pri delu zbora KGŠ in izvršujejo volilno pravico;
•	 lahko s svojimi predlogi vplivajo na oblikovanje dnevnega reda zbora KGŠ;
•	 predlagajo kandidate za voljene funkcije KGŠ;
•	 so sproti obveščeni o delu organov KGŠ;
•	 seznanjajo KGŠ o svojih problemih in potrebah ter, če je izvedljivo, od nje dobivajo strokovno in organizacijsko pomoč;
•	 sodelujejo na tekmovanjih, ki jih prireja KGŠ, ter zagotavljajo enako tudi svojim članom in izvršujejo pravice, ki jih imajo na podlagi 

pravilnika in drugih aktov KGŠ;
•	 za svoje člane pridobijo možnost registracije in kategorizacije športnikov;
•	 se njihovi člani udeležijo usposabljanj KGŠ in
•	 izvršujejo druge pravice in ugodnosti, ki jih določi zbor KGŠ.

6. člen
(dolžnosti članov)

(1) Člani KGŠ imajo dolžnost, da:
•	 prispevajo k uresničevanju ciljev KGŠ;
•	 neodvisno in svobodno volijo svoje organe;
•	 da so njihovi člani hkrati tudi člani PZS;
•	 se ravnajo v skladu s tem pravilnikom, drugimi akti, odločitvami in navodili PZS, ISMF, UIAA in KGŠ ter da zagotovijo, da jih spo-

štujejo tudi njihovi člani;
•	 ažurno vodijo register svojih članov.

7. člen
(organi KGŠ)

(1) Stalni organi KGŠ so:
•	 zbor KGŠ;
•	 izvršni odbor KGŠ;
•	 načelnik KGŠ;

 (2) KGŠ ima dva strokovna odbora:
•	 strokovni odbor za ledno plezanje,
•	 strokovni odbor za tekmovalno turno smučanje.

 (3) Člani organov in načelnik KGŠ morajo biti izvoljeni svobodno in neodvisno na podlagi veljavnih volilnih pravil tega pravilnika. Član-
stvo v izvršnem odboru je nezdružljivo s članstvom v strokovnem odboru. Vodja strokovnega odbora je vabljen na seje izvršnega odbora.
(4) Člani organov se morajo izločiti iz postopkov odločanja, kjer zaradi konflikta interesov ni zagotovljena njihova nepristranskost in 
neodvisnost.

8. člen
(zbor KGŠ)

(1) Zbor KGŠ je najvišji organ KGŠ.
(2) Redni zbor KGŠ skliče načelnik KGŠ najmanj enkrat letno. Sklic zbora skupaj z gradivom mora biti objavljen na spletnih straneh KGŠ 
in poslan odsekom, ki so člani KGŠ, vsaj 15 dni pred datumom zbora. 
(3) Načelnik skliče izredni zbor v 30 dneh od podane zahteve predlagatelja sklica. Predlagatelj sklica zbora KGŠ je lahko upravni odbor PZS, vsaj 
tretjina registriranih odsekov KGŠ ali vsaj polovica članov IO KGŠ. Če načelnik v predpisanem roku ne skliče zbora, ga lahko skliče predlagatelj.
(4) Glasovalno pravico ima po en predstavnik člana KGŠ. Predstavnik je praviloma predsednik ali načelnik odseka oz. oseba, ki ga za 
zastopanje pisno pooblasti predsednik ali načelnik odseka.
(5) Zbor je sklepčen, če je prisotna vsaj tretjina predstavnikov registriranih društev KGŠ. Sklepi se sprejemajo z večino prisotnih.
(6) Zbor pri svojem delu smiselno uporablja Poslovnik o delu skupščine PZS.
(7) V kolikor je zbor nesklepčen, se skupščini PZS v potrditev predložijo programi dela in poročila, kot so bila predlagana za potrditev na zboru.

9. člen
(naloge in pravice Zbora KGŠ)

(1) Naloge in pravice zbora KGŠ so:
•	 sprejema pravilnik KGŠ, h kateremu izda soglasje UO PZS;
•	 sprejema tekmovalne pravilnike, h katerim izda soglasje UO PZS, 
•	 odloča o predlogu letnega vsebinskega in finančnega programa, ki ga sprejema skupščina PZS;
•	 potrjuje predlog letnega poročila KGŠ, ki ga sprejema skupščina PZS;
•	 potrjuje strategijo razvoja posameznih disciplin in dejavnosti lednega plezanja in turnega smučanja v Sloveniji;
•	 voli in razrešuje izvršni odbor KGŠ in načelnika KGŠ, h katerim izda soglasje UO PZS;
•	 sprejema druge dokumente, ki zadevajo delovanje vseh ali večine društev na področju tekmovalnih gorskih športov.

10. člen
(izvršni odbor KGŠ)

(1) Izvršni odbor KGŠ je izvršni organ za dejavnosti lednega plezanja in turnega smučanja znotraj PZS.
(2) Mandat izvršnega odbora KGŠ traja 4 leta. Mandat se prične na zboru KGŠ, na katerem je bil izvršni odbor izvoljen.



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 25

(3) Izvršni odbor sestavljajo načelnik in 4 do 6 članov.
(4) 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.

11. člen
(naloge izvršnega odbora KGŠ)

(1) Izvršni odbor vodi in usmerja:
•	 tekmovalni sistem;
•	 strategijo razvoja posameznih disciplin in dejavnosti lednega plezanja in turnega smučanja (letne in srednjeročne);
•	 strategijo organizacije mednarodnih tekmovanj.

(2) Izvršni odbor je odgovoren za pravočasno izdelavo  predloga letnega vsebinskega in finančnega načrta za zbor KGŠ
(3) Izvršni odbor KGŠ vodi register odsekov, tekmovalcev, trenerjev, inštruktorjev, vaditeljev, sodnikov, postavljalcev smeri in drugih 
strokovnih kadrov.
(4) Organizira usposabljanja inštruktorjev, trenerjev, sodnikov, postavljalcev smeri, opremljevalcev smeri in drugih strokovnih kadrov.
(5) Imenuje in razrešuje selektorje članske in mladinske državne reprezentance.
(6) Imenuje vodstva aktivnosti KGŠ, ki so izven rednih nalog izvršnega odbora KGŠ.(7) Sprejema tekmovalni pravilnik državnega prvenstva.
(7) Razpisuje in usklajuje organizacijo tekmovanj.
(8) Organizira domača in mednarodna tekmovanja v lednem plezanju in turnem smučanju.
(9) Lahko ocenjuje delo strokovnega sodelavca PZS in poroča generalnemu sekretarju PZS.
(10) Skrbi za državne reprezentance in druge vrhunske tekmovalce v lednem plezanju in turnem smučanju.
(11) Izvaja preventivo za varnejše plezanje in varstvo narave.
(12) S soglasjem predsedstva PZS imenuje in razrešuje predstavnike KGŠ v strokovnih organih drugih organizacij.
(13) Sodeluje z ostalimi organi PZS.
(14) Sodeluje z izobraževalnimi in raziskovalnimi ustanovami s področja dela KGŠ.
(15) Imenuje začasne delovne skupine.
(16) Sprejema pravilnike, ki določajo delovanje organiziranega lednega plezanja in turnega smučanja.
(17) Pripravlja predloge za podelitev priznanj PZS, skladno s Pravilnikom o priznanjih PZS.
(18) Podeljuje priznanja najuspešnejšim lednim plezalcem in turnim smučarjem na tekmovanjih in drugim posameznikom, ki so najbolj 
zaslužni za razvoj tekmovalnega lednega plezanja in tekmovalnega turnega smučanja.
(19) Izvaja druge strokovne in organizacijske naloge, ki so širšega pomena za razvoj lednega plezanja in turnega smučanja v Sloveniji, ki 
so vključene v letne programe dela.

12. člen
(načelnik KGŠ)

(1) Naloge načelnika KGŠ:
•	 vodi  in predstavlja KGŠ;
•	 sklicuje in vodi seje izvršnega odbora KGŠ;
•	 sklicuje zbor KGŠ;
•	 nadzoruje izvajanje sklepov;
•	 vodi in usklajuje izdelavo predloga letnega vsebinskega in finančnega načrta KGŠ;
•	 vodi in usklajuje izdelavo letnega poročila KGŠ;
•	 sprejema odločitve o stvareh manjšega pomena in rešuje tekočo problematiko;
•	 redno sodeluje z generalnim sekretarjem PZS;
•	 redno sodeluje v delu predsedstva PZS, UO PZS in na skupščini PZS;
•	 ima pooblastilo za izvajanje na skupščini sprejetega letnega vsebinskega in finančnega programa KGŠ;
•	 odgovarja za namensko porabo finančnih sredstev.

(2) Načelnik izmed članov izvršnega odbora izbere namestnika, ki mu pomaga pri vodenju KGŠ in ga nadomešča v primeru odsotnosti. 
Izbiro namestnika z ugotovitvenim sklepom potrdi izvršni odbor KGŠ. Načelnik lahko izbiro namestnika kadarkoli prekliče.

13. člen
(volitve načelnika in članov izvršnega odbora KGŠ)

(1) Volilni zbor se izvede vsake 4 leta.
(2) Kandidacijski postopki za izvedbo volitev začnejo teči najprej tri mesece in se zaključijo najmanj 45 dni pred iztekom mandata.
(3) Kandidate predlagajo odseki, ki so člani KGŠ. Kandidati za načelnika pripravijo program dela.
(4) Volitve so javne. Zbor lahko določi, da so volitve tajne.
(5) Vsak predstavnik odseka lahko pri volitvah načelnika voli enega kandidata, pri volitvah članov izvršnega odbora pa lahko voli največ 
toliko kandidatov, kolikor je prostih mest v izvršnemu odboru. Posameznemu kandidatu predstavnik odseka lahko nameni en glas.
(6) Za načelnika je izvoljen tisti kandidat , ki prejme več kot polovico glasov. Za člane izvršnega odbora so izvoljeni tisti kandidati, ki prejmejo 
več kot polovico glasov in hkrati največ glasov, glede na število mest v izvršnem odboru. V primeru, da po teh pogojih ni izvoljenih toliko
kandidatov, kot je najmanj predpisanih mest, se izvede drugi krog med neizvoljenimi kandidati za preostala mesta.
(7) V primeru predčasnega prenehanja mandata načelnika KGŠ ali več kot tretjine članov izvršnega odbora, se izvedejo nadomestne volitve 
za popolnitev sestave na zboru KGŠ v roku 3 mesecev. V primeru predčasnega prenehanja mandata manj kot tretjine članov izvršnega 
odbora KGŠ, se nadomestne volitve izvedejo na naslednjem rednem zboru KGŠ. Na nadomestnih volitvah se izvoli kandidate za obdobje 
do zaključka rednega mandata, ki ga nadomeščajo.
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14. člen
(slovenski reprezentanci)

(1) V okviru KGŠ delujeta slovenske reprezentance v lednem  plezanju in turnem smučanju (članska in mladinska).
(2) Vsako od reprezentanc vodi selektor reprezentance, ki ga imenuje in razrešuje izvršni odbor KGŠ.
(3) Delovanje reprezentanc je lahko urejeno v poslovnikih o delu slovenskih reprezentanc, ki ju na predlog strokovnih odborov sprejme 
izvršni odbor KGŠ.
(4) Poleg vodenja reprezentance in nalog določenih v poslovniku o delu slovenskih reprezentanc, sta selektorja reprezentanc zadolžena 
tudi za izdelavo letnega načrta  in letnega poročila reprezentance.

15 člen
(strokovni odbori)

(1) Strokovni odbori so strokovna telesa, ki jih  za strokovna vprašanja imenuje izvršni odbor KGŠ. 
(2)KGŠ ima Strokovni odbor za tekmovalno ledno plezanje in strokovni odbor za tekmovalno turno smučanje.
(3) Strokovni odbor sestavlja do 5 uveljavljenih strokovnjakov na področju lednega plezanja oz.  turnega smučanja.
(4) Strokovne komisije so pristojne za pripravo sprememb tekmovalnega pravilnika, potrditev letnega načrta reprezentanc in drugih 
pomembnih strokovnih vprašanj.

16. člen
(strokovni sodelavec KGŠ)

(1) Strokovni sodelavec KGŠ nudi strokovno in administrativno‐tehnično pomoč, sodeluje na sejah izvršnega odbora in po potrebi tudi 
na sejah strokovnih odborov.

17. člen
(disciplinski ukrepi)

(1) O disciplinskih ukrepih odloča izvršni odbor KGŠ. Na odločitev izvršnega odbora KGŠ je možna pritožba na UO PZS. Odločitev UO 
PZS je dokončna.
(2) Izrečeni ukrepi, ki morajo biti izdani v pisni obliki, so lahko:
•	 opomin;
•	 javni opomin;
•	 prepoved nastopanja za določen čas (ne daljši od enega leta);
•	 prepoved organiziranja tekem za določen čas (ne daljši od enega leta);
•	 prepoved opravljanja dolžnosti za določen čas (ne daljši od enega leta);
•	 odvzem naslova ali priznanja;
•	 odvzem licence.

(3) Za prekrške storjene v posebno oteževalnih okoliščinah, ko je storilec pri izvršitvi prekrška pokazal posebno odločnost, vztrajnost ali 
brezobzirnost ali je povzročil posebno težke posledice se lahko izreče kazen trajne prepovedi tekmovanja ali opravljanja dolžnosti.

18. člen
(veljavnost pravilnika)

(1) Ta pravilnik začne veljati z objavo na spletni strani PZS. 

Jasna Pečjak,   Bojan Rotovnik,
načelnica KGŠ PZS  predsednik PZS
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Dokumenti s področja Komisije za planinske poti
Fundacija za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju FŠO) objavlja na podlagi Pravilnika o pogojih, merilih 
in postopku za razporeditev sredstev FŠO (Uradni list RS, št. 92/07 ter spremembe in dopolnitve) letni program dela, s katerim se med 
drugim razdelijo sredstva za področje gradnje športnih objektov, med katere sodijo tudi planinske poti. 

Planinska zveza Slovenije (v nadaljevanju PZS) objavlja:

Merila za vrednotenje kandidatur za sofinanciranje iz sredstev 
Fundacije za šport s področja gradnje športnih objektov na področju 
Planinstva – planinske poti (v nadaljevanju Merila)

1. Člen (splošno)
Ta Merila določajo kriterije za izdajo priporočil PZS in kriterije za vrednotenje kandidatur za sofinanciranje iz sredstev Fundacije za šport 
s področja gradnje športnih objektov na področju Planinstva – planinske poti. Na poziv FŠO PZS kot panožna nacionalna športna zveza 
pripravlja predlog razvrstitve prejetih vlog po prioritetah.

2. Člen (priporočilo PZS)
FŠO pri svojem razpisu daje prednost programom in projektom z večjim javnim interesom. Ta se izraža kot sam program panožne zveze 
ali kot skladnost projekta s programom in usmeritvami panožne zveze. 

Prioriteto imajo projekti, ki rešujejo, ki imajo širši učinek, predstavljajo zahtevnejša dela in ki sledijo določbam Zakona o planinskih poteh.
 
PZS izda priporočilo za projekt, če je vloga v skladu z vsebino in namenom dejavnosti planinskih društev in usmeritvami, ki jih je sprejela 
Planinska zveza Slovenije

PZS bo podala priporočila in nadalje ovrednotila le po eno vlogo posameznega planinskega društva. 

3. Člen (vrednotenje vlog)
Kriteriji Št. točk Opis točkovanja
1. Kategorija prijavitelja 30 Vloga, ki jo prijavi PZS

20 Vloga, ki jo pripravi skrbnik planinske poti s sklenjeno skrbniško pogodbo
10 Vloga, ki jo pripravi drug skrbnik planinske poti

2. Kategorizacija planinskih poti  30 Pretežen del planinskih poti v projektu zajemajo zelo zahtevne planinske poti
20 Pretežen del planinskih poti v projektu zajemajo zahtevne planinske poti
10 Pretežen del planinskih poti v projektu zajemajo lahke planinske poti

3. Zahtevnost del 40 Projekt zajema pretežno zahtevna tehnična dela (nameščanje varoval, jeklenic…)
30 Projekt zajema pretežno gradbena tehnična dela (izdelava stopnic, protierozijske zaščite, sanacijo 

bližnjic…)
20 Projekt zajema pretežno čiščenje planinske poti (odstranjevanje zarasti…)
10 Projekt zajema pretežno označevanje planinskih poti

4. Izvajanje Zakona o planinskih poteh 10 Projekt vključuje aktivnosti za realizacijo prej neizvedenih nalog, ki izhajajo iz Zakona o planinskih 
poteh

5. Izpolnjevanje obveznosti do PZS 10 Izpolnjevanje obveznosti do PZS
6. Prejem sredstev FŠO 20 Planinsko društvo še ni prejelo sredstev FŠO

10 Planinsko društvo ni prejelo sredstev FŠO v zadnjih treh letih

Kriteriji pri posamezni točki se izključujejo in projekt lahko dobi točke le na eni izmed postavk pri posameznem kriteriju. 

Kriteriji so razvrščeni po pomembnosti. V kolikor dve ali več vlog dosežeta isto število točk, se za razvrstitev upošteva višje število doseženih 
točk pri pomembnejšem kriteriju. Če je pri dveh ali več vlogah točkovanje povsem identično po kriterijih, potem komisija za ocenjevanje 
ovrednoti celotno projektno dokumentacijo, po lastnem preudarku.

Točkovni sistem je namenjen vrednotenju izvedbe del na že obstoječih planinskih poteh. 

IO KPP PZS določi komisijo za ocenjevanje vlog na način, da se poleg petih članov (generalni sekretar, načelnik KPP, strokovni sodelavec 
KPP, dva voljena člana IO KPP) imenujeta tudi prvi in drugi namestnik, ki postaneta člana komisije v primeru, da kdo od članov komisije 
izhaja iz društva, ki je podalo vlogo na razpis FŠO. Morebitne pritožbe obravnava UO PZS, a pritožba ne zadrži odločitve oz. posredovanje 
mnenja na FŠO.

Načelnik KPP PZS: Predsednik PZS:
Igor Mlakar Bojan Rotovnik
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Dokumenti s področja Vodniške komisije
Na podlagi 3. odstavka 34. člena Statuta Planinske zveze Slovenije je Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, dne 29. novembra 2014, 
sprejel Pravilnik o organiziranosti vodnikov Planinske zveze Slovenije, h kateremu je Upravni odbor PZS na podlagi točke n 1. odstavka 
32. člena Statuta PZS podal soglasje na svoji seji, dne 15. januarja 2015, in Zbor predstavnikov vodniških odsekov, dne 28. novembra 2015, 
potrdil dopolnitev pravilnika, h kateri je UO PZS podal soglasje na svoji seji, dne 10. marca 2016, in Zbor predstavnikov vodniških odsekov, 
dne 26. novembra 2016, potrdil dopolnitev pravilnika, h kateri je UO PZS podal soglasje na svoji seji, dne 19. januarja 2017.

PRAVILNIK
o organiziranosti vodnikov Planinske zveze Slovenije
I. UVODNE DOLOČBE

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

2. člen
Obrazložitve nekaterih izrazov in kratic, uporabljenih v pravilniku:
•	 VPZS je prostovoljni vodnik Planinske zveze Slovenije: vsak član PD, ki je uspešno opravil s programom določeno strokovno uspo-

sabljanje, je kategoriziran pri Vodniški komisiji PZS in vpisan v register VPZS; je usposobljen strokovni delavec v športu na področju 
planinstva in je nosilec strokovnega naziva VPZS, ne glede na spol in ne glede na podeljeno kategorijo vodenja. 

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

3. člen
Osnovni subjekt organiziranega vodništva v okviru PZS po tem pravilniku je registriran VPZS. 

II. ORGANIZIRANOST VPZS
4. člen

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

Vodniški odseki 
5. člen

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

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

7. člen
Naloge vodniškega odseka so:
•	 organizira izlete, pohode, ture, vzpone, turne smuke, srečanja, tabore, orientacijska tekmovanja in druge oblike planinskega delovanja;
•	 organizira dejavnosti, pri katerih namenja posebno pozornost varnosti vodenja in varovanju narave;
•	 pripravlja in izvaja program v skladu s finančnim načrtom, ki ga potrdi UO PD;
•	 izvaja ali sodeluje pri izvajanju planinske šole in drugih planinskih usposabljanj;
•	 pripravlja program strokovne vodniške pomoči vrtcem in šolam na svojem območju;
•	 varuje lik VPZS in propagira varen in organiziran obisk gora;
•	 predlaga upravnemu odboru PD kandidate za VPZS;
•	 skrbi za strokovno opravljanje vodniškega pripravništva;
•	 skrbi za vsakoletno registracijo VPZS;
•	 skrbi za redno udeležbo VPZS na usposabljanjih in izpopolnjevanjih VPZS;
•	 v skladu s finančnim načrtom PD zagotavlja VPZS nadomestila za izvajanje dejavnosti, upoštevajoč stališča VK PZS;
•	 skrbi za povečevanje števila članov PD;
•	 obvešča matično PD, vodniški odbor in VK PZS o svojih aktivnostih;
•	 sodeluje in zastopa interese VPZS pri delu PD, vodniških odborov in VK PZS;
•	 sodeluje z drugimi odseki v PD in jim pomaga;
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•	 po načelu dobrega gospodarja skrbi za vodniško opremo, ki je v lasti PD; 
•	 razvija prostovoljno delo;
•	 analizira ter nadzira strokovnost in kakovost vodenja VPZS v svojem odseku;
•	 med člani izmenjuje izkušnje;
•	 voli načelnika oziroma predstavnika v vodniški odbor MDO PD;
•	 skrbi za redno registracijo pri VK PZS;
•	 opravlja druge dejavnosti v skladu s tem pravilnikom in drugimi pravnimi akti planinske organizacije.

Vodniški odbori meddruštvenega odbora planinskih društev 
8. člen

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

9. člen
Naloge VO MDO PD:
•	 spodbuja organizirane dejavnosti VPZS in vodniških odsekov, jih koordinira in ob tem namenja posebno pozornost varnosti vodenja 

in varovanju narave;
•	 usklajuje skupne vodniške akcije;
•	 načrtuje in izvaja osnovna, dodatna in nadaljevalna licenčna usposabljanja VPZS, v sodelovanju s strokovnim odborom VK PZS za 

usposabljanje;
•	 zastopa interese VPZS na območju, ki ga pokriva MDO PD;
•	 izvaja ali nudi pomoč pri izvedbi planinske šole v PD;
•	 izvaja mentorstvo vodniškim odsekom v ustanavljanju;
•	 promovira prostovoljno vodništvo;
•	 oblikuje in usklajuje skupna stališča do predlaganih dokumentov in gradiv VK PZS ter UO PZS;
•	 sodeluje s sosednjimi vodniškimi odbori in VK PZS;
•	 izvaja dejavnosti, ki so v skladu s tem pravilnikom in drugimi pravnimi akti PZS.

Zbor predstavnikov vodniških odsekov
10. člen 

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

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

12. člen
Volilni zbor se izvede vsake 4 leta, in sicer v istem letu kot redna volilna Skupščina PZS.
Kandidacijski postopki za izvedbo volitev začnejo teči najprej 6 mesecev in se zaključijo najmanj 45 dni pred iztekom mandata.
Komisijo za izvedbo kandidacijskih  postopkov ter neposredne volitve imenuje izvršni odbor VK PZS (v nadaljevanju IO VK). Komisija 
o delu poroča VK PZS in zboru. 
Kandidate predlagajo vodniški odseki. Kandidati za načelnika pripravijo predlog programa dela.
Za načelnika VK PZS oziroma IO VK in člane VK PZS oz. IO VK lahko kandidirajo samo registrirani VPZS. 
Volitve so praviloma tajne. 
Vsak predstavnik lahko posameznemu kandidatu nameni samo en glas. Predstavnik lahko voli največ toliko kandidatov, kot je razpisanih 
mest.
Izvoljen je kandidat za načelnika, ki prejme večino glasov. Izvoljeni so tisti kandidati za člane VK PZS oziroma IO VK, ki prejmejo največ 
glasov, glede na število mest v odboru.
Če zbor ne izvoli načelnika VK PZS in več kot polovice preostalih članov VK PZS, nadaljujejo z delom dosedanji organi, vendar najdlje 6 
mesecev, ko mora biti sklican ponovni - izredni zbor.
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13. člen
Zbor:
•	 sprejema in spreminja Pravilnik o organiziranosti VPZS in Pravilnik VPZS; soglasje podaja UO PZS;
•	 sprejema usmeritve za delo VPZS;
•	 odloča o predlogu letnega vsebinskega in finančnega  programa ter poročila VK PZS, ki ga potrjuje Skupščina PZS; 
•	 voli in razrešuje načelnika VK PZS oziroma IO VK in ostale člane VK PZS, razen tistih, ki so člani po funkciji;  soglasje k vodstvu VK 

podaja UO PZS; 
•	 sprejema poslovnik o delu zbora;
•	 imenuje organe zbora;
•	 sprejema pravilnike in druge akte v zvezi z vodništvom ter spremembe in dopolnitve; 
•	 na predlog VK PZS lahko izbriše registriranega VPZS s seznama  registriranih VPZS;
•	 opravlja druge naloge, ki so povezane z organizacijo in delovanjem VK PZS, v skladu s tem pravilnikom in Statutom PZS.

III. VODNIŠKA KOMISIJA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE

Vodniška komisija Planinske zveze Slovenije
14. člen

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

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

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

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

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

Izvršni odbor VK PZS
19. člen

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

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

21. člen
IO VK je pristojen, da:
•	 zagotavlja organizacijske, vsebinske in materialne pogoje za delovanje in razvoj vodništva kot oblike planinske dejavnosti;
•	 skrbi za usposabljanje strokovnih delavcev v športu na področju vodništva v planinstvu; 
•	 skrbi za povezovanje dejavnosti vodništva s komisijami znotraj PZS;
•	 skrbi za usklajenost programskih nalog s Statutom PZS, Častnim kodeksom slovenskih planincev, sklepi Skupščine PZS in UO PZS;
•	 razvija prostovoljno delo v PZS in predstavlja ter uveljavlja vodništvo PZS;
•	 izvršuje sklepe zbora; 
•	 pripravlja predlog dnevnega reda in gradivo za zbore;
•	 imenuje in razrešuje člane strokovnih odborov VK PZS;
•	 v imenovanje predlaga predstavnike VPZS v organe PZS ter s soglasjem predsedstva PZS v organizacije v Republiki Sloveniji in v 

mednarodne organizacije;
•	 pripravlja vsebinske in finančne načrte ter poročila o delu in finančna poročila za zbor;
•	 s programi oziroma usposabljanji sodeluje pri razpisih za sofinanciranje, ki jih razpisujejo vladne in nevladne organizacije v Republiki 

Sloveniji in drugod;
•	 sprejema programe usposabljanj, h katerim daje soglasje OUP;
•	 sprejema in potrjuje pravilnike, navodila in druge akte s svojega področja dela; 
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•	 podeljuje priznanja VK PZS in daje predloge za priznanja PZS;
•	 potrjuje delovne programe strokovnih odborov VK PZS;
•	 na predlog Strokovnega odbora za usposabljanje sprejema koledar usposabljanj;
•	 na predlog Strokovnega odbora za usposabljanje potrjuje vodstva usposabljanj;
•	 potrjuje poročila usposabljanj;
•	 poroča o usposabljanju OUP;
•	 enkrat letno poroča VK PZS in OUP o priznanih kategorijah iz  35. člena Pravilnika VPZS;
•	 pripravlja predloge standardov in normativov za povračilo stroškov ter nadomestil, potrjuje vsebino stroškov in določa njihove upra-

vičence;
•	 potrjuje kriterije za uvrstitev inštruktorjev in predavateljev na seznam, s katerega lahko izvajalci oziroma organizatorji usposabljanj 

VPZS izberejo predavatelje posameznih tem;
•	 potrjuje nakup in izdelavo literature ter drugih medijev s tematiko usposabljanj VPZS; 
•	 vodi register VO MDO PD;
•	 vodi register vodniških odsekov PD;
•	 določi pogoje za registracijo VO MDO PD in VO PD; 
•	 vodi register VPZS;
•	 sodeluje pri pripravi predloga opisa del in nalog strokovnega sodelavca VK PZS;
•	 sodeluje pri delu OUP ter ostalih organov PZS in organizacij s področja  usposabljanja VPZS;
•	 odloča o strokovnih zadevah vodništva in v primeru pritožb VPZS na sklepe strokovnih odborov;
•	 opravlja druge naloge s področja planinske dejavnosti VPZS v skladu s sklepi zbora ter sklepi UO PZS.

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

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

Osnovne zadolžitve članov IO VK 
24. člen

Načelnik IO VK redno sodeluje v delu predsedstva PZS in UO PZS ter izvaja na skupščini sprejeti letni vsebinski in finančni program. 
Odgovoren je za namensko porabo finančnih sredstev, vodi sestanke VK PZS oziroma IO VK, za katere pripravlja dnevni red, nadzoruje 
izvajanje sklepov in je podpisnik vseh dokumentov VK PZS in IO VK, v njegovi odsotnosti pa oseba, ki jo določi. Sprejema odločitve o 
stvareh manjšega pomena in rešuje tekočo problematiko. Odgovoren je za obveščanje javnosti znotraj PZS in predstavlja VK PZS in IO VK. 
Namestnik na podlagi sklepa VK PZS oz. IO VK nadomešča načelnika v njegovi odsotnosti.
Tajnik skrbi za izdelavo zapisnikov in ostalih pisnih aktov.
Ostali člani VK PZS oziroma IO VK opravljajo dela v skladu s sprejetimi zadolžitvami.

Strokovni odbori VK PZS
25. člen

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

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

Strokovni odbor  VK PZS za usposabljanje 
27. člen

Strokovni odbor VK PZS za usposabljanje (v nadaljevanju OU) ima naslednje naloge:
•	 pripravlja in vodi seznam inštruktorjev in predavateljev, s katerega lahko izvajalci oziroma organizatorji usposabljanja izberejo pre-

davatelje posameznih tem;
•	 pripravlja predloge tem, pripravlja in izvaja vsakoletne usklajevalne seminarje za inštruktorje in predavatelje ter potrjuje teme za 

dodatno licenčno usposabljanje VPZS;
•	 pripravlja predlog vodstev usposabljanj;
•	 organizira in izvaja usposabljanja VPZS ter usposabljanja za inštruktorje planinske vzgoje;
•	 pripravlja predloge sprememb in dopolnitev vseh aktov, obrazcev in navodil, ki urejajo vprašanja usposabljanja VPZS in jih posreduje 

v potrditev IO VK;
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•	 pripravlja predloge za odločanje o strokovnih zadevah vodništva;
•	 zagotavlja enotnost v procesu usposabljanja VPZS;
•	 pripravlja in dopolnjuje predloge programov za izvedbo usposabljanj VPZS in jih posreduje v potrditev IO VK;
•	 pri izvedbi usposabljanj VPZS sodeluje z vodniškimi odbori MDO PD in po potrebi sklicuje posvete z njihovimi predstavniki;
•	 daje predloge za nakup in izdelavo literature ter drugih medijev s tematiko usposabljanja VPZS;
•	 pripravlja analize dela VPZS, predavateljev in inštruktorjev;
•	 pripravlja analize poročil vodstev usposabljanj;
•	 pripravlja analize stanja na področju prostovoljnega vodništva;
•	 organizira promocijsko pomoč pri vodenju v PD, kjer nimajo VPZS, pomaga pripravnikom pri opravljanju pripravništva;
•	 opravlja še druge naloge v skladu s Pravilnikom VPZS in naloge, za katere ga zadolži VK PZS ali IO VK ali  zbor.

Strokovni odbor VK PZS za kategorizacijo in registracijo
28. člen

Strokovni odbor VK PZS za kategorizacijo in registracijo (v nadaljevanju OKR) ima naslednje naloge:
•	 potrjuje kandidatom za VPZS posamezne kategorije po zaključenem pripravništvu;
•	 odloča o priznanju oziroma potrjevanju kategorij iz 35. člena Pravilnika VPZS in enkrat letno o tem poroča IO VK PZS;
•	 potrjuje registracijo VPZS;
•	 pripravlja predloge ter spremembe in dopolnitve vseh aktov, obrazcev in navodil, ki zadevajo kategorizacijo  ter jih posreduje v potr-

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

Častno razsodišče vodnikov Planinske zveze Slovenije
28. a člen

Častno razsodišče vodnikov Planinske zveze Slovenije (v nadaljevanju: Častno razsodišče VPZS) sestavljajo trije člani, ki se volijo na 
Zboru z večino glasov prisotnih predstavnikov. Njihov mandat traja štiri leta. Če se število članov med trajanjem mandata zmanjša, se 
popolni z liste voljenih članov, ki na zboru niso bili izvoljeni, in sicer po številu prejetih glasov. Člani Častnega razsodišča VPZS ne smejo 
biti istočasno tudi člani IO VK. Predsednika in namestnika Častnega razsodišča VPZS izvolijo člani Častnega razsodišča VPZS izmed 
sebe z večino glasov.
Častno razsodišče VPZS ima naslednje naloge:
•	 obravnava kršitve vodnikov Planinske zveze Slovenije v skladu z Disciplinskim pravilnikom vodnikov Planinske zveze Slovenije,
•	 izreka disciplinske ukrepe vodnikom Planinske zveze Slovenije v skladu z Disciplinskim pravilnikom vodnikov Planinske zveze Slovenije.

Častno razsodišče VPZS sprejema odločitve soglasno.
Zasedanje Častnega razsodišča VPZS vodi njegov predsednik, v času njegove odsotnosti pa njegov namestnik.

Strokovni sodelavec VK PZS
29. člen

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

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

Priznanje VPZS
30 a. člen

Naziv častni vodnik PZS se podeli vodniku PZS za izjemen prispevek na področju prostovoljnega vodništva ali za vodništvo v okviru PZS 
in je poteklo vsaj 30 let od njegove prve registracije. 
Naziv častni vodnik PZS se lahko vodniku PZS podeli samo enkrat. 
Vsako leto se lahko podeli največ 5 nazivov častnega vodnika PZS.
Skupaj z listino se podeli tudi značka, ki je vodniška značka, obkrožena z zlatimi lipovimi listi, širokimi do 10 mm in napisom »ČASTNI 
VODNIK PZS«.
Predlog za podelitev priznanja lahko na podlagi razpisa poda društvo, ki je član PZS ali organ PZS. Sklep o podelitvi priznanj sprejme IO 
VK PZS.
Priznanja se podeli na Zboru predstavnikov vodniških odsekov. Evidenco o podeljenih priznanjih VK vodi strokovna služba PZS. Če 
prejemnik priznanje odkloni, se ga za to vrsto priznanja ne more več predlagati.

V. KONČNE DOLOČBE
31. člen

Ta pravilnik začne veljati z objavo v Obvestilih PZS. S tem preneha veljati Pravilnik o organiziranosti VPZS, ki je bil potrjen na seji UO 
PZS 10. marca 2016. 

Načelnik VK PZS:                      Predsednik PZS:
Franc Gričar                                   Bojan Rotovnik
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Na podlagi 37. člena Pravilnika vodnikov Planinske zveze Slovenije z dne, 15. januarja 2015 je Zbor predstavnikov vodniških odsekov na 
zboru dne, 26. novembra 2016 sprejel

DISCIPLINSKI PRAVILNIK VODNIKOV PZS
I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(1) Ta pravilnik ureja disciplinsko odgovornost vodnikov Planinske zveze Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VPZS) za kršitve Pravilnika 
vodnikov Planinske zveze Slovenije.
(2) Pravilnik določa disciplinske ukrepe, ki se izrekajo kršiteljem, ter pogoje in postopek za ugotavljanje odgovornosti in izrekanje disci-
plinskih ukrepov.

2. člen
(1) V tem pravilniku uporabljeni pojem »mentor« predstavlja registriranega VPZS, ki ima enako ali višjo kategorijo vodenja kot je kategorija, 
ki jo pridobiva pripravnik na pripravniški turi. Mentor praviloma opravlja funkcijo mentorja pripravniku na pripravniški turi.
.(2) Opredelitev fizičnih oseb v tem pravilniku je nevtralna in se nanaša na pripadnike obeh spolov. Vsak izraz v ednini se lahko, kjer je to 
potrebno, uporabi tudi v množini in obratno.

3. člen
VPZS so odgovorni za kršitve, storjene z naklepnim ali malomarnim ravnanjem ali opustitvijo.

4. člen
Nepoznavanje predpisov ne izključuje disciplinske odgovornosti.

5. člen
(1) Če s tem pravilnikom ni določeno drugače, se storilca kaznuje tudi za poskus disciplinskega prekrška, in sicer tako, kot če bi disciplinski 
prekršek dokončal. V tem primeru se storilca lahko kaznuje tudi mileje.
(2) Kdor drugega napelje k storitvi disciplinskega prekrška ali mu pri storitvi disciplinskega
prekrška pomaga, se kaznuje, kot bi disciplinski prekršek storil sam.

6. člen
Če je ugotovljena storilčeva odgovornost za več disciplinskih prekrškov, se izreče enoten disciplinski ukrep.

7. člen
Pri izbiri disciplinskega ukrepa ter določanju njegove višine je treba upoštevati olajševalne in obteževalne okoliščine.

8. člen
(1) Postopka ni mogoče uvesti, če je od dneva, ko se je izvedelo za disciplinski prekršek, pa do dneva vložitve prijave pristojnemu organu, 
preteklo več kot eno leto.
(2) Po preteku dveh let od dneva storitve disciplinskega prekrška ni mogoče izreči disciplinskega ukrepa.

II. VRSTA IN VIŠINA KAZNI
9. člen 

(1) Za posamezne disciplinske prekrške se VPZS lahko izrekajo naslednji disciplinski ukrepi:
- opozorilo,
- prepoved podpisovanja poročil o pripravniških turah in
- izbris VPZS s seznama registriranih VPZS za določen čas.

10. člen
Disciplinski ukrep izbris VPZS s seznama registriranih VPZS in disciplinski ukrep prepoved podpisovanja poročil o pripravniških turah 
se lahko izreče za določeno dobo (najmanj 1 leto in največ 5 let).

11. člen
(1) V primerih, ko je mogoče namen kaznovanja doseči tudi na drug način, sme pristojni organ izvršitev izrečene kazni v primerih, ko je 
to glede na okoliščine primera opravičljivo, pogojno odložiti za dobo 1 do 5 let, s pogojem, da se izrečeni disciplinski ukrep ne bo izvršil, 
če storilec v tem času ne bo storil podobnega ali težjega disciplinskega prekrška.
(2) Ob odložitvi izvršitve disciplinskega ukrepa se sme postaviti tudi pogoj, da storilec izpolni druge obveznosti, ki mu jih nalaga odločba 
o disciplinskem prekršku, kot na primer:
•	 vsakoletna udeležba kršitelja na izpopolnjevanju do izteka preizkusne dobe,
•	 oprava dodatnih pripravniških tur pod mentorstvom inštruktorja planinske vzgoje.

12. člen
O izrečenih disciplinskih ukrepih po tem pravilniku se vodi evidenca. Evidenco vodi strokovna služba PZS.
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III. POSEBNI DEL
i) DISCIPLINSKI PREKRŠKI

13. člen
VPZS se disciplinski ukrepi izrekajo za naslednje disciplinske prekrške:
•	 vodenje ture, ki presega pridobljeno kategorijo VPZS,
•	 podpisovanje fiktivnih (ki sploh niso bile izvedene oziroma niso bile izvedene v času, navedenem na poročilu) pripravniških tur,
•	 podpisovanje opravljenih pripravniških tur, ki se jih mentor ni udeležil,
•	 neresnično navajanje tur za prijavo na tečaj,
•	 zaradi sprejema napačnih odločitev ali napačnega poučevanja udeležencev na turi in ima to neugodne posledice,
•	 zaradi opustitve uporabe ustrezne opreme glede na načrtovano turo in na prisotne udeležence na zahtevni oziroma zelo zahtevni poti 

PZS in ima to neugodne posledice,
•	 pisanje lažnih poročil o dogodkih na turi,
•	 neustrezno obnašanje do vodenih ali drugih,
•	 sprejem plačila, ki presega znesek pripadajoče dnevnice in kilometrine za vodenje v okviru PZS.

IV. POSTOPEK UGOTAVLJANJA ODGOVORNOSTI IN IZREKANJA KAZNI
DISCIPLINSKI ORGAN

14. člen
(1) Disciplinski postopek na prvi stopnji vodi Častno razsodišče VPZS.
(2) O pritožbi zoper sklep Častnega razsodišča VPZS odloča Izvršni odbor Vodniške komisije (v nadaljevanju: IO VK).

15. člen
(1) Član disciplinskega organa se izloči pri odločanju v primeru, če je član IO VK ali član planinskega društva, katerega VPZS je v postopku.
(2) Če so podane okoliščine, ki vzbujajo dvom v nepristranskost člana Častnega razsodišča VPZS, lahko udeleženec postopka do začetka 
disciplinskega postopka zahteva njegovo izločitev.
Če so podane okoliščine, ki vzbujajo dvom v nepristranskost člana IO VK, lahko udeleženec postopka do začetka pritožbenega postopka 
zahteva njegovo izločitev.
(3) O izločitvi člana Častnega razsodišča oziroma člana IO VK odloči načelnik IO VK. Zoper odločitev načelnika IO VK ni pritožbe.
(4) O izločitvi načelnika IO VK odloči IO VK kot kolegijski organ.

UVEDBA POSTOPKA
16. člen

Disciplinski postopek se uvede na podlagi prijave, ki jo prejme Častno razsodišče VPZS.

POTEK POSTOPKA
17. člen

(1) O uvedbi disciplinskega postopka in razlogih zanj mora Častno razsodišče VPZS obvestiti domnevnega storilca disciplinskega prekrška, 
ki se ima pravico izjasniti v pisni obliki v roku 8 dni od prejema obvestila.
(2) V primeru, ko Častno razsodišče VPZS ugotovi, da izrek disciplinskega ukrepa ni potreben, sprejme sklep o ustavitvi disciplinskega postopka.
(3) Odločitev Častnega razsodišča VPZS se kršitelju vroča po pravilih Zakona o splošnem upravnem postopku (v nadaljevanju: ZUP).
(4) Za vsa vprašanja glede postopka, ki niso podrobneje urejena v tem pravilniku, se smiselno uporablja ZUP.

PRITOŽBA
18. člen

(1) Proti odločitvi Častnega razsodišča VPZS, s katero se izreče disciplinski ukrep, je dovoljena pritožba v roku 15 dni od vročitve.
(2) Pritožba se vloži pisno na IO VK.

19. člen
(1) O pritožbi odloči IO VK s sklepom, s katerim se sklep Častnega razsodišča VPZS potrdi in pritožbo zavrne, bodisi pritožbi ugodi in sklep odpravi.

20. člen
Sklep IO VK je dokončen.

V. IZREDNA OMILITEV KAZNI
21. člen

(1) Kadar iz okoliščin izhaja, da je bil dosežen namen kaznovanja, lahko IO VK disciplinski ukrep omili.
(2) Pisno pobudo za izredno omilitev časovne kazni lahko vloži planinsko društvo ali kršitelj, če je potekla vsaj polovica kazni.
(3) Pisno pobudo za izredno omilitev kazni se lahko vloži enkrat v koledarskem letu.
(4) Pobudnik vloži pobudo v pisni obliki z obrazložitvijo na IO VK.

VI. KONČNA DOLOČBA
22. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi na spletni strani VK PZS.

Načelnik VK PZS: Franc Gričar                         
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ZAPISNIK ZBORA PREDSTAVNIKOV VODNIŠKIH 
ODSEKOV PD 2016,
ki je bil 26. 11. 2016 na Igu, s pričetkom ob 12.30
Prisotni: lista prisotnih predstavnikov Vodniških odsekov PD z glasovalno pravico in ostalih prisotnih je priloga 1 k zapisniku.

Predlog dnevnega reda Zbora predstavnikov Vodniških odsekov PD:
1. Začetek Zbora predstavnikov  vodniških odsekov PD, izvolitev delovnega predsedstva in organov Zbora
2. Podelitev priznanj častni vodnik PZS
3. Poročilo verifikacijske komisije
4. Sprejem Poslovnika o delu Zbora predstavnikov vodniških odsekov PD
5. Poročilo o delu VK PZS in strokovnih odborov za leto 2016
6. Razprava o poročilih
7. Potrditev sprememb Pravilnika o organiziranosti vodnikov PZS in sprejem Disciplinskega pravilnika VPZS
8. Imenovanje članov Častnega razsodišča VPZS
9. Potrditev programa dela in finančnega načrta VK PZS za leto 2017 in okvirnega programa dela za leto 2018
10. Pregledi dejavnosti planinskih društev s strani Tržnega inšpektorata RS
11. Predstavitev predloga novega Zakona o športu
12. Razno
 
K. 1. točki:
Načelnik Vodniške komisije PZS Franc Gričar je pozdravil navzoče in predlagal organe Zbora:

Delovno predsedstvo:
Predsednik:  Jožef Bobovnik  PD Fram
Članica:   Vlasta Senica  PD »Bricnik« Muta 
Član:   Miro Mlinar  PD Cerknica
Verifikacijska komisija:
Predsednik:  Primož Pečlin  PD Borovnica
Članica:   Valentina Posega  PD Postojna
Član:   Janko Marin  PD Pošte in Telekoma Ljubljana
Zapisnikarica:   Katarina Filipič   PD Cerkno
Overovatelja zapisnika:
   Mateja Grat  PD Šmarje pri Jelšah
   Matej Ražen  PD Bled

Sklep št. 1/16:
Sprejme se predlagano sestavo organov Zbora predstavnikov VOPD. Sklep je bil sprejet soglasno.                                                                                                                                          

K 2. točki:
Predsednik PZS Bojan Rotovnik je najprej pozdravil vse navzoče, nato sta z načelnikom VK PZS Francem Gričarjem podelila priznanja 
»častni vodnik«. Lidija Vončina iz PD Nova Gorica je  prebrala razmišljanje o pomenu dela vodnikov PZS s poudarkom na  prostovoljstvu 
in veliki odgovornosti, ki jo imajo prostovoljni vodniki.
Priznanje »častni vodnik« se podeli vodniku PZS za izjemen prispevek na področju prostovoljnega vodništva ali za vodništvo v okviru PZS 
in je poteklo vsaj 30 let od njegove prve registracije.

Priznanje »častni vodnik PZS« so prejeli:
MDO GORENJSKE
1. Pretnar Janez  PD Radovljica
MDO KOROŠKE
1. Glazer Franc  PD  Radlje ob Dravi
2. Senica Jože  PD Slovenj Gradec
MDO PODRAVJA
1. Dajnko Jožef  PD Ptuj
2. Kocbek Franc  PD Miklavž
3. Lorenci Leopoldina PD Slovenska Bistrica
4. Lorenci Matevž  PD Slovenska Bistrica
5. Mally Marjan  PD Poljčane 
6. Meglič Cveto  PD Skalca Hoče Slivnica
MDO POSOČJA

Zapisniki zborov komisij PZS
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1. Birsa Oskar  PD Nova Gorica
MDO SAVINJSKE
1. Čulk Silva  PD Zabukovica
2. Naraks Franc Karol PD Zabukovica
3. Vidmajer Adi  PD Prebold
MDO KAMNIŠKO BISTRIŠKI
1. Jazbec Lilijana  PD Domžale
2. Jazbec Milan  PD Domžale
3. Košir Matevž  PD Kamnik

Skupaj je bilo podeljenih 16 priznanj »častni vodnik«. 

K 3. točki:
Predsednik verifikacijske komisije Primož Pečlin je podal poročilo: od skupno 168 glasov za odločanje na zasedanju, je bilo ob 12.40 nav-
zočih 66 glasov kar je 39,29 %. V skladu z 10. členom Pravilnika o organiziranosti vodnikov PZS, je bilo prisotnih več kot tretjina glasov za 
odločanje, zato je Zbor predstavnikov VOPD lahko začel z delom.
Zapisnik Verifikacijske komisije je priloga 2 k zapisniku.

K 4. točki:
Predsednik delovnega predsedstva Jožef Bobovnik je predlagal v sprejem Poslovnik o delu Zbora predstavnikov VO PD, na katerega ni 
bilo pripomb.

Sklep št. 2/16: Poslovnik o delu Zbora predstavnikov VO PD je bil sprejet soglasno.

K 5. točki:
Poročilo o delu VK PZS in strokovnih odborov za leto 2016 je bilo objavljeno v gradivu za Zbor, zato je načelnik Franc Gričar podal le nekaj 
poudarkov. Izpeljane so bile vse akcije. Glede na dve popolnoma zasedeni izmeni tečaja A meni, da izpada zaradi ne subvencioniranja iz 
sredstev ESS ni bilo. 
Finančno poročilo VK kaže, da je VK v tekočem letu poslovala pozitivno. Ves prihranek bo porabljen za pokrivanje negativnega salda iz 
preteklih let. 

K 6. točki:
V razpravo se je vključil Janko Mihev, ki je predlagal, da se za sprejemni izpit A ponovno določi 14 ur s temu primerno ceno. Načelnik 
Franc Gričar je pojasnil, da je spremembo sprejel IO VK PZS na osnovi poročila strokovnih služb PZS. Sklep usklajevanja inštruktorjev se 
bo obravnaval na IO VK PZS v januarju 2017.

Sklep št. 3/16: Zbor predstavnikov VO PD potrjuje Poročilo o delu VK PZS. Sklep je bil soglasno sprejet.

K 7. točki:
Uvodno razlago Disciplinskega pravilnika je podal Iztok Bokavšek. Upoštevane so bile pripombe Odbora za pravne zadeve PZS in umestne 
pripombe, ki so bile podane v času javne razprave. Novo je častno razsodišče. Disciplinski pravilnik je orodje, da se opredelimo do kršitev. 
Najhujša kazen je odvzem licence za največ 5 let.
Dragica Onič iz PD Poljčane, ki ima dolgoletno vodniško tradicijo, od leta 1962, in ima njihovo društvo 23 vodnikov in 2 pripravnika, smatra, 
da disciplinski pravilnik ni potreben, saj velja častni kodeks PZS, pravilnik vodnikov PZS, PD imajo častna razsodišča. Vse se dogaja znotraj 
PD, kjer svoje vodnike najbolj poznajo. Disciplinski pravilnik je izraz nezaupanja do vodnikov. Predlaga, da se predlog DP zavrne. Meni 
tudi, da sedanji način sistema glasovanja 1 odsek = 1 glas ni primeren in pravičen, saj ima vodniški odsek, ki ima 20 ali več vodnikov, samo 
en glas, enako kot VO, ki ima samo 5 vodnikov. Zato predlaga, da se razmisli o tem, da je število glasov na zboru predstavnikov vodniških 
odsekov odvisno od števila registriranih vodnikov v odseku.
Iztok Bokavšek je ponovno poudaril, da Disciplinski pravilnik VK ni namenjen tistim, ki delajo dobro, ampak daje možnost pokazati na 
tistega posameznika, ki se ne drži pravil.
Franc Gričar je navedel primer, da je PD prijavilo svojega vodnika.
Jan Skoberne je menil, da vodnik odgovarja dvakrat, znotraj PD in do PZS.
Matej Trobec iz PD Sežana ugotavlja, da je vse odvisno od PD in  vodstva PD.
Predsednik delovnega predsedstva Jožef Bobovnik je še enkrat poudaril, da Disciplinski pravilnik ni namenjen tistim, ki v redu delajo. 
Peščica tistih, ki ne upoštevajo pravil, je privedla do tega, da smo se odločili za Disciplinski pravilnik, in ga dal na glasovanje:

Sklep št. 4/16:
Sprejme se Disciplinski pravilnik VK PZS. Sklep je bil sprejet z 49 glasovi »za« in  13 glasovi »proti«.
Posledica sprejema Disciplinskega pravilnika je sprememba Pravilnika o organiziranosti vodnikov, v katerega se vnese 28.a člen,  ki  pred-
videva častno razsodišče.

Sklep št. 5/16
Sprejme se 28.a člen Pravilnika o organiziranosti vodnikov. Sklep je bil sprejet z 52 glasovi »za« in 11 glasovi »proti«.
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K 8. točki: 
Na razpis za zbiranje kandidatov za člane častnega razsodišča ni bilo prijav, zato IO VK PZS predlaga sledeče kandidate, ki se s kandidaturo 
strinjajo:
1. Mojca Novak    PD Velenje   pravnica
2. Mitja Tavčar   PD Šempeter  policist
3. Viljem Kovačič    PD Luče   športni pedagog, ravnatelj

Sklep št. 6/16:
Člani častnega razsodišča so imenovani z 53 glasovi »za« in 3 glasovi »proti«.

K 9. točki:
Program dela in finančnega načrta za 2017 in okvirnega programa dela za leto 2018 je bil objavljen v gradivu za Zbor na spletni strani PZS. 
Razprave ni bilo, razen predloga Janka Miheva o določitvi večjega števila ur za sprejemni izpit.
Jožef Bobovnik je posebej opozoril na pravočasne prijave kandidatov, da ne prihaja do prerazporeditev. Naj bodo prijave popolne, zahtevane 
ture naj bodo opravljene v predpisani težavnosti.

Sklep št. 7/16 
Zbor predstavnikov VO PD potrjuje program dela in finančni načrt za leto 2017 in okvirni program za leto 2018. Sklep je bil sprejet 
soglasno.

K 10. točki:
Strokovni sodelavec PZS Damjan Omerzu je poročal, da so v zadnjem času številna planinska društva deležna inšpekcijskega nadzora po 
Zakonu o spodbujanju in razvoju turizma. V večini  primerov gre za  prijave s strani turističnih agencij. Začetek postopka je torej prijava, saj 
naj bi posamezni programi PD predstavljali turistični aranžma. PD prejme poziv na sestanek oz. se zahteva pisna izjasnitev ter predložitev 
dokazil. Rok za odgovor je zelo kratek. Zahteva se: 
- seznam udeležencev
- opis programa
- kalkulacija turističnega aranžmaja (prevoz, nastanitev, druge storitve kot n. pr. prehrana, ogledi)
- licenca za organizacijo turističnega aranžmaja

PZS se je intenzivno vključila v reševanje posameznih primerov in posebej opozarja, naj se PD sklicuje na nepridobitno izvedbo programa 
in na dosledno finančno poslovanje (prejeti in izdani računi). Namen ni turističen, ampak gre za društveno planinsko dejavnost po pro-
gramu, ki je namenjen članom društva. Večdnevne tabore, predvsem v Dalmaciji, pa naj se prepusti turističnim agencijam. 
Tudi v primeru dvodnevnega izleta v tujino, ko PD organizira prevoz in nočitev, naj se račun za nočitev poravna direktno v koči. 

K 11. točki:
Predsednik PZS Bojan Rotovnik je še enkrat čestital prejemnikom priznanj častni vodnik in se zahvalil IO VKPZS.
Prvi pregledi inšpektorjev so se nanašali na Zakon o gorskih vodnikih,  vendar se je to razrešilo, ker gre za prostovoljstvo, kar ne zapade 
pod Zakon o GV.
Prvi inšpekcijski pregledi PD po Zakonu o spodbujanju in razvoju turizma so dejansko pokazali, da gre v nekaterih primerih za turistični 
aranžma – letovanje v Dalmaciji. Večina primerov  se je zaključila z ustavitvijo postopka, le eden je trenutno na sodišču. Poudaril je, da je 
bilo na to temo več posvetov. Zelo verjetno se zakon v bližnji bodočnosti ne bo spreminjal in ga je pač treba spoštovati. Si pa močno priza-
devajo, da bi bila športna aktivnost izvzeta iz Zakona o spodbujanju turizma.
Pripravlja se novi Zakon o športu na osnovi nacionalnega programa športa 2014–2023, po katerem je šport del javnega interesa, to pomeni, 
da se izvaja za vse, ne le za zaprti krog. Zakon naj bi bil sprejet v drugi polovici leta 2017. 

K 12. točki:
Dani sta bili dve pobudi:
Zbor predstavnikov vodniških odsekov podpira predlog, da bi bile planinske koče, ki so sicer odprte ob vikendih in praznikih, odprte tudi 
v času šolskih počitnic (novembrske, novoletne, zimske, prvomajske), saj je takrat priložnost za družinsko planinarjenje in morda tudi za 
izvedbo krajših taborov -  predlagatelj Jože Bobovnik.
Na spletni strani VK naj se objavijo zapisniki sej IO VK in strokovnih odborov - predlagatelj Janko Mihev.

Zbor predstavnikov VO PD  je zaključil delo ob 14.30.

Zapisnikarica:      Predsednik delovnega predsedstva:
Katarina Filipič     Jožef Bobovnik

Overovatelja zapisnika:
Mateja Grat
Matej Ražen
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Z A P I S N I K
Zbora Mladinskih odsekov pri Planinski zvezi Slovenije, ki je bil v soboto, 19. novembra 2016, v ICZR Ig, z začetkom ob 14.00. Pred 
zborom je ob 9.00 potekal Posvet za vodstva planinskih taborov.

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

Prisotni: priloga k arhivskemu zapisniku

Dnevni red:
1. Izvolitev organov Zbora mladinskih odsekov in izglasovanje dnevnega reda
2. Poročilo verifikacijske komisije
3. Sprejem Poslovnika Zbora MO
4. Vsebinsko poročilo in program dela strokovnih odborov MK PZS za leto 2017
5. Vsebinsko poročilo, delno finančno poročilo in program dela MK PZS za leto 2017 ter okvirni program dela za 2018
6. Razrešnica organom MK PZS
7. Volitve organov MK PZS
8. Razno

Program Zbora MO se je začel ob 14.05.

1. točka dnevnega reda: Izvolitev organov Zbora mladinskih odsekov in izglasovanje dnevnega reda.

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

Za: 28

1/16 Zbor MO imenuje Špelo Kralj (PD Onger Trzin) za delovno predsednico ter Urško Petek (PD Velenje) in Katjo Maček (PD Šentjošt) za 
članici delovnega predsedstva.Proti: 

Vzdržani:

Sledila je potrditev dnevnega reda, ki je bil v skladu s pravilnikom MK PZS objavljen na spletnih straneh MK PZS in PZS.

Na predlog delovne predsednice je bil predlagani dnevni red soglasno potrjen.
Glasovanje Sklep VSEBINA SKLEPA

Za: 28

2/16 Zbor MO potrjuje predlagani dnevni red.Proti: 

Vzdržani:

Sledila je potrditev verifikacijske komisije. Na predlog delovnega predsedstva je bil tako soglasno sprejet naslednji sklep:
Glasovanje Sklep VSEBINA SKLEPA

Za: 28

3/16 Zbor MO imenuje verifikacijsko komisijo v sestavi:
predsednica Kaja Čeh (PD Ljutomer) ter član Klemen Kogovšek (PD Domžale).Proti: 

Vzdržani:

Sledilo je izglasovanje zapisnikarja ter dveh overovateljev. Na predlog predsedstva sta bila nato izglasovana naslednja sklepa:
Glasovanje Sklep VSEBINA SKLEPA

Za: 28

4/16 Zbor MO potrjuje Barbaro Bajcer (PD Velenje) za zapisnikarko zbora. Proti: 

Vzdržani:

Glasovanje Sklep VSEBINA SKLEPA

Za: 28

5/16 Zbor MO potrjuje overovatelja zapisnika: 
Tino Arh (PD Zagorje ob Savi) in Judito Mihev (PD Nazarje).Proti: 

Vzdržani:

2. točka dnevnega reda: Poročilo verifikacijske komisije

Izvoljena verifikacijska komisija je nato podala natančno poročilo glede prisotnosti in sklepčnosti Zbora MO. Od 55 registriranih MO je 
bilo na Zboru MO prisotnih 28 MO, sklepčnost je bila tako 51 odstotna. Ker je za sklepčnost potrebna prisotnost 1/3 registriranih odsekov, 
smo lahko nadaljevali z Zborom.
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3. točka dnevnega reda: Sprejem poslovnika Zbora MO

Potrebno je bilo potrditi Poslovnik, po katerem bo Zbor MO potekal. Na predlog delovnega predsedstva je bil tako soglasno sprejet na-
slednji sklep:

Glasovanje Sklep VSEBINA SKLEPA

Za: 28

6/16 Zbor MO sprejema Poslovnik Zbora MO.Proti: 

Vzdržani:

4. točka dnevnega reda: Vsebinsko poročilo za leto 2015 in program dela strokovnih odborov MK PZS za leto 2016

Poročilo o delu MK PZS je bilo razdeljeno na strokovne odbore ter na programski svet PUS Bavšica.

Poročila o delu odborov so predstavili vodje (Andrej Barovič - vodja Odbora za delo mladih, Tina Arh - vodja Odbora za orientacijo in 
Judita Mihev - vodja Odbora za delo z mladimi). V nadaljevanju je Mateja Komac, gospodarica PUS Bavšica, podala vsebinsko in finančno 
poročilo za PUS Bavšica. Posamezna poročila so priloga arhivskega zapisnika.

Po končanih predstavitvah je Zbor MO soglasno sprejel naslednji sklep:   
Glasovanje Sklep VSEBINA SKLEPA

Za: 28

7/16 Zbor MO je seznanjen in sprejema poročila posameznih odborov.Proti: 

Vzdržani:

Po sprejetem sklepu je zbrane nagovoril Bojan Rotovnik, predsednik Planinske zveze Slovenije.

5. točka dnevnega reda: Vsebinsko poročilo in delno finančno poročilo za leto 2015, program dela MK PZS za leto 2016 ter okvirni 
program dela za 2017

Načelnica MK PZS Barbara Bajcer je predstavila vsebinsko in finančno poročila za leto 2016 ter program dela za leto 2017. Poročilo je 
priloga arhivskega zapisnika.

Glasovanje Sklep VSEBINA SKLEPA

Za: 28

8/16 Zbor MO je seznanjen in sprejema vsebinsko in delno finančno poročilo MK PZS za leto 2016, plan dela za leto 2017 ter okvirni plan 
dela za 2018.Proti: 

Vzdržani:

6. točka dnevnega reda: Razrešnica organov MK PZS

Po soglasnem sprejetju poročil in načrtov za prihodnje leto je bila aktualnemu vodstvu izglasovana razrešnica.
Glasovanje Sklep VSEBINA SKLEPA

Za: 28

9/16 Zbor MO razrešuje načelnico MK PZS ter člane IO MK PZS za mandatno obdobje 2014-2016.Proti: 

Vzdržani:

7. točka dnevnega reda: Volitve organov MK PZS

Sledile so volitve novih organov. Delovno predsedtvo je predlagalo volilno komisijo, ki je bila soglasno potrjena.
Glasovanje Sklep VSEBINA SKLEPA

Za: 28

10/16 Zbor MO potrjuje volilno komisijo v sestavi: predsednik Domen Strle (PD Snežnik Ilirska Bistrica) ter člana Tina Arh (PD Zagorje) in 
Andrej Barovič (PD Snežnik Ilirska Bistrica).Proti: 

Vzdržani:

Delo je prevzela volilna komisija, ki je zbranim predstavila potek glasovanja, sledila so le še navodila ter sama izvedba volitev. 

Volitve za mesta voljenih članov IO MK PZS so potekale javno, saj je bilo prijavljenih manj kandidatov in kandidatk (8) kot je bilo razpisanih 
mest (11). Prisotni kandidati so se občinstvu na kratko predstavili na govorniškem odru.

Tudi volitve za mesto načelnika MK PZS so potekale javno, saj je na naslov MK PZS prišla samo ena kandidatura (Barbara Bajcer, PD Ve-
lenje). Tudi ona se je predstavila občinstvu s svojim volilnim programom. Po predstavitvi so delegati le še potrdili vse kandidate. 
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Glasovanje Sklep VSEBINA SKLEPA

Za: 28

11/16
Zbor MO potrjuje IO MK PZS v sestavi: Katarina Kadivec (PD Šmarna Gora), Kaja Čeh (PD Ljutomer), Klemen Kogovšek (PD 

Domžale), Jaka Peternel (PD Onger Trzin), Špela Kralj (PD Onger Trzin), Katja Maček (PD Šentjošt), Blaž Erjavc (PD IMP Ljubljana), 
Ana Suhadolnik (PD Borovnica).

Proti: 

Vzdržani:

Glasovanje Sklep VSEBINA SKLEPA

Za: 28

12/16 Zbor MO potrjuje Barbaro Bajcer (PD Velenje) za novo načelnico za mandatno obdobje 2016-2018.Proti: 

Vzdržani:

8. točka dnevnega reda: Razno

Najprej je sledila podelitev priznanj za opravljen seminar za mladinske voditelje. Na oder jih je povabil Domen Strle, ki je bil vodja tečaja 
v letu 2015. Seminar je uspešno opravilo 24 udeležencev, ki so na podelitvi prejeli naziv Mladinski voditelj. 

Pred Zborom MO je potekal Posvet za vodstva planinskih taborov, ki je obravnaval predvsem dve temi, tržne inšpekcije in tabornih prostorov. 
Načelnica je predstavila nekaj rezultatov, do katerih so prišli na posvetu in predstavila načrt dela MK PZS na področju tabornih prostorov.

Načelnica je na kratko predstavila tudi prireditev Šport in špas, h kateri je bila PZS povabljena s strani organizatorja omenjene prireditve. 
MK PZS bo društva povabila k sodelovanju, sama pa bo delovala kot koordinator med organizatorjem in društvi.
Načelnica je zbrane udeležence povabila tudi na 12. posvet Gore in varnost, na katerem bo ena izmed tem tudi planinstvo med mladimi.

Za konec je sledilo še nekaj besed o obnavljanju registracije mladinskih odsekov PD na dve leti. Trenutno stanje v pravilniku je do društev 
precej birokratsko in še vedno ne daje idealnega stanja, zato se bo razmislilo o novem sistemu.

S tem je bil dnevni red zaključen in Zbor MO končan, delovna predsednica je zbrane le še povabila na druženje ob pijači in pecivu.

Zbor je bil sklenjen ob 16.10.

Zapisnikarka: Delovna predsednica:
Barbara Bajcer Špela Kralj

Overoviteljica:
Tina Arh 
 
Overoviteljica:
Judita Mihev 
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ZAPISNIK ZBORA NAČELNIKOV KOMISIJE ZA 
ALPINIZEM
ki je bil v  torek 21. junija 2016, ob 17. uri v prostorih Mestne občine Kranj. sred13. marca 2013, ob 16.30 uri v prostorih Domžalskega doma 
v Domžalah. v sredo, 13. marca 2013, 
Uvodne besede načelnika IO Komisije za alpinizem Mihe Habjana. Trenutek tišine posvečen vsem, ki so izgubili življenje v gorah.

Ad1/ Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja, overovatelja zapisnika ter verifikacijske komisije.
Načelnik IO KA, Miha Habjan, je predlagal izvolitev delovnega predsedstva v sestavi:
Matjaž Šerkezi – predsednik zbora
Anton Gregorčič (Akademski AO), Mitja Kovačič (BricAlp) – člana zbora

Sklep 1.1.:
Zbor je soglasno potrdil delovno predsedstvo v sestavi:
Predsednik zbora – Matjaž Šerkezi.
Člana zbora – Anton Gregorčič (Akademski AO) in Mitja Kovačič (BricAlp)

Predsednik zbora Matjaž Šerkezi je predlagal še ostala delovna telesa:
Matjaž Šerkezi – zapisnikar,
Rok Zaletel (AO Železničar) in Peter Sotelšek (Posavski AK) – overovatelja zapisnika,
Tomislav Aurednik (AK Slovenska Bistrica) in Matevž Jerman (AO Ljubljana-Matica) – verifikacijska komisija.

Sklep 1.2.:
Zbor je soglasno potrdil delovna telesa v predlagani sestavi.

Prisotni načelniki oz. namestniki odsekov/klubov:  glej prilogo!
Ostali prisotni:
Bojan Rotovnik – predsednik PZS
Franci Ekar – predstavnik alpinistov veteranov
Jasna Pečjak - načelnica IO KGŠ
Člani IO KA: Alen Marinovič, Nejc Pozvek, Peter Bajec
Strokovni sodelavec Matjaž Šerkezi

Verifikacijska komisija je poročala, da je od 42 registriranih odsekov / klubov zastopanih na zboru 15. 
Delovni predsednik je ugotovil, da je zbor sklepčen. Zbor je začel z delom. 

Ad 2/ Sprejem predlaganega dnevnega reda
Predsednik zbora je prebral predlagani dnevni red.

Dnevni red:
1. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in overovatelja zapisnika ter verifikacijske komisije, 
2. sprejem predlaganega dnevnega reda,
3. pregled realizacije sklepov zadnjega zbora načelnikov,
4. poročilo o delu v letu 2015,
5. finančno poročilo za leto 2015,
6. plan dela za 2016,
7. finančni plan za 2016,
8. razno.

Sklep 2.1.:
Zbor načelnikov je predlagani dnevni red soglasno sprejel.

Ad 3/ Pregled realizacije sklepov zadnjega zbora načelnikov
Zapisnik zbora načelnikov z dne 3. 6. 2015 je bil poslan vsem načelnikom odsekov. 
Matjaž Šerkezi je na kratko preletel zapisnik in povedal, da so realizirani vsi sklepi.

Sklep 3.1.: 
Zapisnik zbora načelnikov z dne  3. junij 2015  je bil  soglasno sprejet.

Ad 4/ Poročilo o delu  v letu 2015
Poročilo je na kratko podal načelnik IO KA PZS Miha Habjan. Pri tem je izpostavil, da je IO KA zelo aktiven, iz omenjenega je bilo tudi 
sedem sej. Izpostavil je tudi nove pogoje za alpiniste. Na to temo je bilo kar nekaj razprav znotraj članov IO in ob prijavi se je videlo, da 
pogoji niso zahtevni. Ugotavlja se pa, da še vedno šepajo zimski vzponi. Zaključili smo s prvo generacijo SMAR, ki je bila izredno močna. 
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Zaključen je bil projekt logotipa KA PZS. V letu 2015 je zaživela članska alpinistična reprezentanca. Izpostavi državna odlikovanja Marka 
Prezlja, Toma Česna in Bojana Pollaka, ki so jih prejeli 20.6.2016 pri predsedniku RS. Alpinistični sklad – o njem se še vedno razmišlja in 
išče možnosti, ostati pa moramo realni. Vsekakor je pa to projekt v naslednjih letih.

Sklep 4.1.:
Poročilo  o  delu KA v letu 2015 je bilo soglasno sprejeto.

Ad 5/  Finančno poročilo za leto 2015
Poročilo, ki je priloga zapisnika je predstavil  in obrazložil Matjaž Šerkezi. 

Sklep 5.1.:
Finančno poročilo za leto 2015 je bilo soglasno sprejeto.

Ad 6/  Plan dela za 2016 in 2017
Plan dela za leto 2016 je podal načelnik IO KA Miha Habjan. Prepad med komisijo na odseki je zadnja leta velik, kar je tudi vidno iz priso-
tnosti na zboru. Brez načelnikov komisija ne more doseči prave komunikacije z ostalimi člani in se bojimo, da se bo ta trend nadaljeval v 
negativno smer. Pada tudi zanimanje za alpnistične tabore in tečaje. Vse to potegne posledice tudi na ostalo dejavnost – manj finančnega 
priliva, manj kategoriziranih ... 

Za povezavo s člani je bil odprt Facebook profil KA PZS. Namen je informiranje predvsem mlajših članov. V fazi realizacije so tudi majice 
KA PZS. 

Zbornik Slovenski alpinizem je v tisku in bo na voljo v tem tednu. V bodoče je predlog, da bi bil zbornik samo v spletni obliki – PDF. Na-
tisnili bi manjše število izvodov, ki bi jih poslali odsekom.

Načelniki se načeloma s tem ne strinjajo in so mnenja, da je vseeno bistveno drugače v roke prijeti tiskano verzijo.

Nadgradnja Alpiročnika z določenimi vsebinami. Štrije novi kandidati za SMAR. Razpis za tabore – poziv načelnikom, da pozovejo svoje 
člane, da se prijavijo.

Matevž Jerman izpostavi težavo, da se ne pozna datumov za tabore in se potem planirajo v teh terminih določene društvene dejavnosti. 
Pripomba je vmesna in IO KA mora v prihodnosti rešiti problematiko planiranja v naprej.

Razpis za akcije bo objavljen že v jesenskem času. Načrtuje se odprava za perspektivne alpiniste. 

Sklep 6.1.:
Zbor načelnikov je potrdil plan dela KA za leto 2016 in 2017.

Ad 7/ Finančni plan za leto 2016
Finančni plan je priloga zapisnika.

Sklep 7.1.:
Finančni plan za leto 2016 je bil soglasno potrjen.

Ad 8/ Razno
Bojan Rotovnik, predsednik v imenu vodstva Planinske zveze Slovenije pozdravi prisotne. Izpostavi alpinizem in vprašanje ali je alpinizem 
športna panoga?! Gre za večno dilemo v športni sferi, kjer morajo predstavniki PZS alpinizem vedno znova zagovarjati. Gre za edino športno 
panogo, ki nima tekmovalnega sistema. V pripravi je nov zakon o športu. Ponovno je v načrtu, da se odpre pravilnik o kategorizaciji. Pri tem 
moramo biti preudarni in si ne smemo privoščiti nastavitev kriterijev, ki bi omogočali podvojitev razredov kategorizacije. Vse to je podlaga 
za sofinaciranje planinstva-alpinizem kot športne panoge. Pohvali dejstvo, da se je uradno formirala članska alpinistična reprezentanca. 
Projekt Erazmus+ - večkratne aktivnosti za alpiniste v obdobju treh let.

Pohvali povečan utrip IO KA, ki je zaznan z aktivnostjo in sodelovanjem z vodstvom PZS. Slovenski alpinizem je prepoznan tudi v 
tujini, smo mednarodno poznani. Predsednik države RS je včeraj podelil štiri državna odlikovanja in med njimi so prejemniki kar trije 
alpinisti (Bojan Pollak, Tomo Česen in Marko Prezelj). 

Franci Ekar je kot alpinist veteran pozdravil prisotne na zboru. Izrazi skrb nad novim zakonom o športu, ki se na nek način kažejo tudi 
preko velikih športnih projektov v državi. Brez promocije, aktivnosti ... alpinizem ne more preživeti. Dotakne se problematike omejevanja 
gibanja v naravi, vstopninami in o tem mora razmišljati tudi alpinizem. 

Miha Zupin (AO PD Kranj): 
- Zadnji dve leti ni bilo usklajevalnega seminarja za alpiniste. Alen Marinović pojasni, da ko je bil pripravljalni seminar le ta ni dosegel 
pravega efekta. Namen inštruktorjev po odsekih in licečnih seminarjev je ravno v tem, da so sposobni usposobiti posameznike v odsekih. 
Pripravljalni seminar v tem trenutku nima smisla saj je celoten sistem nastavljen tako, da omogoča zadostno usposobljenost posameznika.
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- Izpostavi neusklajenost inštruktorjev – predlaga usklajevalni seminar za inštruktorje. Alen Marinović – za inštruktorje je licenčni semi-
nar. Vsako leto se skuša pomlajevati ekipo. Je pa katastrofa če že pogledamo današnjo prisotnost na zboru in neodgovornost načelnikov, 
da se zbora ne udeleži.
- Subjektivno mnenje inštruktorjev. Merodajen je Alpiročnik, inštruktorji pa bi morali biti v nekih okoliščinah enotni. Alen Marinović 
– subjektivnost inštruktorjev je vedno prisotna. Iz tega razloga se vsakega kandidata posebej obravnava na analizi in noben kandidat ne 
opravi izpita zgolj na podlagi ene napake in mnenja enega inštruktorjev.
- Alpiročnik je potrebno uskladiti in odpraviti napake. Napake so poslane in se ne odpravijo. Alen Marinoć – glede alpiročnika se zavedamo, 
da ima napake in se dela na odpravljanju le teh.
- Predlog, da se k sodelovanju povabi alpinistične inštruktorje iz vseh odsekov, kar bi pripomoglo k boljšemu sodelovanju odsekov in 
informiranju.

Miha Habjan se zahvali vsem, ki posredujejo kakšno pripombo na IO KA. Teh je pa zelo malo. 

Matevž Mrak (AO Radovljica) – težava je v tem, da se zna zgoditi, da v odseku ne bodo imeli več nobenega inštruktorja. Zdi se mu, da je 
zahtevnost oz. nivo previsok. 
Alen Marinović pojasni, da gre za iskanje na poligonu kjer je zakopanih sedem žoln. Ni časovne omejitve in se ocenjuje pristop. 

Sklep 8.1.1:
Zbor alpinistov v letu 2017 bo pod organizacijo AO PD Jesenice. 

Sklad plezališč – ustanavlja se sklad plezališč kamor bo lahko vsak prispeval po svojih močeh in iz katerega se bo nadzorovano sofinanciralo 
k obnovi plezališč. KA PZS bo pri tem aktivno sodelovala. Iz tega sklada se bodo sofinancirala tudi drytoolišča. 

Novi zakon o TNP v sklopu katerega so napovedane določene omejitve gibanja izven ustaljenih poti, opredeljene so tudi določene mirne 
cone kjer je gibanje omejeno. Bojan Rotovnik je pojasnil, da se je Planinska zveza Slovenije aktivno vključevala, enako velja za Komisijo za 
alpinizem in pri tem dosegla veliko. PZS je organizirala delovno skupino, ki bo pripravila smernice glede novega zakona TNP.

Zbor načelnikov je bil zaključen ob 19. uri.

Zapisnikar: Matjaž Šerkezi, strokovni sodelavec PZS

Overovatelja zapisnika:                                                                                                                
Rok Zaletel (AO Železničar) in Peter Sotelšek (Posavski AK)  Miha Habjan, načelnik IO KA PZ

Priloge:
- Finančno poročilo 2015.
- Poročilo o delu za leto 2015.
- Program dela 2016 in 2017.
- Finančni plan 2016.
- Zapisnik zbora načelnikov, 3. 6. 2015.
- Lista prisotnosti.
- Akcije KA PZS – ovrednotenje in dopis (2×).
- Dopis načelnikom.
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Zapisniki sej Upravnega odbora PZS

Z A P I S N I K
11. seje Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije, ki je bila v četrtek, 06. oktobra 2016, ob 16.30 uri, v Izobraževalnem centru za 
zaščito in reševanje Ig, Zabrv 12, Ig.

PRISOTNI:
Predsednik: Bojan Rotovnik
Podpredsedniki: Miro Eržen, Tone Jesenko, Roman Ponebšek
Voljeni člani UO: Danilo Škerbinek, Štefan Keber, Jožef Bobovnik, Brigita Čeh, Milena Brešan, Slavica Tovšak in Marija Štremfelj.
Predsedniki (oz. namestniki) MDO PD: Mirko Tovšak (MDO PD Koroške), Gregor Rupnik (MDO PD Posočja), Jurček Nowakk (MDO 
PD Kamniško Bistriškega območja), Maruška Lenarčič (MDO PD Primorske), Manja Rajh (Savinjski MDO PD), Ernest Gradišar (name-
stnik MDO PD Ljubljane), Igor Oprešnik (MDO PD Podravja), Štefan Kozak (namestnik MDO PD Pomurja), Franc Janež (namestnik 
MDO PD Dolenjske in Bele krajine) in Miro Mlinar (MDO PD Notranjske).
Načelniki (oz. namestniki) komisij PZS z zborom dejavnosti: Jože Rovan (Komisija za turno kolesarstvo), Aleš Pirc (Komisija za športno 
plezanje), Miha Habjan (Komisija za alpinizem) in Vladimir Habjan (urednik Planinskega vestnika). 
Predsednik nadzornega odbora: Andrej Brvar
Strokovna služba PZS: Matej Planko (generalni sekretar PZS), Damjan Omerzu (strokovni sodelavec PZS), Saša Sitar (poslovna sekretarka 
PZS), Urša Mali (strokovna sodelavka v računovodstvu PZS) in Matej Ogorevc (urednik spletnih strani PZS).
Predsednik Češke planinske zveze: Jan Bloudek
Opravičeno odsotni: Jasna Pečjak (Komisija za gorske športe), Irena Mrak (Komisija za varstvo gorske narave), Marinka Koželj Stepic 
(MDO PD Ljubljane), Franc Slokan (MDO PD Pomurja), Borut Vukovič (MDO PD Zasavja), France Benedik (MDO PD Gorenjske), 
Barbara Bajcer (Mladinska komisija) in Rudi E. Skobe (MDO PD Dolenjske in Bele krajine), Igor Mlakar (načelnik KPP).

Pred začetkom uradnega dela seje je navzoče pozdravil predsednik Planinske zveze Slovenije Bojan Rotovnik, ter povedal, da je na seji pri-
soten tudi predsednik Češke planinske zveze, Jan Bloudek. Slednji je uvodoma pozdravil prisotne, ter izrazil zadovoljstvo ob dosedanjem ter 
veselje ob prihodnjem sodelovanju. Na seji je bilo prisotnih 20 članov UO PZS z glasovalno pravico od 23-ih, kar pomeni 87 % sklepčnost. 

Iz predvidenega dnevnega reda se umika 10. točka dnevnega reda, 6b točka dnevnega reda pa se prestavi na naslednjo sejo UO PZS.

SKLEP 1/06-10-2016: Upravni odbor PZS potrjuje predlagani dnevni red 11. seje UO PZS s podanima spremembama. 
Sklep je bil soglasno sprejet.

SPREJET DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 10. seje UO PZS (Matej Planko)
2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS (Matej Planko)
3. Poročilo o gibanju članstva v letu 2016 (Tone Jesenko)
4. Informacija o sodelovanju s Slovenski planinskim muzejem (Slavica Tovšak, Andrej Brvar in Miro Eržen)
5. Poslovanje PZS:

a. Informacija o finančnem poslovanju PZS jan-avg 2016 (Matej Planko in Urša Mali)
b. Pravilnik o računovodstvu – II. obravnava (Matej Planko in Urša Mali)
c. Pravilnika o povrnitvi stroškov prostovoljcev – I. obravnava (Matej Planko)
d. Sistematizacija delovnih mest – II. obravnava (Matej Planko)

6. Planinske poti:
a. Izvedbene aktivnosti Zakona o planinskih poteh (Bojan Rotovnik) 
b. Soglasje k novi planinski poti (Bojan Rotovnik)

7. Mednarodno sodelovanje:
a. Projekt Planinske vasi v Sloveniji (Miro Eržen)
b. Sodelovanje s Češko planinsko zvezo (Bojan Rotovnik in Jan Bloudek)
c. Predlog za ustanovitev Evropske planinske organizacije (Bojan Rotovnik in Jan Bloudek)

8. Dogovor o sodelovanju z NATO centrom odličnosti (Miro Eržen)
9. Informacija o delovanju komisij PZS 
10. Razno

Ad. 1. Potrditev zapisnika 10. seje UO PZS 
Matej Planko je povedal, da so prišle v roku na zapisnik 10. seje pripombe od Danila Škerbinka, Bojana Rotovnika ter Maruške Lenarčič. 
Vse pripombe so  bile smiselno upoštevane. 
Po pregledu realizacije sklepov prejšnjih sej UO PZS še vedno ostaja neizveden sklep 13/18-06-2015, kjer UO PZS zadolži  Komisijo za 
planinske poti, da sprejme merila za vrednotenje kandidatur za sofinanciranje iz sredstev Fundacije za šport na področju planinskih poti.
SKLEP 2/06-10-2016: Upravni odbor PZS potrjuje zapisnik 10. seje, z dne 2. 6. 2016.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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Ad. 2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS
Matej Planko je predstavil glavne poudarke v obdobju od pretekle seje UO PZS:
•	 Izvedli smo Dan slovenskih planinskih doživetij na Golteh.
•	 Izvedli smo dan markacistov, ki je bil na Kočevskem v soorganizaciji PD Kočevje.
•	 Tehnična skupina pri KPP je izvedla več obnov zelo zahtevnih planinskih poti in sicer: Dolič – Triglav, Kotovo sedlo – Jalovec, Vrata 

– Škrlatica, Kopiščarjevo pot na Prisojnik.
•	 Obiskovalce gorskega sveta smo redno obveščali o razmerah v gorah in opozarjali na posebnostih.
•	 Skupaj s spletnim portalom Siol.net in TS media smo izvedli zelo odmevni izbor Naj planinske koče 2016. V osmih tednih je bilo 

oddanih skoraj 70.000 glasov. Za Naj planinsko kočo 2016 je bil razglašen Valvasorjev dom pod Stolom (1181 m). 
•	 Pridružili smo se akciji Triglavskega narodnega parka Vaš korak je pomemben – hodite po označenih poteh.
•	 Predsednik PZS Bojan Rotovnik in podpredsednik Miro Eržen in generalni sekretar so se udeležili Skupščine CAA v Innsbrucku. Ob 

tem so se udeležili tudi skupščine članic združenja za reciprociteto.
•	 Planinska založba je izdala koledar za leto 2017, ob tem vabim vse k nakupu.
•	 V Planinski založbi smo izdali dopolnjeno izdajo Planinske šole in zbirko zgodb Ljudje v gorah Dušana Škodiča.
•	 Na 311 bencinskih servisih Petrola smo turi v letu 2016 v obdobju junij-september prodajali članarino PZS. To možnost je izkoristilo 

344 članov. 
•	 Športno plezanje je postal olimpijski šport in bo prvič na sporedu Olimpijskih iger v Tokyju 2020. 
•	 Naši športni plezalci so odlično nastopili na Svetovnem prvenstvu v športnem plezanju v Parizu. Janja Garnbret je postala svetovna 

prvakinja v težavnosti, Mina Markovič tretja, paraprezelec Gregor Selak pa prav tako tretji. 
•	 Športni plezalci so dosegli odlične rezultate na tekmovanjih za svetovni pokal. Janja Garnbret je trenutno vodilna v ženski konkurenci, 

Domen Škofic pa v moški. 
•	 Zaključili smo z usposabljanji za strokovne delavce PZS na vseh področjih. Letos je bila udeležba zaradi polnega financiranja nekoliko 

nižja. 
•	 Organiziralo smo prvo mednarodno orientacijsko tekmovanja IMOC na Pokljuki. Udeležili so se ga tekmovalci iz šestih držav.
•	 Tudi v letu 2016 smo nadaljevali z izvedbo akcije S študenti v hribe.
•	 V okviru evropskega tedna športa smo organizirali akcijo Slovenija planinari.
•	 Udeležili smo se prve akcije v okviru projekta Erazmus+ Climbing for everybody na Češkem v Adršpachu.
•	 Slovenski planinski muzej je v Švici prejel prestižno nagrado Fundacije kralja Alberta I.
•	 Odprli smo Slovensko turno kolesarsko pot
•	 Predsednik Republike Slovenije je vročil državna odlikovanja Marku Prezlju, Andreju Brvarju, Bojanu Pollaku in Tomu Česnu za 

izjemne dosežke na področju planinstva in alpinizma. 
•	 Uspešno so bile izvedene alpinistične odprave na Broad Peak in Gašerbrum IV – Aleš Česen in Luka Lindič, v pogorje Haptal v Indiji 

pa Nastja Davidova in Matic Jošt. 
•	 Skupaj z GRZS in Policijo smo izvedli novinarsko konferenco pred začetkom glavne planinske sezone. 

Ad. 3. Poročilo o gibanju članstva v letu 2016
Tone Jesenko je povedal, da je bilo v PZS na dan 22.9.2016 52.785 članov, kar je za 2000 več članov kot v preteklem letu v enakem obdobju.  
Vplačilo članarin se je povečalo na Petrolu, preko spleta PZS, ter  v pisarni PZS, slednja je predvsem posledica neaktivnosti nekaterih pla-
ninskih društev. Odbor za članstvo PZS se bo v bližnji prihodnosti posvetil pripravi zasnove razpisa za podaljšanje zavarovalne police za 
zavarovanje članstva za prihodnji 2 leti (2018-2020). Poraja se vprašanje, kaj narediti z zamejskimi društvi, če želijo obdržati enak status. 
Opaženo je bilo, da nekateri strokovni kadri nimajo vplačane članarine za tekoče leto, prav tako prejemniki priznanj PZS. Predsedniki 
MDO PD bodo dobili seznam, katera društva še niso prevzela znamkic, ter katera planinska društva ne vnašajo članarine v Navezo. Pred-
sedniki MDO PD je pozval, da preučijo problematiko in izvedejo ustrezne aktivnosti. Za vplačilo članarine v pisarni PZS bi bilo potrebno 
razmisliti o delitvi stroškov med PD in PZS. Za leto 2017 ni predvidenih bistvenih sprememb pri članarini, v kratkem bo podpisan aneks z 
Zavarovalnico AS za podaljšanje veljavnosti pogodbe tudi v letu 2017 (osnovna pogodba je bila sklenjena za 2 + 1 leto). Statistika članarine 
in razdelitev članarine po aktivnostih sta bili priloga gradivu.
RAZPRAVA:
Mira Mlinarja je zanimalo, kaj zajemajo materialni stroški članarine. Urša Mali mu je odgovorila članske znamkice, članske izkaznice, 
poštnina za poslane izkaznice, vzdrževanje opreme, provizija za spletno prodajo, provizija Petrol, ostalo in v preteklosti Planinski kažipot. 
Aleš Pirc je predlagal, naj bo informacijski sistem Naveza nastavljen, da avtomatično ustavi vnos tekmovalca ali prejemnika priznanja, v 
kolikor le ta nima plačane članarine. Bojan Rotovnik mu je odgovoril, da se bo za tekmovalce preverjalo, za prejemnike priznanj pa se bo 
predlog postopno uvajal. Jurček Nowakk predlaga, da se že z letom 2017 prične preverjati članstvo pri prejemnikih priznanj, imetnikom 
licence ter, da PZS zaračuna stroške včlanitve planinskim društvom. Izpostavil je tudi malo številčno članstvo nekaterih PD. Bojan Rotovnik 
mu je odgovoril, da bo MDO PD dobil seznam društev, ki ne uporabljajo Naveze. Limit članov v PD je po Statutu PZS določen le za nova 
društva. Danilo Škerbinek je izpostavil vzpodbudno informacijo o porasti članstva, ki se vpisuje  preko spleta in Petrola. Smiselno  bi bilo 
spremljati, kako se tako vpisani člani vključujejo v delo izbranih PD. Predlagal je, da se podatki o uspešnosti članstev v PD objavi. Bojan 
Rotovnik je odgovoril, da bo vsak MDO PD dobil indeks rasti članstva po PD. Maruška Lenarčič se je dotaknila problematike zamejskih 
društev. SPD Trst ne želi uporabljati članskih izkaznic PZS. Bojan Rotovnik je odgovoril, da se bodo poskušali še enkrat dogovoriti, saj v 
njihovem primeru člani ne morejo koristiti raznih ugodnosti in reciprocitete, zato bodo morala tudi zamejska planinska društva v dolo-
čenih primerih prilagoditi.

Ad. 4. Informacija o sodelovanju s Slovenski planinskim muzejem
Slavica Tovšak  je povedala, da je SPM statusno del Gornjesavskega muzeja, v okviru katerega si je pridobil status samostojne organizacijske 
enote, ki je financirana iz več različnih virov: PZS, občina Kranjska gora, Ustanova Avgusta Delavca in Ministrstvo za kulturo. Dosedanja 
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prizadevanja o vključitvi muzeja v sestavo Narodnega muzeja niso bila uspešna, zato so prizadevanja PZS usmerjena v odločitev, da postane 
SPM samostojni nacionalni muzej. Tako bo najlažje uresničeval svoje poslanstvo, ki je namenjeno najširši slovenski javnosti in obiskoval-
cem iz tujine. Da je delo muzeja uspešno dokazuje tudi podatek, da je SPM v gorski koči Diavolezza v Švici, prejel nagrado Fundacije kralja 
Alberta I, kar je prva tovrstna nagrada v Sloveniji. Andrej Brvar je izpostavil, Občina Kranjska gora z organizacijo dogodkov v  SPM zmanj-
šuje prvotni namen muzeja.. Miro Eržen je dodal, da bi moral biti predstavnik v svetu Gornjesavskega muzeja Jesenice predstavnik PZS.
RAZPRAVA: 
Danilo Škerbinek je vprašal, ali se vodi evidenca kaj vse od gradiva je PZS predala v SPM. Strinja se z mislijo, da mora muzej postati samo-
stojen. Slavica Tovšak mu je odgovorila, da je evidentirana predaja gradiva,  težava pri samostojnosti muzeja pa nastane pri financiranju, 
kjer PZS zagotavlja okoli 15% prihodkov, zato so potrebna usklajevanja z ostalimi partnerji. V kolikor bodo nove informacije o SPM bodo 
člani UO PZS obveščeni sproti, drugače bodo informacije o delovanju SPM podane enkrat letno.

Ad. 5. Poslovanje PZS:
a. Informacija o finančnem poslovanju PZS jan-avg 2016
Urša Mali je povedala, da je imela PZS v tem obdobju 1.032.293 € stroškov in 1.043.035 € prihodkov. Poslovanje je usklajeno z rebalansom. 
V gradivu je podrobnejša tabela, kjer je poslovanje primerjano po komisijah PZS. 
Razprave ni bilo.

b. Pravilnik o računovodstvu – II. obravnava
Matej Planko je povedal, da je UO PZS o materialno finančnem poslovanju PZS razpravljal že na več preteklih sejah. O Pravilnik o računo-
vodstvu je bila opravljena prva obravnava na pretekli seji UO PZS in javna obravnava. Pravilnik je usklajen z zakoni in načinom dela v PZS. 
Pravilnik sta pregledala tudi NO PZS in izbrani revizor, z njegovo vsebino se strinjata in nista imela pripomb. Izvajati se bo začel 1. 1. 2017.
Andrej Brvar je dodal, da je NO PZS v prejšnji obravnavi podal dve pripombi, ki sta bili upoštevani. Nadzorni odbor PZS predlaga, da se 
pravilnik sprejme.
Razprave ni bilo.
SKLEP 3/06-10-2016: Upravni odbor PZS, na podlagi 32. člena Pravilnika o finančnem in materialnem poslovanju, sprejema Pra-
vilnik o računovodstvu PZS.
Sklep je bil soglasno sprejet. 

c. Pravilnik o povrnitvi stroškov prostovoljcev – I. obravnava
Matej Planko je povedal, da predlog pravilnika o povračilo stroškov prostovoljcem vsebuje vse spremembe na področju povračilo stroškov pro-
stovoljcem, ki so se zgodili v zadnjih letih, po sprejetju zakona o prostovoljstvu. Prostovoljci imajo pravico do nadomestila materialnih stroškov, 
povezanih z izvedbo programa PZS. Tu gre predvsem za izplačilo dnevnic, kilometrine, nadomestilo za uporabo lastnih sredstev,  nabavo zaščitnih 
sredstev in uniform. Potni stroški se lahko obračunajo le na podlagi verodostojnega potnega naloga, ki ga pred napotitvijo na pot izda pristojni 
delavec v strokovni službi PZS v programu Naveza, po odobritvi načelnika komisije. Višina nadomestila za povračilo stroškov prevoza se določa 
do višine, ki je v skladu z Uredbo, oziroma jo določi Predsedstvo PZS s posebnim sklepom, vendar višina nadomestil v nobenem primeru ne 
sme biti višja kot je določeno z Uredbo. Za udeležbo na sejah organov PZS se  potni stroški obračunava po znižani polovični višini kilometrine.
RAZPRAVA:
Danilo Škerbinek je mnenja, da je pri povračilu potnih stroškov  za potovanja v tujino nujno predložiti ustrezno  vsebinsko poročilo, saj 
sicer izdatek ni  utemeljen – potrebna je dopolnitev 6. člena Pravilnika. Jurček Nowakk pogreša pri pravilniku bolj definirane zneskovne 
vrednosti. Bojan Rotovnik mu je odgovoril, da se pri pravilniku izogibajo številkam, saj je potrebno spremeniti pravilnik vsakič, ko se 
spremeni kilometrina po Uredbi.
SKLEP 4/06-10-2016: Upravni odbor PZS sprejema Pravilnik o povrnitvi stroškov prostovoljcev v I. obravnavi ter poziva organe 
PZS, da do 31.10.2016 posredujejo pripombe, predloge in dopolnitve pravilnika.
Sklep je bil soglasno sprejet. 

d. Sistematizacija delovnih mest – II. obravnava
Matej Planko je podal informacijo, da je Predsedstvo PZS na seji dne 4. 10. 2016 s sklepom 32/9 potrdilo Pravilnik o organizaciji in siste-
matizaciji delovnih mest v strokovni službi PZS. Pravilnik izpolnjuje zahteve Statuta PZS. Z njim pridobivamo na fleksibilnosti organizacije 
dela, ki jo lahko hitro prilagodimo novi kadrovski zasedenosti. Z njim bomo lahko izvajali vse nove naloge, ki jih prinašajo sprejeti programi 
dela PZS kot so Naveza, kataster, področje različnih projektov, digitalizacija… 
RAZPRAVA: 
Mirko Tovšak je povedal, da MDO PD Koroške ob pripravi na sejo ugotovili, da so bile njihove pripombe, podani ob I. razpravi, smiselno 
upoštevane in da podpirajo nov pravilnik. Aleš Pirc je povedal, da strokovni sodelavec KŠP ne izpolnjuje pogojev. Matej Planko mu je 
odgovoril, da je v 6. členu pravilnika navedeno, da naziv gorski vodnik nadomesti eno stopnjo pridobljene strokovne izobrazbe. Danilo 
Škerbinek je še vedno mnenja, da strokovna služba PZS ni dovolj pripravljena  za izvajanje nalog  učnega središča. Želja po predložitvi 
opisa dela ter nalog učnega središča PZS je bila dana že  ob prvi razpravi tega predloga. V nalogah strokovnega delavca na področju vzgoje 
ter usposabljanja piše, da je dolžan spremljati novosti.  Z predvideno sistematizacijo tega delovnega mesta bi moral biti konkretni delavec 
dolžan evidentirati novosti (zlasti v tujini) in pripraviti predloge za njihovo obravnavo na pristojni komisiji PZS, ki bo ob ustreznosti novosti 
to vnesla v naše programe.  PZS  je tudi le delno tako organizirana, (sistemsko pa sploh ne), da bi sledila tehničnim strokovnim novostim 
po svetu. Prav tako pogreša knjižnico in več literature. Bojan Rotovnik mu je odgovoril, da je učno središče strokovni del strokovne službe 
(v smislu vsebine dela PZS). Veliko strokovnega gradiva je javno dostopno na spletni strani PZS in na drugih spletnih straneh, zato je 
bilo že leta 2010 ugotovljeno, da ni potrebe po klasični planinski knjižnici, zato je bilo za to področje dogovorjeno sodelovanje z Mestno 
knjižnico Ljubljana ter Slovenskim planinskim muzejem. Matej Planko je dodal, da ima PZS v primerjavi s ostalimi planinskimi zvezami 
s podobnim številom članov manj zaposlenih.
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SKLEP 5/06-10-2016: Upravni odbor PZS na podlagi 60. člena Statuta PZS daje soglasje k Pravilniku o sistematizaciji delovnih mest, 
ki ga je sprejelo Predsedstvo PZS.
18 ZA, 2 PROTI (Danilo Škerbinek, Marija Štremfelj)

Ad. 6. Planinske poti:
a. Izvedbene aktivnosti Zakona o planinskih poteh
Bojan Rotovnik je na kratko predstavil še nerealizirana določila zakona o planinskih poteh.
Povedal je, da mora PZS skleniti skrbniške pogodbe s planinskimi društvi, ki upravljajo s planinskimi potmi. Začetek podpisovanja pogodb 
je predviden spomladi 2017. Po podpisu pogodbe bo društvo zavezano skrbeti za planinsko pot skladno s pogodbo, v kolikor pa ne bo več 
sposobno zaradi pomanjkanja kadra, pa bo vzdrževanje lahko prenesla na drugo planinsko društvo. Društva, skrbniki zelo zahtevnih pla-
ninski poti, bodo skrbništvo lahko prenesla na PZS, ki s tehnično ekipo KPP že do sedaj skrbi za vzdrževanje tovrstnih poti. Zaenkrat ima 
PZS predvidenih 20.000 € za obnovo planinskih poti v letu 2017, predvidene pa so še dodatne aktivnosti za pridobitev finančnih sredstev.
RAZPRAVA:
Jurček Nowakk je povedal da MDO PD KBO pogreša v pogodbi zneskovne določbe. Znesek v fondu za obnovo planinskih poti se mu zdi 
premajhen. Zanima ga tudi kdo lahko zapira planinske poti. Bojan Rotovnik mu je odgovoril, da se bodo sredstva delila po merilih, ki jih bo 
pripravila Komisija za planinske poti in sicer bodo skrbniki prejeli sredstva na podlagi podpisane pogodbe in po oddanem letnem poročilu. 
Jože Rovan je mnenja, da bi morala PZS in PD združiti moči pri vzdrževanju poti in uporabljati skupno opremo. S skupnimi akcijami bi se  
strokovni kader v PD pridobil znanje od tehnične ekipe markacistov PZS. Pri zapiranju planinskih poti pristojen skrbnik planinske poti 
(PD), v nujnih primerih pa mora biti pristojna tudi PZS.
SKLEP 6/06-10-2016: Upravni odbor PZS potrjuje osnutek besedila skrbniške pogodbe za planinske poti in poziva društva ter organe 
PZS, da do 10.11.2016 posredujemo pripombe, predloge in dopolnitve pogodbe.
Sklep je bil soglasno sprejet. 

b. Soglasje k novi planinski poti
Predsednik je predstavil sklep IO KPP h kateremu mora podati soglasje še UO PZS. Razprave ni bilo. 
SKLEP 7/06-10-2016: UO PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije za planinske poti soglaša, da Planin-
sko društvo Snežnik-Loška dolina odpre in je skrbnik nove lahke planinske poti Viševek-Zgornje Poljane-Spodnje Poljane in se to 
planinsko pot vnese v evidenco planinskih poti Planinske zveze Slovenije. Pri označitvi mora PD Snežnik- Loška dolina upoštevati 
določbe Zakona o planinskih poteh. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

Ad. 7. Mednarodno sodelovanje:
a. Projekt Planinske vasi v Sloveniji 
Miro Eržen  je predstavil projekt Bergsteigerdörfer (Planinske vasi). Avstrijska planinska zveza je pred leti v sodelovanju s pristojnimi 
ministrstvi avstrijske vlade pripravila projekt Bergsteigerdörfer (Planinske vasi) z namenom, da prispevajo k razvoju trajnostnega turizma v 
krajih , ki imajo planinsko – gorniško tradicijo, naravne danosti in niso usmerjeni v masovni turizem, ki zahteva izgradnjo velike turistične 
infrastrukture. Danes je v ta projekt vključeno že preko 20 avstrijskih krajev, ki v okviru blagovne znamke Bergsteigerdorfer obiskovalcem, 
ki si želijo preživeti aktiven dopust v gorskem svetu, se ukvarjati s planinstvom in alpinizmom oziroma v zimskem času tudi s turnim smu-
čanjem, krpljanjem ali drugimi športi, ki jih je možno izvajati v gorskem svetu. Zaradi izrednega zanimanja so v projekt že Nemci (Ramsau), 
pripravljajo se tudi Italijani (Val di Izoldo), zanimanje pa je prisotno tudi v Sloveniji. PZS je  ocenila, da predstavlja projekt konkreten primer 
izvajanja Alpske konvencije in ga zato lahko podpre, zato smo v januarju 2015 organizirali predstavitev projekta v okviru sejma Alpe Adria. Na 
osnovi te predstavitve smo s pristojnimi iz vodstva projekta organizirali obisk dveh občin, ki sta pokazali največ zanimanja in sicer Jezersko 
in Luče. Oba kandidata za vstop v projekt izpolnjujeta osnovne geografske in druge formalne pogoje za vstop v projekt. Pogoj za pričetek 
formalnega postopka vstopanja novih kandidatov v projekt je podpisan sporazum med Avstrijsko planinsko zvezo (OaV), kot nosilcem 
projekta in PZS, kot institucijo, ki bo v Sloveniji sodelovala pri izboru kandidatov, sodelovala s kandidati pri vstopnih aktivnostih in pripravi 
kandidature, poleg tega pa bo skrbela, da bodo kraji , ki bodo vstopili v projekt, tudi po formalnem pristopu spoštovali zahtevane pogoje. 
SKLEP 8/06-10-2016: Upravni odbor PZS podpira izvedbo projekta Bergsteigerdörfer (Planinske vasi) v Sloveniji in potrjuje dogovor 
med PZS in OeAV.
Sklep je bil soglasno sprejet. 

b. Sodelovanje s Češko planinsko zvezo 
Bojan Rotovnik je povedal, da v Slovenijo že tradicionalno zahaja mnogo čeških planincev ter da zgodovina sodelovanje med slovenski 
in češki planinci traja že skoraj 120 let. Predsednik Češke planinske zveze Jan Bloudek je povedal, da se veseli sodelovanja, ter da bo Če-
ška planinska zveza v zameno za ugodnosti pri prenočevanju v kočah čeških planincev, donirala PZS enkrat letno sredstva za planinsko 
infrastrukturo v Sloveniji. 
SKLEP 9/06-10-2016: Upravni odbor PZS na podlagi 15. člena Statuta PZS in s soglasjem IO GK PZS ter Združenja za reciprociteto 
potrjuje sklenitev bilateralnega dogovora s Češko planinsko zvezo.
Sklep je bil soglasno sprejet. 

Predsednik PZS  Bojan Rotovnik in predsednik Češke planinske zveze Jan Bloudek sta slavnostno podpisala bilateralni dogovor. 

c. Predlog za ustanovitev Evropske planinske organizacije
Predsednik Češke planinske zveze Jan Bloudek je predstavil koncept nove organizacije, ki bo odprta za vse države, ki spadajo geografsko 
v Evropo. Nova organizacija mora imeti svoj pravni status glede na državo njene registracije. To pomeni, da ne bo del UIAA, ki je in še bo 
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odgovoren za vprašanja, pomembna na globalni ravni.  Bojan Rotovnik je dopolnil, da osnutek statuta vsebuje nekaj odprtih vprašanj, kot 
so koncept za članarine, več združenj iz ene države, država registracije in financiranje dejavnosti CAA in BMU.

SKLEP 10/06-10-2016: Upravni odbor PZS na podlagi 15. člena Statuta PZS podpira nadaljnje aktivnosti za ustanovitev Evropske 
planinske organizacije in soglaša, da je PZS med ustanovnimi članicami te organizacije.
Sklep je bil soglasno sprejet. 

Ad. 8. Dogovor o sodelovanju z NATO centrom odličnosti
Miro Eržen je povedal da imata Slovenska vojska in PZS dolgoletno dobro sodelovanje. Skozi ta center pridobita PZS in SV primer dobre 
prakse, povezan s planinstvom in gorskega sodelovanja.
SKLEP 11/06-10-2016: Upravni odbor PZS na podlagi 32. člena Statuta PZS potrjuje dogovor o sodelovanju med PZS in NATO 
Centrom odličnosti za gorsko bojevanje.
Sklep je bil soglasno sprejet. 

Ad. 9. Informacija o delovanju komisij PZS 
Jože Rovan je predstavil delovanje Komisije za turno kolesarstvo v letu 2016, kjer so imeli Zbor turnih kolesarjev, spomladansko in jesensko 
turo KTK, tečaj za turnokolesarske vodnike I. in II.,  in turnokolesarski tabor. Odprli so tudi Slovensko turnokolesarsko pot (STKP), ki je 
dolga 1.800 km in ima sedaj 41 etap. Ima označeno pot na terenu, žige na kontrolnih točkah, dnevnik STKP in spletni vodnik. Promocija 
se je izvajala v medijih, izdana pa je bila tudi zloženka. Zanimanje je zelo veliko. 

Ad. 10. Razno
Danilo Škerbinek je povedal, da je bila 3. 10. 2016 seja odbora  Strokovni svet športa za vse in predlaga, da PZS pošlje program dela za 
prihodnje leto. Na kongresu Športa za vse, ki bo 25. in 26. 11. 2016 na Gospodarskem razstavišču predlaga, da PZS aktivno sodeluje v 
projektu aktivno zaposlenih. Bojan Rotovnik je pozval predsednike MDO PD, da vsak MDO PD zagotovi manjšo delegacijo na kongresu. 
Slavica Tovšak je predstavila novosti v Založbi PZS: karta Stol, karta Triglav, Dnevnik STKP in knjiga Ljudje v gorah.
Marija Štremfelj je predlagala, da se paraolimpijskemu plezalcu Gregorju Selaku povrne vsaj del stroškov tekmovanj, saj dosega zelo lepe 
rezultate. Bojan Rotovnik je odgovoril, da bo v kratkem sestanek s paraolimpijskem komitejem. V celoti se mu bodo povrnili stroški iz 
svetovnega prvenstva v športnem plezanju, ki je potekalo v Parizu, kjer je dosegel 3. mesto.

Predsednik PZS je za konec povedal, da bo naslednja seja UO PZS 17. novembra 2016. 
Ker ni bilo več razpravljavcev, se je predsednik PZS vsem zahvalil in sejo zaključil ob 20.47.

Zapisala:
Saša Sitar,
poslovna sekretarka PZS

Matej Planko,          Bojan Rotovnik,
generalni sekretar PZS        predsednik PZS



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 49

Z A P I S N I K
12. seje Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije, ki je bila v četrtek, 17. novembra 2016, ob 16.30 uri, v NATO Centru odličnosti 
za gorsko bojevanje, Poljče 27, Begunje na Gorenjskem.

PRISOTNI:
Predsednik: Bojan Rotovnik
Podpredsedniki: Miro Eržen, Tone Jesenko, Roman Ponebšek
Voljeni člani UO: Danilo Škerbinek, Štefan Keber, Jožef Bobovnik, Milena Brešan, Slavica Tovšak in Marija Štremfelj.
Predsedniki (oz. namestniki) MDO PD: Mirko Tovšak (MDO PD Koroške), Gregor Rupnik (MDO PD Posočja), Jurček Nowakk (MDO 
PD Kamniško Bistriškega območja), Maruška Lenarčič (MDO PD Primorske), Igor Oprešnik (MDO PD Podravja), Miro Mlinar (MDO 
PD Notranjske), Marinka Koželj Stepic (MDO PD Ljubljane), Franc Slokan (MDO PD Pomurja), Borut Vukovič (MDO PD Zasavja), 
France Benedik (MDO PD Gorenjske), Rudi E. Skobe (MDO PD Dolenjske in Bele krajine),
Načelniki (oz. namestniki) komisij PZS z zborom dejavnosti: Jože Rovan (Komisija za turno kolesarstvo), Andrej Pečjak (namestnik 
komisije za gorske športe) in Barbara Bajcer (Mladinska komisija).
Vodja Pododbora za priznanja PZS: Irena Pečavar Čarman
Strokovna služba PZS: Damjan Omerzu (strokovni sodelavec PZS), Saša Sitar (poslovna sekretarka PZS) in Manca Čujež (predstavnica 
PZS za odnose z javnostmi).
Opravičeno odsotni: Irena Mrak (Komisija za varstvo gorske narave), Igor Mlakar (načelnik KPP). Matej Planko (generalni sekretar PZS), 
Andrej Brvar (predsednik nadzornega odbora), Brigita Čeh (voljeni člani UO), Aleš Pirc (Komisija za športno plezanje), Miha Habjan 
(Komisija za alpinizem), Manja Rajh (Savinjski MDO PD), Jasna Pečjak (Komisija za gorske športe),

Direktor Natovega centra odličnosti za gorsko bojevanje polkovnik Boštjan Blaznik je na kratko predstavil delovanje centra ter zbranim 
izrekel dobrodošlico. Pred začetkom uradnega dela seje je navzoče pozdravil tudi predsednik Planinske zveze Slovenije Bojan Rotovnik. 
Na seji je bilo prisotnih 21 članov UO PZS z glasovalno pravico od 23-ih, kar pomeni 91,3 % sklepčnost. 

Bojan Rotovnik je povedal, da za 11. točko (vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora) v roku ni prišlo najav.
SKLEP 1/17-11-2016: Upravni odbor PZS potrjuje predlagani dnevni red 12. seje UO PZS.
Sklep je bil soglasno sprejet.

SPREJET DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 11. seje UO PZS (Matej Planko)
2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS (Matej Planko)
3. Potrditev predlogov prejemnikov najvišjih priznanj PZS za letu 2016 (Irena Pečavar Čarman, Tone Jesenko)
4. Sprejem novih društev v članstvo PZS (Matej Planko)
5. Članarina PZS 2017 in spremembe Pravilnika o članstvu posameznikov (Tone Jesenko, Matej Planko)
6. Zadeve komisij in odborov

a. Soglasje k novim planinskim potem in k opustitvi planinskih poti (Igor Mlakar)
b. Soglasje k Pravilniku Komisije za gorske športe (Jasna Pečjak)
c. Poročilo o delovanju Gospodarske komisije PZS (Janko Rabič) 
d. Strokovni odbor za dvonamenske poti: informacija o dvonamenskih poteh (Roman Ponebšek)

7. Pravilnika o povrnitvi stroškov prostovoljcev – II. obravnava (Matej Planko)
8. Izhodišča za podrobni finančni načrt PZS 2017 (Bojan Rotovnik, Matej Planko, Urša Mali)
9. Dogovor o častnem pokroviteljstvu zdravstvene postaje v Nepalu (Miro Eržen)
10. Priprave na skupščino PZS 2017 (Bojan Rotovnik)
11. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora (Bojan Rotovnik, Matej Planko). 
12. Razno 

Ad. 1. Potrditev zapisnika 11. seje UO PZS 
Damjan Omerzu je povedal, da je prišla v roku na zapisnik 11. seje pripomba od Danila Škerbinka, ki je bila smiselno upoštevana. 
Po pregledu realizacije sklepov prejšnjih sej UO PZS še vedno ostaja neizveden sklep 13/18-06-2015, kjer UO PZS zadolži  Komisijo za 
planinske poti, da sprejme merila za vrednotenje kandidatur za sofinanciranje iz sredstev Fundacije za šport na področju planinskih poti.
SKLEP 2/17-11-2016: Upravni odbor PZS potrjuje zapisnik 11. seje, z dne 6. 10. 2016.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS
Damjan Omerzu je predstavil glavne poudarke v obdobju od pretekle seje UO PZS:
•	 Naši športni plezalci so odlično nastopili na Mladinskem svetovnem prvenstvu v športnem plezanju na Kitajskem. Janja Garnbret je 

tudi letos postala mladinska svetovna prvakinja tako v težavnosti kot v balvanih in dobila srebrno medaljo tudi v kombinaciji, Vita 
Lukan je osvojila srebrno kolajno v balvanih in bronasto v težavnosti, Mia Krampl pa srebrno v težavnosti.

•	 V Planinski založbi smo izdali nov planinski izbirni vodnik Slovenska Istra, Čičerija, Brkini in Kras, vodnik Julijske Alpe južni del je pa tik 
pred izidom. Prav tako je izšel planinski zemljevid Jalovec in Mangart in ponatis izbirnega vodnika Razširjena Slovenska planinska pot

•	 Izvedli smo zelo uspešno novinarsko konferenco na kateri smo predstavili novosti Planinske založbe.
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•	 Predsednik PZS Bojan Rotovnik in podpredsednik Miro Eržen sta se udeležila skupščine UIAA, ki je bila v Italijanskem Brixnu. 
•	 Izvedena so bila regijska tekmovanja Mladina in gore.
•	 Organizirano je bilo 35. srečanje alpinistov veteranov.
•	 Jesenski posveti za vodstva PD v šestih terminih s poudarkom na planinskih poteh 

Ad. 3. Potrditev predlogov prejemnikov najvišjih priznanj PZS za letu 2016
Tone Jesenko je povedal, da so bili obravnavni vsi predlogi, ki so v roku prispeli na PZS: 18 predlogov za Spominske plakete in 19 predlo-
gov za Svečane listine. 1 predlog je prišel nepopoln (brez mnenja MDO PD) in tudi po dogovorjenem roku. Po Pravilniku o priznanjih 
PZS se lahko letno podeli največ 10 Svečanih listin ter v izjemnih primerih tudi posmrtno, zato se je Odbor za članstvo odločil, da se nekaj 
predlogov za Svečane listine prekategorizira v Spominske plakete. Irena Pečavar Čarman je dodala, da se je skupno zavrnilo 6 predlogov. 
RAZPRAVA:
Mirko Tovšak je povedal, da je MDO PD Koroške poslal 4 predloge za Svečane listine, pa ni bila nobena potrjena oz. je bila prekategorizirana. 
Jurček Nowakk je mnenja, da bi bilo potrebno na MDO PD sporočiti, če njihov kandidat ni bil izbran. Ne strinja se tudi z prekategorizacijo 
predlogov, če jih je poslano preveč. Tone Jesenko mu je odgovoril, da je imel Odbor za članstvo težko nalogo, zato so jih nekaj rajši preka-
tegorizirali kot pa zavrnili. Če se Upravni odbor s tem ne strinja se predloge lahko zavrne. Štefan Keber je izrazil željo, da se za Milko Merc 
iz PD Prevalj naredi izjemo. Igor Oprešnik se je strinjal z ostalimi, da bi se moralo v izrednih primerih število podeljenih Svečanih listin 
povečati. Tone Jesenko mu je odgovoril, da se je potrebno držati pravilnika.
SKLEP 3/17-11-2016: Upravni odbor PZS na predlog Odbora za članstvo potrjuje prejemnike spominskih plaket PZS za leto 2016: 
•	 Za 65 let: SREČKO ČULK (PD Zabukovica), LEOPOLD KAVKLER (PD Poljčane) in ANTON LAVTAR (PD Križe)
•	 Za 70 let: MARICA BREZAVŠČEK (PD Idrija), MIRO DRNOVŠEK (PD Trbovlje), VLADIMIR IVAN HLEDE (PD Jesenice), 

BORIS LAZAR (PD Pošte in Telekoma Ljubljana), SONJA PETERNEL (PD Dovje-Mojstrana), JOŽE SINIGOJ (PD Litija), JO-
ŽICA HEBER (PD Dravograd), MARTIN TAJNIK (PD Mislinja) in ANDREJ MAŠERA (PD Kamnik).

•	 Za 75 let: ŠTEFKA FELTRIN (PD Slovenska Bistrica), ANTON PROGAR (PD Krka Novo mesto), in FRANC MAČEK (PD 
Podpeč-Preserje).

•	 Za 80 let: ALOJZ BOGDAN (PD Mura Murska Sobota), ANTON KREŠEVEC (PD Ajdovščina) in MARIJANA PANČUR (PD Gorje).
•	 Za 85 let: HEDVIKA PAVČNIK (PD Rimske Toplice)
•	 Za 90 let: ZORAN KLEMEN (PD Hrastnik)

Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP 4/17-11-2016: Upravni odbor PZS na predlog Odbora za članstvo potrjuje prejemnike Svečane listine PZS za leto 2016: IVAN 
IZLAKAR (PD Vransko), PAVEL  JEREBIC (PD Maribor Matica) - posthumno, FRANC LAKOTA (PD Dovje- Mojstrana), KRISTL 
OGRIS (PD Gorje), ŠTEFKA PAVČNIK (PD Rimske Toplice), JOŽE PERŠE (PD Krka Novo mesto), JANEZ POHAR (PD Viharnik), 
MARJAN JOŽEF RUČIGAJ (PD Iskra Kranj), EMIL LEON SEKNE (PD Iskra Kranj), IVAN ŠULER (PD Šempeter v Savinjski dolini) 
in FANIKA WIEGELE (PD Laško).
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 4. Sprejem novih društev v članstvo PZS
Damjan Omerzu je povedal, da smo prejeli 4 vloge društev za sprejem v PZS. Skupaj z vlogami so bili predloženi vsi potrebni dokumenti. 
Plezalni klub Idrija ima vse izpolnjene pogoje za včlanitev v PZS. Gregor Rupnik je povedal, da se MDO PD Posočja strinja s sprejemom v PZS.
RAZPRAVA: Danilo Škerbinek je vprašal, ali ni pogoj za sprejem v PZS, da ima ustrezne strokovne kadre. Bojan Rotovnik mu je odgovoril, 
da za sprejem društev v PZS veljajo pogoji v statutu PZS, ki opredeljujejo predvsem delovanje v skladu Zakonom o društvih ter oprede-
ljeno planinsko dejavnost, medtem ko so pogoji za sprejem nekaterih dejavnosti v posamezne komisijo PZS opredeljeni tudi z dodatnimi 
vsebinskimi pogoji, a to sta ločena postopka. Društvo oz. odsek ne more biti član komisije, če društvo ni včlanjeno v PZS. 
SKLEP 5/17-11-2016: Upravni odbor PZS na podlagi 16. in 32. člena Statuta PZS sprejema Plezalni klub Idrija (Idrija, MDO PD 
Posočja), matična št. 4089049000 v članstvo Planinske zveze Slovenije pod mentorstvom PD Idrija.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Marinka Koželj Stepic  je povedala, da ima pri vlogi Planinskega društva Pijava Gorica nekaj pripomb. Med dejavnosti so našteli vse možne 
aktivnosti, v statutu pa so imeli v žigu napako. MDO PD Ljubljane je kljub temu podal strinjanje za sprejem. Kljub temu, da so se PD LPP 
javili sami za mentorja, niso primerni, saj v okviru MDO PD Ljubljane niso nič aktivni.
SKLEP 6/17-11-2016: Upravni odbor PZS na podlagi 16. in 32. člena Statuta PZS sprejema Planinsko društvo Pijava Gorica (Pijava 
Gorica, MDO PD Ljubljana), matična št. 4092449000 v članstvo Planinske zveze Slovenije pod mentorstvom PD LPP.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Igor Oprešnik je kot predsednik MDO PD Podravja povedal, da ima za Društvo Strmina pomisleke. Po začetni nezainteresiranosti za 
udeležbo na seji MDO PD Podravja je prišel njihov predstavnik, ki pa o društvu in številu članov ni znal povedati veliko. Statut društva je 
sicer usklajen s Statutom PZS, tudi število članov naj bi bilo zadostno.
RAZPRAVA:
Slavica Tovšak je mnenja, da bo kmalu napočil čas za spremembo nekaterih členov Statuta PZS, ki določajo sprejem novih društev v PZS. 
Jožef Bobovnik je povedal, da sodeč po programu dela društva leta 2016 njihove dejavnosti niso usklajene s PZS, kljub temu, da Statut 
je. Mnenja je, da interes društva ni prostovoljstvo, ampak dopolnilna pridobitna dejavnost. Bojan Rotovnik je odgovoril, da skladnost 
društvenih pravil z Zakonom o društvih opravlja upravna enota, medtem ko je naloga MDO PD predvsem vsebinski pregled društvenih 
pravil, da le-ta niso v neskladju s statutom PZS. Če društvo pravno formalno izpolnjuje pogoje za včlanitev PZS, nimamo posebnega vpliva 
za zavrnitev. Se je pa ugotovilo, da društvo nima predlaganega mentorskega društva. 
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SKLEP 7/17-11-2016: Upravni odbor PZS preloži odločanje o sprejemu Društva Strmina na naslednjo sejo UO PZS, medtem pa se 
izvede sestanek s predstavniki PZS, MDO PD Podravja in Društvom Strmina.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ker je večino članov Upravnega odbora mnenja, da vsebinski pogoji za včlanjevanje društev v Planinsko zvezo Slovenije niso več primerni, 
je predsednik PZS Bojan Rotovnik predlagal Odboru za članstvo, da začne razpravo o spremembah.  
SKLEP 8/17-11-2016: Upravni odbor PZS zadolži Odbora za članstvo, da opravi prvo razpravo o primernosti vsebinskih pogojev za 
včlanjevanje društev v Planinsko zvezo Slovenije in pripravi izhodišča za nadaljnjo razpravo.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Bojan Rotovnik je povedal, da smo sprejeli tudi predlog za včlanitev v PZS Češko – Slovenskega planinskega društva. Izpolnjujejo vse 
pogoje. Mentorstvo bo prevzela strokovna služba PZS.
SKLEP 9/17-11-2016: Upravni odbor PZS na podlagi 16. in 32. člena Statuta PZS sprejema Češko-Slovensko planinsko društvo - Če-
sko-Slovinský alpský spolek (Praga, Češka Republika) v članstvo Planinske zveze Slovenije, pod mentorstvom strokovne službe PZS.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Bojan Rotovnik je pozval predsednike vseh MDO PD, da preverijo seznam društev, ki niso prevzele članskih znamkic v letu 2016 in po 
individualni obravnavi podajo morebitne predloge za brisanje neaktivnih društev iz članstva v PZS. 

Ad. 5. Članarina PZS 2017 in spremembe Pravilnika o članstvu posameznikov
Tone Jesenko je povzel, da pri članarini za leto 2017 ni bistvenih sprememb. Novost je zavarovanje članov iz tujih PD pri kategoriji B-člani 
tujih društev. Tako bojo imeli člani iz Avstrije in Italije asistenco tudi v matični državi. Bolj jasno je tudi opredeljeno turno kolesarjenje in 
turno smučanje.
SKLEP 10/17-11-2016: Upravni odbor PZS v skladu s točko 3) prvega odstavka 32. člena Statuta PZS, na predlog Odbora za članstvo 
potrjuje zneske priporočene članarine za leto 2017 v višini A 55,00 €, A/d 50,00 €, B 25,00 €, B/d 20,00 €, B1 18,50 €, S+Š 16,00 €, 
S+Š/d 12,80 €, P+O 7,00 €, P+O/d 5,60 €, OPP 7,00 €, OPP/d 5,60 €. Prispevek za člane tujih planinskih društev za PZS znaša 13,75 €. 
Sklep je bil soglasno sprejet.

Tone Jesenko je povedal, da so bistvene spremembe Pravilnika o članstvu posameznikov dopolnjen opis članske izkaznice, dopolnjen opis 
znamkice, posebnost v primeru vključitve drugih društev iz tujine, poleg zamejskih društev, ki so včlanjena že sedaj, končni obračun v 
Navezi in omejitev uporabe tabel za vnašanje članov v Navezo. Besedilo pravilnika ima v 5. členu predvidene dve varianti, od katerih bo 
v končnem pravilniku sprejeta le ena. In sicer se A in B varianta nanašata na kritje dodatnih stroškov prodaje članarine, ki nastanejo pri 
prodaji preko PZS (Petrol, Selectbox in tudi preko spletna strani). Te stroške je do sedaj krila PZS, vendar se z večanjem števila včlanitev 
preko teh kanalov večajo tudi skupni stroški.  Ena varianta predvideva, da se ti stroški delijo med PD in PZS, druga možnost pa predvideva, 
da se stroški zaračunajo posamezniku.
Ukinjajo se stare izkaznice, ki so vključevale fotografijo člana in na katere so se podatki člana vpisovali ročno. Znamkice za leto 2017 bojo 
na voljo od 15. 12. 2016, pripravljena pa bo tudi nova zgibanka o članstvu v PZS.
RAZPRAVA:
Mirko Tovšak je mnenja, da se pri 5. členu pravilnika zadnji odstavek umakne iz pravilnika. Jurček Nowakk je imel pripombe na 2. člen 
(potrdilo), 3. (pripisati kartonček Coris) in 6. člen pravilnika. Za pisni odgovor prosi za naslednje teme: gumb v Navezi »dvojno članstvo« 
ne deluje, ali je možna družinska članarina v dveh društvih, ter zakaj se družinska članarina ne upošteva pri istospolnih partnerjih z otroci. 
Jožef Bobovnik je pohvalil mesečne obračuna v Navezi. Bojan Rotovnik je odgovoril, da naj se za tehnične težave pošlje sporočilo strokovni 
službi. Nadgradnja Naveze bi bila za dvojno članstvo z finančnega vidika predraga, saj je dvojnega članstva zelo malo (okoli 200 oseb). V 3. 
členu, ki govori o potrdilu je mišljeno s tem, da PD da potrdilo, s katerim član ob sklenitvi članstva lahko koristi ugodnosti do pridobitve 
izkaznice. Potrdilo pa ne velja za tujino. Damjan Omerzu je odgovoril, da za istospolne partnerje z otroci enako velja družinska članarina, 
saj uporabljamo definicijo družine, ki je zakonsko določena in zaradi tega v pravilniku nimamo drugačne definicije. .  Gumb dvojno članstvo 
je namenjen preprečevanju podvajanja istih oseb v navezi, ne zmanjševanju cene članarine. 
Bojan Rotovnik je povzel, da se v 5. členu zbriše zadnji odstavek, ohrani se le prvi stavek »Višina članarine je enaka priporočeni višini«. 
Prav tako se v 3. členu pravilnika doda definicija kartončka o zavarovanju v tujini.
SKLEP 11/17-11-2016: Upravni odbor PZS v skladu s točko g) prvega odstavka 32. člena Statuta PZS, na predlog Odbora za članstvo 
sprejema spremenjen in dopolnjen Pravilnik o članstvu posameznikov brez upoštevanja variant, predlaganih v 5. členu, z ohranitvijo 
določila, da je višina članarine enaka priporočeni višini (5. člen) ter z opisom kartončka za zavarovanje v tujini (3. člen). 
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 6. Zadeve komisij in odborov
a. Soglasje k novim planinskim potem in k opustitvi planinskih poti 
Bojan Rotovnik je na kratko predstavil 2 vlogi za novo odprti planinski poti na primorskem, ena je del SPP, druga pa je vključena v obho-
dnico E-12. Dobili smo tudi vlogo za opustitev ene planinske poti, ki je nevarna za uporabo.

SKLEP 12/17-11-2016: Upravni odbor PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije za planinske poti so-
glaša s sklepom IO KPP, da Obalno planinsko društvo Koper odpre in je skrbnik nove lahke planinske poti Ankaran – Debeli rtič in 
se to planinsko pot vnese v evidenco planinskih poti Planinske zveze Slovenije. Pri označitvi mora OPD Koper upoštevati določbe 
Zakona o planinskih poteh. 
Sklep je bil soglasno sprejet.
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SKLEP 13/17-11-2016: Upravni odbor PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije za planinske poti soglaša 
s sklepom IO KPP, da Obalno planinsko društvo Koper odpre in je skrbnik nove lahke planinske poti na odsekih Škofije (m.p.)-Spo-
dnje Škofije, Ankaran-Koper-Izola-Belveder in Terme Strunjan-Piran-Portorož-Sečovlje (m.p.) in se te odseke planinske poti vnese 
v kataster planinskih poti Planinske zveze Slovenije. Pri označitvi mora OPD Koper upoštevati določbe Zakona o planinskih poteh.
Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP 14/17-11-2016: Upravni odbor PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije za planinske poti soglaša 
s sklepom IO KPP, da se opusti zahtevna planinska pot Sovna glava – Kopiščarjeva pot, katere skrbnik je Planinsko društvo Jesenice.
Sklep je bil soglasno sprejet.

b. Soglasje k Pravilniku Komisije za gorske športe 
Andrej Pečjak je predstavil delovanje Komisije za gorske športe, ki pokriva ledno plezanje in tekmovalno turno smučanje. Z tekmami 
lednega plezanja so že pričeli, z turnim smučanjem pa še niso pričeli. Komisija je tudi sprejela pravilnik. Bojan Rotovnik je prosil, da KGŠ 
pripravi za naslednjo sejo UO kratko predstavitev delovanja komisije.

SKLEP 15/17-11-2016: Upravni odbor PZS daje na podlagi n točke  1. odstavka 32. člena Statuta PZS  soglasje k Pravilniku Komisije 
za gorske športe Planinske zveze Slovenije, ki ga je zbor Komisije za gorske športe sprejel 21. 6. 2016.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Sledila je 15 minutna pavza.

c. Poročilo o delovanju Gospodarske komisije PZS
Janko Rabič je povedal, da GK bolj sodeluje s člani PD, kot je do sedaj. Letošnja sezona obiskov koč je bila zelo dobra, ni pa bila najboljša 
do sedaj. Trudijo se tesno sodelovati z gospodarji planinskih koč. GK se trudi zbrati nabor vseh investicij za obdobje 2016-2018, vendar je 
s strani PD slab odziv. S popravkom Pravilnika o cenah prenočevanja v kočah, je bilo zaznano manj kršitev. Vrši se tudi obisk planinskih 
koč in pridobivanje certifikatov Družinam prijazna pl. koča in Okolju prijazna pl. koča. Nekatere koče že obnavljajo certifikat po 4 letih. V 
tem letu je bilo izvedeno izobraževanje za oskrbnike pl. koč, ki je poželo dober uspeh in pozitivno mnenje. Nekaj dilem se pojavi s spreje-
mom novih planinskih koč v register, prav tako bi bilo potrebno nekaterim odvzeti status. Pozval je koče, ki imajo čistilne naprave, naj to 
javijo na komunalno podjetje, saj se jim zmanjša dajatev. Večji problemi se pojavljajo pri tistih planinskih društvih, ki še niso prijavili  koč 
komunalnim podjetjem za plačevanje okoljskih dajatev  na njihovem območju, čeprav bi jih morali že pred leti. Več društev je sedaj prejelo 
račune za nazaj in jih morajo poravnati. 
RAZPRAVA:
Jožef Bobovnik je povedal, da ima oskrbnica Koče na Doliču težave s SAZAS-om in predlaga, da se PZS dogovori z SAZAS-om, da se koče 
drugače obravnava. Danilo Škerbinek je izpostavil nedopustno samovoljo pri koriščenju bivakov (primer za bivak IV) in dal pobudo, da 
se z področnim občinskim aktom to uredi. Miro Eržen mu je odgovoril, da je pred kratkim potekal posvet o bivakih. Na območju TNP je 
težava v obnovi, saj zakon ne dovoli nobenega posega v konstrukcijo, s tem pa bivaka ne moreš obnoviti. Dodal je, da bo poročilo o posvetu 
o bivakih prišlo na PZS in ga bo možno pridobiti v vpogled.
Načelnik g. Rabič je navedbo g. Škerbinek sprejel kot pobudo. 

d. Strokovni odbor za dvonamenske poti: informacija o dvonamenskih poteh
Vodja Strokovnega odbora za dvonamensko rabo planinskih poti Roman Ponebšek je povedal, da je imel strokovni odbor v tem mandatnem 
obdobju tri seje. Na prvi seji so obravnavali zakon o dvonamenskih planinskih poteh, na drugi seji leta 2015 so se pogovarjali o STKP, na 3. 
seji pa o označitvi STKP. PZS je že v letu 2014 na pristojno ministrstvo v sodelovanju s skrbniki poti vložila dve vlogi za dvonamensko rabo 
planinskih poti.  V okviru strokovnega odbora za dvonamensko rabo planinskih poti pa so se tudi obravnavali novi predlogi, ki so jih podala 
planinska društva. Pri dveh predlogih je bila skupna ugotovitev, da pot ni primerna oz., da je potrebno traso prilagoditi. Pri eni poti pa je 
dvonamenska raba s strani predstavnikov turnih kolesarjev in varuhov gorske narave potrjena, markacisti pa bodo svoje mnenje še podali.
Apeliral je na društva, katera imajo poti, ki jih uporabljajo tudi kolesarji, da se pripravi predlog za uporabo dvonamenske planinske poti.
Razprave ni bilo.

Ad. 7. Pravilnika o povrnitvi stroškov prostovoljcev – II. obravnava 
Damjan Omerzu je povedal, da je bila prva obravnava pravilnika na prejšnji seji UO 6. 10. 2016. Od 12. do 31. oktobra je na spletni strani 
PZS potekala javna obravnava pravilnika, v okviru katere ni prišlo pripomb. V predloženem besedilo sta glede na obravnavno na prejšnji 
seji UO PZS dodani dve spremembi: pri potnih nalogih za tujino obvezno priložiti pisno poročilo, ter da predsedstvo PZS poda soglasje 
sklepom izvršnih odborov komisij glede nadomestil za uporabo lastne opreme. Razprave ni bilo.
SKLEP 16/17-11-2016: Upravni odbor PZS sprejema Pravilnik o povrnitvi stroškov prostovoljcev.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 8. Izhodišča za podrobni finančni načrt PZS 2017
Bojan Rotovnik je povedal, da so bile prve informacije za leto 2016 zbrane pri različnih deležnikih, ki financirajo naše delovanje. Na 
podlagi teh informacij so predlagana spodnja izhodišča za pripravo natančnega finančnega načrta za leto 2017. Ponovno bomo aktivirali 
stroškovno mesto 2. Planinski sklad. V okviru tega bomo vodili sklad za planinske poti, sklad za planinske koče, sklad za obnovo plezališč 
in Slovenski planinski muzej. Med prihodke tega stroškovnega mesta bi uvrstili donacijo iz dohodnine, del sredstev FSO, del sredstev čla-
narine, predvidene donacije ter sponzorstva  posameznikov in organizacij, sredstva Češke planinske zveze in del sredstev iz reciprocitete.
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Stroškovno mesto Projekti se dopolni z naslednjimi aktivnostmi: Slovenska planinska pot, Slovenska turnokolesarska pot, Planinski ge-
ografsko-informacijski sistem, tekma za svetovni pokal v športnem plezanju, Taborni prostor Mlačca. Pri izračun prihodkov v letu 2017 
so predvidevanja naslednja: članarina: + 1 %, lastna sredstva: ni spremembe, Fundacija za financiranje športnih organizacij: - 20 %, Letni 
program športa: + 13 %, Urad za mladino: ni spremembe. Razprave ni bilo.
SKLEP 17/17-11-2016: Upravni odbor PZS potrjuje izhodišča za pripravo podrobnega finančnega načrta PZS za leto 2017.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 9. Dogovor o častnem pokroviteljstvu zdravstvene postaje v Nepalu 
Miro Eržen  je povedal, da se s strani ustanoviteljice zdravstvene postaje v Chyalsi (Nepal) in predstavnika alpinistov veteranov Kazimirja 
Drašlerja prišla pobuda, da PZS skupaj z Medicinsko fakulteto v Ljubljani prevzameta častno pokroviteljstvo nad omenjeno zdravstveno 
postajo. PZS si bo prizadevala za zagotovitev ustrezne podpore Nepalske planinske zveze in drugimi institucijami v Nepalu ter kot del 
dolgoročne pomoči Nepalu po potresu. Medicinska fakulteta si bo prizadevala za pridobitev ustreznega kadra in boljše delovanje zdra-
vstvene postaje. 
SKLEP 18/17-11-2016: Upravni odbor PZS na podlagi 15. člena Statuta PZS potrjuje sklenitev Dogovora o častnem patronatu nad 
zdravstveno postajo v Chyalsi – Solo Khumbu Nepal.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 10. Priprave na skupščino PZS 2017
Bojan Rotovnik je povedal, da bodo vsa društva v začetku januarja dobili poziv za najavo tem na Skupščini PZS. Na podlagi zadnje spre-
membe Statuta PZS, je potrebno imenovati volilno komisijo za pripravo volitev volilne komisije. 
SKLEP 19/17-11-2016: Upravni odbor PZS imenuje komisijo za pripravo volitev Volilne komisije PZS v sestavi: Borut Vukovič (PD 
Litija), Darko Bukovinski (PD Brežice) in Jože Melanšek (PD Velenje). Komisija kandidacijski postopek izvede skladno s Statutom 
PZS in Poslovnikom o delu skupščine PZS in z delom zaključi najkasneje 45 dni pred skupščino PZS 2017 s predajo poročila za 
obravnavo na seji UO PZS ter kot gradivo za skupščino PZS. 
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 11. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora
V roku ni prišlo najav.

Ad. 12. Razno
Slavica Tovšak je povedala, da založba dela po smernicah OZI. Izvedena je bila novinarska konferenca za izdane novosti. Sodelovali bomo 
na knjižnem sejmu. Novosti med edicijami so Ljudje v gorah in vodnik Slovenska Istra, Čičarija, Brkini in Kras. Avtorji novih knjig se bodo 
predstavili tudi v akciji Brati gore. PZS je opravil tudi sestanek z direktorico Gornjesavskega planinskega muzeja Ireno Lačen Benedičič, 
kjer smo dosegli da ima PZS svojega predstavnika na sejah sveta, nima pa še glasovalne pravice. Gornjesavski planinski muzej je poslal že 
program za leto 2017, kateri je pestro planinsko obarvan.  V program imajo vključeno tudi razstavo MDO PD. Pogodba za sodelovanje 
2016 – 2017 žal še vedno ni podpisana.
Marinka Koželj Stepic je izpostavila problematiko zaprtih koč v času šolskih počitnic, zlasti v primeru lepega vremena, ko je planincev 
veliko. Tu so mišljene tiste planinske postojanke, ki so sicer redno odprte ob koncih tedna.
Milena Brešan je podala vabilo PD Tolmina, ki 19. 11. 2016 pripravlja celovečerni program ob 120-letnici planinstva v Posočju.

Predsednik PZS je za konec povedal, da bo skladno s sklepom junijske seje UO PZS naslednja seja 19. januarja 2017. 
Ker ni bilo več razpravljavcev, se je predsednik PZS vsem zahvalil in sejo zaključil ob 20.30.

Zapisala:
Saša Sitar,
poslovna sekretarka PZS

Matej Planko,          Bojan Rotovnik,
generalni sekretar PZS        predsednik PZS
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2015. 
Moravske Toplice, turistična karta. Ljubljana, GDL, 2014. 
Občina Polzela, 1:30 000. 2. izd. Polzela, Občina, GIS, 2015. 
Pot miru od Alp do Jadrana. 1 : 175 000. Kobarid, IC Pot miru, 2013.
Pot miru od Alp do Jadrana. Brda, Kanal, Nova Gorica, zgodovinsko-
-turistična karta. 1:25 000. Nova Gorica, Dobrovo, Kanal ob Soči, 
Občine, 2015.
Primorska, Obala, Kras in Tržaška pokrajina, turistična karta 1:40 
000. Ljubljana, Kartografija d.o.o., 2016. 
Primorska; rekreacijska karta 1:50 000, Ljubljana, GDL, 2015. 
Primorska, turistična karta 1:75 000. Ljubljana, Kartografija d.o.o., 
2016. 
Radovednih pet. Zemljevid Slovenije. 1. izd. Ljubljana, Rokus Klett, 
2015. 
Slovenia interactive cycling map, 1:260 000. Ljubljana, Hiking & biking 
Slovenia, Slovenian tourist board, Kartografija 2015. 
Slovenija, atlas, avtokarta, karte mest. Ljubljana, Kartografija d.o.o., 
2016. 
Slovenija, Istra, Kvarner, avtokarta 1:270 000. Ljubljana, Kartografija 
d.o.o., 2016. 
Slovenska Bistrica, turistična karta občine, 1:45 000, 1. izd. Ljubljana, 
GIS, RIC Slovenska Bistrica, 2015. 
Smaragdna pot. Goriška in Goriški Kras. Kolesarska pot. Kobarid, 
IC Pot miru, 2013. 
Smaragdna pot. Zgornje Posočje. Kolesarska pot. Kobarid, IC Pot 
miru, 2013. 
Stol, planin. karta 1:25 000. Ljubljana, GIS, GDL, PZS, 2016. 

Triglav, plan. karta 1: 25 000. Ljubljana, PZS, GIS, GD, 2016. (PZ, 430) 
Triglavski narodni park, planin. karta 1:50 000, 1. izd. Ljubljana, PZS, 
Kartografija, 2014. (PZ, 410)
Triglavski narodni park, planin. karta 1:50 000, 1. izd. Ljubljana, PZS, 
Kartografija, 2014, plastificirano. (PZ, 416)
VFR letalska navigacijska karta RS, Omejitev preletov v TNP, 1:250 
000. Ljubljana, GIS, 2015. 
Zgornje Posočje. 1 : 25 000. Kobarid, IC Pot miru, 2014. 
Zgornje Posočje, zgodovinsko-turistična karta, 2. Izd, 1:25 000. Ko-
barid, Ustanova Fundacija Poti miru v Posočju, Kartografija 2015.
 
Šolske naloge 
Debeljak David, Računalniška aplikacija za vodenje vadbe športnega 
plezanja, dipl. naloga. Ljubljana, FŠ, 2015. 45 f. 
Gregorič Andraž, Elektromiografija upogibalk prstov in iztegovalk 
gležnja med športnim plezanjem, dipl. delo. Ljubljana, FŠ, 2015. 
el. vir.
Kavčič Maja, Opremljenost ljudi, ki v zimskih razmerah zahajajo v 
gore, dipl. delo. Ljubljana, FŠ, 2015. 51 str. 
Rajgelj Timotej, Bivaki nekoč in danes, dipl. delo. Ljubljana, FŠ, 2015. 
45 str., el. vir. 
Vitez Peter, Prehranjevalne navade planincev v Julijskih Alpah, mag. 
delo. Ljubljana, FŠ, 2015. 78 f. 

Petindvajset let, odkar sem v pokoju, sem zbiral slovensko planinsko 
literaturo in njen seznam objavljal v Planinskem vestniku, Obvestilih 
PZS, na spletni strani Gore in ljudje ter še kje. V seznamih je zbrana 
planinska slovenika, kot imenujemo vsa dela slovenskih avtorjev 
v originalu in prevodih in vsa dela tudi tujih avtorjev, ki govorijo o 
našem gorskem svetu. 

Pri tem delu so mi največ pomagali založniki, ki so mi v večini pri-
merih dela tudi poklonili, da sem sam pripravil natančen zapis o 
njihovih publikacijah. Že število strani, ki je za oceno dela več kot 
pomemben podatek, ga ni v CIP, ki ga pripravlja Narodna in uni-
verzitetna knjižnica. Ker sem bil prvi v Sloveniji, ki sem v skoraj 
1000 matematičnih in fizikalnih knjigah, ki sem jih od leta 1963 
do 1992 urejal pri Komisiji za tisk Društva matematikov, fizikov 
in astronomov Slovenije, objavljal vsebino kartotečnih kartic kar v 
knjigah, štejem to delo za predhodnika CIP-a. Založnik pri prijavi za 
CIP navadno še ne ve, koliko bo v knjigi strani, bi pa NUK lahko, ko 
prejme dolžnostni izvod, število strani pripisala v svojo »kartoteko«. 
Za pomoč sem navadno prosil tudi razne knjižnice in šole, ki pa so 
se odzivale zelo različno.

V prihodnje tega dela ne bom več opravljal. Če mi bodo pogoji (čas, 
zdravje, računalnik) dovoljevali (pred letom dni so mi virusi v raču-
nalniku »požrli« vse datoteke samo slovenske planinske bibliografije), 
bom za spletno stran pripravil kumulativni seznam za vseh 25 let. Na 
tem mestu bo lahko vsak avtor, založnik ali uporabnik dopolnjeval 
manjkajoče ali napačne podatke. V tem zadnjem seznamu pa so tudi 
nekateri stari podatki podvojeni ali pa objavljeni predčasno, ker so 
se založniki odzvali različno. 

Lepo je bilo živeti in delati.
Ciril Velkovrh

Kratice: 
FŠ Fakulteta za šport 
GDL Geodetska družba Ljubljana 
GIS  Geodetski inštitut Slovenije 
PD Planinsko društvo 
PV  Planinski vestnik 
PZ Planinska založba pri PZS
PZS  Planinska zveza Slovenije 
SAZU Slovenska akademija znanosti in umetnosti
TNP  Triglavski narodni park 
ZRC  Znanstveno raziskovalni center 
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n Za boljši spomin s planin igrajte 

Spomin s planin! Klasièna igra z 
novimi, planinskimi motivi za krepitev 
in kravžljanje možganèkov. Krepitev 
priporoèamo vsem in vsakomur - tudi 
tistim, ki so izgubili otorka v sebi. 
Morda ga ponovno najdejo!

Le komu še ni èas poèasi tekel na 
deževen ali meglen dan? Ali pa v 
dolgem zimskem veèeru ob peèi 
planinske koèe? Za krajšanje 
(pre)dolgega èasa vam od danes 
ponujamo enostavno, elegantno in že 
na uho prijazno rešitev - Spomin s 
planin.

Spomin s planin krepi pomnenje, 
predvsem pa skrbi za zabavnejši boj z 
d o l g è a s o m .  O b o r o ž i t e  s e  s  
štiriindvajsetimi pari okroglih 
»žetonèkov« potiskanimi z izbranimi 
fotografijami. Žetonèki so razdeljeni 
na šest tematskih sklopov in sicer 
slovenski vrhovi, slovenske planinske 
koèe, razlièni slovenski planinski 
objekti, spomeniki slovenskim 
planinskim veljakom ter seveda 
loèeno cvetoèi ter  živalski gorski 
prebivalci.

Po zmagi nad dolgèasom lahko 
arzenal žetonèkov pospravite v 
kartonski tulec, kjer bodo èakali na 
nove bitke.

Spomin s planin - priljubljeno otroško igro najdete na eni izmed polic 
Planinske trgovine. Èe pa nas ne utegnete obiskati na Dvorakovi 9 v Ljubljani, 
lahko igro naroèite tudi preko spletne trgovine oz. jo naroèite na brezplaèni 
telefonski številki 080 18 93. V vsakem primeru jo dobite v zameno za 9,90 €.

9,90 €


