Slovenski gorniski klub Skala - zveza gorniskih klubov, Ob Ljubljanici 42, Ljubljana,
ki ga zastopa predsednik dr. France Sevsek (v nadaljevanju: Skala)

Planinska zveza Slovenije, Dvorzakova 9, ki jo zastopa predsednik mag. Franci Ekar
(v nadaljevanju: PZS)

skleneta

POGODBO
o medsebojnem sodelovanju
1. clen
Pogodbeni stranki ugotavljata, da:
- je Skala zveza klubov, ki se ukvarjajo z gornistvom in sorodnimi dejavnostmi v gorskem svetu
(npr. alpinizmom, plezanjem, turnim smucanjem, ekstremnim smucanjem, soteskanjem,
jadralnim padalstvom, gorskim kolesarstvom itd.) v Sloveniji. Skala usmerja, usklajuje in
pospesuje gorniske, alpinisticne, plezalne, smucarske, gorsko-resevalne in druge sorodne
dejavnosti v gorskem svetu; vzgojo in izobrazevanje za vse oblike gorniskih dejavnosti;
izgradnjo, upravljanje in vzdrzevanje gorniskih objektov in naprav ter drugo gospodarsko
dejavnost, ki je povezana z gornistvom; skrbi za varstvo narave in zdravo okolje, za zaloznistvo
in izdajanje strokovne, vzgojne, vodniske in druge gorniske literature ter nadaljevanje tradicije
skalastva in obelezevanje vseh drugih pomembnih mejnikov v zgodovini slovenskega naroda.
- Skala izhaja iz tradicij slovenske gorniske dejavnosti.

2. clen
Pogodbeni stranki ugotavljata da:
- je PZS nacionalna zveza planinskih drustev in klubov, naslednica SPD in clanica OKS, ki se prav
tako ukvarjajo z gornistvom in sorodnimi dejavnostmi v gorskem svetu.
- imata PZS in Skala sorodne cilje glede delovanja v naravi in gorskem svetu
- PZS izhaja iz tradicij slovenskega gornistva.

3. clen
Na podlagi ugotovitev 1. in 2. clena te pogodbe stranki ugotavljata, da obstajajo mnoge sticne
tocke pri uresnicevanju javnega interesa za delovanje in uresnicevanje projektov Skale in PZS.

4. clen
PZS in Skala se dogovorita za sodelovanje pri naslednjih nekomercialnih dejavnostih:
-

sodelovanje pri sirjenju gornistva in promociji gorniskega znanja,
sodelovanje pri pridobivanju novega znanja na podrocju gibanja in prezivetja v naravi,
sodelovanje pri varstvu narave,
sodelovanje pri izdajanju gorniske literature,
sodelovanje pri opremljanju poti v gorah,
skupno obelezevanje gorniskih obletnic in zgodovinskih mejnikov slovenskega naroda,
medsebojno priznavanje dogovorjenih clanskih ugodnosti,
medsebojno sodelovanje in podpora pri mednarodnih dejavnostih,
sodelovanje pri drugih skupnih projektih za katere se obe strani sproti dogovorita,

5. clen
Skala in PZS se s to pogodbo obvezeta za medsebojno obvescanje o vseh pomembnih dogodkih,
ki so v zvezi z gorskim svetom.

6. clen
Vse morebitne spore, ki jih ne bi mogli resiti po mirni poti, bosta pogodbeni stranki prepustili v
resevanje pristojnemu sodiscu v Ljubljani.

7. clen
Pogodba je sestavljena in podpisana v dveh izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka
prejme po en izvod.
Pogodba zacne veljati, ko jo podpiseta obe pogodbeni stranki, in velja za dobo petih let.

mag. Franci Ekar
predsednik

predsed
-r-T

IZJAVA:

11

Pogodbenika Slovenski gorniski klub Skala, Zveza gorniskih klubov ob Ljubljanici 12,
Ljubljana in Planinska zveza Slovenije, Dvoriakova 9, Ljubljana, ob podpisu pogodbe o
medsebojnem sodelovanju soglasno ugotavljata, da je zgoraj navedena pogodba o
medsebojnem sodelovanju temeljni dokument za nadaljnje poglobljeno sodelovanje in pri
tem izhajata iz naslednjega:
-

imata sorodne oziroma istovetne skupne cilje kot drustvo oziroma kot zveza,
zelita pospesevati gornistvo in planinarjenje z upostevanjem uveljavljenih pravil
kodeksa planincev,
zelita na podrocju planinarjenja delovati v smeri vzgoje in izobrazevanja
obiskovalcev v gorah,
delovala bosta v smeri varovanja narave in ohranjanja tradicije Slovenskega
planinstva.

2/
Pogodbenika ugotavljata, da gre za delovanje na istem geografskem podrocju - v
Republiki Sloveniji in bosta zato v nadaljnjem sodelovanju na podlagi danes podpisane
pogodbe delovala v naslednjih primerih:

-

uporabi enotnega oznacevanja planinskih poti in osvojenih standardov na tem
podrocju,
izdelovanju standardov, ki se nanasajo na izgradnjo, opremo in upravljanje
planinskih koc,
preprecevala podvajanje kapacitet planinskih objektov na istem geografskem
podrocju,
sodelovala pri organiziranju Gorske resevalne sluzbe pri PZS , zagotavljanju
njenega statusa humanitarne organizacije in statusa sluzbe v javnem interesu,
izdelala sistem priznavanja ugodnosti clanom obeh pogodbenikov pri uporabi
planinske infrastrukture.

3/
Pogodbenika se se dogovorita, da bosta v smeri poglobljenega sodelovanja sodelovala
se na naslednjih projektih:
-

enotnemu sistemu zavarovanja svojih clanov,
udelezbi pri organiziranju skupnih akcij (izleti, javne manifestacije),
enotnemu nastopanju pred drzavnimi sodnimi in drugimi organi,
medsebojnem sodelovanju v organih upravljanja zaradi obvescanja in informiranja z
imenovanimi delegati, brez pravice odlocanja.

4/
Pogodbenika bosta na podlagi zgoraj postavljenih ciljev medsebojnega sodelovanja
najmanj enkrat letno organizirala skupne konference, po potrebi pa tudi veckrat na
leto.

