PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, Dvorzakova ulica 9 v Ljubljani, ki jo zastopa predsednik Bojan
Rotovnik (v nadaljevanju: PZS)
in
GORSKA RE§EVALNA ZVEZA SLOVENIJE, Bleiweisova ulica 34 v Kranju, ki jo zastopa predsednik Igor
Potocnik (v nadaljevanju: GRZS)
skleneta
na podlagi sklepov upravnega odbora Planinske zveze Slovenije (2. seja, 28.10.2010) in upravnega
odbora Gorske resevalne zveze Slovenije (2. seja, 27.9.2010)

DOGOVOR O SODELOVANJU
1. clen
(izhodisca)
Sodelovanje PZS in GRZS (v nadaljevanju: podpisnici) izhaja iz skrbi za varnost obiskovalcev slovenskih
gora (v nadaljevanju: gora) in preventivnega delovanja v gorah ter temelji na:
osnovnem podrocju delovanja obeh podpisnic (PZS - usposabljanje za gibanje v gorah in
preventivno delovanje, GRZS - resevanje v gorah in preventivno delovanje),
dosedanjem skupnem organizacijskem in strokovnem delovanju na podrocju planinstva,
alpinizma, gorskega resevanja in drugih oblik planinskega delovanja (v nadaljevanju: dejavnosti v
gorah),
pravne in vsebinske samostojnosti in enakopravnosti obeh civilno druzbenih in strokovnih
drustvenih organizacij,
potreb, ki jih narekuje prihodnji razvoj dejavnosti v gorah v Sloveniji in v mednarodnem prostoru.
Podpisnici verjameta, da je njuno medsebojno sodelovanje nujno za normalno delo in je hkrati
obojestransko koristno.
2. clen
(podpora)
Podpisnici bosta druga drugo podpirali pri izvedbi lastne dejavnosti. Obvezujeta se, da se bosta sproti
obvescali o vseh zadevah, ki se nanasajo na njuno sodelovanje in pogoje delovanja (zakoni in drugi
vladni pravni akti, drustveni temeljni akti in sklepi).
PZS in GRZS se bosta izogibali ravnanjem, ki bi skodili medsebojnemu delovanju, strokovnemu delu in
ugledu v javnosti.
3. clen
(skupni odbor)
Podpisnici soglasata, da bosta, v roku treh mesecev po podpisu tega dogovora, ustanovili skupni
odbor z imenom Gore in varnost. Odbor bo imel sest clanov, ki jih bosta ob enakopravni stevilcni
zastopanosti obeh podpisnic imenovala upravna odbora podpisnic in bo skrbel za izvedbo dolocil tega
dogovora, pripravljal predloge za njegovo morebitno dopolnitev in spremembe ter pripravljal
vsakoletni program skupnih dejavnosti. Odbor pri pripravi programa uposteva vzajemnost in
sorazmernost obremenjenosti posamezne podpisnice.
Odbor odloca s soglasjem vseh clanov odbora, v primeru nesoglasja koncno odlocitev sprejmeta
upravna odbora obeh podpisnic.

Predsedovanje odbora, katerega mandatna doba je stiri leta, se izmenjuje vsako leto. Predsednika
odbora imenuje predsednik PZS oz. GRZS ob predhodnem soglasju druge strani. Prvi mu predseduje
clan, ki ga imenuje predsednik PZS.
Administrativno podporo delovanju odbora zagotavlja tista organizacija, ki mu v posameznem letu
predseduje. Za pokrivanje stroskov dela odbora bosta PZS in GRZS prevzeli del, ki se nanasa na delo
njunih clanov.
4. clen
(podrocja sodelovanja)
Podpisnici med seboj sodelujeta na tistih podrocjih in na nacin, kot jih dolocata njuna Statuta.
Strinjata se, da so podrocja, na katerih se posebej zelita krepiti sodelovanje:
nadaljevanje razvoja doktrine planinstva, prostovoljnega vodnistva, alpinizma in gorskega
resevanja ter planinskega usposabljanja, ki bo omogocala medsebojno vzajemno sodelovanje,
zagotavljanje kakovosti lastnega programa delovanja,
koordinacija preventivnih programov varnosti v gorah in
izmenjava podatkov, analiz in ugotovitev ter skrb za dostopnost in uporabo arhivskega gradiva.
5. clen
(oblike sodelovanja)
Podpisnici bosta spodbujali:
planinsko usposobljenost obiskovalcev gora,
izmenjavo svojih strokovnih delavcev z njihovo udelezbo na razlicnih oblikah in programih
usposabljanj,
pretok znanja in izkusenj strokovnih delavcev ter izmenjavo strokovnih gradiv, ki jih bodo
pripravljali sami ali pridobili od sorodnih organizacij doma in v tujini in
predstavitev primerov dobre prakse v obeh organizacijah in javnosti.
PZS in GRZS bosta:
pripravljali strokovno srecanje z naslovom Gore in varnost in
z izmenjavo mnenj, predlogov in stalisc sodelovali pri oblikovanju in spremembah programov
usposabljanj alpinist, alpinisticni instruktor, gorski resevalec in gorski resevalec-instruktor.
6. clen
(dejavniki tveganja v gorah)
Podpisnici bosta ob vedno vecjem stevilu obiskovalcev gora in narascajocem stevilu gorskih nesrec
skrbeli za koordinacijo preventivnih programov varnosti v gorah in akcij, ki opozarjajo na
najpomembnejse dejavnike tveganja v gorah. Gre zlasti za:
- neustrezno pripravo na odhod v gore (izbira cilja, opreme in sotovarisev),
- neizkusenost in nepoznavanje znacilnosti gorskega sveta,
- neobvladovanje prvin gibanja (hoja, plezanje, turno smucanje in sestavljenih oblik gibanja),
- neuporabo zascitne osebne opreme,
- napacne odlocitve med izvajanjem dejavnosti v gorah,
- bolezni in bolezenska stanja, ki jih obiskovalci prinesemo v gore in
- snezne plazove.
V zvezi z nastetimi dejavniki tveganja bosta podpisnici dogovora izvajali stalno analizo stanja in
pripravljali ukrepe za izboljsanje.
Podpisnici bosta z usklajenimi strokovnimi predlogi seznanjali drzavne organe z resitvami za
izboljsanje organizacijske in financne ravni preventivnega dela ter sistemov, ki izboljsujejo varnost
obiskovalcev, kot sta napoved vremena in nevarnosti sneznih plazov.
Podpisnici bosta pristopili k oblikovanju Nacionalnega programa varnosti v gorah in ga posredovali v
obravnavo drzavnim organom.

PZS in GRZS bosta posebno skrb namenili odnosu do smrti v gorah, zlasti glede osvescanja, da gibanje
v gorah v dolocenih primerih pomeni tvegano dejanje, zato se morajo obiskovalci gora zavedati
morebitnih tragicnih posledic in jih tudi sprejeti.
7. clen
(dostop do podatkov)
V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov bosta podpisnici druga drugi zagotovili dostop do
podatkov, ki izvirajo iz njune dejavnosti, vplivajo na varnost obiskovalcev gora in so potrebni za
uspesno sodelovanje (podatki o gorskih nesrecah, kataster planinskih poti...).
Enako velja za podatke iz arhivov, ki se nanasajo na njuno delo v obdobju od ustanovitve do
razdruzitve.
8. clen
(Ustanova sklad Okreselj)
Podpisnici bosta v skladu z ustanovno listino po svojih najboljsih moceh skrbeli za promocijo ciljev, ki
jih uresnicuje Ustanova sklad Okreselj.
9. clen
(veljavnost in dopolnitve dogovora)
Ta dogovor velja za nedolocen cas. Morebitne spremembe se lahko uveljavijo takoj ob
obojestranskem soglasju, ce so sprejete na nacin kot ta dogovor.
10. clen
(odpoved dogovora)
Podpisnici imata pravico do enostranske odpovedi tega dogovora v posameznem delu ali v celoti.
Enostransko odpoved sporocita odboru iz tretjega clena tega dogovora do 30. 6. tekocega leta,
vsebina odpovedi pa stopi v veljavo 1.1. naslednje leto.

