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POLETJE JE BILO LEPO IN NAPORNO
Poletje je zanimiv letni čas. Za marsikoga čas aktivnega počitka, tudi za marsikatero planinsko društvo. Poleti se upočasnijo tudi birokratski
mlini.
A za planinska društva s planinskimi kočami je poletje vse drugačno kot opisano. Sploh, če sama gospodarijo s kočami, brez pomoči
najemnikov. Potrebno je veliko dela, da vse poteka tako, da se naši, bolje rečeno vaši gostje veseli, zadovoljni in siti vračajo v dolino ali
nadaljujejo pot proti zastavljenemu cilju. Spremljanje zalog, naročila hrane, pijače in drugih dobrin, vzdrževanje objektov, koordinacija
transporta, obračunavanje plač in prispevkov, spoznavanje z novimi zakonskimi določili, … Še pred koncem naštevanja in iz dolinskega
udobja se sliši veliko, kako je šele na »kraju zločina«.
Iz študije izhaja, da gore obišče 1,7 milijona obiskovalcev. Inštitut za ekonomska raziskovanja, ki je študijo pripravil, ocenjuje, da znašajo
že samo prihodki iz gostinske dejavnosti v planinskih kočah 7,7 milijona EUR ter še dodatnih 1,8 milijona EUR iz naslova nočitev. Ob
predpostavkah, opredeljenih v študiji, gre sklepati, da je delež turistov v Sloveniji, ki k nam pridejo zaradi obstoja planinske infrastrukture
in možnosti planinarjenja 6,6 %, kar pomeni, da bi lahko obstoju planinske infrastrukture in možnosti planinarjenja pripisali 131 milijonov
EUR ustvarjenega BDP.
Redko kdo od odločevalcev pa se zaveda, da planinska infrastruktura in planinske poti niso »poslani iz nebes«. Redko kdo od odločevalcev
se zaveda, da za široko mrežo koč in poti stojite ljudje in vaš prosti čas. Torej čas, ki ga ne namenite svojim otrokom, vnukom, ženam, možem, ampak tistemu nekoristnemu svetu, ki že dolgo časa ni več nekoristen. Da je pravzaprav vedno bolj koristen, dokazujejo tudi zgornje
ocene in trume domačih in tujih obiskovalcev gora. Priložnosti za vse nas torej ne manjka. Izzivov še manj, kar velja tudi za novo vodstvo
Planinske zveze Slovenije. Izvolili ste ga aprila v Šoštanju in vse od takrat imajo izvoljeni predstavniki polne roke dela. Prostovoljnega!
Pa prijetno jesen!

Matej Ogorevc,
urednik Obvestil PZS

POMEMBNEJŠI DOGODKI PZS V LETU 2018 IN 2019
• 1. december 2018: Podelitev najvišjih priznanj PZS (PD Dovje-Mojstrana)
• 13. april 2019: Skupščina PZS, Maribor (PD Maribor Matica)
• 15. junij 2019: Dan slovenskih planinskih doživetij 2019, Lisca (PD Lisca Sevnica)
• 7. december 2019: Podelitev najvišjih priznanj PZS, Laško (PD Laško)
Tekmovanja pod okriljem PZS:
• 1. december 2018: Evropski pokal v lednem plezanju, Domžale
• 26. januar 2019: Mladina in gore

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.
					
		
OBVESTILA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE

Jože Rovan,
predsednik PZS
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ZAPISNIK
zasedanja Skupščine Planinske zveze Slovenije, ki je bila v soboto, 21. aprila 2018, v Kulturnem domu Šoštanj, Trg Jožeta Lampreta 3, Šoštanj.
Seznam prisotnih delegatov članov Planinske zveze Slovenije (priloga I.), poročilo verifikacijske komisije (priloga II.) in volilno poročilo
(priloga III.) na zasedanju Skupščine Planinske zveze Slovenije 21. 4. 2018 so priloge zapisnika. Gradivo za skupščino so člani Planinske zveze
Slovenije prejeli pisno v Skupščinski prilogi v Obvestilih PZS, razen vsebinskega poročila 2017, ki je objavljeno na spletni strani PZS. Vsebinsko poročilo je povzeto v Letopisu PZS 2017, ki je izšel pred skupščino. Celotno gradivo je bilo objavljeno tudi na spletni strani www.pzs.si.
Svojo odsotnost so opravičili: Planinska zveza Avstrije (OeAV), Evropska popotniška zveza (ERA), Mednarodna zveza za športno plezanja
(ISMF), Združenje planinskih organizacij Balkana (BMU), Mednarodno združenje planinskih organizacij (UIAA), Evropsko združenje
planinskih organizacij (EUMA), Triglavski narodni park (TNP) in Lovska zveza Slovenije (LZS).
Zasedanje se je začelo ob 11.15 s planinsko himno in kulturnim programom v organizaciji PD Šoštanj, kjer so nastopili Oktet TEŠ pod
vodstvom zborovodkinje Blanke Rotovnik in planinska skupina Vrtca Šoštanj. Program je povezoval Uroš Kuzman. V kulturnem programu
sta zbrane nagovorila župan Občine Šoštanj Darko Menih in predsednik PD Šoštanj Jure Grudnik.
Skupščino je z uvodnim govorom začel predsednik PZS Bojan Rotovnik. Najprej je pozdravil prisotne goste: župana občine Šoštanj Darka Meniha,
predsednika Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez Bogdana Gabrovca, predsednika Ribiške zveze Slovenije Miroslava
Žaberla, predsednika Gorske reševalne zveze Slovenije Janeza Rozmana in predstavnika Planinske zveze Makedonije Živka Temelkovskega.
Predsednik PZS je v uvodnem delu poudaril, da planinska organizacija v letu 2018 praznuje 125. obletnico delovanja in da je v razvoju skozi
štiri družbene sisteme postala ena izmed največjih in vsebinsko najbogatejših nevladnih organizacij v Sloveniji. Takšen status zahteva tudi
veliko vpetost v družbeno dogajanje in ustrezne finančne vire. Poudaril je velik pomen sodelovanja s številnimi sorodnimi organizacijami,
predvsem pri skupnih nastopih za uveljavljanje interesov nevladnih organizacij v zakonodajnih postopkih. Na področju financiranja se
čuti velik vpliv zmanjševanja javnih sredstev ter zmanjševanja prodaje tiskanih medijev in edicij, kar pa v planinski organizaciji uspešno
nadomeščamo s povečanjem članstva in krepitvijo lastne dejavnosti. Pri tem je izpostavil Telekom, ki je v letu 2017 postal generalni sponzor
PZS, ter Prvo osebno zavarovalnico, ki je v letu 2018 postala glavni sponzor reprezentanc v športnem plezanju. Poudaril je, da je skupščina
stičišče vseh dejavnosti in programov planinske organizacije in da so bili v zadnjega pol leta izvedeni zbori vseh devetih komisij PZS in na
skoraj vseh so že opravili volitve. Volitve novega vodstva PZS pa so ena izmed glavnih nalog letošnje skupščine. Prenesel je tudi pozdrave
častnega člana Jožeta Dobnika, ki se je ravno v Šoštanju prvič včlanil v planinsko organizacijo, v kateri je bil nato več desetletij izjemno
aktiven. V zaključku se je zahvalil izvajalcem uvodnega kulturnega programa, Planinskemu društvu Šoštanj za gostoljubje skupščine in
vsem delegatom za udeležbo na skupščini. Povzel je vsebinsko in finančno poročilo za leto 2017 po posameznih področjih delovanja PZS.  
Predsednik PZS Bojan Rotovnik je skladno s Poslovnikom Skupščine PZS predlagal v potrditev delovno predsedstvo skupščine v sestavi:
delovni predsednik: Jožef Bobovnik, Planinsko društvo Fram,
član: Jure Grudnik, Planinsko društvo Šoštanj,
članica: Neva Šemrov, Planinsko društvo Postojna,
član: Helena Kermauner, Planinsko društvo Domžale,
član: Alojz Lotrič, Planinsko društvo za Selško dolino Železniki.
SKLEP 1–2018: Skupščina PZS na predlog Upravnega odbora PZS za predsednika delovnega predsedstva skupščine PZS 2018 izvoli
Jožefa Bobovnika (PD Fram), za člane delovnega predsedstva pa skupščina PZS pa so izvoljeni: Jure Grudnik (PD Šoštanj), Neva
Šemrov (PD Postojna), Alojz Lotrič (PD za Selško dolino Železniki) in Helena Kermauner (PD Domžale).
Sklep je bil soglasno sprejet.
Jožef Bobovnik, predsednik delovnega predsedstva, se je v svojem imenu in imenu članov delovnega predsedstva zahvalil za izvolitev in
zaupanje za vodenje delovne skupščine PZS. Skupščino je obvestil, da PZS v roku do 10 dni pred skupščino ni prejela pripomb na predlagane
sklepe ter delovno skupščino PZS nadaljeval s 1. točko, izvolitvijo organov Skupščine PZS:
Verifikacijska komisija:
predsednik: Tine Marenče, Planinsko društvo Kranj,
član: Franc Kropec, Planinsko društvo Vitanje,
član: Dragica Onič, Planinsko društvo Poljčane.
SKLEP 2–2018: Skupščina PZS za predsednika verifikacijske komisije skupščine imenuje Tineta Marenčeta (PD Kranj), za člana pa
Franca Kropca (PD Vitanje) in Dragico Onič (PD Poljčane).
Sklep je bil soglasno sprejet.
Zapisnikarica:
Saša Sitar, poslovna sekretarka PZS.
Overovatelja zapisnika:
Bogdan Seliger, PD Horjul,
Ivan Resnik, PD Kamnik.
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SKLEP 3–2018: Skupščina PZS za zapisnikarico skupščine imenuje Sašo Sitar (poslovna sekretarka PZS), za overovatelja zapisnika
pa Bogdana Seligerja (PD Horjul) ter Ivana Resnika (PD Kamnik).
Sklep je bil soglasno sprejet.
Navzoče so pozdravili naslednji gostje: predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez Bogdan Gabrovec, predsednik Ribiške zveze Slovenije Miroslav Žaberl, predsednik Gorske reševalne zveze Slovenije Janez Rozman in predstavnik Planinske zveze
Makedonije Živko Temelkovski.
V nadaljevanju je bilo podano poročilo verifikacijske komisije. Tine Marenče, predsednik verifikacijske komisije, je povedal, da je verifikacijska komisija na osnovi oddanih pooblastil delegatov članov Planinske zveze Slovenije ob 11.15 ugotovila, da je bilo od skupno 285
glasov za odločanje na zasedanju navzočih 145 glasov ali 50,52 %. V skladu s 44. členom Statuta Planinske zveze Slovenije mora biti pred
glasovanjem navzoča vsaj tretjina društev, članov PZS.
Skupščina PZS je sklepčna in lahko veljavno sprejema sklepe.
Delovni predsednik Jože Bobovnik je v sprejem predlagal dnevni red Skupščine PZS:
1. Izvolitev delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika Skupščine PZS
2. Vsebinsko in finančno poročilo organov PZS za leto 2017
3. Poročilo o selitvi prostorov PZS
4. Poročilo Nadzornega odbora PZS za leto 2017
5. Razprava in potrditev poročil PZS za leto 2017
6. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta PZS
7. Volitve za organe PZS za mandatno obdobje 2018–2022
8. Informacije o zavarovanju ter pravnih nasvetih za zastopnike društev
9. Analiza izvajanja Zakona o planinskih poteh
10. Razglasitev rezultatov volitev
11. Programske smernice PZS za mandatno obdobje 2018–2022
12. Okvirni vsebinski in finančni program dela PZS za leto 2019
13. Projekt postavitve nove planinske koče na Korošici
14. Razno
Razprave ni bilo, zato je bil v glasovanje podan:
SKLEP 4–2018: Skupščina PZS potrjuje z vabilom predlagani dnevni red za Skupščino PZS.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Delovni predsednik je pozval prisotne, naj oddajo pisne predloge za razpravo pod 11. točko. Prijav ni bilo.
2. točka
VSEBINSKO IN FINANČNO POROČILO ORGANOV PZS ZA LETO 2017
Delovni predsednik Jožef Bobovnik je povedal, da je bilo gradivo objavljeno v skupščinski prilogi  Obvestil, na straneh od 13 do 37.
Bojan Rotovnik, predsednik PZS, je na kratko povzel vsebinsko in finančno poročilo za leto 2017 z nekaterimi primerjavami za večletna
obdobja, pri čemer je izpostavil naraščanje članstva v zadnjih letih, uporabo informacijskega sistema Naveza v vseh društvih ter izjemno
velik porast ogleda Facebook strani PZS in spletne strani www.pzs.si. Predstavil je pomembnejše aktivnosti na področju planinskih koč,
planinskih poti, planinskih športnih panog, mladih, prostovoljnega vodništva, turnega kolesarjenja, založništva, Planinskega vestnika,
planinstva za osebe s posebnimi potrebami in mednarodnega sodelovanja. Posebno pozornost je namenil izjemno zahtevnim postopkom
uveljavljanja planinskih interesov pri zakonodajnih postopkih. V zaključku je predstavil najpomembnejše finančne kazalnike za zadnje
desetletje, kjer je razvidno, da proračun PZS kljub padcu prihodkov iz javnih sredstev ostaja v približno enakih okvirih in se je stanje zalog
bistveno zmanjšalo, kar je razbremenilo finančno poslovanje PZS. Nato se je ob zaključku mandata javno zahvalil za pomoč in podporo
svojemu matičnemu planinskemu društvu, družini, strokovni službi, generalnemu sekretarju ter podpredsednikom v obdobju 2010–2018.
3. točka
POROČILO O SELITVI PROSTOROV PZS
Matej Planko, generalni sekretar PZS, je povedal, da so prve pobude za selitev nastajale že leta 2003, vendar zaradi nesklepčnosti na skupščini ni prišlo do glasovanja. Leta 2015 so bile narejene študije različnih možnih rešitev, ki so se tudi ovrednotile, naročili smo še cenitve
nepremičnine in primerjavo cen nepremičnin za daljše obdobje. UO PZS je na 10. seji 26. 5. 2016 pooblastil vodstvo za zbiranje ponudb;
sklep je bil sprejet soglasno. Poleti 2016 smo izbrali nepremičninsko agencijo, ki je septembra 2016 javno objavila ponudbo za prodajo.
UO PZS je na 14. seji 16. 3. 2017 potrdil vsebino prodajne pogodbe in predpogodbo; sklep je bil sprejet soglasno. UO PZS je na 15. seji 11.
4. 2017 potrdil nadaljevanje postopka prodaje; sklep je bil sprejet z enim glasom proti. Skupščina PZS v Ajdovščini 12. 4. 2017 je potrdila
pogodbo o prodaji poslovnih prostorov na Dvorakovi 9; sklep je bil soglasno sprejet. UO PZS se je na 17. seji 8. 6. 2017 strinjal z nakupom
poslovnih prostorov na lokaciji Ob železnici 30 a; sklep je bil sprejet soglasno. 28. 6. 2017 smo oddali zavezujočo ponudbo podjetju Heta,
prodajna pogodba je bila podpisana 6. 11. 2017, primopredaja prostorov pa je bila 28. 11. 2017. Že pred predajo smo pripravili zasnovo
prostorov in začeli izbor izvajalcev. Glavnina obnovitvenih del je bila v decembru 2017 in januarju 2018. 19. seja UO PZS 25. 1. 2018 je že
bila v novih prostorih, uradno odprtje pa je bilo 27. 2. 2018. Površina obsega 365 m2 poslovnih prostorov in 19 parkirnih mest. Stroški
obnove so znašali 580.109 €. Matej Planko je na koncu vse navzoče povabil, da si pridejo ogledat nove prostore.
Sledil je 50-minutni odmor.
OBVESTILA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
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4. točka
POROČILO NADZORNEGA ODBORA PZS ZA LETO 2017
Delovni predsednik Jožef Bobovnik je povedal, da je bilo gradivo objavljeno v skupščinski prilogi  Obvestil, na strani 40.
Andrej Brvar, predsednik NO PZS, je pohvalil dobro poslovanje in sanacijo zalog ter dodal, da se prodaja starih poslovnih prostorov in
nakup novih izrazito pozna pri finančnih izkazih za leto 2017. Izkazan je znaten presežek prihodkov nad odhodki in posledično odmerjen
davek na dobiček. Za naslednji mandat je izpostavil, da se je v nekaj letih struktura prihodkov PZS korenito spremenila. Delež javnih sredstev
se je zmanjšal z nekdanjih 40 % na okrog 25 %. Razveseljivo je, da je PZS  izpad javnih sredstev nadomeščala s povečevanjem prihodkov
iz pridobitnih dejavnosti. Ker so sredstva Ministrstev in Fundacije za šport navsezadnje tudi odraz družbenega vpliva Planinske zveze
Slovenije, predlaga, da Upravni odbor PZS z vso resnostjo razpravlja o tem in sprejme ustrezne zaključke. NO PZS ocenjuje, da vodstvo
solidno obvladuje finančni položaj. Obveznosti se plačujejo v skladu z roki oziroma zamudo, ki je manjša od povprečne zamude plačevanja
obveznosti v Sloveniji. Posamezne komisije nadaljujejo s sanacijo (pokrivanjem primanjkljaja iz preteklih let). Kot izrazito dober ukrep
za  finančno disciplino porabnikov sredstev v PZS NO izpostavlja prenašanje salda (pozitivnega in negativnega) skozi proračunska leta.
5. točka
RAZPRAVA IN POTRDITEV POROČIL PZS ZA LETO 2017
Razprave ni bilo, zato sta bila v glasovanje podana:
SKLEP 5–2018: Skupščina PZS potrjuje vsebinsko in finančno poročilo PZS za leto 2017.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 6–2018: Skupščina PZS potrjuje poročilo Nadzornega odbora PZS za leto 2017.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Delovni predsednik je predlagal, da točki 6. in 7. zamenjata vrstni red. Skupščina se je s tem strinjala.
7. točka
VOLITVE ZA ORGANE PZS ZA MANDATNO OBDOBJE 2018–2022
Ta točka se je obravnavala pred točko 6 dnevnega reda.
Delovni predsednik Jožef Bobovnik je povedal, da je bilo gradivo objavljeno v skupščinski prilogi  Obvestil, na straneh od 59 do 60.
Antonija Valenčič, predsednica Volilne komisije PZS, je povedala, da je Volilna komisija PZS na podlagi 46. člena Statuta PZS razpisala
volitve za organe PZS v mandatnem obdobju 2018–2022. Do 18. decembra 2017 so se zbirale prijave kandidatov za predsednike in podpredsednike PZS, do 5. februarja 2018 pa za ostale funkcije. V okviru razpisa so se zbirale kandidature za: predsednika PZS, do štiri (4)
podpredsednike PZS, do sedem (7) članov Upravnega odbora PZS, predsednike dvanajstih (12) MDO PD ter predsednika in štiri (4) člane
Nadzornega odbora PZS. Prejeli so 1 kandidaturo za predsednika in 5 kandidatur za podpredsednike PZS. V skladu s 48. členom Statuta
je kandidat za predsednika izbral listo 4 podpredsednikov. Za člane Upravnega odbora PZS so prejeli 12 kandidatur, v nadaljevanju pa je
en kandidat od kandidature odstopil, tako da se na skupščini voli 7 članov UO PZS iz nabora 11 kandidatov. Za predsednika Nadzornega
odbora je bila oddana ena kandidatura. Za člane Nadzornega odbora PZS sta bili sprva prejeti dve kandidaturi, zato je bil rok za oddajo
kandidatur podaljšan do 12. marca 2018. Do navedenega roka so prispele dodatne 3 kandidature, tako da je skupno število kandidatov
za člane Nadzornega odbora PZS 5, po samem sklicu skupščine je en kandidat od kandidature odstopil, tako da je bilo končno število za
kandidate NO PZS 4.
Razprave ni bilo, zato je bil v glasovanje podan sklep:
SKLEP 7–2018: Skupščina PZS na podlagi 37. člena Poslovnika o delu skupščine potrjuje kandidatne liste, ki jih je pripravila Volilna
komisija PZS.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Sledilo je glasovanje.
6. točka
PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA PZS
Jožef Bobovnik, delovni predsednik, je povedal, da je bilo gradivo objavljeno v skupščinski prilogi v Obvestilih PZS, na straneh od 41 do 58.
Jože Melanšek, član Odbora za pravne zadeve PZS, je povedal, da je Upravni odbor PZS na svoji 18. seji 16. 11. 2018 v skladu z 71. členom Statuta PZS začel postopek za spremembe in dopolnitve Statuta PZS in imenoval Odbor za pravne zadeve za delovno skupino za
pripravo predlogov za nujne spremembe Statuta PZS, predvsem zaradi spremembe zakonodaje ter manjše organizacijske prilagoditve.
Odbor za pravne zadeve PZS je za 19. sejo UO PZS pripravil prvi osnutek predloga sprememb in dopolnitev Statuta PZS. Glede na sklep
seje UO PZS je Odbor za pravne zadeve PZS pripravil dopolnjen predlog sprememb Statuta PZS. Opravljena je bila javna razprava, ki je
trajala do 28. 2. 2018. Prejete pripombe so bile večinoma upoštevane. Vključene niso bile pripombe, ki se nanašajo na dodatne pogoje za
kandidiranje članov, saj bi bilo izvajanje in preverjanje dodatnih pogojev lahko neobjektivno. Prav tako pa niso vključili izrecnega zapisa, da mora biti izvoljeni kandidat član društva celoten mandat. To izhaja že iz splošne ureditve in pravice upravljanja društva, ki izhaja
izključno iz članstva. Pripombe, vezane na umestitev izobraževanja odraslih in planinstva za invalide, so bile smiselno upoštevane, s tem
da so bile določene rešitve umeščene drugam. Predloga za dodajo šifer pridobitnih dejavnosti nismo upoštevali, saj iz opisa dejavnosti
ne izhaja, da jih potrebujemo za delovanje PZS oz. se bodo vsebinske aktivnosti na področju socialnega dela in dela z invalidi izvajale
na nepridobitni ravni, poleg tega pa so bile iz podobnega razloga v zadnji spremembi statuta izbrisane. UO PZS je na svoji 20. seji,15. 3.
2018 potrdil osnutek predlaganih sprememb in dopolnitev za obravnavo in glasovanje na skupščini PZS 2018. Razprave ni bilo, zato je
bil v glasovanje podan sklep:
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SKLEP 8–2018: Skupščina PZS potrjuje spremembe in dopolnitve Statuta PZS v 4., 11., 12., 14., 16., 32., 35., 40., 45., 60., in 61. členu,
skladno z gradivom, objavljenim ob sklicu skupščine.
Sklep je bil soglasno sprejet.
8. točka
INFORMACIJE O ZAVAROVANJU IN PRAVNIH NASVETIH ZA ZASTOPNIKE DRUŠTEV
Jožef Bobovnik, delovni predsednik, je povedal, da za to točko ni bilo posebnega gradiva.
Matej Verbajs, predstavnik Centra nevladih organizacij Slovenije, je na kratko predstavil možnosti pravne pomoči, ki jo nudijo predsednikom
planinskih društev. Svetovanje je mogoče za teme skrbništva planinskih poti, upravljanja koč, delovanja društva, dela v društvu ali drugih
pravnih dilem. Vsako društvo je upravičeno do dveh ur brezplačne pravne pomoči, ki jo plača PZS. Prav tako je bilo za vse predsednike društev oz. zakonite zastopnike sklenjeno zavarovanje pravne zaščite pri zavarovalnici Arag v primeru odškodninskih in kazenskih postopkih.
9. točka
ANALIZA IZVAJANJA ZAKONA O PLANINSKIH POTEH
Jožef Bobovnik, delovni predsednik, je povedal, da je bilo gradivo objavljeno v skupščinski prilogi v Obvestilih PZS, na straneh od 61 do 83.
Matej Verbajs, predstavnik Centra nevladih organizacij Slovenije, je povedal, da je analiza nastala na podlagi naročila Planinske zveze
Slovenije, in sicer z namenom pridobiti neodvisno analizo izvajanja in učinkovitosti Zakona o planinskih poteh. Analiza je pokazala dokaj
neustrezen pristop zakonodajalca pri pripravi in sprejemanju ZPlanP, saj ta ni sledil načelom priprave dobrih predpisov. Desetletje po sprejetju zakona se ukrepi zakona v večini sploh ne izvajajo, saj za to ni ustreznih pogojev. Eden od ciljev zakona je bil imeti redno vzdrževane
in opremljene planinske poti, za kar nismo prejeli ustreznih sredstev. Cilj zakona je bil tudi urediti skrbništvo nad planinskimi potmi, ki
je bil dosežen v manjšem delu. Tretji cilj zakona je bil ohraniti gorsko naravo, saj uporaba in vzdrževanje planinskih poti že sama po sebi
pomenita njeno ogrožanje. Zakon ta cilj dosega zgolj delno, in sicer je bil dokaj uspešen pri zamejitvi nastanka novih planinskih poti. Delo,
ki ga bo treba še opraviti: vris planinskih poti v Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture (po 1. 6. 2018) – GURS/MOP, pridobitev
potrdila o izpolnjevanju pogojev za skrbnike – MIZŠ, pridobitev potrdila o skladnosti kategorizacije planinskih poti – MIZŠ, sklenitev
skrbniških pogodb – PZS/PD in zagotoviti sistemski vir za sofinanciranje skrbništva.
10. točka
RAZGLASITEV REZULTATOV VOLITEV
Antonija Valenčič, predsednica Volilne komisije je podala poročilo volitev:
Volilna komisija je preštela glasovnice in ugotovila, da je bilo za predsedstvo vseh glasovnic 143, od tega je bilo 138 veljavnih in 5 neveljavnih. Na podlagi enotne liste je bil za predsednika PZS za mandatno obdobje 2018–2022 izvoljen Jože Rovan (PD Ljubljana Matica), za
podpredsednike PZS pa Mirko Eržen (PD Dovje Mojstrana), Irena Mrak (PD Križe), Roman Ponebšek (PD Litija) in Martin Šolar (PD
Bohinjska Bistrica).
Za upravni odbor je bilo 143 glasovnic, od tega 142 veljavnih in 1 neveljavna. Kandidati so bili: Jožef Bobovnik (PD Fram), Brigita Čeh
(PD Ljutomer), Danilo Kete (PD Mislinja), Jože Kocjanc (PD Srednja vas v Bohinju), Uroš Kuzman (PD Velenje), Miha Pavšek (PD Onger
Trzin), Anton Progar (PD Krka Novo mesto), Bojan Rotovnik (PD Šoštanj), Peter Šilak (OPD Koper), Danilo Škerbinek (APD Kozjak) in
Aldo Zubin (OPD Koper).
Izvoljeni člani Upravnega odbora PZS v mandatnem obdobju 2018–2022 so: Bojan Rotovnik (PD Šoštanj), Uroš Kuzman (PD Velenje),
Brigita Čeh (PD Ljutomer), Jožef Bobovnik (PD Fram), Aldo Zubin (OPD Koper), Danilo Kete (PD Mislinja) in Anton Progar (PD Krka
Novo mesto).
Za nadzorni odbor je bilo vseh glasovnic 143, od tega je bilo 138 veljavnih in 5 neveljavnih. Za predsednika Nadzornega odbora PZS za
mandatno obdobje 2018–2022 je bil izvoljen Franc Ekar (PD Preddvor), za člane pa Milan Kirbiš (PD Miklavž), Ana Žehelj (PD Ljubno
ob Savinji), Valerija Vidmar (PD Krka Novo mesto) in Nataša Kocjančič (PD Postojna).
11. točka
PROGRAMSKE SMERNICE PZS ZA MANDATNO OBDOBJE 2018–2022
Jože Rovan, novoizvoljeni predsednik PZS, je predstavil programske smernice na področju varnega izvajanja športnih dejavnosti, skrbi za
ohranitev naravnega okolja, večjega izkoristka kapacitet planinskih koč, izvajanja Zakona o planinskih poteh ter pridobivanja finančnih
sredstev za izvajanje zakona, dobrega poslovanja PZS in spodbujanja delovanja društev. Razprave ni bilo, zato je bil v glasovanje podan sklep:
SKLEP 9–2018: Skupščina PZS potrjuje Programske smernice PZS za mandatno obdobje 2018–2022.
Sklep je bil soglasno sprejet.
12. točka
OKVIRNI VSEBINSKI IN FINANČNI PROGRAM DELA PZS ZA LETO 2019
Jožef Bobovnik, delovni predsednik, je povedal, da je bilo gradivo objavljeno v skupščinski prilogi v Obvestilih PZS, na straneh od 88 do 102.
Matej Planko, generalni sekretar PZS, je predstavil program dela. Izpostavil je splošne in stalne naloge, članarino, planinske poti, planinsko gospodarstvo, planinsko kulturo, delo na vodniškem področju, delo z mladimi, preventivo, varstvo narave, medije, delo na področju
alpinizma, ureditev plezališč, mednarodno sodelovanje in še marsikaj. Finančni načrt za leto 2019 načrtuje prib. 2.104.678 € prihodkov
in 2.103.521 € odhodkov. Glavne razlike glede na finančni načrt 2018: vsi prihodki so se povečali za 1,4 %, prihodki iz članarine so ostali
enaki, prihodki iz lastne dejavnosti so ostali enaki, povečanje prihodkov iz javnih sredstev za 4,4 % ter usklajenost odhodkov s prihodki.
Razprave ni bilo, zato sta bila v glasovanje podana sklepa:
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SKLEP 10–2018: Skupščina PZS potrjuje okvirni finančni načrt za leto 2019 in pooblašča upravni odbor PZS, da sprejme podrobni
finančni načrt za leto 2019 po posameznih dejavnostih oz. po stroškovnih mestih. Skupščina PZS pooblašča upravni odbor PZS, da
finančni načrt za leto 2019 spremlja in ga na podlagi rebalansa uskladi z dejanskimi prihodki in odhodki.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 11–2018: Skupščina PZS sprejema okvirni vsebinski program dela PZS za leto 2019 in pooblašča, da na podlagi okvirnih
programov:
- komisije z zbori dejavnosti in MDO PD sprejmejo podroben program dela posamezne dejavnosti za leto 2019, soglasje k programu
mora podati upravni odbor PZS,
- upravni odbor PZS, na predlog organov PZS brez zborov dejavnosti, sprejme podrobne programe dela PZS na posameznih področjih za leto 2019,
- na podlagi sprejetih programskih smernic PZS za mandat 2018–2022, Upravni odbor PZS na predlog predsednika PZS sprejme
podrobni program na splošnem področju dela PZS za leto 2019.
Pri sprejemanju podrobnega vsebinskega programa dela za leto 2019 morajo organi upoštevati finančni načrt za leto 2019.
Sklep je bil soglasno sprejet.
13. točka
PROJEKT POSTAVITVE NOVE PLANINSKE KOČE NA KOROŠICI
Jožef Bobovnik, delovni predsednik, je povedal, da je bilo gradivo objavljeno v Skupščinski prilogi v Obvestilih PZS, na strani 103.
Mirko Eržen, podpredsednik PZS, je predstavil dosedanje aktivnosti na projektu postavitve nove planinske koče na Korošici in predlagal
skupščini, da se članarina PZS za leta 2019 za vse kategorije članstva, razen za P+O, poveča za namenski prispevek v višini 1,00 €.
Razprave ni bilo, zato je bil v glasovanje podan sklep:
SKLEP 12–2018: Skupščina PZS na predlog UO PZS sprejema, da se članarina PZS za leta 2019 za vse kategorije članstva, razen za
P+O, poveča za namenski prispevek v višini 1,00 €. Prispevek ni predmet delitvenega razmerja članarine, kot ga opredeljuje 24. člen
Statuta PZS, ampak se nameni za gradnjo novega Kocbekovega doma na Korošici v okviru določil dogovora, ki ga v ta namen skleneta
PZS in PD Celje - Matica. S strani PZS je pogoj za sklenitev predhodno soglasje UO PZS k vsebini dogovora.
Sklep je bil soglasno sprejet.
14. točka
RAZNO
En delegat je prijavil temo pod točko razno, vendar jo je med odmorom umaknil, saj je v podanem poročilu za leto 2017 prejel ustrezna
pojasnila.
Roman Ponebšek, podpredsednik PZS, je predstavil aktivnosti na Dnevu slovenskih planinskih doživetij, ki bo letos 16. 6. 2018 na Rogli,
s katerim bomo tudi obeležili 125-letnico delovanja planinske organizacije.
Martin Šolar, podpredsednik PZS, je povedal, da v letu 2018 oznamujemo častitljiv jubilej prvega vzpona na Triglav. Številne aktivnosti
ob praznovanju jubileja bodo potekale v Bohinju v organizaciji Občine Bohinj in Turizma Bohinj, pomemben dogodek pa bo junija v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani, ko Gornjesavski muzej Jesenice in ZRC SAZU v sodelovanju s partnerji pripravljata strokovni
simpozij. Javni zavod Triglavski narodni park se bo v praznovanje vključil s pogovornimi večeri na petih informacijskih mestih Triglavskega
narodnega parka, razstavo najboljših fotografij fotografskega natečaja, v toplejšem delu leta pa bodo organizirani tudi dogodki za družine.
Mirko Eržen, podpredsednik PZS, je podal informacijo o Aljaževem stolpu na vrhu Triglava. Uradni upravljavec Aljaževega stolpa je Zavod
za varstvo kulturne dediščine, ki bo predvidoma jeseni 2018 prenesel stolp v dolino na restavriranje.
Skupščina PZS se je končala ob 16.45.
Zapisala:							
Saša Sitar								
Bogdan Seliger, PD Horjul 						
		
		
PRILOGE:
- I. Lista prisotnosti
- II. Poročilo verifikacijske komisije
- III. Poročilo volilne komisije
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Predsednik delovnega predsedstva:
Jožef Bobovnik
Overovatelja:
Ivan Resnik, PD Kamnik

PRISOTNOST
DRUŠTVA
PREDSEDNIK

DRUŠTVO, KLUB

ŠT.
GLASOV

IME IN PRIIMEK
DELEGATA

1.

AKADEMSKO PD

1

Igor Kremser

IGOR KREMSER

2.

APD KOZJAK MARIBOR

1

Aleš Osrajnik

ALEŠ OSRAJNIK

3.

AK ČRNA NA KOROŠKEM

1

Blaž Penec

Andrej Jež

4.

AK IMPOL SLOVENSKA
BISTRICA

1

Tomislav Aurednik

5.
6.
7.

AK RAVNE NA KOROŠKEM

1

AK SLOVENJ GRADEC

1

AK VERTIKALA

1

PRISOTNOST

PREDČAS.
ODHOD

ŠT.

Domen Petek
Maja Apat

44.

PD BLAGAJANA

1

Stane Dvanajščak

45.

PD BLAGOVICA

1

Peter Urankar

1

BOJAN PUSTOTNIK

46.

PD BLED

1

Janez Petkoš

1

Janez Petkoš

47.

PD BOČ KOSTRIVNICA

1

Franc Firer

1

FRANC FIRER

48.

1

Jakob Zupanc

1

Anka Medja

TOMISLAV AUREDNIK

PD BOHINJSKA
BISTRICA

49.

PD BOHOR SENOVO

1

Anton Jesenko

1

Hinko Uršič

DOMEN PETEK

50.

PD BOROVNICA

1

Bogomir Celarc

51.

PD BOVEC

1

Gregor Rupnik

1

Robert Rot

52.

PD BRDA

1

Branko Rutar

1

BOJAN BUŽINEL

53.

PD BREZJE

1

Marjan Breznik

54.

PD BREŽICE

1

Anica Hribar

1

55.

PD CELJE - MATICA

1

Mirko Doberšek

1

Mirko Doberšek

56.

PD CERKNICA

1

Slavko Kržič

1

SLAVKO KRŽIČ

57.

PD CERKNO

1

Ivan Rupnik

1

Damjana Čadež

58.

PD CIRKULANE

1

Vili Jurgec

ANDREJ ČOTAR

59.

PD ČRNA NA KOROŠKEM

1

Bojan Šipek

1

Marijan Lačen

60.

PD ČRNOMELJ

1

Stanislav Starešinič

1

PETER DICHLBERGER

61.

PD ČRNUČE

1

Ignac Perne

62.

PD DELO

1

Ernest Gradišar

63.

PD DOBREPOLJE

1

Slavko Horvat

64.

PD DOBRNA

1

Ana Žužek

65.

PD DOBROVLJE
BRASLOVČE

1

Franci Kumer

1

Franc Kumer

66.

PD DOL PRI HRASTNIKU

1

Marjeta Bricl

1

Vid Jerič

67.

PD DOMŽALE

1

Helena Kermauner

1

JANKO VODLAN

68.

PD Donačka gora
Stoperce

1

Albin Lorber

69.

PD DOVJE - MOJSTRANA

1

Gregor Berce

1

Gregor Berce,
MIRKO ERŽEN

70.

PD DRAGO BREGAR LJUBLJANA

1

Milan Jerman

1

Gabrijel Jelovšek

71.

PD DRAMLJE

1

Marko Lorger

1

Marko Lorger

72.

PD DRAVA MARIBOR

1

Boris Bojanovič

73.

PD Dravograd

1

Dušan Gimpelj

1

Marjan Epšek

74.

PD FRAM

1

Jožef Bobovnik

1

Jožef Bobovnik

75.

PD GALICIJA

1

Viktor Furman

1

VIKTOR FURMAN

76.

PD GORENJA VAS

1

Milan Savič

Igor Oprešnik

77.

PD Goričko Tromeja

1

Drago Lipič

1

Alenka Urbančič,
Marjan Benko

MATEJ FLIS

78.

PD GORJE

1

Marica Okršlar

1

Jožef Kosmač

PD GORNIK

1

Brigita Vivod

Sašo Prosenjak,
Nejc Čuješ

Matjaž Ferjančič

Matjaž Ferjančič

8.

ALPSKI GORNIŠKI KLUB

1

Polona Juričinec
Česen

Polona Juričinec
Česen

9.

Alpsko društvo Stratus

1

Silvo Babič

Silvo Babič

10.

AMFIBIJA DRUŠTVO ZA 1
ŠPORTE V NARAVI

Nataša Tomc

11.

Češko-slovensko PD

1

Šimon Budsky

12.

DRUŠTVO EKSTREMNIH ŠPORTOV

1

13.

DGRS KAMNIK

1

Srečo Podbevšek

Srečko Podbevšek

14.

DGRS KOROŠKE

1

Hubert Enci

HUBERT ENCI

15.

DGRS Maribor

1

Ljubo Hansel

LJUBO HANSEL

16.
17.
18.

DGRS BOHINJ
DGRS BOVEC
DGRS KRANJ

1
1
1

Nataša Tomc

Janez Rozman

JANEZ ROZMAN

Tine Cuder

TINE CUDER

Andrej Kecman

Andrej Kecman

19.

DGRS RADOVLJICA

1

Toni Smolej

TONČEK SMOLEJ

20.

DP KOPER

1

Bernard Jerman

Tjaš Kozlovič

21.

DPČ ŠMARTNO

1

Jernej Peterlin

JERNEJ PETERLIN

22.

DRUŠTVO ŠAO
VELENJE

1

Alen Marinovič

ALEN MARINOVIĆ

23.

DRUŠTVO ZA RAZVOJ
PLEZALNE KULTURE

1

Matjaž Jeran

Matjaž Jeran

24.

DRUŠTVO ZA RAZVOJ
TURNEGA SMUČANJA

1

Nejc Kuhar

Nejc Kuhar

25.

GŠD BRICALP ŠKOFJA
LOKA

1

Kovačič Mitja

MITJA KOVAČIČ

26.

GRS - DRUŠTVO
LJUBLJANA

1

Brane Žorž

BRANKO ŽORŽ

27.
28.

1
GRS SLOVENIJE-POSTAJA CELJE-DRUŠTVO
KLUB ADRENALINSKIH
ŠPORTOV ŠMARTINSKO JEZERO

1

Brane Povše

FRANC POVŠE

Tomaž Seničar

29.

KPD HEJ, GREMO
NAPREJ

1

Igor Oprešnik

30.

KOROŠKI AK

1

Matej Flis

Tomaž Seničar

1

Stanislav Dvanajščak

Bogomir Celarc

MARIJAN BREZNIK
14:40

Anica Hribar, Marija
Lubšina Novak

VILI JURGEC

IGNAC PERNE
1

DUŠAN RESNIK
Milan Ahačevčič
ANICA ŽUŽEK

ALBIN LORBER

BORIS BOJANOVIČ

Rafael Krvina

31.

Obalni AK

1

Aldo Zubin

1

Gregor Bratož

79.

32.

OPD KOPER

1

Aldo Zubin

1

ALDO ZUBIN

80.

PD GORNJA RADGONA 1

Tonček Mlinarič

33.

Planinska družina
Benečije

1

Luisa Battistig

81.

PD GORNJI GRAD

1

Alojzija Suhovršnik

82.

PD GOZD MARTULJK

1

KLEMEN ROBIČ

34.

PK PECA-OLŠEVA

1

Marko Kumer

83.

PD GRMADA CELJE

1

Franc Šinko

35.

PD 'Bricnik' Muta

1

Vlasta Senica

1

Vlasta Senica

84.

PD GROSUPLJE

1

Franc Štibernik

36.

PD 'SLOGA' ROGATEC

1

Harold Križanec

1

HAROLD KRIŽANEC

85.

1

Drago Lipič

1

DRAGOTIN KUSTER

37.

PD 'VALENTIN STANIČ'
KANAL

1

Božo Vidič

1

Marijan Nanut

PD HAKL Sv. Trojica v
Sl. goricah

86.

PD HALOZE

1

Igor Oprešnik

1

Rozika Murko

38.

PD BAJTAR VELIKA
PLANINA

1

Ivan Miklavžina

1

HERMAN BENČAN

87.

PD HORJUL

1

Bogdan Seliger

1

Bogdan Seliger

MAJA MOŠKRIČ

88.

PD HRASTNIK

1

Vojko Zupančič

CVETKO UŠAJ

89.

PD IDRIJA

1

Ignacij Breitenberger

90.

PD IMP LJUBLJANA

1

Janez Seliškar

Anton Avsenek

91.

PD ISKRA KRANJ

1

Miha Mrak

FRANC ŠKOF

92.

PD ISKRA LJUBLJANA

1

Marjan Klančar

1

Fedor Peršin

93.

PD JAKOBA ALJAŽA

1

Slavica Tovšak

1

FRANC DUH

39.

PD ABANKA

1

Maja Moškrič

40.

PD AJDOVŠČINA

1

Damjan Fabčič

41.

PD ATOMSKE TOPLICE
PODČETRTEK

1

Ivan Šalamon

42.
43.

PD AVTOMONTAŽA
PD AVTOTEHNA

1
1

MARKO KUMER

1

IVAN ŠALAMON

Anton Avsenek
Marinka Koželj
Stepic

OBVESTILA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE

1

BRIGITA VIVOD
1

TONČEK MLINARIČ
Alojzija Suhovršnik
Klemen Robič

1

FRANC ŠINKO
FRANC ŠTIBERNIK

Vojko Zupančič
1

Ignacij Breitenberger
JANEZ SELIŠKAR
MIHAEL MRAK

9

94.

PD JANEZA TRDINE
MENGEŠ

1

95.

PD JANKO MLAKAR

1

Ernest Margon

96.

PD JAVORNIK - ČRNI
VRH NAD IDRIJO

1

Marko Rupnik

1

Marko Rupnik

97.

PD JAVORNIK KOR.
BELA

1

Olga Oven

1

Olga Oven

98.

PD JEGLIČ

1

Jurček Nowakk

1

MIROSLAV ŠUŠTERŠIČ

148.

PD OJSTRICA CELJE

1

Vili Vengust

149.

PD ONGER TRZIN

1

Emil Pevec

1

Emilij Pevec

150.

PD Oplotnica

1

Anton Klinc

1

Anton Klinc

151.

PD OŽBALT - KAPLA

1

Marta Prah

1

Simon Koležnik,
TONE CEPEC

152.

PD PALOMA Sladki Vrh

1

Jože Bračko

1

FRANC PERKO

Franc Štupar

153.

PD PIJAVA GORICA

1

Anton Trope

Vladimir Ivan Hlede

154.

PD Piramida Maribor
- Ptuj

1

Slavica Tovšak

1

JADRANKA FURJAN

155.

PD PIRAN

1

Mateja Tomažič

1

MATEJA TOMAŽIČ

156.

PD PLANIKA MARIBOR

1

Franci Rajh

IVAN RESNIK

157.

PD PODBRDO

1

Jože Mežnar

1

Tomaž Štenkler

PD PODNANOS

1

Maruška Lenarčič

1

Sandi Nabergoj

Ernest Margon

Franc Štupar

99.

PD JESENICE

1

Janko Rabič

100.

PD JEZERSKO

1

Anja Karničar

Anja Karničar

101.

PD K2

1

Lilijana Štor Krebs

LILIJANA ŠTOR
KREBS

102.

PD KAMNIK

1

Zdravko Bodlaj

1

16:01

1

VILHELM VENGUST

Tonček Trope

Franc Rajh

103.

PD KOBARID

1

Slavko Gregorčič

1

Slavko Gregorčič

158.

104.

PD KOČEVJE

1

Franc Janež

1

Milan Mlakar

159.

PD PODPEČ-PRESERJE

1

Marjan Božeglav

1

Marko Goršič

105.

PD KOMENDA

1

Silvo Poglajen

1

Zoran Sodnik

160.

1

Anton Progar

1

106.

PD KRANJ

1

Tine Marenče

1

Tine Marenče

PD POHODNIK NOVO
MESTO

MOJCA VERČEK
REMS

107.

PD KRANJSKA GORA

1

Marko Kopač

Marko Kopač

161.

PD Pohorje

1

Marjana Brezovšek

1

Marjana Brezovšek

Daniel Pejović

1

BOJAN BREZOVAR

PD KRIM

1

Boštjan Gačnik

BOŠTJAN GAČNIK

PD POLET ŠENTRUPERT

1

108.

162.

109.

PD KRIŽE

1

Stanislav Ficko

1

STANISLAV FICKO

163.

PD Poljčane

1

Dragica Onič

1

110.

PD KRIŽNA GORA

1

Dušan Plesničar

1

DUŠAN PLESNIČAR

Janko Kovačič,
Dragica Onič

111.

PD KRKA NOVO MESTO 1

Anton Progar

1

Anton Progar,Jože
Kobe

164.

PD POLJE

1

Ernest Gradišar

1

Mateja Tonin

165.

1

Franc Štokar

1

Franc Štokar

112.

PD KUM TRBOVLJE

1

Marjeta Bricl

1

Marjeta Bricl

PD POLOM KOSTANJEVICA NA KRKI

113.

PD LAŠKO

1

Zdenka PEŠEC

Zdenka Pešec

166.

PD POLZELA

1

Miroslav Jegrišnik

1

Miroslav Jegrišnik

114.

PD Lenart

1

Svetlana Bogojević

Svetlana Bogojević

167.

PD POLŽ VIŠNJA GORA

1

Aleš Erjavec

115.

PD LENDAVA

1

Štefan Kozak

168.

PD POSTOJNA

1

Neva Šemrov

116.

PD LIBOJE

1

Adolf Teržan

169.

PD POŠTE IN TELEKOMA CELJE

1

Gojko Šmid

117.

PD LISCA SEVNICA

1

Rok Petančič

170.

Boris Lazar

1

ZDENKA GORENC

PD LITIJA

1

Roman Ponebšek

1

PD POŠTE IN TELEKOMA LJUBLJANA

1

118.
119.

PD LJUBLJANA-MATICA

1

Tomaž Willenpart

1

171.

PD POŠTE IN TELEKOMA MARIBOR

1

Metka Vrabl

1

Vladimir Zemljič

120.

PD LJUBNO OB SAVINJI 1

Ana Žehelj

1

172.

PD PREBOLD

1

Matic Pečovnik

173.

PD PREDDVOR

1

Aleš Drekonja

174.

PD PREVALJE

1

Stanko Robin

175.

PD PRISTAVA

1

Peter Govedič

176.

PD Ptuj

1

Igor Oprešnik

177.

PD RADEČE

1

Jože Šušteršič

1

JOŽE ŠUŠTERŠIČ

178.

PD Radlje ob Dravi

1

Danilo Kete

1

Evald Lampreht

179.

PD RADOVLJICA

1

Valentin Rezar

1

Valentin Rezar

180.

PD RAŠICA

1

Aleš Pirc

1

Aleš Pirc

181.

PD RATEČE PLANICA

1

Mojca Brudar

182.

PD RAVNE NA KOROŠKEM

1

Mirko Tovšak

1

Veronika Kotnik

1

Olga Berložnik

121.
122.
123.
124.
125.

PD LJUTOMER
PD LOČE
PD LOGATEC
PD LOŠKI POTOK
PD Lovrenc na Pohorju

1
1
1
1
1

Brigita Čeh

1

ŠTEFAN KOZAK
Adolf Teržan
ROK PETANČIČ
Alma Jere
15:41

Ana Žehelj

1

SLAVICA OZMEC

Viljem Kovačič
Alenka Mrak

Viljem Kovačič
1

Alenka Mrak

Janez Debeljak
Benjamin Jug

Janez Debeljak
1

ANŽEJ BEČAN
Jožef Colnerič

Matic Pečovnik
ALEŠ DREKONJA
1

14:49

Stanko Robin
Ivan Drozg
Jožef Dajnko

1

127.

PD LPP

1

Marinka Koželj
Stepic

1

Tomaž Rusimović

128.

PD LUČE

1

Bogomir Pečovnik

1

Bogomir Pečovnik

129.

PD Majšperk

1

Igor Oprešnik

1

MIRAN SMOLEJ

130.

PD MAKOLE

1

Dragica Onič

1

Jožica Kolar

183.

PD REČICA OB SAVINJI

1

Milan Krejan

131.

PD MAKS MEŠKO
ORMOŽ

1

Marjan Kukovec

Marijan Kukovec

184.

PD REGA LOG

1

Alšeš Bravhar

132.

PD Maribor Matica

1

Špela Recer

185.

PD RIBNICA

1

Tomaž Pahulje

133.

PD MATICA MURSKA
SOBOTA

1

Jože Ružič

186.

PD Ribnica na Pohorju

1

Dušan Švajger

1

DUŠAN ŠVAJGER

187.

PD RIMSKE TOPLICE

1

Marjeta Bricl

1

JURIJ POTOKAR

134.

PD MEDVODE

1

Dušan Brekič

Dušan Brekič

188.

PD ROVTE

1

Janez Treven

135.

PD MERCATOR

1

Karmen Čeh

Karmen Čeh

189.

PD RTV LJUBLJANA

1

Veliša Lazović

136.

PD METLIKA

1

Dušan Kukman

Branko Brodarič

190.

PD Ruše

1

Benjamin Jug

137.

PD MEŽICA

1

Janko Miklavc

Janko Miklavc

191.

PD SATURNUS

1

Anton Kresnik

138.

PD MIKLAVŽ

1

Franc Kocbek

1

FRANC KOCBEK

192.

PD SEMIČ

1

Dušan Kukman

1

Dušan Kukman

139.

PD MISLINJA

1

Ivan Arko

1

IVAN ARKO

193.

PD SEŽANA

1

Maruška Lenarčič

1

Vanda Femc

140.

PD MORAVČE

1

Marjeta Čič

1

Leon Lavrič

194.

1

Brigita Bedenik

141.

PD MOZIRJE

1

Marko Goličnik

PD Skalca Hoče
Slivnica

142.

PD MURA MURSKA
SOBOTA

1

Franc Donša

195.

PD SLAVNIK

1

Vojko Dobrila

1

196.

PD SLIVNICA PRI CELJU 1

Silvo Užmah

1

143.

PD NAVEZA

1

Danilo Milošič

DANILO MILOŠIČ

197.

PD SLOVENJ GRADEC

1

Daniel Goljat

1

144.

PD NAZARJE

1

Gorazd Čeh

1

Marjan Ostruh

198.

PD Slovenska Bistrica

1

Breda Jurič

Breda Jurič

145.

PD NOVA GORICA

1

Branko Rutar

1

Branko Rutar

199.

1

Lidija Pučnik

Lidija Pučnik

146.

PD Občine Kidričevo

1

Jože Vidovič

JOŽE VIDOVIČ

PD SLOVENSKE
KONJICE

147.

PD OBRTNIK LJUBLJANA

1

Miro Miloševič

MIROSLAV MILOŠEVIĆ

200.

PD SNEŽNIK ILIRSKA
BISTRICA

1

Maruška Lenarčič

10

1

Neva Šemrov
GOJKO ŠMID

PD LOŽNO SV. FLORIJAN

126.

Harold Križanec

TOMAŽ WILLENPART

ALEŠ ERJAVEC
1

ŠPELA RECER
1

Jožef Ružič

1

14:50

Marko Goličnik
1

FRANC DONŠA

Mojca Brudar

Aleš Bravhar
Tomaž Pahulje

JANEZ TREVEN
Veliša Lazović
1

IZTOK URLAVB
Anton Kresnik

Brigita Bedenik

1

VOJKO DOBRILA
Silvester Užmah
14:50

Daniel Goljat

DARINKA DEKLEVA

201.

PD SNEŽNIK LOŠKA
DOLINA

1

202.

PD SOLČAVA

1

Gregor Videmšek

203.

PD SOVODENJ

1

Lovro Telban

204.

PD SPIN

1

Irena Blatnik

205.

PD SREDNJA VAS V
BOHINJU

1

Jože Kocjanc

206.

PD SVETI VID

1

Boštjan Otoničar

Boštjan Otoničar

207.

PD ŠEMPETER V
SAVINJSKI DOLINI

1

Silvo Črepinšek

SILVESTER ČREPINŠEK

208.

PD ŠENTJERNEJ

1

Anton Palčič

209.

PD ŠENTJOŠT

1

Izidor Tominc

IZIDOR TOMINC

210.

PD ŠENTJUR PRI CELJU

1

Peter Jevšnik

Peter Jevšnik

211.

PD ŠENTVID PRI STIČNI

1

Maks Jerin

MAKS JERIN

212.

PD ŠKALE - HRASTOVEC

1

Zvonko Miklavžina

213.

PD ŠKOFJA LOKA

1

Janez Koren

PD ŠMARJE PRI JELŠAH

1

Ana Založnik

215.

PD ŠMARNA GORA

1

Marjan Kovačič

216.

PD ŠMARTNO OB PAKI

1

Franc Zacirkovnik

PD ŠOŠTANJ

1

Jure Grudnik

262.

PK RIBNICA

1

Klavdij Oberstar

KLAVDIJ OBERSTAR

263.

PK RIMSKE TOPLICE

1

Marjan Hohkraut

MARJAN
HOHKRAUT

LOVRO TELBAN

264.

PK ROGAŠKA SLATINA

1

Marko Potisk

MARKO POTISK

Matjaž Avsec

265.

PK SLOVENSKE
KONJICE

1

Blaž Šelih

Blaž Feliks Šelih

266.

PK STENA

1

Wraber Štefan

267.

PK ŠKOFJA LOKA

1

Aleš Pirc

268.

PK ŽIROVNICA

1

Denis Ipavec

Denis Ipavec

269.

PLD CEMPIN

1

Drago Frelih

DRAGO FRELIH

270.

PLD GRIF BREZOVICA

1

Matej Grilc

271.

PoD NOVO MESTO

1

Dušan Kukman

272.

POSAVSKI AK

1

Nejc POZVEK

273.

SPD CELOVEC

1

Hanzi Lesjak

274.

SPD Gorica

1

Mitja Morgut

275.

SPD Trst

1

Marina Pertot

276.

ŠPD BALVANIJA

1

Marko Vavpetič

Jožica Hribar

277.

ŠPD BTC

1

Borut Baznik

Matija Repina

278.

ŠPD PAJKI

1

Karel Pintarič

KAREL PINTARIČ

279.

ŠPD PROTEUS

1

Simon Margon

SIMON MARGON

280.

ŠPK ANDREJA KOKALJA

1

Andrej Kokalj

ANDREJ KOKALJ

281.

ŠPK Plus

1

Luka Fonda

LUKA FONDA

282.

ŠPD KORENJAK

1

Lorin Möscha

Lorin Möscha

283.

ŠPD GAMS

1

Drago Pirc

DRAGO PIRC

284.

TSK OLIMPIK

1

Tomaž Župančič

KLEMEN TRILER

285.

ZAK RINKA

1

Luka Ajnik

Andrej Pahovnik

Gregor Videmšek
1

1

1

1

Janez Pintar

214.

217.

JANEZ KOREN

JAKOB ZUPANC

JOŽE KRHIN

ZVONKO MIKLAVŽINA
Janez Pintar

1

Ana Založnik
MARJAN KOVAČIČ

1
1

Zoran Predolnik
Jure Grudnik

218.

PD TABOR

1

Anton Sitar

1

MILENA LENKO

219.

PD Tam Maribor

1

Vinko Črepnjak

1

Vinko Črepnjak

220.

PD Tisa Maribor

1

Albin Marcen

221.

PD TOLMIN

1

Jože Mežnar

1

MILENA BREŠAN

222.

PD TRBOVLJE

1

Bojan Gorjup

1

Matjaž Kilar

223.

PD TREBNJE

1

Borut Mežnarčič

1

Borut Mežnarčič

224.

PD TRŽIČ

1

Uroš Ahačič

1

Uroš Ahačič

225.

PD Večer Maribor

1

Marko Simerl

1

Miran Žižek

226.

PD VELENJE

1

Alenka Es

1

Andrej Kuzman

227.

PD VELIKE LAŠČE

1

Ernest Gradišar

1

Jure Deterding

228.

PD VEVČE

1

Ernest Gradišar

1

ERNEST GRADIŠAR

229.

PD VIDEM KRŠKO

1

Irena Lekše

230.

PD VIHARNIK

1

Gregor Rihar

1

Gregor Anže Rihar,
Marija Kovšca

1

231.

PD VINSKA GORA

1

Tomaž Kumer

1

Tomaž Kumer

3

232.

PD VIPAVA

1

Pavel Makovec

Pavel Makovec

4

233.

PD VITANJE

1

Franc Kropec

1

Franc Kropec

234.

PD VOJNIK

1

Ivan Muzelj

1

Ivan Muzelj, Benedikt Podergajs

235.

PD VRANSKO

1

Marko Krivec

1

Marko Krivec

236.

PD VRELEC-ROGAŠKA

1

Zinka Berk

237.

PD VRHNIKA

1

Jože Šušteršič

1

238.

PD Vuzenica

1

Vlasta Senica

1

239.

PD ZA SELŠKO DOLINO 1
ŽELEZNIKI

Alojz Lotrič

1

ALOJZIJ LOTRIČ

240.

PD ZABUKOVICA

1

Franci Naraks

1

Srečko Čulk

241.

PD ZAGORJE OB SAVI

1

Dejan Zupančič

Dejan Zupančič

242.

PD ZZV CELJE

1

Ivan Eržen

IVAN ERŽEN

243.

PD ZREČE

1

Matjaž Korošec

1

Matjaž Korošec

244.

PD ŽALEC

1

Vlado Rojnik

1

VLADO ROJNIK

14

245.

PD ŽELEZAR ŠTORE

1

Franc Šinko

1

Valter Jelen

15

246.

PD ŽELEZNIČAR CELJE

1

Franc Šinko

1

JOŽEF KONRAD
RATEJ

247.

PD ŽELEZNIČAR
LJUBLJANA

1

Marinka Koželj
Stepic

1

DRAGO SAVIĆ

248.

PD Železničar Maribor

1

Danilo Hrastnik

Danilo Hrastnik

249.

PD ŽETALE

1

Jože Kamenšek

JOŽEF KAMENŠEK

250.

PD ŽIRI

1

Luka Žakelj

Luka Žakelj

20

251.

PD ŽIROVNICA

1

Bojan Završnik

ANŽE FELDIN

21

252.

PD ŽUSEM

1

Simon Mansutti

Simon Mansutti

253.

PK 'RIFNIK' ŠENTJUR

1

Viktor Mlinar

Viktor Mlinar

22

254.

PK 6b Ptuj

1

Nino Cesnik

Viktor Bombek

255.

PK DIVAČA

1

Grželj Bogdan

BOGDAN GERŽELJ

24

256.

PK EKSTREM

1

Bogdan Markič

DARKO BRUS

25

257.

PK IDRIJA

1

Danilo Sedej

258.

PK KAMNIK

1

Stanko Židan

STANKO ŽIDAN

259.

PK LAŠKO

1

Matej Čopar

Matej Čopar, Marko
Zdouc

260.

PK Martinček

1

Tine Gros

IGOR LAUKO

261.

PK NOVO MESTO

1

Tomaž Erpič

TOMAŽ ERPIČ

OBVESTILA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE

ALBIN MARCEN

285

Sergej Epih

MATEJ GRILC
1

ANTON MARKOVIČ
Nejc Pozvek

1

145

Ostali
DRUŠTVO/ORGANIZACIJA

IME IN PRIIMEK
DELEGATA

PLANINSKO DRUŠTVO POSTOJNA

Marija Kuhar

1

5

PLANINSKO DRUŠTVO LJUBNO
OB SAVINJI

Jože Marovt

1

6

PLANINSKO DRUŠTVO LJUBNO
OB SAVINJI

Olga Levart

1

7

KOMISIJA ZA VARSTVO GORSKE
NARAVE

Marijan Denša

1

Jože Šušteršič

8

UO PZS

Danilo Škerbinek

1

Ivana Filipi

9

UO PZS

Miro Mlinar

1

10

PD Škale Hrastovec

Primož Rotovnik

1

11

PD Kamnik

Ivan Resnik

1

12

PD Krka Novo mesto

Franc Somrat

1

PD KPD Hej Gremo naprej

Andrej Kaučič

1

16

PD Trbovlje

Aleš Šintler

1

17

UO PZS

Brigita Čeh

1

18

PD Lisca Sevnica

Nastja Holc

1

19

PD Bled

Irena Lekše

Zinka Berk

1

SKUPAJ:

ŠTEFAN WRABER
1

Danilo Sedej

ZAP.
ŠT.

FUNKCIJA

PRISOTNOST ogled

2

13

Jože Šter

1

Peter Šilak

1

PD Celje Matica

Manja Rajh

1

PD Onger Trzin

Miha Pavšek

1

1

1

23

26
27
28
SKUPAJ

17

11

POROČILO
VERIFIKACIJSKE KOMISIJE
O PRISOTNOSTI DELEGATOV NA SKUPŠČINI PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
dne, 21. aprila 2018 v Kulturnem domu Šoštanj, Trg Jožeta Lampreta 3, Šoštanj
Verifikacijska komisija je na osnovi seznama prisotnih delegatov Planinske zveze Slovenije, ob 11. uri ugotovila, da je od skupno 285 glasov
za odločanje na današnjem zasedanju navzočih 145 glasov ali 50,52 %. V skladu s 44. členom Statuta Planinske zveze Slovenije mora biti
pred glasovanjem navzoča vsaj tretjina društev, ki so člani PZS.
Skupščina Planinske zveze Slovenije bo sklepčna dokler bo prisotnih vsaj 95 glasov za odločanje. Odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje več
kakor polovica navzočih glasov oz. najmanj 48.
VERIFIKACIJSKA KOMISIJA
Predsednik
Tine Marenče, PD Kranj
Član
Franc Kropec, PD Vitanje
Član
Dragica Onič, PD Poljčane
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VOLILNO POROČILO
Delegati planinskih društev so na skupščini PZS, dne 21. aprila 2018, v Šoštanju, za mandat 2018–2022 izvolili:
PREDSEDSTVO
Za funkcijo
Predsednik PZS
Za funkcijo
Podpredsedniki PZS

Vseh glasovnic je bilo: 143
|
Skupaj glasovalo ZA 127 ali 88,8 %.

Jože Rovan

PD Ljubljana Matica

Miro Eržen
Irena Mrak
Roman Ponebšek
Martin Šolar

PD Dovje Mojstrana
PD Križe
PD Litija
PD Bohinjska Bistrica

Veljavnih: 138 ali  96,5 %.

|

Neveljavnih: 5 ali 3,5 %.

UPRAVNI ODBOR
Za funkcijo
Člani UO PZS

kandidat
Aldo Zubin
Jožef Bobovnik
Anton Progar
Peter Šilak
Danilo Škerbinek
Jože Kocjanc
Uroš Kuzman
Bojan Rotovnik
Danilo Kete
Miha Pavšek
Brigita Čeh

Vseh glasovnic je bilo: 143

|

Predlagatelji
OPD Koper
PD Fram
PD Krka Novo mesto
OPD Koper
APD Kozjak
PD Srednja vas v Bohinju
PD Velenje
PD Šoštanj
PD Mislinja
PD Onger Trzin
PD Ljutomer

Veljavnih: 142 ali 99,3 %.

Št. glasov
82
100
74
73
69
67
109
132
75
63
103

|

%
57,3
70,4
51,7
51,0
48,3
46,9
76,2
92,3
52,4
44,1
72,0

Neveljavnih: 1 ali 0,7 %.

Izvoljeni člani UO PZS so:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bojan Rotovnik
Uroš Kuzman
Brigita Čeh
Jožef Bobovnik
Aldo Zubin
Danilo Kete
Anton Progar

NADZORNI ODBOR
Za funkcijo
Predsednik NO PZS
Za funkcijo
Člani NO PZS

Franc Ekar

PD Preddvor

Št. glasov
123

%
86,0

Milan Kirbiš
Nataša Kocjančič
Ana Žehelj
Valerija Vidmar

PD Miklavž
PD Postojna
PD Ljubno ob Savinji
PD Krka Novo mesto

Št. glasov
137
134
136
135

%
95,8
93,7
95,1
94,4

Vseh glasovnic je bilo: 143

|

Veljavnih: 138 ali 96,5 %.

|

Neveljavnih: 5 ali 3,5 %.

Izvoljeni predsednik NO PZS je:
1.

Franc Ekar

Izvoljeni člani NO PZS so:
1.
2.
3.
4.

Milan Kirbiš
Nataša Kocjančič
Ana Žehelj
Valerija Vidmar

Volilna komisija:
Predsednica					Član					Član
Antonija Valenčič					Drago Horjak				Ivan Resnik

OBVESTILA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
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V skladu s 36. členom Statuta PZS je Nadzorni odbor PZS na svoji 1. seji, dne 3. julija 2018, sprejel

POSLOVNIK O DELU NADZORNEGA ODBORA PZS
I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Nadzorni odbor PZS (v nadaljevanju NO) je organ PZS, ki opravlja naloge, določene v 36. členu Statuta PZS:
• NO PZS spremlja in nadzoruje delo organov PZS in strokovne službe PZS, predvsem pa celotno vsebinsko in finančno delovanje PZS, ter
ugotavlja skladnost delovanja z zakoni, statutom in drugimi pravnimi akti.
• Člani NO PZS imajo pravico in dolžnost biti na skupščini PZS, na sejah predsedstva PZS, UO PZS, komisij in odborov ter morajo imeti na
voljo vsa gradiva.
• NO PZS poroča o svojih ugotovitvah skupščini PZS in o njih redno obvešča predsednika PZS in UO PZS.
• NO PZS je za svoje delo odgovoren skupščini PZS.
2. člen
Ta Poslovnik določa pripravo in vodenje sej, odločanje na sejah, pristojnosti NO, organizacijo dela, postopek pri izvajanju nadzora, finansiranje
NO ter prehodne in končne določbe.
3. člen
NO je pri svojem delu neodvisen. Svoje delo opravlja v skladu z določbami Zakona o društvih, Statuta PZS in tega Poslovnika.
4. člen
NO se konstituira v 30 dneh od izvolitve na skupščini PZS.
II. PRIPRAVA IN VODENJE SEJ

5. člen
Pobudo za obravnavo vprašanj, ki izhajajo iz pristojnosti NO, lahko dajo člani NO, člani PZS, organi PZS in drugi organi.
Člani PZS, organi PZS in drugi organi posredujejo pobude v pisni obliki. Pobude članov NO se evidentirajo v zapisniku seje NO.
Po zaključeni obravnavi posreduje NO pobudniku stališča v pisni obliki.
6. člen
Seje sklicuje in vodi predsednik NO, oziroma od njega pooblaščeni član NO. Točka dnevnega reda je sprejeta, če jo potrdi večina navzočih članov.
Pri sestavi dnevnega reda je potrebno upoštevati, da so obvezno uvrščene na dnevni red naslednje točke:
• ugotavljanje sklepčnosti NO;
• potrditev zapisnika prejšnje seje;
• pregled realizacije sklepov predhodnih sej;
• poročanje nosilcev nalog nadzora o bistvenih ugotovitvah;
• pobude članov NO.
Sklicatelju nudita strokovno pomoč pri pripravi gradiv generalni sekretar PZS in strokovna služba PZS.
7. člen
Dnevni red za sejo NO pripravi sklicatelj. Vabilo z gradivom pa pripravi in razpošlje strokovna služba PZS.
Na sejo ali posamezno točko dnevnega reda so lahko vabljeni predstavniki organov PZS in drugi, ki lahko pripomorejo k razjasnitvi vprašanj, ki
se obravnavajo na seji NO.
Po dogovoru s sklicateljem seje mora generalni sekretar zagotoviti ustrezen prostor ter vse potrebne organizacijske zadeve za sklic in nemoten
potek seje, kot npr. poročevalca strokovne službe za posamezno točko dnevnega reda, priprava potrebne dokumentacije z obrazložitvijo, strokovno pomoč pri pisanju zapisnika idr.
8. člen
Na začetku seje ugotovi predsedujoči sklepčnost. Seja NO je sklepčna, če je na seji navzoča  večina njegovih članov.
9. člen
Seja poteka po zaporedju točk sprejetega dnevnega reda. Uvodno obrazložitev posamezne točke poda poročevalec.
Razpravljalec razpravlja le o predmetu obravnavane točke dnevnega reda. Če se v razpravi oddalji od teme, ga predsedujoči opomni, po treh
opominih pa mu lahko tudi odvzame besedo.
V primeru, da razprava ne vodi k uspešnemu zaključku, NO lahko odloči, da se razprava prekine, neuspešno obravnavano točko dnevnega reda
pa po ponovni proučitvi uvrsti na eno naslednjih sej.
10. člen
Cela seja NO ali samo posamezna točka je lahko zaupna, kar mora predsedujoči, lahko tudi na predlog člana, ki seji prisostvuje, posebej opozoriti.
Vsi navzoči morajo to določilo v celoti spoštovati.
11. člen
Razpravo o posamezni točki dnevnega reda zaključi predsednik NO.
III. ODLOČANJE NA SEJAH NADZORNEGA ODBORA

12. člen
Po vsaki točki dnevnega reda oblikuje NO predlog sklepa. Dokončno formulacijo sklepa oblikuje predsedujoči ali po dogovoru drug član NO.
Rezultat glasovanja se navede v zapisniku. Podrobnejših podatkov o glasovanju se v zapisniku ne navaja, razen če posamezen član NO izrecno
želi, da se zapiše njegova opredelitev.
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NO sprejema odločitve z večino glasov navzočih članov.

13. člen

14. člen
Glasovanje o predlaganih sklepih je javno, razen če se NO z večino glasov odloči za tajno glasovanje.
IV. PRISTOJNOSTI NADZORNEGA ODBORA

15. člen
NO ima naslednje pristojnosti:
• nadzira razpolaganje s premoženjem PZS;
• nadzira namenskost in smotrnost porabe sredstev;
• nadzira finančno poslovanje porabnikov sredstev;
• nadzira izvajanje zakonodaje in veljavnih aktov PZS v organizacijskem in vsebinskem smislu;
• poda poročilo Skupščini PZS o svojem delu in ugotovitvah ter predlaga v sprejem potrebne sklepe;
• obvešča UO PZS in pobudnike o svojih ugotovitvah;
• sprejme poslovnik za svoje delo.
16. člen
Predsednik NO ima naslednje pristojnosti:
• predstavlja NO, sklicuje in vodi njegove seje;
• ima pravico biti navzoč na sejah UO, predsedstva PZS ali drugega organa PZS;
• daje pooblastila za njegovo nadomeščanje;
• predlaga dodelitev nalog nadzora članom NO;
• izvaja naloge nadzora v skladu s sklepi NO;
• spremlja izvajanje sklepov NO.
V. ORGANIZACIJA DELA NADZORNEGA ODBORA

17. člen
V organizacijskem smislu poteka delo NO na sejah. Seja je praviloma javna. Glede na obravnavano vsebino pa lahko NO odloči, da je seja v celoti
ali za posamezno točko zaprta za javnost. Seje praviloma potekajo na sedežu PZS.
Za pridobitev določenih soglasij ali potrditev stališč in sklepov se lahko skliče korespondenčna seja. Sklep korespondenčne seje se verificira na
naslednji seji NO.
Zavoljo racionalizacije časa in stroškov se lahko v posameznih primerih skliče konferenčna seja, kjer člani NO sodelujejo v razpravi prek katerega od elektronskih medijev. Konferenčna seja se lahko skliče, če to dopušča narava obravnavanega vprašanja in če imajo vsi člani NO možnost
sodelovati pri tem. S sklicem konferenčne seje mora biti določen čas začetka in čas konca seje. V času trajanja konferenčne seje morajo biti vsi
udeleženci seje seznanjeni s stališči vseh sodelujočih. O konferenčni seji se zapiše zapisnik.
18. člen
Nosilec naloge nadzora je odgovoren za racionalno organizacijo izvedbe naloge nadzora in za spoštovanje postavljenih rokov nadzora. Po opravljeni nalogi pripravi ustno ali pisno poročilo in predlog sklepov oz. zaključkov. Nosilec naloge nadzora poroča o svojih ugotovitvah na seji NO.
VI. POSTOPEK IZVAJANJA NADZORA

19. člen
Sklep o uvedbi nadzora mora vsebovati: naziv organa PZS, nad katerim se bo nadzor opravil; vsebino nadzora; člane, ki bodo sodelovali v nadzoru,
in časovno obdobje poteka nadzora.
20. člen
Odgovorni za izvajanje nadzora mora najprej zagotoviti, da se pridobijo vsi potrebni dokumenti, stališča in pojasnila, ki se dotikajo vsebine nadzora.
Skupina za izvajanje nadzora vso zbrano dokumentacijo analizira z vidika odkrivanja morebitne finančne nediscipline, kršenja predpisov in
zakonov, nenamenske porabe sredstev, negospodarne porabe finančnih in materialnih sredstev.
Po opravljenem nadzoru odgovorni za nadzor poroča na seji NO.
VII. FINANCIRANJE NADZORNEGA ODBORA

21. člen
Vsi člani NO opravljajo svojo funkcijo prostovoljno. Udeleženci seje imajo pravico do nadomestila potnih in drugih materialnih stroškov.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

22. člen
V primerih, ki jih ta Poslovnik ne določa, se smiselno uporablja Poslovnik UO PZS.
Ta Poslovnik začne veljati z dnem sprejema na seji NO.

OBVESTILA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE

23. člen
Predsednik NO PZS
Franc Ekar
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Na podlagi 30. člena Pravilnika o organiziranosti vodnikov Planinske zveze Slovenije in 3. odstavka 34. člena Statuta Planinske zveze
Slovenije je Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, dne 29. novembra 2014, sprejel Pravilnik vodnikov PZS. Upravni odbor PZS je na
podlagi točke n 1. odstavka 32. člena Statuta PZS podal soglasje na svoji seji, dne 15. januarja 2015.

PRAVILNIK
vodnikov Planinske zveze Slovenije
I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
Pravilnik vodnikov Planinske zveze Slovenije (v nadaljnjem besedilu: pravilnik) ureja status vodnikov Planinske zveze Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VPZS), pravice in dolžnosti, delovanje in področja delovanja, usposabljanje ter kategorizacijo in registracijo VPZS v okviru
Planinske zveze Slovenije (v nadaljnjem besedilu: PZS).
2. člen
VPZS je prostovoljni vodnik Planinske zveze Slovenije: vsak član PD, ki je uspešno opravil s programom določeno strokovno usposabljanje,
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.
II. DOLŽNOSTI IN PRAVICE VPZS

3. člen
Dolžnosti VPZS so:
• da skrbi za načrtovano, vsestransko varno, strokovno in vsebinsko bogato izvajanje vodniške dejavnosti;
• da ima vedno s seboj turi ustrezno opremo;
• da za vodenje v okviru PZS ne sprejema plačila;
• da aktivno sodeluje vsaj v eni od oblik vodniške organizacije in celotnega PD;
• da vsaj na tri leta pridobiva in obnavlja svoje vodniško znanje na izpopolnjevanjih VPZS;
• da vsako leto obnavlja svojo vodniško registracijo;
• da neregistrirane VPZS spodbuja k ponovni registraciji;
• da spodbuja k vpisu v PD nove člane;
• da s svojim delom uresničuje tudi širša programska načela PZS, kamor se v prvi vrsti uvršča priprava programa strokovne vodniške
pomoči vrtcem in šolam;
• da sodeluje z oskrbniki planinskih koč;
• da sodeluje z markacisti v smislu sporočanja poškodb na poteh;
• da sodeluje z avtorji zemljevidov in vodnikov v smislu sporočanja ugotovljenih napak in popravkov;
• da varuje naravno in kulturno dediščino ter skrbi za varstvo okolja;
• da deluje v skladu s tem pravilnikom, pravili vodniških odsekov PD, pravili PD, Pravilnikom o organiziranosti vodnikov PZS, Statutom
PZS in Častnim kodeksom slovenskih planincev ter ostalimi akti v okviru PZS, ki urejajo vodenje.
4. člen
VPZS sme voditi posamezno turo le na podlagi strokovne usposobljenosti za posamezno kategorijo, ki predstavlja tudi zgornjo mejo
vodenja, in v skladu s priporočenim številom vodenih. Dolžnost VPZS je tudi, da pri načrtovanju, pripravi in izvedbi tur upošteva svojo
strokovno usposobljenost in za vodenje zagotovi predpisano število ustrezno strokovno usposobljenih pomočnikov VPZS.
Preglednico vodenih na vodnika glede na težavnost ture pripravi Strokovni odbor za kategorizacijo in registracijo Vodniške komisije PZS (v
nadaljnjem besedilu: SOKR) s posebnim aktom, ki ga sprejme in potrdi Izvršni odbor Vodniške komisije PZS (v nadaljnjem besedilu: IO VK).
5. člen
Pravice VPZS so:
• opravljanje vodniške dejavnosti;
• da uživa vse pravice in ugodnosti, ki so določene v pravilih PD, Statutu PZS in drugih splošnih aktih PD in PZS;
• ob izpolnjevanju pogojev za registracijo je VPZS upravičen do zavarovanja za primer civilnopravne odškodninske odgovornosti pri
vodenju, kar za vse VPZS in pripravnike za VPZS ureja PZS;
• povračilo stroškov, ki izhajajo iz vodniškega dela (stroški prevoza, stroški prehrane v času vodenja, stroški nočitev v času vodenja,
materialni stroški (obraba opreme v času vodenja);
• informiranje o aktualnih stvareh s področja vodništva in planinstva preko vodniškega odseka planinskega društva oziroma PD;
• da sodeluje pri pripravi akcije (ture), ki jo bo vodil ali pomagal voditi;
• da spremeni potek ture ali jo celo prekine, če je to potrebno zaradi varnosti udeležencev;
• da zavrne pred začetkom ture udeležence, ki glede opreme, zdravstvenega in splošnega stanja ne ustrezajo pričakovanim pogojem, v
katerih bo potekala tura.
6. člen
VPZS ima pravico, da se sam odloči, ali bo vodil določeno turo in si po potrebi izbere vodnike pomočnike. Če si VPZS za pomočnike
izbere VPZS, ki imajo eno stopnjo nižjo kategorijo kot je težavnost ture ali pripravnike za VPZS z enako kategorijo, ima lahko največ dva
16

takšna pomočnika. Pri lahkih kopnih turah (A kategorija) lahko kot pomočniki sodelujejo tudi izkušeni planinci, vendar največ dva. Za
delo pomočnikov odgovarja VPZS, ki jih je izbral.
V primeru tur, ki jih organizirajo drugi, npr. vzgojno-varstvene organizacije, je vodnik lahko tudi samo spremljevalec, če je tako dogovorjeno
oz., če vodnik ni sodeloval pri pripravi akcije ali/oz. niso bila upoštevana pravila, navodila PZS. V tem primeru je potrebno s posebnim
dogovorom določiti odgovornost oz. dolžnosti vodnika.
7. člen
VPZS odgovarja za svoje delo po Častnem kodeksu slovenskih planincev in ostalih aktih, ki urejajo vodniško dejavnost v okviru PZS.
8. člen
Na podlagi ugotovljenih večjih kršitev tega pravilnika, ostalih pravnih aktov PZS, Pravilnika VPZS ali Častnega kodeksa slovenskih planincev
s strani določenega VPZS lahko IO VK predlaga Zboru predstavnikov vodniških odsekov izbris takšnega VPZS s seznama registriranih
VPZS. Vsaj šest mesecev preden IO VK poda Zboru predstavnikov vodniških odsekov predlog za izključitev VPZS s seznama, mora IO
VK o tem pisno in argumentirano seznaniti VPZS, vodniški odsek, matično PD in matični vodniški odbor pri meddruštvenem odboru
PD (v nadaljnjem besedilu: MDO PD).
Kaj so lahko večje kršitve tega pravilnika in ostalih aktov, postopek ugotavljanja in obravnavanja uredi IO VK s posebnim aktom, ki ga
potrdi Zbor predstavnikov vodniških odsekov.
III. OZNAKE VPZS
Značka in izkaznica VPZS sta enotni.

9. člen

Značka VPZS je ovalne oblike, rahlo izbočena navzven, srebrno kovinske barve. V sredini je znak PZS modre barve, nad znakom ob zgornjem
robu je zapisano Vodnik PZS v rdeči barvi, ob spodnjem robu pa isto besedilo izpisano tudi v angleščini: Guide AAS. Vsaka značka je oštevilčena
na hrbtni strani, na sprednji strani pod znakom PZS pa sta vgravirana ime in priimek VPZS. Seznam izdanih značk vodi strokovna služba PZS.
Izkaznica je modre barve in žepne velikosti. Na naslovni strani je znak PZS in besedilo: Vodnik Planinske zveze Slovenije ter v angleščini:
Guide of Alpine Association of Slovenia. Izkaznica vsebuje osebne podatke, sliko ter podatke o doseženi kategoriji in registraciji. Seznam
izdanih izkaznic vodi strokovna služba PZS.
10. člen
V primeru izgube ali poškodbe izkaznice ali značke lahko VPZS pri strokovni službi PZS s pisno prošnjo in obrazložitvijo zaprosi za novo
izkaznico ali značko. Stroške izdaje oziroma izdelave krije sam.
IV. KATEGORIZACIJA
Osnove kategorizacije

11. člen
VPZS so glede na svojo strokovno usposobljenost razvrščeni v sistem kategorizacije. Osnovo kategorizacije sestavljajo: težavnost, potrebno
tehnično znanje, način gibanja, letni čas in geografske okoliščine posameznih tur. Vsaka kategorija ima črkovno oznako in kratek opis.
Kategorije so stalne in standardizirane.
12. člen
Osnovno usposabljanje je usposabljanje VPZS A kategorije za vodenje lahkih kopnih tur, ki je osnova prostovoljnega vodništva. Program
usposabljanja se lahko izvaja sklenjeno ali v več delih.
Licenčno usposabljanje (v nadaljnjem besedilu: izpopolnjevanje VPZS) je namenjeno obnavljanju obstoječega znanja in uvajanju novosti.
Nadaljevalno usposabljanje pa je namenjeno pridobivanju usposobljenosti za višje kategorije vodenja.
Splošni in posebni pogoji za pridobitev posamezne kategorije so navedeni v 21. členu tega pravilnika.
Kategorije vodenja

13. člen
Lahke kopne ture – A kategorija
Opis: osnovno vodništvo, za gibanje se uporablja predvsem hoja, posebno tehnično znanje ni potrebno.
Vodenje: lahke označene in lahke neoznačene poti.
Zahtevne kopne ture – B kategorija
Opis: vključuje osnovno vodništvo, pa tudi znanje uporabe vrvi, varovanja udeležencev na poti ter uporabo cepina.
Vodenje: vse iz kategorije A, poleg tega pa še zahtevne in zelo zahtevne označene poti vključno s posameznimi snežišči, zahtevne neoznačene
poti in lahka brezpotja ter zahtevne zavarovane poti (ferate, klettersteige), vključno z 2. težavnostno stopnjo (ocene A in B po avstrijski
težavnostni lestvici).
OBVESTILA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
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Zelo zahtevne kopne ture – C kategorija
Opis: k znanju, potrebnemu za B kategorijo, se doda še znanje gibanja naveze, varovanje vodenega na krajših plezalnih odsekih in posebna
orientacijska znanja.
Vodenje: vse iz kategorije B, poleg tega pa še vodenje po zelo zahtevnih neoznačenih poteh, zahtevnih in zelo zahtevnih plezalnih poteh ter
zahtevnih in zelo zahtevnih brezpotjih ter izjemno zahtevnih zavarovanih poteh (ferate, klettersteige), vključno s 4. težavnostno stopnjo
(ocene A, B, C in D po avstrijski težavnostni lestvici).
Lahke snežne ture – D kategorija
Opis: osnovno zimsko vodništvo, uporaba cepina in derez, palic in krpelj.
Vodenje: vse iz kategorije A, lahke označene in lahke neoznačene poti v snegu, zimsko markirane poti ter organizirani in varovani zimski
pohodi.
Zahtevne snežne ture – E kategorija
Opis: k znanju, potrebnemu za kategoriji C in D, se doda še znanje uporabe vrvi in varovanje vodenih na krajših odsekih v zimskem brezpotju ter posebno orientacijsko znanje.
Vodenje: vse iz kategorij C in D, zahtevne in zelo zahtevne označene poti v snegu ter lahko in zahtevno brezpotje v snegu.
Lahki turni smuki – G kategorija
Opis: k znanju za kategorijo D se doda še obvladovanje smučanja in tehnika hoje s smučmi ter posebno orientacijsko znanje.
Vodenje: vse iz kategorije A in D ter lahki turni smuki.
Zahtevni turni smuki – H kategorija
Opis: k znanju za kategoriji E in G se doda še popolno obvladovanje smučanja in tehnike hoje s smučmi na različnih terenih, potrebno je
posebno orientacijsko znanje in obvladovanje zavarovanja poti v zimskih razmerah.
Vodenje: vse iz kategorije E in G ter zahtevni in zelo zahtevni turni smuki.
Lahke ledeniške ture – I kategorija
Opis: hoja z derezami in cepinom po ledeniku, varovanje na ledeniku, reševanje iz ledeniških razpok in posebno orientacijsko znanje.
Vodenje: vse iz kategorij C in E, lahke označene in delno neoznačene poti po ledeniku, lahko ledeniško brezpotje in kombinirane poti
(led-skala) do zahtevnih neoznačenih poti.
Ledeniški turni smuki – K kategorija
Opis: k znanju za kategorijo I se doda še popolno obvladovanje smučanja in tehnike hoje s smučmi na ledenikih ter posebno orientacijsko
znanje.
Vodenje: vse iz kategorije H in I ter ledeniški turni smuki.
Plezalni vzponi – F kategorija
Opis: poleg vsega iz kategorij C, E in I še znanje za vodenje v plezalnih smereh, pomoč soplezalcu v kopnem, snegu, ledu, kombiniranem
svetu, zaledenelih slapovih, reševanje, orientacija.
Vodenje: vse iz kategorij C, E in I ter plezalne smeri v plezališčih in visokih stenah, v kopnem snegu in ledu do IV. težavnostne stopnje po
lestvici Mednarodne zveze planinskih organizacij (v nadaljnjem besedilu: UIAA).
V. NAČINI PRIDOBIVANJA KATEGORIJ
Nosilec programov usposabljanj VPZS je IO VK.

14. člen

Izvajalci usposabljanj so lahko z verifikacijo Strokovnega odbora za usposabljanje VK (v nadaljnjem besedilu: SOU) tudi Mladinska komisija PZS, Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru, PD,
vodniški odbor MDO ali drugi ustrezni izvajalci, ki morajo zagotoviti enake organizacijske in vsebinske pogoje za kakovostno izvedeno
usposabljanje.
Usposabljanje poteka po enotnih kriterijih in navodilih. Posamezne teme lahko predava le ustrezno usposobljen strokovni kader iz preglednice predavateljev in inštruktorjev za usposabljanja VPZS, ki jo pripravlja SOU, sprejme in potrdi pa IO VK. Kriterije za uvrstitev na
preglednico potrdi SOUP.
15. člen
K osnovnemu usposabljanju za pridobitev naziva VPZS je mogoče pristopiti na podlagi uspešno opravljenega sprejemnega izpita iz snovi
Planinske šole in uspešno opravljene preizkusne ture. Osnovno usposabljanje za A kategorijo obsega: tečaj, opravljen izpit ter uspešno
zaključeno pripravništvo. Izpit obsega izpitno nalogo, pisne teste in izpitno turo.
16. člen
Izvajalci oziroma organizatorji usposabljanja organizirajo usposabljanje po enotnih kriterijih in Navodilu za izvedbo usposabljanj VPZS,
ki ga pripravi SOU, sprejme in potrdi pa IO VK.
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Izvajalci usposabljanja so dolžni sproti obveščati SOU o opravljenem usposabljanju ter izpitih, najmanj pa enkrat letno.
Način preverjanja usposobljenosti oziroma ocenjevanje:
• ni opravil (ocena 5);
• uspešno opravil (oceni 6, 7) in
• zelo uspešno opravil (ocene 8, 9, 10).

17. člen

Ocenjevanje oziroma preverjanje usposobljenosti se uredi z Navodilom za izvedbo usposabljanj VPZS, ki ga izdela OU, sprejme in potrdi
pa IO VK.
18. člen
Kandidat mora opraviti izpit najpozneje do 31. decembra naslednjega leta po končanem tečaju. Če ga ne opravi, mora postopek za pridobitev
katere koli kategorije začeti znova. V primeru višje sile, ki je onemogočila opravljanje izpita v določenem roku, je možno podaljšanje roka,
vendar ne več kot za eno leto, če je bila prošnja za podaljšanje dana na SOU pred iztekom roka. Na odločitev SOU se lahko VPZS pritoži
na IO VK v 15 dneh po prejemu sklepa. Odločitev IO VK je dokončna.
19. člen
Po uspešno opravljenem izpitu postanejo kandidati pripravniki za VPZS oziroma pripravniki v višji kategoriji vodenja. Pripravništvo za
VPZS oziroma pripravništvo v višji kategoriji vodenja lahko traja največ tri leta, pri čemer se upošteva 31. december tretjega leta. Leto, v
katerem so opravili izpit, pa ne. V tem času morajo pripravniki pod nadzorom voditi ture, ki po težavnosti sodijo v kategorijo vodenja, za
katero se opravlja pripravništvo:
• če je usposabljanje sklenil z oceno uspešno opravil: najmanj osem različnih tur, pri najmanj treh registriranih vodnikih enake ali višje
kategorije;
• če je usposabljanje sklenil z oceno zelo uspešno opravil: najmanj pet različnih tur, pri najmanj dveh registriranih vodnikih enake ali
višje kategorije.
Vsako pripravniško turo morajo pripravniki voditi pod mentorstvom registriranega VPZS enake ali višje kategorije vodenja. Pri mentorstvu na petih pripravniških turah morata sodelovati najmanj dva registrirana VPZS, pri osmih turah pa najmanj trije registrirani VPZS,
vendar ne hkrati. Pripravnik za VPZS oziroma pripravnik v višji kategoriji vodenja lahko vodi tudi pod mentorstvom aktivnega gorskega
vodnika. Od registriranega VPZS ali gorskega vodnika mora dobiti pisno mnenje o opravljenem vodenju.
Če pripravnik ne vodi ture pod mentorstvom, je lahko v času pripravništva le pomočnik registriranemu VPZS na turi enake kategorije
vodenja, v kateri opravlja pripravništvo.
Kadar se določena kategorija vodenja prizna na osnovi Navodila za pridobitev in potrditev vodniških kategorij v posebnih primerih, je
potrebno za kategorije A, D in G opraviti 8 pripravniških tur pri najmanj treh različnih ustreznih vodnikih, za ostale kategorije pa 5 pri
najmanj dveh ustreznih različnih vodnikih. V kolikor nekdo pridobi dve kategoriji hkrati, potem je potrebno za potrditev teh kategorij
opraviti 8 pripravniških tur za zahtevnejšo kategorijo pri najmanj treh različnih ustreznih vodnikih.
20. člen
Pripravnik pošlje poročila o pripravništvu za kategorije ABDG na ustreznem obrazcu, na katerem je tudi mentorsko mnenje, najpozneje
3 mesece po izteku roka izvajalcu usposabljanja, ta pa po pregledu poročilo posreduje SOKR kot predlog za potrditev določene kategorije.
Za ostale kategorije pošlje pripravnik najpozneje 3 mesece po izteku roka ustrezna poročila SOKR, ki na osnovi predloga, pisnih mnenj
in poročil potrdi kategorijo vodenja.
Če pripravnik v roku treh let ne konča pripravništva, mora postopek za pridobitev katere koli kategorije začeti znova (izpolnjevanje
pogojev, tečaj, izpit, pripravništvo). Izjemoma se pripravništvo lahko podaljša za eno leto, če pripravnik odda pisno prošnjo za podaljšanje pripravništva pred iztekom roka pripravništva, v kateri navede razloge, ki so mu onemogočili opraviti pripravništvo v roku treh
let. Prošnje za podaljšanje obravnava SOKR. Na odločitev SOKR se lahko pritoži na IO VK v 15 dneh po prejemu sklepa. Odločitev IO
VK je dokončna.
Če SOKR oceni, da pripravnik za VPZS oziroma pripravnik za višjo kategorijo vodenja ni uspešno opravil pripravništva, se lahko pripravnik
zoper tako odločitev pritoži IO VK v 15 dneh po prejemu sklepa.
Če IO VK potrdi sklep SOKR, se lahko pripravnik v roku 15 dni po prejemu sklepa pritoži SOUP. Odločitev SOUP je dokončna.
21. člen
Pogoji za pridobitev naziva VPZS in napredovanja v višje kategorije vodenja, ki jih mora izpolniti kandidat, ob prijavi oz. do začetka tečaja,
so splošni in posebni.
Splošni pogoji so:
• starost najmanj 18 let (do začetka tečaja);
• dosežena IV. stopnja šolske izobrazbe (končana srednja poklicna šola) ali status dijaka 4. letnika srednje šole (do začetka tečaja);
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•
•
•
•
•
•

uspešno opravljen sprejemni izpit iz snovi Planinske šole (do začetka tečaja za A kategorijo; sprejemni izpit velja do 31. decembra
naslednjega leta z možnostjo podaljšanja za največ eno leto);
uspešno opravljena preizkusna tura za kategorije A, D in G (do začetka tečaja; preizkusna tura velja do 31. decembra naslednjega leta
z možnostjo podaljšanja za največ eno leto);
članstvo v planinskem društvu, ki je član PZS (ob prijavi);
petletna predhodna aktivnost v planinstvu (ob prijavi);
ustrezno zdravstveno stanje (ob prijavi);
sposobnost samostojnega gibanja na turah, ki so za eno stopnjo težje od tiste, za katero si prizadeva pridobiti pravico vodenja (ob prijavi).

Kandidat dokazuje, da izpolnjuje splošne pogoje z ustreznimi dokumenti.
Ustrezno zdravstveno stanje glede na zahtevnost posamezne kategorije kandidat potrdi s podpisom izjave o ustreznem zdravstvenem
stanju, sposobnost samostojnega gibanja pa s spiskom tur, določenih v nadaljevanju tega člena.
Posebni pogoji za posamezne kategorije so (ob prijavi):
Lahke kopne ture – A kategorija:
V zadnjih petih letih opravljenih najmanj:
- 10 različnih kopnih tur nad gozdno mejo po lahkih označenih ali neoznačenih poteh;
- 10 različnih kopnih tur po zahtevnih ali zelo zahtevnih označenih poteh;
- 3 različne lahko kopne ture v vlogi pomočnika vodnika.*
Zahtevne kopne ture – B kategorija:
• potrjena kategorija A, poleg tega pa v zadnjih petih letih opravljenih najmanj:
- 20 različnih kopnih tur po zahtevnih ali zelo zahtevnih poteh, od tega vsaj 15 različnih kopnih tur po zahtevnih ali zelo zahtevnih poteh
nad gozdno mejo;5 različnih kopnih brezpotij;
- 3 različne zahtevne ali zelo zahtevne kopne ture v vlogi pomočnika vodnika.*
Zelo zahtevne kopne ture – C kategorija:
• potrjena kategorija B, poleg tega pa v zadnjih petih letih opravljenih najmanj:
- 20 različnih tur po brezpotju nad gozdno mejo (štejejo tudi dostopi in sestopi plezalnih smeri, če so dolgi nad 250 m višinske razlike);
- 10 različnih plezalnih vzponov vsaj II. ali višje težavnostne stopnje po lestvici UIAA;
- 10 različnih plezalnih vzponov vsaj III. ali višje težavnostne stopnje po lestvici UIAA.
Lahke snežne ture – D kategorija:
• potrjena kategorija A, poleg tega pa v zadnjih petih letih opravljenih najmanj:
- 10 različnih tur po lahkih označenih poteh v snegu;
- 5 različnih tur po zahtevnih označenih poteh v snegu;
- 3 različne lahke snežne ture v vlogi pomočnika vodnika.*
Zahtevne snežne ture – E kategorija:
• potrjeni kategoriji C in D, poleg tega pa v zadnjih petih letih opravljenih najmanj:
- 10 različnih tur po zahtevnih ali zelo zahtevnih označenih poteh v snegu;
- 5 različnih zimskih plezalnih vzponov.
Lahki turni smuki – G kategorija:
• potrjena kategorija D;
• poleg tega pa v zadnjih petih letih opravljenih najmanj:
- 10 različnih lahkih turnih smukov;
- 5 različnih zahtevnih ali zelo zahtevnih turnih smukov.
Zahtevni turni smuki – H kategorija:
• potrjeni kategoriji G in E, poleg tega pa v zadnjih petih letih opravljenih najmanj:
- 15 različnih zahtevnih ali zelo zahtevnih turnih smukov ali alpinističnih spustov, od katerih jih mora biti vsaj 5 zelo zahtevnih ali
alpinističnih spustov.
Lahke ledeniške ture – I kategorija:
• potrjena kategorija E, poleg tega pa v zadnjih petih letih opravljenih najmanj:
- 10 različnih lahkih tur po ledeniškem svetu;
- 5 različnih zahtevnih tur po ledeniškem svetu.
* Registriran VPZS oz. aktiven GV.
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Ledeniški turni smuki – K kategorija:
• potrjeni kategoriji H in I, poleg tega pa v zadnjih petih letih opravljenih najmanj:
- 15 različnih ledeniških smukov.
Plezalni vzponi – F kategorija
• potrjene kategorija C, E in I, poleg tega pa v zadnjih petih letih kot prvi ali menjaje se v vodstvu opravljenih najmanj:
- 20 različnih kopnih smeri vsaj V+ težavnostne stopnje po lestvici UIAA;
- 10 različnih visokogorskih plezalnih vzponov;
- 10 različnih visokogorskih plezalnih vzponov najmanj IV. težavnostne stopnje po lestvici UIAA ali višjih od 500 m;
- 10 različnih visokogorskih snežnih (zimskih) vzponov;
- 5 različnih visokogorskih snežnih (zimskih) vzponov najmanj IV. težavnostne stopnje po lestvici UIAA ali višjih od 500 m;
- 10 različnih visokogorskih lednih/kombiniranih vzponov;
- 5 različnih visokogorskih lednih/kombiniranih vzponov najmanj IV. težavnostne stopnje po lestvici UIAA ali višjih od 500 m.
S seznamom opravljenih tur kandidat dokazuje, da izpolnjuje posebne pogoje za posamezno kategorijo.
22. člen
Prehod iz nižje v višjo kategorijo je mogoč z nadaljevalnim usposabljanjem, ki obsega: tečaj, opravljen izpit, v katerega spadajo izpitna
naloga, pisni testi in izpitna tura, ter opravljeno pripravništvo za želeno višjo kategorijo.
Kandidat mora tudi izpolnjevati splošne in posebne pogoje za določeno kategorijo, ki so zapisani v 21. členu tega pravilnika.
Če kandidat pridobi višjo kategorijo, se šteje, da izpolnjuje pogoje tudi za nižje kategorije, ločeno za kopne ture, snežne ture in turne
smuke.
23. člen
Kandidati za višje kategorije (inštruktorji planinske vzgoje, alpinisti, alpinistični inštruktorji, člani GRS …), ki imajo priznan naziv VPZS
ter imajo ustrezno znanje in izkušnje, enakovredne usposabljanju za višjo kategorijo, ki so jih pridobili v drugih usposabljanjih v okviru PZS
ali izven nje, lahko ob izpolnjevanju posebnih pogojev, ki so zapisani v 21. člen tega pravilnika in opravljenem pripravništvu pridobijo višjo
kategorijo v skladu z usposobljenostjo. Pogoji in načini pridobitve in potrditve so zapisani v Navodilu za pridobitev in potrditev kategorij
v posebnih primerih, ki ga pripravi SOKR, sprejme in potrdi pa IO VK.
24. člen
VPZS, ki v skladu z dogovorom med PZS in UIAA izpolnjuje pogoje, pridobi tudi ustrezne mednarodne kategorije po standardih
UIAA.
VI. IZPOPOLNJEVANJA VPZS

25. člen
V izpopolnjevanje VPZS se lahko vključijo vsi kategorizirani VPZS in ostali posamezniki, ki zaprosijo za pridobitev naziva VPZS.
26. člen
Za podaljšanje dovoljenja za opravljanje strokovnega dela v športu na področju planinstva, ki velja tri leta, se mora VPZS redno na vsaka tri
leta udeleževati izpopolnjevanj VPZS. Ta so ločena za kopne ture, snežne ture in turne smuke. Prvo triletno obdobje se začne z naslednjim
letom od leta, v katerem je bil opravljen izpit za A kategorijo.
27. člen
Licenca za vodenje velja od potrditve na SOKR tri leta oziroma do naslednje potrditve na SOKR, če je to v sklopu triletnega ciklusa oziroma
ni drugačnega sklepa SOKR.
V izkaznici VPZS je napisano leto, do konca katerega mu velja licenca. Če se VPZS udeleži izpopolnjevanje VPZS v letu, v katerem mu
poteče licenca, mu nova licenca ob izpolnjevanju ostalih pogojev velja do konca tretjega leta, ne upoštevajoč leta, v katerem se je udeležil
izpopolnjevanja VPZS.
Če se VPZS udeleži izpopolnjevanja VPZS po izteku licence, se mu leto, v katerem se je udeležil izpopolnjevanja VPZS, šteje v triletno
licenčno obdobje ali pa tistega leta nima licence.
Kot izpopolnjevanje VPZS šteje tudi uspešno končano dodatno usposabljanje, ločeno za kopne, snežne in turno smučarske kategorije ali
udeležba inštruktorja na celotnem takem usposabljanju, ali udeležba inštruktorja na usklajevanju za izpopolnjevanja.
28. člen
Teme za izpopolnjevanja VPZS določa SOU tri leta pred začetkom ciklusa. V teh treh letih morajo biti teme usklajene tako, da se za izpopolnjevanja VPZS vnaprej izda pisno gradivo.
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VII. REGISTRACIJA VPZS

29. člen
Vsi VPZS so ob izdaji potrdila o usposobljenosti (opravljenem izpitu) vpisani v Register VPZS, ki ga operativno vodi strokovna služba
PZS. Z dnem vpisa v Register VPZS velja prvo dovoljenje za opravljanje strokovnega dela v športu na področju planinstva za dobo treh let
v skladu s tem pravilnikom (predvsem 19. člen). Če po prvem vpisu VPZS do roka ne potrdi kategorije z uspešno opravljenim pripravništvom, se ga izbriše iz registra oz. se mu izbriše licenca za to kategorijo.
Register VPZS vsebuje osebne podatke, podatke o usposabljanjih ter podatek o doseženi strokovni usposobljenosti oziroma kategoriji
vodenja. Podatke lahko PZS uporablja v skladu z zakonskimi predpisi.
30. člen
Registracija VPZS obsega podaljševanje dovoljenja za opravljanje strokovnega dela v športu na področju planinstva in podaljševanje
zavarovanja za primer civilnopravne odškodninske odgovornosti.
VPZS ima lahko licenco za opravljanje strokovnega dela v športu na področju planinstva, ne da bi bil pri tem zavarovan (registriran) za
primer civilnopravne odškodninske odgovornosti.
Podaljševanje licence za opravljanje strokovnega dela v športu na področju planinstva:
VPZS mora po pridobitvi naziva vsaka tri leta podaljševati licenco za opravljanje strokovnega dela v športu na področju planinstva. Pogoj
je, da je bil v letu pred iztekom licence aktiven v najmanj petih akcijah in da se je vsaj enkrat na tri leta aktivno udeležil izpopolnjevanja
VPZS, ločeno za kopne ture, snežne ture in turne smuke, ali opravil izpit za pridobitev višje kategorije vodenja.
Kot udeležba na izpopolnjevanju VPZS se šteje tudi aktivna udeležba inštruktorja, če je ta poleg teme, ki jo je vodil ali pomagal voditi,
aktivno sodeloval tudi na vseh ostalih temah izpopolnjevanja VPZS.
Podaljševanje zavarovanja (registracije) za primer civilnopravne odškodninske odgovornosti:
Za podaljševanje zavarovanja za primer civilnopravne odškodninske odgovornosti, ki izvira iz dejavnosti VPZS, je treba vsako leto do 28.
februarja poslati pisno poročilo o delu na VK PZS. Poročilo pošlje PD ali ustrezen organ PD na ustreznem obrazcu, ki ga izpolni VPZS.
Minimalen pogoj za podaljševanje zavarovanja za primer civilnopravne odškodninske odgovornosti je pet planinskih aktivnosti (vodenje
izletov, tabori, predavanja, seminarji, usposabljanja, markiranja, planinska orientacijska tekmovanja …), od tega morata biti vsaj dve aktivnosti izvedeni v okviru matičnega PD in vsaj dve aktivnosti samostojno vodeni turi.
S poslanim poročilom PD hkrati tudi potrdi, da je VPZS član PD s plačano članarino za tekoče leto.
Le v izjemnih primerih lahko VPZS pošlje poročilo in dokaz, da je plačal članarino, sam neposredno na VK PZS. V takšnih primerih mora
biti priloga poročila tudi pisna obrazložitev, zakaj je VPZS sam posredoval poročilo.
31. člen
Če VPZS licence za opravljanje strokovnega dela v športu na področju planinstva ne podaljša dvakrat zapored (obdobje šestih let - šest
let zapored ni imel licence), mora pred udeležbo na izpopolnjevanju VPZS ponovno izpolniti posebne pogoje za udeležbo na osnovnem
usposabljanju (pogoji tur za kategorijo A) in imeti ustrezno zdravstveno stanje. Izpolnjevanje pogojev dokazuje s seznamom opravljenih
tur, zdravstveno stanje pa z zdravniškim potrdilom ali podpisano izjavo o zdravstvenem stanju. Ta dva pogoja mora izpolniti do dneva
prijave na izpopolnjevanje VPZS.
32. člen
VPZS, ki so v svoji najvišji kategoriji aktivni že najmanj deset let, za podaljšanje zavarovanja za primer civilnopravne odškodninske odgovornosti (registracija) ni potrebno pošiljati poročila o svoji aktivnosti, ampak je dovolj le pisno izražena želja. Ta ugodnost se ne nanaša na
podaljševanje licence za opravljanje strokovnega dela v športu na področju planinstva oziroma na obvezna triletna izpopolnjevanja VPZS,
ločeno za kopne ture, snežne ture in turne smuke.
Doba deset let se šteje od dneva, ko je bila VPZS potrjena najvišja kategorija vodenja, ki je določena s tem pravilnikom.
33. člen
VPZS, ki ne izpolnjuje pogojev 26. člena, se podaljšanje registracije zavrne, dokler ne izpolni pogojev. Registracija v preteklem letu ni
pogoj za registracijo v naslednjem letu.
Izjemoma se registracija lahko podaljša za eno leto, kljub neizpolnjevanju pogojev, če VPZS odda pisno prošnjo, v kateri navede razloge
za neizpolnjevanje pogojev. Prošnje obravnava SOKR. Na odločitev SOKR se lahko VPZS pritoži na IO VK v 15 dneh po prejemu sklepa.
Odločitev IO VK je dokončna.
34. člen
Za enotno evidenco vseh VPZS skrbi strokovna služba VK PZS, ki tudi potrdi registracijo posameznega VPZS.
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Vsako leto se v Obvestilih PZS in na spletni strani VK PZS objavi spisek registriranih VPZS za tekoče leto.
VIII. PREHODNE DOLOČBE

35. člen
Naziv VPZS lahko pridobijo tudi študentje in diplomanti Fakultete za šport, Pedagoške fakultete v Mariboru in Pedagoške fakultete v
Ljubljani. Posamezne kategorije imajo priznane po izpolnitvi pogojev in potrjene po uspešno opravljenem pripravništvu. Pogoji in načini
pridobitve ter potrditve kategorij so zapisani v Navodilu za pridobitev in potrditev kategorij v posebnih primerih, ki ga v sodelovanju z
zgoraj navedenimi fakultetami pripravi SOKR, sprejme in potrdi pa IO VK.
Naziv VPZS lahko pridobi tudi ´´mladinski planinski vodnik´´ ali ´´planinski vodnik´´, ki je imel priznan ta naziv, a se v letu 1991 ni kategoriziral. Izpolniti mora naslednje pogoje: poročilo z vsaj 27 turami, ki jih je opravil v zadnjih petih letih pred oddajo vloge na ustreznem
obrazcu in najmanj eno aktivno udeležbo na izpopolnjevanju VPZS za kopne ture v zadnjih treh letih. Če izpolni zahtevane pogoje, ima
lahko priznano in potrjeno kategorijo A.
Naziv VPZS lahko pridobi na svojo zahtevo tudi gorski vodnik, ki ima ustrezno znanje in izkušnje oziroma je končal usposabljanje po
programu za gorske vodnike. Ustreznost programa ugotovi SOUP. Pogoji in načini pridobitve in potrditve kategorij so zapisani v Navodilu
za pridobitev in potrditev kategorij v posebnih primerih, ki ga pripravi SOKR, sprejme in potrdi pa IO VK.
Naziv VPZS lahko pridobi na svojo zahtevo tudi vodnik, ki ima ustrezno znanje in izkušnje oziroma je končal usposabljanje po ustreznem
programu. Ustreznost programa ugotovi SOUP. Pogoji in načini pridobitve in potrditve kategorij so zapisani v Navodilu za pridobitev in
potrditev kategorij v posebnih primerih, ki ga pripravi SOKR, sprejme in potrdi pa IO VK.
Če nekdo pridobi višjo kategorijo na osnovi pogoja izpolnjevanja tur, se to ne šteje kot tečaj in to ne pomeni nadomestila za izpopolnjevanje.
Registracija ni pogoj za pridobivanje kategorij v posebnih primerih.
36. člen
Dokler ustrezni organi ne bodo sprejeli aktov, navedenih v 37. členu tega pravilnika, veljajo sklepi SOKR in IO VK PZS ter ostala navodila,
ki niso v nasprotju s tem pravilnikom.
37. člen
Na podlagi tega pravilnika IO VK pripravi Akt o kršitvah, postopkih ugotavljanja kršitev in obravnavanje, ki ga sprejme in potrdi Zbor
predstavnikov vodniških odsekov.
Na podlagi tega pravilnika IO VK PZS in njena strokovna odbora pripravita Navodilo za izvedbo usposabljanj VPZS in Navodilo za pridobitev in potrditev kategorij v posebnih primerih. Oba zgoraj omenjena akta sprejme in potrdi IO VK.
38. člen
Vsi postopki za pridobitev oziroma potrditev kategorij, ki so se začeli do sprejema tega pravilnika, se izvedejo po načinu, ki je veljal do
sprejema tega pravilnika.
IX. KONČNE DOLOČBE

39. člen
Z dnem, ko prične veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik vodnikov Planinske zveze Slovenije, ki ga je sprejel Zbor vodnikov 29. 11.
2003, UO PZS potrdil 12. 3. 2004, spremembe 3. in 35. člena, ki jih je sprejel Zbor vodnikov PZS 22. 11. 2008, potrdil UO PZS 12. 3. 2009,
spremembe 21. člena, ki jih je Zbor vodnikov PZS sprejel 24. 11. 2012 in spremembe 20., 21., 26., 31. in 36. člena, ki jih je Zbor vodnikov
PZS sprejel 23. 11. 2013 in jim je dal soglasje UO PZS 6. 3. 2014 ter spremembe in dopolnitve 3., 6., 18., 19., 21., 22., 27. in 31. člena, ki jih
je Zbor vodnikov PZS sprejel 25. 11. 2017 in jim je dal soglasje UO PZS 25. 1. 2018.
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Obvestilih PZS.
Načelnik VK PZS:		
Franc Gričar		
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40. člen
Predsednik PZS:
Bojan Rotovnik
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PRAVILNIK ZA PODELITEV
ČASTNEGA ZNAKA SLOVENSKE PLANINSKE POTI
1. Pravico do podelitve častnega znaka ima vsak, ki je prehodil slovensko planinsko pot od njenega začetka v Mariboru do njenega konca
na Debelem rtiču.
2. Dokaz o prehojeni poti so žigi z vrhov in planinskih koč v Dnevniku s Slovenske planinske poti, ki ga planinec predloži ali pošlje na
PZS, Komisiji za planinske poti, Ob železnici 30 A, SI-1001 Ljubljana.
3. Vse planinske koče, mimo katerih vodi Slovenska planinska pot, so opremljene s posebnimi žigi. Dnevnik žigosa oskrbnik ob predložitvi planinske izkaznice. Običajen žig, ki je dostopen vsem, ne velja.
4. Žigi vrhov so običajni. Poleg žiga naj bo naveden datum obiska in podpis.
5. Če ni žiga, lahko kot dokazilo služi fotografija ali priče funkcionarjev PD. O upravičenosti trditve odloča Komisija za planinske poti
pri PZS.
6. Dnevnik velja za pridobitev enega častnega znaka. Za vsak naslednji častni znak je potrebno izpolniti nov Dnevnik.
7. Slovenska planinska pot ni časovno omejena.
8. Častni znak ima obliko podkve, je večji kakor običajni planinski in izraža misel o prehojeni slovenski planinski poti.

Znački Slovenske planinske poti in Razširjene slovenske poti
OPOMBI:
• Kot dokazilo za prehojeno Slovensko planinsko pot veljajo vsi do sedaj izdani Dnevniki in sicer z žigi kontrolnih točk, ki so navedene
v posameznem Dnevniku,
• Ista pravila veljajo tudi za Razširjeno slovensko planinsko pot

PLANINSKO UČNO SREDIŠČE BAVŠICA
PUS Bavšica je glavno središče Planinske zveze Slovenije za
usposabljanje svojih strokovnih kadrov. Izven teh terminov pa je
objekt na voljo za najem.
Poleg čudovite narave vam ponujamo:
39 postelj v šes�h sobah,
večjo predavalnico z vso potrebno avdio-vizuelno opremo,
manjšo predavalnico za delo v skupinah oz. za priprave
vodstev akcij,
moderno opremljeno kuhinjo, kapacite do 50 obrokov,
vsa potrebna skladišča in skupne prostore,
6 dodatnih postelj v »zimski sobi« za prenočevanje gostov.
Več informacij na www.mk.pzs.si/pus. Informacije glede željenega termina preverite pri gospodarju, Juretu Brečku,
041 976 635, bavsica@pzs.si.
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ZAPISNIK
18. seje Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije, ki je bila v četrtek, 16. novembra 2017, ob 16.30 uri, v Multimedijski dvorani
Telekoma Slovenije, Cigaletova 15, Ljubljana.
PRISOTNI:
Predsednik: Bojan Rotovnik.
Podpredsedniki: Miro Eržen in Tone Jesenko.
Voljeni člani UO: Jožef Bobovnik, Marija Štremfelj, Danilo Škerbinek in Štefan Keber.
Predsedniki (oz. namestniki) MDO PD: Igor Oprešnik (MDO PD Podravja), Mirko Tovšak (MDO PD Koroške), Franc Slokan (MDO
PD Pomurja), France Benedik (MDO PD Gorenjske), Gregor Rupnik (MDO PD Posočja), Jurček Nowakk (MDO PD Kamniško Bistriškega območja), Manja Rajh  (Savinjski MDO PD), Ernest Gradišar (namestnik MDO PD Ljubljane), Miro Mlinar (MDO PD Notranjske),
Maruška Lenarčič (MDO Primorsko – Notranjskih PD) in Rudolf E. Skobe (MDO PD Dolenjske in Bele Krajine).
Načelniki (oz. namestniki) komisij PZS z zborom dejavnosti: Aleš Pirc (Komisija za športno plezanje), Barbara Bajcer (Mladinska komisija), Janko Rabič (Gospodarska komisija) in Jože Rovan (Komisija za turno kolesarstvo).
Vodja odbora PZS: Irena Pečavar Čarman (Pododbor za priznanja).
Strokovna služba PZS: Matej Planko (generalni sekretar PZS), Damjan Omerzu (strokovni sodelavec PZS), Saša Sitar (poslovna sekretarka
PZS), Matej Ogorevc (urednik spletne strani PZS) in Katarina Kotnik (strokovna sodelavka PZS).
Mediji: Dušan Škodič (uredniški odbor Planinskega vestnika).
Opravičeno odsotni: Roman Ponebšek (podpredsednik), Slavica Tovšak (voljeni član UO), Milena Brešan (voljeni član UO), Brigita Čeh
(voljeni član UO), Jasna Pečjak (Komisija za gorske športe), Igor Mlakar (Komisija za planinske poti), Borut Vukovič (MDO PD Zasavja),
Miha Habjan (Komisija za alpinizem) in Andrej Brvar (Predsednik nadzornega odbora).
Pred začetkom seje je zbrane pozdravil Tomaž Jontes, direktor tržnega komuniciranja v Telekomu Slovenije. Predsednik PZS Bojan Rotovnik
in povedal, da je prisotnih 18 članov UO PZS z glasovalno pravico, kar pomeni 78,3 % sklepčnost in dodal, da se vrstni red dnevnega reda
spremeni zaradi predčasnega odhoda generalnega sekretarja s seje.
SKLEP 1/16-11-2017: Upravni odbor PZS potrjuje predlagani dnevni red 18. seje UO PZS, s spremenjenim vrstnim redom dnevnega
reda.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SPREJET DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 17. seje UO PZS
2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS
3. Potrditev predlogov prejemnikov najvišjih priznanj PZS za letu 2017
4. Načrt upravljanja nepremičnin – I. razprava
5. Planinske poti:
a. Soglasje k novim planinskim potem in k opustitvi planinskih poti
b. Kataster planinskih poti
c. Seznam planinskih obhodnic
d. Merila za sofinanciranje vzdrževanja planinskih poti
6. Izhodišča za podrobni finančni načrt PZS 2018
7. Članarina PZS 2018 in spremembe Pravilnika o članstvu posameznikov
8. Zadeve komisij in odborov:
a. Informacija o poslovanju planinskih koč v letu 2017  
9. Alternativni viri financiranja društvene dejavnosti – I. razprava
10. Usposabljanja za posameznike v PD – I. razprava
11. Mednarodno sodelovanje PZS
12. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora
13. Razno
Ad. 1. Potrditev zapisnika 17. seje UO PZS
Matej Planko je povedal, da pripomb na zapisnik ni bilo. V nadaljevanju je podal še pregled nerealiziranih sklepov preteklih sej upravnega
odbora.
SKLEP 2/16-11-2017: Upravni odbor PZS potrjuje zapisnik 17. seje, z dne 21. 9. 2017.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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:
• Sodelovali smo na Olimpijskem festivalu mladih in predstavljali športno plezanje.
• Na jesenski turi KTK PZS smo obeležili prvo leto Slovenske turnokolesarske poti in 10. obletnico ustanovitve Komisije za turno kolesarstvo PZS
• Začeli smo projekt OSP za opremljanje slovenskih plezališč.
OBVESTILA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
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Predsednik PZS Bojan Rotovnik se je v Romuniji udeležil skupščine ERA (Evropska popotniška zveza) in v Iranu skupščine UIAA
(Mednarodno združenje planinskih organizacij).
V okviru projekta Energetsko in okoljsko učinkoviti objekti od gora do dolin je bila organizirana strokovna ekskurzija na avstrijsko
planinsko kočo, delavnica in več izletov do slovenskih koč.
Začel se je 5. odprti slovensko-hrvaško-srbski pokal v lednem plezanju.
V Srbiji so slovenske ekipe uspešno nastopile na 2. planinskem orientacijskem tekmovanju planinskih zvez Balkana.
Po požaru, ki je uničil Kocbekov dom na Korošici, je PZS pomagala pri koordinaciji, z obveščanjem in ustanovila delovno skupino, ki
bo sodelovala s PD Celje-Matica.
V Paklenici smo se udeležili projekta Climbing for Everybody, naslednje srečanje gosti PZS.
Izvedeni so bili jesenski posveti za planinska društva.
Razglasili smo zmagovalce fotonatečaja Planinskega vestnika in podjetja Cewe #LjubimGore.
Obeležili smo 120. obletnico ustanovitve Češke podružnice SPD v Pragi – na srečanju slovenskih in čeških planincev na Češkem ter s
predavanjem češkega plezalca Adama Ondre v Sloveniji.
Uspešno smo organizirali tekmo SP v športnem plezanju v Kranju, tudi letos z bogatim spremljevalnim programom. Janja Garnbret
je zmagala in postala tudi skupna zmagovalka SP v težavnosti in kombinaciji; uspešni so bili Domen Škofic, Mina Markovič in Vita
Lukan, celotna reprezentanca je drugo leto zapored osvojila pokal narodov.
Pred knjižnim sejmom smo javnosti predstavili letošnje novosti Planinske založbe.
Izvedena so bila regijska tekmovanja Mladina in gore.
Organizirano je bilo 36. srečanje alpinistov veteranov.

Miro Eržen je podal informacijo o pogorelem Kocbekovem domu na Korošici. Predsedstvo PZS je imenovalo delovno skupino za pomoč
pri obnovi doma v sestavi Dušan Prašnikar (strokovni sodelavec PZS), Drago Dretnik (član izvršnega odbora GK PZS) in Miro Eržen
(podpredsednik PZS). Naloga skupine bo predvsem koordinacija z gradbenim odborom PD Celje Matica, iskanje finančne podpore ter
splošna pomoč. PZS se je že povezala s policijo (postavitev bivalnih kontejnerjev v bližini pogorišča) ter GRZS (imenovanje predstavnika
v delovno skupino)  ter Občino Luče (možnost uporabe Koče na Molički planini kot zasilnega zatočišča) za pomoč pri obnovi koče.
Bojan Rotovnik je dopolnil pregled aktivnosti v obdobju od pretekle seje UO PZS z Jesenskimi posveti za vodstva PD, kateri so bili uspešno
izvedeni v petih terminih.
RAZPRAVA:
Danilo Škerbinek je povedal, da Petrol pri prodaji kart za tekmo svetovnega pokala v športnem plezanju ni upošteval članskega popusta,
poleg tega pa so zaračunali še provizijo. Matej Planko mu je odgovoril, da bo Petrol opozorjen zaradi obračunavanja popusta članom PZS,
provizija pa je strošek prodaje preko Eventima. Aleš Pirc in Marija Štremfelj sta pohvalila izvedbo tekme svetovnega pokala v športnem
plezanju, slednja pa je še dodala, da je ob praznovanju 120 obletnice sodelovanja PZS in Češko planinsko zvezo potekalo tudi plezanje s
Češkimi plezalskimi legendami, pri katerem je sodelovala. Jurček Nowakk je pripomnil, da se premalo medijsko izpostavlja Evropski pokal
v lednem plezanju, ki bo 2. 12. 2017 v Domžalah.  Jože Rovan je predlagal,da je pri bodočih gradnjah koč zimska soba v posebnem ločenem
objektu, primerno oddaljenem od koče, da preprečimo možnost preskoka ognja iz zimske sobe na kočo. Igor Oprešnik je povedal, da je
MDO PD Podravja že namenil nekaj sredstev za obnovo Kocbekovega doma. Predlagal je tudi, da se ustanovi posebna delovna skupina
za nadzor pri obnovi Kocbekovega doma. Danilo Škerbinek je predlagal več obveščanj o obnovi doma ter s tem spodbujanje k  zbiranju
prostovoljnih prispevkov.
Ad. 3. Potrditev predlogov prejemnikov najvišjih priznanj PZS za letu 2017
Tone Jesenko je povzel, da je v roku prišlo 22 predlogov za spominske plakete in 10 za svečane listine. En predlog za spominsko plaketo je
bil zavrnjen, saj ni izpolnjeval pogojev. Tudi letos je prišlo precej predlogov za priznanja, ki izpolnjujejo pogoje, vendar člani nimajo plačane
članarine. Ob tem je pozval predsednike MDO PD, da naj društva poskrbijo, da imajo kandidati poravnano članarino. Prejemnica plakete
Marija Čreslovnik Kotnik je medtem preminula, zato bo priznanje podeljeno posthumno.
RAZPRAVA: Igor Oprešnik je predlagal, da se predloge za Najvišja priznanja PZS oddaja preko Naveze. Bojan Rotovnik je odgovoril, da
se bo do naslednje seje UO PZS preverilo ali je to vsebinsko in tehnično izvedljivo.
SKLEP 3/16-11-2017: Upravni odbor PZS na predlog Odbora za članstvo potrjuje prejemnike spominskih plaket PZS za leto 2017:
• Za 65 let: DAKSKOBLER MARKO (PD Podbrdo), JERMAN ALOJZ (PD Kamnik), KRŽAN FRANC (PD Brežice), TAVČAR
ZVONKO (PD Javornik Koroška Bela)
• 70 let: BREZNIKAR FRANC (PD Rimske Toplice), ČRESLOVNIK KOTNIK MARIJA- posthumno (PD Prevalje), DONŠA
FRANC (PD Mura Murska Sobota), GOLOB STANISLAV (PD Kum Trbovlje), LESJAK MARIJA (PD Vinska gora), OREŠNIK
PETER (PD Ljubno ob Savinji), PRAZNIK MARICA (PD Krka Novo mesto), POŽUN LJUDMILA (PD Rimske Toplice), RENER
OLGA (PD Križe), SKOBE ROZALIJA (PD Krka Novo mesto), TOVŠAK MIRKO (PD Mislinja), ZUPAN MARJAN (PD Kum
Trbovlje)
• 75 let: ARIH ALEŠ (PD Maribor Matica), MALI KARL (PD Poljčane), PADJAN DANICA (PD Vrelec Rogaška Slatina)
• 80 let: CAF VINKO (PD Ruše), POGAČNIK MATEVŽ (PD Radovljica)
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 4/16-11-2017: Upravni odbor PZS na predlog Odbora za članstvo potrjuje prejemnike Svečane listine PZS za leto 2017: AMBROŽ RUDOLF (PD Radlje ob Dravi), BROJAN JANEZ (PD Dovje – Mojstrana), BRICMAN FRANC (PD Mislinja), ČUFER PETER
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(PD Podbrdo), MARKO ANTON (PD Šempeter v Savinjski dolini), MERC LJUDMILA (PD Prevalje), ONIČ FRANC (PD Poljčane),
ROJC BOGDAN (PD Sežana), ŠTERBAN ANTON (PD Laško), VELIKOGNE IVAN (PD Paloma Sladki vrh).
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 4. Načrt upravljanja nepremičnin – I. razprava
Matej Planko je povzel gradivo: parcele v 10% lasti PZS, kjer so solastniki planinska društva, se ne vključi v načrt upravljanja, ker so ti
deleži skladno s sklepom skupščine iz leta 2012 namenjeni kontrolnim deležem (zagotovitev predkupne pravice, možnost soodločanja o
spremembi namembnosti) in nimajo upravljavske vrednosti. Parcele v 100% lasti PZS in druge parcele v solastnini PZS: parcele in objekti
posebnega pomena za PZS (sedež PZS v Ljubljani, PUS Bavšica, Kugyjev spomenik v Trenti) ter Dom na Smrekovcu s pripadajočim
zemljiščem (kjer je sklenjena pogodba o ureditvi razmerij na zemljišču in objektu Doma na Smrekovcu in ima PD Črna na Koroškem
pravico do užitka) se ne vključijo v načrt upravljanja in ti objekti obdržijo obstoječo namembnost. Parcele za oddajnik MNZ na Golovcu
in del parcele oddajnika RTV na Nanosu se obdržijo v lasti PZS in obdržijo obstoječo namembnost. Manjše parcele, do 500m2, se najprej
ponudi v odkup zainteresiranim društvom, članom PZS, ki lahko na podlagi zgodovinskih dejstev dokazujejo prednostno upravičenost do
teh parcel. Če za posamezno parcelo ne bo interesa s strani društev, se po vrednosti GURS cenitvi te parcele ponudijo v odkup lastnikom
sosednjih parcel (v obeh primerih vse stroške prenosa krije kupec). Za vsako od večjih parcel nad 500m2 se preverijo možnosti za eno od
dolgoročnih rešitev: upravljanje s strani PZS ali zamenjava za druge parcele, ki so zanimive za planinstvo ali odprodaja. V 100% lasti PZS
so samo trije večji sklopi parcel na Ribiškem Pohorju, na Golteh ter pri Brezovici, ki so potencialno primerni za upravljanje, a je potrebno
preučiti racionalnost takšne odločitve.
RAZPRAVA: V razpravi je sodeloval Danilo Škerbinek.
SKLEP 5/16-11-2017: Upravni odbor PZS sprejema načrt upravljanja nepremičnin PZS v I. obravnavi in pripravljavce zadolži, da
preučijo podane pripombe in smiselne vnesejo v dokument ter ga pripravijo za II. obravnavo na eni izmed prihodnjih sej UO PZS.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 5. Planinske poti:
a. Soglasje k novim planinskim potem in k opustitvi planinskih poti
Katarina Kotnik je na kratko predstavila prispele vloge. Predsednik je dodatno pojasnil specifičnost prenosa planinskih poti na območju
Bavšice iz PD Bovec na PZS ter pojasnil, da bo koordinacijo vzdrževanja teh planinskih poti znotraj PZS izvajal Programski svet PUS
Bavšica. Razprave ni bilo.
SKLEP 6/16-11-2017: UO PZS sprejema skrbništvo planinskih poti in potrjuje prenos skrbništva s PD Bovec na PZS za sledeče planinske poti, Bavšica-Bavški Grintavec (ID3723, ID7022, ID8444in ID5628, ID5627); Vovenk-Sedlo Kanja (ID6269); in planinsko
pot Bavšica-Škrbina za gradom (ID3722, ID8347 in ID6520, ID3721, ID7246, ID7247). V primeru, da se poti prenašajo nazaj na PD,
ima PD Bovec prednostno pravico kot potencialen skrbnik.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 7/16-11-2017: UO PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije za planinske poti soglaša, da Planinsko
društvo Litija opusti odsek planinske poti »Renke-Krnica-Rovišče«. Spremembo statusa se vnese v evidenco planinskih poti Planinske zveze Slovenije. Pri postopku opustitve odseka mora Planinsko društvo Litija upoštevati določbe Zakona o planinskih poteh.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 8/16-11-2017: UO PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije za planinske poti soglaša, da Planinsko
društvo Pohorje opusti odsek planinske poti »Motaln-Jerebič«. Spremembo statusa se vnese v evidenco planinskih poti Planinske
zveze Slovenije. Pri postopku opustitve odseka mora Planinsko društvo Pohorje upoštevati določbe Zakona o planinskih poteh.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 9/16-11-2017: UO PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije za planinske poti soglaša, da Planinsko društvo Postojna opusti odsek planinske poti »Mahneče-Sv. Trojica«. Spremembo statusa se vnese v evidenco planinskih poti
Planinske zveze Slovenije. Pri postopku opustitve odseka mora Planinsko društvo Postojna upoštevati določbe Zakona o planinskih
poteh. Postopek naj se izvaja v sodelovanju s Slovensko vojsko.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 10/16-11-2017: UO PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije za planinske poti soglaša, da Planinsko društvo Radlje ob Dravi odpre in je skrbnik novega odseka planinske poti: »Radlje-Dvorec Radlje in se nov odsek planinske poti
vnese v evidenco planinskih poti Planinske zveze Slovenije. Pri označitvi mora Planinsko društvo Radlje ob Dravi upoštevati določbe
Zakona o planinskih poteh. Po vzpostavitvi prostorskega prikaza poti, posreduje PZS podatke v potrditev pristojnim ministrstvom.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 11/16-11-2017: UO PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije za planinske poti soglaša, da Planinsko društvo Postojna opusti odsek planinske poti »Kalec-Pr Cunarju« in odseka planinske poti »Markova ravan J-Ravni-Lipovka«.
Spremembo statusa se vnese v evidenco planinskih poti Planinske zveze Slovenije. Pri postopku opustitve odseka mora Planinsko
društvo Postojna upoštevati določbe Zakona o planinskih poteh.
Sklep je bil soglasno sprejet.

OBVESTILA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE

27

b. Kataster planinskih poti
Bojan Rotovnik je povedal, da je bila 2 dni pred sejo poslana popravljena verzija katastra , v kateri so umaknjene dolžine poti zaradi manjše
tehnične napake v skripti za avtomatično izračunavanje dolžine. Tudi v prihodnje so pripombe, popravki in dopolnila k vsebini katastra
dobrodošli in vsi predlogi sprememb se bodo obravnavali po dogovorjenih postopkih. Sprejet je bil nov zakon o urejanju prostora, ki v prehodnih določbah določa, da je prikaz planinskih poti vključen v prikaz javne gospodarske infrastrukture in da se poti prikazujejo z linijami
in ne z geodetskim načrtom. Zakon se bo začel uporabljati  1. 6. 2018. Komisija za planinske poti je opozorila, da način prikaza katastra ni
tak, kot so predlagali  na seji IO KPP. Predsednik je pojasnil, da so v izpis za UO PZS vključeni vsi podatki, ki jih je predlagala IO KPP, a v
razširjenem obsegu in oblikovno malce drugače, kar izhaja iz zagotavljanja enotnosti z izpisi, ki jih je UO PZS v preteklosti že potrjeval.
RAZPRAVA: Danilo Škerbinek je pohvalil prikaz katastra in predlagal, da so lastniki planinskih koč sofinancerji obnove pl. poti, ki vodi do
njih. Jurček Nowakk je povedal, da je v katastru označena npr. lahka pot, v resnici pa je npr. del poti zahteven. Za uporabnika je to zavajajoče.
Bojan Rotovnik mu je odgovoril, da če je pot sestavljena iz 5 lahkih odsekov in 1 zahtevnega je označena kot zahtevna. Včasih markacisti
spregledajo en odsek poti, kjer so jeklenice in tega ne javijo na kataster, zato je pot označena kot lahka. Ponovno je pozval skrbnike pl. poti,
da javijo morebitne napake na kataster. Miro Mlinar je izrazil željo, da se kataster pripravi po območjih MDO PD. Jože Rovan je povedal,
da lahke poti na smernih tablah nimajo posebne oznake, zahtevne so označene s trikotnikom, zelo zahtevne pa s trikotnikom v katerem je
klicaj. Prikaz v Geopediji je zastaran. Bojan Rotovnik mu je odgovoril, da je v planu sprememba spletnega prikaza katastra planinskih poti.
SKLEP 12/16-11-2017: Upravni odbor PZS daje soglasje k spremembam in dopolnitvam katastra planinskih poti na stanje 10. november 2017.
Sklep je bil soglasno sprejet.
c. Seznam planinskih obhodnic
Katarina Kotnik je povzela začetni seznam 62 planinskih obhodnic, ki izpolnjujejo vse pogoje, da imajo dodeljen status planinske obhodnice.
V razpravi je sodeloval Igor Oprešnik, ki je postavil vprašanje, zakaj nekaterih obhodnic iz Podravskega MDO PD ni vključenih v spisek.
Predsednik mu je odgovoril, da je spisek pripravljal KPP po enotnih merilih in predlagal, da predsednik MDO PD dodatna pojasnila
pridobi od KPP.
SKLEP 13/16-11-2017: Upravni odbor PZS v skladu z 11. členom Zakona o planinskih poteh, potrjuje seznam planinskih obhodnic.
Sklep je bil soglasno sprejet.
d. Merila za sofinanciranje vzdrževanja planinskih poti
Gradivo je bilo priloga vabilu.
RAZPRAVA: Jože Rovan in Jurček Nowakk sta bila oba mnenja, da razmerje vrednotenja za zahtevnost poti ni dobro izračunano. Bojan
Rotovnik je odgovoril, da bo Komisija za planinske poti morda ponovno izračunala in presodila, ali so izračunane karakteristike pravilne,
a da do sedaj tega kljub več pozivom še niso naredili. Predlagal je tudi interno razpravo markacistov znotraj KPP na to temo.
SKLEP 14/16-11-2017: Upravni odbor PZS sprejema merilo za sofinanciranje materialnih stroškov vzdrževanja planinskih poti
društvom s sklenjenimi skrbniškimi pogodbami in sicer v višini 1 točka za km lahke poti, 2,67 točke za km zahtevne poti in 36,67 za
km zelo zahtevne poti. Višina sofinanciranja se določi glede na potrjeni finančni načrt PZS za tekoče leto.
Sklep je bil sprejet (17 ZA, 1 PROTI – Jurček Nowakk).
Ad. 6. Izhodišča za podrobni finančni načrt PZS 2018
Matej Planko je povedal, da je trenutno članstvo v Navezi 3 % višje kot lani ob koncu leta.  Pri pripravi podrobnega finančnega načrta
predlagamo naslednja izhodišča: lastna sredstva ostanejo na enaki ravni kot je zapisano v rebalansu finančnega načrta za leto 2017. Po
trenutnih informacijah bodo sredstva FŠO za prihodnje leto za 12,5 % nižja kot so bila sredstva v letu 2017. V proračunu RS je za leto 2018
predviden enak obseg sredstev za LPŠ, kot v letu 2017, zato je tudi ta postavka za leto 2018 enaka kot v rebalansu za leto 2017. Glavnina
sredstev iz LPŠ je namenjena programom vrhunskega športa na področju alpinizma in športnega plezanja. Letos se izteče dvoletna pogodba Urada za mladino, novega razpisa še ni, zato za zdaj ne načrtujemo spremembe. Na podlagi dogovorov načrtujemo enako vrednost
sponzorskih in donatorskih sredstev.
Pri internih knjižbah ni predvidenih sprememb.  Postavka Ostalo se prilagodi stanju izvedbe projektov v letu 2018. Postavka bo nižja, saj
je bila v njej za leto 2017 načrtovana (in izvedena) prodaja zdajšnje poslovne stavbe PZS.
RAZPRAVA: Jurček Nowakk je vprašal, ali bo Delovna skupina drugačni dobila svojo postavko v rebalansu. Matej Planko mu je odgovoril,
da se bo o tem razpravljalo na naslednji seji P PZS.
SKLEP 15/16-11-2017: Upravni odbor PZS potrjuje izhodišča za pripravo podrobnega finančnega načrta PZS za leto 2018.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 7. Članarina PZS 2018 in spremembe Pravilnika o članstvu posameznikov
Tone Jesenko je povedal, da bistvenih sprememb pri članarini ni. Pri kategoriji članstva A so se nekoliko zmanjšale zavarovalne vsote,  bo
sedaj dodatno vključeno zavarovanje za primer zlomov in prehodne oskrbe. Članstvo OPP se spremeni v IN. Matej Planko je dodal, da je bila
podpisana pogodba z zavarovalnico Adriatic Slovenica za obdobje 2 + 1 leto. V novi pogodbi so bolj natančno definirani pojmi planinske
dejavnosti, predvsem za ledno plezanje in zimske razmere. V zavarovanje osnovnega članstva je sedaj vključeno tudi delo markacistov –
kategorije A. Alpinizem in športno plezanje se lahko izvajata do višine 6.000 m, prej do 5.000 m. Coris se preimenuje v AS Tujina in prinaša
možnost višje zavarovalne vsote. Vse spremembe bodo navedene v navodilih za izvajanje članarine.
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RAZPRAVA: Jurček Nowakk je izrazil željo, da se v razpredelnico za članarino doda podatke o zavarovalnici in plačilu. Bojan Rotovnik mu
je odgovoril, naj predlog posreduje generalnemu sekretarju. V razpravi sta sodelovala še Danilo Škerbinek in Marija Štremfelj.
SKLEP 16/16-11-2017: 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 2018 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 €, IN 7,00 €, IN/d 5,60 € in B člani društev v tujini 13,75 €.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 17/16-11-2017: 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.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Sledil je 15 minutni odmor. Po odmoru je bilo prisotnih 17 članov z glasovalno pravico, kar pomeni 73,9 % sklepčnost.
Ad. 8. Zadeve komisij in odborov
a. Informacija o poslovanju planinskih koč v letu 2017
Janko Rabič je podal oceno o obisku planinskih koč v letu 2017. Letošnja sezona je bila uspešna, vendar je septembrsko slabo vreme oceno
nekoliko pokvarilo. Delež tujih gostov narašča. Odziv društev, naj oddajo podatke o obisku planinskih koč, je bil slab. Spodbuden je podatek
iz ankete za načrtovanje investicij v kočah v prihodnje. K dobremu obisku nekaterih koč je pripomoglo tudi izobraževanje za oskrbnike pl.
koč na temo kulinarike. Koče, ki imajo dobro kulinarično ponudbo in grejo v korak s časom, beležijo večji obisk.  Obravnavali so tudi vse
pritožbe, ki so jih dobili, jih je pa vsako leto manj.
RAZPRAVA: Manja Rajh je prosila za seznam društev, ki niso oddali podatkov o obisku svojih koč. Bojan Rotovnik je odgovoril, da bo
Gospodarska komisija poslala podatke za vsak MDO PD, ter prosil predsednike, naj pomagajo pri pridobitvi podatkov. Jožef Bobovnik, Jože
Rovan in Danilo Škerbinek so predlagali pestrejšo kulinarično ponudbo po kočah, predvsem po kočah, ki so ob Slovenski planinski poti.
Ad. 9. Alternativni viri financiranja društvene dejavnosti – I. razprava
Bojan Rotovnik je pozval predsednike MDO PD, da poročajo o razpravah, ki so jih izvedli na sejah MDO PD.
RAZPRAVA: V razpravo so se vključili vsi prisotni predstavniki MDO PD in so predstavili nekaj idej oz. rešitev: iskanje virov znotraj planinske organizacije (npr. prispevek 0,5 - 1 € pri prenočevanju na kočah), glavni vir so občinska sredstva, sredstva iz razpisov LAS, sredstva
za razvoj turističnih produktov, združevanje malih društev v večja društva, dohodnina, donacije, sponzorji društev, sredstva ministrstva
za gospodarstvo (koče in poti), sestava članov upravnih odborov društev, večji poudarek na delu s člani in več dodatnih sredstev od članov
ter prodaja društvenega koledarja.
Danilo Škerbinek je povedal, da LPŠ vsako leto nameni sredstva za občine za športne panoge. Vredno se je potruditi pri razpisu. Predlagal
je tudi posvet na temo pridobivanja občinskih sredstev.
Poznan je Projekt RS Razvoj novih turističnih produktov, kjer je izrecno navedeno, da se društva ne morejo prijaviti, a bi planinska društva
lahko sodelovala, zato predlagajo, da se PZS pozanima in če je mogoče vpliva, da bi bila v projekt vključena tudi PD.
Bojan Rotovnik je predlagal sestavo posebne delovne skupine za analiziranje predlogov alternativnih virov financiranja društvene dejavnosti
v sestavi: Igor Oprešnik (vodja), Danilo Škerbinek, Miro Mlinar in Maruška Lenarčič.
SKLEP 18/16-11-2017: Upravni odbor PZS imenuje delovno skupino za analiziranje predlogov alternativnih virov financiranja
društvene dejavnosti v sestavi: Igor Oprešnik (vodja), Danilo Škerbinek, Miro Mlinar in Maruška Lenarčič. Področje dela delovne
skupine je že opredeljeno v sklepu UO PZS št. 21/16-03-2017, dodatno pa delovna skupina pripravi izhodišča in predstavi primere
dobre prakse planinskih društev na posebni delavnici pred Skupščino PZS.
Sklep je bil sprejet (16 ZA, 1 PROTI – Danilo Škerbinek).
Ad. 10. Usposabljanja za posameznike v PD – I. razprava
Bojan Rotovnik je pozval predsednike MDO PD za poročanje.
RAZPRAVA:
• MDO PD Posočja: izvedli bodo skupno planinsko šolo za vsa društva (letni in zimski del)
• MDO PD Kamniško-Bistriškega območja: skupna planinska šola
• MDO sofinancira stroške, kako pridobiti sredstva za akcije usposabljanja
• MDO PD Koroške: usposabljanja preko odborov (vodniška usposabljanja, varuhi gorske narave, težave pri mentorjih PS
• MDO PD Primorske: društva pripravljajo krajša usposabljanja za odrasle, tečaji na taborih, komisije PZS pripravijo ustrezna gradiva
za izvedbo usposabljanj po društvih, problem mentorjev PS, krajša usposabljanja na terenu s čim več prakse
• MDO PD Notranjske: za mlajše usposabljanja na terenu, za starejše ni interesa za posebna usposabljanja, saj se usposabljajo na akcijah
• MDO PD Prekmurja: usposabljanje mladih je dobro razvito, za starejše ni potrebe po posebnih usposabljanj
• MDO PD Gorenjske: usposabljanja za mlade se dobro izvajajo, problem visokih cen usposabljanj
• MDO PD Dolenjske in Bele Krajine: delitev usposabljanj med PZS in MDO in društvi je ustrezna, problem pri manjših društev, ki niso
sposobna samostojno organizirati akcij usposabljanj
• MDO organizira skupno planinsko šolo in sofinancira
• Savinjski MDO PD: posebnega sestanka niso imeli, je pa na to tematiko imel sestanek vodniški odbor. Problem, ker je veliko malih
planinskih društev, ki ne morejo samostojno izvajati planinske šole. So se dogovorili, da bo odbor vodnikov MDO pripravil posebno
usposabljanje za vsa zainteresirana društva, ostala usposabljanja potekajo nemoteno
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•

MDO PD Podravja: programi usposabljanja so predolgi, potreba po krajših programih, pripravljajo usposabljanje, namenjeno širšemu krogu planincev, društva bi naj predlagala potrebo po usposabljanju, ne pa da pobuda prihaja s strani PZS ali MDO, potencial na
področju športnega plezanja je velik, problem je v primerni infrastrukturi.
Jožef Bobovnik vidi težavo v pomanjkanju strokovnega kadra, Danilo Škerbinek pa v angažiranju strokovnega kadra, naših usposabljanj
se ne udeležujejo ljudi, ki hodijo v gore, zakaj ne?
Prisotnih je bilo 16 članov z glasovalno pravico, kar pomeni 69,6 % sklepčnost.
SKLEP 19/16-11-2017: UO PZS posreduje zbrana stališča MDO PD skupaj z analizo spomladanskih anket za PD komisijam (MK,
VK, KŠP in KA) in OUP za nadaljnjo obravnavo s pozivom, da vsaka komisija za svoje področje preveri tudi način usposabljanja
v primerljivih tujih planinskih zvezah. Predvidoma na marčevski seji UO PZS navedene komisije in odbor predstavijo zaključke
njihove analize področja usposabljanj in predloge spremembe. Predsednikom tistih MDO PD, ki bodo v letu 2018 izvedla skupno
planinsko šolo, se predlaga, da na jesenski seji UO PZS predstavijo kratko analizo te aktivnosti.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 11. Mednarodno sodelovanje PZS
Bojan Rotovnik je poročal, da se je oktobra udeležil Skupščine Evropske popotniške zveze (ERA) v Romuniji. Sprejeti so bili programi
dela za prihodnje leto, v organizacijo sta bili sprejeti novi članici, predvsem pa je bilo izvoljeno novo vodstvo Evropske popotniške zveze.
Septembra je Lihtenštajnu potekala redna letna skupščina Združenja planinskih organizacij alpskega loka (CAA), ki jo je gostila Planinska zveza Lihtenštajna (Liechtensteiner Alpenverein - LAV). Skupščine so se udeležili Bojan Rotovnik (predsednik) in Roman Ponebšek
(podpredsednik) ter Miro Eržen kot dosedanji član predsedstva CAA oz. kot novi vodja Komisije za koče in poti CAA. Sprejeta so bila nova
priporočila, nekatera so že prevedena v slovenski jezik: Varno športno plezanje v dvoranah, Varujmo alpsko krajino, Zavarovane plezalne
poti v naravi in krajini ter Stališče CAA glede električnih koles in koles z električno podporo.
Oktobra je v Andorri potekal vsakoletni kongres Mednarodne komisije za reševanje v gorah (ICAR), na katerem je bil predstavnik PZS  
Matjaž Šerkezi.  
Prav tako v oktobru je v Iranu potekala skupščina Mednarodnega združenja planinskih organizacij (UIAA), kjer je bil na pobudo PZS
obravnavan predlog za prilagoditev višine članarine UIAA drugim mednarodnim planinskih organizacijam, saj je članarina v UIAA nadpovprečno visoka. Zaključek je bil, da bo vodstvo UIAA do naslednje skupščine pripravilo ustrezne predloge.
V novembru bo ustanovna skupščina Evropskega združenja planinskih organizacij (EUMA) v Munchen-u.
RAZPRAVA: V razpravi sta sodelovala Rudolf E. Skobe in Danilo Škerbinek. Slednji je predlagal, da se priporočila CAA objavijo tudi v PV  
ter na spletni strani PZS. Na priporočila pripisati, da je PZS članica CAA . Delegate PZS v mednarodnih organizacijah zadolžiti, da iz sej,
ki se jih udeležujejo, pripravijo strokovna poročila in jih posredujejo tehničnim komisijam PZS.
SKLEP 20/16-11-2017: Upravni odbor PZS se seznanja s prevodi priporočil CAA: Varno športno plezanje v dvoranah, Zavarovane
plezalne poti v naravi in krajini, Stališčem CAA glede električnih koles in koles z električno podporo ter Dokumentom o stališču
CAA: Varujmo alpsko krajino in priporoča organom PZS in planinskim društvom, da ta priporočila smiselno uporabljajo pri svojih
aktivnostih in jih v skladu z možnostmi promovirajo.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 12. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora
Danilo Škerbinek je vprašal, kdaj lahko pričakuje poročilo o pregledu obiska pl. koč. Pomembno je da dobimo prerez stanja in ugotovitev
obiskov v planinskih kočah. Zanima ga tudi odgovor glede sledenja tehniki in doktrini s strani PZS. Mnenja je, da bi moralo biti več tega
objavljeno na spletni strani. Prav tako je mnenja, da bi morali poročevalci po končani udeležbi na posvetih podati bolj strokovno poročilo. Bojan Rotovnik mu je odgovoril, da bo analiza obiska planinskih koč predstavljena na naslednji seji UO PZS. Glede sledenja novosti
in sprejemanja nove doktrine je vprašanje bolj primerno za ustrezne strokovne skupine znotraj PZS (strokovne podkomisije, Odbor za
usposabljanje in preventivo, Zbor inštruktorjev PV, Posvet gore in varnost …), kot pa za UO PZS. Miro Eržen je enakega mnenja kot Danilo
Škerbinek, da bi morale komisije bolj slediti novostim.
Ad. 13. Razno
Jurček Nowakk je predlagal spremembo Statuta PZS zaradi Zakona o športu in javnega interesa za invalide.  Bojan Rotovnik mu je odgovoril, da vsebinskih sprememb Statuta PZS ni predvidenih, je pa Skupščina PZS primerna za sprejem manjših popravkov. Jurčka Nowakka
je zanimalo tudi, zakaj se ni obeležilo 60. obletnice prvega izobraževanja za vodnike. Jožef Bobovnik mu je odgovoril, da se je objavilo na
spletni strani, prav tako se je izpostavilo na zboru VK.
SKLEP 21/16-11-2017: Upravni odbor PZS v skladu z 71. členom Statuta PZS začenja postopek za spremembe in dopolnitve Statuta
PZS in imenuje Odbor za pravne zadeve za delovno skupino, ki do naslednje seje UO PZS pripravi predloge za nujne spremembe
Statuta PZS, predvsem zaradi spremembe zakonodaje ter manjše organizacijske prilagoditve.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Predsednik PZS je za konec povedal, da bo podelitev najvišjih priznanj  2. 12. 2017 v Mislinji,  naslednja seja UO PZS pa bo 25. 01. 2018.
Seja je bila zaključena ob 21.40.
Zapisala: Saša Sitar, poslovna sekretarka PZS
Matej Planko, generalni sekretar PZS						
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Bojan Rotovnik, predsednik PZS

ZAPISNIK
19. seje Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije, ki je bila v četrtek, 25. januarja 2018, ob 16.30 uri, v novih prostorih PZS, Ob
železnici 30a, Ljubljana.
PRISOTNI:
Predsednik: Bojan Rotovnik.
Podpredsedniki: Miro Eržen, Tone Jesenko in Roman Ponebšek.
Voljeni člani UO: Brigita Čeh, Milena Brešan, Slavica Tovšak, Jožef Bobovnik, in Danilo Škerbinek.
Predsedniki (oz. namestniki) MDO PD: Igor Oprešnik (MDO PD Podravja), Borut Vukovič (MDO PD Zasavja), Franc Slokan (MDO PD
Pomurja), France Benedik (MDO PD Gorenjske), Gregor Rupnik (MDO PD Posočja), Jurček Nowakk (MDO PD Kamniško Bistriškega
območja), Marinka Koželj Stepic (MDO PD Ljubljane), Miro Mlinar (MDO PD Notranjske) in Maruška Lenarčič (MDO Primorsko –
Notranjskih PD).
Načelniki (oz. namestniki) komisij PZS z zborom dejavnosti: Aleš Pirc (Komisija za športno plezanje), Barbara Bajcer (Mladinska komisija), Marijan Denša (namestnik Komisije za varstvo gorske narave), Igor Mlakar (Komisija za planinske poti), Jasna Pečjak (Komisija
za gorske športe) in Jože Rovan (Komisija za turno kolesarstvo).
Predsednik nadzornega odbora: Andrej Brvar.
Strokovna služba PZS: Matej Planko (generalni sekretar PZS), Damjan Omerzu (strokovni sodelavec PZS), Saša Sitar (poslovna sekretarka
PZS), Manca Čujež (predstavnica PZS za odnose z javnostmi) in Urša Mali (strokovna sodelavka za računovodstvo).
Mediji: Dušan Škodič (uredniški odbor Planinskega vestnika).
Vabljeni: Uroš Kuzman (PUS Bavšica), Vanja Blažica (PUS Bavšica), Antonija Valenčič (predsednica Volilne komisije PZS), Gorazd Hren
(selektor članske reprezentance) in Anže Štremfelj (selektor mladinske reprezentance).
Opravičeno odsotni: Štefan Keber (voljeni član UO), Marija Štremfelj (voljeni član UO), Mirko Tovšak (MDO PD Koroške), Manja Rajh  
(Savinjski MDO PD) in Rudolf E. Skobe (MDO PD Dolenjske in Bele Krajine).
Pred začetkom seje je zbrane pozdravil predsednik Planinske zveze Slovenije Bojan Rotovnik in zbranim zaželel dobrodošlico v novih
prostorih Planinske zveze Slovenije.
Planinska zveza Slovenije in GIZ pohodništvo in kolesarjenje sodelujeta že daljše obdobje, predvsem na področju promociji planinskih
koč in planinskih poti, ki so vključeni v tiskovine za predstavitve na sejmih. V preteklem letu so nekatere planinske koče pristopile tudi
k ocenjevanju kolesarskih namestitvenih kapacitet in jih bodo vključili v nadaljnje marketinške aktivnosti. Sodelovanje poteka tudi na
področju sprejemanja zakonodaje in strategij s področja turizma.
S predstavnikoma GIZ pohodništvo in kolesarjenje je bil podpisan dogovor o sodelovanju.
Predsednik PZS Bojan Rotovnik in povedal, da je prisotnih 19 članov UO PZS z glasovalno pravico, kar pomeni 82,6 % sklepčnost in dodal,
da se točka 8 prestavi na naslednjo sejo UO PZS.
SKLEP 1/25-01-2018: Upravni odbor PZS potrjuje predlagani dnevni red 19. seje UO PZS, z umikom 8. točke dnevnega reda.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SPREJET DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 18. seje UO PZS
2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS
3. Predstavitev in imenovanje novih selektorjev za obe reprezentanci v športnem plezanju
4. Podrobni vsebinski in finančni načrt PZS 2018
5. Poročilo Volilne komisije PZS
6. Postopek sprememb in dopolnitev Statuta PZS
7. PUS Bavšica
8. Prvo poročilo delovne skupine za analiziranje predlogov alternativnih virov financiranja društvene dejavnosti
9. Planinski vestnik
10. Sprejem novih društev v PZS
11. Tematike komisij in odborov
12. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora
13. Razno
Ad. 1. Potrditev zapisnika 18. seje UO PZS
Matej Planko je povedal, da so pripombe na zapisnik podali Danilo Škerbinek, Maruška Lenarčič in Jože Rovan. V nadaljevanju je podal
še pregled nerealiziranih sklepov preteklih sej upravnega odbora.
Razprave ni bilo.
SKLEP 2/25-01-2018: Upravni odbor PZS potrjuje zapisnik 18. seje, z dne 16. 11. 2017.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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:
• S Planinskim vestnikom smo sodelovali na evropskem festivalu filma o športih na prostem E.O.F.T. v Ljubljani in Mariboru.
OBVESTILA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
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S stojnico smo se predstavili na 33. slovenskem knjižnem sejmu v Ljubljani. Obisk in prodaja sta bila dobra.
Soorganizirali smo posvet Gore in varnost na Igu.
Skupaj s PD Kranj smo organizirali Plezalne dneva Kranja, na katerih smo dobili državne prvake v športnem plezanju.
V Mislinji smo skupaj s PD Mislinja in Občino Mislinja organizirali svečano podelitev najvišjih priznanj PZS.
Na razpis Fundacije za financiranje športnih organizacij smo prijavili 24 različnih projektov. Letos nekoliko manj, ker so se spremenili
pogoji sodelovanja.
• Skupaj s PD Domžale smo uspešno organizirali prvo tekmo evropskega pokala v lednem plezanju. To je bila tudi sklepna tekma hrvaško-slovensko-srbskega pokala v led. plezanju, skupna zmagovalca sta bila Maja Šuštar in Jaka Hrast.
• Na Krvavcu smo organizirali zelo dobro obiskano in odmevno novinarsko konferenco ob začetku zimske planinske sezone skupaj z
GRZS in ZGVS ter javnost stalno obveščali o razmerah v gorah.
• Ob mednarodnem dnevu gora smo pripravili poslanico PZS in povabili k sodelovanju pri projektu Alpske konvencije Brati gore, odziv
je bil znova zelo dober, PZS je sodelovala pri dogodku v SPM.
• Športna plezalka Janja Garnbret je bila druga na izboru športnice leta 2017 Društva športnih novinarjev Slovenije.
• OKS je podelil priznanja več zaslužnim planinskim funkcionarjem in delovni skupini Planinstvo za invalide/OPP.
• Zaradi vetroloma je bilo po Sloveniji zaprtih več planinskih poti.
• Izplačana so bila sredstva za vzdrževanje planinskih poti.
• Izpeljali smo delavnico o informacijskem sistemu Naveza.
• Objavili smo stališče Združenja planinskih organizacij alpskega loka (CAA) do električnih koles in koles z električno podporo.
• V soorganizaciji MK PZS in PD Onger Trzin je bilo izpeljano 29. državno tekmovanje Mladina in gore v Trzinu, med OŠ je zmagala
ekipa PD Podnanos, v SŠ konkurenci pa ekipe PD Idrija.
• PZS se je preselila v nove poslovne prostore na naslovu Ob železnici 30 a, Ljubljana.
• Podali smo prijave za Bloudkove nagrade in nagrade za prostovoljce.
• Podpisali smo letni načrt sodelovanja s Slovensko vojsko za leto 2018.
• V letu 2017 smo imeli 57.148 članov, kar je 3,6 % več kot v letu 2016.
Trenutno je vnesenih 12.297 članov, lani na enak termin 9.896.
• Za predsednike društev smo sklenili zavarovanje za pravno zaščito ARAG. Kot skrbniki planinskih poti so za odgovornost zavarovani
preko splošnega zavarovanje PZS. S CNVOS-om bomo do konca meseca sklenili pogodbo za pravno svetovanje predsednikom društev.
• Poročilo o aktivnostih pri obnovi planinske koče na Korošici bo podal Miro Eržen.  
• PZS je bila med 23 ustanoviteljicami Evropskega združenja planinskih organizacij (EUMA), v predsedstvo je bil kot eden od treh
podpredsednikov izvoljen Bojan Rotovnik.
Najave:
• Povabilo na sejem Natour Alpe-Adria od 31. do 3. 2. 2018, letos v znamenju sodelovanja planinskih organizacij Slovenije, Avstrije in
Italije, predstavile se bodo tudi planinske koče.
• Povabilo na alpinistično-plezalni večer 2018, ki bo na Gospodarskem razstavišču 31. 1. ob 17.30.
• 7. konferenca planinskega gospodarstva bo na Gospodarskem razstavišču  v Ljubljani 3. 2. 2017.
• Otvoritev novih prostorov in dan odprtih vrat PZS bo 27.2. (125 letnica PZS)
• 10. 3. 2018 bo Zbor odsekov za varstvo gorske narave (https://www.pzs.si/novice.php?pid=12314)
• Zbor KŠP bo v sredo, 21. 3. 2018 ob 18. uri v novih prostorih Planinske zveze Slovenije
Bojan Rotovnik je podal kratko poročilo z ustanovne skupščine Evropskega združenja planinskih organizacij (EUMA).
Miro Eržen je podal informacijo o sodelovanju delovne skupine za pomoč pri obnovi Kocbekovega doma na Korošici in Planinskim društvom Celje - Matica.
Jurček Nowakk je v imenu delovne skupine Planinstvo za invalide/OPP predsedniku PZS predal plaketo OKS, katero je prejela delovna
skupine Planinstvo za invalide/OPP.
Razprave ni bilo.
Ad. 3. Predstavitev in imenovanje novih selektorjev za obe reprezentanci v športnem plezanju
Aleš Pirc je na kratko predstavil kandidata za selektorja mladinske reprezentance v športnem plezanju Anžeta Štremflja in kandidata za
selektorja članske reprezentance v športnem plezanju Gorazda Hrena, ter dodal, da sta oba trenerja z dolgoletnimi izkušnjami.
SKLEP 3/25-01-2018: Upravni odbor PZS daje soglasje Komisiji za športno plezanje k izboru selektorja članske reprezentance v
športnem plezanju Gorazdu Hrenu in selektorju mladinske reprezentance v športnem plezanju Anžetu Štremflju z mandatom do
31. 12. 2021.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Podpisana je bila pogodba z novima selektorjema obeh reprezentanc v športnem plezanju.
Ad. 4. Podrobni vsebinski in finančni načrt PZS 2018
Matej Planko je povedal, da so bila vsebinska poročila priloga gradivu. Bojan Rotovnik je dodal, da je bilo vsebinsko poročilo delovne
skupine OPP pomotoma uvrščeno med gradivo, saj skupina spada pod predsedstvo PZS, zato poročilo ne bo upoštevano pri potrjevanju.
Urša Mali je povedala, da je bil okvirni finančni načrt za leto 2018 sprejet na redni seji Skupščine  PZS v Ajdovščini 22. 4. 2017. Izhodišča
za pripravo predloga podrobnega finančnega načrta PZS za leto 2018 po dejavnostih oz. stroškovnih mestih so:
• osnova je rebalans za leto 2017
• prihodki iz članarine večji za 4 % glede na rebalans  
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• sredstva Fundacije za šport zmanjšana za 12,5 % glede na rebalans
• sredstva iz letnega programa športa so nespremenjena, enako sredstva Urada za mladino
Odhodki in prihodki so vpisani v štirih sklopih: poročilo 2016, poročilo januar – november 2017, rebalans finančnega načrta 2017, finančni načrt 2018. Vrednosti finančnega načrta 2018 so primerjane z rebalansom 2017. Zaradi lažjega spremljanja stroškov oz. načrtovanih
novosti smo pri nekaterih dejavnostih vpisali nova stroškovna mesta. Nova oz. tista s spremenjenimi nazivi so v podrobnem finančnem
načrtu obarvana modro.
Skupni prihodki v finančnem načrtu znašajo 2.093.759 €. Glede na rebalans 2017 se je vrednost zmanjšala za 16 %.  Osnovni prihodek
od  članarine je povečan za 4 % glede na število članov v letu 2016. Prihodke iz lastne dejavnosti načrtujemo v skupni vrednosti 660.244 €.
Fundacija za šport ima za leto 2018 razpisanih manj sredstev kot preteklo leto – načrtujemo za 12,5 % zmanjšano vrednost. Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) še ni objavilo razpisa za letni program športa 2018. Glede na sprejeta izhodišča vrednosti nismo
spreminjali in je enaka odobrenim sredstvom za leto 2017. Pri Uradu za mladino načrtujemo, da bodo sofinancirali programe  mladinskega
dela v enaki vrednosti kot leta 2017, in sicer 14.919 €. Vrednost sponzorskih sredstev je povečana glede na rebalans 2017 (pogodba Telekom).
Največja sprememba glede na rebalans je vidna v zadnjem stolpcu prihodkov, kjer so vpisane vrednosti projektov in drugih prihodkov, ki
ne spadajo v nobeno prej omenjeno kategorijo. V letu 2017 je bila tu namreč upoštevana prodaja stare poslovne stavbe. Za 2018 so vključeni
nekateri že lani začeti projekti, novost je prijava na razpis za zaposlitev mladinskega delavca v vrednosti 11.100 €.  
Na podlagi načrtovanih prihodkov so načrtovane vrednosti odhodkov po posameznih komisijah in stroškovnih mestih. Skupni odhodki
znašajo 2.092.670 €, glede na rebalans 2017 so zmanjšani za 16 %.
V poročilu januar – november 2017 so po stroškovnih mestih prikazane vrednosti odhodkov, prihodki pa so združeni na prvi ravni. Gre
za knjiženo stanje do 4. januarja 2018. Končno poročilo za poslovno leto 2017 bo obravnavano na marčni seji UO PZS.
Član UO Danilo Škerbinek je pohvalil prejeto kvalitetno gradivo. Vendar opozarja na potrebne dopolnitve, ki jih daje v razpravo, upoštevaje
že dane predloge od 8.12.2017, ki jih je na poziv generalnega sekretarja za to tč. dnevnega reda posredoval, pa jih v gradivu ni zaslediti:
planinsko dejavnost v zimskem času dopolnjuje turno smučanje, pa te dejavnosti ne načrtujemo; planinsko usposabljanje terja kvalitetno
obravnavo, pa se temu izogibamo; zakaj se bo iz sredstev članarine financiral seminar za BMU? Planinsko gospodarstvo potrebuje kompleksno obravnavo stanja in dolgoročni načrt realizacije; podrobnejše obravnavanje vzrokov za  nesreče zlasti  naših članov in prireditev
Gore in varnost vrsto let ne najdejo mesto, ki ga zaslužijo;  načrtni pristop za izvajanje družinskega gorništva in delo z starejšimi, ki so v
PZS zelo zastopani,  bi morali biti končno osrednja naloga OUP, RS in OČ PZS, pa iz gradiv tega ni videti; nikjer ni najti vsaj načelnega
programa PZS kot celote, saj gradivo govori le o načrtih komisij in odborov. Izhodišče za pripravo programa dela 2018 morajo biti poleg
rebalansa 2017, prihodki od članarine, realizacija sredstev FŠ itd. verjetno tudi ugotovljene potrebe.    
SKLEP 4/25-01-2018: Upravni odbor PZS potrjuje podrobni finančni načrt PZS za leto 2018.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 5/25-01-2018: Upravni odbor PZS daje soglasje k podrobnim vsebinske načrte komisij (KA, MK, KVGN, KŠP, KTK, VK,
KPP, GK )in na predlog odborov (OUP, OČ, OPZ, OZI) ter RS, PV, MDO PD Ljubljane, MDO PD Pomurja, MDO PD Dolenjske in
Bele krajine , MDO PD Zasavja, Savinjskega MDO PD, MDO PD Gorenjske, MDO PD Notranjske, MDO PD Posočja, MDO PD
Podravja, MDO PD Primorske, MDO PD Primorske, MDO PD Koroške in Kamniško-bistriškega MDO PD sprejema podrobni
vsebinski program dela za leto 2018. Če sta podrobni vsebinski in finančni načrt v nasprotju, veljajo določila podrobnega finančnega
načrta PZS za leto 2018.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 5. Poročilo Volilne komisije PZS
Predsednica volilne komisije PZS Antonija Valenčič je povedala, da so do roka prejeli 1 kandidaturo za predsednika PZS (Jože Rovan) in
5 kandidatur za podpredsednike PZS (Mirko Eržen, Irena Mrak, Roman Ponebšek, Igor Oprešnik in Martin Šolar). Skladno z Statutom,
so kandidata za predsednika PZS obvestili o sprejeti kandidaturi in ga pozvali k posredovanju seznama 4 kandidatov za podpredsednika,
s katerimi bodo na skupni listi nastopili na Skupščini PZS. Kandidat za predsednika Jože Rovan je predložil listo podpredsednikov: Mirko
Eržen, Irena Mrak, Roman Ponebšek in Martin Šolar. Na Skupščini bodo tako delegati glasovali za 1 kandidata za predsednika s 4 kandidati za podpredsednike. Do 5. 2. 2018 je rok za oddajo kandidatur za funkcionarje PZS (voljene člane UO PZS, predsednike MDO PD,
predsednika in člane NO PZS).
Razprave ni bilo.
Ad. 6. Postopek sprememb in dopolnitev Statuta PZS
Borut Vukovič je povedal, da so predvidene dopolnitve v 7. členih Statuta PZS. Spremembe so potrebne zaradi spremembe v delovanju
PZS oz. prilagajanju zunanjim dejavnikom. Gre za manjše spremembe, vendar pomembne za prihodnje delovanje PZS. Vse spremembe so
bile navedene v gradivu. V razpravi je sodeloval Jurček Nowakk in je predlagal, da se v 12. Člen doda poučevanje seniorjev in andragogika.
SKLEP 6/25-01-2018: Upravni odbor PZS potrjuje osnutek sprememb in dopolnitev Statuta PZS in pooblašča Odbor za pravne
zadeve PZS, da do naslednje seje UO PZS izvede javno razpravo s trajanjem do 28.2.2018 in nato pripravi končni predlog sprememb
in dopolnitev, ki se po potrditvi na UO PZS obravnava na skupščini PZS 21. aprila 2018.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 7. PUS Bavšica
Vanja Blažica in Uroš Kuzman sta predstavila organiziranost in poslovanje Planinskega učnega središča Bavšica, kateri je zelo pomemben
za izobraževanje strokovnih kadrov PZS. V preteklih letih je bila zgrajena čistilna naprava (2013), nakup mobilne plezalne stene, odkup  
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parcel, ki sodijo v sklop funkcionalnega zemljišča, v načrtu pa je gradnja vodovoda, popravilo strehe, odkup sosednje parcele in ostale
izboljšave za dobro delovanje središča.
Razprave ni bilo.
SKLEP 7/25-01-2018: Upravni odbor PZS na predlog Programskega sveta PUS Bavšica in Mladinske komisije potrjuje Gospodarski
načrt Planinskega učnega središča Bavšica.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 8/25-01-2018: Upravni odbor PZS na predlog Programskega sveta PUS Bavšica in Mladinske komisije potrjuje Dolgoročni
vsebinski in finančni načrt ter načrt investicij v PUS Bavšica 2018-2027.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Sledil je 15 minutni odmor. Po odmoru je bilo prisotnih 18 članov z glasovalno pravico, kar pomeni 78,3 % sklepčnost.
Ad. 8. Prvo poročilo delovne skupine za analiziranje predlogov alternativnih virov financiranja društvene dejavnosti
Igor Oprešnik je predstavil predloge alternativnih virov financiranja društvene dejavnosti, ki so: članarina, prijava na javne razpise, donatorska sredstva, namenitev dela dohodnine za donacije (samo 107 PD od 287 jih ima status društva v javnem interesu), sodelovanje z
občinami (del sredstev od parkirnin, kjer so izhodišča za pohodne ture dobi društvo), organiziranje javnih prireditev… Na naslednji seji
bojo predstavljeni primeri dobrih praks.
Bojan Rotovnik je pozval predsednike MDO PD, da pozovejo društva k udeležbi delavnice pred Skupščino PZS, ki bo na to temo.
V razpravi je sodelovala Marinka Koželj Stepic.
Ad. 9. Planinski vestnik
Dušan Škodič je povedal, da je prva številka PV izšla 8. 2. 1895. Predstavil je delovanje Uredniškega odbora PV in izhajanje revije zadnjih
10 let. Število naročnikov je v zadnjih letih malo upadlo (posledica izključitve revije iz A članstva), vendar revija še vedno posluje pozitivno.
Zaživela je tudi nova spletna stran Planinskega vestnika, kjer si je mogoče ogledati vse so sedaj izdane številke.
RAZPRAVA: Slavica Tovšak je pohvalila dobro sodelovanje Odbora za založništvo in Planinskega vestnika. Zanimala jo je mesečna prodaja
po prodajnih mestih. Podala je tudi pobudo za tisk revije na bolj ekološki papir. Danilo Škerbinek je kot promocijski pristop predlagal, da
se po en izvod revije pošlje na vse mladinske odseke društev, prav tako na društva, kjer nimajo naročnikov revije med člani. Predlagal je
tudi več strokovnih člankov v reviji, zanimive sestavke o delu odsekov v PD in komisij PZS itd.
Ad. 10. Sprejem novih društev v PZS
Damjan Omerzu je predstavil vloge novih društev: Amfibija društvo za športe v naravi, Plezalni klub Žirovnica ter Društvo za razvoj turnega
smučanja. Vloge so bile priloga gradivu.
V razpravi so sodelovali Marinka Koželj Stepic, Marijan Denša, France Benedik, Borut Vukovič in Jurček Nowakk.
SKLEP 9/25-01-2018: Predlog sklepa: Upravni odbor PZS na podlagi 16. in 32. člena Statuta PZS sprejema društvo Amfibija društvo
za športe v naravi (Medvode, MDO PD Ljubljane), matična št. 4069200000 v članstvo Planinske zveze Slovenije. Za mentorja se
določi PD Vrhnika.
Sklep je bil sprejet (14 ZA, 4 PROTI)
SKLEP 10/25-01-2018: Upravni odbor PZS na podlagi 16. in 32. člena Statuta PZS sprejema društvo Plezalni klub Žirovnica (Žirovnica), matična št. 4104064000 v članstvo Planinske zveze Slovenije. Za mentorja se določi PD Radovljica.
Sklep je bil sprejet (16 ZA, 2 PROTI)
SKLEP 11/25-01-2018: Upravni odbor PZS na podlagi 16. in 32. člena Statuta PZS sprejema društvo Društva za razvoj turnega smučanja (Preddvor), matična št. 4015380000 v članstvo Planinske zveze Slovenije. Za mentorja se določi PD Tržič.
Sklep je bil sprejet (16 ZA, 2 PROTI)
Ad. 11. Tematike komisij in odborov
Jožef Bobovnik je povedal, da se je v praksi pokazalo, da so nekatera določila v pravilniku Vodniške komisije ali premalo natančna ali pa ne
ustrezajo osnovnim namenom pravilnika ali jih sploh ni. Zato je predlaganih nekaj manjših dopolnil. V razpravi je sodeloval Jurček Nowakk.
SKLEP 12/25-01-2018: Upravni odbor PZS na podlagi točke n 1. odstavka 32. člena Statuta PZS, daje soglasje k sprememba in dopolnitvam Pravilnika vodnikov Planinske zveze Slovenije, ki jih je 25. 11. 2017 sprejel Zbor vodnikov PZS.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 12. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora
Slavica Tovšak je predstavila planinsko skupino porabskih Slovencev na Madžarskem, kamor so jo povabili junija 2017 in so zelo aktivni.
Predlagala je, da ostanemo v stiku saj si želijo mentorja in dobrega sodelovanja s PZS. Lahko se jim ponudi edicije, vodnike, povabi se jih
na naše dogodke. Bojan Rotovnik je predlagal za mentorja Slavico Tovšak, s čimer so se vsi prisotni strinjali. Prav tako je predlagal, da se
jim podari naročnino na Planinski vestnik in literaturo in jim tudi s tem nudimo pomoč in podporo.
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Bojan Rotovnik je povedal, da se morajo od decembra 2017 vsa društva vpisati v register dejanskih lastnikov, zato smo oktobra skupaj z
OKS, Športno unijo Slovenije in Zvezo tabornikov Slovenije poslali pobudo na Ministrstvo za finance za spremembo zakonodaje, kjer
nismo nič dosegli. V nadaljevanju se bo na vlado državnega zbora poslal predlog za spremembo zakonodaje, saj je trenutni zakon nesmiseln in obremenjujoč za vsa društva. V parlamentarni proceduri je tudi nov zakon o spodbujanju turizma, kjer po novem ni več oprostila
plačevanja turistične takse društev, ki imajo status v javnem interesu za izvajanje svojih neprofitnih dejavnosti.
Predlaga, da podpremo OKS pri pozivu zakonodajalcev, da se spremenita ta dva zakona.
SKLEP 13/25-01-2018: Upravni odbor PZS podpira pobudo, da skupaj z ostalimi nevladnimi organizacijami pozovemo zakonodajalce
za spremembo ustreznih pravnih aktov, ki določaj Register dejanskih lastnikov in turistično takso, z namenom, da se društvom in
prostovoljcem zmanjšajo administrativne in finančne obremenitve.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Matej Planko je predstavil vprašanje Manje Rajh za člane P+O, ali je možno skleniti članstvo za šolsko leto. Sprememba članarine v tem
trenutku ni možna. Pri zavarovalnico bomo preverili ali bi bilo možno za člane P+O članarino poravnati že septembra za naslednje leto in
bi jim s tem veljalo tudi zavarovanje.   V razpravi sta sodelovala Jožef Bobovnik, kateri je predlagal, da  društvo dvigne  članarina na višino 10
eur in velja od septembra do konca naslednjega koledarskega leta in France Benedik, kateri je povedal, da tem članom podaljšajo članarino
še za naslednje leto. Bojan Rotovnik je pozval odbor za članstvo, da to temo obravnavajo na svoji seji in predlagajo morebitne spremembe.
Ad. 13. Razno
Ni bilo razpravljavcev.
Predsednik PZS je za konec povedal, da bo naslednja seja UO PZS 15. 3. 2018.
Seja je bila zaključena ob 21.14.
Zapisala:
Saša Sitar,
poslovna sekretarka PZS
Matej Planko, 									
generalni sekretar PZS								
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ZAPISNIK
20. seje Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije, ki je bila v četrtek, 15. marca 2018, ob 16.30 uri, v prostorih PZS, Ob železnici
30a, Ljubljana.
PRISOTNI:
Predsednik: Bojan Rotovnik.
Podpredsedniki: Miro Eržen, Tone Jesenko in Roman Ponebšek.
Voljeni člani UO: Brigita Čeh, Milena Brešan, Slavica Tovšak, Marija Štremfelj, Danilo Škerbinek in Štefan Keber.
Predsedniki (oz. namestniki) MDO PD: Igor Oprešnik (MDO PD Podravja), Mirko Tovšak (MDO PD Koroške), Franc Slokan (MDO PD
Pomurja), France Benedik (MDO PD Gorenjske), Gregor Rupnik (MDO PD Posočja), Jurček Nowakk (MDO PD Kamniško Bistriškega
območja), Manja Rajh  (Savinjski MDO PD), Marinka Koželj Stepic (MDO PD Ljubljane), Miro Mlinar (MDO PD Notranjske), Maruška
Lenarčič (MDO Primorsko – Notranjskih PD), Franc Janež (namestnik predsednika MDO PD Dolenjske in Bele Krajine)
Načelniki (oz. namestniki) komisij PZS z zborom dejavnosti: Igor Mlakar (Komisija za planinske poti), Valentin Rezar (Gospodarska
komisija), Jože Rovan (Komisija za turno kolesarstvo) in Ana Kreft (namestnica načelnika Komisije za varstvo gorske narave).
Predsednik nadzornega odbora: Andrej Brvar.
Strokovna služba PZS: Matej Planko (generalni sekretar PZS), Damjan Omerzu (strokovni sodelavec PZS), Saša Sitar (poslovna sekretarka
PZS), Manca Čujež (predstavnica PZS za odnose z javnostmi) in Urša Mali (strokovna sodelavka za računovodstvo).
Vabljeni: Antonija Valenčič (predsednica Volilne komisije PZS), Mirko Doberšek (predsednik PD Celje Matica), Maša Pentek (direktorica
podjetja Promideja d. o. o.),  Irena Lačen Benedičič (Slovenski planinski muzej).
Opravičeno odsotni: Jožef Bobovnik (voljeni član UO), Borut Vukovič (MDO PD Zasavja), Aleš Pirc (Komisija za športno plezanje), Irena
Mrak (Komisija za varstvo gorske narave), Jasna Pečjak (Komisija za gorske športe), Franc Kadiš (Odbor za usposabljanje in preventivo)
in Marijan Denša (Komisija za varstvo gorske narave).
Pred začetkom seje je direktorica podjetja Promoideja Maša Pentek planinski zvezi podarila defibrilator za Planinsko učno središče Bavšica.
Zbrane je pozdravil predsednik Planinske zveze Slovenije Bojan Rotovnik in dodal, da je prisotnih 21 članov UO PZS z glasovalno pravico,
kar pomeni 91,3 % sklepčnost.
SKLEP 1/15-03-2018: Upravni odbor PZS potrjuje dnevni red 20. seje.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SPREJET DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 19. seje UO PZS in 3. dopisne seje UO PZS
2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS
3. Slovenski planinski muzej
4. Priprave na skupščino PZS 2018
a) Predlog za delovnega predsednika skupščine PZS
b) Spremembe in dopolnitve Statuta PZS
c) Vsebinsko in finančno poročilo organov PZS za leto 2017
d) Poročilo Nadzornega odbora PZS
e) Okvirni vsebinski in finančni program dela PZS za leto 2019
f) Poročilo Volilne komisije PZS
g) Poročilo o selitvi poslovnih prostorov
5. Poročilo delovne skupine za analiziranje predlogov alternativnih virov financiranja društvene dejavnosti
6. Informacija o projektu izgradnje nove planinske koče na Korošici
7. Informacija o aktivnostih delovne skupine Planinstvo za invalide
8. Analiza izvajanja Zakona o planinskih poteh
9. Informacija o obisku planinskih koč v letih 2012 – 2017
10. Tematike komisij in odborov
a) Soglasje k novim planinskim potem
b) Poročilo z zbora gospodarske komisije
c) Poročilo z zbora Komisije za varstvo gorske narave
11. Izbris neaktivnih društev
12. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora
13. Razno
Ad. 1. Potrditev zapisnika 19. seje UO PZS in 3. dopisne seje UO PZS
Matej Planko je povedal, da sta pripombe na zapisnik 19. seje UO PZS podala Danilo Škerbinek in Jurček Nowakk. Pri pregledu realizacije
sklepov je bilo ugotovljeno, da so bili skoraj vsi sprejeti sklepi do sedaj realizirani. Razprave ni bilo.
SKLEP 2/15-03-2018: Upravni odbor PZS potrjuje zapisnik 19. seje, z dne 16. 11. 2017 in 3. dopisne seje, z dne 2. 2. 2018.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS
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Matej Planko je predstavil glavne poudarke v obdobju od pretekle seje UO PZS:
• Izvedli smo 7. konferenco planinskega gospodarstva, ki je bila na Gospodarskem razstavišču  v Ljubljani 3. 2. 2018.
• Izvedli smo zbor gospodarjev, na katerem je bila imenovana nova sestava organov GK PZS, novi načelnik je Valentin Rezar.
• Podelili smo 3 certifikate okolju prijazna planinska koča in 4 družinam prijazna planinska koča, vsem kočam, ki so pred štirimi leti
prejele certifikat OPPK in/ali DPPK, se je podaljšala veljavnost za naslednja štiri leta.
• Udeležili smo se sejma Natour Alpe-Adria, 31. 1.–3. 2. 2018, na katerem smo se predstavili skupaj s planinskimi organizacijami Avstrije
in Italije.
• V okviru sejma je potekal alpinistično-plezalni večer, podelitev priznanj najuspešnejšim v alpinizmu, športnem in lednem plezanju in
turnem smučanju za leto 2017, nagrado za življenjsko delo v alpinizmu sta prejela Rado Kočevar in France Zupan.
• 125 let organiziranega planinstva na Slovenskem smo 27. 2. obeležili s svečanim odprtjem novih prostorov PZS, vodstvo PZS se je tudi
srečalo s predsednikom vlade dr. Mirom Cerarjem.
• Podprli smo izvedbo že 12. festivala gorniškega filma, 26. 2.–4. 3. 2018.
• V času med obema sejama UO PZS so tekmovalni turni smučarji nastopili na evropskem prvenstvu in za slovenski pokal oz. na državnem prvenstvu (Zelenica Ski Raid). Najuspešnejša sta bila Nejc Kuhar in Luka Kovačič.
• Končal se je evropski pokal v tekmovalnem lednem plezanju, Jaka Hrast je bil skupno drugi, Maja Šuštar peta.
• Ledni plezalec Janez Svoljšak in športnoplezalni trener Gorazd Hren sta prejela Bloudkovo priznanje.
• Izpeljan je bil dobro obiskan seminar o modernih pristopih k treniranju športnih plezalcev.
• Med 5. in 11. marcem smo organizirali četrto srečanje mednarodnega projekta Plezanje za vse, ki se ga je v Planici udeležilo 90 predstavnikov iz šestih držav, poleg zimskih aktivnosti v gorah smo izpeljali več strokovnih predavanj in delavnic, dejavne so bile tudi
delovne skupine.
• Trenutno je v PZS včlanjenih 37.426 članov, lani v enakem časovnem obdobju jih je bilo 35.785, kar je 4,6 % več.
• V Švicarskem alpskem muzeju v Bernu smo sodelovali na predstavitvi knjige o slovenskem alpinizmu Alpski bojevniki.
• Izdali smo delovni zvezek Planinski zabavnik 2.
• Izvajamo anketo o oceni ekonomskih in drugih družbenih učinkov planinstva.
Ad. 3. Slovenski planinski muzej
Direktorica Gornjesavskega muzeja Jesenice Irena Lačen Benedičič je podala poročilo o delovanju Slovenskega planinskega muzeja v preteklem letu. V letu 2017 je Slovenski planinski muzej ustvaril presežek prihodkov nad odhodki, katerega nameravajo porabiti za izvajanje
in razvoj dejavnosti. Miro Eržen je povzel poslovno poročilo Ustanove Avgusta Delavca za leto 2017, kjer je navedeno, da je Ustanova
Avgusta Delavca več kot polovico leta porabila za oblikovanje in podpis Dogovora o poslovnem sodelovanju Ustanove in Slovenskega
planinskega muzeja, zato v letu 2017ni prispevala dodatnih finančnih sredstev za njegovo delovanje, seveda pa SPM brezplačno  uporablja
blagovno znamko SPM, ki je v lasti Ustanove. Eržen je kritično izpostavil odsotnost razvojne strategije Slovenskega planinskega muzeja(
oziroma vodstva Gornjesavskega muzeja  Jesenice, ki ga vodi), kar lahko vodi do njegovega  postopnega preoblikovanja v zgolj turistični
informacijski center.
Direktorica GMJ je odgovorila, da SPM ima svoje poslanstvo in vizijo.  
V razpravi sta sodelovala Danilo Škerbinek in Slavica Tovšak, ki je kot koordinatorka med PZS in SPM pohvalila konstruktivno sodelovanje
in bogat program dogodkov in razstav v SPM.
Ad. 4. Priprave na skupščino PZS 2018
a) Predlog za delovnega predsednika skupščine PZS
Bojan Rotovnik je za delovnega predsednika na Skupščini PZS 2018 predlagal Jožefa Bobovnika.
Razprave ni bilo.
SKLEP 3/15-03-2018: Upravni odbor PZS skupščini PZS za predsednika delovnega predsedstva skupščine PZS 2018 predlaga Jožefa
Bobovnika (PD Fram in voljeni član UO PZS).
Sklep je bil soglasno sprejet.
b) Spremembe in dopolnitve Statuta PZS
Damjan Omerzu je povzel, so spremembe in dopolnitve predvidene v 15 korekcijah posameznih členov,  od tega so najpomembnejši:
opredelitev strokovnih delavcev v športu, izvajanje programa za invalide in opredelitev izobraževanja odraslih.
RAZPRAVA: V razpravi sta sodelovala Danilo Škerbinek in Jurček Nowakk.
SKLEP 4/15-03-2018: Upravni odbor PZS na podlagi 71. člena Statuta PZS, po javni obravnavi, potrjuje predlog sprememb in dopolnitev statuta PZS in predlaga skupščini PZS sprejem spremenjenega in dopolnjenega Statuta PZS.
Sklep je bil soglasno sprejet.
c) Vsebinsko in finančno poročilo organov PZS za leto 2017
Matej Planko je povedal, da je bilo vsebinsko poročilo priloga gradivu. Za finančno poročilo se je končal revizijski pregled. Revizor je
izdal pozitivno mnenje. V finančnem poročilu izstopajo številke zaradi prodaje starih in nakupa novih poslovnih prostorov, tako da
poročilo ni primerljivo z leto 2016. Urša Mali je podala računovodsko poročilo k bilanci stanja in izkazu poslovnega izida za leto 2017: V
poslovnih knjigah se prihodki in stroški vodijo tudi po stroškovnih mestih, ločeno vodimo prihodke in odhodke za pridobitno in nepridobitno dejavnost. Redni letni popis je bil izveden po stanju na dan 31. 12. 2017. Komisija je popisala osnovna sredstva, nepremičnine,
drobni inventar, edicije, trgovsko blago, denarna sredstva, terjatve in obveznosti. Pri zalogah je bilo ugotovljenih nekaj manjših razlik.
Pri popisu denarnih sredstev, terjatev in obveznosti je bilo ugotovljeno, da se popisano stanje ujema s knjigovodsko vrednostjo. Bilanca
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stanja: Vrednost neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev  se  je glede na leto 2017 povečala za 54 % kot posledica obračunane
amortizacije, izločitev in novih nabav. Največji vpliv na rast ima novo nabavljena nepremičnina - poslovni prostori društva. Vrednost
vseh zalog na 31. 12. 2017  se je v primerjavi s stanjem na dan 31. 12. 2016 zmanjšala za 50 %. Terjatve so izkazane kot kratkoročne in
dolgoročne. Kratkoročne poslovne terjatve so se glede na stanje konec leta 2016 zmanjšale za 30 %. Denarna sredstva so v primerjavi s
preteklim letom večja za 26 %. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve zajemajo vnaprej plačane stroške in so se povečale za 31 %. Presežek prihodkov v bilanci stanja na dan 31. 12. 2017 povečuje društveni sklad, porablja pa se za delovanje društva. Glede na zadnji dan
leta 2016 se je povečal za 98 %.
Skupna vrednost dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev na zadnji dan leta 2017 je glede na primerjano stanje nižja za 13 %. Kratkoročne
pasivne časovne razmejitve so se v primerjavi s preteklim obdobjem zvišale za 39 %.
Čisti prihodki od prodaje so v primerjavi s preteklim obdobjem narasli za 8 %.  Drugi poslovni prihodki so v primerjavi s preteklim letom
močno narasli, predvsem na račun razlike pri prodaji nepremičnine.
Zmanjšale so se vrednosti zalog. Poslovni odhodki  so se povečali za 17 %. Glede na leto 2016 so narasli tako finančni odhodki kot tudi
drugi odhodki. Za leto 2017 je zabeležen presežek prihodkov nad odhodki v vrednosti 263.839,42 €, davek od dohodkov pravnih oseb je
obračunan v vrednosti 28.627,19 €. Tako znaša čisti presežek prihodkov obračunskega obdobja 235.212,23 €.
Letno računovodsko poročilo je pregledala revizijska hiša BDO in podala mnenje, ki ste ga prejeli na seji. Poslovanje je pregledal tudi
nadzorni odbor.
RAZPRAVA: Miro Mlinar je dal predlog, da se pri finančnem delu za skupščino doda redakcijsko poročilo, da je znesek 235.000 eur zaradi
prodaje prostorov. Danilo Škerbinek je mnenja, da dobijo člani UO PZS poročilo nadzornega obora in revizije prepozno. Dejavnost Odbora
za usposabljanje in preventivo ni zadovoljivo, ne koristijo dobre prakse planinskih organizacij v Alpah na tem področju dela, v poročilu
Odbora gore in varnost je naveden opis njihovih nalog, ne pa delo, katerega ne izvajajo. Pogreša tudi analizo vzroka gorskih nesreč, kar je
pogoj za kvalitetno preventivno delo. Manja Rajh je pohvalila pripravljena finančna poročila, zanimal pa jo je strošek kombija in marketinških aktivnosti. Pojasnila je podal generalni sekretar.
SKLEP 5/15-03-2018: Upravni odbor PZS na podlagi točke a) prvega odstavka 32. člena Statuta PZS soglaša s finančnim poročilom
PZS za leto 2017 in predlaga skupščini PZS, da ga potrdi.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 6/15-03-2018: Upravni odbor PZS soglaša z vsebino poročil organov PZS za leto 2017 in jih posreduje skupščini v potrditev.
Vsebinska poročila za leto 2017 bodo objavljena na spletni strani PZS, PD pa v tiskani obliki prejmejo Letopis PZS 2017, kjer bodo
predstavljeni bistveni poudarki iz poročil za leto 2017.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 7/15-03-2018: Upravni odbor PZS potrjuje predlog sklepa za skupščino: Skupščina PZS potrjuje vsebinsko in finančno poročilo PZS za leto 2017.
Sklep je bil soglasno sprejet.
d) Poročilo Nadzornega odbora PZS
Andrej Brvar je pohvalil dobro poslovanje in sanacijo zalog ter dodal, da se prodaja starih poslovnih prostorov in nakup novih izrazito
pozna pri finančnih izkazih za leto 2017. Izkazan je znaten presežek prihodkov nad odhodki in posledično odmerjen davek na dobiček.
Za naslednji mandat je izpostavil, da se je v nekaj letih struktura prihodkov PZS korenito spremenila. Delež javnih sredstev se je zmanjšal
iz nekdanjih 40% na okrog 25%. Razveseljivo je, da je PZS  izpad javnih sredstev nadomeščala z povečevanjem prihodkov iz pridobitnih
dejavnosti. Ker so sredstva Ministrstev in Fundacije za šport navsezadnje tudi odraz družbenega vpliva Planinske zveze Slovenije predlaga,
da Upravni odbor PZS z vso resnostjo razpravlja o tem in sprejme ustrezne zaključke.  NO PZS ocenjuje, da vodstvo solidno obvladuje
finančno situacijo. Obveznosti se plačujejo v skladu z roki oziroma zamudo, ki je manjša od povprečne zamude plačevanja obveznosti v
Sloveniji. Posamezne komisije nadaljujejo z sanacijo (pokrivanjem primanjkljaja iz preteklih let). Kot izrazito dober ukrep za  finančno
disciplino porabnikov sredstev v PZS Nadzorni odbor izpostavlja prenašanje salda (pozitivnega in negativnega) skozi proračunska leta.
e) Okvirni vsebinski in finančni program dela PZS za leto 2019
Bojan Rotovnik je povedal, da so programi dela priloga gradivu.
RAZPRAVA: Matej Planko je povedal, da smo se 14 dni nazaj prijavili na razpis ESS za usposabljanja, skupaj z OKS. V kolikor bomo uspešni, bomo prejemali dodatna finančna sredstva v vrednosti 100.000 eur naslednja štiri leta. Valentin Rezar je povedal, da so pomotoma iz
gradiva izpadli predlogi za program dela 2018, ki pa ni predmet današnje razprave.
SKLEP 8/15-03-2018: Upravni odbor zadolži Gospodarsko komisijo, da skupaj z vodstvom PZS obravnava sprejeta dopolnila k
programu dela komisije za leto 2018, ki so bili sprejeti na Zboru gospodarjev 2018 in pripravi stališče za obravnavo na naslednji seji
Upravnega odbora.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 9/15-03-2018: Upravni odbor PZS točke na podlagi točke a) prvega odstavka 32. člena Statuta PZS potrjuje okvirni finančni
program dela PZS za leto 2019 in predlaga skupščini, da ga potrdi.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 10/15-03-2018: Upravni odbor PZS potrjuje predlog sklepa za skupščino: Skupščina PZS potrjuje okvirni finančni načrt
za leto 2019 in pooblašča upravni odbor PZS, da sprejme podrobni finančni načrt za leto 2019 po posameznih dejavnostih oz. po
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stroškovnih mestih. Skupščina PZS pooblašča upravni odbor PZS, da finančni načrt za leto 2019 spremlja in ga na podlagi rebalansa
uskladi z dejanskimi prihodki in odhodki.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 11/15-03-2018: Upravni odbor PZS potrjuje okvirni vsebinski program dela PZS za leto 2019 in predlaga skupščini, da ga potrdi.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 12/15-03-2018: Upravni odbor PZS potrjuje predlog sklepa za skupščino:
Skupščina PZS sprejema okvirni vsebinski program dela PZS za leto 2019 in pooblašča, da na podlagi okvirnih programov:
- komisije z zbori dejavnosti in MDO PD sprejmejo podroben program dela posamezne dejavnosti za leto 2019, soglasje k programu
mora podati upravni odbor PZS,
- upravni odbor PZS, na predlog organov PZS brez zborov dejavnosti, sprejme podrobne programe dela PZS na posameznih področjih za leto 2019.
- na podlagi sprejetih programskih smernic PZS za mandat 2018-2022, Upravni odbor PZS na predlog predsednika PZS sprejme
podrobni program na splošnem področju dela PZS za leto 2019.
Pri sprejemanju podrobnega vsebinskega programa dela za leto 2019 morajo organi upoštevati finančni načrt za leto 2019.
Sklep je bil soglasno sprejet.
f) Poročilo Volilne komisije PZS
Predsednica volilne komisije PZS Antonija Valenčič je povedala, da so prejeli 12 kandidatur za člane UO PZS, 1 kandidaturo za predsednika NO PZS, 5 kandidatur za člane NO PZS, ter 13 prijav za predsednike MDO PD. 1 kandidat se je istočasno prijavil za člana UO PZS
ter predsednika MDO PD, zato predlaga Pravnem odboru, da pri naslednjem razpisu doda pogoj, da se lahko kandidira le za eno mesto.
RAZPRAVA: Danilo Škerbinek je vprašal predsednico volilno komisije, ali evidentirani kandidati ustrezajo pogojem. Zanimalo ga je
tudi, kdaj bo znana vizija bodočega predsednika, prejel pa je odgovor, da bo vizija podana v gradivu, ki bo poslano 30 dni pred skupščino.
g) Poročilo o selitvi poslovnih prostorov
Matej Planko je povzel kronologijo prodaje starih prostorov PZS in nakupa novih, o katerem je bil UO PZS tekoče obveščen že med letom.
Skupščina PZS je 12. aprila 2017 v Ajdovščini soglasno potrdila idejo o prodaji poslovnih prostorov na Dvorakovi 9 in nakupu novih
prostorov, ki bodo funkcionalnejši, dostopnejši in bodo imeli dovolj parkirnih prostorov. Na 16. seji UO PZS, dne 8. 6. 2017 v Litiji je bil
predstavljen izbor postopek izbora novih prostorov in soglasno sprejeti sklep, da se strinja z nakupom prostorov na naslovu Ob železnici 30a.
Na podlagi tega smo dne 28. 6. 2018 oddali zavezujočo ponudba podjetju Heta. Prodajna pogodba je bila podpisana 6. 11. 2017, pri notarju
pa dokončno overjena 27. 11. 2017. Primopredajo prostorov smo izvedli 28. 11. 2017. 1. 12. 2017 so prvi izvajalci že začeli s pripravami za
delo. Do konca leta je bilo glavnina obrtniških del zaključena, prav tako je bilo dobavljenega že nekaj pohištva.
V januarju smo nadaljevali in v večini zaključili do 25. 1. 2018, ko je v novih prostorih že izvedena seja UO PZS. Andrej Brvar je dodal, da
je bil NO PZS seznanjen s postopki in ni imel pripomb.
Razprave ni bilo.
Ad. 6. Informacija o projektu izgradnje nove planinske koče na Korošici
Miro Eržen je za uvod povedal, da je delovna skupina za pomoč pri izgradnji nove planinske koče na Korošici že poročala na 18. in 19.
seji UO. V vmesnem obdobju od zadnje seje UO, se je gradbeni odbor PD Celje-Matica ukvarjal z različnimi aktivnostmi (izdelava idejne
zasnove nove koče, na predlog PZS se je sestal tudi s predstavniki PD Vrhnika, ki so predstavili svoj model zbiranja finančnih sredstev itd.
Osnovni razlog za čim hitrejšo izgradnjo je lokacija koče v visokogorju in na trasi SPP, brez koče na tem območju pa bo planinska in gorniška dejavnost močno omejena in na daljši rok obsojena na nazadovanje, s čimer se bo tudi zmanjšala turistična in razvojna privlačnost
celega območja. Izgradnja nove koče na Korošici je in mora biti na prvem mestu interes celotne slovenske planinske javnosti, med katero
prvenstveno prištevamo člane PZS. Finančna realizacija takega projekta močno presega možnosti PD Celje-Matica kot tudi PZS, zato bo
potrebno tesno sodelovanje pri iskanju dodatnih virov za izgradnjo nove koče. Razmislek o širši solidarnostni akciji znotraj PZS gre pri tem
v nekoliko širši okvir oblikovanja planinskega sklada, iz katerega bi lahko črpali sredstva za razreševanje takšnih ali podobnih primerov tudi
v bodoče, ne samo na področju planinskih koč pač pa tudi na ostalih dejavnostih PZS. Predlagajo, da se prispevki vseh članov planinske
organizacije, ki bi se stekali v ta sklad, zberejo iz namenskega, dodatno namenjenega deleža članarine, ki ga vsako leto določi UO, skupaj s
članarino. UO tudi vsako leto predlaga skupščini namen in višino porabe tako zbranih sredstev.
Predsednik PD Celje Matica Mirko Doberšek je predstavil delo društva zadnjih 10 let, iz katerega je razvidno, da je bil Kocbekov dom na
Korošici pred požarom popolnoma obnovljen. Sedanji cilj je zgraditi sodobno, samo-oskrbovano planinsko kočo, ki bi bila zgrajena čim
hitreje.
Razvila se je obsežna razprava, v kateri je bila večina mnenja, da se je potrebno z dvigom članarine za leto 2019 aktivno vključiti za izgradnjo nove koče na Korošici, dvomi pa so bili glede povečanja članarine tudi za prihodnja leta. Škerbinek predlaga, da se za koriščenju tako
zbranih sredstev pripravi poseben dokument, pri projektiranju nove koče na Korošici pa koristi tudi rezultate nedavne študije  CAA o
gradnji visokogorskih planinskih postojank.
SKLEP 13/15-03-2018: Upravni odbor PZS predlaga skupščini, da se članarina PZS za leta 2019 za vse kategorije članstva, razen za
P+O, poveča za namenski prispevek v višini 1,00 €. Prispevek ni predmet delitvenega razmerja članarine, kot ga opredeljuje 24. člen
Statuta PZS, ampak se nameni za gradnjo novega Kocbekovega doma na Korošici v okviru določil dogovora, ki ga v ta namen skleneta
PZS in PD Celje - Matica. S strani PZS je pogoj za sklenitev predhodno soglasje UO PZS k vsebini dogovora. Društva se pozove, naj
poskušajo v sklad prispevati vsaj toliko sredstev, kolikor imajo članov P+O.
Sklep je bil soglasno sprejet.
OBVESTILA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
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Predsednik PZS Bojan Rotovnik je pozval člane UO PZS, da po svojih zmožnostih donirajo sredstva za izgradnjo nove koče.
Sledil je 15-minutni odmor.
Po odmoru je bilo še vedno prisotnih 21 članov z glasovalno pravico, kar pomeni 91,3 % sklepčnost.
Ad. 10. Tematike komisij in odborov
a) Soglasje k novim planinskim potem
Igor Mlakar je povzel, da je Komisija za planinske poti obravnavala vlogo PD Vipava za odprtje novega odseka zelo zahtevne planinske poti
''Tura Direkt'', ki je vzporedna zelo zahtevni poti na Gradiško Turo.
SKLEP 14/15-03-2018: Upravni odbor PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije za planinske poti soglaša,
da Planinsko društvo Vipava odpre in je skrbnik novega odseka zelo zahtevne planinske poti »Tura Direkt« in se novo planinsko pot
vnese v evidenco planinskih poti Planinske zveze Slovenije. Pri označitvi mora PD Vipava upoštevati določbe Zakona o planinskih
poteh. Po vzpostavitvi prostorskega prikaza poti, posreduje PZS podatke v potrditev pristojnim ministrstvom.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Igor Mlakar je predstavil tudi vlogo PD Lovrenc na Pohorju za prestavitev kontrolne točke s Koče na Klopnem vrhu na sam Klopni vrh, ki
je oddaljen 10 min.
SKLEP 15/15-03-2018: Upravni odbor PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije za planinske poti soglaša,
da se kontrolno točko Koča na Klopnem vrhu prestavi na Klopni vrh.
Sklep je bil soglasno sprejet.
b) Poročilo z zbora gospodarske komisije
Novi načelnik Gospodarske komisije Valentin Rezar je predstavil dogajanje na zboru gospodarjev, ki je potekal 3. februarja 2018 v okviru
sejma Natour Alpe-Adria v Ljubljani. Obravnavali so običajne dokumente Gospodarske komisije PZS (poročila o delu, finančno poročilo
in program dela ter finančni načrt). Posebnih tem zbor ni obravnaval. Je pa tokratni zbor razrešil dosedanjo sestavo in izvolil novo sestavo
organov gospodarske komisije. Razprave ni bilo.
SKLEP 16/15-03-2018:Upravni odbor PZS na podlagi točke c) prvega odstavka 32. člena Statuta PZS, daje soglasje k izvolitvi Valentina
Rezarja (PD Radovljica) za načelnika GK PZS in za člane IO GK PZS: Janko Arh (PD Bohinjska Bistrica), Miran Černe (PD Nova
Gorica), Drago Dretnik (PD Mežica), Anton Klinc (PD Oplotnica), Marjan Kozmus (PD Laško), Aleš Požar (PD Postojna), Roman
Resnik (PD Kamnik) in Ivan Rupnik (PD Cerkno), ki so bili izvoljeni na Zboru gospodarjev, 3. februarja 2018.
Sklep je bil soglasno sprejet.
c) Poročilo z zbora Komisije za varstvo gorske narave
Ana Kreft je povedala, da je zbor potekal 10. marca 2018 v prostorih izobraževalnega zavoda Grm Novo mesto - Center biotehnike in turizma. Udeležba je bila 52 %. Zbor odsekov je soglasno potrdil poročilo o delu KVGN in finančno poročilo KVGN za leto 2017, program
dela in finančni načrt KVGN za leto 2018 ter okvirni program dela za leto 2019.  Zbor je bil volilni. Podeljene so bile štiri diplome dr. Angele
Piskernik za prizadevno delo na področju varstva gorske narave. Irena Mrak je prejela Zlati častni znak za zaslužno in uspešno delo v planinski organizaciji. Pred zborom je potekalo licenčno izpopolnjevanje varuhov gorske narave. Udeležilo se ga je 34 varuhov gorske narave.
SKLEP 17/15-03-2018: Upravni odbor PZS na podlagi točke c) prvega odstavka 32. člena Statuta PZS, daje soglasje k izvolitvi Marijana Denša (PD Nazarje) za načelnika KVGN PZS in za člane IO KVGN PZS: Janez Bizjak (PD Dovje Mojstrana), Sabina Francek
Ivović (OPD Koper), Danijela Jakomini (PD Skalca Hoče Slivnica), Ana Kreft (PD Vrhnika), Olga Kržan (PD Brežice), Kristina
Veber (PD Kamnik) in Franka Zega (PD Nova Gorica), ki so bili izvoljeni na Zboru Komisije za varstvo gorske narave, 10. marca 2018.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 5. Poročilo delovne skupine za analiziranje predlogov alternativnih virov financiranja društvene dejavnosti
Igor Oprešnik je predstavil predloge alternativnih virov financiranja društvene dejavnosti, ki so: prva raven: državnega pomena oz. raven
PZS (javne prireditve, prispevek pri prenočevanju, proračunska sredstva…), druga raven: regionalnega pomena (skupno delo večih PD
in občin) in tretja raven lokalnega pomena (članarina, donatorji, sponzorji, del dohodnine članov…). Rešitve bi lahko dosegli z dobrimi
programi društev, jasno vizijo, ovrednotenimi kratkoročnimi, srednjeročnimi in dolgoročnimi programi, povezovanje več interesentov
v en skupen projekt…
Razvila se je širša razprava članov. Predsednik PZS je pozval člane, naj do 23. 3. 2018 posredujejo svoje pripombe, katere bo delovna skupina
obravnavala skupaj z vodstvom PZS na sestanku, ki bo 28.2.. Pred Skupščino PZS bo tudi delavnica na to temo.
Ad. 7. Informacija o aktivnostih delovne skupine Planinstvo za invalide
Jurček Nowakk je na kratko predstavil aktivnosti delovne skupine za leto 2017. Skupina je imela 6 srečanj, izpeljali so pilotno usposabljanje Planinstvo za invalide z 21 slušatelji, organizirali so 4 pohode za invalide/OPP, na javnem razpisu Ministrstva za zdravje so pridobili
11.280,00 EUR, izdali so Dnevnik in planinec v 1000 izvodih in priročnik IN planinec v 200 izvodih, sestavili so osnutek Učbenika IN
planinec, prijavili so se na 6 razpisov… Razprave ni bilo.
Ad. 8. Analiza izvajanja Zakona o planinskih poteh
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Damjan Omerzu je predstavil analizo izvajanja Zakona o planinskih poteh, katero je izvedel CNVOS.  Podlaga za analizo so podatki o
izvajanju zakona pridobljeni na MIZŠ, GURS, MOP, IOP in IKGLR, tehnični podatki s strani PZS in izvedeno anketo PZS za skrbnike
pl. poti leta 2016. Iz analize je bilo ugotovljeno, da se zakon delno izvaja. Delo, ki ga bo potrebno še opraviti: vris planinskih poti v Zbirni
kataster gospodarske javne infrastrukture (po 1. 6. 2018) - GURS/MOP, pridobitev potrdila o izpolnjevanju pogojev za skrbnike – MIZŠ,
pridobitev potrdila o skladnosti kategorizacije planinskih poti – MIZŠ, sklenitev skrbniških pogodb – PZS/PD in zagotoviti sistemski vir
za sofinanciranje skrbništva.
Razprave ni bilo.
Ad. 9. Informacija o obisku planinskih koč v letih 2012 – 2017
Bojan Rotovnik je povzel obiske planinskih koč v zadnjih petih letih: začetek: 31.3.2012 (Rudijev dom), zaključek 28.10.2017 (Andrejev
dom). Obiskovalci so bili predstavniki PZS: predstavnik vodstva, predstavnik komisije in strokovni sodelavec, ter tudi v sklopu obiska
predstavnika svetovalne pisarne ali ogleda za certifikat. Potekale so izmenjave informacij, podrobnejše spoznavanje poslovanja pl. koč,
pridobivanje podatkov skozi vprašalnik… Obiskali so 130 pl. koč od skupno 164, kar pomeni 79 %.
S pomočjo vprašalnika so pridobili koristne informacije, katere bo PZS koristno uporabila za podatkovne zbirke PZS in za lažje načrtovanje
aktivnosti PZS na področju planinskega gospodarstva.
Ad. 11. Izbris neaktivnih društev
Predsedniki pristojnih MDO PD so podali pozitivno mnenje za izbris društev iz članstva PZS.
SKLEP 18/15-03-2018: Upravni odbor na podlagi 21. člena Statuta PZS sprejema sklep o izbrisu Planinskega društva Brkini (MDO
PD Primorske), matična številka 4031067000, iz članstva PZS.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 19/15-03-2018: Upravni odbor na podlagi 21. člena Statuta PZS sprejema sklep o izbrisu Planinskega društva Kres (MDO
PD Ljubljana), matična številka 5278384000, iz članstva PZS.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 20/15-03-2018: Upravni odbor na podlagi 21. člena Statuta PZS sprejema sklep o izbrisu Planinskega društva Prevorje (Savinjski MDO PD), matična številka 5978335000, iz članstva PZS.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 21/15-03-2018: Upravni odbor na podlagi 21. člena Statuta PZS sprejema sklep o izbrisu Rekreacijskega planinskega ga
društva Dolga pot Dravograd (MDO PD Koroške), matična številka 5256666000, iz članstva PZS.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 22/15-03-2018: Upravni odbor na podlagi 21. člena Statuta PZS sprejema sklep o izbrisu Planinskega društva Mariborski tisk
Maribor (MDO PD Podravja), matična številka 5121426000, iz članstva PZS.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 12. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora
Pod to točko ni bilo prijav.
Ad. 13. Razno
Marinka Koželj Stepic prosi za pisno pojasnilo, ali PZS aktivno sodeluje pri pripravi zakonov, ki zajemajo planinsko dejavnost. Miro Mlinar
je predlagal, da se pozove društva, naj svojim zaslužnim članom podarijo naročnino na PV. Opozoril je tudi na slabo kvaliteto papirnatih zemljevidov, zato predlaga, da se PZS usmeri bolj v plastificirane. Igorja Oprešnika je zanimal popust AS kluba pri članarini. Jurček
Nowakk je pripomnil, da PZS nima urejenih sanitarij za invalide. Danilo Škerbinek je povedal, da je pri županu MOL vložena pobuda za
poimenovanje ulice po dr. Mihi Potočniku.
SKLEP 23/15-03-2018: Upravni odbor PZS izdaja soglasje pravilniku MDO PD Notranjske.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Predsednik PZS Bojan Rotovnik se je za konec seje vsem zahvalil za sodelovanje in skupno pot v zadnjih štirih letih.
Seja je bila zaključena ob 22.00.
Zapisala:
Saša Sitar,
poslovna sekretarka PZS
Matej Planko, 									
generalni sekretar PZS								
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Bojan Rotovnik,
predsednik PZS
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ZAPISNIK
1. seje Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije, ki je bila v četrtek, 31. maja 2018, ob 16.30 uri, v prostorih PZS, Ob železnici
30a, Ljubljana.
PRISOTNI:
Predsednik: Jože Rovan.
Podpredsedniki: Miro Eržen, Irena Mrak, Martin Šolar in Roman Ponebšek.
Voljeni člani UO: Bojan Rotovnik, Uroš Kuzman, Brigita Čeh, Jožef Bobovnik, Aldo Zubin, Danilo Kete in Anton Progar.
Predsedniki (oz. namestniki) MDO PD: Igor Oprešnik (MDO PD Podravja), Jože Prah (MDO PD Zasavja), Mirko Tovšak (MDO PD
Koroške), Štefan Kozak (MDO PD Pomurja), France Benedik (MDO PD Gorenjske), Dušan Plesničar (MDO PD Posočja), Jurček Nowakk
(MDO PD Kamniško Bistriškega območja), Ana Žehelj (namestnica Savinjski MDO PD), Marinka Koželj Stepic (MDO PD Ljubljane),
Miro Mlinar (MDO PD Notranjske), Marija Kuhar (MDO PD Primorske) in Franc Janež (namestnik MDO PD  Dolenjske in Bele Krajine)
Načelniki (oz. namestniki) komisij PZS z zborom dejavnosti: Aleš Pirc (Komisija za športno plezanje), Peter Bajec (Komisija za alpinizem), Barbara Bajcer (Mladinska komisija), Bogdan Seliger (Komisija za planinske poti), Iztok Cukjati (namestnik Komisije za gorske
športe), Valentin Rezar (Gospodarska komisija) in Atila Armentano (Komisija za turno kolesarstvo)
Predsednik nadzornega odbora: Franc Ekar.
Strokovna služba PZS: Matej Planko (generalni sekretar PZS), Damjan Omerzu (strokovni sodelavec PZS), Saša Sitar (poslovna sekretarka
PZS), Manca Čujež (predstavnica PZS za odnose z javnostmi) in Urša Mali (strokovna sodelavka za računovodstvo).
Vabljeni: Antonija Valenčič (predsednica Volilne komisije PZS).
Opravičeno odsotni: Manja Rajh (Savinjski MDO) in Rudolf E. Skobe (MDO Dolenjske in Bele Krajine).
Zbrane je pozdravil predsednik Planinske zveze Slovenije Jože Rovan in jim zaželel dobrodošlico. Povedal je, da je prisotnih 24 članov UO
PZS z glasovalno pravico, kar pomeni 100 % sklepčnost.
Pod točko 14. v roku ni prišlo najav, pod točko 15. pa sta teme najavila Jurček Nowakk in Matej Planko.
SKLEP 1/31-05-2018: Upravni odbor PZS potrjuje dnevni red 1. seje.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SPREJET DNEVNI RED:
1. Poročilo z volilne skupščine z dne 21. 4. 2018
2. Oblikovanje novega upravnega odbora in potrditev mandatov članic in članov
3. Informacija o načinu dela upravnega odbora
4. Pregled zapisnika 20. seja Upravnega odbora PZS, z dne 15. 3. 2018
5. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS
6. Imenovanja in ugotovitveni sklepi
7. Rebalans finančnega načrta PZS 2018
8. Tematike s področja planinskega planinskih poti
a) Informacija o Zboru markacistov
b) Soglasje k imenovanju načelnika in članov IO KPP
c) Spremembe v katastru planinskih poti
9. Izbris Koče na Klopnem vrhu iz registra planinskih objektov
10. Tematika s področja alpinizma
a) Informacija o Zboru alpinistov
b) Soglasje k imenovanju načelnika in članov IO KA
11. Tematika s področja turnega kolesarjenja
a) Informacija o Zboru turnih kolesarje
b) Soglasje k imenovanju načelnika in članov IO KTK
12. Informacija o Zboru športnih plezalcev
13. Termini osrednjih dogodkov PZS v letu 2019
14. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora
15. Razno
Ad. 1. Poročilo z volilne skupščine z dne 21. 4. 2018
Jožef Bobovnik je podal poročilo s skupščine, katera je potekala brez posebnosti. Vse je bilo zapisano v zapisniku. Matej Planko se je zahvalil
PD Šoštanj za organizacijo in pohvalil dobro udeležbo delegatov. Razprave ni bilo.
Ad. 2. Oblikovanje novega upravnega odbora in potrditev mandatov članic in članov
Antonija Valenčič je povzela poročilo volilne komisije in podala sklep v glasovanje. Razprave ni bilo.
SKLEP 2/31-05-2018: Upravni odbor PZS na podlagi 4. člena Poslovnika UO PZS, ugotavlja sestavo Upravnega odbora PZS v mandatu 2018 – 2022:
• Predsednik: Jože Rovan,
• Podpredsedniki: Miro Eržen, Irena Mrak, Martin Šolar in Roman Ponebšek,
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•

na skupščini PZS izvoljeni člani UO PZS: Bojan Rotovnik, Uroš Kuzman, Brigita Čeh, Jožef Bobovnik, Aldo Zubin, Danilo Kete
in Anton Progar
• predsedniki MDO PD, izvoljeni na sestankih MDO PD pred skupščino: Igor Oprešnik (MDO Podravja), Jože Prah (MDO Zasavja),
Mirko Tovšak (MDO Koroške), Štefan Kozak (MDO Pomurja), France Benedik (MDO Gorenjske), Dušan Plesničar (MDO Posočja),
Jurček Nowakk (MDO Kamniško Bistriškega območja), Manja Rajh (Savinjski MDO), Marinka Koželj Stepic (MDO Ljubljane),
Miro Mlinar (MDO Notranjske), Marija Kuhar (MDO PD Primorske) in Rudolf E. Skobe (MDO Dolenjske in Bele Krajine).
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 3. Informacija o načinu dela upravnega odbora
Jože Rovan je predstavil način dela in sodelovanja upravnega odbora, ki bo potekalo tako, kot do sedaj. Seje bodo 4-5 krat letno ob četrtkih
popoldan, gradivo bo poslano članom UO PZS in NO PZS v rokih kot določa poslovnik. Seje se snemajo, posnetek se hrani 2 leti. Odpravke
sklepov se pošlje v roku 30 dni po seji. Pravilniki se bodo obravnavali v dveh fazah, na sejo naj udeleženci pridejo pripravljeni. Druga seja
UO PZS bo predvidoma 20. 9. 2018 in tretja 15. 11. 2018.
Matej Planko je dodal, da bodo novi predsedniki MDO PD in načelniki komisij in odborov PZS dobili dostop do Naveze. Razprava: Igor
Oprešnik je prosil, da se zadnje gradivo pošlje vsaj 6 dni pred sejo, da ga lahko v MDO PD obravnavajo.
Ad. 4. Pregled zapisnika 20. seja Upravnega odbora PZS, z dne 15. 3. 2018
Matej Planko je povedal, da so pripombe na zapisnik podali Ana Kreft, Miro Mlinar, Miro Eržen in  Danilo Škerbinek, katere so bile smiselno upoštevane.
SKLEP 3/31-05-2018: Upravni odbor PZS potrjuje zapisnik 20. seje upravnega odbora z dne 15.3.2018.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 5. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS
Matej Planko je predstavil glavne poudarke v obdobju od pretekle seje UO PZS:
• Organizirali smo novinarsko konferenco pred začetkom tekmovalne sezone v športnem plezanju, ki so jo slovenski tekmovalci odlično
začeli z medaljami skoraj na vsaki tekmi.
• Organizirali smo redno letno in volilno skupščino PZS v Šoštanju, na kateri je bilo izvoljeno novo vodstvo.
• Skupaj z društvi iz Primorske smo na Krasu organizirali orientacijsko ligo SPOT 2018  z zaključkom v Komnu
• Sodelovali smo pri organizaciji slovesnega vstopa Jezerskega v mrežo Gorniške vasi, PZS je nacionalni nosilec tega mednarodnega projekta.
• Organizirano je bilo državno prvenstvo osnovnih in srednjih šol v športnem plezanju.
• Medijem smo predstavili projekt OSP – Opremimo slovenska plezališča.
• Sodelovali smo na 2. mednarodnem tekmovanju Triglav The Rock Ljubljana.
• Sodelovali smo na 23. slovenskih dnevih knjige v Ljubljani.
• Udeležili smo se tradicionalnega srečanje vodstev HPS in PZS, ki je tokrat bilo na Krasnem na Hrvaškem.
• Udeležili smo se redne skupščine IFSC v Innsbrucku (Avstrija) in BMU, ki je bila tokrat v Bursi (Turčija).
• Izvedli smo spletno anketo za planinska društva.
• Objavili smo razpis s področja planinskega gospodarstva - koriščenje helikopterskih prevozov za ekološko sanacijo planinskih koč.
• Objavili smo razpis za sofinanciranje planinskih taborov.
• Tudi letos bo mogoče od 1. 6. do 30. 9. 2018 na Petrolovih bencinskih servisih  kupiti članarino PZS.
• Licenčna usposabljanja za vodnike so v glavnem zaključena. Druga usposabljanja so v polnem teku.
• Začeli sta se akciji Gremo v hribe in Očistimo naše gore, pri katerih sodeluje tudi PZS, letos z večjim poudarkom na planinskih poteh
in delu markacistov.
• Izvedli smo 3. seminar za oskrbnike planinskih koč, ki sta ga organizirala GK in Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled.
• Izvedeni so bili zbori KA, KŠP, KTK in KPP, po katerih imajo KA, KTK in KPP novo vodstvo.
• S tekmo na Okrešlju se je končal slovenski pokal v turnem smučanju.
• KTK skupaj s KGK Volja iz Skale izvaja šolo turnega kolesarjenja v Ljubljani, v prostorih PZS, šolo financira Športna zveza Ljubljane
• Delovna skupina Planinstvo za invalide/OPP je prejela priznanje za promocijo učenja in znanja odraslih.
• Sodelovali smo na okrogli mizi Okolju prijazen turizem: pritiski, dobre prakse in smernice UP FTŠ Turistice v Portorožu.
• Pridobili smo generalnega sponzorja za reprezentance v športnem plezanju, to je Prva osebna zavarovalnica.
• Parlamentarnim političnim strankam smo poslali vprašanja vezana na tematiko planinstva.
• Pripravili smo navodila kako implementirati Uredbo o varovanju osebnih podatkov.
• Slovenija planinari – sofinancirali smo prib. 50 dogodkov v vrednosti 200 – 500 eur.
• Povabilo na Dan slovenski planinskih doživetij, ki bo 16. 6. 2018 na Rogli.
Miro Eržen je predstavil mednarodno mrežo Gorniških vasi (Bergsteigerdörfer) kjer združuje kraje, ki svoj turizem razvijajo na temeljih
gorniške tradicije, predvsem pa osnovnih gorniških dejavnosti, brez velike turistične infrastrukture in s trajnostnim pristopom. Gorniške
vasi tako na poseben način izpolnjujejo cilje Alpske konvencije, ki stremi k trajnostnemu razvoju v celotnem alpskem prostoru. Projekt
vodijo planinske zveze Avstrije (ÖAV), Nemčije (DAV), Južne Tirolske (AVS), Italije (CAI) in Slovenije (PZS). Na sončni strani Alp je nosilec
projekta Planinska zveza Slovenije, podpirata pa ga Ministrstvo za okolje in prostor, ki skrbi za izvajanje Alpske konvencije v Sloveniji, in
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Trenutno je vključenih 25 krajev v Avstriji, na Bavarskem, Južnem Tirolskem, v Italiji in
Sloveniji, kjer je pionir gorniških vasi Jezersko, letos pa vstopajo še nemški Kreuth, južnotirolski Lungiarü in italijanski Val di Zoldo. Prva
pri nas je vstopila Občina Jezersko 26. maja 2018 v okviru Dneva Alpske konvencije in se tako skupaj s Planinsko zvezo Slovenije zavezala
trajnostnemu turizmu, osnova katerega je gibanje v gorskem svetu na osnovi lastnih moči in brez velike tehnične infrastrukture, z odgovornim odnosom do narave in spoštovanjem kulturne in naravne dediščine kraja.
OBVESTILA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
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Jurček Nowakk se je v imenu Delovne skupine Planinstvo za invalide/OPP zahvalil bivšemu vodstvu PZS in jim izročil zahvale. Predal je
tudi prejeto priznanje za promocijo učenja in znanja odraslih 2017.
Ad. 6. Imenovanja in ugotovitveni sklepi
Jože Rovan je v glasovanje podal sklepe:
SKLEP 4/31-05-2018: Upravni odbor PZS na predlog predsednika PZS ter na podlagi 32. člena Statuta PZS, izdaja soglasje k imenovanju Mateja Planka za generalnega sekretarja PZS.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 5/31-05-2018: Upravni odbor PZS na podlagi 32. člena Statuta PZS in na predlog predsednika PZS imenuje Odbor za usposabljanje in preventivo PZS v sestavi: Uroš Kuzman (PD Velenje), Franc Kadiš (PD Dravograd), Nejc Pozvek (Posavski alpinistični
klub), Matevž Bizjak (PD Rašica), Sandi Kelnerič (PD Onger Trzin), Tadej Debevec (PD Rašica). Upravni odbor PZS se seznani, da bo
predsednik PZS na podlagi 28. in 35. člena Statuta PZS članom odbora, ko bodo imenovani, za vodjo odbora predlagal Uroša Kuzmana.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 6/31-05-2018: Upravni odbor PZS na podlagi 32. člena Statuta PZS in na predlog predsednika PZS imenuje Odbor za članstvo
PZS v sestavi: Tone Jesenko (PD Brežice), Aldo Zubin (OPD Koper), Bojan Brezovar (PD Polet Šentrupert), Irena Pečavar Čarman
(PD LPP), Damjana Čadež (PD Cerkno) in Matej Kortnik (PD Šoštanj). Upravni odbor PZS se seznani, da bo predsednik PZS na
podlagi 28. in 35. člena Statuta PZS članom odbora, ko bodo imenovani, za vodjo odbora predlagal Toneta Jesenka.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 7/31-05-20 18: Upravni odbor PZS na podlagi 32. člena Statuta PZS in na predlog predsednika PZS imenuje Odbor za založništvo in informiranje PZS v sestavi: Bojan Rotovnik (PD Šoštanj), Žarko Rovšček (PD Tolmin), Slavica Tovšak (PD Jakob Aljaž),
Dušan Petrovič (PD Domžale) in Jožef Bobovnik (PD Fram). Upravni odbor PZS se seznani, da bo predsednik PZS na podlagi 28. in
35. člena Statuta PZS članom odbora, ko bodo imenovani, za vodjo odbora predlagal Bojana Rotovnika.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 8/31-05-2018: Upravni odbor PZS na podlagi 32. člena Statuta PZS in na predlog predsednika PZS imenuje Odbor Planinstvo za invalide v sestavi: Jurček Nowakk (PD Moravče), Maja Bobnar (PD Moravče), Marjeta Čič (PD Moravče), Tjaša Filipčič (PD
Moravče), Igor Oprešnik (KPD Hej, gremo naprej) in Lidija Slatner (PD Moravče). Upravni odbor PZS se seznani, da bo predsednik
PZS na podlagi 28. in 35. člena Statuta PZS članom odbora, ko bodo imenovani, za vodjo odbora predlagal Jurčka Nowakka.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 9/31-05-2018: Upravni odbor PZS na podlagi 32. člena Statuta PZS in na predlog predsednika PZS imenuje Odbor za pravne
zadeve PZS: Borut Vukovič (PD Pohodnik Novo mesto), Zdenka Pešec (PD Laško), Darko Bukovinski (PD Brežice), Jože Melanšek
(PD Velenje) in Mihael Kersnik (PD DovjeMojstrana). Upravni odbor PZS se seznani, da bo predsednik PZS na podlagi 28. in 35. člena Statuta PZS članom odbora, ko bodo
imenovani, za vodjo odbora predlagal Boruta Vukoviča.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 10/31-05-2018: Upravni odbor PZS na podlagi 65. člena Statuta PZS, 9. člena Pravilnika o raziskovalni dejavnosti in o delu
raziskovalne skupine PZS in na predlog predsednika PZS imenuje Raziskovalna skupino PZS v sestavi: Peter Mikša (PK Rogaška
Slatina), Nejc Pozvek (Posavski AK), Irena Mrak (PD Križe), Matija Zorn (PD LJ Matica), Tadej Debevec (PD Rašica), Herman Berčič
(PD Domžale). Upravni odbor PZS se seznani, da bo predsednik PZS na podlagi 28. člena Statuta PZS in 9. člena pravilnika članom
skupine, ko bodo imenovani, za vodjo skupine predlagal Petra Mikšo.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 11/31-05-2018:Upravni odbor PZS na podlagi četrtega odstavka 15. člena Statuta PZS in 3. člena Dogovora o sodelovaje
med PZS in GRZS, imenuje predstavnike v Odboru Gore in varnost: Martin Šolar (PD Bohinjska Bistrica), Miha Pavšek (PD Onger
Trzin) in Jožef Bobovnik (PD Fram).
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 12/31-05-2018: Upravni odbor PZS se seznanja s predstavniki PZS v mednarodnih in sorodnih organizacijah:
Predstavniki PZS v domačih organizacijah:
• Predstavnik PZS v svetu TNP: Miro Eržen, od 2016 do 2019 – na predlog predsednika imenuje UO PZS
• Član IO Olimpijskega komiteja Slovenije do decembra 2018: Bojan Rotovnik – kandidaturo potrjuje predsedstvo
• Predstavnika MK PZS v Mladinskem svetu Slovenije: Matej Ogorevc, Barbara Bajcer – imenuje MK s soglasjem predsedstva
• Predstavnik PZS v Katedri za gorništvo, športno plezanje in aktivnosti v naravi Fakultete za šport Univerze v Ljubljani: Franc
Kadiš (do preklica) – na predlog predsednika imenuje UO PZS
• Predstavnik v Komisiji za evropske pešpoti: Danilo Sbrizaj, Uroš Vidovič, do preklica – na predlog predsednika imenuje UO PZS
• Ustanova Avgusta Delavca: Andrej Brvar v nadzornem odboru
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Predstavniki PZS v UIAA:
• Gorniška komisija (Mountaineering): Matjaž Šerkezi 2012 - 2020 (polnopravni član - 2. mandat) – imenuje OUP s soglasjem
predsedstva
• Komisija za ledno plezanje (Ice Climbing): Andrej Pečjak 2007 - 2019 (polnopravni član - 3. mandat) – imenuje KGŠ s soglasjem
predsedstva
• Mladinska komisija (Youth Commission): Barbara Bajcer 2016 - 2020 (polnopravna članica - 1. mandat) – imenuje MK s soglasjem predsedstva
• Pravna komisija (Legal Experts Working Group - LEWG): Damjan Omerzu 2016 – 2020 (polnopravni član - 1. mandat, pred tem
en mandat dopisni član) – imenuje OUP ali Odbor za pravne zadeve s soglasjem predsedstva
• Komisija za varstvo narave (Mountain Protection): Irena Mrak 2016-2020 (dopisna članica - 1. mandat) – imenuje KVGN s
soglasjem predsedstva
• Zdravniška komisija (Medical Commission): Tomaž Goslar 2016 - 2020 (dopisni član - 1. mandat) – imenuje OUP s soglasjem
predsedstva
Predstavnik PZS v EUMA:
• predsedstvo: Bojan Rotovnik (podpredsednik), 2017 – 2021 – kandidaturo potrdil UO PZS Predstavnik PZS v BMU:
• Izvršni odbor: Bojan Rotovnik, 2015 - 2019
Predstavniki PZS v CAA:
• Komisija za koče in poti: Miro Eržen (predsednik), do preklica – imenuje GK s soglasjem predsedstva
• Komisija za planinske športe, usposabljanje in varnost: Klemen Medja, namestnik Franc Kadiš, do preklica – imenuje OUP s
soglasjem predsedstva
• Komisija za varstvo narave in urejanje alpskega prostora: Irena Mrak, do preklica – imenuje OUP s soglasjem predsedstva
Programski svet PUS Bavšica:
• Vanja Blažica (PD Ajdovščina), do 2019 – imenoval UO PZS
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 13/31-05-2018: Upravni odbor PZS na poziv Ustanove Okrešelj in na predlog predsednika PZS za člana uprave Ustanove
Sklad Okrešelj za mandat 2018-2022 imenuje Martina Šolarja (PD Bohinjska Bistrica, podpredsednika PZS).
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 14/31-05-2018: Upravni odbor PZS na podlagi drugega odstavka 15. člena Statuta PZS razreši
predstavnika PZS v KEUPS Danila Sbrizaja (PD LPP) in imenuje za predstavnico PZS v KEUPS Lilijano Uršič (OPD Koper) do preklica.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 15/31-05-2018: Upravni odbor PZS na podlagi 32. člena Statuta PZS in na predlog predsednika PZS razreši predstavnika PZS
v Katedri za gorništvo, športno plezanje in aktivnosti v naravi Fakultete za šport Univerze v Ljubljani Franca Kadiša (PD Dravograd)
in imenuje Uroša Kuzmana (PD Velenje).
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 16/31-05-2018: Upravni odbor PZS na podlagi 32. člena Statuta PZS, na podlagi Meril za dvonamensko rabo planinskih poti
in na predlog predsednika PZS za vodjo Strokovnega odbora za izvajanje kriterijev o dvonamenski rabi planinskih poti PZS imenuje
Romana Ponebška (PD Litija in podpredsednik PZS). Upravni odbor PZS pooblašča Komisijo za planinske poti, Komisijo za varstvo
gorske narave in Komisijo za turno kolesarjenje, da v strokovni odbor imenujejo po enega člana. Do
imenovanja članov odbora s strani komisij to funkcijo opravljajo načelniki KPP, KVGN in KTK.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 17/31-05-2018: Upravni odbor PZS pooblašča predsedstvo PZS, da imenuje praporščaka PZS in njegovega namestnika ter o
tem seznami UO PZS na prvi seji po imenovanju.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 7. Rebalans finančnega načrta PZS 2018
Matej Planko je povedal, da skupni prihodki v rebalansu finančnega načrta znašajo 2.291.376 €, glede na podrobni finančni načrt se je vrednost povečala za 9 %. Največje % povečanje je pri sredstvih iz letnega programa športa, sledi Urad za mladino in postavka ostalo, kjer so
med drugim zbrane tudi vrednosti projektov. Pri slednji je do povečanja prišlo zaradi odobrenih sredstev s strani Eko sklada in Ministrstva
za zdravje. Povečanje je načrtovano tudi pri lastni dejavnosti, predvsem pri komisiji za planinske poti (večji prihodki pri usposabljanjih in
vzdrževanju poti), sponzorstvu in donacijah. S Fundacije za šport še nismo prejeli vseh odločb, od priprave rebalansa do danes sta le še dve
novi, in sicer za planinska taborjenja (3.200 €) in nov program Planinska šola – osnova za varno hojo v gore (2.900 €).
Urša Mali je dodala, da so na podlagi načrtovanih prihodkov načrtovane vrednosti odhodkov po posameznih komisijah in stroškovnih
mestih. Skupni odhodki znašajo 2.290.040,30 € in so za 9 % večji od vrednosti v finančnem načrtu. Povečanje vrednosti je vidno pri komisijah
za alpinizem, športno plezanje in gorske športe ter pri splošnih stroških, in sicer zaradi večjih odobrenih sredstev iz letnega programa športa
(več priprav, odprav, nakup reprezentančnih oblačil). Prav tako bo mladinska komisija lahko izvedla več programov, ki bodo sofinancirani s
strani Urada za mladino. Povečani so tudi skupni materialni stroški, predvsem zaradi dokončanja del v poslovnih prostorih. Manjše stroške
OBVESTILA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
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pričakujejo v vodniški komisiji in komisiji za turno kolesarstvo (manj prijav za usposabljanja). Na osnovi teh podatkov načrtujemo tudi
za leto 2018 presežek prihodkov nad odhodki. V razpravi sta sodelovala Jurček Nowakk in Miro Mlinar.
SKLEP 18/31-05-2018: Upravni odbor PZS, na podlagi sklepa Skupščine PZS 2017, potrjuje rebalans proračuna PZS za leto 2018 v
predlagani obliki.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Sledil je 20 minutni odmor in slikanje novih članov Upravnega odbora PZS.
Ad. 8. Tematike s področja planinskega planinskih poti
a. Informacija o Zboru markacistov
Bogdan Seliger je povzel, da je volilni zbor potekal na Bledu. IO KPP šteje 5 članov in upa na dobro sodelovanje. Razprave ni bilo.
b. Soglasje k imenovanju načelnika in članov IO KPP
SKLEP 19/31-05-2018: Upravni odbor PZS na podlagi točke c prvega odst. 32. člena Statuta PZS, daje soglasje k vodstvu Komisije za
planinske poti PZS v sestavi: načelnik Bogdan Seliger (PD Horjul) in člani Jurij Videc (PD Laško), Stanislav Vidovič (PD Kočevje),
Uroš Vidovič ( PD Ptuj), Lilijana Uršič (OPD Koper) in Bojan Završnik (PD Završnica).
Sklep je bil soglasno sprejet.
c. Spremembe v katastru planinskih poti
SKLEP 20/31-05-2018: UO PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije za planinske poti soglaša, da Planinsko
društvo Cerknica odpre in je skrbnik novega odseka lahke planinske poti »Selšček-Goli vrh S« in se odsek nove planinske poti vnese
v evidenco planinskih poti Planinske zveze Slovenije. Pri ureditvi poti mora PD Cerknica upoštevati določbe Zakona o planinskih
poteh. Po vzpostavitvi prostorskega prikaza poti bo PZS posredovala podatke v potrditev pristojnim ministrstvom.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 21/31-05-2018: UO PZS soglaša na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije za planinske poti, da Planinsko društvo Krka Novo mesto opusti odsek planinske poti »Logarjev kogel Z–Logarjev kogel JV« (ID558), ki poteka po cesti.
Spremembo statusa se vnese v evidenco planinskih poti Planinske zveze Slovenije. Pri postopku opustitve odseka mora Planinsko
društvo Krka Novo mesto upoštevati določbe Zakona o planinskih poteh.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 22/31-05-2018: UO PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije za planinske poti soglaša, da Planinsko društvo Krka Novo mesto opusti odsek planinske poti »Žaga Rog–Veliki Rog« (ID 5833). Pot se izbriše iz evidence planinskih
poti Planinske zveze Slovenije.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 23/31-05-2018: UO PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije za planinske poti soglaša, da Planinsko
društvo Ribnica opusti odsek poti Motel Jasnica Z–Krenov laz (ID3108). Pot se izbriše iz evidence planinskih poti Planinske zveze Slovenije.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 24/31-05-2018: UO PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije za planinske poti soglaša, da Planinsko
društvo Trebnje opusti odsek planinske poti »Čatež-Velika Loka« (ID620). Spremembo statusa se vnese v evidenco planinskih poti Planinske zveze Slovenije. Pri postopku opustitve odseka mora Planinsko društvo Trebnje upoštevati določbe Zakona o planinskih poteh.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 25/31-05-2018: UO PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije za planinske poti soglaša, da Planinsko društvo Kranj odpre in je skrbnik novega odseka lahke planinske poti »Nemilje-Jamnik« in se odsek nove planinske poti vnese v
evidenco planinskih poti Planinske zveze Slovenije. Pri ureditvi poti mora PD Kranj upoštevati določbe Zakona o planinskih poteh.
Po vzpostavitvi prostorskega prikaza poti bo PZS posredovala podatke v potrditev pristojnim ministrstvom.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 26/31-05-2018: UO PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije za planinske poti soglaša, da Planinsko društvo Kranj odpre in je skrbnik novega odseka lahke planinske poti »Jamnik-Bela Peč« in se odsek nove planinske poti vnese v
evidenco planinskih poti Planinske zveze Slovenije. Pri ureditvi poti mora PD Kranj upoštevati določbe Zakona o planinskih poteh.
Po vzpostavitvi prostorskega prikaza poti bo PZS posredovala podatke v potrditev pristojnim ministrstvom.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 27/31-05-2018: UO PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije za planinske poti soglaša, da Planinsko društvo Kranj opusti odsek planinske poti Nemilje–Zabrekve S (ID1443, oz. G2222) in namesto njega vzpostavi novo pot
Nemilje-Prevoje. Opuščeni odsek planinske poti se izbriše iz evidence planinskih poti Planinske zveze Slovenije in se odsek nove
planinske poti vnese v evidenco planinskih poti Planinske zveze Slovenije. Pri ureditvi poti mora PD Kranj upoštevati določbe Zakona
o planinskih poteh. Po vzpostavitvi prostorskega prikaza poti bo PZS posredovala podatke v potrditev pristojnim ministrstvom.
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Sklep je bil soglasno sprejet.
Razprava: Igor Oprešnik je predlagal, da se spremembe planinskih poti objavijo v Planinskem vestniku. Jože Rovan mu je odgovoril, da
bodo vse spremembe redno objavljene na spletni strani KPP oz. v novicah PZS.
Ad. 9. Izbris Koče na Klopnem vrhu iz registra planinskih objektov
Valentin Rezar je povedal, da so aprila po elektronski pošti prejeli obvestilo lastnika koče, da želijo kočo zapreti. GK je v dopisni seji sprejela
sklep, da je koča zapre. Lastnik jim je zagotovil, da bodo žigi SPP ostali v škatli na vrhu. V razpravi so sodelovali Mirko Tovšak, Bogdan
Seliger in Marinka Koželj Stepic.
SKLEP 28/31-05-2018: Upravni odbor PZS na podlagi sklepa IO Gospodarske komisije PZS, na predlog lastnika koče, v skladu s 6.
in 7. členom Pravilnika o planinskih kočah, bivakih in planinskih učnih središčih, potrjuje izbris Koče na Klopnem vrhu iz registra
planinskih objektov.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 10. Tematika s področja alpinizma
a. Informacija o Zboru alpinistov
Peter Bajec je povzel, da je 20. 3. 2018 potekal volilni zbor. Nova sestava IO KA šteje 7 članov.
b. Soglasje k imenovanju načelnika in članov IO KA
SKLEP 29/31-05-2018: Upravni odbor PZS na podlagi točke c prvega odst. 32. člena Statuta PZS, daje soglasje k vodstvu Komisije za
alpinizem PZS v sestavi: načelnik Peter Bajec (AO Železničar Ljubljana), namestnik načelnika Oto Žan (AO Radovljica) in člani Matic
Košir (AO Jesenice), Blaž Navršnik (AO TAM), Jasna Pečjak (AO Domžale), Miha Habjan (Akademski AO), Nejc Pozvek (Posavski
AO) in usposabljanja Alen Marinović (Šaleški AO).
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 11. Tematika s področja turnega kolesarjenja
a. Informacija o Zboru turnih kolesarjev
Atila Armentano je povzel, da je 28. 3. 2018 potekal volilni zbor v Ljubljani, ki je bil zelo dobro obiskan. Zbor je bil sklepčen in so sprejeli
program dela.
b. Soglasje k imenovanju načelnika in članov IO KTK
SKLEP 30/31-05-2018: Upravni odbor PZS na podlagi točke c prvega odst. 32. člena Statuta PZS, daje soglasje k vodstvu Komisije
za turno kolesarstvo PZS v sestavi: načelnik Atila Armentano (PD Kranj) in člani Tomaž Lampelj (PD Pošte in Telekoma), Tomaž
Penko (PD Postojna), Karmen Razlag (PD Jakoba Aljaža), Marjan Pučnik-Maac (PD Ruše), Boštjan Golež (PD Dramlje), Matija
Klajnšček (PD Dramlje), Uroš Ribič (PD Tržič), Franci Razpet (PD Zagorje ob Savi).
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 12. Informacija o Zboru športnih plezalcev
Aleš Pirc je povedal, da je sredi marca potekal zbor. Udeležba je bila skromna, vendar so bili sklepčni. Sprejeli so tekmovalni pravilnik za
leto 2018. Letos je 8% več licenc kot lani. Ostalo je šlo po planu.
Ad. 13. Termini osrednjih dogodkov PZS v letu 2019
Matej Planko je povedal, da so bili datumi objavljeni v gradivu, zato je na glasovanje podal sklep:
SKLEP 31/31-05-2018: Upravni odbor sprejema datume osrednjih prireditev PZS v letu 2019:
• Skupščina PZS - 13. april 2019
• Dan slovenskih planinskih doživetij - 15. junij 2019
• Podelitev najvišjih priznanj PZS - 7. december 2019
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 14. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora
Pod to točko ni bilo prijav.
Ad. 15. Razno
Jurček Nowakk je postavil vprašanje ali bo kje omenjala 210-letnica izmerjenega Triglava, ter kdo presoja, katere vsebine bodo objavljene
na spletni strani PZS. Damjan Omerzu je predstavil novo evropsko uredbo GDPR, pri kateri se je razvila obširna razprava.
Seja je bila zaključena ob 19.35.
Zapisala:
Saša Sitar,
poslovna sekretarka PZS
Matej Planko, 									
generalni sekretar PZS								
OBVESTILA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
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ZAPISNIK ZBORA NAČELNIKOV KOMISIJE
ZA GORSKE ŠPORTE
ki je bil v  torek, 20. marca 2018 ob 17. uri v novih prostorih Planinske zveze Slovenije, Ob železnici 30a
PRISOTNI KLUBI REGISTRIRANI PRI KGŠ (od 11 registriranih)
TTSO Jezersko, AO Kranj, Društvo za razvoj turnega smučanja, AO Železničar, AO LJ-Matica, ŠPO Domžale
OSTALI PRISOTNI
Bojan Rotovnik (predsednik PZS), Jože Rovan (načelnik KTK), Matjaž Šerkezi (strokovni sodelavec KA)
h. v sredo Dnevni red:
1. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in overovatelja zapisnika ter verifikacijske komisije,
2. sprejem predlaganega dnevnega reda,
3. poročilo o delu v letu 2017
4. finančno poročilo za leto 2017
5. plan dela za 2018
6. finančni plan za 2018
7. razno.
Uvodne besede je povedala načelnice Komisije za gorske športe, Jasna Pečjak.
Ad1/ Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja, overovatelja zapisnika ter verifikacijske komisije.
Načelnica KGŠ, Jasna Pečjak, je predlagala:
Delovno predsedstvo:
Tomo Česen (strokovni sodelavec KGŠ) – predsednik zbora
Nejc Kuhar (Društvo za razvoj turnega smučanja) in Rok Zaletel (AO Železničar)
Jasna Pečjak (PD Domžale) – zapisnikar
Milan Šenk (TTSO Jezersko) in Miha Zupin (AO Kranj) - overovatelja
Sklep 1.1.:
Zbor je soglasno potrdil predlog načelnice Jasne Pečjak
Ad 2/ Sprejem predlaganega dnevnega reda
Sklep 2.1.:
Zbor je soglasno potrdil dnevni red.
Ad 3/ Poročilo o delu v letu 2017
Strokovni sodelavec Tomo Česen je na kratko  podal pregled dela za leto 2017.
Sklep 3.1.:
Zbor je soglasno potrdil poročilo o delu v letu 2017
Ad 4/ Finančno poročilo za leto 2017
Strokovni sodelavec Tomo Česen je razložil porabo finančnih sredstev za leto 2017.
Sklep 4.1.:
Zbor je soglasno potrdil finančno poročilo za leto 2017
Ad 5/ Plan dela za 2018
Sklep 5.1.:
Plan dela KGŠ za leto 2018 je bilo soglasno sprejeto.
Ad 6/ Finančni plan za 2018
Strokovni sodelavec Tomo Česen je na kratko predstavil finančni plan za leto  2018. Ob tem je poudaril, da sredstva iz javnih financ še niso
znana (niti of Fundacije za šport niti od Ministrstva za znanost, izobraževanje, šolstvo in šport). Ko bodo znana, bo KGŠ na osnovi znanih
sredstev pripravila rebalans finančnega plana in ga dala v potrditev UO PZS.
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Sklep 6.1.:
Zbor je soglasno potrdil finančni plan za 2018 oziroma odločitev  glede rebalansa za 2018.
Ad 7/ Razno
Vse prisotne je pozdravil Bojan Rootovnik, predsednik PZS. Poudaril je, da se obe panogi razvijata, bo pa treba še veliko postoriti okoli
usposabljanja strokovnih kadrov za obe panogi. Na koncu je Društvu za razvoj turnega smučanja kot novemu članu PZS, podelil listino o
sprejemu v PZS. Obenem se je zahvalil načelnici KGŠ Jasni Pečjak za požrtvovalno delo pri vodenju komisije.
Zbor načelnikov je bil zaključen ob 17.20 uri.
Zapisnikar: Jasna Pečjak, načelnica KGŠ
Overovatelj zapisnika:
Milan Šenk (TTSO Jezersko)
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ZAPISNIK ZBORA MLADINSKIH ODSEKOV
pri Planinski zvezi Slovenije, ki je potekal v soboto, 18. novembra 2017, v ICZR Ig, z začetkom ob 14.00. Pred zborom je ob 10.00
potekala Okrogla miza z naslovom Izboljšajmo tekmovanja v planinski orientaciji.
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)  Vsebinsko poročilo programa dela strokovnih odborov MK PZS za leto 2017.
4)  Vsebinsko poročilo, delno finančno poročilo in program dela MK PZS za leto 2018 ter okvirni program dela za 2019.
5)  Poročilo stališč in sklepov z okrogle mize.
6)  Sodelovanje z Zvezo prijateljev mladine Slovenije.
7)  Predstavitev usposabljanja Planinstvo za invalide.
8)  Podelitev priznanj Mladina in gore.
9)  Podelitev priznanj Mladinskim voditeljem 2016.
10)  Razno:
a) Planinska šola
b) Javni razpis
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

Za: 29
Proti:

1/17

Vzdržani:

VSEBINA SKLEPA
Zbor MO imenuje Katarino Kadivec (PD Šmarna Gora) za delovno predsednico ter Kajo Čeh (PD Matica Murska Sobota) in Blaža
Erjavca (PD IMP Ljubljana) za člana delovnega predsedstva.

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: 29
Proti:

2/17

Zbor MO potrjuje predlagani dnevni red.

Vzdržani:

Sledila je potrditev verifikacijske komisije, izglasovanje zapisnikarja ter dveh overovateljev. Na predlog delovnega predsedstva je bil tako
soglasno sprejet naslednji sklep:
Glasovanje

Sklep

Za: 29
Proti:
Vzdržani:

3/17

VSEBINA SKLEPA
Zbor MO imenuje verifikacijsko komisijo v sestavi:
Predsednica, Ana Suhadolnik (PD Borovnica); Barbara Bajcer (PD Velenje), zapisnikarka zbora in Jaka Peternel (PD Onger Trzin) in
Katarina Kadivec (PD Šmarna Gora), overovatelja zapisnika.

2. točka dnevnega reda: Poročilo verifikacijske komisije
Izvoljena verifikacijska komisija je nato podala natančno poročilo glede prisotnosti in sklepčnosti Zbora MO. Od 72 registriranih MO je
bilo na Zboru MO prisotnih 29 MO, sklepčnost je bila tako 40 odstotna. Ker je za sklepčnost potrebna prisotnost 1/3 registriranih odsekov,
smo lahko nadaljevali z Zborom.
3. Vsebinsko poročilo programa dela strokovnih odborov MK PZS za leto 2017
Poročilo o delu MK PZS je bilo razdeljeno na strokovne odbore ter na programski svet PUS Bavšica. Podano pa je bilo tudi poročilo o delu
delovne skupine za vzorčni taborni prostor v Mlačci.
Poročila o delu odborov so predstavili vodje (Nuša Verdev - vodja Odbora za delo mladih, Tina Arh - vodja Odbora za orientacijo in Janko
Mihev - vodja Odbora za delo z mladimi). V nadaljevanju je Jure Brečko, gospodar PUS Bavšica, podal vsebinsko in finančno poročilo za PUS
Bavšica, Jaka Petrnel pa poročilo o delu delovne skupine za vzorčni taborni prostor v Mlačci. Posamezna poročila so priloga tega zapisnika.
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Po končanih predstavitvah je Zbor MO soglasno sprejel naslednji sklep:
Glasovanje

Sklep

VSEBINA SKLEPA

Za: 29
Proti:

Zbor MO je seznanjen in sprejema poročila posameznih odborov ter delovnih skupin.

4/17

Vzdržani:

Po sprejetem sklepu je zbrane nagovoril Bojan Rotovnik, predsednik Planinske zveze Slovenije.
4. točka dnevnega reda: Vsebinsko poročilo, delno finančno poročilo in program dela MK PZS za leto 2018 in okvirni program za leto 2019
Načelnica MK PZS Barbara Bajcer je predstavila vsebinsko in finančno poročilo za leto 2017 ter program dela za leto 2018 in okvirni program za leto 2019. Poročilo je priloga tega zapisnika.
Po predstavitvi je Zbor MO soglasno sprejel naslednji sklep:
Glasovanje

Sklep

Za: 29
Proti:
Vzdržani:

5/17

VSEBINA SKLEPA
Zbor MO je seznanjen in sprejema vsebinsko in delno finančno poročilo MK PZS za leto 2017, plan dela za leto 2018 ter okvirni plan
dela za 2019.

5. točka dnevnega reda: Poročilo stališč in sklepov okrogle mize
Vodja odbora za orientacijo, Tina Arh, je predstavila stališča in sklepe okrogle mize z naslovom Izboljšajmo tekmovanja v planinski orientaciji, ki je potekala pred zborom. Udeležilo se je je 26 ljudi. Razpravljalo se je o posodobitvi pravilnika, številu kategorij na planinskih
orientacijskih tekmovanjih ter kako preprečiti upadanje števila ekip na SPOT-u. Odbor za orientacijo bo preučil vse predloge in v prihodnosti organiziral še kakšno okroglo mizo na to temo.
6. točka dnevnega reda: Sodelovanje z Zvezo prijateljev mladine Slovenije
Predstavnica Zveze prijateljev mladine Breda Krašna je predstavila možnost za sodelovanje z MK PZS. Sodelovanje naj bi potekalo preko planinskih društev in mladinskih odsekov, katerih člani poznajo problematiko socialne ogroženosti otrok in mladih v njihovem lokalnem okolju.
7. točka dnevnega reda: Predstavitev usposabljanja Planinstvo za invalide
Jurček Nowakk je predstavil program Planinstvo za invalide ter nov planinski dnevnik – Dnevnik In planinec. Poročal je tudi o izvedenem
usposabljanju za delo z osebami s posebnimi potrebami v planinstvu, ki je potekalo na Uštah.
8. točka dnevnega reda: Podelitev priznanj Mladina in gore
Priznanje Mladina in gore je prejela Brigita Čeh iz PD Ljutomer, ki že od leta 2003 koordinira tekmovanje Mladina in gore. Aktivna je tudi
v UO PZS ter v matičnem planinskem društvu in mladinskem odseku.
Prav tako je priznanje prejel Mladinski odsek Planinskega društva Kočevje, ki že vrsto let uspešno deluje, zadnjih 15 do 20 let pa združuje
več kot 100 mladih planincev.
9. točka dnevnega reda: Podelitev priznanj Mladinskim voditeljem 2016
Priznanja so bila podeljena Mladinskim voditeljem, ki so se tečaja udeležili leta 2016, nato pa do določenega roka uspešno opravili seminar.
Podeljenih je bilo 26 priznanj in nazivov Mladinski voditelj, podelila pa jih je Barbara Bajcer, vodja tečaja za Mladinske voditelje v letu 2016.
10. točka dnevnega reda: Razno
Načelnica je izpostavila problematiko Planinske šole, ki se v zadnjih letih po društvih in mladinskih odsekih skoraj ne izvaja več. Mladinska
komisija bo v letu 2018 pregledala program in pripravila priporočila, nasvete in pripomočke, ki bi društvom pomagali pri lažjem izvajanju
Planinske šole.
Članica IO MK Katarina Kadivec je predstavila možnost zaposlitve na PZS, kot Mladinski delavec. Zaposlitev bi potekala na podlagi Javnega
razpisa »Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju«. Več informacij bo objavljenih na spletnih straneh PZS in MK PZS.
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 15.55.
Zapisnikarka: Barbara Bajcer
		
Overovitelj: Jaka Peternel
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ZAPISNIK ZBORA PREDSTAVNIKOV VODNIŠKIH
ODSEKOV PD 2017
ki je bili 25. 11. 2017 na Igu, s pričetkom ob 12.20
Prisotni: lista prisotnih predstavnikov Vodniških odsekov PD z glasovalno pravico in ostalih prisotnih je priloga 1 k arhivskemu 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 2017
6. Razprava p poročilih
7. Potrditev sprememb Pravilnika vodnikov PZS
8. Potrditev programa dela in finančnega načrta VK PZS za leto 2018 in okvirnega programa dela za leto 2019
9. Razno
K 1. točki:
Načelnik Vodniške komisije PZS Franc Gričar je pozdravil navzoče in predlagal organe Zbora:
Delovno predsedstvo:
Predsednik:
Jože Bobovnik
Član:
Matej Kocbek
Članica:
Ivana Kotnik

PD Fram
PD Krka Novo mesto
PD Dravograd

Verifikacijska komisija:
Predsednik:
Ignac Prša
PD Matica Murska Sobota
Član:
Boštjan Borštnar PD Janeza Trdine Mengeš
Član:
Barbara Raičić: OPD Koper
Zapisnikarica:

Katarina Filipič

Overovatelja zapisnika:

PD Cerkno

Jan Skoberne
Jože Lekše

PD Iskra Ljubljana
PD Lisca Sevnica

Sklep št. 1/17:
Sprejme se predlagano sestavo organov Zbora predstavnikov vodniških odsekov PD. Sklep je bil sprejet soglasno.
K 2. točki:
Podpredsednik PZS Roman Ponebšek in načelnik VK PZS Franc Gričar sta podelila priznanja »častni vodnik PZS«. Izabel Vadnal iz PD
Postojna je prebrala razmišljanje o pomenu dela vodnikov PZS s poudarkom na prostovoljstvu in veliki odgovornosti, ki jo imajo prostovoljni vodniki. Vodništvo je vseživljenjski proces.
Priznanje »častni vodnik PZS« se podeli vodniku PZS za izjemen prispevek na področju vodništva ali za vodništvo v okviru PZS in je
poteklo vsaj 30 let od njegove prve registracije.
Priznanje »častni vodnik PZS« so prejeli:
MDO DOLENJSKE IN BELE KRAJINE
1.  POŽES LADO
PD TREBNJE
MDO GORENJSKE
2. FORTUNA FRANCI
3. ROŽIČ JOŽEF
4. TRČEK DRAGO

PD GORENJA VAS
PD TRŽIČ
PD GORENJA VAS

MDO KOROŠKE
5. LESJAK PAVEL

PD ČRNA NA KOROŠKEM

MDO POMURSKE
6. MEKE FRANC

PD LENART V SLOVENSKIH GORICAH

MDO PRIMORSKE
7. BIŠČAK MARKO

PD POSTOJNA
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8. BRATOŽ BRANKO
9. DEKLEVA VLADIMIR
10. FURLAN ALEKSANDER
11. SMREKAR VLADIMIR
12. ZUBIN ALDO

PD SLAVNIK
PD SNEŽNIK ILIRSKA BISTRICA
PD POSTOJNA
PD POSTOJNA
OPD KOPER

MDO SAVINJSKE
13. GROSMAN MARJAN

PD ZREČE

MDO ZASAVJA
14. HRIBAR ANTON
15. KRAŠEK JOŽE

PD BREŽICE
PD LAŠKO

MDO KAMNIŠKO – BISTRIŠKI
16. BURGAR ANTON

PD JANEZA TRDINE MENGEŠ

Skupaj je bilo podeljenih 16 priznanj »Častni vodnik PZS«
Pred nadaljevanjem Zbora je Jani Bele na kratko predstavil svojo novo knjigo o nevarnostih v gorah »Nevarno proti vrhovom«.
K 3. točki:
Predsednik verifikacijske komisije Ignac Prša je podal poročilo: od skupno 169 glasov za odločanje je bilo navzočih 61 glasov, kar je 36,09
%. V skladu z 10. členom Pravilnika o organiziranosti vodnikov PZS je bilo prisotnih več kot tretjina glasov za odločanje, zato je Zbor
predstavnikov VO PD lahko začel z delom.
Zapisnik Verifikacijske komisije je priloga 2 k arhivskemu zapisniku.
K 4. točki:
Poslovnik o delu Zbora predstavnikov VO PD se ni spremenil, zato ga je delovni predsednik Jožef Bobovnik dal na glasovanje.
Sklep št. 2/17: Poslovnik o delu Zbora predstavnikov vodniških odsekov PD je bil sprejet soglasno.
K 5. točki:
Poročilo o delu VK PZS in strokovnih odborov za leto 2017 je bilo objavljeno v gradivu za Zbor in ga je načelnik VK Franc Gričar le na kratko
povzel. Najprej je poudaril dolgo tradicijo vodništva, ki znaša že 60 let, saj je Mladinska komisija organizirala prvi tečaj že leta 1957, leta 1991
je bila izvedena prva kategorizacija vodnikov, od leta 2002 pa Vodniška komisija PZS skrbi za usposabljanje vodnikov po enotnih kriterijih.
Poudaril je dobro sodelovanje med PZS in Slovensko policijo. Člani VK in inštruktorji so sodelovali na treh preventivnih akcijah, katerih
namen je bil preveriti ustreznost opremljenosti in psihofizične pripravljenosti obiskovalcev gora. Prav tako so člani VK in vodniki PZS
sodelovali s Slovensko vojsko pri izvedbi planinskih taborov.
Žal je tudi v letu 2017 odpadlo nekaj izobraževalnih akcij: en strnjeni tečaj za kategorijo A, en tečaj za kategorijo B, oba tečaja za kategorijo
D ter tečaja za kategoriji E in H. Akcije so odpadle zaradi nezadostnega števila prijavljenih oziroma neizpolnjevanja sprejemnih pogojev
večjega števila prijavljenih.
V veljavo je stopil novi Zakon o športu, ki prinaša spremembe tudi na področje vodništva. V OUP je imenovan Odbor za pripravo smernic
za nove programe. Veljavnost obstoječih programov usposabljanj za vodnike PZS poteče junija 2018.   
K 6. točki:
Janko Mihev, PD Nazarje, pogreša finančno poročilo in finančni načrt za leto 2018. Zanima ga, kdaj in zakaj je nastala izguba na VK, saj je
bil v letih 2016 in 2017 ustvarjen višek. Jožef Bobovnik je pojasnil, da je izguba nastala v letu 2014. Do leta 2013 so se izobraževalne akcije
sofinancirale iz sredstev ESS, ki jih za leto 2014 ni bilo več. Tako bi morali cene akcij povečati za cca 40 %, kar pa bi bilo po mnenju vodstva
PZS za PD odločno preveč.
Stanje 1. 1. 2015
- 25.313
Povečanje v letu 2015
-   6.844
Stanje 1. 1. 2016
- 32.152
V letu 2016 ustvarjen višek               
+ 11.884
Stanje 1. 1. 2017
- 20.273
Do 20. 11. 2017 ustvarjen višek              
+ 925,54
Po sklepu Skupščine PZS mora komisija, ki je ustvarila izgubo, le-to tudi pokriti. Vsaka komisija mora del zbranih sredstev nameniti
delovanju strokovnih služb.
V razpravi so sodelovali še Feri Kropec, PD Vitanje, Borut Casar, PD Ljutomer, Jan Skoberne, PD Iskra Ljubljana, Marjan Kobav, PD Kamnik.
Sprejeti so bili naslednji sklepi:
Sklep 3.1./17: Vodniška komisija daje UO PZS pobudo, da se stroški dela strokovne službe rešijo drugače (iz članarine).
OBVESTILA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
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Sklep 3.2./17: Na Zboru predstavnikov VO PD 2018 mora obvezno biti predloženo tudi finančno poročilo.
Sklep 3.3./17: Za leto 2017 naj se finančno poročilo razdela po posameznih tečajih in izpopolnjevanjih in naj se objavi na spletni strani
Vodniške komisije.
K 7. točki :
Predlagane spremembe oziroma dopolnitve Pravilnika vodnikov PZS je predstavil Iztok Bokavšek, PD Ptuj in PD Ljubljana-Matica, član
VK. Spremembe oz. dopolnitve se nanašajo na 8 členov pravilnika.
Jurček Nowakk, PD Moravče, je predlagal, da se  to točko umakne, ker je bil določen prekratek rok za javno razpravo. Predlog je bil dan
na glasovanje.
Sklep 4/17: Zbor predstavnikov VO PD sprejme sklep, da se z razpravo nadaljuje. Za nadaljevanje je bila večina glasov, proti so glasovali trije.
V zelo živahni razpravi so sodelovali: Marjan Kobav, PD Kamnik; Bojan Pollak, vodja SOKR; Jan Skoberne, PD Iskra Ljubljana;  Ruža
Tekavec, PD Pošte in Telekoma Ljubljana, Roman Semenič, PD Iskra Ljubljana; Jožef Bobovnik, PD Fram; Jasmina Pištan, OPD Koper;
Marko Artič, PD Boč-Kostrivnica; Izabel Vadnal, PD Postojna; Andrej Stuchly, PD IMP Ljubljana; Simon Figar, PD Kočevje; Martin Luzar,
Pohodniško društvo Novo mesto; Frane Kemperle, vodja SOU; Zdenka Mihelič, PD Ribnica; Urška Krek, PD Piran; Mateja Grat, PD Šmarje
pri Jelšah; Husein Djuherič, PD Velenje.
Sklep 5/17: Zbor predstavnikov VO PD potrjuje predlagane spremembe in dopolnitve Pravilnika. Sklep je bil sprejet z večino glasov,
proti je bilo 6 glasov.
Predsednik delovnega predsedstva Jožef Bobovnik je posebej poudaril, da je potrebno o pravilniku razpravljati tudi na območnih
odborih vodnikov v okviru MDO-jev. Glede zdravniškega potrdila po čl. 31 Pravilnika vodnikov PZS se bo odločil SOU VK PZS.
K 8. točki:
Program dela za leto 2018 je objavljen, za leto 2019 pa je objavljeno le število akcij brez datumov.
Glede na sprejeti Zakon o športu je nujno potrebno pripraviti nove učne programe, ne bo zadostovala dopolnitev obstoječih programov,
ampak jih bo potrebno napisati na novo. Odbor pri OUP pripravlja smernice. Nadaljevalo se bo sodelovanje z institucijami izven PZS vojska, policija … Cene tečajev ostanejo nespremenjene. Finančna sredstva glede na število tečajev so zagotovljena.
V razpravi, ki se je nanašala predvsem na transparentnost financ, so sodelovali: Valentina Posega, PD Postojna; Jurček Nowakk, PD Moravče;
Martin Luzar, Pohodniško društvo Novo mesto; Marjan Kobav, PD Kamnik; Jan Skoberne, PD Iskra Ljubljana; Borut Casar, PD Ljutomer;
Roman Ponebšek, PD Litija in podpredsednik PZS; Drago Metljak, PD Ljubljana-Matica.
Sklep 6/17: Zbor predstavnikov VO PD potrjuje program dela in finančni načrt VK za leto 2018 in okvirni program dela za 2019.
Sklep je bil sprejet soglasno.
K 9. točki:
Jurček Nowakk je kot vodja delovne skupine Planinstvo za invalide predstavil, kaj jim je uspelo pripraviti. Izdali so IN-priročnik, ki ga
priporoča vsem vodnikom. Prav tako so pripravili IN–dnevnik, ki ustreza CICI dnevniku. V pripravi je IN-učbenik. Izvedeno je bilo  pilotno izobraževanje, za leto 2018 se načrtujejo vsaj še tri. Posebej je poudaril, da bi se člani delovne skupine za delo z osebami s posebnimi
potrebami radi srečali s člani IO VK glede sodelovanja. Na pilotnem usposabljanju so bili trije gluhi, ki bi želeli nadaljevati usposabljanje
za vodnika, a so bili zavrnjeni. Če lahko vozijo avto, so lahko tudi vodniki.
Jan Skoberne, PD Iskra Ljubljana, ki je bil udeleženec pilotnega usposabljanja, je poudaril, da so invalidni ljudje polnopravni člani družbe,
glede na kategorijo invalidnosti. Odločen je, da bodo v MDO Ljubljana program, kljub pomislekom, izvajali.
Feri Kropec, PD Vitanje, poudarja potrebo po poenotenju kriterijev izvajanja usposabljanja. Vnaprej je treba določiti inštruktorske ekipe,
da bi se društva lahko odločila, naj nekoga pošlje na izobraževanje ali ne.
Roman Ponebšek, podpredsednik PZS je najprej izrazil čestitko ob 60–letnici vodništva v okviru PZS ter čestital vsem prejemnikom priznanja »častni vodnik«. Vodniki so s svojim znanjem in izkušnjami svetilniki, ki pa so dolžni svoje znanje prenašati naprej. Imajo pravico
in dolžnost samoizobraževanja. Novi Zakon o športu prinaša kar nekaj izzivov, zahteval bo prevetritev organizacije, verjetno bo potrebno
zmanjšati število kategorij. Zdravstveno spričevalo na vstopu v proces usposabljanja mora biti zakon. Glede na živahno diskusijo pri posameznih točkah poudarja, da planinsko organizacijo potrebujemo, kontinuiteta mora biti. Kritičnost je vsekakor pozitivna, je gibalo razvoja.
Zbor  predstavnikov VO PD je zaključil delo ob 15.15
Zbor predstavnikov VO PD leta 2018 bo 24. 11. 2018.
Zapisnikarica:							
Katarina Filipič
Overovatelja zapisnika:
Jan Skoberne, PD Iskra Ljubljana
Jože Lekše, PD Lisca Sevnica
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Predsednik delovnega predsedstva:
Jožef Bobovnik

ZAPISNIK ZBORA NAČELNIKOV KOMISIJE ZA ALPINIZEM,
ki je bil v  torek 20. marca 2018, ob 17. uri v prostorih Planinske zveze Slovenije, Ob železnici 30a, Ljubljana.
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.
Načelnika IO KA, Miha Habjan, je predlagal izvolitev delovnega predsedstva v sestavi:
Matjaž Šerkezi – predsednik zbora
Marta Krejan (AK Ravne na Koroškem) in Miha Zupin (AO Kranj) – člana zbora
Sklep 1.1.:
Zbor je soglasno potrdil delovno predsedstvo v sestavi:
Predsednik zbora – Matjaž Šerkezi.
Člana zbora – Marta Krejan (AK Ravne na Koroškem) in Miha Zupin (AO Kranj)
Predsednik zbora Matjaž Šerkezi je predlagal še ostala delovna telesa:
Matjaž Šerkezi – zapisnikar,
Danilo Sedej (PK Idrija) in Boris Bokavšek (AO LJ- Matica) – overovatelja zapisnika,
Sonja Živec (Obalni AK) – 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.
Jože Rovan – načelnik KTK PZS in kandidat za predsednika PZS.
Kazimir Drašlar – predsednik Odbora alpinistov veteranov.
Jasna Pečjak - načelnica IO KGŠ.
Člani IO KA: Nejc Pozvek, Peter Bajec, Miha Habjan in Oto Žan.
Strokovni sodelavec Matjaž Šerkezi.
Verifikacijska komisija je poročala, da je od 42 registriranih odsekov / klubov zastopanih na zboru 21.
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 2017,
5. finančno poročilo za leto 2017,
6. plan dela za 2018 in 2019,
7. finančni plan za 2018,
8. volitve načelnika in članov IO Komisije za alpinizem PZS,
9. 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 14. 4. 2017 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  14. aprila 2017  je bil  soglasno sprejet.
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Ad 4/ Poročilo o delu v letu 2017
Izpostavljene so bile določene odprave, ki so v letu 2017 potekale brez uradnih dovoljenje. KA PZS se s takšnim načinom ne strinja, saj
meče črno luč na celotno organizacijo in bo morebitne kršitve v prihodnje sankcionirala na način, da bodo odvzeta odobrena sredstva
odpravi oz. bo takšen način tudi izpostavila. Kar nekaj odprav je odpadlo, nekatere med njimi brez pravega razloga, kar kaže na neresnost
prijaviteljev, ki bodo v prihodnje izgubili kakšno od akreditacijskih točk pri višini sofinanciranja odprav s strani PZS.
Tomi Aurednik, AK IMPOL Slov. Bistrica – izpostavi kriterije za dosego razreda v kategorizaciji, ki se mu zdijo previsoki.
V pojasnilo Miha Habjan: kriteriji so regulirani in usklajeni z OKS, pri čemer je upoštevano predvsem pravilno razmerje glede na ostale
tekmovalne športne. Je pa problem, ker alpinisti ne pošiljajo vzponov za državni razred oz. le te menjajo za registracijo.
Sklep 4.1.:
Poročilo o delu KA v letu 2017 je bilo soglasno sprejeto.
Ad 5/ Finančno poročilo za leto 2017
Poročilo, ki je priloga zapisnika je predstavil  in obrazložil Matjaž Šerkezi.
Vprašanje glede minusa oz. manjka sredstev. Pojasnilo, da gre za dobropis, ki je viden na finančni kartici in ne za minus. Poslovanje KA
PZS je bilo v letu 2017 pozitivno.
Sklep 5.1.:
Finančno poročilo za leto 2017 je bilo soglasno sprejeto.
Ad 6/ Plan dela za 2018 in 2019
Predstavil ga je načelnik IO KA PZS Miha Habjan. Organizirati bo potrebno vsesplošni alpinistični tabor. Promocija alpnizma, druženje.
Nadaljevanje posvetov z načelniki (Osrednja Slovenija, Gorenjska, Primorska regija). Selektor SMAR Marko Prezelj se poslavlja. Zamenjava
zanj je Aleš Česen. Srečanje v Italiji preko ERAZMUS+ v jesenskem času. Zbornik 2015 in 2016 je v tisku. Za naprej pa se dogovarjamo, da
se bi šlo samo v elektronsko izdajo in z dotiskom samo nekaj izvodov za odseke. Izpostavil usposabljanje.
Zakon o športu. Usposabljanje strokovnih sodelavcev.
Na razpis za odprave KA PZS sta prispeli dve ideji in se bo o tem odločalo na prvi redni seji KA PZS.
Sklep 6.1.:
Zbor načelnikov je potrdil plan dela KA za leto 2018 in 2019.
Bojan Rotovnik – Izpostavi 125 letnico Planinske zveze Slovenije, kateri se je kmalu pridružil tudi alpinizem. Novi prostori PZS so nova
pridobitev, ki omogočajo odlično delo in odpirajo številne možnosti za planinske dogodke. UIAA je v letu 2017 začela kampanjo, da se
bi alpinizem priznal kot posebnost pri UNESCU. PZS je prizadevanja podprla. Kot predsednik PZS večkrat prejema čestitke o uspehih
alpinizma in jih sedaj prenaša na vse.
Urejanje slovenskih plezališč je projekt PZS. Vzpostavljen je bil Projekt OSP. Vedno pogosteje se srečujemo z administrativnim delom
plezališč (prostor, dovoljenja ...). Skupaj s KA in KŠP je bilo dogovorjeno, da se bodo pripravila priporočila za urejanje plezališč.
Status alpnizma znotraj športa, kar ni vsem poznano, je ves čas pod drobnogledom. Alpinizem nima tekmovalnega sistema in je spicifika, ki
jo je potrebno ves čas zagovarjati in spraviti skozi sistemske dokumente na področju športa. Umestitev alpinizma med športe je predvsem
pomembna z vidika sofinanciranja tako na državni kot lokalni ravni.
Alpinisti se morajo skupaj truditi za prepoznavnost športa. Zahvala vsem alpinističnim kolektivom za razvoj in promocijo alpinizma.
Zahvala Mihi Habjanu za ves prispevek. Njegova velika zasluga je, da imamo danes SMAR.
Jože Rovan – tradicija slovenskega alpinizma je izjemna. Spremlja alpinizem preko družinskih članov, ki so alpinisti.
Kazimir Drašlar – odbor združuje tisto skupino alpinstov nad 65+. Nekaj jih je še iz dobe, ki ohranjajo spomin na prva dva alpinistična
odseka. Veterani so se formirali znotraj PZS. Začetnik je bil Rado Kopač. Poskušajo posredovati tradicijo in povezovati starejše in mlajše
generacije.
Ad 7/ Finančni plan za leto 2018
Finančni plan je priloga zapisnika.
Sklep 7.1.:
Finančni plan za leto 2018 je bil soglasno potrjen.
Ad 8/ Volitve načelnikov in članov Komisije za alpinizem PZS
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Miha Habjan – intenzivno se je delalo na tem, kdo bi prevzel načelništvo IO KA in v zadnjem trenutku uspelo dogovoriti za primerno
zamenjavo, saj je delo v IO KA PZS pomembno za nadaljnji razvoj alpinizma.
Sklep 8.1.: Potrdi se razrešnica dosedanjega načelnika in članov IO KA PZS.
Za načelnika Komisije za alpinizem je prišel predlog za Petra Bajca, dosedanjega člana IO KA PZS.
Sklep 8.2.: Z glasovanje vseh načelnikov KA se potrdi novega načelnika IO KA Petra Bajca za obdobje štirih (4) let / do zbora načelnikov v letu 2022.
Za člane so prispeli naslednji predlogi:
• Matic Košir (AO Jesenice),
• Blaž Navršnik (AO TAM),
• Oto Žan (AO Radovljica)-namestnik,
• Jasna Pečjak (AO Domžale),
• Miha Habjan (Akademski AO),
• Nejc Pozvek (Posavski AO).
• Alen Marinović - usposabljanja
Sklep 8.3.: Z glasovanje vseh načelnikov KA PZS se potrdi sedem članov IO KA, in sicer:
• Matic Košir (AO Jesenice),
• Blaž Navršnik (AO TAM),
• Oto Žan (AO Radovljica)-namestnik,
• Jasna Pečjak (AO Domžale),
• Miha Habjan (Akademski AO),
• Nejc Pozvek (Posavski AO),
• Alen Marinović (Šaleški AO) – usposabljanja.
Za vodjo usposabljanja Komisije za alpinizem je predlagan Alen Marinović.
Sklep 8.4.: Z glasovanje vseh načelnikov KA se potrdi vodjo usposabljanja Komisije za alpinizem, Alena Marinovića.
Ad 9/ Razno
Zbor alpinistov v letu 2018 bosta organizirala AO TAM in AO Kozjak iz Maribora.
V letu 2019 pa bo zbor alpinistov potekal pod okriljem AO Železničar Ljubljana.
Zbor alpinistov v letu 2017 je bil kar se tiče udeležbe zelo slab. Ideja o organizaciji avtobusnega prevoza iz Ljubljane do kraja dogodka.
Miha Zupin (AO Kranj) izpostavi dilemo glede pripravnikov, ki so člani njihovega odseka. Ali je lahko oseba kategorizirana pri večih
društvih za drugo športno panogo.
Matjaž Šerkezi pojasni, da je po pravilniku o kategorizaciji to možno.
Rok Zaletel – dvojna članarina PZS.
Pojasnilo Matjaža Šerkezija – nižja članarina v drugem društvo je bila stvar že večkratnih razprav v različnih organih PZS, vendar je sklep,
da je tega tako malo v celotni organizaciji PZS, da do te odločitve ni prišlo.
Sandi Gričnik in Tomislav Aurednik izpostavita temo glede zavarovanja odsekov in strokovnih kadrov.
Matjaž Šerkezi pojasni, da bo IO KA PZS v letu 2018 podal predlog za zavarovanje odgovornosti tudi za alpiniste. Informacija o tem bo
poslana vsem načelnikom AO in AK.
Zbor načelnikov je bil zaključen ob 18.50 uri.
Zapisnikar: Matjaž Šerkezi, strokovni sodelavec PZS
Overovatelja zapisnika:
Danilo Sedej (PK Idrija) in Boris Bokavšek (AO LJ- Matica) – overovatelja zapisnika
Peter Bajec, načelnik IO KA PZS
Priloge:
- Finančno poročilo 2017.
- Poročilo o delu za leto 2017.
- Program dela 2018 in 2019.
- Finančni plan 2018.
- Zapisnik zbora načelnikov, 14. 4. 2017.
- Lista prisotnosti.
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ZAPISNIK ZBORA TURNIH KOLESARJEV KOMISIJE ZA
TURNO KOLESARSTVO,
ki je bil v  četrtek 29. marca 2018, ob 17. uri v prostorih Planinske zveze Slovenije, Ob železnici 30a v Ljubljani. Pričetek zbora ob 17.30 uri.
Uvodne besede načelnika Komisije za turno kolesarstvo PZS Joža Rovana. Prisotne pozdravi v novih prostorih PZS.
Ad 1/ Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja, overovatelja zapisnika ter verifikacijske komisije.
Načelnik KTK, Jože Rovan, je predlagal izvolitev delovnega predsedstva v sestavi:
Matjaž Šerkezi – predsednik zbora
Gašper Budkovič in Mateja Vertelj – člana zbora
Sklep 1.1.:
Zbor je soglasno potrdil delovno predsedstvo v sestavi:
Predsednik zbora – Matjaž Šerkezi.
Člana zbora – Gašper Budkovič in Mateja Vertelj.
Predsednik zbora Matjaž Šerkezi je predlagal še ostala delovna telesa:
Matjaž Šerkezi – zapisnikar,
Tomaž Lampelj – verifikacijska komisija,
Peter Šilak – volilna 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
Strokovni sodelavec Matjaž Šerkezi.
Ad 2/ Sprejem predlaganega dnevnega reda
Predsednik zbora je prebral predlagani dnevni red.
Dnevni red:
1. Izvolitev organov zbora turnih kolesarjev.
2. Pregled in potrditev dnevnega reda.
3. Pozdravi vabljenih.
4. Poročilo verifikacijske komisije.
5. Poročilo načelnika KTK o delu komisije med obema zboroma (marec 2017-marec 2018), razprava o poročilu.
6. Razrešnica organom IO KTK in volitve novega načelnika in članov Izvršnega odbora KTK.
7. Predstavitev programa komisije za leto 2018, razprava o programu.
8. Organizacija turnokolesarskega tabora.
9. Turnokolesarska pot Karavanke.
10. Razno.
Sklep 2.1.:
Zbor načelnikov je predlagani dnevni red soglasno sprejel.
Ad 3/ Pozdravi vabljenih
Bojan Rotovnik, predsednik PZS pozdravi prisotne. Izpostavi 125 letnico delovanja. Poudari pomen novih prostorov Planinske zveze
Slovenije, ki ne bodo služili samo sedežu strokovne službe ampak, da bi postali dom slovenskih planincev z različnimi vsebinami. Turno
kolesarjenje je najmlajša dejavnost v okviru PZS. Motor vsebine je bil in je Jože Rovan. Vodstvo PZS ves čas skuša pomagati pri razvoju
dejavnosti, kot krono pa lahko izpostavimo STKP. STKP je dokaz, da se s sodelovanjem in voljo lahko tudi na področju turnega kolesarjenja
marsikaj uredi. Zahvali se vsem, ki delajo na področju turnega kolesarstva za prispevek, strpnost in razvoj. Nivo komunikacije je na visoki
ravni. Izpostavi prispevek Joža Rovana in se mu zahvali za vso opravljeno delo v njegovem 10 letnem mandatu.
Ad 4/ Poročilo verifikacijske komisije
Verifikacijska komisija je poročala, da je od 28 registriranih odsekov / klubov zastopanih na zboru 22.
Delovni predsednik je ugotovil, da je zbor sklepčen. Zbor je začel z delom.
Ad 5/ Poročilo načelnika KTK PZS o delu komisije med obema zboroma (marec 2017 - marec 2018), razprava o poročilu.
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Poročilo je bilo poslano vsem načelnikom odsekov.
Poročilo je priloga zapisnika.
Povzel ga je Jože Rovan in izpostavil:
Turno kolesarstvo je netekmovalna disciplina gorskega kolesarstva, načrtovana vožnja po utrjenih poteh, z željo po doživljanju narave in
s športnimi motivi.
Turno kolesarstvo je bilo uvrščeno med dejavnosti PZS leta 2007.
Najpomembnejši nalogi Komisije za turno kolesarstvo sta:
• usmerjanje dejavnosti turnih kolesarjev s poudarkom na varstvu narave in
• izobraževanje turnih kolesarjev in turnokolesarskih vodnikov.
Leta 2014 se je KTK na Zboru turnih kolesarjev preoblikovala v komisijo z zborom, oblikovan je bil Izvršni odbor in Strokovni odbor, za
posebne naloge pa projektne skupine.
V PD so turni kolesarji organizirani na dva načina:
• v turnokolesarskih odsekih ali
• v okviru dejavnosti drugih odsekov.
Organizirano turnokolesarsko dejavnost ima okoli 40 PD, 28 PD je poslalo poročilo o dejavnosti za leto 2017.
V letu 2017 smo praznovali 10. obletnica delovanja KTK.
Turnokolesarski vodniki in pripravniki:

Planinska društva s turnokolesarsko dejavnostjo:
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Kako daleč smo z ureditvijo STKP?
• Na spletni strani PZS je urejen spletni vodnik z opisi, zemljevidi in višinogrami, s slikovnim gradivom in z GPS sledmi vseh etap STKP
(http://pzs.si/ktk/wpstkp/ ).
• Pripravljena je celostna podoba STKP: logotip v različnih izvedbah, oblika žigov, častnega znaka (značke) itd.
• Izdali smo zloženko o STKP v slovenščini, angleščini in nemščini.
• Potek STKP je vrisan v novih izdajah zemljevidov Planinske založbe.
• Izdali smo Dnevnik STKP, to je knjižica za odtis žigov na kontrolnih točkah STKP. Prodali smo 1500 izvodov.
• Na trasi STKP je 111 kontrolnih točk, opremili smo jih z žigi in skrinjicami.
• Trenutno je markirane približno 30% trase STKP, na 20% trase pa so že postavljeni drogovi s kolesarskimi usmerjevalnimi tablami.
• Spodbujamo dvig kvalitete kolesarjem namenjenih storitev v kočah PZS ob STKP.
• Organizirali smo seminar za vzdrževalce STKP, ustrezne vsebine bodo vključene v program usposabljanja markacistov PZS.
• Povezali smo se s številnimi turističnimi ponudniki, v financiranje urejanja STKP pa skušamo pritegniti občine in gospodarske organizacije.
• Na podlagi odzivov na spletnem vodniku in facebook profilu STKP zaznavamo interes za pot tudi v tujini.
• Pripravljamo markacijski tečaj za kolesarje, po programu za markaciste kategorije A, tečajniki pa bodo vključeni ekipo KTK, ki bo
urejala STKP.
• Trasa je v celoti usklajena z Zavodom za gozdove in Zavodom Republike Slovenije za varstvo narave, pridobivamo soglasja lastnikov
in občin.
• Doslej je že prevozilo STKP 9 kolesarjev.
Poteka debata zakaj določeni deli Slovenije niso vključeni v STKP. Jože pojasni, da je bila STKP načrtovana za široke množice in ne sme
biti pretežka. Ni pa zaključena v smislu dodatnih etap.
Sklep 5.1.:
Poročilo o delu KTK PZS v letu 2017 je bilo soglasno sprejeto.
Ad 6/ Razrešnica organom KTK in volitve novega načelnika in članov Izvršnega odbora KTK.
Sklep 6.1.: Razrešnica načelnika in članov IO KTK PZS je bila soglasno potrjena.
Jože Rovan se zahvali za delo vsem, ki so kakorkoli sodelovali pri delu komisije in razvoju turnega kolesarstva. Hvaležen je, ker je spoznal
ogromno novih ljudi.
Do zbora je na PZS prispela ena prijava za načelnika in sicer Atila Armentano (PD Kranj). Za člane pa:
• Tomaž Lampelj, član (PD Pošte in Telekoma Ljubljana)
• Tomaž Penko, član (PD Postojna)
• Karmen Razlag, članica (PD Jakoba Aljaža)
• Marjan Pučnik, član (PD Ruše)
• Boštjan Golež, član (PD Dramlje)
• Matija Klajnšček, član (PD Logatec)
• Uroš Ribič, član (PD Tržič)
• Franci Razpet, član (PD Zagorje)
Atila Armentano, kandidat za načelnika IO KTK na kratko predstavi svoje dosedanje delo. Izpostavi vsebino in motive za ustanovitev
turnokolesarskega društva v Kranju, ki je bilo eno prvih v Sloveniji. V Kranju so začeli tudi kot prvi s turnokolesarsko šolo po vzoru alpinističen šole.
Po njegovem mnenju je PZS največja institucija, ki lahko v Sloveniji kaj premakne na področju turizma, kolesarjenja ... Mandat bo temeljil
na temeljih dosedanjega usposabljanja in ga skušali razširiti na širši krog interisentov. Vplivati na spremembo zakonodaje, ki naj bi bila ne
samo kolesarjem prijazna ampak pravilna in sprejemljivo umeščena v okolje. Promocija SKTP. Načelnike poziva, da podajo svoje ideje.
Sklep 6.2.: Zbor je soglasno sprejel, da se načelnika in člane IO KTK PZS potrdi v paketu.
Sklep 6.3.: Zbor je soglasno potrdil načelnika in člane IO KTK PZS v naslednji sestavi:
• Atila Armentano, načelnik
• Tomaž Lampelj, član
• Tomaž Penko, član
• Karmen Razlag, članica
• Marjan Pučnik, član
• Boštjan Golež, član
• Matija Klajnšček, član
• Uroš Ribič, član
• Franci Razpet, član
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Ad 7/ Program dela za leto 2018 in 2019
program dela, ki je priloga zapisnika je predstavil in obrazložil Jože Rovan.
Izpostavil je:
• usposabljanje za turnokolesarske vodnike I,
• licenčno izpopolnjevanje TKV I in TKV II,
• turnokolesarski tabor,
• urejanje Slovenske turnokolesarske poti
• zbor turnih kolesarjev PZS,
• sodelovanje s Fakulteto za šport pri izvedbi izbirnega predmeta Turno kolesarstvo na Fakulteti za šport,
• priprava učnih gradiv in elektronskih predstavitev za izobraževalno dejavnost (turnokolesarska šola, usposabljanje za TKV I in II),
dopolnjevanje turnokolesarskega učbenika,
• promocija turnega kolesarstva: elektronska promocijska predstavitev (domača stran PZS, kolesarske spletne strani) in zgibanka Slovenska turnokolesarska pot (turistični sejmi na katerih se predstavlja PZS, planinska srečanja, seje organov PZS, na razpolago v planinskih
kočah, na kolesarskih turah itd.)
• predstavitvena predavanja o turnem kolesarstvu (na MDO, v PD) in splošna predavanja s kolesarsko tematiko v prostorih PZS,
• sodelovanje z drugimi organizacijami, ki spodbujajo razvoj turnega kolesarstva (KZS, KGK Volja, STO, GIZ za pohodništvo in kolesarstvo itd.),
• sodelovanje pri pripravi zakonodajnih aktov, ki so povezani s turnim kolesarstvom.
V letu 2018 nas poleg že utečenih aktivnosti čakajo naslednje naloge:
• priprava učbenika za turnokolesarsko šolo,
• poglobitev sodelovanja s Fakulteto za šport.
Sklep 7.1.:
Program  dela KTK PZS za leto 2018 in 2019 je bilo soglasno potrjen.
Ad 8/ Organizacija turnokolesarskega tabora.
Predstavitev Marjana Pučnika o organizaciji turnokolesarskega tabora s katero se ukvarja že deseto leto.
Ad 9/ Turnokolesarska pot Karavanke.
Predstavitev projekta Karavanke od Jezerskega do Tromeje. Čezmejni projekt.
Ad 10/ Razno
a. Karmen Razlga vse prisotne pozove, da pošiljajo informacije o turah na KTK PZS z namenom objave v koledarju PZS, ki se enkrat tedensko pošilja z e-novicami na vse naslove.
Zbor načelnikov je bil zaključen ob 20.10 uri.
Zapisnikar: Matjaž Šerkezi, strokovni sodelavec PZS
Člana zbora:
Gašper Budkovič
Mateja Vertelj
Atila Armentano, načelnik KTK PZS
Priloge:
- Poročilo o delu za leto 2017.
- Program dela 2018 in 2019.
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ZAPISNIK ZBORA KOMISIJE ZA ŠPORTNO PLEZANJE
ki je bil v sredo, 21.marca 2018 ob 18. uri v novih prostorih Planinske zveze Slovenije, Ob železnici 30 a v Ljubljani. sred13. marca
2013, ob 16.30 marca 2013, ob 16.30 uri v prostorih Domžalskega doma
Vabljeni:
• načelniki/predsedniki registriranih članov KŠP
• člani IO KŠP, vodja Zbora sodnikov, vodja Zbora postavljavcev
• Bojan Rotovnik - predsednik PZS
• Matej Planko – generalni sekretar PZS
Uvodna točka:
• Preverjanje prisotnosti in potrditev sklepčnosti: ob štetju je bilo ugotovljeno da je prisotnih 14 članov z volilno pravico od tega 11
načelnikov in 3 namestnikov s pooblastilom kluba oziroma društva – sklepčnost zagotovljena.
• Potrditev dnevnega reda; nihče proti, dnevni red sprejet kakor je bil določen na vabilu
Obravnava:
1. Izvolitev delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika zbora KŠP. Za zbor KŠP so bila
predlagana naslednja delovna telesa:
Predsedstvo:
- Aleš Pirc
Verifikacijska komisija:
- Stanko Židan
- Matevž Bizjak
Overovatelja zapisnika:
- Jure Golob
- Jernej Peterlin
Zapisnikar:
- Lorin Möscha
SKLEP 1:
Sestava delovnih teles je bila potrjena soglasno.
2. Akcijsko in finančno poročilo za leto 2017.
Vsebinsko in finančno poročilo je predstavil strokovni sodelavec Tomo Česen.
Glavni poudarki akcijskega poročila:
• Dobro izpeljana tekmovanja za državno prvenstvo.
• Dobro izpeljano tekmovanje za svetovni pokal v Kranju.
• Izjeme uspeh članske reprezentance, tako iz vidika posameznikov (Janja Garnbret) kot tudi iz vidika ekipnega uspeha.
• Solidno delo mladinske reprezentance, ki je morda glede na rezultate nekoliko slabše glede na prejšnja leta (rezultatsko morda tudi
zaradi odsotnosti Janje Garnbret).
• Usposabljanje v okviru katerih je bilo izveden izpit za športne plezalce, inštruktorje ter licenčni seminar za postavljavce, sodnike in
opremljevalce plezališč.
• Porast kategorizacij na račun dobrih uspehov v skali.
• Razglasitev najuspešnejših športnih plezalcev v smislu izvedbe razglasitve v novih/primernejših prostorih, glede na izjemne dosežke.
Glavni poudarki finančnega poročila:
• Oblika finančnega poročila je enotna obliki poročila PZS in je skladna s priporočili inšpektorata.
• Izpostavljeni so glavni viri prihodkov (LŠP, FŠ, INTERNA SREDSTVA med katerimi so prihodki s strani izobraževanj, tekmovanj,
licenc, registracij in članarin ter OSTALO)
• Leto 2017 se je – na račun dolgov iz preteklih let. Glede na ugotovljeno in skladno z izravnavo iz prejšnjih let, bo KŠP leto 2018 začelo
z cca.: 800,00 EUR minusa, ki ga bo nadoknadilo/pokrilo v tekočem letu.
SKLEP 2:
Akcijsko in finančno poročilo za leto 2017 sta bila sprejeta z naslednjim rezultatom:
   ZA: 14
   PROTI: 0
   VZDRŽANI: 0
3. Akcijski in finančni načrt za leto 2018
Načrt aktivnosti in finančni načrt za 2018 je predstavil strokovni sodelavec Tomo Česen.
Glavni poudarki iz razprave:
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•
•

Zaradi še neznanih rezultatov iz razpisa FŠ (rezultati še niso znani) in LPŠ  (razpis je šele pred kratkih izšel) je bil izpostavljen problem
jasne slike finančnega načrt, zato je bil finančni načrt narejen na podlagi predvidevanj iz leta 2017, zato bo ob znanih rezultatih narejen
rebalans predstavljenega finančnega načrta.
Načrt aktivnosti za leto 2018 je narejen na podlagi načrta aktivnosti iz leta 2017 in zajema vse dejavnosti, ki so bile izvedene v preteklem
letu. Izpostavi se zbiranje vlog za idejni projekt izdelave nove mobilne stene za izpeljavo tekmovanja v balvanskem plezanju za DP, ki
bi se jo uporabilo za nadaljevanje uspešnih Plezalnih dni Kranja ter organizacijo tekmovanj za DP tudi v ostalih delih RS.

Komentarji in vprašanja prisotnih:
• Nejc Pozvek prosi za komentar Betkinega prispevka v reviji, v kateri je izpostavila neporabljeno opremo/material za opremljanje plezališč.
• Tomo Česen odgovori, da je iz poročil jasno razvidno koliko opreme/materiala je bilo porabljenega oziroma kje se nahaja ter doda da
so računi in evidenca javno dostopni na PZS. Zraven še doda in ponovno pojasni, da je oprema za opremljanje plezališč pridobljena na
podlagi razpisa FŠ, ter poudari, da le polovico prispeva FŠ, drugo polovico pa vedno zagotovi (mora zagotoviti) KŠP sama iz lastnih virov.
• Tomo še doda, da po vsej verjetnosti vsa oprema, ki je bila pridobljena še ni »zmontirana v skalo« tudi zaradi specifičnosti dela in pomanjkanja časa opremljevalcev plezališč in je prepričan da bo oprema, ki so jo opremljevalci prevzeli vgrajena v naslednjih meseceih.
• Stanko Židan vpraša ali je za reprezentanco za leto 2018 namenjena enaka višina sredstev kot za leto 2017 in zakaj na zboru načelnikov
ni obeh selektorjev.
• Natančnega odgovora zaradi zgoraj omenjene alineje ne dobi, pove pa se, da se načrtuje enaka višina sredstev kot za preteklo leto. Zakaj
selektorjev na zboru načelnikov ni, mu ne zna odgovoriti nihče.
• Bojan Rotovnik, predsednik PZS pove, da zaključuje svoj dvojni mandat in da je zelo ponosen, da je med svojim vodenjem PZS odlično
sodeloval s predstavniki in strokovni delavci na področju športnega plezanja, da je ponosen na izjemne rezultate, vseh vpletenih v
športno plezanje tako na organizacijskem, vodstvenem kot tudi in predvsem na tekmovalnem področju. Doda da je letos 125 letnica
PZS, ki jo velja primerno obeležiti. Izpostavi preselitev PZS v nove prostore, kar se je na podlagi analize pokazalo kot dobra oziroma
premierna odločitev, saj novi prostori ponujajo več in so tudi primernejši. Izpostavi pomembnost športnega plezanja kot olimpijsko
disciplino in zraven doda, da vse ki delajo na področju športnega plezanja čaka še veliko dela, če želimo v korak z razvojem športnega
plezanja in da tega nikakor ne smemo pozabiti ali zamuditi, zato pozove k nadaljevanju sodelovalnega odnosa. Pove da je PK Žirovnica
postala pravnomočna članica PZS. Ob koncu pa izpostavi odlično sodelovanje z Alešem Pircem in mu v znak odličnosti podeli zlati
častni znak PZS.
SKLEP 3:
Načrt aktivnosti in finančni načrt za leto 2018 sta bila sprejeta z naslednjim rezultatom:
    ZA: 14
    PROTI: 0
    VZDRŽANI: 0
4. Državno prvenstvo za tekoče leto (Tekmovalni pravilnik, licence, štartnine, koledar,..)
Glavni poudarki iz razprave:
• Zaradi popularizacije, večje motiviranosti in zaradi »prijaznejšega – bolj sproščenega« načina tekmovanja so bile predstavljene spremembe tekmovalnega pravilnika. Spremembe so se nanašale predvsem na tekmovanje v balvanskem plezanju in deloma tudi na finale
v težavnostnem plezanju v mlajših kategorijah v smislu spreminjanja plavajočih kvot.
• Urban Primožič in Lorin Möscha na kratko predstavita spremembe na področju tekmovanja v balvanskem plezanju, pri čemer izpostavita spremembo načina tekmovanja iz trenutnega v način tekmovanja v način tekmovanja kot se prakticira na tekmovanjih zahodne
lige oziroma tekmovanjih za evropski mladinski pokal, katerega glavna sprememba je plezanje na FLASH v vseh kategorijah + finale
za prvih šest po klasičnem sistemu v srednjih in starejših kategorijah.
• Pri težavnostnem plezanju se spremeni plavajoča kvota iz 6 na 8 oziroma na 7, 8 in 9 mesto za finaliste.
• Aleš Pirc pove, da se zaradi nujnosti posodobitve tekmovalnega sistema in učinkovitejšega ter sponzorsko bolj zanimivega pristopa
pripravlja enotni podelitveni oder, ki se ga bo uporabljalo na tekmovanjih za DP, z namenom pridobivanja sponzorskih sredstev in
dodatnega priliva finančnih sredstev ter tudi zaradi boljše prepoznavnosti.
• IO KŠP zaradi povečanega števila tekem DP in s tem večjih stroškov KŠP predlaga dvig  članarine KŠP za društva za leto 2019 v višini
110 EUR.
• IO KŠP predlaga ohranitev višine tekmovalnih licenc 48 EUR (podaljšanje) oziroma 50 EUR (nova), z iskanjem možnosti, da se  KŠP
trudi v smeri iskanja rešitve, kako tekmovalno licenco v prihodnjih letih ukiniti ali vsaj zmanjšati.
• IO KŠP zaradi izgube/ohranitve organizatorjev tekem za DP predlaga enotno ceno štartnin za vse kategorije  17 EUR .
• Na koledar za DP za leto 2018 se doda še tekmovanje v težavnosti v Šmartnem pri Litiji (9. in 10. junij)
Komentarji in vprašanja prisotnih:
• Nejc Pozvek predlaga večjo povezanost in več konstruktivnega sodelovanja med  KŠP, klubi in posamezniki ter vodji tekmovanja DP :
ZL : VL. Izpostavi porast tekmovalcev na VL in ZL in vpraša zakaj so v registru tekmovalcev vidni (omenjeni/zabeleženi) le tekmovalci
DP in ne tudi vsi ostali, ki tekmujejo v okviru ZL in VL.
• Jernej Peterlin doda, da bi bilo potrebno zaradi vse večjega števila tekmovalcev in različnih tekmovanj ter obveznosti tekmovalcev,
ki so vključeni v reprezentančni program nujno posodobiti tekmovalni sistem oziroma narediti konsenz in se dogovoriti, kdaj bodo
potekale določene lige, da bodo zanimive in smiselno organizirane v smeri kakovostnega razvoja in nadgradnje. Pozove, da se je potrebno nujno dogovoriti (ne le govoriti o možnostih) za koledar, ki ne bo omejeval tistih, ki si želijo nastopati na VL ali ZL oziroma
tekmovanjih za DP. Doda da je takšen koledar nujen tudi zaradi usklajevanja ostalih obveznosti (izobraževanja, izpiti, reprezentančni
treningi in obveznosti),  ki jih tekmovalci.
OBVESTILA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
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•
•
•

Predstavnik AO Sl. Bistrica predlaga spremembo tekmovalnega pravilnika v težavnostnem plezanju v smeri več finalistov oziroma
popravek besedila, ki nejasno določa koliko finalistov/tekmovalcev je vključenih v plavajočo kvoto.
Tjaša Kosič izrazi skrb višje štartnine in zaradi tega posledično manjše udeležbe na tekmovanjih za DP.
Izpostavljeno je bilo križanje tekme za DP v Škofji Loki ter tekme ZL v Žirovnici. Predstavniki bodo med seboj poizkusili najti rešitev.

SKLEP 4:
Spremembe tekmovalnega pravilnika se sprejmejo z naslednjim rezultatom:
    ZA: 14
    PROTI: 0
    VZDRŽANI: 0
SKLEP 5:
Višina tekmovalnih licenc za leto 2018 se sprejme z naslednjim rezultatom:
    ZA: 14
    PROTI: 0
    VZDRŽANI: 0
SKLEP 6:
Koledar DP za leto 2018 se sprejme z naslednjim rezultatom:
    ZA: 14
    PROTI: 0
    VZDRŽANI: 0
SKLEP 7:
Cena štartnin za DP za leto 2018 znaša 17 EUR za vse starostne kategorije, se sprejme z naslednjim rezultatom:
ZA: 9
PROTI: 3
VZDRŽANI: 2
SKLEP 8:
Cena članarine KŠP za leto 2019 znaša 110 EUR, se sprejme z naslednjim rezultatom:
ZA: 11
PROTI: 1
    VZDRŽANI: 2
5. Usposabljanje po novem sistemu glede na nov Zakon o športu
Glavni poudarki iz razprave:
• Matevž Bizjak, vodja izobraževanja predstavi razloge, zaradi katerih je bilo potrebno spremeniti stare programe, ki jim je potekla
veljavnost, predstavi trenuten program po katerem potekajo trenutna izobraževanja in predstavi nov sistem izobraževanja, ki bo začel
veljati (in ga bo potrebno še oblikovati in določiti), ko bo stopil v veljavo nov pravilnik, ki je bil pred kratkim dan v komentar zvezam
in institucijam.
• Prisotne seznani, da bosta po novem zakonu po vsej verjetnosti obstajala le dva naziva in sicer Vaditelj športnega plezanja (po zahtevnosti in znanju ter kompetencah enak sedanjemu nazivu Inštruktor športnega plezanja 1)  in Inštruktor športnega plezanja (po
zahtevnosti in znanju ter kompetencah enak sedanjemu nazivu Trener športnega plezanja) .
• Tomo česen pojasni nekatere nejasnosti povezane z spremembo izobraževalnih programov in nazivov.
• Bojan Rotovnik doda svoj pogled na nov Zakon o športu in posledice, ki jih bo le ta imel na spremembo sistem izobraževanja in zagotavljanje usposabljanja strokovnega kadra.
Komentarji in vprašanja prisotnih:
• Nejc Pozvek pove, da je bila prenova izobraževalnega sistema slaba,  prehitra ter da je bilo vanjo vključenih premalo klubov in društev
oziroma da je bila prenova do neke mere ne transparentna in preveč interna. Predlaga, da se ob prenovi oziroma spremembi pravilnika
o izobraževanju glede na nov zakon in sprejetje novega nacionalnega pravilnika vključi več posameznik iz različnih klubov oziroma
društev.
• Tjaša Kosič predlaga »nujno« koledarsko prerazporeditev-strnjenost izobraževanj vseh vrst, saj meni, da so izobraževanja nametana
preko celega leta in tako onemogočajo primerno pripravo nanj, sistematično delovanje društev in posegajo v finančno delovanje društev
oziroma predstavljajo preobremenitve za društva, starše in ostale člane.
• Prisotni se spogledujejo z idejo, da bi bilo smiselno vsa izobraženja postaviti v mesec december in mesec januar.
• Matevž Bizjak odgovori, da se s predlogom strinja in doda da vse skupaj ni tako enostavno (rezervacija prostorov, telovadnic, dvoran,
strokovnega kadra,…) vendar obljubi, da se bo potrudil in videl kaj se da narediti.
6. Projekt OSP
• Štefan Wraber celovito in nadzorno predstavi projekt OSP in povabi vse prisotne k aktivni udeležbi in širjenju ideje, ki bi morala biti
v zavesti vsakega posameznika, načelnika ali zasebnika, ki se ukvarja s športnim plezanjem.
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7. Razno
• Nejc Povzek vpraša kam so se izgubi tekmovalci registrirani v okviru ZL in VL. Pravi da je pri OKS zabeleženih le kakšnih 250 tekmovalcev, kje pa je še ostalih cca.: 200?
• Tomo Česen mu odgovori je o tej temi pred kratkim razpravljal z OKS in da se bodo stvari v kratkem spremenile vendar doda da bodo
upoštevani let tekmovalci starejši od 1o let.
• Izpostavljeno je bilo vprašanje o KŠP-jevi spletni strani, kdaj bodo nekateri deli posodobljeni, zakaj gor ni nekaterih podatkov, ki so bili
na prejšnji spletni strani, zakaj a strani ni predstavljena mladinska reprezentanca (članska pa je), ali se bo stran posodobila, da možno
preko mobilnih telefonov spremljati rezultate v času tekmovanj za DP.
• Tomo Česen odgovori da je posodobitev v dogovoru z ustreznimi posamezniki, katerih to je tudi naloga.
• Aleš Pirc odgovori, da tudi sam pogreša možnost spremljanja rezultatov preko mobilnih telefonov, vendar da je bila prenova beleženja
rezultatov narejene skladno z finančnimi možnostmi in da stran trenutno še ne omogoča spremljave rezultatov preko mobilnih telefonov.
• Štefan Wraber vpraša ali je možno narediti posodobitev prijav na različne seminarje, izpite,…v smeri manj dokumentacije in manj
podpisovanja, printanja in potrjevanja.
• Aleš Pirc in Tomo Česen odgovorita, da se vse skupaj deloma že razvija v to smer, in sicer preko programa Naveza – PZS
• Urban Primožič in Jure Golob posredujeta informacije iz skupščine IFSC, katere sta se udeležila.
Zapisnikar: Lorin Möscha
Overovatelja:
Jure Golob

Jernej Peterlin

Priloge:
Lista prisotnosti
Tekmovalni pravilnik 2018
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ZAPISNIK ZBORA GOSPODARJEV
Zbor gospodarjev je potekal 3.2.2018 v dvorani Urška Gospodarskega razstavišča v Ljubljani s pričetkom ob 13.30.
Ad. 1
Pred Zborom gospodarjev je od 9.00 do 12.30 potekala 7. konferenca planinskega gospodarstva. Evidentiranje prisotnosti je potekalo od
13.00 dalje.
Ad. 2
Zbor je otvoril dosedanji načelnik gospodarske komisije Janko Rabič in v uvodu posebej pozdravil predsednika PZS, Bojana Rotovnika.
Za organe zbora je predlagal:
Predsednik delovnega predsedstva: Ivan Likar - PD Križe.
Člana delovnega predsedstva: Marjan Zupan - PD Kum Trbovlje; Miran Cokan - PD Grmada Celje.
Verifikacijsko-volilna komisija: Marjeta Bricl - PD Kum Trbovlje; Brane Markovič - PD Železničar Ljubljana; Anton Progar - PD Krka
Novo mesto.
Zapisnikar: Dušan Prašnikar, strokovni sodelavec PZS.
Overovatelj zapisnika: Roman Novak - PD Vrhnika; Roman Resnik - PD Kamnik.
Na predlog organov in bilo pripomb.
Sklep 1-2018: Zbor gospodarjev potrjuje predlagane organe za izvedbo Zbora gospodarjev 2018 v predlagani sestavi.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 3
Predsednik delovnega predsedstva (predsednik DP) Ivan Likar, je podal predlog dnevnega reda.
DNEVNI RED ZBORA GOSPODARJEV:
1. Evidentiranje prisotnosti
2. Izvolitev organov zbora
3. Pregled in potrditev dnevnega reda
4. Pozdrav gostov
5. Poročilo verifikacijske komisije
6. Pregled sklepov Zbora gospodarjev 2017
7. Poročilo o delu GK za leto 2017
8. Predstavitev programa dela in finančnega načrta GK za leto 2018
9. Predstavitev okvirnega programa dela GK za leto 2019
10. Volitve v organe gospodarske komisije za obdobje 2018-2020
11. Razno
Sklep 2-2018: Zbor gospodarjev potrjuje dnevni red Zbora gospodarjev 2018.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 4
DP je povabil predsednika PZS k pozdravnim besedam.
Bojan Rotovnik je že pri Konferenci planinskega gospodarstva nagovoril prisotne, tokrat pa jih še enkrat pozdravil z mislijo, da se zahvaljuje
za njihovo delo, naj bodo še naprej motivirani za svoje delo, kljub bremeni z državni birokracijo in dodal, da v kolikor bodo tekom zbora
vprašanja zanj, jih bo poskušal po svojih močeh odgovoriti.
Ad. 5
Poročilo verifikacijske komisije je podala njena predsednica Marjeta Bricl, PD Kum Trbovlje.
Verifikacijska komisija je na osnovi oddanih pooblastil delegatov, predstavnikov odsekov za gospodarstvo društev s planinskimi kočami,
ob 14.10 ugotovila, da je od skupno 86 glasov za odločanje na današnjem zasedanju navzočih 37 glasov ali 43 %, kar pomeni, da je navzočih več kot ena tretjina glasov in je zbor sklepčen. Odločitev bo sprejeta, če zanjo glasuje več kot polovica navzočih glasov, oz. najmanj 19.
Zbor bo sklepčen, dokler bo na njem prisotnih vsaj 29 glasov za odločanje. Odločitev je sprejeta, da zanjo glasuje več kot polovica navzočih
glasov oz. najmanj 19.
Ad. 6
Pregled sklepov Zbora gospodarjev 2017 je podal načelnik GK Janko Rabič. Sklepi so se nanašali na redno delo komisije, kot dodaten pa je bil
sprejet sklep vezan na spremembe Pravilnika o planinskih kočah, bivakih in planinskih učnih središčih. Na pregled ni bilo podanih komentarjev.
Ad. 7
Poročilo o delu GK 2017 je podal Janko Rabič in sicer je predstavil najpomembnejše aktivnosti, saj je bilo poročilo vključeno kot gradivo
za zbor gospodarjev. V uvodu je zaobjel delo celotnega štiriletnega dela GK, ki se je sestala 15 krat in je poskušala reševati probleme na
področju planinskih koč, a vedno sama GK ni bila kos vsem problemom in je sodelovala s predsedstvom in UO PZS. Kot načelnik je zado66

voljen z opravljenim delom. Zahvalil se je za sodelovanje članom IO GK, vodstvu PZS na čelu s predsednikom PZS Bojanom Rotovnikom,
članom UO PZS, podpredsedniku PZS, zadolženemu za gospodarstvo, Miru Erženu, strokovnemu sodelavcu Dušanu Prašnikar. Izpostavil
je delo Svetovalne pisarne z vodjem Dragom Dretnikom, mednarodno sodelovanje v okviru CAA komisije za koče in poti, certifikate za
okolju in družinam prijazne planinske koče, sodelovanje v številnih projektih z namenom pomoči društvom, usposabljanje oskrbnikov
planinskih koč.
Finančno poročilo o delu GK v letu 2017 je podal strokovni sodelavec Dušan Prašnikar. Gradivo je bilo poslano predhodno, zato je pri
predstavitvi podal glavne značilnosti finančnega poročila. Predstavljeno je delno poročilo, končno poročilo pa potrjuje upravni odbor PZS.
Odhodkov v letu 2017 je bilo 22.376 €, prihodkov pa 21.022 €, s čimer je komisija zaključila leto z minusom v vrednosti 1.354 €.
Sklep 3-2018: Zbor gospodarjev potrjuje poročilo o delu GK za leto 2017 in se je seznanil z okvirnim finančnim poročilom GK za
leto 2017.
Ad. 8 in 9
Predsednik DS je predlagal, da se točki 8 in 9 združita in tudi skupaj obravnava.
Program dela GK za leto 2018 in okvirni program dela GK za leto 2019 je podal strokovni sodelavec. Osnovni program dela ostaja enak
programom dela v prejšnjih letih. Kot novost je izpostavil, da je v načrtu usposabljanje za gospodarje planinskih koč. Želja je tudi, da se v
okviru Svetovalne pisarne razširi področje svetovanja razširi za arhitekturno in gradbeno področje.
Finančni načrt za delo GK v letu 2018 je podoben kot je bil v letu 2017, ker tudi ni pričakovanih sprememb pri prihodkih.
Predsednik DS je pozval navzoče k razpravi in predlogom.
Jože Stanovnik, PD Škofja Loka je v imenu MDO Gorenjske podal predloge za dopolnitev programa dela GK. Planinska organizacija ima
velik potencial za turistično gospodarstvo Slovenije. Kljub temu ostaja organizacija pri upravljanju s kočami samorastniška z ogromno
prostovoljnega dela. Tam pa kjer ni tega prizadevanja, gredo koče v najem in so koče posledično slabše vzdrževane. Stanje in finančna kondicija planinskih koč se vse bolj slabša. Potrebno je izvesti temeljito analizo dejanskega stanja in strokovno oceno vsakega objekta posebej.
Slediti mora močno sodelovanje društev in zveze za pridobitev sredstev za vlaganja v planinske koče. Močneje je potrebno spremljati vse
možne razpise in vzpostaviti koordinacijo, ki bi združevala zainteresirane za posamezne projekte, da se pripravi kvalitetne prijave na razpise.
Aktivnosti za upravljanje nepremičnin PZS ni nikjer vključenih v program dela PZS, kar je pomembna tema v prihodnosti.
Predlagal je dopolnitev programa dela z naslednjimi aktivnostmi:
- Izdelava analize stanja in ocena potrebnih vlaganj za vzdrževanje, obnovo, adaptacijo in opremo v planinske objekte po kategorijah I, II, III.
- Sprotno sledenje vseh razpisov za pridobitev sredstev za vlaganje v planinsko gospodarstvo in tekoče obveščanje PD potencialnim vlagateljev.
- Analiza stanja nepremičnin v lasti PZS, s predlogom za učinkovito gospodarjenje z njimi.
Prisotni so se strinjali, da se predstavljen predlog MDO Gorenjske vključi v program dela GK 2018.
Sklep 4-2018: Zbor gospodarjev potrjuje program dela in finančni načrt gospodarske komisije za leto 2018 ter okvirni program dela
za leto 2019 v predlagani obliki in s predstavljeno dopolnitvijo.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 10
Predsednik DP je predlagal, da Volitve v organe gospodarske komisije za obdobje 2018-2020 potekajo tajno, glede na to, da je kandidatov
za člane izvršnega odbora več, kot je mest.
Prijavljeni kandidati za načelnika GK in člane IO GK so se na kratko predstavili.
Kandidat za načelnika GK je zgolj eden, Valentin Rezar – PD Radovljica, kandidati za člane izvršnega odbora GK so: Janko Arh – PD Bohinjska Bistrica, Milan Černe – PD Nova Gorica, Drago Dretnik – PD Mežica, Anton Klinc – PD Oplotnica, Zoran Kos – PD Ruše, Marjan
Kozmus – PD Laško, Aleš Požar – PD Postojna, Roman Resnik – PD Kamnik, Aleksander Ropret – PD Moravče, Ivan Rupnik – PD Cerkno.
Predsednik DP je pojasnil potek volitev. Za vmesni čas, ko se čaka na preštevanje glasov pa je navzoče povabil k besedi.
PZS Bojan Rotovnik se je zahvalil Janku Rabiču in vsem članom izvršnega odbora za opravljeno delo v štriletnem mandatu in hkrati veliko
uspeha novi ekipi gospodarske komisije.
Predsednik DP se je zahvalil Bojanu Rotovniku za uspešno vodenje PZS v dveh mandatih.
Marjan Zupan, PD Kum Trbovlje je podal, da bi se morali potruditi, da bi bile tudi planinske koče upravičene do nepovratnih sredstev
Ekosklada. Dodal je tudi, da je članstvo v društvu vse bolj staro in je to težava za delovanje društva in se sprašuje kakšna je starostna struktura članstva na ravni PZS.
Jože Stanovnik je dodal, da se tudi vodniški kader v društvih vse bolj stara in precej vodnikov postaja neaktivnih bi bile potrebne aktivnosti, da se to izboljša.
Valentin Rezar je predstavil, da društvo želi prenoviti tovorno žičnico in so iskali različne vire sredstev. Na Ekoskladu so jim odgovorili, da so
kot eno društvo kadrovsko in finančno premajhni, če pa se združijo in da PZS kot garant stoji za takimi projekti, potem je lažje pridobiti sredstva.
Danilo Škerbinek je predlagal, da je potrebno še več agitacije, da se promovira koče, še posebno za pridobitev družin, potrebujemo skupne
nastope in sodelovanje. Nekatere koče niso planinski organizaciji več v ponos. Opazil je, da tri koče v zadnjem času niso več v upravljanju
planinskih društev. Koč ni dobro puščati drugim in se moramo kot organizacija truditi, da koče ostanejo v upravljanju društev.
Predsednik DP je dodal, da so člani IO GK ugotavljali, da je koč v Sloveniji zelo veliko, sploh v primerjavi s tujino in da je vprašanje, ali bi
bilo kateremu objektu potrebno odvzeti status koče, glede na to, da nima več prave podobe planinske koče.
Strokovni sodelavec je pojasnil stanje glede možnosti pridobivanja sredstev na javnih razpisih za planinske koče. Hkrati je pozval prisotne, da gospodarski komisiji pošiljajo informacije o investicijah in drugih načrtih planinskih koč, saj ima s tem komisija več možnosti za
pridobivanje sredstev.
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Marjeta Bricl je podala poročilo verifikacijsko-volilne komisije in predstavila, kdo so izvoljeni kandidati za načelnika GK in člane izvršnega odbora GK.
Valentin Rezar se je zahvalil za zaupanje in hkrati zahvalil prejšnji sestavi gospodarske komisije. Komisija se bo trudila izvesti zastavljen
načrt. Za uspešno delo komisije pa je nujno, da sprotno pridobiva informacije s terena oz. društev s kočami.
Janko Rabič je simbolično predal štafeto vodenja gospodarske komisije Valentinu Rezarju.
Sklep 5-2018: Zbor gospodarjev potrjuje za načelnika gospodarske komisije Valentina Rezarja, PD Radovljica, člani izvršnega odbora
GK pa so postali Janko Arh – PD Bohinjska Bistrica, Milan Černe – PD Nova Gorica, Drago Dretnik – PD Mežica, Anton Klinc – PD
Oplotnica, Marjan Kozmus – PD Laško, Aleš Požar – PD Postojna, Roman Resnik – PD Kamnik, Ivan Rupnik – PD Cerkno.
Predsednik DP se je vsem še enkrat zahvalil za udeležbo in zaželel srečno pot domov.
Uradni del zbor je bil zaključen ob 15.00 uri.
Zapisal: Dušan Prašnikar
Overovatelja zapisnika:
Roman Novak,  Roman Resnik
Priloge:
- Poročilo verifikacijske komisije
- Poročilo o delu GK PZS in delno finančno poročilo za leto 2017  
- Program dela in finančni načrt GK PZS za leto 2018
- Okvirni program dela GK PZS za leto 2019
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Predsednik delovnega predsedstva: Ivan Likar

ZAPISNIK ZBORA ODSEKOV ZA VARSTVO GORSKE
NARAVE
Zbor odsekov za varstvo gorske narave (v nadaljevanju Zbor OVGN) je potekal v soboto, 10. marca 2018, ob 15.00 uri, v GRM Novo mesto
– Center biotehnike in turizma .
Ad 1.
Evidentiranje prisotnosti je potekalo od 14.30 do 15.00.
Ad 2.
Irena Mrak, načelnica KVGN, je pozdravila vse delegate in ostale udeležence Zbora, še posebno Bojana Rotovnika, predsednika PZS. Besedo je
predala Rozaliji Skobe, eni najzaslužnejših v planinski organizaciji za dobro delovanje varstva gorske narave v zadnjem obdobju.
Rozalija Skobe, vodja odbora VGN MDO Dolenjske in Bele krajine, je izrazila veselje, da so udeleženci prišli na Dolenjsko, v MDO Dolenjske
in Bele krajine, kjer njihov odbor za varstvo gorske narave deluje že 20 let. Odbor šteje 11 planinskih društev, v 10 PD-jih delujejo odseki VGN,
v enem PD ga ustanavljajo. Posebno pozdravlja mlade gorske stražarje iz Centra GRM in mentorico, ki je zaslužna, da so v njihovem MDO
izobrazili že 101 gorskega stražarja. Zahvalila se je pomočnici ravnateljice, ki je zaslužna, da zbor lahko poteka v centru GRM. Na Dolenjskem
jim je bilo varstvo narave položeno v zibelko. Prvi predsednik PD Novo mesto, Ferdinand Seidl, profesor novomeške gimnazije je napisal prvo
naravovarstveno okrožnico za zaščito cvetja na Gorjancih. Seidl je po njenih besedah tudi najzaslužnejši za ustanovitev Triglavskega narodnega
parka. Odsek VGN v MDO Dolenjske in Bele krajine deluje že zelo dolgo. V MDO je društev malo, a je sodelovanje zelo dobro. V zadnjih letih
organizirajo naravovarstvene ekskurzije, ki so dobro obiskane in tečaje za gorske stražarje, ki jih organizirajo 11 let zapovrstjo. V MDO imajo 266
gorskih stražarjev in 29 varuhov gorske narave. Ob koncu je zaželela tako zboru kot novoizvoljenemu vodstvu komisije uspešno delo.
Dušan Prašnikar je predstavil predlog organov zbora:
Delovno predsedstvo: Ana Kreft – PD Vrhnika, predsednica; Zvonko Posilovič – PD Zreče, član; Marija Dolinar – PD Vrhnika, članica;
Verifikacijsko-volilna komisija: Rudi Bevc – PD Podpeč Preserje, predsednik; Janja Prelovšek – PD Železničar Ljubljana, članica; Petra Frelih
– PD Gorje, članica.
Zapisnikar: Dušan Prašnikar – strokovni sodelavec KVGN.
Overovatelja zapisnika: Bojan Brezovar – PD Polet Šentrupert, Saša Lindič – PD Kamnik.
SKLEP 1/2018: Zbor OVGN potrjuje delovne organe zbora v predlagani sestavi.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 3.
Delovna predsednica Ana Kreft je pozdravila prisotne in se zahvalila za zaupanje za vodenje zbora. Predstavila je dnevni red zbora:
DNEVNI RED:
1. Evidentiranje prisotnosti
2. Izvolitev organov Zbora odsekov VGN
3. Pregled in potrditev dnevnega reda
4. Pozdrav gostov
5. Poročilo verifikacijske komisije
6. Poročilo o delu KVGN in finančno poročilo KVGN za leto 2017
7. Predstavitev in potrditev programa dela in finančnega načrta KVGN za leto 2018 in okvirnega programa dela za 2019
8. Volitve novih organov IO KVGN
9. Podelitev diplom dr. Angele Piskernik
10. Razno
SKLEP 2/2018: Zbor OVGN potrjuje dnevni red v predlagani obliki.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 4.
Pozdrav gostov je bil že pri uvodni točki.
Ad 5.
Predsednik verifikacijsko-volilne komisije Rudi Bevc je predstavil poročilo glede verifikacije zbora. Na zboru je prisotnih 58 delegatov od 110
planinskih društev z odsekom za varstvo gorske narave. To predstavlja 52 % in komisija ugotavlja, da je zbor sklepčen, saj je za sklepčnost potrebnih vsaj 37 glasov.
Ad 6.
Irena Mrak je predstavila poročilo o delu KVGN v letu 2017. Ugotavlja, da kljub temu, da se morda zdi, da je bilo malo narejenega, je pri pripravi
poročila ugotovila, da je bilo dela veliko. Stalnica in ključno delo komisije je opozarjanje na nepravilnosti v gorskem svetu, občasno pa tudi problemov nižinskega sveta. Ni pa dovolj zgolj opozarjanje, ampak tudi podajanje strokovnih predlogov za rešitve. V letu 2017 je bil Zbor odsekov VGN
v Tržiču, na katerem sta se komisiji pridružili dve novi članici IO, Ana Kreft in Kristina Veber in predhodno isti dan izpopolnjevanje za varuhe
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gorske narave. Status VGN se je spremenil in zaradi novega Zakona o športu varuhi niso več delavci v športu. A to ne bo spremenilo namen in delo
varuhov. V letu 2017 je bilo zgolj 8 udeležencev tečaja VGN, a je pomembno, da je tečaj bil izveden, kljub finančnemu primanjkljaju. Ugotavlja
se, da so udeleženci vse bolj strokovno podkovani. Zaključek tečaja je bil združen s Srečanjem varuhov gorske narave in gorskih stražarjev. Na
mednarodni ravni je KVGN sodelovala v komisiji KONSAR pri CAA in organizaciji UIAA. KVGN podpira izvedbo tečajev gorske straže, ki se
izvajajo na meddruštveni ravni. Opravljeno je bilo veliko dela pri upravljanju facebook strani KVGN. KVGN se je predstavila na Dnevu slovenskih planinskih doživetij. Komisija je podprla Naravovarstveni tabor v organizaciji odseka VGN PD Nova Gorica. Ugotavlja, da bo množičnost
obiskovanja gorskega sveta v prihodnje ena ključnih problematik delovanja KVGN. V tej smeri KVGN že sodeluje s TNP pri akciji Vaš korak je
pomemben. Prav tako je stalnica delovanja komisije glede turnega kolesarjenja. Komisija sodeluje tudi s podjetji, ki iščejo kanal za družbeno odgovorno sodelovanje. V letu 2017 je komisija pripravila besedilo za Pivovarno Laško v okviru njihove dobrodelne akcije in trenutno sodelovanje
s trgovskim podjetjem SPAR pri Goremaniji in pripravi brošure o ogroženih rastlinskih in živalskih vrstah.
Pri finančnem poročilu je izpostavila, da komisija delo ni končala v minusu, pri tem pa je pomembno, da je komisija del denarja dobila z donatorstvom.
Ana Kreft, predsednica delovnega predsedstva je k nagovoru povabila predsednika PZS Bojana Rotovnika, ki pove, da je leto 2018 za vse slovenske
planince pomembno leto, saj praznujemo 125 letnico delovanja planinske organizacije. Področje varstva gorske narave je bilo že kmalu sestavni
del delovanja organizacije. Organizacija se trudi, da je področje VGN vpeto v vse plati delovanja planinske organizacije in da je vpliv dejavnosti na
naravo čim manjši. Zavedamo pa se, da PZS ni zgolj naravovarstvena organizacija, ampak tudi uporabnik v prostoru. Se pa ob tej priliki zahvaljuje
KVGN, da budno spremlja dejavnosti znotraj PZS in opozarja na nepravilnosti. Dopolnil je Ireno Mrak, da bo tudi za PZS velik izziv na področju
gorskega turizma in prekomernega obiska gora. PZS skupaj z UIAA sicer zagovarja prost dostop do gora, a da le-ta ni neomejen, ampak velja, če
sta zagotovljena pogoja varnosti in varovanja gorskega sveta. Drugi izziv PZS bo normativna ureditev na ravni zakonodaje in internih aktov. Če bi
se držali tega, bi bilo precej problemov že rešenih, tako pa tudi znotraj PZS ne delujemo brez napak in je pomembno opozarjati na to. Tretji izziv
pa predstavlja posledica novega Zakona o športu, ki ne omogoča več strokovno-organizacijski del usposabljanj in kako program VGN izvajati v
prihodnje. Irena Mrak sicer zaključuje  delo načelnice KVGN, a je vesel, da kandidira za mesto podpredsednice PZS in verjame, da bo glas VGN
zato še močnejši znotraj PZS. Ob koncu se je zahvalil vsem prisotnim za delo, še posebej članom KVGN za delo v preteklem mandatu. Posebno
zahvalo pa je namenil načelnici KVGN Ireni Mrak in ji izročil Zlati častni znak PZS.
Rozalija Skobe se je zahvalila za delo KVGN in izrazila veselje, da je KVGN ohranila program varuh gorske narave. Hkrati pa je podala pripombo,
da so v MDO Dolenjska in Bela krajina pogrešali več ljudskosti in sodelovanja komisije z odbori VGN MDO in odseki VGN v društvih, kar si želi
za v prihodnje.
Sklep 3/2018: Zbor odsekov VGN potrjuje Poročilo KVGN in finančno poročilo KVGN za leto 2017.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 7.
Marijan Denša je najprej pozdravil vse prisotne, posebej predsednika PZS in Rozalijo Skobe ter se zahvalil Ireni Mrak za dosedanje delo. In v
nadaljevanju predstavil Program dela in finančni načrt KVGN v letu 2018 in okvirni program dela KVGN v letu 2019. Spremljanje stanja in
opozarjanje na primere slabe (in dobre) prakse je osnovna naloga KVGN. Vodilo KVGN je, da smo obiskovalci gorskega sveta v gorah samo gostje
in se moramo tako tudi obnašati. Nagovoril je prisotne, da so aktivni s prispevki za facebook. V načrtu je izvedba usposabljanj in postopna prenova
obeh programov. V pripravi je strokovna ekskurzija, načrtovano je sodelovanje KVGN na dnevu slovenskih planinskih doživetij. KVGN sodeluje
z drugimi organizacijami, npr. z Zavodom za varstvo narave, OE Kranj KVGN pri pripravi razstave Varstvo gorske narave.
Pričakuje in upa na čim več pobud s terena. Verjame, da bo komisija s skupnimi močni vseh uspešno delovala na področju varstva gorske narave.
Predstavil je finančni načrt 2018, kjer je predviden primanjkljaj zaradi delnega kritja stroškov tečaja za varuhe gorske narave. Primanjkljaj bo
predvidoma pokrit s sredstvi, pridobljenimi s pripravo brošure o ogroženih in zavarovanih vrstah v gorskem svetu za podjetje Spar.
Predstavil je še okvirni program dela KVGN za leto 2019, ki je v večjem delu enak programu dela 2018. Dodan je posvet nemir v gorskem svetu.
Mnenja je, da mednarodni dan gora premalo poudarjamo in uveljavljamo njegov pomen. Pozval je prisotne k sodelovanju pri akciji Brati gore.
Poudaril je pomembnost sodelovanja, medsebojnega informiranja in deljenja dobrih praks. Kot dober primer je navedel čiščenje pohorskih planj.
Plan v letu 2019 je tudi akcija glede gorskega apolona. Na planinskih kočah pogreša naravovarstvena opozorila.
Irena Mrak je dodala, da je KVGN konec 2017 zgibanko KVGN prevedla v angleščino, ki bo natisnjena v kratkem.
Anton Lavtar, PD Križe, je podal predlog, da je treba narediti analizo, zakaj je izmed 295 VGN zgolj 158 registriranih.  Drugi predlog je, da se
izvede pregled števila gorskih stražarjev, da se sploh ve, koliko jih je.
Alja Denša, PD Nazarje je predlagala, da je tudi Instagram dobro orodje za obveščanje javnosti, kar bi KVGN lahko uporabljala. Marijan Denša
se je strinjal s predlogom in predlagal, da pobudnica predlog tudi izpelje.
Rozalija Skobe je predlagala, da KVGN več naredi na promociji, da PD ustanovijo odseke za VGN, saj ima trenutno od 278 društev v PZS le 105
društev ustanovljen ta odsek. Marijan Denša se je zahvalil za pobudo in dejal, da je v programu dela IO KVGN posebej poudarjena konsolidacija
varstva gorske narave v PZS. Pogoj za to je tesnejše sodelovanje IO z odbori VGN pri MDO. Zaskrbljujoče je, da odseka VGN nimajo številna
velika (številčna) društva s tradicijo.
Stanka Bukovnik, PD Šempeter, je predlagala, da bi bilo možno licenčno izpopolnjevanje opravljati tudi v okviru tečaja VGN, saj je licenčno
izpopolnjevanje organizirano le enkrat letno. Marijan Denša je odgovoril, da je komisija njen predlog že prejela in ga bo obravnavala.
Sklep 4/2018: Zbor odsekov VGN potrjuje program dela KVGN 2018 in okvirni program dela KVGN 2019.
Sklep je soglasno sprejet.
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Ad 8.
Ana Kreft je predstavila potek volitev v organe KVGN. Na komisijo so prispele naslednje prijave za organe komisije.
Načelnik KVGN:
• Marijan Denša, PD Nazarje
Izvršni odbor KVGN:
• Janez Bizjak, PD Dovje Mojstrana
• Sabina Francek Ivović, OPD Koper
• Danijela Jakomini, PD Skalca Hoče-Slivnica
• Ana Kreft, PD Vrhnika
• Olga Kržan, PD Brežice
• Kristina Veber, PD Kamnik
• Franka Zega, PD Nova Gorica
Sklep 5/2018: Zbor odsekov VGN sprejema, da je za načelnika KVGN izvoljen Marijan Denša, PD Nazarje, za člane izvršnega odbora KVGN
pa: Janez Bizjak, PD Dovje Mojstrana; Sabina Francek Ivović, OPD Koper; Danijela Jakomini, PD Skalca Hoče-Slivnica; Ana Kreft, PD
Vrhnika; Olga Kržan, PD Brežice; Kristina Veber, PD Kamnik; Franka Zega, PD Nova Gorica
Sklep je soglasno sprejet.
Marijan Denša je po izvolitvi dodal, da je bila odločitev za kandidiranje težka, vendar zaupa v vse, ki delajo na varstvo gorske narave in v sodelovanje, s čimer je možno narediti veliko.
Ad 9.
Podelitev diplom dr. Angele Piskernik. Za vsakega prejemnika je Alja Denša prebrala kratko predstavitev. Prejemniki diplome so:
• Marjeta Martinčič, PD Trebnje
• Vlasta Medvešček Crnkovič, PD Kum Trbovlje
• Alenka Zega, PD Obrtnik
• Naravovarstvena zveza Smrekovec (V imenu NVZ Smrekovec je priznanje prevzel Peter Tomše).
Marijan Denša je dodal, da je bil predsednik PZS Bojan Rotovnik eden od pobudnikov ustanovitve Naravovarstvene zveze Smrekovec, ki je bila
ustanovljena leta 2005.
Ad 10.
Marijan Denša se je zahvalil Rozaliji Skobe za pomoč pri organizaciji in ji podelil šopek.
Ana Kreft se je zahvalila Ireni Mrak za delo v mandatu in ji predala darilo članov izvršnega odbora KVGN.
Sledila je zahvala za sodelovanje in podelitev darila Irene Mrak članom IO KVGN ter predsedniku PZS in strokovnemu sodelavcu komisije.
Janez Senica, PD Slovenj Gradec, je vprašal, ali ima KVGN in PZS že oblikovano stališče glede načrtovane gradnje nove ceste mimo Mangartske
koče na Mangartsko sedlo. Marijan Denša se je zahvalil za to vprašanje in pobudo, saj si želi čim več pobud s strani baze. Problem bodo obravnavali
na seji IO in do njega zavzeli stališče.
Bojan Brezovar, PD Polet Šentrupert, je izrazil željo, da bi bil današnji dogodek ovekovečen v Planinskem vestniku. V preteklosti se je zgodilo, da
podoben prispevek ni bil objavljen v Planinskem vestniku in da bi bilo področje varstva gorske narave bolj vključeno v Planinski vestnik. Marijan
Denša se je strinjal, da mora biti varstvo gorske narave v večji meri vključeno v vsebini Planinskega vestnika.
Iztok Trobiš, PD Celje Grmada, je podal informacijo, da PD načrtuje, da se pri markiranih poteh dodaja naravovarstveno vsebino na lep način,
ne kot prepoved. Marijan Denša je ob tem opozoril, da to ne sme biti v nasprotju s sprejetimi normativi PZS.
Marijan Denša je pozval vodje odborov VGN MDO, da se za 5 minut še sestanejo po koncu zbora.
Ana Kreft je zaključila zbor s prošnjo, da delegati vrnejo kartončke in vsem zaželela srečno.
Zbor se je zaključil ob 15.55.
Zapisal: Dušan Prašnikar

Predsednik delovnega predsedstva: Ana Kreft

Overovatelja zapisnika: Bojan Brezovar, Saša Lindič
Priloge:
- Poročilo verifikacijske komisije
- Poročilo o delu KVGN v letu 2017
- Finančno poročilo za leto 2017 in finančni načrt KVGN za leto 2018
- Program dela KVGN za leto 2018
- Okvirni program dela za leto 2019
- Lista prisotnosti
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ZAPISNIK REDNEGA ZBORA MARKACISTOV
ki je bil v petek, 6. 4. 2018, v prostorih Infocentra Triglavska roža Ljubljanska cesta 27, Bled, s pričetkom ob 16.30 uri
Pred Zborom markacistov je imel ob 15. uri predstavnik TNP, Aleš Zdešar predavanje o nastanku doline Triglavskih jezer in planinskih poti v
narodnem parku. Evidentiranje prisotnih je potekalo med 15:40 in 17.00 uro. Lista prisotnosti je priloga zapisnika.
Zbrane je na začetku pozdravil načelnik Komisije za planinske poti Planinske zveze Slovenije (KPP PZS) Igor Mlakar. Izpostavil je, da izbira TNP
kot kraja zbora izvira iz dobrega sodelovanja med obema stranema. Zahvalil se je za udeležbo v visokem številu in podal predloge za delovno
predsedstvo.
V organe zbora markacistov so bili predlagani:
Delovno predsedstvo (DP):
predsednik: Boštjan Gortnar, PD Medvode,
član: Ivan Grčman, PD Brda,
član: Štefka Šebalj Mikše, PD Cerknica.
Verifikacijska komisija:
predsednik: Bojan Šipek, PD Črna na Koroškem,
član: Alojz Pirnat, PD Domžale.
član: Mirko Soban, PD Ajdovščina.
Zapisnikarica: Katarina Kotnik, Strokovna sodelavka PZS,
Overovatelja zapisnika:
Janko Šeme, PD Kranjska Gora,
Bojan Šifrar, PD Sovodenj.
Volilna komisija:
predsednica: Marjana Jelen, PD Medvode,
član: Dejan Černilogar, PD Ajdovščina,
član: Marta Prah, PD Ožbalt – Kapla.
Drugih predlogov ni bilo.
Sklep 1/2018: Prisotni potrjujejo predlagane delovne organe zbora markacistov.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Predsednik DP se je prisotnim v imenu delovnega predsedstva zahvalil za zaupanje in pozval verifikacijsko komisijo, da poda poročilo o sklepčnosti zbora.
Alojz Pirnat je prebral zapisnik verifikacijske komisije. Verifikacijska komisija je na osnovi 31. člena Pravilnika Komisije za planinske poti PZS  
zbrala število prisotnih delegatov na Zboru 2018 in ugotovila naslednje: od skupno 138 glasov za odločanje je na današnjem zasedanju navzočih
79 glasov ali 57,2 %. V skladu z 31. členom pravilnika KPP je prisotnih več kot polovica glasov za odločanje, zato Zbor predstavnikov markacijskih
odsekov lahko začne z delom.
Predsednik DP podal v razpravo predlog dnevnega reda zbora.
DNEVNI RED:
1. Poslovnik zbora markacistov, obravnava in sprejem
2. Poročilo načelnika KPP o delu komisije za leto 2017
3. Razprava o poročilu in potrditev
4. Razrešnica organov KPP
5. Volitve načelnika in članov IO KPP
6. Analiza Zakona o planinskih poteh
7. Razglasitev rezultatov volitev
8. Plan dejavnosti KPP za leto 2018 in okvirni plan za 2019
9. Razprava o programu in potrditev
10. Pozdravi vabljenih
11. Razno
Predsednik DP je pozval k razpravi o morebitni dopolnitvi dnevnega reda, ki je bil predlagan v vabilu na zbor. Pripomb na predlagani dnevni red
ni bilo.
Sklep 2/2018: Prisotni potrjujejo predlagan dnevni red zbora markacistov za 6. april 2018.
Sklep je bil soglasno sprejet.
AD. 1 Poslovnik Zbora
Predsednik DP je povedal, da je bil predlog poslovnika zbora markacistov podan v gradivih za zbor in odprl razpravo o morebitni dopolnitvi.
Pripomb ali predlogov med prisotnimi ni bilo.
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Sklep 3/2018: Prisotni potrjujejo predlagan poslovnik zbora markacistov.
Sklep je bil soglasno sprejet.
AD. 2 Poročilo načelnika KPP o delu komisije za leto 2017
Predsednik DP je k besedi povabil načelnika KPP Igorja Mlakarja, da poda poročilo o delu KPP v letu 2017.
Igor Mlakar je povzel poročilo, ki so ga delegati prejeli v sklopu gradiv za Zbor. Izpostavil je, da so odbori opravljali svoje naloge. Planirane tehnične akcije so bile praktično vse izvedene in razpoložljive ure letenja s helikopterjem slovenske vojske izkoriščene. Večina letov je bilo v TNP, ki
je prelete tudi dovolil. Ves material je bil zamenjan na poteh kjer je bilo to potrebno in ni bilo novih nadelav. Predvsem tam, kjer so bili (pod Triglavom) le oprijemalni klini, za katere predvsem tujci pravijo, da se ne znajo gibati po njih in da jih je strah, so bile potegnjene jeklenice. Problem
s katerim so se srečevali je, da imajo člani tehnične skupine vse manj dopusta in vse manj časa. Izvedenih je bilo tudi več hitrih enodnevnih akcij,
pri katerih je helikopter markaciste pripeljal v bližino delovišča in po akciji tudi vrnil v dolino. Tako so omogočili sodelovanje tistim, ki morda
zaradi pomanjkanja časa ne bi mogli sodelovati. Ob tem se je zahvalil pilotom slovenske vojske, ki so takšno delo omogočili s svojo pripravljenostjo
sodelovanja. Načelnik je izpostavil tudi delo obeh zadolženih za obhodnice, ki sta pripravila ažurni seznam planinskih obhodnic in predstavil
nekaj statističnih podatkov iz poročila. Odbor za usposabljanje je imel v letu 2017 največ dela. Pripravil je nov program usposabljanja, saj je star v
preteklem letu potekel. Nov Zakon o športu markaciste ne vidi več kot delavce v športu, zato se je KPP odločila, da program prenovi. Markaciste
so razporedili v kategorije po zahtevnosti dela, tako da so vključili tudi kategorijo za markacista, ki bo znal voditi tehnične akcije v visokogorju na
nivoju KPP. Inštruktorji markacisti imajo namreč preveč dela z usposabljanja, da bi bili vedno prisotni na akcijah. Potrebno je najti in usposobiti
ljudi, ki bodo sposobni in bili pripravljeni prevzeti vodenje tehnične akcije in bili pripravljeni delati za komisijo, za PZS in ne le za svoje društvo.
Načelnik je izpostavil, da je predsednik PZS pri novem programu zelo pomagal s posluhom. Upa, da so markacistom približali to, kar rabijo in
ministrstvu to kar želijo, da bosta obe strani zadovoljni. Vesel je, da ni bilo osipa strokovnega kadra in, da številka registriranih ostaja približno
enaka. Pohvalil je tudi Odbore za planinske poti PD po MDO, ki so nekateri malo manj nekateri pa zelo zgledno sodelovali in bili aktivni. Izpostavil
je tudi obvestila o stanju na planinski poti, ki vedno bolje funkcionirajo. Nekateri so še vedno hudi, kadar jih dobijo, drugi jih vzamejo za dobro.
Žal je tako, da nekatere so utemeljene in nekatere ne, druge možnosti pa ni, kot da se preveri na terenu. Finančno poročilo je načelniku pripravila
Urša Mali iz računovodstva. 73.228 € je bilo stroškov v preteklem letu (organizacijske aktivnosti: 2.970 €; usposabljanja: 10.724 €; vzdrževanje
planinskih poti: 34.628 €; druge aktivnosti: 4.906 €; za skupne stroške dela in materiala: 20.000 €). Prihodkov je bilo za 46.113 € (članarina: 6.614
€; lastna dejavnost: 18.684 €; FŠO: 20.719 €; donacije: 96 €). Rezultat leta je bil negativen v vrednosti 27.115 €, ki se pokrije iz presežka prihodkov
iz preteklih obdobij. Tako ostane še za 57.420 € presežka prihodkov, ki se ga prenese naprej.
Poleg poročila za preteklo leto je načelnik pripravil pregled izvedenega v štiriletnem mandatnem obdobju 2014–2018.
Skupaj s predsednikom PZS je KPP uspelo prestaviti Kataster planinskih poti na skupni strežnik PZS in Geopedie, tako da ga lahko vidijo tudi
markacisti. To je najpomembnejša stvar, kako se bo oblikoval in nadgrajeval pa je stvar ljudi, ki pridejo v naslednjem mandatu. Ažurni podatki
so posredovani vojski, policiji za svoje potrebe in TNP za upravljavske načrte, da ne bi bilo napak, pa tudi Geopedii, ki nam nudi platformo za
Kataster. KPP čaka v naslednjem mandatu še priprava obrazcev na spletu za poročila skrbnika in poročila markacista, saj je s tem mandatu zaradi
preobremenjenosti s priprav novega programa usposabljanja zmanjkalo časa za to. Želja je da bi bila čim bolj preprosta, da bodo imeli markacisti
čim manj dela z njimi in jih izpolnili čim hitreje.
Na področju dela tehnične ekipe je KPP uspela prenoviti opremo, nakupiti orodje in omogočiti fleksibilnost za potrebo hitrih akcij. Vzpostavili so
tudi enotnost nadelave zahtevnih in zelo zahtevnih planinskih poti pod okriljem komisije in PZS. Želeli so skladiščiti v prostorih Civilne zaščite
pa se je izkazalo, da bo v sedanjem skladišču še dovolj prostora. Ob tem je načelnik pohvalil delo in organiziranost skladiščnika. Preizkusili so
vse intervencijske ekipe. Pri tem sta se zelo angažirala z Boštjanom Gortnarjem. Na akcijah, ki so bile zelo dobro predpripravljene, so sodelovali
markacisti, ki so bili zanesljivi, zato se je čas na akcijah izdatno zmanjšal. Sodelujoči so bili zadovoljni z načinom dela, kljub temu, da so izpostavili, da so bili pod velikim časovnim pritiskom in je bilo potrebno biti hiter in učinkovit. Uporaba helikopterja je zelo pogojena z vremenom in
razpoložljivostjo pilotov, kar je pomenilo včasih zbiranje razpoložljivih markacistov z danes na jutri. Zahvalil se je predsedniku in generalnemu
sekretarju, da sta omogočila, da se članom tehnične ekipe pri podjetjih, kjer so zaposleni, omogoči izredno odsotnost z dela in možnost kritja
prispevkov iz dela s strani KPP za obdobje izredne odsotnosti.
Že leta 2012 sta se z Jožetom Rovanom pogovarjala, da potrebujejo zelo usposobljenega markacista, in kakšnega, ki bi bil manj usposobljen. Želeli
so tretji profil markacista za vodenje tehničnih nadelav, saj je bilo inštruktorjev premalo. Na področju usposabljanja je bil prenovljen program
usposabljanja. V določeni meri je že pripravljeno gradivo za tečaj markacistov kategorije A, naslednji mandat čaka priprava gradiv še za kategorijo B, ki jo ima večina prisotnih markacistov in za kategorijo C. Usposabljanja bodo tekla preko PZS in ne Ministrstva za izobraževanje, znanost
in šport, čeprav oni potrdijo in verificirajo pravilnik o usposabljanju. Če bo potrebno kaj prilagoditi in spremeniti, sedaj ne bo potrebno takega
postopka ki traja 4 ali 5 let. Markacist Kategorije A takoj prejme značko in ne opravlja pripravništva. Tako imajo društva tudi takoj pogoje za skrbniško pogodbo, ki zahteva 2 markacista. Če imaš dva markacista si lahko potem načelnik v PD, če si pa en sam pa ne in načelnik se tudi strinja, da
kot edini markacist PD Bovec letos nima glasovalne pravice. Za kategorijo B in C pa je še vedno pripravništvo, ki ga bodo opravljali pod vodstvom
mentorja, da se bodo dobro vpeljali in naučili.
Mednarodno sodelovanje se odvija z vsemi, ki imajo tudi Knafelčevo markacijo. Cilj je predvsem, da se poskrbi, da je Knafelčeva markacija zaščitena. Učili so markaciste in inštruktorje Makedonije. Odzivi, ki so jih dobili je, da se markacija večinoma  riše prave velikosti in v pravem razmerju,
čeprav včasih večja, so pa še vedno izjeme. Dobro sodelujejo tudi s Hrvaško KPP in se obveščajo o problemih, s katerimi se soočajo. Izvedli so
akcijo na Krupi, kjer so usposabljali njihovo tehnično ekipo. KPP Hrvaške želi tudi, da bi prišlo do srečanja markacistov bivše Jugoslavije, ki se bo
lahko zgodilo v naslednjem mandatu. Dobro je bilo tudi sodelovanje na obmejnih področjih z Italijo in Avstrijo, da ni bilo zapletov ali konfliktov.
Področje Zakona o planinskih poteh je pokril predvsem predsednik PZS s predsedstvom, generalni sekretar, pravnik Damjan Omerzu in strokovna
služba s Katarino Kotnik. Vse je bilo kasneje predstavljeno od Analize zakona, vpisa v javni register in še marsikaj. Tu je bilo veliko sestankov in
dela, za katerega so jim lahko hvaležni.
Na nivoju IO KPP se je s tujimi markacisti prišli na enakovreden nivo in medsebojno obveščanje je samoumevno. Načelniku je všeč, da vsaj v
90% markacisti oddajajo poročila, medtem ko leta 2010 ni bilo praktično nobenega poročila. Poročila so ostajala pri vodjih OPP, sedaj pa je vse
centralizirano. Poskrbeti morajo le še, da bodo poročila oddajali v roku. Tudi skrbniki oddajajo poročila približno v 80%. Dan slovenskih marka-
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cistov vsako leto doživi večjo udeležbo. Prvo leto, 2013 je bilo 42 udeležencev, lani pa že 88. Za letos računajo, da jih bodo Korošci spravili preko
številke 100 v organizaciji PD Dravograd.
AD. 3 Razprava o poročilu in potrditev
Predsednik DP se je načelniku KPP zahvalil za izčrpni poročili in odprl razpravo na poročilo.
Alojz Pirnat se je javil z repliko, v kateri je navedel, da ni bilo res, da ni bilo poročil 2010. Načelnik je odgovoril, da je bilo le skupno poročilo, ni pa
bilo posameznega poročila markacistov, kot jih imajo drugi strokovni kadri.
Sklep 4/2018: Zbor markacistov se strinja s podanimi poročili o delu Komisije za planinske poti in jih potrjuje.
Sklep je bil soglasno sprejet.
AD. 4 Razrešnica organov KPP
Predsednik DP je predlagal razrešnico organom Komisije za planinske poti.
Sklep 5/2018: Zbor markacistov razrešuje organe KPP.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Igor Mlakar je predsednika DP opozoril, da je potrebno razrešiti tudi načelnika KPP.
Sklep 6/2018: Zbor markacistov razrešuje načelnika KPP.
Sklep je bil soglasno sprejet.
AD. 5 Volitve načelnika in članov IO KPP
Na podlagi prispelih kandidatur se je oblikovala naslednja kandidatna lista:
Načelnik KPP:
- Bogdan Seliger, PD Horjul
Člani IO KPP:
• Uroš Vidovič, PD Ptuj
• Albin Žnidarčič, PD Sežana
• Stanislav Vidovič, PD Kočevje
• Jože Žugelj, PD Semič
• Ivan Šalamon, PD ‘AT‘ Podčetrtek
• Jurij Videc, PD Laško
• Lilijana Uršič, PD Koper
• Bojan Završnik, PD Žirovnica
Voli se 5 od 8 kandidatov za člane IO
Sklep 7/2018: Zbor markacistov potrjuje kandidatno listo za člane izvršnega odbora KPP.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Izvedeno je bilo tajno glasovanje, med katerim je bila 20 min malica. Nadaljevanje zbora je bilo napovedano za ob 18.00 uri.
AD. 6 Analiza Zakona o planinskih poteh
Analizo zakona o planinskih poteh je podal Damjan Omerzu. Predstavljena bo tudi na skupščini PD v Šoštanju 21. 4. 2018 in je del gradiva objavljenega v Obvestilih PZS. Zakon je zelo slabo napisan in ga je zato tudi težko izvajati. Slovenija je ena redkih držav, ki imajo na tem področju
zakon. Objektivno analizo zakona je izvedel CNVOS. Podlaga za analizo so bile informacije, dokumentacija s strani Ministrstva za okolje in prostor,
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, GURS, PZS, KPP in vprašalnikov PD. Na vprašalnik se je odzvalo 53% društev, ki pokrivajo 55%
planinskih poti, tako da je bil rezultat uporaben.
Eden izmed ciljev zakona je bil ohranjanje narave, ki je dosegel slabo oceno. To zajema prepoved gradnje novih planinskih poti, ki se še najbolje
upošteva in izvaja. Sanacija bližnjic se aktivno izvaja vendar vedno nastajajo nove. Osveščanje o tem, da se bližnjice ne sme uporabljati, poteka tako
v okviru PD kot na PZS predvsem v zadnjem obdobju. Prepoved kolesarjenja po planinskih poteh se ne izvaja, ker se trenutno dvonamenskih poti
uradno ne da registrirati. Po planinskih poteh je prepovedano kolesariti, razen če gre za obstoječe gozdne in poljske prometnice. Dvonamenske
poti potrdi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na predlog skrbnika, tj. društva.
Drug sklop ciljev je ureditev skrbništva planinskih poti. Zakon predvideva sklenitev skrbniških pogodb, ki odpre tudi vprašanje financiranja planinskih poti. Zaklon je naložil zelo veliko obveznosti, ni pa predvidel sistemskega vira za financiranje. Večina skrbnikov črpa sredstva iz članarina
in šele nato iz raznih drugih virov kot so javni razpisi.
Zadnji sklop ukrepov se najbolj tiče markacistov in skrbnikov in sicer cilj, da bodo planinske poti na terenu dobro vzdrževane, prehodne in
označene. Tudi tu je analiza pokazala, da se ukrep ne izvaja v celoti. Omogočanje nemotene uporabe planinskih poti se nanaša tudi na omejitev
lastninske pravice lastniku zemljišča, po katerem planinska pot poteka. Tu se še vedno pojavljajo problemi, ki ga je zakon le ohlapno rešil. Določa,
da poti, ki so obstajale kot planinske že pred letom 2008 se lahko označujejo tudi naprej brez na novo zbranih soglasij lastnikov, vendar spet, ker
nam manjka evidenca prostorskega prikaza planinskih poti je to težko izvajati in se odločiti za spor z lastnikov, ki bi lahko končal na sodišču. Tak
primer bi predstavljal precedens, ki bi lahko bil nam v prid ali pa ne, odvisno, kakšen zaključek bi sodišče sprejelo. Zakon je določil, da je hoja po
planinskih poteh na lastno odgovornost, kar je olajšalo delo planinskih društev. To ne pomeni, da nihče v nobenem primeru ne bi mogel odgovarjati
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za nekaj, kar se zgodi na tej poti, vendar pa je prag postavljen zelo visoko. Naslednji ukrep je opremljanje planinskih poti z usmerjevalnimi tablami
in markacijami. 85 % poti je ustrezno označenih z markacijami, z usmerjevalnimi tablami pa 40 %. Društva, ki so sodelovala v anketi so ocenila,
da je ¾ poti, ki jih imajo v svoji oskrbi ustrezno opremljeno z varovali, preostali pa so ocenili, da je tako z večino njihovih planinskih poti. Zakon
predvideva tudi, da se pot zapre v primeru, da ni prehodna oz. na njej obstaja nevarnost (plaz, podor) ter se o tem obvesti javnost. Tudi to v večji
meri že poteka. Zadnji ukrep, ki se ne izvaja je vzpostavitev in vodenje evidence planinskih poti. PZS ima svojo evidenco, ki je interna. Taka kot
jo predvideva zakon je nerealna in sistem v katerem naj bi se predstavila na ravni državi nikoli ni zaživel. Zakon predvideva, da se pot geodetsko
odmeri in predstavi na načrtu 1:5000, kar je neizvedljivo oz. povezano z ogromnimi stroški. Uradno pa planinska pot pridobi status planinske poti,
ko je na tak način prikazana. Z razumevanjem MOP smo uspeli v zakon o urejanju prostora dodati določbo, ki razveljavi zahtevo po geodetskem
načrtu in izmeri in bo od julija, ko ta zakon začne veljati, možno poti vnesti v uradno evidenco in bo tudi s tem uradni status priznan. Planinske
poti bodo vodene v evidenci gospodarske infrastrukture pri Geodetski upravi. S tem bomo lahko pridobili tudi potrdilo o izpolnjevanju pogojev
za skrbnike, za kar je že vse pripravljeno, prav tako potrjevanje kategorizacije planinskih poti, ki ga potrdi Ministrstvo za Izobraževanje znanost in
šport. Ostane še odprto vprašanje sklenitve skrbniških pogodb, ki jih bomo zavezani realizirati, dokler ostaja zakon o planinskih poteh v veljavi.
Ko bomo vse te pogoje izpolnili, bomo lahko iskali vire financiranja s strani države.
Analiza predstavlja strokoven dokument, s katerim lahko pri državnih organih naprej iščemo nove rešitve.
AD. 7 Volitve načelnika in članov IO KPP
Med čakanjem, da volilna komisija zaključi z delom, je nekdanji načelnik, Igor Mlakar podelil najvišje priznanje Knafelčevo diplomo za življenjsko
delo na področju planinskih poti prejemnikoma Francu Štruklu, PD Črna na Koroškem in Nežki Pečovnik, PD Črna na Koroškem.
Komisija za izvedbo volitev je podala svoje poročilo.
Z 90 % glasov je izvoljeni načelnik KPP PZS je Bogdan Seliger, PD Horjul.
Izvoljeni člani izvršnega odbora KPP so:
• Uroš Vidovič, PD Ptuj,
• Stanislav Vidovič, PD Kočevje,
• Jurij Videc, PD Laško,
• Lilijana Uršič, OPD Koper,
• Bojan Završnik, PD Žirovnica.
Zapisnik Komisije za izvedbo volitev je priloga zapisnika.
Predsednik DP je besedo predal novo izvoljenemu načelniku KPP, Bogdanu Seligerju, ki je izrazil prepričanje, da bodo dobro sodelovali in se zahvalil Igorju Mlakarju za preteklo delo. Obvestil ga je, da je bila brez njega izvedena še ena korespondenčna seja, na kateri je bivša sestava IO KPP
sprejela sklep, s katerim se Igorju  Mlakarju podeli Knafelčevo priznanje za požrtvovalno delo na področju planinskih poti, ki mu ga je predal na
zboru. Igor Mlakar je izkoristil priložnost in novemu načelniku predal našitek načelnika KPP.
AD. 8 Plan dejavnosti KPP za leto 2018 in okvirni plan za 2019
Nov načelnik je predstavil plan dela za leto 2018 in okvirni plan za leto 2019, ki sta bila del gradiva za Zbor.
Poskušali bodo podpirati dejavnosti, ki so v povezavi s planinskimi potmi. Izpostavil je Analizo zakona, kot dokument, za katerega je prav, da ga
obravnavajo in iz teh zaključkov tudi nekaj naredijo. Še enkrat povabil na dan markacistov, ki bo letos na Koroškem. Razpisi bodo objavljeni, ko
bodo znani rezultati prijave in upa da bo to do maja. Izpostavil je, da je PZS nosilec Slovenske planinske poti in KPP tista ki to delo izvaja. Pomembna
so tudi usposabljanja, ki jih treba peljati naprej po predvidenem razporedu, še prej pa usklajevanje inštruktorjev, da se dogovorimo, kako stvari
potekajo. Dogovoriti se bo treba tudi za pravočasno pripravo terminov za naslednje leto, da bodo okvirno znani že na začetku leta. Plan tehničnih
akcij je za letos že pripravljen, zna pa priti tudi do kakšne interventne akcije, za katero upa, da jih bo čim manj. Izpostavil je, da bo še veliko dela
na področju dokumentacije. Potrebno bo dopolniti delovno verzijo katastra planinskih poti in dobiti možnost sprotnega poročanja. Definirati bo
potrebno razmerja med nosilci obhodnic in skrbniki planinskih poti, po katerih potekajo obhodnice. Veliko dela čaka tudi na področju evropskih
pešpoti. Izpostavil je, da je Igor Mlakar zadeve dobro zastavil in da bodo poskusili nadaljevati v tej smeri.
Glede plana za leto 2019 je nov načelnik povedal, da je KPP že utečena in so plani vsako leto enaki. V prihodnjem letu bo nekaj čisto novega le
prvi tečaj za markacista kategorije B.
AD. 9 Razprava o programu in potrditev
Predsednik DP je pozval k razpravi o programu KPP za leto 2018 in okvirnemu planu za leto 2019. Pripomb in razprave ni bilo.
Sklep 8/2018: Zbor markacistov potrjuje predlagan program KPP za leto 2018.
Sklep 9/2018: Zbor markacistov potrjuje okvirni program KPP za leto 2019.
AD. 10 Pozdravi vabljenih
Predsednik PZS, Bojan Rotovnik je pozdravil vse prisotne in jim sporočil, da se je PZS preselila v nove prostore na naslovu Ob železnici 30 A, v
Ljubljani. Tu je velika sejna soba, ki bo omogočala organizacijo večine dejavnosti PZS. Vzdrževanje planinskih poti že od samega začetka ostaja
ena temeljnih dejavnosti PZS, za katere prejemamo tudi mednarodne pohvale. Predsedstvo je aktivneje sodelovalo s KPP na področju izvajanja
Zakona o planinskih poteh, ki je nastopil pred začetkom prejšnjega načelnika, Igorja Mlakarja in predsednika PZS. Pripravljena in usklajena je
bil skrbniška pogodba, ki čaka na začetek veljavnosti zakona o prostoru v Juniju. Sodelovali smo tudi na področju Katastra planinskih poti, pri
čemer se je predsednik zahvalil vsem, ki so sodelovali v postopku digitalizacije planinskih poti. Kataster ni namenjen le markacistom, temveč vsem
uporabnikom planinskih poti. Sodelovali smo tudi na področju usposabljanja za markaciste. Nov zakon o športu markaciste razvršča v organiOBVESTILA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE

75

zacijske kadre, in zvezam prepušča urejanje področja njihovega usposabljanja. Zato program usposabljanja določa PZS, pravilnik, ki določa kaj
mora vsebovati razpis, kolikokrat gre kandidat lahko na tečaj, kaj mora vsebovati potrdilo ipd. pa sprejme Ministrstvo za izobraževanje, znanost
in šport. Na zadnjem področju, kjer so sodelovali pa je ureditev financiranja planinskih poti. PZS je v lanskem letu uspela zagotoviti sredstva za
planinske poti v višini 20.000 €, ki so bila razdeljena med skrbnike, ki so  oddali poročila in izpolnjujejo osnovne pogoje za markacijske odseke.
Glede razpisov na ravni občin je predsednik opozoril, da je bil februarja sprejet nov zakon o spodbujanju turizma, ki eksplicitno določa da planinske
poti sodijo v javni interes na področju turizma, zato se lahko financira iz turistične takse.
Čestital je novemu načelniku in članom izvršnega odbora KPP. Pozdravil kandidata za novega predsednika PZS, Jožeta Rovana in izrazil prepričanje, da bo področje planinskih poti še naprej uživalo ustrezno podporo, glede na to, da vedno poudarja, da je dolgoletni markacist.
Zahvalil se je tudi prejšnji sestavi IO KPP in markacistom. Posebno zahvalo je izrazil Igorju Mlakarju, bivšemu načelniku, ki je z njim sodeloval 8
let. Predsedstvo PZS mu je za njegovo delo kot načelnik KPP podelilo zlati častni znak PZS.
AD. 11 Razno
Predsednik DP je še enkrat čestital vsem prejemnikom priznanj in vprašal, če želi še kdo od gostov besedo. Ker temu ni bilo tako je k razpravi pristopil:
vodja OPP Podravja in član PD Poljčane, Marjan Mally. Izrekel je iskrene čestitke Bogdanu in novo izvoljenemu odboru. Opozoril je, da se markacisti premalo zavedamo, kako pomembno vlogo imamo. Brez vodnika lahko vsi pridejo na Triglav, brez markacistov in njihovih markacij pa
nihče. Predlagal je, da bi imeli tehnično ekipo, ki bi delala z motorno žago, ostali pa ne. Opozoril je tudi, da ne priznava titule načelnik in da so si
vsi enakopravni. Če je markacist v PD samo en, bi moral imeti vseeno glas. Moti ga, da je premalo sodelovanja med PD in MDO in KPP. Izrazil je
tudi, da je za določene pripetljaje, ki jih ni opredelil krivo vodstvo.
Marjana Jelen, PD Medvode je izpostavila, da tisti, ki bi rad videl kako zgleda delo načelnika KPP, naj se javi in poskusi delati, da bo videl kaj vse
sodi sem in bo potem mogoče drugače razmišljal.
Marija Lesjak, PD Vinska Gora – prenaša sklep markacistov OPP Savinjske, da delo markacistov predstavijo na tak način, da izdajo koledar s slikami
njihov del. Izpostavila je tudi, da so na koledarju slabo vidne številke. Zahvalila se je bivši ekipi in izrazila čestitke novo izvoljenim.
Gabrijel Podobnik, PD Cerkno – zanima ga okvirna cena za tečaj markacista kategorije A. Igor Mlakar mu je odgovoril, da je bila lani okvirna
cena 60 € in tudi Bogdan Seliger je potrdil, da bo tudi letos. Lani se je subvencioniralo stroške ki pokrivajo inštruktorje in gradiva, tako da je bilo
minimalno.
Njegovi najožji sodelavci so bivšemu načelniku, Igorju Mlakarju podarili poslovilno darilo, oljno sliko Danila Cedilnika.
Predsednik DP seje vsem skupaj zahvalil za udeležbo in zaželel srečno na planinskih poteh.
Zbora je bil zaključen ob 19.30 uri.
Zapisala:					
Katarina Kotnik
Overovatelja zapisnika:
Janko Šeme
Bojan Šifrar
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Predsednik delovnega predsedstva:
     Boštjan Gortnar

BELEŽKA

NOVO v Planinski trgovini PZS
Izbirni vodniki SLOVENSKA PLANINSKA POT

Novi vodnik je izšel v treh delih. Trije razlièni avtorji opisujejo vsak del v svoji knjigi. V prvem nas Gorazd Gorišek vodi iz
Maribora èez Pohorje, Uršljo goro in veèino Kamniško-Savinjskih Alp. Nato na Begunjšèici preskoèi na Karavanke ter nas
ob severni meji v Mojstrani prepusti avtorici drugega dela.
Mojca Stritar Kuèuk nas v drugem delu vodi èez Julijske Alpe na Triglav, Razor, Prisojnik in z Vršièa na Jalovec. Nato skozi
Trento obišèemo Dolino Triglavskih jezer, s Komne se povzpnemo še na Krn in se preko Bohinjsko-Tolminskega grebena
spustimo na Petrovo Brdo, kjer Julijske Alpe zapustimo.
V tretjem delu nas Andraž Poljanec vodi èez Porezen in Idrijsko hribovje, na kraške planote Trnovskega gozda, Hrušice in
Nanosa ter preko primorskega krasa vse do Jadranskega morja.
Vsi trije avtorji so priznani pisci gorniške literature, z bogatimi izkušnjami v gorah, ki imajo za seboj že izjemno literarno
in gorniško kilometrino.
Format: 130 x 210 mm; integralna šivana vezava

Cena posameznega vodnika je

16,90 €

Planinski koledar 2019 vas bo
preprièal in zaèaral! Z liènim
izgledom, velikimi kvadratki za vpis,
fotografijami èudovitih slovenskih
gora in s predlogi za izlet, turo ali
turni smuk. Tiskan je na kvalitetnem
papirju formata 33 x 48 cm, vezanem
z belo spiralo in s prostorom za dotisk
pasice. Na 13. list dodajamo še opis
Slovenske planinske poti.

cena z DDV za PD: 3,92 €
(redna cena 4,90 €)

