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Vsi govorijo o dežju. Bomo pa še mi.
Dež, slabo vreme, dež, slabo vreme. Tema, ki je mesec dni zaposlovala marsikaterega ljubitelja gora, hribov in planin. Le kako ga ne bi, če 
pa so nam z neba padajoče kaplje preprečevale vsak resnejši poizkus obiska gora.

Posledično je tudi izkupiček blagajn planinskih koč precej skop. Je pa zato vsaj dovolj kapnice v rezervoarjih, ki bo v poletnih mesecih prišla 
še kako prav. Je že tako, da polna koča gostov in hkrati poln rezervoar vode ne gresta skupaj. Mrk maj je poskrbel tudi za obilico časa, ki 
ste/so ga oskrbniki lahko posvetili ostalim opravilom, ki so po navadi v drugem planu.

Sonce pa že dolgo sije v slovenski športnoplezalni reprezentanci. Serijski zmagovalki Janji Garnbret sledijo vrstniki in vrstnice ter člani 
mlajših selekcij. V letošnji sezoni svetovnega pokala v športnem plezanju imamo tako že kar štiri prejemnike kolajn – poleg vedno zlate 
Janje, še bronasta Mia Krampl in Anže Peharc ter enkrat zlati Jernej Kruder.

Majsko kislo vreme v dolinah je v visokogorju odložilo precejšnjo količino snega. Vsaj v naslednjem mesecu dni lahko zato pričakujemo, 
da bodo razmere na višjih nadmorskih višinah precej zimske oz. snežene. Na severnih pobočjih in pod severnimi stenami pa še dlje. Tudi 
to upoštevajte pri izvajanju vaših zasebnih in društvenih dejavnosti.

Dovolj o vremenu. Raje se posvetimo tistemu kar počnemo najraje – hodimo, plezamo, kolesarimo, smučamo, markiramo, gospodarimo, 
taborimo in predvsem uživamo v naši prvobitni naravi. Varujmo ta ostanek (Zlatorogovega) zaklada. Ste prepričani, da gre za ostanek? 
Avtor uvodnika se nagibam k misli, da zaklad pravzaprav nikoli ni zapustil naših logov.

Pa srečen in vesel korak v poletje!
Matej Ogorevc,

urednik Obvestil PZS

POMEMBNEJŠI DOGODKI PZS V LETU 2019
•	15.	junij:	Dan	slovenskih	planinskih	doživetij	(Lisca,	PD	Lisca	Sevnica)
•	7.	december:	Svečana	podelitev	najvišjih	priznanj	PZS	(Laško,	PD	Laško)

Zbori komisij PZS v letu 2019:
•	16.	november:	Zbor	mladinskih	odsekov
•	30.	november:	Zbor	predstavnikov	vodniških	odsekov	PD

Tekmovanja pod okriljem PZS:
•	28.,	29.	september:	Svetovni	pokal	v	športnem	plezanju,	Kranj
•	9.	november:	regijska	tekmovanja	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.
     Jože Rovan,
  predsednik PZS 
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Skupščina PZS 2019
PRISOTNOST
DRUŠTVA

 ŠT. DRUŠTVO, KLUB ŠT. 
GLA-
SOV

IME IN PRIIMEK 
DELEGATA

PRISOT-
NOST

PREDČAS. 
ODHOD

PREDSEDNIK

1. PD Treskavica Sarajevo 1 opra-
vičil

2. PLANINSKO DRUŠTVO 
Kozorog

1 Luka Ciglar 1 Luka Ciglar

3. AKADEMSKO PLANIN-
SKO DRUŠTVO

1 Igor Kremser Igor Kremser

4. AKADEMSKO PLANIN-
SKO DRUŠTVO KOZJAK 
MARIBOR

1 Brin Kovačević 1 Brin Kovačević

5. ALPINISTIČNI KLUB 
ČRNA NA KOROŠKEM

1 Andrej Jež

6. Alpinistični klub Impol 
Slovenska Bistrica

1 Tomislav Aurednik Tomislav Aurednik

7. ALPINISTIČNI KLUB 
RAVNE NA KOROŠKEM

1 Domen Petek Domen Petek

8. ALPINISTIČNI KLUB 
SLOVENJ GRADEC

1 Maja Apat Maja Apat

9. ALPINISTIČNI KLUB 
VERTIKALA

1 Matjaž Ferjančič Matjaž Ferjančič

10. ALPSKI GORNIŠKI KLUB 1 Polona Juričinec 
Česen

Polona Juričinec 
Česen

11. Alpsko društvo za 
alternativne in rekrea-
tivne športe Stratus

1 Silvo Babič 1 Silvo Babič

12. AMFIBIJA DRUŠTVO ZA 
ŠPORTE V NARAVI

1 Nataša Tomc Nataša Tomc

13. Češko-slovensko 
planinsko društvo

1 Šimon Budsky Šimon Budsky

14. DRUŠTVO EKSTREM-
NIH ŠPORTOV

1

15. DRUŠTVO GORSKA 
REŠEVALNA SLUŽBA 
KAMNIK

1 Srečo Podbevšek Srečo Podbevšek

16. DRUŠTVO GORSKA 
REŠEVALNA SLUŽBA 
KOROŠKE

1 Hubert Enci Hubert Enci

17. Društvo Gorska reše-
valna služba Maribor

1 Ljubo Hansel Ljubo Hansel

18. DRUŠTVO GORSKE 
REŠEVALNE SLUŽBE 
BOHINJ

1 Janez Rozman Janez Rozman

19. DRUŠTVO GORSKE 
REŠEVALNE SLUŽBE 
BOVEC

1 Tine Cuder Tine Cuder

20. DRUŠTVO GORSKE 
REŠEVALNE SLUŽBE 
KRANJ

1 Andrej Kecman Andrej Kecman

21. DRUŠTVO GORSKE 
REŠEVALNE SLUŽBE 
RADOVLJICA

1 Toni Smolej Toni Smolej

22. DRUŠTVO PLEZALCEV 
KOPER

1 Bernard Jerman Bernard Jerman

23. DRUŠTVO PROSTI ČAS 
ŠMARTNO

1 Jernej Peterlin Jernej Peterlin

24. DRUŠTVO ŠALEŠKI 
ALPINISTIČNI ODSEK 
VELENJE

1 Elvis Halilović Elvis Halilović

25. DRUŠTVO ZA RAZVOJ 
PLEZALNE KULTURE

1 Matjaž Jeran Matjaž Jeran

26. DRUŠTVO ZA RAZVOJ 
TURNEGA SMUČANJA

1 Nejc Kuhar Nejc Kuhar

27. GORNIŠKO ŠPORTNO 
DRUŠTVO BRICALP 
ŠKOFJA LOKA

1 Kovačič Mitja Kovačič Mitja

28. GORSKA REŠEVALNA 
SLUŽBA - DRUŠTVO 
LJUBLJANA

1 Brane Žorž Brane Žorž

29. GORSKA REŠEVALNA 
SLUŽBA SLOVENI-
JE-POSTAJA CEL-
JE-DRUŠTVO

1 Brane Povše Brane Povše

30. KLUB ADRENALINSKIH 
ŠPORTOV ŠMARTIN-
SKO JEZERO

1 Tomaž Seničar Tomaž Seničar

31. Kolesarsko-pohod-
niško društvo HEJ, 
GREMO NAPREJ

1 Rastko Vrečko 1 Igor Oprešnik

32. KOROŠKI ALPINISTIČNI 
KLUB

1 Matej Flis Matej Flis

33. Obalni alpinistični klub 1 Maruška Lenarčič 1 Gregor Bratož

34. OBALNO PLANINSKO 
DRUŠTVO KOPER - 
Club alpino costiero 
Capodistria

1 Aldo Zubin 1 Aldo Zubin

35. Planinska družina 
Benečije

1 Luisa Battistig Luisa Battistig

36. PLANINSKI KLUB 
PECA-OLŠEVA

1 Marko Kumer Marko Kumer

37. Planinsko društvo 
''Bricnik'' Muta

1 Ivana Filipi 1 Vlasta Senica

38. PLANINSKO DRUŠTVO 
''SLOGA'' ROGATEC

1 Harold Križanec Harold Križanec

39. PLANINSKO DRUŠTVO 
''VALENTIN STANIČ'' 
KANAL

1 Katja Žagar 1 Marijan Nanut

40. PLANINSKO DRUŠTVO 
&quot;BAJTAR&quot; 
VELIKA PLANINA

1 Vinko Poličnik 1 Darja Hribar

41. PLANINSKO DRUŠTVO 
ABANKA

1 Maja Moškrič Maja Moškrič

42. PLANINSKO DRUŠTVO 
AJDOVŠČINA

1 Cvetko Ušaj 1 Cvetko Ušaj

43. PLANINSKO DRUŠTVO 
ATOMSKE TOPLICE 
PODČETRTEK

1 Ana Založnik 1 Ivan Šalamon

44. PLANINSKO DRUŠTVO 
AVTOMONTAŽA

1 Anton Avsenek Anton Avsenek

45. PLANINSKO DRUŠTVO 
AVTOTEHNA

1 Franc Škof Franc Škof

46. PLANINSKO DRUŠTVO 
BLAGAJANA

1 Herman Rednak 1 Stane Dvanajščak

47. PLANINSKO DRUŠTVO 
BLAGOVICA

1 Peter Urankar 1 Bojan Pustotnik

48. PLANINSKO DRUŠTVO 
BLED

1 Jože Šter 1 Janez Petkoš

49. PLANINSKO DRUŠTVO 
BOČ KOSTRIVNICA

1 Franc Firer Franc Firer

50. PLANINSKO DRUŠTVO 
BOHINJSKA BISTRICA

1 Janko Arh 1 Anka Medja

51. PLANINSKO DRUŠTVO 
BOHOR SENOVO

1 Marjeta Bricl 1 Gregor Umek

52. PLANINSKO DRUŠTVO 
BOROVNICA

1 Ana Suhadolnik 1 Bogomir Celarc

53. PLANINSKO DRUŠTVO 
BOVEC

1 Robert Rot Robert Rot

54. PLANINSKO DRUŠTVO 
BRDA

1 Dušan Plesničar 1 Iva Šibav

55. PLANINSKO DRUŠTVO 
BREZJE

1 Marjan Breznik Marjan Breznik

56. PLANINSKO DRUŠTVO 
BREŽICE

1 Marija Lukšina 
Novak

1 Anica Hribar

57. PLANINSKO DRUŠTVO 
CELJE - MATICA

1 Franc Povše 1 Franc Povše

58. PLANINSKO DRUŠTVO 
CERKNICA

1 Slavko Kržič 1 Slavko Kržič

59. PLANINSKO DRUŠTVO 
CERKNO

1 Damjana Čadež 1 Ivan Rupnik

60. PLANINSKO DRUŠTVO 
CIRKULANE

1 Vili Jurgec Vili Jurgec

61. PLANINSKO DRUŠTVO 
ČRNA NA KOROŠKEM

1 Pavel Lesjak 1 Marijan Lačen

62. PLANINSKO DRUŠTVO 
ČRNOMELJ

1 Peter Dichlberger Peter Dichlberger

63. PLANINSKO DRUŠTVO 
ČRNUČE

1 Ignac Perne Ignac Perne

64. PLANINSKO DRUŠTVO 
DELO

1 Dušan Resnik Dušan Resnik
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65. PLANINSKO DRUŠTVO 
DOBREPOLJE

1 Slavko Horvat Slavko Horvat

66. PLANINSKO DRUŠTVO 
DOBRNA

1 Marko Lorger 1 Ana Žužek 

67. PLANINSKO DRUŠTVO 
DOBROVLJE BRA-
SLOVČE

1 Franci Kumer 1 Franci Kumer

68. PLANINSKO DRUŠTVO 
DOL PRI HRASTNIKU

1 Vid Jerič Vid Jerič

69. PLANINSKO DRUŠTVO 
DOMŽALE

1 Helena Kermauner Helena Kermauner

70. Planinsko društvo Do-
načka gora Stoperce

1 Albin Lorber Albin Lorber

71. PLANINSKO DRUŠTVO 
DOVJE - MOJSTRANA

1 Gregor Berce 1 Gregor Berce

72. PLANINSKO DRUŠTVO 
DRAGO BREGAR - 
LJUBLJANA

1 Tomaž Stržinar 1 Gabrijel Jelovšek

73. PLANINSKO DRUŠTVO 
DRAMLJE

1 Marko Lorger 1 Marko Lorger

74. PLANINSKO DRUŠTVO 
DRAVA MARIBOR

1 Boris Bojanovič Boris Bojanovič

75. Planinsko društvo 
Dravograd

1 Marjan Epšek Marjan Epšek

76. PLANINSKO DRUŠTVO 
FRAM

1 Jožef Bobovnik 1 Jožef Bobovnik

77. PLANINSKO DRUŠTVO 
GALICIJA

1 Viktor Furman 1 Viktor Furman

78. PLANINSKO DRUŠTVO 
GORENJA VAS

1 Rafael Krvina 1 Rafael Krvina

79. Planinsko društvo 
Goričko Tromeja

1 Alenka Urbančič Alenka Urbančič

80. PLANINSKO DRUŠTVO 
GORJE

1 Marica Okršlar 1 Jože Kosmač 

81. PLANINSKO DRUŠTVO 
GORNIK

1 Brigita Vivod Brigita Vivod

82. PLANINSKO DRUŠTVO 
GORNJA RADGONA

1 Tonček Mlinarič 1 Tonček Mlinarič

83. PLANINSKO DRUŠTVO 
GORNJI GRAD

1 Alojzija Suhovršnik Alojzija Suhovršnik

84. PLANINSKO DRUŠTVO 
GOZD MARTULJK

1 Otilija Mertelj Otilija Mertelj

85. PLANINSKO DRUŠTVO 
GRMADA CELJE

1 Matej Arl 1 Franc Šinko

86. PLANINSKO DRUŠTVO 
GROSUPLJE

1 Franc Štibernik Franc Štibernik

87. Planinsko društvo 
HAKL Sveta Trojica v 
Slovenskih goricah

1 Drago Lipič 1 Drago Lipič

88. PLANINSKO DRUŠTVO 
HALOZE

1 Monika Škvonc 1 Rozika Murko

89. PLANINSKO DRUŠTVO 
HORJUL

1 Bogdan Seliger 1 Bogdan Seliger

90. PLANINSKO DRUŠTVO 
HRASTNIK

1 Vojko Zupančič Vojko Zupančič 

91. PLANINSKO DRUŠTVO 
IDRIJA

1 Ignacij Breiten-
berger

1 Ignacij Breiten-
berger

92. PLANINSKO DRUŠTVO 
IMP LJUBLJANA

1 Janez Seliškar Janez Seliškar

93. PLANINSKO DRUŠTVO 
ISKRA KRANJ

1 Marinka Koželj 
Stepic

1 Miha Mrak

94. PLANINSKO DRUŠTVO 
ISKRA LJUBLJANA

1 Fedor Peršin Fedor Peršin

95. PLANINSKO DRUŠTVO 
JAKOBA ALJAŽA

1 Franc Duh 1 Franc Duh

96. PLANINSKO DRUŠ-
TVO JANEZ TRDINA 
MENGEŠ

1 Jurček Nowakk 1 Matjaž Hribar

97. PLANINSKO DRUŠTVO 
JANKO MLAKAR

1 Ernest Margon Ernest Margon

98. PLANINSKO DRUŠTVO 
JAVORNIK - ČRNI VRH 
NAD IDRIJO

1 Marko Rupnik 1 Marko Rupnik

99. PLANINSKO DRUŠTVO 
JAVORNIK KOR. BELA

1 Olga Oven 1 Olga Oven

100. PLANINSKO DRUŠTVO 
JEGLIČ

1 Franc Štupar Franc Štupar

101. PLANINSKO DRUŠTVO 
JESENICE

1 Vladimir Ivan Hlede 1 Vladimir Ivan Hlede

102. PLANINSKO DRUŠTVO 
JEZERSKO

1 Anja Karničar Anja Karničar

103. PLANINSKO DRUŠ-
TVO K2

1 Lilijana Štor Krebs Lilijana Štor Krebs

104. PLANINSKO DRUŠTVO 
KAMNIK

1 Marko Petek 1 Marko Petek

105. PLANINSKO DRUŠTVO 
KOBARID

1 Dušan Plesničar 1 Slavko Gregorčič 

106. PLANINSKO DRUŠTVO 
KOČEVJE

1 Milan Mlakar Milan Mlakar

107. PLANINSKO DRUŠTVO 
KOMENDA

1 Jurček Nowakk 1 Zoran Sodnik

108. PLANINSKO DRUŠTVO 
KRANJ

1 Tine Marenče Tine Marenče

109. PLANINSKO DRUŠTVO 
KRANJSKA GORA

1 Marko Kopač Marko Kopač

110. PLANINSKO DRUŠTVO 
KRIM

1 Boštjan Gačnik Boštjan Gačnik

111. PLANINSKO DRUŠTVO 
KRIŽE

1 Stanislav Ficko 1 Stanislav Ficko

112. PLANINSKO DRUŠTVO 
KRIŽNA GORA

1 Dušan Plesničar 1 Dušan Plesničar

113. PLANINSKO DRUŠTVO 
KRKA NOVO MESTO

1 Rafael Križman 1 Rafael Križman

114. PLANINSKO DRUŠTVO 
KUM TRBOVLJE

1 Marjeta Bricl 1 Marjeta Bricl

115. PLANINSKO DRUŠTVO 
LAŠKO

1 Marjeta Bricl 1 Zdenka PEŠEC

116. Planinsko društvo 
Lenart

1 Svetlana Bogojević Svetlana Bogojević

117. Planinsko društvo 
LENDAVA - Hegymászó 
Egyesület LENDVA

1 Tadej Törnar 1 Štefan Kozak

118. PLANINSKO DRUŠTVO 
LIBOJE

1 Adolf Teržan Adolf Teržan

119. PLANINSKO DRUŠTVO 
LISCA SEVNICA

1 Rok Petančič Rok Petančič

120. PLANINSKO DRUŠTVO 
LITIJA

1 Roman Ponebšek 1 Alma Jere

121. PLANINSKO DRUŠTVO 
LJUBLJANA - MATICA

1 Tomaž Willenpart Tomaž Willenpart

122. PLANINSKO DRUŠTVO 
LJUBNO OB SAVINJI

1 Jože Marovt 1 Ana Žehelj

123. PLANINSKO DRUŠTVO 
LJUTOMER

1 Slavica Ozmec 1 Slavica Ozmec

124. PLANINSKO DRUŠTVO 
LOČE

1 Jožef Doberšek 1 Viljem Kovačič

125. PLANINSKO DRUŠTVO 
LOGATEC

1 Alenka Mrak 1 Alenka Mrak

126. PLANINSKO DRUŠTVO 
LOŠKI POTOK

1 Janez Debeljak Janez Debeljak

127. Planinsko društvo 
Lovrenc na Pohorju

1 Franc Vračko 1 Anžej Bečan

128. PLANINSKO DRUŠTVO 
LOŽNO SV. FLORIJAN

1 Jožef Colnerič Jožef Colnerič

129. PLANINSKO DRUŠ-
TVO LPP

1 Tomaž Rusimovič 1 Tomaž Rusimovič

130. PLANINSKO DRUŠTVO 
LUČE

1 Bogomir Pečovnik Bogomir Pečovnik

131. Planinsko društvo 
Majšperk

1 Miran Smolej 1 Miran Smolej

132. PLANINSKO DRUŠTVO 
MAKOLE

1 Jožica Kolar 1 Jožica Kolar

133. Planinsko društvo 
Maks Meško Ormož

1 Marjan Kukovec Marjan Kukovec

134. Planinsko društvo 
Maribor Matica

1 Špela Recer 1 Jure Fišer

135. PLANINSKO DRUŠTVO 
MATICA MURSKA 
SOBOTA

1 Jože Ružič 1 Jože Ružič

136. PLANINSKO DRUŠTVO 
MEDVODE

1 Brane Stropnik 1 Gorazd Šturm

137. PLANINSKO DRUŠTVO 
MERCATOR

1 Marinka Koželj 
Stepic

1 Karmen Čeh

138. PLANINSKO DRUŠTVO 
METLIKA

1 Branko Brodarič Branko Brodarič

139. PLANINSKO DRUŠTVO 
MEŽICA

1 Janko Miklavc Janko Miklavc

140. Planinsko društvo 
Miklavž

1 Franc Kocbek 1 Franc Kocbek

141. PLANINSKO DRUŠTVO 
MISLINJA

1 Mirko Tovšak 1 Ivan Arko

142. PLANINSKO DRUŠTVO 
MORAVČE

1 Marjeta Čič 1 Leon Lavrič
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143. PLANINSKO DRUŠTVO 
MOZIRJE

1 Marko Goličnik Marko Goličnik

144. PLANINSKO DRUŠTVO 
NAVEZA

1 Danilo Milošič Danilo Milošič

145. PLANINSKO DRUŠTVO 
NAZARJE

1 Marjan Ostruh Marjan Ostruh

146. PLANINSKO DRUŠTVO 
NOVA GORICA

1 Dušan Plesničar 1 Branko Rutar

147. Planinsko društvo 
Občine Kidričevo

1 Jože Vidovič Jože Vidovič

148. PLANINSKO DRUŠTVO 
OBRTNIK LJUBLJANA

1 Miro Miloševič Miro Miloševič

149. PLANINSKO DRUŠTVO 
OJSTRICA CELJE

1 Vili Vengust Vili Vengust

150. PLANINSKO DRUŠTVO 
ONGER TRZIN

1 Jurček Nowakk 1 Emil Pevec

151. Planinsko društvo 
Oplotnica

1 Anton Klinc 1 Anton Klinc

152. PLANINSKO DRUŠTVO 
OŽBALT - KAPLA

1 Simon Koležnik 1 Tone Cepec

153. Planinsko društvo 
PALOMA Sladki Vrh

1 Jožica Rožič 1 Franc Perko

154. PLANINSKO DRUŠTVO 
PIJAVA GORICA

1 Anton Trope Anton Trope

155. Planinsko društvo Pira-
mida Maribor - Ptuj

1 Jože Senica 1 Jadranka Furjan

156. PLANINSKO DRUŠTVO 
PIRAN - Club alpino 
Pirano

1 Aldo Zubin 1 Mateja Tomažič

157. PLANINSKO DRUŠTVO 
PLANIKA MARIBOR

1 Franci Rajh Franci Rajh

158. PLANINSKO DRUŠTVO 
PODBRDO

1 Milena Brešan 1 Tomaž Štenkler

159. PLANINSKO DRUŠTVO 
PODNANOS

1 Marija Kuhar 1 Sandi Nabergoj

160. PLANINSKO DRUŠTVO 
PODPEČ-PRESERJE

1 Rudi Bevc 1 Rudi Bevc

161. PLANINSKO DRUŠTVO 
POHODNIK NOVO 
MESTO

1 Borut Mežnarčič 1 Marko Rems

162. Planinsko društvo 
Pohorje

1 Marjana Brezovšek opravi-
čili

Marjana Brezovšek

163. PLANINSKO DRUŠTVO 
POLET ŠENTRUPERT

1 Daniel Pejović 1 Daniel Pejović

164. Planinsko društvo 
Poljčane

1 Janko Kovačič 1 Janko Kovačič

165. PLANINSKO DRUŠTVO 
POLJE

1 Ernest Gradišar 1 13:45 Tomaž Stražar

166. PLANINSKO DRUŠTVO 
POLOM KOSTANJEVICA 
NA KRKI

1 Franc Štokar 1 Franc Štokar

167. PLANINSKO DRUŠTVO 
POLZELA

1 Miroslav Jegrišnik 1 Miroslav Jegrišnik

168. PLANINSKO DRUŠTVO 
POLŽ VIŠNJA GORA

1 Marinka Koželj 
Stepic

1 Aleš Erjavec

169. PLANINSKO DRUŠTVO 
POSTOJNA

1 Neva Šemrov 1 Neva Šemrov

170. PLANINSKO DRUŠTVO 
POŠTE IN TELEKOMA 
CELJE

1 Gojko Šmid 1 Gojko Šmid

171. PLANINSKO DRUŠTVO 
POŠTE IN TELEKOMA 
LJUBLJANA

1 Zdenka Gorenc opravi-
čili

Zdenka Gorenc

172. PLANINSKO DRUŠTVO 
POŠTE IN TELEKOMA 
MARIBOR

1 Vladimir Zemljič 1 Vladimir Zemljič

173. PLANINSKO DRUŠTVO 
PREBOLD

1 Matic Pečovnik Matic Pečovnik

174. PLANINSKO DRUŠTVO 
PREDDVOR

1 Aleš Drekonja Aleš Drekonja

175. PLANINSKO DRUŠTVO 
PREVALJE

1 Izidor Močilnik 1 Stanko Robin

176. PLANINSKO DRUŠTVO 
PRISTAVA

1 Stanko Drofenik Stanko Drofenik

177. Planinsko društvo Ptuj 1 Miran Ritonja 1 Jože Dajnko

178. PLANINSKO DRUŠTVO 
RADEČE

1 Marjeta Bricl 1 Jože Šušteršič

179. Planinsko društvo 
Radlje ob Dravi

1 Izidor Močilnik 1 Evald Lampreht

180. PLANINSKO DRUŠTVO 
RADOVLJICA

1 Valentin Rezar 1 Valentin Rezar

181. PLANINSKO DRUŠTVO 
RAŠICA

1 Aleš Pirc Aleš Pirc

182. PLANINSKO DRUŠTVO 
RATEČE PLANICA

1 Mojca Brudar Mojca Brudar

183. PLANINSKO DRUŠTVO 
RAVNE NA KOROŠKEM

1 Veronika Kotnik Veronika Kotnik

184. PLANINSKO DRUŠTVO 
REČICA OB SAVINJI

1 Milan Krejan 1 Olga Berložnik

185. PLANINSKO DRUŠTVO 
REGA LOG

1 Miro Mlinar 1 Alšeš Bravhar

186. PLANINSKO DRUŠTVO 
RIBNICA

1 Tomaž Pahulje Tomaž Pahulje

187. Planinsko društvo 
Ribnica na Pohorju

1 Anton Stepinšek 1 Dušan Švajger

188. PLANINSKO DRUŠTVO 
RIMSKE TOPLICE

1 Jurij Potokar Jurij Potokar

189. PLANINSKO DRUŠTVO 
ROVTE

1 Janez Treven Janez Treven

190. PLANINSKO DRUŠTVO 
RTV LJUBLJANA

1 Veliša Lazović Veliša Lazović

191. Planinsko društvo Ruše 1 Iztok Urlavb 1 Iztok Urlavb

192. PLANINSKO DRUŠTVO 
SATURNUS

1 Anton Kresnik Anton Kresnik

193. PLANINSKO DRUŠTVO 
SEMIČ

1 Dušan Kukman Dušan Kukman

194. PLANINSKO DRUŠTVO 
SEŽANA

1 Matej Trobec Matej Trobec

195. Planinsko društvo 
Skalca Hoče Slivnica

1 Brigita Bedenik 1 Brigita Bedenik

196. PLANINSKO DRUŠTVO 
SLAVNIK

1 Branko Bratož - 
Ježek

1 Vojko Dobrila

197. PLANINSKO DRUŠTVO 
SLIVNICA PRI CELJU

1 Silvo Užmah 1 Silvo Užmah

198. PLANINSKO DRUŠTVO 
SLOVENJ GRADEC

1 Daniel Goljat Daniel Goljat

199. Planinsko društvo 
Slovenska Bistrica

1 Breda Jurič Breda Jurič

200. PLANINSKO DRUŠTVO 
SLOVENSKE KONJICE

1 Lidija Pučnik Lidija Pučnik

201. PLANINSKO DRUŠTVO 
SNEŽNIK ILIRSKA 
BISTRICA

1 Marija Kuhar 1 Darinka Dekleva

202. PLANINSKO DRUŠTVO 
SNEŽNIK LOŠKA 
DOLINA

1 Janez Koren Janez Koren

203. PLANINSKO DRUŠTVO 
SOLČAVA

1 Gregor Videmšek Gregor Videmšek

204. PLANINSKO DRUŠTVO 
SOVODENJ

1 Lovro Telban Lovro Telban

205. PLANINSKO DRUŠTVO 
SPIN

1 Irena Blatnik Irena Blatnik

206. PLANINSKO DRUŠ-
TVO SREDNJA VAS V 
BOHINJU

1 Jakob Zupanc 1 Jakob Zupanc

207. PLANINSKO DRUŠTVO 
SVETI VID

1 Boštjan Otoničar 1 Boštjan Otoničar

208. PLANINSKO DRUŠTVO 
ŠEMPETER V SAVINJSKI 
DOLINI

1 Cveto Jančič 1 Silvo Črepinšek

209. PLANINSKO DRUŠTVO 
ŠENTJERNEJ

1 Jože Krhin Jože Krhin

210. PLANINSKO DRUŠTVO 
ŠENTJOŠT

1 Izidor Tominc Izidor Tominc

211. PLANINSKO DRUŠTVO 
ŠENTJUR PRI CELJU

1 Marko Lorger 1 Peter Jevšnik

212. PLANINSKO DRUŠTVO 
ŠENTVID PRI STIČNI

1 Maks Jerin Maks Jerin

213. PLANINSKO DRUŠTVO 
ŠKALE - HRASTOVEC

1 Evgen Kodrun 1 Primož Rotovnik

214. PLANINSKO DRUŠTVO 
ŠKOFJA LOKA

1 Janez Pintar 1 Janez Pintar

215. PLANINSKO DRUŠTVO 
ŠMARJE PRI JELŠAH

1 Ana Založnik 1 Ana Založnik

216. PLANINSKO DRUŠTVO 
ŠMARNA GORA

1 Marjan Kovačič Marjan Kovačič

217. PLANINSKO DRUŠTVO 
ŠMARTNO OB PAKI

1 Zoran Predolnik Zoran Predolnik

218. PLANINSKO DRUŠTVO 
ŠOŠTANJ

1 Jure Grudnik 1 Jure Grudnik

219. PLANINSKO DRUŠTVO 
TABOR

1 Silvo Užmah 1 Milena Lenko

220. Planinsko društvo Tam 
Maribor

1 Vinko Črepnjak 1 Vinko Črepnjak

221. Planinsko društvo Tisa 
Maribor

1 Albin Marcen Albin Marcen



O B V E S T I L A  P L A N I N S K E  Z V E Z E  S L O V E N I J E 7

222. PLANINSKO DRUŠTVO 
TOLMIN

1 Milena Brešan 1 Milena Brešan

223. PLANINSKO DRUŠTVO 
TRBOVLJE

1 Bojan Gorjup 1 Matjaž Kilar

224. PLANINSKO DRUŠTVO 
TREBNJE

1 Borut Mežnarčič 1 Borut Mežnarčič

225. PLANINSKO DRUŠTVO 
TRŽIČ

1 Stanislav Ficko 1 Uroš Ahačič

226. Planinsko društvo 
Večer Maribor

1 Marko Simerl 1 Marko Simerl

227. PLANINSKO DRUŠTVO 
VELENJE

1 Marjan Karlovčec 1 Alenka Es

228. PLANINSKO DRUŠTVO 
VELIKE LAŠČE

1 Jure Deterding 1 Jure Deterding

229. PLANINSKO DRUŠTVO 
VEVČE

1 Ernest Gradišar 1 13:45 Ernest Gradišar

230. PLANINSKO DRUŠTVO 
VIDEM KRŠKO

1 Irena Lekše Irena Lekše

231. PLANINSKO DRUŠTVO 
VIHARNIK

1 Gregor Rihar Gregor Rihar

232. PLANINSKO DRUŠTVO 
VINSKA GORA

1 Tomaž Kumer 1 Tomaž Kumer

233. PLANINSKO DRUŠTVO 
VIPAVA

1 Pavel Makovec Pavel Makovec

234. PLANINSKO DRUŠTVO 
VITANJE

1 Silvo Užmah 1 Franc Kropec

235. PLANINSKO DRUŠTVO 
VOJNIK

1 Silvo užmah 1 Ivan Muzelj

236. PLANINSKO DRUŠTVO 
VRANSKO

1 Tone Sitar 1 Marko Krivec

237. PLANINSKO DRUŠTVO 
VRELEC-ROGAŠKA

1 Zinka Berk Zinka Berk

238. PLANINSKO DRUŠTVO 
VRHNIKA

1 Tomaž STRŽINAR 1 Tomaž STRŽINAR

239. Planinsko društvo 
Vuzenica

1 Ivana Filipi 1 Ivana Filipi

240. PLANINSKO DRUŠTVO 
ZA SELŠKO DOLINO 
ŽELEZNIKI

1 Franc Benedik 1 Alojz Lotrič

241. PLANINSKO DRUŠTVO 
ZABUKOVICA

1 Srečko Čulk 1 Srečko Čulk

242. PLANINSKO DRUŠTVO 
ZAGORJE OB SAVI

1 Dejan Zupančič Dejan Zupančič

243. PLANINSKO DRUŠTVO 
ZAVOD ZA ZDRAV-
STVENO VARSTVO 
CELJE

1 Ivan Eržen Ivan Eržen

244. PLANINSKO DRUŠTVO 
ZREČE

1 Matjaž Korošec Matjaž Korošec

245. PLANINSKO DRUŠTVO 
ŽALEC

1 Vlado Rojnik 1 Vlado Rojnik

246. PLANINSKO DRUŠTVO 
ŽELEZAR ŠTORE

1 Matej Arl 1 Jelen Valter

247. PLANINSKO DRUŠTVO 
ŽELEZNIČAR CELJE

1 Ratej Jožef - Konrad Ratej Jožef - Konrad

248. PLANINSKO DRUŠTVO 
ŽELEZNIČAR LJUBL-
JANA

1 Drago Savić Drago Savić

249. Planinsko društvo 
Železničar Maribor

1 Danilo Hrastnik Danilo Hrastnik

250. Planinsko društvo 
Žetale

1 Jože Kamenšek Jože Kamenšek

251. PLANINSKO DRUŠ-
TVO ŽIRI

1 Luka Žakelj 1 Luka Žakelj

252. PLANINSKO DRUŠTVO 
ŽIROVNICA

1 Bojan Završnik Bojan Završnik

253. PLANINSKO DRUŠTVO 
ŽUSEM

1 Simon Mansutti Simon Mansutti

254. PLEZALNI KLUB 
''RIFNIK'' ŠENTJUR

1 Viktor Mlinar Viktor Mlinar

255. Plezalni klub 6b Ptuj 1 Nino Cesnik Nino Cesnik

256. PLEZALNI KLUB BETA 1 Brina Mudri 1 Matevž Podbreznik

257. PLEZALNI KLUB 
DIVAČA

1 Grželj Bogdan Grželj Bogdan

258. PLEZALNI KLUB 
EKSTREM

1 Bogdan Markič Bogdan Markič

259. Plezalni klub FA 1 Anže Štremfelj Anže Štremfelj

260. PLEZALNI KLUB IDRIJA 1 Ignacij Breiten-
berger

1 Danilo Sedej

261. PLEZALNI KLUB 
KAMNIK

1 Stanko Židan Stanko Židan

262. PLEZALNI KLUB LAŠKO 1 Matej Čopar Matej Čopar

263. Plezalni klub Martinček 1 Tine Gros Tine Gros

264. PLEZALNI KLUB NOVO 
MESTO

1 Tomaž Erpič Tomaž Erpič

265. PLEZALNI KLUB 
RIBNICA

1 Klavdij Oberstar Klavdij Oberstar

266. PLEZALNI KLUB 
RIMSKE TOPLICE

1 Marjan Hohkraut Marjan Hohkraut

267. PLEZALNI KLUB 
ROGAŠKA SLATINA

1 Marko Potisk Marko Potisk

268. PLEZALNI KLUB SLO-
VENSKE KONJICE

1 Blaž Šelih Blaž Šelih

269. PLEZALNI KLUB STENA 1 Wraber Štefan Wraber Štefan

270. PLEZALNI KLUB 
ŠKOFJA LOKA

1 Sergej Epih Sergej Epih

271. PLEZALNI KLUB 
ŽIROVNICA

1 Denis Ipavec Denis Ipavec

272. PLEZALNO DRUŠTVO 
CEMPIN

1 Drago Frelih Drago Frelih

273. PLEZALNO DRUŠTVO 
GRIF BREZOVICA

1 Matej Grilc Matej Grilc

274. POHODNIŠKO DRUŠ-
TVO NOVO MESTO

1 Borut Mežnarčič Anton Markovič

275. POSAVSKI ALPINISTIČ-
NI KLUB

1 Aleksandra Voglar Aleksandra Voglar

276. SLOVENSKO PLA-
NINSKO DRUŠTVO 
CELOVEC

1 Stefan Riegelnik Stefan Riegelnik

277. Slovensko planinsko 
društvo Gorica

1 Mitja Morgut Mitja Morgut

278. Slovensko planinsko 
društvo Trst

1 Marina Pertot 1 Marina Pertot

279. ŠPORTNO DRUŠTVO 
BALVANIJA

1 Marko Vavpetič Marko Vavpetič

280. ŠPORTNO DRUŠTVO 
BTC

1 Borut Baznik Borut Baznik

281. ŠPORTNO DRUŠTVO 
PAJKI

1 Karel Pintarič Karel Pintarič

282. ŠPORTNO DRUŠTVO 
PROTEUS

1 Simon Margon Simon Margon

283. ŠPORTNO PLEZALNI 
KLUB ANDREJA 
KOKALJA

1 Andrej Kokalj Andrej Kokalj

284. Športno plezalni 
klub Plus

1 Luka Fonda Luka Fonda

285. ŠPORTNO PLEZALNO 
DRUŠTVO KORENJAK

1 Lorin Möscha Lorin Möscha

286. ŠPORTNO-PLANINSKO 
DRUŠTVO GAMS

1 Drago Pirc Drago Pirc

287. Turno smučarski klub 
LiMa

1 Robert Pritržnik 1 Robert Pritržnik

288. TURNO SMUČARSKI 
KLUB OLIMPIK

1 Tomaž Župančič Tomaž Župančič

289. ZGORNJESAVINJSKI 
ALPINISTIČNI KLUB 
RINKA

1 Luka Ajnik Luka Ajnik

SKU-
PAJ

289 135

Ostali
ZAP. ŠT. OSTALI NAZIV IME

58. PZS Praporščak Stanko Gašparič

59. PD Križe podpredsednik Bogdan Žnidar

60. APD Kozjak Maribor član Danilo Škerbinek

61. PD Postojna član Miran Hebar

62. PD Kum Trbovlje član Breda Planko

63. PD Kum Trbovlje član Ladislav Cerjank

64. PD Šoštanj član Bojan Rotovnik

65. KVGN član Daniela Jakomini

66. PD Srednja vas v Bohinju član Miro Škantar

67. PD Jesenice član Snežana Hlede

68. Odbor za članstvo PZS član Irena Pečavar Čarman

69. PD Trbovlje član Matija Gorjup

70. PD Celje Matica član Rok Bordonj

72. PD Krka Novo mesto član Anton Progar
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ZAPISNIK SKUPŠČINE PZS 2019
zasedanja	Skupščine	Planinske	zveze	Slovenije,	ki	je	bila	v	soboto,	13.	aprila	2019,	v	veliki	avli	Rektorata	Univerze	v	Mariboru,	Slomškov	trg	15,	
Maribor.
Seznam prisotnih delegatov članov Planinske zveze Slovenije (priloga I.) in poročilo verifikacijske komisije (priloga II.) na zasedanju Skupščine 
Planinske	zveze	Slovenije	13.	4.	2019	sta	prilogi	zapisnika.	Gradivo	za	skupščino	so	člani	Planinske	zveze	Slovenije	prejeli	pisno	v	Skupščinski	
prilogi	v	Obvestilih	PZS,	razen	vsebinskega	poročila	2018,	ki	je	objavljeno	na	spletni	strani	PZS.	Vsebinsko	poročilo	je	povzeto	v	Letopisu	PZS	
2018,	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),	Hrvaška	planinska	zveza	(HPS),	Mednarodna	zveza	za	športno	plezanje	(IFSC),	
Evropsko	združenje	planinskih	organizacij	(EUMA),	Združenje	planinskih	organizacij	alpskega	loka	(CAA),	Ministrstvo	za	gospodarski	razvoj	
in tehnologijo, Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez, Združenje gorskih vodnikov Slovenije, Ministrstvo za notranje zadeve – 
Policija, Ministrstvo za obrambo, Javni zavod Triglavski narodni park, Ribiška zveza Slovenije in Lovska zveza Slovenije.
Zasedanje	se	je	začelo	ob	11.15	s	planinsko	himno	in	kulturnim	programom	v	organizaciji	PD	Maribor	Matica,	za	glasbeno-zgodovinsko	uverturo	
sta poskrbela Stane Kocutar v izbrani besedi in kantavtor Peter Andrej z avtorskimi priredbami pesmi Janka Glazerja, nastopila je tudi vokalna 
skupina MPZ OŠ Ludvika Pliberška Maribor. Planincem iz vse Slovenije je prijazno dobrodošlico izrekel podžupan občine Maribor Samo Peter 
Medved,	na	izhodišču	Slovenske	planinske	poti	jih	je	pozdravil	Jure	Fišer,	predsednik	PD	Maribor	Matica,	ki	letos	praznuje	100.	obletnico	delo-
vanja, srečno v gorah jim je zaželel tudi podpredsednik Gorske reševalne zveze Slovenije Marko Matajurc.

Skupščino je z uvodnim govorom začel predsednik PZS Jože Rovan in skladno s Poslovnikom Skupščine PZS predlagal v potrditev delovno 
predsedstvo skupščine v sestavi:
delovni predsednik: Jožef Bobovnik, Planinsko društvo Fram, 
članica: Marjeta Bricl, Planinsko društvo Kum Trbovlje,
član: Dušan Plesničar, Planinsko društvo Križna gora,
član: Jože Ružič, Planinsko društvo Matica Murska Sobota,  
član: Valentin Rezar, Planinsko društvo Radovljica.

SKLEP 1–2019: Skupščina PZS na predlog Upravnega odbora PZS za predsednika delovnega predsedstva skupščine PZS 2019 izvoli Jožefa 
Bobovnika (PD Fram), za člane delovnega predsedstva  skupščine PZS pa so izvoljeni: Marjeta Bricl (PD Kum Trbovlje), Dušan Plesničar 
(PD Križna gora),
Jože Ružič (PD Matica Murska Sobota) in Valentin Rezar (PD Radovljica).
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: Aldo Zubin, Obalno planinsko društvo Koper,
član: Franci Kumer, Planinsko društvo »Dobrovlje« Braslovče,
član: Janko Kovačič, Planinsko društvo Poljčane.

SKLEP 2–2019: Skupščina PZS za predsednika verifikacijske komisije skupščine imenuje Alda Zubina (OPD Koper), za člana pa Francija 
Kumra (PD »Dobrovlje« Braslovče) in Janka Kovačiča (PD Poljčane).
Sklep je bil soglasno sprejet.

Zapisnikarica: 
Saša Sitar, poslovna sekretarka PZS. 
Overovatelja zapisnika:
Bogdan Seliger, PD Horjul,
Marinka Koželj Stepic, PD LPP.

SKLEP 3–2019: Skupščina PZS za zapisnikarico skupščine imenuje Sašo Sitar (poslovna sekretarka PZS), za overovatelja zapisnika pa 
Bogdana Seligerja (PD Horjul) ter Marinko Koželj Stepic (PD LPP).
Sklep je bil soglasno sprejet.

V nadaljevanju je bilo podano poročilo verifikacijske komisije. Aldo Zubin, 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 289 glasov za odločanje 
na zasedanju navzočih 134 glasov ali 46,37 %.	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 Jožef Bobovnik je v sprejetje 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 2018
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3. Poročilo Nadzornega odbora PZS za leto 2018
4. Razprava in potrditev poročil PZS za leto 2018
5. Okvirni vsebinski in finančni program dela PZS za leto 2020
6. Razno
Razprave ni bilo, zato je bil v glasovanje podan:

SKLEP 4–2019: Skupščina PZS potrjuje z vabilom predlagani dnevni red skupščine 2019.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Delovni	predsednik	je	pozval	prisotne,	naj	oddajo	pisne	predloge	za	razpravo	pod	6.	točko.	Poleg	najavljenih	tem	vodstva	PZS	je	prijavo	podal	še	
Jurček	Nowakk.

2. točka 
VSEBINSKO IN FINANČNO POROČILO ORGANOV PZS ZA LETO 2018
Delovni	predsednik	Jožef	Bobovnik	je	povedal,	da	je	bilo	gradivo	objavljeno	v	skupščinski	prilogi		Obvestil,	na	straneh	od	24	do	47,	na	spletni	
strani	www.pzs.si	in	v	Letopisu	2018.
Miro Eržen, podpredsednik	PZS,	je	na	kratko	povzel	vsebinsko	poročilo	za	leto	2018	po	komisijah,	generalni	sekretar	PZS	Matej Planko pa je 
povzel	finančno	poročilo	za	leto	2018.	Izpostavil	je,	da	sta	na		finančni	rezultat	vplivali	tudi	prodaja	stare	stavbe	PZS	in	povečanje	članstva,	prido-
bili smo več javnih sredstev, sponzorskih in donatorskih, pa tudi na več razpisih smo bili uspešni. Revizorska hiša je zaključila pregled in izdala 
pozitivno	mnenje.	Predstavil	je	tudi	primerjalne	finančne	podatke	za	zadnjih	10	let.

3. točka
POROČILO NADZORNEGA ODBORA PZS ZA LETO 2018
Delovni	predsednik	Jožef	Bobovnik	je	povedal,	da	je	bilo	gradivo	objavljeno	v	skupščinski	prilogi		Obvestil,	na	strani	48.
Franci Ekar, predsednik NO PZS, se je najprej v imenu članov NO PZS zahvalil za izvolitev in zaupanje.  Povzel je, da se je Nadzorni odbor PZS 
podrobno	seznanil	s	poslovanjem	PZS	v	preteklem	koledarskem	letu	na	podlagi	pregleda	računovodskih	izkazov	za	leto	2018.	Po	pregledu	do-
kumentacije so prišli do zaključka, da lahko zaupajo podatkom, ter se strinjajo s pisnim mnenjem revizorske hiše, zato predlagajo skupščini PZS, 
da	potrdi	finančno	poročilo	za	leto	2018.		
Navzočih je bilo 135 glasov ali 46,71 %.

4. točka
RAZPRAVA IN POTRDITEV POROČIL PZS  ZA LETO 2018
Razprave ni bilo, zato sta bila v glasovanje podana:

SKLEP 5–2019: Skupščina PZS potrjuje vsebinsko in finančno poročilo PZS za leto 2018.
Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP 6–2019: Skupščina PZS potrjuje poročilo Nadzornega odbora PZS za leto 2018.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Sledil	je	30-minutni	odmor.
Po odmoru je bilo navzočih 133 glasov ali 46,02 %.

5. točka
OKVIRNI VSEBINSKI IN FINANČNI PROGRAM DELA PZS ZA LETO 2020
Jožef Bobovnik,	delovni	predsednik,	je	povedal,	da	je	bilo	gradivo	objavljeno	v	skupščinski	prilogi	v	Obvestilih	PZS,	na	straneh	od	49	do	65.	
Jože Rovan, predsednik PZS, je predstavil program dela. Izpostavil je splošne in stalne naloge, predvsem delo z mladimi, alpinizem, tekmovalno 
turno smučanje, tekmovalno ledno plezanje, športno plezanje, turno kolesarstvo, varstvo narave, planinske poti, založniško dejavnost, gospodarsko 
komisijo	ter	usposabljanje	in	preventivo.	Za	osnovo	okvirnega	finančnega	načrta	PZS	za	leto	2020	so	vzete	vrednosti	iz	podrobnega	finančnega	
načrta	za	leto	2019.	Pripravljen	je	bil	na	podlagi	enakega	prihodka	od	članarin	in	enakih	prihodkov	z	razpisov	Fundacije	za	šport,	Urada	za	mladino	
in	Letnega	programa	za	šport.	V	januarju	2020	se	bo	sprejemal	podrobni	finančni	načrt,	sredi	leta	2020	pa	še	rebalans,	ko	bodo	znani	prihodki	
iz javnih financ. 

Razprave ni bilo, zato sta bila v glasovanje podana sklepa:

SKLEP 7–2019: Skupščina PZS potrjuje okvirni finančni načrt za leto 2020 in pooblašča upravni odbor PZS, da sprejme podrobni finančni 
načrt za leto 2020 po posameznih dejavnostih oz. po stroškovnih mestih. Skupščina PZS pooblašča upravni odbor PZS, da finančni načrt 
za leto 2020 spremlja in ga na podlagi rebalansa uskladi z dejanskimi prihodki in odhodki.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 8–2019: Skupščina PZS sprejema okvirni vsebinski program dela PZS za leto 2020 in pooblašča, da na podlagi okvirnih programov:
- komisije z zbori dejavnosti in MDO PD sprejmejo podroben program dela posamezne dejavnosti za leto 2020, 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 2020,
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- 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 2020.
Pri sprejemanju podrobnega vsebinskega programa dela za leto 2019 morajo organi upoštevati finančni načrt za leto 2020.
Sklep je bil soglasno sprejet.

6. točka 
RAZNO
Miro Eržen in Roman Ponebšek, oba podpredsednika PZS, sta podala poročilo z delavnic pred skupščino z naslovom: Kakšna planinska društva 
si želimo (včlanjevati) v Planinsko zvezo Slovenije? in Problematika prodaje planinskih koč.
Predsednik	PD	Celje	Matica	Franc Povše in Rok Bordon, projektant arhitekt, sta predstavila lego in vremenske vplive lokacije za gradnjo prihodnje 
planinske	koče	in	zgodovino	Kocbekovega	doma	na	Korošici,	ki	leži	na	1803	metrih	n.	v.		Rok	Bordon	je	nadaljeval	z	vizualno	zasnovo	zunanjosti	in	
notranjosti nove koče na Korošici ter razložil, kaj vse je bilo upoštevano v idejni zasnovi ter iz katerih materialov naj bi bila zgrajena. Upoštevali so 
vremenske vplive, lego koče, lahke materiale za konstrukcijo zaradi helikopterskih prevozov (konstrukcija lahke vezane plošče, fasada aluminijaste 
plošče), željo po ekološki koči, potrebe po bivalnem in spalnem delu, potrebe po učnih prostorih za usposabljanje strokovnih kadrov, apartmajske 
sobe, prostore za zalogovnike toplotne energije … Predstavil je shemo ogrevanja in pripravo tople sanitarne vode (prek sončnih kolektorjev in 
kaminske peči v zalogovnike), shemo shranjevanja in koriščenja meteorne vode (zalogovnik meteorne vode, odpadne vode se čistijo s čistilno 
napravo) in shemo elektro instalacij (prek sončnih celic v akumulatorje, diesel agregat kot rezerva). Zasnova koče je izdelana tako, da se energija 
za toplo vodo dovaja skozi sončne celice v zalogovnike, nekaj pa tudi iz kaminske peči (peč bo oblečena s kamenjem pogorele koče). Vizualna 
zasnova predstavlja moderno ekološko planinsko kočo, ki ustreza vsem sodobnim zahtevam. Toplotna energija se bo skladiščila v zalogovnikih, 
odpadna voda se bo čistila skozi čistilno napravo. 
Bojan Rotovnik, vodja Odbora za založništvo in informiranje, je predstavil marketinške aktivnosti za povečanje prodaje planinskih edicij prek 
društev in planinskih koč. Priporočil je naročnino na Planinski vestnik vsem društvom ter podarjanje edicij članom ob posebnih priložnostih 
(jubileji, nagrade, zbori …).
Matej Planko, generalni sekretar PZS, je podal informacijo, da je Knafelčeva markacija zaščitena kot blagovna znamka. Dovoljena je brezplačna 
uporaba društvom in klubom, za komercialne namene pa je treba pridobiti soglasje PZS. Poziva, da društva in posamezniki kakršno koli komercialno 
uporabo	prijavijo	na	PZS	na	info@pzs.si.	Ob	tem	je	podal	še	povabilo	na	dogodek	Slovenska	turnokolesarska	pot	v	enem	dnevu,	ki	bo	1.	6.	2019.
Roman Ponebšek,	podpredsednik	PZS,	je	predstavil	aktivnosti	na	Dnevu	slovenskih	planinskih	doživetij,	ki	bo	letos	15.	6.	2019	na	Lisci.
Jurček Nowakk,	vodja	odbora	Planinstvo	za	invalide	(Pin/OPP)	je	predstavil	aktivnosti	odbora	v	letu	2019	–	usposabljanja,	pohode	in	akcije.	
Akcija	Gluhi	strežejo	v	planinskih	kočah	bo	med	majem	in	septembrom	2019,	začetek	akcije	je	11.–12.	maja	2019	v	Planinskem	domu	na	Zelenici	
in Koči na Planini nad Vrhniko. 
22.–23.	junija	bo	akcija	Stopiva	skupaj,	osvojimo	vrh	s	slepimi/slabovidnimi	na	planinskih	kočah	na:	Zelenici,	Boču,	Gospodični	in	Čavnu.	Vse	
prisotne je povabil, da jih podprejo s svojo prisotnostjo na inkluzijskih pohodih odbora in obeh akcijah.

Drugih razpravljavcev pod točko razno ni bilo.
Skupščina	PZS	se	je	končala	ob	15.18.

Zapisala:       Predsednik delovnega predsedstva:
Saša Sitar                 Jožef Bobovnik

Overovatelja: Bogdan Seliger, PD Horjul          Marinka Koželj Stepic, PD LPP 

POROČILO VERIFIKACIJSKE KOMISIJE
VERIFIKACIJSKE	KOMISIJE

O	PRISOTNOSTI	DELEGATOV	NA	SKUPŠČINI	PLANINSKE	ZVEZE	SLOVENIJE

Dne,	13.	aprila	2019	v	veliki	avli	Rektorata	Univerze	v	Mariboru,	Slomškov	trg	15,	Maribor

Verifikacijska komisija je na osnovi oddanih pooblastil delegatov članov Planinske zveze Slovenije, ob 11. uri ugotovila, da je od skupno 
289 glasov za odločanje na današnjem zasedanju navzočih 134 glasov ali 46,37 %.	V	skladu	s	44.	členom	Statuta	Planinske	zveze	Slovenije	
je pred glasovanjem navzoča vsaj tretjina društev, ki so člani PZS.
Skupščina Planinske zveze Slovenije bo sklepčna dokler bo prisotnih vsaj 97 glasov za odločanje. Odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje več 
kot polovica navzočih glasov oz. najmanj 49.

VERIFIKACIJSKA	KOMISIJA
Predsednik:

Aldo Zubin, OPD Koper
Član:

Franci Kumer, PD ''Dobrovlje'' Braslovče
Član:

Janko Kovačič, PD Poljčane
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Zapisniki sej Upravnega odbora PZS
Z A P I S N I K
2. seje Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije, ki je bila v četrtek, 20. septembra 2018, ob 16.30 uri, v prostorih PZS, Ob železnici 
30a, Ljubljana.

PRISOTNI:
Predsednik: Jože Rovan.
Podpredsedniki: Miro Eržen, Martin Šolar in Roman Ponebšek.
Voljeni člani UO:	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), Jože Stanonik (namestnik MDO PD Gorenjske), Dušan Plesničar (MDO Posočja), Jurček 
Nowakk	(MDO	PD	Kamniško	Bistriškega	območja),	Marinka	Koželj	Stepic	(MDO	PD	Ljubljane),	Miro	Mlinar	(MDO	PD	Notranjske),	
Marija Kuhar (MDO PD Primorske) in Rudolf E. Skobe (MDO Dolenjske in Bele Krajine).
Načelniki (oz. namestniki) komisij PZS z zborom dejavnosti: Blaž Navršnik (namestnik načelnika Komisije za alpinizem), Marijan 
Denša (Komisija za varstvo gorske narave), Bogdan Seliger (Komisija za planinske poti), Valentin Rezar (Gospodarska komisija) in Tomaž 
Lampelj (namestnik načelnika Komisije za turno kolesarstvo).
Predsednik nadzornega odbora: Franc Ekar.
Strokovna služba PZS:	Matej	Planko	(generalni	sekretar	PZS),	Saša	Sitar	(poslovna	sekretarka	PZS),	Manca	Čujež	(predstavnica	PZS	za	
odnose z javnostmi) in Urša Mali (strokovna sodelavka za računovodstvo).
Mediji: Vladimir Habjan (urednik Planinskega vestnika).
Vabljeni: Matjaž	Črnigoj	(Inštitut	za	ekonomska	raziskovanja)
Opravičeno odsotni: Manja Rajh (Savinjski MDO PD), Irena Mrak (podpredsednica PZS), Bojan Rotovnik (voljen član UO PZS), Aleš 
Pirc (Komisija za športno plezanje), Barbara Bajcer (Mladinska komisija),  Jasna Pečjak (Komisija za gorske športe) in Damjan Omerzu 
(strokovni sodelavec PZS).

Zbrane	je	pozdravil	predsednik	Planinske	zveze	Slovenije	Jože	Rovan.	Povedal	je,	da	je	prisotnih	18	članov	UO	PZS	z	glasovalno	pravico,	
kar	pomeni	75	%	sklepčnost.	
Matej	Planko	je	predlagal,	da	se	točka	3	zamakne	na	kasnejši	dnevni	red	zaradi	odsotnosti	poročevalca.

SKLEP 1/20-09-2018: Upravni odbor PZS potrjuje dnevni red 2. seje.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Prisotnih	je	19	članov	UO	PZS	z	glasovalno	pravico,	kar	pomeni	79,2	%	sklepčnost.	

SPREJET DNEVNI RED:
1.	Potrditev	zapisnika	1.	seje	UO	PZS	
2.	Informacija	o	aktivnostih	v	obdobju	od	pretekle	seje	UO	PZS	
3.	Predstavitev	Študije	ekonomskih	in	družbenih	učinkov	planinskih	poti	in	planinskih	koč	ter
    planinstva 
4.	Vmesno	poročilo	o	članstvu	v	letu	2018	
5.	Informacija	o	finančnem	poslovanju	PZS	januar	-	julij	2018	
6.	Načrt	upravljanja	nepremičnin	PZS	-	II.	obravnava	
7.	Spremembe	in	dopolnitve	Poslovnika	o	delu	UO	PZS	
8.	Planinsko	gospodarstvo:

a) Sklad planinskih koč 
b)	Izbris	Koče	na	Črnem	vrhu	iz	registra	planinskih	objektov	
c) Poročilo delovne skupine za kočo na Korošici 
d) Informacija o Ribniški koči 

9.	Kataster	planinskih	poti	
10.	Informacija	o	delovanju	komisij	PZS	
11.	Vprašanja	in	pobude	članic	in	članov	upravnega	odbora	
12.	Razno

Ad. 1. Potrditev zapisnika 1. seje UO PZS
Matej Planko je povedal, da na zapisnik ni bilo pripomb. Razprave ni bilo.
Prisotnih	je	20	članov	UO	PZS	z	glasovalno	pravico,	kar	pomeni	83,3	%	sklepčnost.	

SKLEP 2/20-09-2018: Upravni odbor PZS potrjuje zapisnik 1. seje upravnega odbora z dne 31. 5. 2018.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS
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- Uspešno smo izvedli Dan slovenskih planinskih doživetij na Rogli.
-	 Izvedli	smo	dan	markacistov,	ki	je	bil	na	Koroškem	v	soorganizaciji	MDO	PD	Koroške.	Udeležilo	se	ga	je	133	markacistov.
- Z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije smo sodelovali pri pripravah na odstranitev Aljaževega stolpa in transportu v 

dolino na popravilo.
- Obiskovalce gorskega sveta in medije smo obveščali o razmerah v gorah in opozarjali na posebnosti, obveščali smo jih tudi o planinskih 

kočah in o delovanju prostovoljnih vodnikov PZS.
-	 Skupaj	s	spletnim	portalom	Siol.net		smo	izvedli	zelo	odmeven	izbor	naj	planinske	koče.	V	10	tednih	je	bilo	oddanih	skoraj	70.000	

glasov.	Za	naj	planinsko	kočo	2018	je	bil	razglašen	Valvazorjev	dom	pod	Stolom.	Prvič	smo	izbirali	tudi	naj	visokogorsko	planinsko	
kočo, ta naziv si je pridobila Koča na Klemenči jami pod Ojstrico. 

-	 Člani	predsedstva	PZS	so	se	udeležili	Skupščine	CAA	v	Torinu.	Ob	tem	so	se	udeležili	tudi	skupščine	članic	združenja	za	reciprociteto.
- Planinska založba je izdala koledar, zemljevid TNP, zemljevid Storžič in Košuta. Tik pred izidom je novi vodnik po Slovenski planinski 

poti. 
-	 Na	311	bencinskih	servisih	Petrola	smo	tudi	v	letu	2018	v	obdobju	junij-avgust	prodajali	članarino	PZS.	To	možnost	je	izkoristilo	718	

članov,	lani	475	članov.	
- Naši športni plezalci so odlično nastopili na svetovnem prvenstvu v športnem plezanju v Innsbrucku. Janja Garnbret je postala svetovna 

prvakinja v kombinaciji in balvanih ter podprvakinja v težavnosti. Gregor Vezonik je osvojil tretje mesto v balvanih. Odlična tretja sta 
bila tudi paraplezalca Tanja Glušič in Gregor Selak.

-	 Uspešno	je	bila	izvedena	odprava	na	Latok	1,	vrh	v	Karakoromu.	Odpravo	so	sestavljali	Luka	Stražar,	Aleš	Česen	in	Tom	Livingstan.	
Ker	je	bil	vrh	osvojen	po	40	letih	in	25	neuspešnih	odpravah,	je	požel	veliko	medijske	pozornosti.	

-	 S	Planinskim	vestnikom	in	podjetjem	Cewe	smo	organizirali	nagradni	fotonatečaj	#LjubimGore.
- Vse poletje skupaj s PD po vsej Sloveniji organiziramo akcijo Slovenija planinari, ki spodbuja gibanje in rekreacijo v naravi.
-	 Nama	d.d.	je	zaradi	prenove	pročelja	veleblagovnice	podala	zahtevo	za	prestavitev	spominske	table	ob	120	obletnici	ustanovitve	SPD.	

Za njih je edina sprejemljiva lokacija na stebru desno od vhoda, vsi naši predlogi so bili zavrnjeni.  Pri demontaži se je spominska plošča 
poškodovala. Podjetje Mineral bo doniralo novo tablo. 

Najave: 
-	 V	prihajajočem	vikendu	bo	potekala	v	10	planinskih	kočah	akcija	Gluhi	strežejo	v	planinskih	kočah.
-	 29.	in	30.	septembra	bo	v	Kranju	že	23.	tekma	za	svetovni	pokal	v	športnem	plezanju

Ad. 4. Vmesno poročilo o članstvu v letu 2018 
Tone	Jesenko	je	povzel,	da	smo	imeli	lansko	leto	na	dan	30.8.	zabeleženih	54.638	članov,	letos	pa	55.594	članov,	kar	pomeni	približno	1,7	
%	dvig	članstva.	Za	končno	primerjavo	bo	potrebno	počakati	do	konca	leta,	ko	bodo	obračuni	zaključeni.	Opažena	je	večja	ažurnost	vpi-
sovanja članov v Navezo.  
V porastu je včlanjevanje  preko kanalov PZS (spletna stran, pisarna PZS, Petrol, Selectbox).  Za to možnost včlanjevanja njihovih članov 
je	trenutno	odločenih	206	društev,	kar	predstavlja	72	%	vseh	društev.	Na	dan	30.	8.	2018,	je	bilo	takšnih	članov	3636,	kar	predstavlja	6,5	%	
članstva	PZS.	Včlanitev	preko	spletne	strani	www.pzs.si	je	začela	delovati	leta	2012	in	je	možnost,	ki	je	v	največjem	porastu	z	vidika	števila	
članov, ki to možnost izkoristi.
Plačilo članarine je omogočeno tudi v pisarni PZS. Tudi tukaj je skozi leta zaznati močan porast, ki je lansko leto v celotnem letu obsegal 
že	928	vplačanih	članarin.	V	letošnjem	letu	na	število	prodanih	članarin	vpliva	tudi	sprememba	lokacije	PZS,	končna	primerjava	pa	bo	
možna konec leta. 
Selectbox je prodajna mreža darilnih kartic, med katerimi je na voljo tudi darilna kartica za članarino
PZS.  Razprave ni bilo.

Ad. 5. Informacija o finančnem poslovanju PZS januar - julij 2018
Matej Planko je povedal, da bistvenih odstopanj od načrtovanega ni. Finančna delovanja komisij so pod nadzorom. Urša Mali je povedala, 
da	so	v	poročilo	vključene	knjižbe	do	20.	avgusta	2018.	Vrednosti	prvih	sedmih	mesecev	so	primerjane	z	vrednostmi	iz	rebalansa	za	leto-
šnje	leto.	V	prvih	sedmih	mesecih	letošnjega	leta	je	PZS	zabeležila	47	%	načrtovanih	odhodkov	in	50	%	načrtovanih	prihodkov.	Prihodki,	
ki se nanašajo na celo leto (npr. članarina, naročnina na Planinski vestnik, odobrena sredstva Fundacije in Ministrstva) so upoštevani 
sorazmerno za sedem mesecev – tako imenovani razmejeni prihodki. Drugi prihodki (iz lastne dejavnosti, sponzorstva, donacije) so pa 
knjiženi takrat, ko se izdajo računi oz. so sredstva nakazana na transakcijski račun. 
Ker vse naše dejavnosti niso razporejene enakomerno čez leto, so pri nekaterih stroškovnih nosilcih vidijo večja odstopanja prihodkov oz. 
odhodkov od povprečja za sedem mesecev: planinski sklad (ni še bilo izdanega sklepa za nakazilo sredstev skrbnikom planinskih poti iz 
sklada planinskih poti in planinskih koč), splošno (večje načrtovane postavke iz tega sklopa -SP Kranj in nekateri projekti bodo zaključe-
ne	šele	v	prihodnjih	mesecih	do	konca	leta),	planinska	trgovina	(do	konca	julija	je	izšel	le	Planinski	zabavnik	2,	vse	druge	za	letošnje	leto	
načrtovane nove edicije bodo izšle v prihodnjih mesecih), komisija za alpinizem (odprave se knjižijo po vrnitvi), komisija za gorske športe 
(zahtevki za odobrena sredstva še niso bili oddani), gospodarska komisija (glavni prihodek dobi iz reciprocitete, ki se knjiži ob prilivu, in 
sicer konec decembra), mladinska komisija (programe za sofinanciranje bodo zaključeni v jesenskih mesecih), večina usposabljanj, ki jih 
organizira vodniška komisija, je že zaključenih, preknjižbe iz naslova članarine se bodo izvedle po končanem obračunu članarine za leto 
2018,	za	zdaj	je	iz	tega	naslova	knjižena	samo	dotacija	za	MDO	PD.	Razprave	ni	bilo.

Ad. 6. Načrt upravljanja nepremičnin PZS - II. obravnava
Matej Planko je povzel do sedaj sprejeta izhodišča in sklepe. Upravni odbor je o načrtu upravljanja nepremičnin PZS razpravljal dvakrat. Na 
7.	seji,	5.	11.	2015	je	sprejel	izhodišča:	parcele	v	10%	lasti	PZS	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	
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upravljavske	vrednosti	in	pa	parcele	v	100%	lasti	PZS	in	druge	parcele	v	solastnini	PZS,	ki	pa	se	razdelijo	na:		parcele	in	objekti	posebnega	
pomena za PZS (sedež PZS v Ljubljani, PUS Bavšica, Kugyjev spomenik v Trenti) ter Dom na Smrekovcu s pripadajočim zemljiščem, ki se 
ne vključijo v načrt upravljanja in ti objekti obdržijo obstoječo namembnost,  parcele za oddajnik MNZ na Golovcu in del parcele oddaj-
nika	RTV	na	Nanosu	se	obdržijo	v	lasti	PZS	in	obdržijo	obstoječo	namembnost.		Manjše	parcele		(do	500	m2),	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 par-
cel	(v	obeh	primerih	vse	stroške	prenosa	krije	kupec),	za	vsako	od	večjih	parcel	nad	500	m2	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.
Na	18.	seji	UO	PZS	v	prejšnjem	mandatu,	16.	11.	2017,	je	potekala	I.	obravnava	Načrta	upravljanja.	Dodatna	razprava	je	šla	predvsem	v	smeri	
zemljišč	na	katerih	je	PZS	10	%	solastnica,	ki	pa	že	glede	na	sprejeta	izhodišča	ne	bodo	vključena	v	načrt	aktivnega	upravljanja	s	strani	PZS,	saj	z	
njimi upravljajo planinska društva kot večinski lastniki. Ob morebitni prodaji teh zemljišč oz. spremembi namembnosti se Upravni odbor PZS 
lahko odloči za aktivno upravljanje zemljišč v solastništvu, v primeru prenosa lastništva pa opredeli namensko porabo tako pridobljenih sredstev.
Seznam nepremičnin in predlogi za nadaljnje upravljanje so bilo poslani v gradivu.
Z gozdovi bi upravljali kot veleva gozdarska stroka in je ekonomsko upravičeno, za zemljišča, ki imajo status kmetijskih zemljišč (predvsem 
pašniki) pa se poskuša najti najemnika in z njim skleniti ustrezen dogovor. RAZPRAVA: Mirko Tovšak je povedal, da jih je kontaktiral kmet, 
ki je lastnik sosednjih parcel v bližini Ribniške koče na Pohorju za najem pašnikov pri Ribniški koči na Pohorju. Matej Planko mu je odgovoril, 
da	podpira	tako	odločitev	in	se	bodo	sestali	s	kmetom	spomladi.	Jurček	Nowakk	je	povedal,	da	je	PD	Domžale	zainteresiran,	da	vzame	parcelo	
na	740/3	v	k.o.	Črna	na	Veliki	planini	v	dolgoročni	najem.	Matej	Planko	mu	je	odgovoril,	naj	pošljejo	vlogo	za	najem.	Jožeta	Stanonika	je	
zanimalo, ali je bilo ob pregledu ugotovljeno, kolikšna je površina stavbnih zemljišč, gozdnih in pašnih, ter ali je narejena analiza kakovosti 
parcel. Matej Planko mu je odgovoril, da se že iz seznama parcel vidi katere parcele so stavbišča. Večino parcel si je osebno ogledal tako da se 
ve kakšne parcele so to. Niso pa za vse parcele naročali potrdil o namenski rabi iz katerih bi se videl natančni delež parcel po namenu rabe.  

Prisotnih	je	21	članov	UO	PZS	z	glasovalno	pravico,	kar	pomeni	87,5	%	sklepčnost.	

SKLEP 3/20-09-2018: Upravni odbor PZS  na podlagi 55. člena Statuta PZS sprejema Načrt upravljanja nepremičnin PZS.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 3. Predstavitev Študije ekonomskih in družbenih učinkov planinskih poti in planinskih koč ter planinstva 
Matjaž	Črnigoj	je	predstavil	cilje	študije:	oceniti	ekonomske		in	družbene	učinke	planinskih	poti	in	planinskih	koč	ter	planinstva.	Namen	
je bil oceniti širše koristi izvajanja glavne dejavnosti PZS.  Rezultati bodo omogočili podlago za sprejemanje bodočih ukrepov in poslovne 
politike PZS ter ponudili koristne informacije za politične odločevalce, financerje in uporabnike planinskih storitev.
Ocenili	so,	da	letno	obišče	naše	gore	1,7	milijona	obiskovalcev.	Delovna	sila	(prostovoljci),	znanje	in	infrastruktura	nam	zagotavlja	pogoje	
za planinstvo (vzdrževanje pl. poti, upravljanje planinskih koč, usposabljanja obiskovalcev gora, založniška dejavnost). Neposredni učinki 
se kažejo kot obiskovanje gora (gostinske dejavnosti, nočitve, dodatna usposabljanja, založništvo, planinske aktivnosti), posredni pa kot 
turizem, trošenje v športnih trgovinah, boljša zdravstvena stanja (žal tudi nesreče) in zadovoljstvo ljudi. Vse to vpliva na razvoj športa, 
družbene pogoje, ohranjanje kulturne dediščine, pa tudi na degradacijo okolja. Ugotovljeno je bilo, da ima planinarjenje velik ekonomski 
učinek (turizem, športne trgovine), kot tudi družbeni učinek.
Razvila se je obširna razprava, v kateri so bili skoraj enotnega mnenja, da bodo rezultati uporabni tudi za različne sestanke in dogovarjanja 
na državnem nivoju. V razpravi je bilo podanih tudi nekaj pobud kaj vse bi naj oz. bi lahko študija še vključevala. Ker imamo omejene 
finančne vire, bo to ostalo za naslednjo izvedbo študije. 
Sledil	je	15-minutni	odmor.

Ad. 7. Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu UO PZS 
Matej Planko je povedal, da so predlagane spremembe in dopolnitve Poslovnika posledica usklajevanja dokumenta z novim Statutom PZS. 
Novi Statut PZS je uvedel stalno volilno komisija PZS. Pred tem je bil UO PZS zadolžen, da pred vsakimi volitvami imenuje Komisijo za 
pripravo	volitev.	V	4.	in	38.	členu	Poslovnika	Upravnega	odbora	PZS	so	zato	potrebne	tehnične	uskladitve	besedila	poslovnika	s	statutom.	
V	4.	členu	se	preimenuje	naziv	komisije.	V	38.	členu	pa	se	izbriše	prvi	odstavek,	ki	predvideva	ustanovitev	komisije	za	pripravo	volitev.
RAZPRAVA:	Mirko	Tovšak	predlaga	dopolnilo	23.	člena	Poslovnika	PZS,	v	katerem	mora	biti	navedeno,	da	se	v	zapisnik	sej	UO	zapiše	
povzetek	razprave	o	predlogu	sklepa.	Predlaga	tudi	spremembo	6.	člena,	2.	in	3.	točke.	
Matej Planko mu je odgovoril, da je zapisnik prišel na obvladljiv nivo, vsak član UO pa ima pravico podati pripombo na zapisnik bodisi že 
med	postopkom	usklajevanja	zapisnika	oz.	najkasneje	na	prihodnji	seji,	ko	se	zapisnik	sprejema.	Pošiljanje	gradiva	je	načeloma	14	dni	pred	
sejo UO oz. en teden prej, v primerih, ko gradiva ni bilo možno pripraviti prej. Se pa trudijo čim več gradiva poslati v prvem sklopu.  Rudolf 
E.	Skobe	je	opozoril,	da	upoštevajoč	31.	in	35.	člen	obstoječega	poslovnika,	tako	velik	nabor	sprememb	poslovnika	ni	mogoče	sprejemati	
kar tako na hitro brez razprave tudi v MDO-jih.   Kolikor ve se do predlaganih pobud, ki jih je predlagal Mirko Tovšak še ni opredeli Odbor 
za pravne zadeve. Predlaga da odbor celotno pregleda pravilnik in pripravi spremembe. Potrebno je tudi vedeti, da se poslovnik o delu UO 
PZS delno uporablja tudi pri delu komisij in delu MDO-jev.
Igor Oprešnik predlaga, da komisije prej skličejo seje, da bo tudi gradivo poslano pravočasno.
Jože Rovan je predlagal glasovanje o poslovniku kot celota, pravni komisiji pa se predlaga preučitev pobud o spremembi.

SKLEP 4/20-09-2018: Upravni odbor PZS sprejema spremenjen in dopolnjen Poslovnik UO PZS in zadolži Pravno komisijo PZS, da 
pripravi celovito revizijo Poslovnika Upravnega odbora PZS.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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Ad. 8. Planinsko gospodarstvo
a. Sklad planinskih koč 
Miro Eržen je povedal, da je namen sklada zbiranje sredstev za zagotovitev sofinanciranja planinskim društvom za: obnovo planinskih koč 
v lasti planinskih društev ali Planinske zveze Slovenije ob hujših naravnih in drugih nesrečah oziroma poškodbah, ki imajo za posledico 
daljšo nezmožnost obratovanja koče oz. večje investicije planinskih društev in PZS v ekološko in energetsko obnovo ter rekonstrukcije 
planinskih koč, primarno višjih kategorij v lasti planinskih društev ali Planinske zveze Slovenije. Naloge sklada bi bile zbiranje sredstev in 
gospodarjenje z njimi, priprava predlogov za porabo, nadzor porabe sredstev in podobno. Za sofinanciranje iz planinskega sklada morajo 
biti izpolnjeni pogoji, katere določa pravilnik Sklada planinskih koč.
RAZPRAVA:  Rudi E. Skobe je mnenja, da bi bil, upoštevajoč pravkar obravnavano Študijo ekonomskih in družbenih učinkov planinskih 
poti in planinskih koč ter planinstva, morda enako potreben tudi sklad za obnovo in vzdrževanje planinskih poti. Zanima ga tudi mnenje 
vodstva	PZS.	Jurček	Nowakk	je	povedal,	da	bi	moral	pravilnik	sprejeti	Gospodarska	komisija	PZS,	UO	PZS	pa	samo	poda	soglasje.	Zani-
malo ga je tudi zakaj imajo prednost financiranja koče v visokogorju, ter koliko lastnih sredstev bo PZS namenila za delovanje sklada.  Igor 
Oprešnik	je	mnenja,	da	bi	morala	biti	v	financiranje	vključena	vsaj	1	koča	III.	kategorije	letno,	saj	so	le	te	pomembne	za	kolesarje.	Sklad	
bi bil tudi primeren za preureditev sob koč v bolj družinske oz. za manjše skupine. Marija Kuhar je povedala, da težko določimo koliko 
lastnih sredstev bo šlo v ta sklad, saj bo eno leto sredstev več, drugo pa manj. V en člen bi bilo potrebno dodati vir zavarovanja sredstev, saj 
je le to zanesljivo, da se prepreči prodaja objekta pred amortizacijo obnove koče. Potrebna bi bila širša razprava o kočah, financiranju in 
povečanju	števila	nočitev.	Miro	Mlinar	je	proti	navedbi	v	2.	členu,	2.	točka,	zaradi	diferenciacije	planinskih	koč	in	s	tem	nesprejemljivost	
predlagane oblike sklada. Miro Eržen je odgovoril, da je namen sklada financiranje večjih investicij. Za zavarovanje s hipoteko se strinja 
in bodo preučili pobudo. Za financiranje koč višjih kategorij so se odločili zaradi težjih pogojev obratovanja, višjih stroškov obnove… Pri 
kočah nižjih kategorij pa bi morali pripraviti kriterije za upravičenost. Lastna sredstva bi lahko določili iz finančnega programa, ki je sprejet 
vsako	leto.	Jože	Stanonik	je	podal	pripombe	v	1.,	4.,	5.,	6.,	7.,	8.,	in	10.	členu	in	sicer	ga	je	zanimalo,	kako	so	društva	vključena	pri	zbiranju	
sredstev, izpostavil je slabe izkušnje z najemniškim sistemom, potrebno bi bilo poudariti nadzor nad projektom in nadzor nad izgradnjo, 
točka	pravilnika	z	navedbo	virov	sredstev	se	prestavi	v	prvi	del	pravilnika,	sestava	organa	Sklada	bi	se	povečala	na	5	članov,	zahtevati	je	
potrebno ureditev ustreznega zavarovanja ter postavitev meril oz. kriterijev za sofinanciranje.

SKLEP 5/20-09-2018: Upravni odbor PZS podpira ustanovitev Sklada planinskih koč in sprejema Pravilnik Sklada planinskih koč 
v I. obravnavi. IO GK PZS skladno s priporočili UO PZS, do naslednje seje UO PZS pripravi dopolnjen predlog pravilnika za II. 
obravnavo.
Sklep	je	bil	sprejet	(20	ZA,	1	PROTI	–	Miro	Mlinar)

b. Izbris Koče na Črnem vrhu iz registra planinskih objektov
Prisotnih	je	20	članov	UO	PZS	z	glasovalno	pravico,	kar	pomeni	83,3	%	sklepčnost.	
Valentin	Rezar	je	predstavil	Kočo	na	Črnem	vrhu,	katera	ne	obratuje	že	10	let	in	nima	več	inventarja.	Koča	ima	po	denacionalizacijskem	
postopku v lastništvu več oseb.  Razprave ni bilo.

SKLEP 6/20-09-2018: Upravni odbor PZS na prošnjo PD Cerkno in na predlog Gospodarske komisije PZS potrjuje izbris Koče na 
Črnem vrhu iz registra planinskih objektov.  
Sklep je bil soglasno sprejet.

c. Poročilo delovne skupine za kočo na Korošici
Miro Eržen je povedal, da gradbeno dovoljenje še ni bilo izdano. Izbran projektant naj bi imel predstavitev novembra, tudi na seji UO PZS. 
Kontejnerja Slovenske vojske, ki naj bi služila kot začasno bivališče še nista postavljena, saj sta pretežka za helikopterski prevoz in čakajo 
na	ugodnejše	razmere	za	prevoz.	Delovna	skupina	si	želi	tesnejšega	sodelovanja	s	PD	Celje	Matica.
Razprava:	Jurček	Nowakk	je	prosil	za	gradivo	v	elektronski	obliki,	povedal	je	tudi,	da	si	želijo	društva	povratno	informacijo	ko	donirajo	
sredstva za obnovo.

d. Informacija o Ribniški koči 
Miro Eržen je povzel, da PD Paloma Sladki vrh ne more več upravljat s kočo. Iskale so se druge rešitve, tako je bil organiziran sestanek 
na Občini Ribnica na Pohorju, o tem so razpravljali na MDO PD Podravja in Koroške. Edino  PD Ruše je na začetku izkazalo interes za 
prevzem koče pa je kasneje odstopilo od te namere. Občni zbor PD Paloma je sprejel sklep, da se koča proda. PZS je v dilemi, kaj narediti 
s	10	%	lastništvom,	saj	bo	PD	Paloma	svojih	90	%	prodalo.	Novi	lastnik	bo	pričakoval,	da	tudi	lastnik,	ki	ima	10%	koče	sorazmerno	vlaga	
vanjo. V pismu o nameri je potencialni kupec napisal, da je zainteresiran za nakup planinske koče v celoti.
RAZPRAVA:	Mirko	Tovšak	je	povedal,	da	si	dosedanja	najemnica	oz.	potencialni	kupec	želi	odkupiti	celoten	objekt.	Če	pa	PZS	ne	bo	10%	
lastnik pa nimamo zagotovila, da bo tudi po prodaji možno zagotavljati ugodnosti iz članstva. Miro Mlinar je povedal, da je koča urejena. 
Boji	se,	da	bo	v	roku	2	let	prišlo	do	statusa	izbrisa	planinske	koče.	Prav	tako	je	glede	prodaje	nepremičnin	v	dilemi,	da	se	ne	bo	vseh	pro-
dalo. Igor Oprešnik je povedal, da je prejel informacijo, da poleti ni bilo možnosti rezervacije koče, če nisi vzel polpenziona. Miro Eržen 
je	odgovoril,	da	so	leta	2011	PD	Paloma	črpali	sredstva	pridobljena	preko	PZS	za	obnovo	koče.	Zato	se	je	PD	Paloma	predlagalo,	da	dobi	
PZS	20	%	kupnine	in	ta	sredstva	nameni	v	sklad	za	planinske	koče.	PD	Paloma	se	s	tem	ni	strinjalo.

SKLEP 7/20-09-2018: Upravni odbor PZS na osnovi dosedanjih aktivnostih in predloženega opisa stanja soglaša z izvedbo nadaljnjih 
aktivnosti v smeri prodaje lastniškega deleža PZS na Ribniški koči (delež 1/10 na parceli 1060/9 k.o. Hudi kot).
Sklep je bil soglasno sprejet.
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SKLEP 8/20-09-2018: UO PZS pooblašča vodstvo Planinske zveze Slovenije za izvedbo pogajanj s potencialnim kupcem in pripravo 
predloga kupoprodajne pogodbe, o kateri bo razpravljal in odločal na naslednji oz. eni naslednjih sej. Objekt mora še naprej ohraniti 
status planinske koče v kateri imajo člani PZS vse ugodnosti, ki izhajajo iz članstva.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 9. Kataster planinskih poti 
Bogdan Seliger je povedal, da so prejeli vloge za vris odsekov v kataster planinskih poti od PD Jezersko, PD Vransko in PD Maribor Matica. 
Odseki so že prej obstajali in bili vrisani v planinske zemljevide, vendar niso bili vrisani v kataster planinskih poti.

SKLEP 9/20-09-2018: UO PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije za planinske poti soglaša, da se v evi-
denco planinskih poti Planinske zveze Slovenije vriše odsek planinske poti Brsna lesa–Spodnji kraj. Skrbnik odseka je PD Jezersko. 
Pri ureditvi poti mora PD Jezersko 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 10/20-09-2018: UO PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije za planinske poti soglaša, da se 
v evidenco planinskih poti Planinske zveze Slovenije vriše odsek planinske poti Ptica-Ručgar. Skrbnik odseka je PD Vransko. Pri 
ureditvi poti mora PD Vransko 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 11/20-09-2018: UO PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije za planinske poti soglaša, da se v 
evidenco planinskih poti Planinske zveze Slovenije vriše odsek planinske poti Remšnik m.p.–Sv. Pankracij. Skrbnik odseka je PD 
Maribor Matica. Pri ureditvi poti mora PD Maribor Matica upoštevati določbe Zakona o planinskih poteh. Po vzpostavitvi prostor-
skega prikaza poti bo PZS posredovala podatke v potrditev pristojnim ministrstvom.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 10. Informacija o delovanju komisij PZS
Marijan Denša je povedal, da so uspešno zaključili tečaj varuha gorske narave. Imeli so tudi letno srečanje na Smrekovcu, kjer je bilo 
prisotnih	60	udeležencev.	Tam	so	tudi	sodelovali	v	akciji	Očistimo	Slovenijo,	pred	tem	pa	so	sodelovali	tudi	v	akciji	čiščenja	Triglavskega	
ledenika. Aktivno so sodelovali tudi z delavnicami na Dnevu slovenskih planinskih doživetij na Rogli ter na naravovarstvenem taboru PD 
Nova Gorica.

Ad. 11. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora
MDO PD Primorske je podala vprašanje glede vpisa v razvid izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev pri MIŠZ. Zanima jih ali so 
programi usposabljanj planinskih vodnikov verificirani in ustrezajo pogojem za vpis, ter ali je možno, da bi PZS vpisala v razvid vodnike, 
ki opravijo ustrezne tečaje in usposabljanja. Matej Planko je odgovoril, da programi ustrezajo pogojem za vpis  tudi tisti, ki jim je potekla 
veljavnost sredi leta. Pridobljena usposobljenost ostane tudi po preteku veljavnosti programa. Za enkrat je edina možnost, da vsak samostojno 
vloži vlogo za vpis v  razvid, bo pa PZS poslala pobudo na MIZŠ, da bi PZS poslala predlog za vpis vseh registriranih vodnikov PZS naenkrat.
Kamniško-Bistriški MDO PD je postavil vprašanje o markiranju poti s fluorescenčnimi barvami, ki so vidne tudi ponoči. Za mnenje prosi 
KPP, VK, KVGN in lovce. Prosijo za pisni odgovor. Marijan Denša je povedal, da je KVGN proti temu, saj odsevne barve motijo živali. 
Proti tovrstnemu označevanju je tudi KPP. 

Ad. 12. Razno
Matej Planko je povedal, da so še na razpolago sredstva akcije Slovenija planinari. MDO PD lahko predlog  svoje aktivnosti za sofinanci-
ranje	pošlje	do	15.	10.	2018.	Rudi	E.	Skobe	je	povedal,	da	so	v	času,	ko	nekatera	PD	zapirajo	ali	odprodajajo	planinske	koče,	dve	društvi	v	
MDO	PD	Dolenjske	in	Bele	krajine	v	zadnjih	dveh	letih	postavili	dve	novi	zavetišči,	eno	na	Sv.	Petru	888	m	in	drugo	pri	Štembuhu	734	m	
na Gorjancih. Igor Oprešnik je vprašal, kdaj bo možna oddaja predlogov za najvišja priznanja PZS preko Naveze.

Naslednja	seja	UO	PZS	bo	15.	11.	2018

Seja	je	bila	zaključena	ob	21.06.

Zapisala:
Saša Sitar,
poslovna sekretarka PZS

Matej Planko,          Jože Rovan,
generalni sekretar PZS        predsednik PZS
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Z A P I S N I K
3. seje Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije, ki je bila v četrtek, 15. novembra 2018, ob 16.30 uri, v prostorih PZS, Ob železnici 
30a, Ljubljana.

PRISOTNI:
Predsednik: Jože Rovan.
Podpredsedniki: Miro Eržen, Martin Šolar in Roman Ponebšek.
Voljeni člani UO: Bojan Rotovnik, Uroš Kuzman, 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), Drago Lipič (namestnik MDO PD Pomurja), France Benedik (MDO PD Gorenjske), Dušan Plesničar (MDO PD Posočja), Jurček 
Nowakk	(MDO	PD	Kamniško	Bistriškega	območja),	Manja	Rajh	(Savinjski	MDO	PD),	Ernest	Gradišar	(namestinik	MDO	PD	Ljubljane),	
Miro Mlinar (MDO PD Notranjske), Marija Kuhar (MDO PD Primorske) in Rudolf E. Skobe (MDO PD Dolenjske in Bele Krajine).
Načelniki (oz. namestniki) komisij PZS z zborom dejavnosti: Aleš Pirc (Komisija za športno plezanje), Peter Bajec (Komisija za alpini-
zem), Barbara Bajcer (Mladinska komisija), Jasna Pečjak (Komisija za gorske športe), Valentin Rezar (Gospodarska komisija). 
Predsednik nadzornega odbora: Franc Ekar.
Strokovna služba PZS: Matej Planko (generalni sekretar PZS), Saša Sitar (poslovna sekretarka PZS), Matej Ogorevc (urednik spletnih 
strani PZS).
Mediji: Vladimir Habjan (urednik Planinskega vestnika).
Vodje odborov PZS: Tone	Jesenko	(Odbor	za	članstvo),	Irena	Pečavar	Čarman	(Pododbor	za	priznanja)
Vabljeni: projekt za Korošico:	Brane	Povše	(podpredsednik	PD	Celje	–Matica),	Rok	Bordon	(projektant	arhitekture),	Mitja	Selič	(projektant	
strojnih instalacij), Aleš Wolf (predsednik gradbenega odbora).
Opravičeno odsotni:	Irena	Mrak	(podpredsednica	PZS),	Brigita	Čeh	(voljena	članica	UO	PZS),	Urša	Mali	(strokovna	sodelavka	PZS),	
Damjan Omerzu (strokovni sodelavec PZS), Marijan Denša (Komisija za varstvo gorske narave), Bogdan Seliger (Komisija za planinske 
poti) in Štefan Kozak (MDO PD Pomurja).
 
Zbrane	je	pozdravil	predsednik	Planinske	zveze	Slovenije	Jože	Rovan.	Povedal	je,	da	je	prisotnih	19	članov	UO	PZS	z	glasovalno	pravico,	
kar	pomeni	79,2	%	sklepčnost.	
Pod točko razno sta svoje teme najavila Miro Mlinar (zakon o športu, register nepremičnin PZS) in Marija Kuhar (vpis v register usposo-
bljenih delavcev v športu).

SKLEP 1/15-11-2018: Upravni odbor PZS potrjuje dnevni red 3. seje.
Sklep je bil soglasno sprejet.

SPREJET DNEVNI RED:
1.	Potrditev	zapisnika	2.	seje	UO	PZS	
2.	Informacija	o	aktivnostih	v	obdobju	od	pretekle	seje	UO	PZS	
3.	Potrditev	predlogov	prejemnikov	najvišjih	priznanj	PZS	za	letu	2018	
4.	Planinsko	gospodarstvo:

a) Predstavitev idejne zasnove za kočo na Korošici 
b) Sklad planinskih koč 

5.	Sprejem	novih	društev	v	članstvo	PZS	
6.	Članarina	PZS	2019	in	spremembe	Pravilnika	o	članstvu	posameznikov	
7.	Imenovanje	predstavnika	PZS	v	OKS	
8.	Izhodišča	za	podrobni	finančni	načrt	PZS	2019	
9.	Predstavitev	Kodeksa	Obisk	v	naravi	
10.	Predstavitev	analiza	spomladanske	ankete	PD	2018	
11.	Potrditev	dopolnjenih	priporočil	CAA	
12.	Potrditev	meril	za	razvrščanje	prijavljenih	projektov	na	FŠO	
13.	Predstavitev	projekta	Planinskega	geografskega	in	informacijskega	sistema	–	PlanGIS	
14.	Informacija	o	delovanju	komisij	PZS	
15.	Vprašanja	in	pobude	članic	in	članov	upravnega	odbora	
16.	Razno

Ad. 1. Potrditev zapisnika 2. seje UO PZS
Matej Planko je povedal, da je na zapisnik prišlo nekaj pripomb, katere so bile upoštevane. Razprave ni bilo. 

SKLEP 2/15-11-2018: Upravni odbor PZS potrjuje zapisnik 2. seje upravnega odbora z dne 20. 9. 2018.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad.	2.	Informacija	o	aktivnostih	v	obdobju	od	pretekle	seje	UO	PZS
- Sodelovali smo pri obveščanju javnosti o obnovi Aljaževega stolpa in pri njegovi vrnitvi na vrh Triglava.
-	 Jože	Rovan	in	Bojan	Rotovnik	sta	se	v	Mongoliji	udeležila	skupščine	Mednarodnega	združenja	planinskih	organizacij	UIAA	2018.
-	 Odličen	odziv	je	doživela	akcija	Gluhi	strežejo	v	planinskih	kočah,	izpeljana	na	10	kočah.
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- Sodelovali smo pri predstavitvi kodeksa obnašanja v naravi v Sloveniji, poimenovanega Obisk v naravi.
- Andrej Štremfelj je na Poljskem prejel zlati cepin za življenjsko delo.
- Uspešno smo organizirali tekmo SP v športnem plezanju v Kranju, tudi letos z bogatim spremljevalnim programom; najboljša Slovenka 

je	bila	Janja	Garnbret,	v	Kranju	druga,	sicer	pa	skupna	zmagovalka	SP	2018	v	težavnosti.
- Minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo je sprejel najuspešnejše slovenske alpiniste, športne plezalce in paraplezalce.
- Vita Lukan je na mladinskih olimpijskih igrah v Buenos Airesu osvojila srebrno kolajno.
-	 Začel	se	je	6.	odprti	slovensko-hrvaško-srbski	pokal	v	lednem	plezanju,	najuspešnejša	Slovenca	sta	Maja	Šuštar	in	Jaka	Hrast.
-	 V	Makedoniji	so	slovenske	ekipe	uspešno	nastopile	na	3.	planinskem	orientacijskem	tekmovanju	planinskih	zvez	Balkana.
- Na Hrvaškem je potekalo prvo srečanje strokovnih komisij za planinske poti planinskih zvez Srbije, Hrvaške in Slovenije.  
- Realiziran je bil sestanek na Ministrstvi za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo.
- Začeli so se jesenski posveti za planinska društva.
-	 Razglasili	smo	zmagovalce	fotonatečaja	Planinskega	vestnika	in	podjetja	Cewe	#LjubimGore.
- Izšli so novi vodniki po Slovenski planinski poti in knjiga Pravljičarija pod Triglavom. 
- Izvedena so bila regijska tekmovanja Mladina in gore.
-	 Organizirano	je	bilo	37.	srečanje	alpinistov	veteranov.
- Jože Rovan in Miro Eržen sta se udeležila skupščine EUMA v Bruslu. 

Matej Planko je še podal informacije na vprašanja pretekle seje UO PZS. Na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport smo poslali 
pobudo, da PZS kot panožna zveza kolektivno vpiše v Razvid izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu vse svoje strokovne 
delavce v športu. Pobuda je bila zavrnjena. 
Pobudo za markiranje poti z flourescentnimi barvami sta obravnavali Komisija za planinske poti in Komisija za varstvo gorske narave. Obe 
komisiji sta predlog zavrnili, enakega mnenja pa je tudi predsedstvo PZS.
Razprave ni bilo.

Prisotnih	je	20	članov	UO	PZS	z	glasovalno	pravico,	kar	pomeni	83,3	%	sklepčnost.	

Ad. 3. Potrditev predlogov prejemnikov najvišjih priznanj PZS za letu 2018 
Tone Jesenko	je	povedal,	da	je	bil	junija	2018	na	spletni	strani	PZS	objavljen	razpis	za	Najvišja	priznanja	PZS	v	letu	2018.	Rok	za	oddajo	
predlogov	je	bil	1.	oktober	2018.	V	tem	času	je	Odbor	za	članstvo	prejel	24	predlogov	in	sicer	13	za	spominske	plakete	ter	11	za	svečane	
listine. Dva predloga za spominske plakete sta bila zavrnjena (PD Domžale, PD Šempeter v Savinski dolini) saj nista ustrezala pogojem, 
ter en za jubilejno listino (PD Kamnik). Dva predloga sta prišla po roku in nista bila obravnavana (MDO PD Koroške). 
Razprava:	Jurček	Nowakk	je	vprašal,	kakšna	priznanja	bosta	prejela	PD	Domžale	in	PD	Kamnik.	Tone	Jesenko	mu	je	odgovoril,	da	predloga	
ne ustrezata najvišjim priznanjem PZS kjer se priznanja podeljujejo posameznikom. Oba predloga so predali v obravnavo predsedstvu PZS. 
Irena	Pečavar	Čarman	je	dodala,	da	predlog	za	PD	Domžale	ustreza	Jubilejni	listini,		PD	Kamnik	pa	za	125	let	ne	more	prejeti	priznanja,	
ki bi ustrezalo Pravilniku za priznanja PZS. Mirko Tovšak je vprašal, zakaj sta bili priznanji MDO PD Koroške zavrnjeni. Irena Pečavar 
Čarman	mu	je	odgovorila,	da	sta	predloga	prišla	po	izteku	roku	za	vložitev	predlogov.

SKLEP 3/15-11-2018: Upravni odbor PZS na predlog Odbora za članstvo potrjuje prejemnike spominskih plaket PZS za leto 2018: 
• Za 65 let: Anton Pečovnik (PD Luče), Miro Štebe (PD Onger Trzin), 
• Za 70 let: Dušan Šip (PD Žalec), Cvetka Jug (PD Tolmin), Frančiška Vovk (PD Krka Novo mesto), Franc Kepic (PD Rašica) – post-
humno, Darinka Kocbek (PD Miklavž), Marjan Ručigoj (PD Iskra Kranj) 
• Za 75 let: Jože Pur (PD Polzela) 
• Za 80 let: Edvard Privšek (PD Rimske Toplice), Marija Pilko (PD Železničar Maribor) 
Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP 4/15-11-2018: Upravni odbor PZS na predlog Odbora za članstvo potrjuje prejemnike Svečane listine PZS za leto 2018: Vinko 
Novak (PD Videm Krško), Janez Glažar (PD Matica Murska Sobota), Janez Bruno Oman (PD Zavod za zdravstveno varstvo Celje), 
Anton Sitar (PD Vransko), Franc Čretnik (PD Liboje), Andrej Kuzman (PD Velenje) – posthumno, Pino Giuseppe Rudež (SPD Trst), 
Klavdij Mlekuž (PD Dovje-Mojstrana), Anton Nastran (PD za Selško dolino Železniki) in Ivan Eder (PD Pošte in Telekoma Maribor) 
Sklep	je	bil	sprejet	(19	ZA,	1	PROTI	–	Mirko	Tovšak).

Ad. 4. Planinsko gospodarstvo: 
a. Predstavitev idejne zasnove za kočo na Korošici 
Miro	Eržen	je	povedal,	da	so	na	predstavitvi	prisotni	tudi	podpredsednik	PD	Celje	Matica	Brane	Povše,	Rok	Bordon	(projektant	arhitekture),	
Mitja Selič (projektant strojnih instalacij) in Aleš Wolf  (predsednik gradbenega odbora za izgradnjo nove planinske koče na Korošici). V 
predstavitvi je Rok Bordon najprej predstavil lego in vremenske vplive lokacije za izgradnjo bodoče planinske koče ter zgodovino Planin-
ske	koče	na	Korošici	ki	leži	na	1803	n.	m..		Nadaljeval	je	z	vizualno	zasnovo	zunanjosti	in	notranjosti	bodoče	koče	na	Korošici	ter	razložil	
kaj vse je bilo upoštevano v idejni zasnovi ter iz katerih materialov naj bi bila zgrajena. Upoštevali so vremenske vplive, lego koče, lahke 
materiale za konstrukcijo zaradi helikopterskih prevozov (konstrukcija lahke vezane plošče, fasada aluminijaste plošče), željo po ekološki 
koči, potrebe po bivalnem in spalnem delu, potrebe po učnih prostorih za usposabljanje strokovnih kadrov, apartmajske sobe, prostore 
za zalogovnike toplotne energije…..Predstavil je shemo ogrevanja in pripravo tople sanitarne vode (preko sončnih kolektorjev in kamin-
ske peči v zalogovnike), shemo shranjevanja in koriščenja meteorne vode (zalogovnik meteorne vode, odpadne vode se čistijo s čistilno 
napravo) in shemo elektro instalacij (preko sončnih celic v akumulatorje, diesel agregat kot rezerva). Zasnova koče je izdelana tako, da se 
energija za toplo vodo dovaja skozi sončne celice v zalogovnike, nekaj pa tudi iz kaminske peči (peč bo oblečena s kamenjem pogorele koče). 
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Vizualna zasnova predstavlja moderno ekološko planinsko kočo, ki ustreza vsem sodobnim zahtevam. Toplotna energija se bo skladiščila 
v zalogovnikih, odpadna voda se bo čistila skozi čistilno napravo. Vetrna elektrarna za enkrat ni predvidena zaradi finančne omejitve.

Prisotnih	je	21	članov	UO	PZS	z	glasovalno	pravico,	kar	pomeni	87,5	%	sklepčnost.	

Razprava: Valentin Rezar je mnenja, da so zalogovniki za toplotno energijo premajhnih kapacitet. Mira Mlinarja je zanimalo, koliko bosta 
izkoriščena dva predvidena apartmaja.
Podpredsednik	PD	Celje	Matica	je	odgovoril,	da	je	koča	zasnovana	za	prihodnje	rodove,	trend	pa	kaže	povečanje	zanimanja	za	apartmajske	sobe	
in manj za skupna ležišča. Koča na Kamniškem sedlu ima največ zanimanja prav za apartmajske sobe. Jožeta Rovana je zanimalo ali bo zimska 
soba predvidena ločeno od osnovnega objekta, da ga morebitni požar ne more uničiti. Projektant je odgovoril, da je za zimsko sobo predviden 
kontejner.	Jurčka	Nowakka	je	zanimala	okvirna	cena	izgradnje	koče.	Projektant	je	odgovoril,	da	bo	vsaj	600.000	eur,	brez	elektro	in	vodovodnih	
instalacij	in	prevoza,	skupni	znesek	pa	bo	vsaj	720.000	eur.	Igorja	Oprešnika	je	zanimalo	za	koliko	ljudi	je	predvidena	soba	za	izobraževanje.	
Projektant	je	odgovoril,	da	za	30.	Spalne	kapacitete	pa	so	za	80	oseb,	dodatno	pa	še	8	za	osebje.	Podpredsednik	PD	Celje	Matica	Brane	Povše	je	še	
pojasnil, zakaj taka časovna zamuda. Za pridobitev gradbenega dovoljenja bo potrebno najprej urediti lastništvo. Na Korošici je za enkrat posta-
vljen stari bivak, ki lahko služi tudi za zasilno prenočišče. Še vedno se zbira finančna pomoč preko SMS donacij, donacij podjetij, posameznikov…

Prisotnih	je	22	članov	UO	PZS	z	glasovalno	pravico,	kar	pomeni	91,7	%	sklepčnost.	

b. Sklad planinskih koč 
Miro Eržen je povzel, da je Upravni odbor PZS na prejšnji seji obravnaval predlog Pravilnika Sklada planinskih koč v prvi obravnavi. 
Podane pripombe so se obravnavale in poskušale vključiti v predlog pravilnika v II. obravnavi. Pobuda za ustanovitev sklada za obnovo in 
vzdrževanja planinskih poti v tem delu niso obravnavali, ker se ne nanaša direktno na sklad planinskih koč. Druga večkrat izpostavljena 
dilema je zakaj imajo prednost koče v visokogorju. Namen sklada je razdeljen na dve področji: obnova koč v primeru naravnih nesreč, ter 
večje investicije v energetsko in ekološko sanacijo planinskih koč (koče višje kategorije imajo prednost zaradi višjih stroških  obratovanja, 
krajšo sezono obratovanja, zahtevnejšega prevoza…). Ni pa kategorija koče edini, niti prevladujoč kriterij pri izboru. Največje odprto vpra-
šanje, ki spremlja ustanovitev sklada je obseg sredstev, ki jih bo možno zagotoviti za delovanje, od česar bo odvisen obseg kontinuiranega 
sofinanciranja investicij iz sklada. Vezano na razpoložljiva sredstva pa je odvisno tudi koliko investicij na koliko kočah bo sofinanciranih. 
Dilema ali bi sklad sofinanciral samo energetsko in okoljske sanacije del ali tudi obnove gostinskega dela, preureditev sob v družinske sobe 
ter druge investicije, ki se nanašajo direktno na tržni del delovanja koč, se prav tako veže na vprašanje razpoložljivih sredstev. V primeru 
zadostnih sredstev v prihodnosti je smiselno vključiti tudi to področje, v začetni fazi pa je potrebno subvencionirati predvsem ukrepe, ki  
so najbolj podhranjeni in pereči na planinskih kočah. Zato trenutna merila ne zajemajo investicij v gostinske oz. prenočitvene kapacitete, 
prav	tako	se	te	investicije	ne	štejejo	v	minimalno	skupno	vrednost	del	iz	5.	člena	predloga	pravilnika.	Za	namen	zavarovanja	terjatve	je	
predlagan tudi vpis solastniškega deleža PZS, kar sledi obstoječemu sistemu manjšega solastništva PZS. 
RAZPRAVA:	Rudi	E.	Skobe	je	predlagal	bolj	primerno	zapisan	tretji	odstavek	7.	člena.	Miro	Mlinar	je	predlagal	da	se	4.	člen	pravilnika	
dopolni z alternativnimi viri financiranja, ki so bili predlagani na prejšnjih sejah UO PZS (npr. dodatni euro na prenočitev v sklad). Predlaga 
tudi popravek definicije stalno odprta koča. Eržen mu je odgovoril, da glede dodatnega zaračunavanja nočnin podpira njegov predlog, 
vendar se boji, da se zaradi nediscipline to ne bo obdržalo. Jože Rovan je povedal, da bi morala o tem odločati Skupščina PZS, do takrat 
imamo pa še čas za temeljit premislek. France Benedik nasprotuje predlogu, da imajo koče višje kategorije prednost. Predlaga tudi, da se 
skupini	za	sklad	doda	dva	neodvisna	člana	iz	različnih	PD.	Igor	Oprešnik	je	mnenja,	da	bi	morali	npr.	simboličnih	5	centov	zaračunavati	
tudi nečlanom. To bi lahko storili tako, da se doda postavko na vsak račun. Miro Eržen mu je odgovoril, da tega država ne bo dopustila. 
Doplačilne znamke so enkrat letno dovoljene le Rdečemu križu, Tednu požarne varnosti in Tednu solidarnosti. 

SKLEP 5/15-11-2018: Upravni odbor PZS na podlagi 11.,19. in 32. člena Statuta PZS sprejema Pravilnik Sklada planinskih koč. 
Sklep	je	bil	sprejet	(21	ZA,	1	PROTI	–	Ernest	Gradišar).

Ad. 5. Sprejem novih društev v članstvo PZS
Matej Planko je povedal, da smo prejeli štiri vloge za članstvo v PZS. To so Plezalni klub Beta, Turnosmučarski klub LiMa, Plezalni klub 
FA in Planinsko društvo Treskavica Sarajevo. Vsa društva izpolnjujejo formalne pogoje za sprejem v PZS. Jasna Pečjak je dodala, da se je 
za mentorja Turnosmučarskega kluba LiMa javilo PD Jezersko.
Razprava:	Jurček	Nowakk	je	vprašal,	kdaj	se	bo	iz	članstva	PZS	zbrisalo	društva,	ki	ne	vzamejo	znamkic.	Matej	Planko	mu	je	odgovoril,	
se takšna društva že brišejo. Glede spremembe pogojev za včlanitev novih društev je pa potrebno spremeniti Statut PZS, ko se bo nabralo 
nekaj materiala za dopolnitve.

SKLEP 6/15-11-2018: Upravni odbor PZS na podlagi 16. in 32. člena Statuta PZS sprejema Plezalni klub Beta (Celje), matična št. 
4099397000 v članstvo Planinske zveze Slovenije. Za mentorsko društvo za dobo dveh let se določi PK Slovenske Konjice. 
Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP 7/15-11-2018: Upravni odbor PZS na podlagi 16. in 32. člena Statuta PZS sprejema Turnosmučarski klub LiMa (Dobrna), 
matična št. 4104960000 v članstvo Planinske zveze Slovenije. Mentorsko društvo za dobo dveh let se določi PD Jezersko. 
Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP 8/15-11-2018: Upravni odbor PZS na podlagi 16. in 32. člena Statuta PZS sprejema Plezalni klub FA (Kranj), matična št. 
4105982000 v članstvo Planinske zveze Slovenije. Za mentorsko društvo za dobo dveh let se določi PD Radovljica. 
Sklep je bil soglasno sprejet.



O B V E S T I L A  P L A N I N S K E  Z V E Z E  S L O V E N I J E 19

SKLEP 9/15-11-2018: Upravni odbor PZS na podlagi 16. in 32. člena Statuta PZS sprejema Planinsko društvo »Treskavica Sarajevo 
(Bosna in Hercegovina), matična št. 4200608750006 v članstvo Planinske zveze Slovenije. 
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 6. Članarina PZS 2019 in spremembe Pravilnika o članstvu posameznikov 
Jože Rovan je	povzel,	da	je	Skupščina	PZS	leta	2018	sprejela	sklep,	da	se	vsem	kategorijam	članarine	razen	P+O	doda	1	euro	za	sklad	za	
obnovo koče na Korošici. Ta dodatni euro ni predmet delitvenega razmerja, ampak gre v sklad. Tone Jesenko je povedal, da je Odbor za 
članstvo na pravilnik dobil eno pripombo člana PD Škofja Loka.
RAZPRAVA:	Jurček	Nowakk	je	opozoril	da	je	v	5.	členu	pravilnika	napačna	dikcija	kategorije	članarine	IN.	Rudi	E.	Skobe	je	povedal,	da	
je	v	drugem	odstavku	6.	Člena	zapisano,	da	daje	soglasje	predsednik	MDO	PD.	Predsednik	pa	nima	vpogleda	v	delo	PD	preko	Naveze.

SKLEP 10/15-11-2018: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 2019 v višini A 56,00 €, A/d 51,00 €, B 26,00 €, B/d 21,00 €, B1 19,50 €, S+Š 17,00 €, S+Š/d 
13,80 €, P+O 7,00 €, P+O/d 5,60 €, IN 8,00 €, IN/d 6,60 € in B člani društev v tujini 14,75 €. 
Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP 11/15-11-2018: 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	še	vedno	prisotnih	22	članov	UO	PZS	z	glasovalno	pravico,	kar	pomeni	91,7	%	sklepčnost.	

Ad. 7. Imenovanje predstavnika PZS v OKS 
Jože Rovan je povedal, da je OKS – ZŠZ pozvala svoje članice, da predlagajo kandidate za člane skupščine OKS – ZŠZ, kandidata za člana 
strokovnega sveta za vrhunski šport in kandidata za člana Strokovnega sveta športa za vse. Vsi kandidati so strokovnjaki na področju športa.

SKLEP 12/15-11-2018: Upravni odbor PZS na podlagi 15. člena Statuta PZS, na predlog predsednika PZS, imenuje voljenega člana 
UO Bojana Rotovnika (PD Šoštanj), za predstavnika PZS na skupščinah OKS-ZŠZ (kandidat za člana skupščine) v mandatu 2018-
2022  in potrjuje njegovo kandidaturo za člana Izvršnega odbor OKS – ZŠZ na Volilni seji skupščine OKS-ZŠZ 2018. 
Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP 13/15-11-2018: Upravni odbor PZS soglaša s kandidaturo Toma Česna za člana Strokovnega sveta za vrhunski šport OKS-ZŠZ 
in s kandidaturo Mateja Planka za kandidata za člana Strokovnega sveta športa za vse OKS-ZŠZ za mandatno obdobje 2018-2022. 
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 8. Izhodišča za podrobni finančni načrt PZS 2019 
Matej	Planko	je	povedal,	da	je	bilo	gradivo	priloga	vabilu.	Povzel	je	izhodišča:	članarina	za	2019	bo	enaka	kot	bo	dosežena	v	letu	2018,	
FŠO	bo	za	10	%	več	kot	v	letu	2018,	LPŠ,	Urad	za	mladino,	sponzorstva	in	donacije	ter	interne	knjižbe	ostajajo	v	enaki	višini	kot	leta	2018.	
Vrednosti	projektov	se	bodo	prilagodile	dejanski	stanju	glede	na	realizacijo	letos.	Predlog	izhodišč	za	izračun	odhodkov	v	letu	2019:	od-
hodki se bodo prilagodili predvidenim prihodkom. Na podlagi skupnih prihodkov se bodo uskladili odhodki za vse organe v okviru PZS. 
Podrobni finančni načrt bo predstavljen na naslednji seji UO PZS. Razprave ni bilo.

SKLEP 14/15-11-2018: Upravni odbor PZS potrjuje izhodišča za pripravo podrobnega finančnega načrta PZS za leto 2019. 
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 9. Predstavitev Kodeksa Obisk v naravi 
Bojan	Rotovnik	je	povedal,	da	je	bil	novembra	2011	sklenjen	dogovor	o	sodelovanju	na	področju	trajnostnega	razvoja	in	pri	skupnih	
prizadevanjih	varovanja	in	ohranjanja	biotske	raznovrstnosti	med	Planinsko,	Ribiško,	Lovsko,	Turistično,	Čebelarsko	in	Kinološko	zvezo	
Slovenije,	leta	2017	pa	je	dogovor	o	sodelovanju	podpisala	tudi	Zveza	tabornikov	Slovenije.	
Oblikovala se je ideja o pripravi skupnega priporočila oz. kodeksa za vse obiskovalce narave, katerega vsebina bi bila sprejemljiva za kar 
najbolj širok krog organizacij, ki delujejo na področju varstva narave. Smernice kodeksa temeljijo na že uveljavljenem, a ne zapisanem 
konsenzu slovenske družbe in je neke vrste dogovor med lastniki zemlje, vzgojnimi organizacijami, ki svoje dejavnosti izvajajo v naravi, 
ostalo	civilno	družbo	in	pristojnimi	institucijami.	Cilj	kodeksa	je	bolje	informirati	obiskovalce	narave	ter	turiste,	kako	se	v	Sloveniji	obna-
šamo v naravi. Ena izmed nalog sodelujočih organizacij je tudi ta, da vsebino kodeksa čim bolj promovirajo tudi med svojim članstvom, 
predvsem pa poskrbijo za promocijo med tistimi obiskovalci narave, ki to tematiko slabše ali sploh ne poznajo. Glede na množičnost in 
razširjenost planinske organizacije ter glede na razvejano mrežo planinskih koč se priporoča vsem društvom, članom PZS, da po svojih 
zmožnostih poskrbijo za promocijo tega kodeksa v svojih okoljih. Razprave ni bilo.

Ad. 10. Predstavitev analize spomladanske ankete PD 2018 
Matjaž Šerkezi je predstavil rezultate spomladanske ankete za planinska društva.
Analiza je pokazala, da trend oddaje anket v društvih pada. Najvišji odstotek oddanih anket je iz MDO PD Posočja, najmanj pa iz MDO PD 
Koroške.	Skoraj	75%	društev	sodeluje	z	šolami,		skoraj	40%	pa	z	vrtci.	Narašča	trend	aktivnosti	v	sodelovanju	z	drugimi	društvi,	upada	pa	
število taborov (poletni, zimski, za odrasle). Upada tudi organiziranje kulturnih dogodkov v planinskih društvih, ter izdajanje društvenih 
glasil. Prav tako upada izvajanje programov oz. aktivnosti za OPP.  Udeležba na Planinski šoli ima rahel porast v zadnjih letih, planinska 
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šola za odrasle in alpinistična šola rahel upad, šola športnega plezanje pa je v porastu, kar lahko pripisujemo temu, da je plezanje čedalje 
bolj priljubljeno. Društva smo tudi spraševali ali podpirajo formiranje posebnega sklada pri PZS za pomoč pri vzdrževanju in obnovi pla-
ninskih	poti,	planinskih	koč	in	plezališč,	ki	bi	ga	delno	sofinancirali	vsi	člani	planinske	organizacije	(15,1	%	zelo	podpira,	42,5	%	podpira),	
ter	omejevanju	obiska	najbolj	obremenjenih	gora	(8,9	%	zelo	podpira,	44,5		%	podpira)	.	
RAZPRAVA:  Jože Rovan je poudaril, da je pomembno, da je delež društev, ki izpolnijo anketo čim višji, saj se lahko le na podlagi čim bolj 
zanesljivih podatkov ustrezno odločamo Manja Rajh je predlagala, da se pri vprašanju o delu MDO PD doda tudi možnost vpisa s čim 
društva niso zadovoljna. Spraševala je tudi, kdaj bodo dopolnjeni podatki o glasilih, ki so izpadli iz ankete. Jožef Bobovnik predlaga, da se 
določi vrednost v anketi, kaj je še dobro in kaj ne, ter se zraven doda možnost vpisa za nezadovoljstvo. Marija Kuhar je prosila, da se anketa 
objavi prej oz. se podaljša možnost izpolnjevanja. Mirko Tovšak je mnenja, da podatki za Koroško ne morejo biti merodajni zaradi prenizke 
udeležbe. Tudi Igor Oprešnik je mnenja, da podatki niso merodajni.

Ad. 11. Potrditev dopolnjenih priporočil CAA 
Matjaž Šerkezi je	povzel,	da	so	v	priporočila	CAA	dodali	le	nekaj	manjših	popravkov	oz.	dopolnil.	Na	novo	so	izdana	priporočila	za	varno	
turno smučanje in varno balvaniranje v umetni steni. Razprave ni bilo.

SKLEP 15/15-11-2018: Upravni odbor PZS se seznanja s spremenjenimi in dopolnjenimi prevodi priporočil CAA s področja preven-
tivne dejavnosti 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. Potrditev meril za razvrščanje prijavljenih projektov na FŠO 
Matej Planko je povedal, da Fundacija za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju FŠO) pri svojem razpisu 
daje prednost programom in projektom z večjim javnim interesom. Kandidature s priporočilom panožne zveze imajo pri točkovanju FŠO 
večje možnosti. Po prejetju vlog FŠO zaprosi panožne zveze, da pripravijo predlog razvrstitve prejetih vlog po prioritetah. 
S sprejetjem novega Pravilnik o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa FŠO v RS in zaradi novega načina dela komisije za ocenje-
vanje prejetih vlog, mora PZS na FŠO poslati enovit seznam kandidatur razvrščenih po prioritetah. Zaradi različnosti vsebin predlagamo, 
da ostanejo v veljavi že sprejeta merila za vrednotenje vlog. Vse vloge se v prvem koraku ocenijo po ustaljenem postopku. Končni seznam 
pa sestavimo tako, da je najbolje ocenjena vloga s področja planinskih poti prva, najbolje ocenjena vloga s področja planinskih koč druga 
in najbolje ocenjena vloga s področja športnega plezanja tretja. Ta postopek se ponovi tolikokrat, kolikor je vlog.
RAZPRAVA: Igor Oprešnik se strinja s tem, vendar predlaga, da so na prioritetnem seznamu najprej koče, nato poti. Matej Planko mu je 
odgovoril, da so po njegovem mnenju planinske poti predvsem v visokogorju bolj pomembne ker jih uporablja večje število planince, kot 
ena planinska koča, ki bi bila sofinancirana. Miro Mlinar je mnenja, da bi morala PZS pomagati pri planinskim društvom pri prijavah na 
FŠO. Matej Planko mu je odgovoril, da je razpis objavljen na spletni strani PZS, društvom pa pri pripravi vloge za sofinanciranje obnove 
objektov pomaga svetovalna pisarna. 

SKLEP 16/15-11-2018: Upravni odbor potrjuje Skupna Merila za vrednotenje kandidatur za pridobitev sredstev na razpisu FŠO na 
področju planinskih poti, planinskih koč in plezališč. 
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 13. Predstavitev projekta Planinskega geografskega in informacijskega sistema –
Andrej Stritar je povedal, da ima PZS lepo urejen kataster, nima pa dobrega prikaza. Sedaj je kataster planinskih poti zbran na Geopediji, 
vendar se lahko zgodi, da bo ta stran kmalu nehala delovati, ni je pa možno kakorkoli nadgraditi. Povedal je, da so sedaj vsi podatki zbrani 
na različnih lokacijah, morali pa bi biti v planinskem geografskem sistemu na enem mestu, tako da bi podatke lahko uporabljali tako stro-
koven kader (markacisti, vodniki, PV, Planinska založba, strokovna služba…) kot tudi širša javnost.
Da bi uredili celotno evidenco vseh teh podatkov na enem mestu so pripravili izvedbeni projekt za vzpostavitev podatkovne baze za vodenje 
in vzdrževanje prostorskih vsebin PZS. Povabili so programerske hiše, da nam pošljejo ponudbe. Izbrali bomo najugodnejšega ponudnika, 
ki bo postavil podatkovno bazo na našem strežniku, izdelal prijazno okolje za uporabo in vzdrževanje, za nadaljnje prilagajanje in širjenje 
ter tudi nudil programersko podporo v prihodnje. To so poimenovali Planinski geografski informacijski sistem ali PlanGIS. Matej Planko 
je dodal, da so sedaj vsi podatki shranjeni na spletnih straneh in serverjih. Nikoli se še ni razmišljalo o pristopu k celoviti rešitvi. Manjka 
pa še poslovni model, kako vse financirati. Potrebno se bo vključiti v razpise turističnih organizacij.
RAZPRAVA:	Jurčka	Nowakka	je	zanimalo	kdaj	se	bo	delal	projekt,	saj	bodo	marca	delali	prikaz	poti	za	invalide.	Martin	Šolar	je	mnenja,	da	
mora biti kataster narejen tudi kot urejevalnik, ne samo kot prikazovalnik. Pomembno je, da bo program deloval tako, kot bo želela PZS. 
Manjo Rajh je zanimalo koliko časa dejansko traja, da se naredi tak program. Andrej Stritar ji je odgovoril, da minimalno pol leta. Jože 
Prah je mnenja, da bi se morali takoj povezati z Slovensko turistično organizacijo (STO), saj pripravlja po celi Sloveniji delavnice na temo 
informacijski sistem v turizmu. Matej Planko mu je odgovoril, da je to Outdoor activ program, kjer pa je vse plačljivo.

Ad. 14. Informacija o delovanju komisij PZS
Uroš Kuzman je podal informacijo o delovanju Odbora za usposabljanje in preventivo. Novi zakon o športu predpisuje, da lahko Nacionalna 
panožna zveza prijavi le eno program usposabljanja na prvi in en program na drugi stopnji za vsako športno panogo (športno plezanje, 
ledno plezanje, alpinizem in turno smučanje). Tu se pojavi vprašanje, kam umestiti planinstvo vodništvo, ki je pomemben kader za PZS. 
Našli so rešitev, da se ga umesti v rekreativni del panoge alpinizem, saj se panoga že sedaj imenuje Planinstvo - Alpinizem. Programi sicer 
še niso vloženi in verificirani, vendar so za enkrat na dobri poti. Ni še znano, ali bodo letos razpisani tečaji za vodnike, vendar upajo, da jim 
bo uspelo. Verificiranje programov je pomembno, saj bo dolgoročno FŠO financirala le tiste prijavljene  razpise, ki bodo imeli strokovni 
kader. Razprave ni bilo.
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Jurček	Nowakk	je	predstavil	projekt	Odbora	za	invalide/OPP	»Gluhi	strežejo	v	planinskih	kočah«,	ki	je	potekal		med	22.	In	23.	septembrom	
2018	na	10	planinskih	kočah.	Predstavil	je	samo	idejo	za	ta	projekt,	kakšna	je	bila	izvedba,	odziv	in	končne	ugotovitve.	Projekt	se	je	izkazal	
za zelo uspešnega, dobro je bil medijsko izpostavljen, poželi pa so val navdušenja tako sodelujočih, planincev, invalidov, medijev in širše 
javnosti. Pozitiven odziv je prišel tudi iz tujine, kjer so jih že zaprosili za pomoč in sodelovanje pri izvedbi podobnih projektov.  Razprave 
ni bilo.

Ad. 15. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora
Jože Rovan je ponovno izpostavil problematiko prodaje Ribniške koče na Pohorju s strani PD Paloma Sladki vrh. Primer te koče ima v mislih 
vse	od	prevzema	funkcije	predsednika	PZS.		PD	Paloma	je	90%	lastnik,	PZS	ima	10%	kontrolni	delež.	Leta	2016	so	iz	PD	Paloma	sporočili,	
da ne morejo upravljati več  Ribniške koče. Prejšnje vodstvo PZS si je močno prizadevalo, da bi kočo prevzelo kakšno drugo društvo, PD 
Ruše je ponudilo znesek, ki bi pokril dolgove PD Palome, vendar se PD Paloma s tem ni strinjalo in PD Ruše je umaknilo svojo ponudbo. 
Sedaj želi PD Paloma kočo prodati, poravnati dolgove, ostanek kupnine pa porabiti za dejavnost društva .  Vodstvo PZS je predlagalo, da se 
v primeru prodaje del ostanka kupnine nameni v sklad za planinske koče, kar je PD Paloma zavrnilo, ton tega sporočila pa je bil neprimeren 
za komunikacijo med člani planinske organizacije.  Globoko je razočaran nad ravnanjem PD Paloma, naše planinske koče obravnava kot 
našo skupno infrastrukturo, kot enega od temeljev našega delovanja za katero moramo solidarno skrbeti.   Ta primer prodaje je lahko slab 
zgled tudi za druge podobne primere, to se je v preteklosti že dogajalo.
V razpravi se je odzval Bojan Rotovnik, ki je najprej predstavil aktivnosti glede želje po prodaji Ribniške koče v preteklem mandatu. Jeseni 
2016	je	bil	prvi	sestanek	vodstva	PZS	in	vodstva	PD	Paloma,	kjer	so	predstavniki	društva	podali	informacijo,	da	zaradi	kadrovskih	težav,	
nepodpore podjetja Paloma in oddaljenosti koče od sedeža društva razpravljajo o morebitni prodaji planinske koče. Na tem sestanku je 
vodstvo PZS pozvalo PD Paloma, da zaradi izražene nezmožnosti dolgoročnega nadaljnjega upravljanja koče le to predajo drugemu dru-
štvu,	ki	bi	naj	PD	Paloma	pokril	trenutne	dolgove	iz	naslova	koče,	ki	so	takrat	po	oceni	predsednika	znašali	okoli	50.000€.	Dogovorjeno	
je bilo tudi, da se na temo prenosa koče na drugo društvu organizira poseben sestanek z zainteresiranimi društvi, kar je bilo izvedeno 
januarja	2017.	Na	tem	sestanku	so	sodelovali	predstavniki	treh	društev	ter	dva	predsednika	MDO	PD,	župan	Občine	Ribnica	na	Pohorju	
in vodstvo PZS. Jasen interes za prevzem koče in pokritja dolga je izrazilo PD Ruše, ki pa je po sestanku odstopilo od nadaljnjih pogajanj 
zaradi	kar	80%	povečanja	finančnih	zahtev	PD	Paloma	in	neplaninskega	odnosa	ob	ogledu	Ribniške	koče.	Nato	so	bile	zaradi	tožbe	sklada	
kmetijskih zemljišč nadaljnje aktivnosti zaustavljene. V letošnjem letu so se po ureditvi sodnega spora s skladom aktivnosti s strani PD 
Paloma nadaljevale in PD Paloma ima pravno-formalno kot knjižni lastnik seveda to pravico, a iz planinskega vidika je njihovo delovanje 
skrajno sporno. Na kratko je osvetlil zgodovino Ribniške koče, ki jo je najprej zgradilo SPD, po II. sv. vojni jo je prevzelo PD Maribor matica, 
v sedemdesetih letih je nekaj let s kočo upravljajo PD Radlje, ki jo je nato v slabem stanju predalo PZS. Na pobudo PZS je bilo ustanovljeno 
PD	Paloma,	ki	je	kočo	prejelo	od	PZS	v	upravljanje,	jo	obnovilo	in	upravljajo	do	danes.	Na	podlagi	sklepa	skupščine	PZS	leta	1999	je	bil	
izveden	prenos	90%	lastništva	koče	na	PD	Paloma,	kar	je	bilo	narejeno	zaradi	lažjega	upravljanja	in	priznavanja	vloge	PD,	ne	pa	kot	pravna	
osnova za morebitno prodajo. Ugotavlja, da rešitev, ki jo predlaga PD Paloma, ni v skladu s temeljnimi interesi PZS na področju planinskih 
objektov/nepremičnin	(sprejeto	na	skupščini	PZS	leta	2012)	ter	da	rešitev	PD	Paloma	ni	v	skladu	s	planinsko	tradicijo,	po	kateri	društvo,	
ki ne zmore več upravljati koč, le to preda drugemu društvu. Odprodaja je lahko  skrajna možnost, ko so izčrpane vse ostale možnosti in v 
tem primeru se lahko kupnina porabi samo za pokritje dolgov društvu iz naslova upravljanja koče, ostala sredstva se morajo po njegovem 
mnenju	nameniti	za	novogradnjo	ali	obnovo	drugih	planinskih	koč.	Ne	glede	na	to,	da	je	10%	delež	PZS	ocenjen	tik	pod	statutarno	dolo-
čenih	25.000€,	ko	o	prodaji	lahko	odloča	UO	PZS,	predlaga,	da	naj	zaradi	precedenčnega	primera	in	ker	se	v	tem	primeru	planinski	interes	
po njegovem mnenju ne ščiti, o morebitni prodaji odloča skupščina PZS.  Vsekakor pa se naj z Podravskim MDO in PD Paloma poskuša 
doseči dogovor, na podlagi katerega bodo ob morebitni prodaji zaščiteni planinski interesi. 
Miro Eržen se sprašuje, ali je PZS res storila vse kar je v njeni moči. Ni namreč izkoristila predkupne pravice, saj ni finančno močna. O 
tem bi se morali začeti pogovarjati že pred leti in bi morda uspeli najti rešitev. Potrebno po bo najti model, kako koče rešiti iz take situacije.
RAZPRAVA:	Franci	Ekar	je	povedal,	da	se	je	leta	1999	lastništvo	koč	iz	PZS	na	PD	preneslo	zaradi	lažjega	upravljanja.	Šlo	je	za	planinski,	
PZS brezplačni prenos za planinsko namembnost.  V primerih, ko pa even. pride do prenehanje upravljanja dotičnega upravljavca pa se ta 
prenos nepremičnim vrne PZS. Vsi vložki  oz. prihodki v kočo bi moral biti dokumentirani, vendar pa so žal v večini zabeleženi le odhodki 
oz.  stroški in taka ali drugačna vlaganja. Za to odgovorni PZS morajo vse postoriti, da ne bi prišlo do oškodovanja  planinskega premoženja  
PZS.	Mirko	Tovšak	je	povedal,	da	po	njegovi	oceni	koča	dobro	posluje,	zato	ni	potrebe	po	prodaji	10	%	deleža	PZS.	Igor	Oprešnik	je	povedal,	
da na zadnji seji MDO PD  ni bil prisoten predstavnik PD Paloma, zato tudi niso glasovali o prodaji deleža PZS. Je pa dobil opravičilo PD 
Paloma zaradi nesporazuma najemnice, katera vodniku PZS ni želela potrditi rezervacijo prenočišča, za večjo skupino pohodnikov, brez 
polpenziona. 
Miro Mlinar predlaga, da se ustavi prodaja deleža PZS. Jože Rovan predlaga, da se pripravi aneks k starim pogodbam o prenosu lastništva, 
da gre v primeru prodaje kupnina v planinski sklad. Marija Kuhar je predlagala, da se v prihodnosti opravi širša razprava, kako se bo fi-
nanciralo obnovo koč. PD Postojna se srečuje s težavami pri pridobivanju sredstev pri obnovi koče na Nanosu, saj donatorjev skoraj ni več, 
tako da društvu ostane le še bančni kredit. 
Mirko Tovšak je podal pobudo glede zaračunavanja turistične takse. Višino in način plačevanja turistične takse določajo občine s svojimi 
odloki, vendar so stopnje za obračun te takse dokaj različne po posameznih občinah. Koroški planinci, ki smo povezani preko MDO-ja 
v PZS, predlagamo, da PZS pridobi podatke o tem, kakšno višino turistične takse obračunavajo posamezne občine, da bi preko predstav-
nikov v občinskih svetih poizkušali doseči enotno višino te takse za vse občine, kjer planinska društva upravljajo s svojimi planinskimi 
postojankami vključno z nočitvami. Prav tako predlagamo, da poizkušamo preko občin doseči, da bi se v odloke o turistični taksi vneslo 
določilo, da so občine vsa zbrana sredstva od turistične takse za nočitve v planinskih domovih dolžne nameniti za vzdrževanje in obnovo 
planinskih domov. To pobudo naj bi sprejeli na organih PZS, da bi na ta način planinska društva lažje posredovala pri županih občin sprejem 
dopolnitev občinskih odlokov s takšnim dodatnim besedilom. Manja Rajh je dodala, da je prepričana, da bi se občine strinjale s tem, da gre 
pobrana taksa v obnove koč. Matej Planko mu je odgovoril, da je predsedstvo že sprejelo sklep, da se opravijo razgovori z župani gorskih 
občin in se jim predstavi pobuda. Vprašanje je le ali je bolje, da se pristopi k težavi samostojno ali preko Združenja občin.
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Bojan Rotovnik je predlagal, da se na naslednji seji potrdi plan dela Odbora za založništvo za prihodnje štiri leta, saj so pripravili ambiciozen 
program, sami projekti pa so v trajanju dveh oz. treh let. Dušan Plesničar je podal informacijo o oznakah, ki so se pojavile na Benediktovi 
poti in sicer na drogovih smernih tabel PZS, o katerih v PD Idrija nihče nič ne ve. Kdor je dodal oznake mora dobiti dovoljenje nekoga, ki je 
za to pristojen. Matej Planko je odgovoril, da naj bi bil predsednik PD Idrija s tem seznanjen. KPP bo problematiko obravnavala in pripravila 
ustrezen odgovor skupaj z skrbniki dotičnih planinskih poti. Jože Prah je podal pobudo MDO PD Zasavja, da se v okviru spletnih strani PZS, 
izoblikuje domena za obvestila  MDO, oz. spletna stran MDO. Meni tudi, da je delo MDO, kot povezovalni člen med Planinskimi društvi 
in PZS, pomembno. Potrebno pa mu je podati tudi ustrezno vrednost – mesto. Verjetno je prav, da komunikacije PZS do društev v MDO 
poteka skupaj z MDO oz. preko MDO, ne pa mimo. Menim, da je prav, da komisije, ki pripravijo, ali izvajajo določene aktivnosti PZS, o tem 
vsaj obvestijo oz. skupaj z MDO snujejo aktivnosti.  Podal je tudi informacijo o nagradnem foto natečaju, ki ga objavlja MDO PD Zasavje.

Ad. 16. Razno
Matej	Planko	je	povedal,	da	je	MDO	PD	Dolenjske	in	Bele	Krajine	poslal	v	potrditev	program	dela	za	leto	2019.	Le	ta	se	bo	potrjeval	na	
prihodnji	seji	skupaj	z	ostalimi	programi	dela.	Predsednike	MDO	PD	je	pozval,	naj	po	sprejemu	sklepa	UO	PZS	konec	leta	2017	podajo	
poročila o izvedenih planinskih šolah za odrasle. Miro Mlinar je predlagal, da PZS pridobi od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport 
tolmačenje	70.	člena	zakona	o	športu.	Marija	Kuhar	predlaga,	da	PZS	poskuša	ponovno	kaj	ukreniti	v	zvezi	z	vpisom	strokovnih	delavcev	v	
Razvid, saj ministrstvu izkaznica Vodnik ni zadostna, čeprav ima zabeležene vse vodniške kategorije ter roke veljavnosti. Za vpis v Register 
so potrebna potrdila o končanju tečajev, ki pa jih je marsikateri vodnik v vseh teh letih založil in bodo PZS prejemala številne zahtevke po 
ponovnem izdajanju potrdil. Matej Planko ji je odgovoril, da se PZS zelo trudi, da bi olajšala celoten postopek in natisnila vse diplome.

Naslednja	seja	UO	PZS	bo	17.	1.	2019
Seja	je	bila	zaključena	ob	21.55.

Zapisala:
Saša Sitar,
poslovna sekretarka PZS

Matej Planko,          Jože Rovan,
generalni sekretar PZS        predsednik PZS
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Z A P I S N I K
4. seje Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije, ki je bila v četrtek, 24. januarja 2019, 
ob 16.30 uri, v prostorih PZS, Ob železnici 30a, Ljubljana.

PRISOTNI:
Predsednik: Jože Rovan.
Podpredsedniki: Miro Eržen  in Roman Ponebšek.
Voljeni člani UO: Bojan Rotovnik, Jožef Bobovnik, Aldo Zubin, Danilo Kete.
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), Marinka Koželj Stepic (MDO PD Ljubljane), Miro Mlinar (MDO PD Notranjske), Maruška 
Lenarčič (namestnica MDO PD Primorske) in Rudolf E. Skobe (MDO PD Dolenjske in Bele Krajine).
Načelniki (oz. namestniki) komisij PZS z zborom dejavnosti: : Peter Bajec (Komisija za alpinizem), Ana Suhadolnik (Mladinska ko-
misija), Franc Gričar (Vodniška komisija), Bogdan Seliger (Komisija za planinske poti), 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),	Urša	Mali	(strokovna	sodelavka	za	računovodstvo).
Opravičeno odsotni:	Irena	Mrak	(podpredsednica	PZS),	Martin	Šolar	(podpredsednik	PZS),	Brigita	Čeh	(voljena	članica	UO	PZS),	Uroš	
Kuzman (voljeni član UO), Anton Progar (voljeni član UO), Manja Rajh (Savinjski MDO PD), Jasna Pečjak (Komisija za gorske športe) in 
Marijan Denša (Komisija za varstvo gorske narave).
 
Zbrane	je	pozdravil	predsednik	Planinske	zveze	Slovenije	Jože	Rovan.	Povedal	je,	da	je	prisotnih	17	članov	UO	PZS	z	glasovalno	pravico,	
kar	pomeni	70,8	%	sklepčnost.	
Pod točko razno je svojo temo najavil Igor Oprešnik (kdo ima pravico glasovanja na izrednem občnem zboru).

SKLEP 1/24-01-2019: Upravni odbor PZS potrjuje dnevni red 4. seje.
Sklep je bil soglasno sprejet.

SPREJET DNEVNI RED:
1.	Potrditev	zapisnika	3.	seje	UO	PZS	
2.	Informacija	o	aktivnostih	v	obdobju	od	pretekle	seje	UO	PZS	
3.	Podrobni	vsebinski	in	finančni	načrt	PZS	2018	
4.	Mednarodna	dejavnost	PZS:

a) Predstavitev sodelovanja PZS v posameznih organizacij 
b) Potrditev kandidature za predsednika Združenja planinskih organizacij Balkana -  BMU 

5.	Planinsko	gospodarstvo:
a)	Potrditev	Certifikatov	»Okolju	prijazna	planinska	koča«	in	»Družinam	prijazna	planinska	koča«	
b) Izbris Koče na Sabotinu iz Registra planinskih objektov PZS 
c) Ribniška koča – informacija o postopku prodaje 
d) Dom v Kamniški Bistrici -  informacija o postopku denacionalizacije 

6.	Soglasje	k	novem	vodstvu	Mladinske	komisije	
7.	Soglasje	k	Pravilniku	vodnikov	PZS	in	soglasje	k	novem	vodstvu	Vodniške	komisije	
8.	Spremembe	Katastra	planinskih	poti	
9.	Imenovanje	predstavnik	v	Programskem	svetu	PUS	Bavšica	
10.	Pravilnik	o	delu	MDO	PD	Zasavja	
11.	Informacija	o	delovanju	komisij		in	odborov	PZS	
12.	Vprašanja	in	pobude	članic	in	članov	upravnega	odbora		
13.	Razno	

Ad. 1. Potrditev zapisnika 3. seje UO PZS
Matej Planko je povedal, da je na zapisnik prišlo nekaj pripomb, katere so bile upoštevane. Pregledal je tudi razpredelnico realizacije 
sklepov prejšnje seje. Razprave ni bilo. 

SKLEP 2/24-01-2019: Upravni odbor PZS potrjuje zapisnik 3. seje upravnega odbora z dne 15. 11. 2018.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Jurček	Nowakk	je	predal	predsedniku	PZS	nagrado	Horus,	katero	je	prejela	delovna	skupina	Odbora	za	invalide/OPP.
Prisotnih	je	18	članov	članov	UO	PZS	z	glasovalno	pravico,	kar	pomeni	75	%	sklepčnost.	

Ad. 2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS
•	 Na	novinarski	konferenci	smo	predstavili	novosti	Planinske	založbe:	vodnik	Slovenska	planinska	pot,	knjigo	Pravličarija	pod	Triglavom	

in	Planinski	koledar	2019.
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•	 S	stojnico	smo	se	predstavili	na	34.	Slovenskem	knjižnem	sejmu	v	Ljubljani.	Obisk	in	prodaja	sta	bila	dobra.	
•	 Soorganizirali	smo	posvet	Gore	in	varnost	na	Igu.
•	 Na	zadnjih	dveh	tekmah	državnega	prvenstva	v	Kranju	in	Celju,	v	soorganizaciji	s	PD	Kranj	in	ŠPO	Celje	Matica,	smo	dobili	nove	

državne prvake v športnem plezanju.
•	 V	Mojstrani	smo	skupaj	s	PD	Mojstrana	in	Občino	Kranjska	Gora	organizirali	svečano	podelitev	najvišjih	priznanj	PZS.
•	 Na	razpis	Fundacije	za	financiranje	športnih	organizacij	smo	prijavili	28	različnih	projektov.	
•	 Skupaj	s	PD	Domžale	smo	organizirali	2.	tekmo	evropskega	pokala	v	lednem	plezanju,	najboljša	Slovenka	je	bila	Maja	Šuštar	na	4.	mestu,	

tudi skupna zmagovalka hrvaško-slovensko-srbskega pokala v led. plezanju. Šuštarjeva je na naslednji tekmi EP na Slovaškem zmagala.
•	 Na	Krvavcu	smo	organizirali	zelo	dobro	obiskano	in	odmevno	novinarsko	konferenco	ob	začetku	zimske	planinske	sezone	skupaj	z	

GRZS in TNP.
•	 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	postala	športnica	leta	2018	po	izboru	Društva	športnih	novinarjev	Slovenije,	bila	med	10	nomini-

ranci	za	Delovo	osebnost	leta	in	se	uvrstila	med	10	finalistov	za	športnico	leta	svetovnih	iger.	
•	 Paraplezalka	Tanja	Glušič	je	postala	športnica	leta	2018	po	izboru	Zveze	za	šport	invalidov	Slovenije	-	paraolimpijskega	komiteja.
•	 Na	zboru	predstavnikov	mladinskih	in	vodniških	odsekov	je	bilo	izvoljeno	novo	vodstvo.
•	 Odbor	PZS	Planinstvo	za	invalide/OPP	je	za	projekt	Gluhi	strežejo	v	planinskih	kočah	prejel	nagrado	Horus.
•	 Izplačana	so	bila	sredstva	za	vzdrževanje	planinskih	poti.	Letos	je	sredstva	dobili	142	društev.
•	 Občina	Luče	je	bila	kot	druga	destinacija	v	Sloveniji	-	za	občino	Jezersko	-	sprejeta	v	družino	Gorniških	vasi.
•	 Podali	smo	prijave	za	Bloudkove	nagrade	in	nagrade	za	prostovoljce.	
•	 Podpisali	smo	letni	načrt	sodelovanja	s	Slovensko	vojsko	za	leto	2019.
•	 FURS	je	začel	izvajati	kontrolo	obračuna	davka	od	dohodka	pravnih	oseb	za	leto	2017	
•	 V	letu	2018	smo	imeli	58.413	članov,	kar	je	dobra	2	%	več	kot	v	letu	2017.
Trenutno	je	vnesenih	14.015	članov,	lani	na	enak	termin	12.640,	kar	je	10,8	%	več,	ne	vemo	pa	ali	to	pomeni	večji	interes	ali	večjo	dosle-

dnost, da si čim prej uredijo članstvo.
•	 Uskladili	smo	letni	načrt	sodelovanja	s	Policijo	za	leto	2019.	Podpisan	bo	v	naslednjem	tednu.	

Najave:
•	 26.	januarja	bo	v	Podnanosu	jubilejno	30.	tekmovanje	Mladina	in	gore.
•	 Povabilo	na	sejem	Alpe-Adria	od	30.	januarja	do	2.	februarja	2019,	kjer	bo	stojnica	PZS	in	drugih	sorodnih	organizacij.	
•	 Povabilo	na	alpinistično-plezalni	večer	2019,	ki	bo	na	Gospodarskem	razstavišču	30.	1.	ob	17.30,	pred	njim	pa	predavanje	Aleša	Česna	

in Luke Stražarja.
•	 Mednarodna	konferenca	o	planinski	infrastrukturi,	ki	jo	PZS	organizira	s	Komisijo	za	koče	in	pota	CAA,	bo	na	Gospodarskem	raz-

stavišču	31.	1.	2019.
•	 8.	konferenca	planinskega	gospodarstva	bo	organizirana	na	Gospodarskem	razstavišču	2.	2.	2019.

Ad. 3. Podrobni vsebinski in finančni načrt PZS 2019
Jože Rovan je povedal, da je bilo gradivo poslano skupaj z vabilom, finančni načrt kot preglednica je bil izdelan po ustaljenih praksah in 
je	zelo	pregleden.	Povedal	je	tudi,	da	podpira	dvig	plač	zaposlenim	za	5	%	ker	se	plače	na	PZS	niso	povečale	od	leta	2008	in	ker	strokovna	
služba	dobro	deluje.	Matej	Planko	je	povedal,	da	je	bil	podrobni	vsebinski	plan	za	leto	2019	poslan	z	gradivom	in	je	zelo	obsežen,	tako	da	
ga ne bi posebej predstavljal. Na seji so prisotni načelniki komisij, ki bodo lahko podali dodatna pojasnila. Iz podrobnega finančnega na-
črta je predstavil stroškovno mesto projektov, kjer se vidi, da se je število uspešnih prijav na projekte, in posledično realizacija projektov v 
zadnjih	letih	zelo	povečala.	V	odobrenih	projektih	imamo	predvidena	sredstva	za	ta	namen	s	katerimi	lahko	pokrijemo	plače	za	več	kot	4	
zaposlene. Predstavil je tudi stroškovno mesto plač zaposlenih, kjer se je vrednost povišala zaradi novo zaposlene predstavnice za odnose z 
javnostmi (prej je sodelovala s PZS kot samozaposlena, vendar se je obseg dela v zadnjem letu zelo povečal), ter zaradi dviga plač zaposlenim 
za	5	%,	kot	je	že	pred	tem	povedal	predsednik.	Prav	tako	bodo	imeli	zaposleni	možnost	horizontalnega	napredovanja	v	okviru	delovnega	
mesta, kar do sedaj ni bilo omogočeno.
Urša	Mali	je	povedala,	da	so	bila	izhodišča	za	pripravo	predloga	podrobnega	finančnega	načrta	PZS	za	leto	2019	po	dejavnostih	oz.	stroškov-
nih	mestih	potrjena	na	novembrski	seji	UO	PZS,	in	sicer	je	osnova	je	rebalans	finančnega	načrta	za	leto	2018,	prihodki	iz	članarine	v	enaki	
vrednosti	kot	je	dosežena	v	2018,	sredstva	Fundacije	za	šport	povečana	za	10	%	glede	na	odobrena	sredstva	za	izvedene	programe	v	letu	2018	
ter sredstva iz letnega programa športa ostanejo nespremenjena, enako sredstva Urada za mladino. Finančni načrt je bil poslan v gradivu v 
preglednici,	kjer	so	prikazani	odhodki	in	prihodki	po	stroškovnih	mestih.	Narejena	je	primerjava	načrtovanih	vrednosti	za	leto	2019	in	vre-
dnosti	iz	rebalansa	za	leto	2018.	Skupni	prihodki	v	finančnem	načrtu	znašajo	2.395.195	€,	kjer	se	je	glede	na	rebalans	2018	vrednost		povečala	
za	5	%.		Osnovni	prihodek	od		članarine	je	enak	kot	je	bil	dosežen	za	leto	2018	(653.520,44	€).	Ta	vrednost	je	povečana	za	43.762	€,	kolikor	
naj	bi	bilo	dodatnih	prihodkov	zaradi	povečanja	članarine	za	1	€	(sklep	Skupščine	v	Šoštanju	za	obnovo	Kocbekovega	doma	na	Korošici).	
Prihodke	iz	lastne	dejavnosti	načrtujemo	v	skupni	vrednosti	677.141	€	(za	1	%	manjša	vrednost	v	primerjavi	z	rebalansom	2018).	V	to	
skupino spadajo prihodki od prodanih izdelkov in blaga v planinski trgovini, prodaja Planinskega vestnika, storitev najema PUS Bavši-
ca, izvedba usposabljanj. Poleg teh postavk so v tem sklopu načrtovani še prihodki od licenc, registracije in startnin, ki jih klubi in člani 
namenjajo	za	dejavnost.	Fundacija	za	šport	je	za	leto	2019	razpisala	za	10	%	več	sredstev	kot	preteklo	leto,	zato	načrtujemo	za	10	%	večjo	
vrednost	sredstev	kot	je	bilo	odobrenih	sredstev	za	izvedene	programe	v	letu	2018.	Dva	programa	nista	bila	izvedena	(vodooskrba	PUS	
Bavšica	in	Učbenik	IN	planinec),	zato	njuna	vrednost	ni	upoštevana	v	izračunu	10	%	povečanja	sredstev	FŠ.

Ministrstvo	za	izobraževanje,	znanost	in	šport	še	ni	objavilo	razpisa	za	letni	program	športa	2019.	Glede	na	sprejeta	izhodišča	vrednosti	
nismo	spreminjali	in	je	enaka	odobrenim	sredstvom	za	leto	2018.	Pri	Uradu	za	mladino	bodo	sofinancirali	programe		mladinskega	dela	v	
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enaki	vrednosti	kot	leta	2018,	saj	smo	podpisali	dvoletno	pogodbo.	Večja	sprememba	pri	prihodkih	glede	na	rebalans	2018	je		pri	projektih:	
Erasmus+	se	je	zaključil,	na	novo	pa	je	Vrh	Julijcev	in	evropska	sredstva	za	izpeljavo	usposabljanj.	Na	podlagi	načrtovanih	prihodkov	so	
načrtovane	vrednosti	odhodkov	po	posameznih	komisijah	in	stroškovnih	mestih.	Skupni	odhodki	znašajo	2.393.468	€	in	so	za	5	%	večji	
od	vrednosti	v	rebalansu	2018.	Načrtovani	so	stroški	porabljenega	materiala	in	trgovskega	blaga,	stroški	storitev	za	dejavnost,	stroški	dela,	
donacije planinskim društvom, amortizacija, članarine …
Jože Rovan je odgovoril še na pobudi MDO PD Savinjske za odpis dolga Vodniški komisiji. Povedal je, da dolg ni tako visok, da ga komisija 
ne bi mogla poravnati v doglednem času, pa tudi mnenje  predsedstva PZS je, da bi bil odpis dolga vodniške komisije nepošten do ostalih 
komisij.
RAZPRAVA: Bojan Rotovnik podpira dvig plač zaposlenim, dal pa je tudi pobudo, da gredo sredstva, ki nastanejo iz dodatnih stroškov 
plačila	članarine	preko	Petrola	(ocenjuje,	da	bo	sredstev	okoli	1000	€)	v	projekt	OSP.	Jožef	Bobovnik	je	povedal,	da	negativno	finančno	
stanje Vodniške komisije ni  nastalo zaradi slabo načrtovanih in posledično predragih tečajev, ampak iz časov, ko tečaji niso bili financirani 
iz projekta ESS, PZS pa jih ni želela dražiti za društva, zato je razliko pokrila Vodniška komisija. Rudi E. Skobe je povedal, da bi se morala 
Vodniška komisija že nekaj let nazaj zavedati, da sofinanciranih sredstev ne bo več in že takrat podražiti ceno tečajev. Prav tako se strinja 
s predsedstvom PZS, da se minusov iz preteklih obdobij tako komisijam kot tudi MOD PD ne sme odpisati. Franc Gričar je povedal, da so 
že takrat hoteli podražiti tečaje, vendar so bili zavrnjeni, zato je nastal ta minus, ne zaradi slabo načrtovanega dela komisije. Matej Planko 
je	povedal,	da	se	je	projekt	Evropskega	socialnega	sklada	(ESS)	zaključil	leta	2014,	v	katerega	so	bili	vključeni	tečaji	turnega	kolesarstva,	
vodnikov,	markacistov	in	varuhov	narave.	Cena	vodniškega	tečaja	A	se	je	po	končanem	razpisu	že	tako	močno	dvignila,	če	pa	bi	upoštevali	
mnenje	vodniške	komisije,	pa	bi	se	še	bolj.		Jurček	Nowakk	je	mnenja,	da	minusa	ne	pokriva	Vodniška	komisija,	vendar	društva,	ki	prijavijo	
tečajnike.

SKLEP 3/24-01-2019: Upravni odbor PZS potrjuje podrobni finančni načrt PZS za leto 2019, 1.000 € od dodatno zaračunanih stroškov 
pri plačilu članarine preko Petrola se nameni v sklad projekta OSP.
Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP 4/24-01-2019: Upravni odbor PZS daje soglasje k podrobnim vsebinske načrte komisij  in na predlog odborov sprejema 
podrobni vsebinski program dela za leto 2019. Če sta podrobni vsebinski in finančni načrt v nasprotju, veljajo določila podrobnega 
finančnega načrta PZS za leto 2019.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 4. Mednarodna dejavnost PZS:
a) Predstavitev sodelovanja PZS v posameznih organizacijah 
Jože Rovan je predstavil UIAA (Mednarodno združenje planinskih organizacij), ki je mednarodno združenje planinskih organizacij usta-
novljeno	leta	1932	in	trenutno	združuje	preko	90	planinskih	organizacij	iz	69	držav.	Področja	delovanja	UIAA	so	planinstvo,	alpinizem	in	
športno plezanje. Na čelu organizacije je predsednik Frits Vrijlandt iz Nizozemske, organa upravljanja sta izvršni in upravni odbor, enkrat 
letno pa poteka skupščina UIAA. Vsebinske aktivnosti so organizirane v osmih komisijah kjer nas zastopajo Matjaž Šerkezi (Gorniška 
komisija), Andrej Pečjak (Komisija za ledno plezanje), Barbara Bajcer (Mladinska komisija), Damjan Omerzu (Pravna komisija), Irena 
Mrak (Komisija za varstvo narave) in Tomaž Goslar (Zdravniška komisija) . Letošnja skupščina je bila v oktobru v Ulan Batorju v Mongoliji, 
vsebinski poudarek pa je bil tokrat namenjen strategiji delovanja UIAA. Ko se sprašujemo o pomenu članstva v UIAA, velja omeniti uve-
ljavitev standardov za plezalno opremo, standardov usposabljanj in učbenik poletnih planinskih veščin, zdravstvene nasvete in priporočila 
s področja gorske medicine in osveščanje na področju varovanja okolja.
EUMA	(Evropsko	združenje	planinskih	organizacij)	je	evropsko	združenje	planinskih	organizacij,	ustanovljeno	v	letu	2017	in	trenutno	
združuje	23	nacionalnih	planinskih	organizacij.	Organizacijo	vodi	petčlansko	predsedstvo,	predsednik	je	Roland	Stierle	iz	nemške	planinske	
organizacije, eden izmed podpredsednikov pa je Bojan Rotovnik. Enkrat letno poteka skupščina EUMA. Glavni namen delovanja EUMA 
je oblikovanje skupnih stališč evropskih planinskih organizacij
do predlogov dokumentov EU, ki posegajo na področje dejavnosti v gorskem svetu, ter njihovo uveljavljanje pri ustreznih organih EU.
Miro	Eržen	je	predstavil	CAA	(Združenje	planinskih	organizacij	alpskega	loka),	katero	je	leta	1995	ustanovilo	osem	planinskih	zvez	držav	
alpskega loka, med njimi tudi PZS. Osnovni namen združenja je koordinacija in zastopanje skupnih interesov zvez na področju alpinizma, 
varstva narave in planinskega gospodarstva na mednarodnem nivoju, še posebno v organih Alpske konvencije, kjer ima združenje status 
opazovalke. Glavnino »praktičnega« delovanja združenja predstavljajo komisije za gorski šport, varstvo narave in koče ter poti. Spreme-
njene mednarodne okoliščine, predvsem ustanovitev novih institucionalnih oblik na evropski ravni (EUSALP..) ter slabenje vpliva Alpske 
konvencije na konkretne aktivnosti posameznih držav, je v zadnjih letih večkrat izpostavilo smisel nadaljnjega delovanja združenja v 
obstoječi	organizacijski	obliki	in	z	nameni	,	ki	so	bili	izraženi	ob	ustanovitvi.	V	letu	2017	je	prišlo	tudi	do	ustanovitve	evropske	planinske	
zveze	(EUMA),	ki	naj	bi	zastopala	interese	planinstva	v	dialogu	z	institucijami	EU	komisije.	Zato	je	bil	v	letu	2018	s	strani	vodstva	CAA	or-
ganiziran	sestanek	na	katerem	so	udeleženci	razpravljali	o	bodoči	usmeritvi	delovanja	CAA;	prav	tako	je	bila	izvedena	anketa	po	planinskih	
zvezah	na	to	temo.	Rezultati	so	bili	predstavljeni	pred	skupščino	CAA,	ki	je	bila	v	začetku	septembra	v	Torinu.	Skupščina	je	poleg	klasičnih	
točk	dnevnega	reda	(potrditev	zapisnika	skupščine	2017,	potrditev	poročil	vodstva	in	vodje	komisij,	finančnega	poročila),	potrdila	delo	
CAA	za	leto	2017	in	izvolila	novega	člana	izvršnega	odbora	–predstavnika	CAI.	V	nadaljevanju	dela	je	skupščina	razpravljala	o	nadaljnjem	
delu.	Glede	na	nejasen	položaj	in	status	CAA	v	odnosu	do	novoustanovljene	evropske	planinske	zveze,	je	bila	večkrat	poudarjena	potreba	
po	dobrem	sodelovanju	obeh	organizacij.	Kljub	kritičnim	razpravam	o	tem,	ali	je	delovanje	CAA	v	smislu	statusa	opazovalke	še	smiselno	
oziroma	ali	prinaša	ustrezne	rezultate,	pa	kakšnih	posebnih	zaključkov	ni	bilo	sprejetih.	Tudi	pozivi,	da	bi	CAA	namenila	več	finančnih	
sredstev	za	delovanje	komisij,	ni	naletel	na	pozitiven	odmev.	Glede	na	to,	da	se	v	letu	2019	izteka	mandat	sedanjemu	predsedniku	CAA	in	
je	pred	CAA	zahtevna	naloga	definiranja	nadaljnjega	dela	in	eventualnega	vključevanja	v	EUMA	kot	regionalne	organizacija,	pa	je	nadalj-
nje	delo	te	organizacije	v	marsičem	negotovo.	Tudi	iz	razloga,	ker	predsedniki	članic	na	skupščini	CAA	niso	jasno	izrazili	svojih	stališč;	
člani	komisij	CAA	pa	nasprotujejo	širjenju	delokroga	komisij	izven	območja	Alp.	Predstavniki	PZS	so	aktivno	vključeni	v	delu	komisij	za	
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gorske športe ( Klemen Medja, Miha Habjan), komisiji za varstvo narave (Irena Mrak) in komisiji za koče in pota (Miro Eržen). Skupščina 
je potrdila priporočila s področja gorskih športov in komisije za varstvo narave. Ta priporočila je akceptirala tudi PZS in jih prevedla za 
splošno uporabo. Komisija za koče in pota je nadaljevala delo na uveljavitvi on-line rezervacijskega sistema za koče ter pripravo na izdelavi 
skupne	baze	podatkov	za	koče	in	pota.	Jože	Prah	je	predstavil	Evropsko	popotniško	zvezo	(ERA),	katera	trenutno	združuje	57	planinskih	
in	popotniških	organizacij.		Članice	skrbijo	za	12	evropskih	pešpoti.	Skozi	Slovenijo	vodijo	tri	(E6,	E7	in	E12).	Razprave	ni	bilo.

b) Potrditev kandidature za predsednika Združenja planinskih organizacij Balkana -  BMU 
Jože Rovan je povedal, da je BMU izrazila željo za predstavnika PZS za predsednika BMU. Tako so za predsednika BMU predlagali pod-
predsednika PZS (Martina šolarja). Razprave ni bilo.

SKLEP 5/24-01-2019: Upravni odbor PZS na podlagi 15. člena Statuta PZS, na predlog predsednika PZS, predlaga Martina Šolarja, 
podpredsednika PZS, za kandidata za predsednika BMU.
Sklep	je	bil	sprejet	(17	ZA,	1	PROTI	–	Miro	Eržen).

Sledil	je	15-minutni	odmor.
Po	odmoru	je	bilo	prisotnih	17	članov	UO	PZS	z	glasovalno	pravico,	kar	pomeni	70,8	%	sklepčnost.	

Ad. 5. Planinsko gospodarstvo:
a)	Potrditev	Certifikatov	»Okolju	prijazna	planinska	koča«	in	»Družinam	prijazna	planinska	koča«	
Valentin Rezar je povedal, da Gospodarska komisija ni prejela novih predlogov za podeljevanje certifikatov, le za podaljšane. Razprave ni bilo. 

SKLEP 6/24-01-2019: Upravni odbor PZS na predlog IO GK, na podlagi 40. člena Pravilnika o planinskih kočah, bivakih in učnih 
središčih,  podaljšuje veljavnost  certifikatov  »Okolju prijazna planinska koča« za obdobje januar 2019-januar 2023 naslednjim kočam:
• Koča pri Jelenovem studencu – PD Kočevje
• Dom na Uršlji gori – PD Prevalje
• Dom pri izviru Završnice – PD Žirovnica
Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP 7/24-01-2019: Upravni odbor PZS na predlog IO GK, na podlagi 40. člena Pravilnika o planinskih kočah, bivakih in učnih sredi-
ščih,  podaljšuje veljavnost  certifikatov  »Družinam prijazna planinska koča« za obdobje januar 2019-januar 2023 naslednjim kočam:
• Dom pri izviru Završnice – PD Žirovnica
• Planinski dom na Kumu – PD Kum
• Planinska koča Velikonočnica – PD Boč – Kostrivnica
• Planinski dom na Jančah – PD Litija
Sklep je bil soglasno sprejet.

b) Izbris Koče na Sabotinu iz Registra planinskih objektov PZS 
Valentin Rezar je povedal, da je že na prejšnji seji UO PZS napovedal, da bodo dobili vlogo PD Brda za izbris Koče na Sabotinu, saj objekt 
ne služi več namenom planinske dejavnosti. Sedaj so vlogo prejeli. Razprave ni bilo. 

SKLEP 8/24-01-2019: 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 Sabotinu iz Registra 
planinskih objektov PZS.
Sklep je bil soglasno sprejet.

c) Ribniška koča – informacija o postopku prodaje
Miro Eržen je  poudaril, da je vodstvo PZS  glede na razpravo nekaterih članov UO PZS na zadnji seji,  pridobilo dodatna pravna mnenja z 
ozirom	na	izraženo	zahtevo	iz	razprave,da	bi	PZS	morala	pri	prodaji		koč,	iztržiti	večji	delež	kupnine	kot	izhaja	iz	10%	lastniškega	deleža.	Iz	
pridobljenih	mnenj	izhaja,	da	PZS	nedvomno	pripada	10%	delež	kupnine,	večji	delež,	ki	bi	bil	zahtevan	iz	naslova	posrednih	vlaganj,	pa	bi	
bil sodno dvomljivo iztožljiv,v kolikor do takega dogovora ne pride sporazumno z večinskim lastnikom-planinskim društvom. Dolgotraj-
no pravdanje bi lahko imelo za posledico tudi odpoved namere potencialnega kupca za nakup, kar bi ob dejstvu, da PZS nima sredstev za 
izvedbo predkupne pravice, povzročilo, da bi lahko prišlo do propadanja objektov. V primeru, da PZS svojega deleža ne bi prodala, potem 
bo potrebno z novim lastnikom doseči dogovor o  načinu soupravljanja objekta, pri tem pa se je potrebno zavedati, da PZS s tem prevze-
ma tudi soodgovornost v primeru, da bi večinski lastnik prišel v finančno nesposobnost poravnavanja obveznosti. Povedal je še, da iz teh 
pravnih mnenj sledi, da bo potrebno z vsemi, s katerimi ima PZS sklenjen pogodbo o solastništvu koč skleniti aneks  k temu dogovoru, ki 
bo bolj natančno opredelil pogoje in delež  kupnine v primeru prodaje koč.
Matej	Planko	je	povedal,	da	je	prebral	zapisnik	skupščine	PZS	iz	leta	1999,	kateri	je	podlaga	za	sklenitev	pogodb	in	prenos	90	%	lastništva	
koč na PD. Zapisano je bilo da sta PD Bohor in PD Trbovlje razpravljala o tem, da naj pogodba vsebuje določilo o prepovedi odtujitve. 
Vprašanje je, zakaj so se sklenile take pogodbe, glede na to, da so se društva že takrat zavedala problematike.
RAZPRAVA: Igor Oprešnik je povedal, da je predstavnik PD Paloma prišel na sejo MDO PD Podravja in povedal, da je cena za prodajo 
že	dorečena,	9/10	lastništva	pa	naj	bi	se	odplačalo	v	15	letih.	Pričakujejo,	da	se	bo	PZS	za	prodajo	svojega	deleža	pogovarjala	preko	PD	in	
ne direktno z kupcem. 
Jurček	Nowakk	je	predlagal,	da	se	da	lastnikom	koč	2-3	leta	rok,	da	se	vidi	ali	izpolnjuje	pogoje	za	status	planinske	koče,	drugače	se	jim	
status odvzame. Druga društva pa bi morala imeti predkupno pravico. Miro Eržen je odgovoril Oprešniku, da se PZS ne bo pogovarjala s 
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PD,	vendar	direktno	z	kupcem,		Jurčku	Nowakku	pa,	da	je	imel	PD	Ruše	možnost	za		nakup	Ribniške	koče,	vendar	so	se	po	vseh	zapletih	po	
dogovarjanju umaknili od nakupa. Kot pravno najbolj primeren način zavarovanja nadaljnjega statusa Ribniške koče kot planinske koče, 
pa je dogovorjena pogodbena sankcija s strani PZS do kupca koče, zavarovana s hipotečnim vpisom na njegov lastniški delež.
Matej Planko je dodal, da ga predvsem čudi, da PD Paloma komunicira s PZS preko MDO PD Podravja in ne direktno. Potrebno bo pri-
praviti aneks k obstoječim pogodbam o prenosu lastnine PZS na PD in to dobro skomunicirati z društvi. Podlaga za pripravo aneksa pa 
bo sklep, ki bo sprejet na skupščini PZS. Za pripravo vsega tega je za naslednjo skupščino premalo časa. Rudi E. Skobe je predlagal, da se 
aneks čim prej pripravi, dokler so vsi sodelujoči dosedanji akterji še živi. Miro Mlinar je predlagal, da se prodaja izpodbija ker nam niso 
ponudili predkupne pravice. Bojana Rotovnika preseneča, da nam niso ponudili predkupne pravice, ki bi nam jo morali zakonsko. Lahko 
tudi počakamo, da bomo izvedeli prodajno ceno. 

SKLEP 9/24-01-2019: UO PZS  se je seznanil s pravnimi  mnenji glede prodaje Ribniške koče. Na podlagi teh dejstev potrjuje veljav-
nost sklepa 7/20-09-2018 in 8/20-09-2018.
Sklep	je	bil	sprejet	(15	ZA,	2	PROTI	–	France	Benedik,	Bojan	Rotovnik).

SKLEP 10/24-01-2019: UO PZS  potrjuje, da se PZS odpoveduje predkupni pravici za nakup Ribniške koče v deležu 9/10 na parceli 
1060/9 k.o. Hudi kot.
Sklep	je	bil	sprejet	(14	ZA,	2	PROTI	–	Rudolf	E.	Skobe,	France	Benedik,	Bojan	Rotovnik).

SKLEP 11/24-01-2019: UO PZS soglaša, da vodstvo PZS prične s pripravo predloga podrobnejše pravne ureditve upravljanja sola-
stniškega deleža PZS  na kočah, s pristojnimi planinskimi društvi.  
Sklep je bil soglasno sprejet.

d) Dom v Kamniški Bistrici -  informacija o postopku denacionalizacije 
Matej Planko je na kratko povzel postopek denacionalizacije, ki se nanaša na planinski dom v Kamniški Bistrici, depandanso in pripadajoča 
zemljišča.	Planinska	zveza	Slovenije	je	lastnik	1/10,	PD	Ljubljana	Matica	pa	lastnik	9/10.	PZS	se	je	aktivno	vključila	v	upravni	postopek	po	tem,	
ko je sodišče Meščanski korporaciji Kamnik po dolgoletnem pravdnem postopku priznalo aktivno legitimacijo v postopku oz. upravičenje do 
pridobitve lastninske pravice na zgoraj omenjenih nepremičninah in je postopek vrnila v odločanje UE Kamnik. Ob pregledu zgodovinskih 
dejstev Doma v Kamniški Bistrici je razvidno, da SPD nikoli ni imela pravice razpolaganja z Domom, temveč je imelo Dom le v večletnem 
najemu oz. v uporabi. Iz tega razloga so izpolnjeni zakonski pogoji za vračilo Doma in depandanse denacionalizacijskemu upravičencu – AS 
MKK.	V	postopku	je	odprto	vprašanje	odškodnine	iz	naslova	nezmožnosti	uporabe	objekta,	do	česar	je	na	podlagi	določbe	72/2	člena	ZDen	
upravičena AS MKK. Metoda izračuna odškodnine: hipotetična najemnina – stroški vzdrževanja – davščine (pričakovane neto koristi). V 
tem trenutku še AS MKK ni podala zahtevka. Drugo odprto vprašanje je pravica AS MKK iz naslova zmanjšane vrednost objekta, kjer je 
izvedenec	ugotovil,	da	je	vrednost	objekta	ob	podržavljenju	bila	za	152.655,21	DEM	večja	kot	vrednost	ob	denacionalizaciji.	AS	MKK	lahko	
iz	tega	naslova	prav	tako	zahteva	izplačilo.	Obstaja	sodna	praksa	(II	Ips	689/2006),	ki	pravi,	da	se	ne	more	uveljavljati	bistveno	zmanjšane	
vrednosti	objekta,	v	kolikor	zahtevek	ni	bil	podan	do	7.	1.	1999.	AS	MKK	je	zahtevek	iz	tega	naslova	podala	šele	z	vlogo	z	dne	22.	10.	2018,	
tako da ima PZS možnost ugovora zaradi prekluzije oz. zamude materialnega roka. Do vračila doma in depandanse AS MKK bo zagotovo 
prišlo. Pri tem PZS dodatno bremeni možnost plačila odškodnine iz naslova nezmožnosti uporabe objekta in iz naslova zmanjšane vrednosti 
objekta, solidarno s PD Ljubljana Matica. Upoštevaje navedeno je močno smiselno, da se z AS MKK sklene ustrezen sporazum, še posebej zato, 
ker je PD Ljubljana Matica izrazila interes, da prevzame planinski dom in depandanso v dolgotrajni najem, pri čemer bi vložili tudi denarna 
sredstva v obnovo doma, ta denarna sredstva pa bi se nato pobotala z najemnino. Interes PZS je, da se izogne lastni odškodninski odgovornosti 
v tem denacionalizacijskem postopku, to pa lahko doseže le z ustreznim sporazumom z AS MKK in PD Ljubljana Matica. Razprave ni bilo. 

SKLEP 12/24-01-2019: UO PZS pooblašča vodstvo PZS, da skupaj s PD Ljubljana Matica začne razgovore oz. pogajanja z AS MKK 
glede celostne ureditve vračila Doma v Kamniški Bistrico po denacionalizacijskem zahtevku skupaj z morebitnimi odškodninami. 
Končni dogovor potrdi UO PZS na eni izmed naslednjih sej. 
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 6. Soglasje k novemu vodstvu Mladinske Komisije 
Ana	Suhadolnik	je	povzela,	da	je	zbor	potekal	17.	11.	2018	na	Igu.	V	dopoldanskem	času	sta	tokrat	potekali	kar	dve	okrogli	mizi.	Odvijali	
sta se istočasno, prva na temo orientacije, druga na temo Planinske šole. Na zboru so predstavili poročila, podelili priznanja in izvolili 
novo vodstvo. 
RAZPRAVA: Marinka Koželj Stepic je opazila, da so bili kandidati iz istih MDO PD-jev, nekateri celo iz istega PD-ja. Pogreša razpršenost 
kandidatov iz cele Slovenije.

SKLEP 13/24-01-2019: V skladu z c točko 1. odstavka 32. člena Statuta PZS, daje UO PZS soglasje k izvolitvi članov IO MK PZS, ki 
so bili izvoljeni na Zboru mladinskih odsekov: Ana Suhadolnik (PD Borovnica) – načelnica, Nika Čuk (PD Postojna), Katja Hren 
(PD Šmarna gora), Blaž Erjavc (IMP Ljubljana), Katarina Kadivec (PD Šmarna gora), Matjaž Dremelj (PD Vrhnika), Jure Pečak (PD 
Ljubljana-Matica), Leto Križanič Žorž (PD Dovje-Mojstrana), Tim Peternel (PD Dovje-Mojstrana), Matic Lampreht (PD Lovrenc 
na Pohorju), Kaja Čeh (PD Matica Murska Sobota).
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 7. Soglasje k Pravilniku vodnikov PZS in soglasje k novemu vodstvu Vodniške komisije 
Franc	Gričar	je	povedal,	da	je	zbor	potekal	24.	11.	2018	na	Igu.	Volitve	so	potekale	tajno,	saj	so	prejeli	7	kandidatur	za	člane	IO	VK	ter	1	
kandidaturo	v	podaljšanem	roku	za	načelnika	VK.	Prečistili	so	tudi	pravilnik	o	organiziranosti	VPZS	(9.	19.	In	27.	člen).
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RAZPRAVA: Mira Mlinarja je zanimalo, kako je z pripravo razpisov za usposabljanje vodnikov. Franc Gričar mu je odgovoril, da če bodo 
potrjeni programi, se bo izvajalo dve izmeni B tečaja in dva A tečaja. Licenčni tečaji bodo potekali normalno.

SKLEP 14/24-01-2019: V skladu z c točko 1. odstavka 32. člena Statuta PZS, daje UO PZS soglasje k izvolitvi članov IO VK PZS, ki so 
bili izvoljeni na Zboru predstavnikov vodniških odsekov: Franc Gričar (PD Zagorje) – načelnik, Jožef Bobovnik (PD Fram), Doroteja 
Bokavšek (PD Ptuj), Boris Madon (PD Žirovnica), Matej Kocbek (PD Krka Novo mesto), Katja Žagar (PD Valentin Stanič Kanal), 
Franc Kemperle (PD Kamnik).
Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP 15/24-01-2019: Upravni odbor PZS daje na podlagi n točke 1. odstavka 32. člena Statuta PZS soglasje k Pravilnik o spremembah 
in dopolnitvah Pravilnika vodnikov Planinske zveze Slovenije, ki ga je zbor predstavnikov vodniških odsekov sprejel 24. 11. 2018.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 8. Spremembe Katastra planinskih poti 
Bogdan Seliger je predstavil vlogi za spremembe odsekov poti. Razprave ni bilo.

SKLEP 16/24-01-2019: Na podlagi zahtev točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije za planinske poti UO PZS soglaša, 
da se opusti odsek planinske poti Zidani most–Gornje Brezno. Odsek se v kataster planinskih poti Planinske zveze Slovenije zavede 
kot opuščen. Pri odstranitvi oznak mora PD Rimske Toplice upoštevati določbe Zakona o planinskih poteh in navodila KPP.  
Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP 17/24-01-2019: Na podlagi zahteve točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije za planinske poti UO PZS soglaša, 
da se opusti odsek planinske poti Vrh Vrat–Pri Jeramu. Odsek se v kataster planinskih poti Planinske zveze Slovenije zavede kot 
opuščen. Pri odstranitvi oznak mora PD Cerkno upoštevati določbe Zakona o planinskih poteh in navodila KPP.  
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 9. Imenovanje predstavnik v Programskem svetu PUS Bavšica 
Jože Rovan je povedal, da je kandidat za predstavnika v Programskem svetu PUS Bavšica Uroš Kuzman. Razprave ni bilo.

SKLEP 18/24-01-2019: Upravni odbor PZS imenuje Uroša Kuzmana (PD Velenje) za svojega predstavnika v Programskem svetu 
Planinskega učnega središča Bavšica.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 10. Pravilnik o delu MDO PD Zasavja 
Jože Prah je predstavil Pravilnik o delu MDO PD Zasavja, kateri je pripravljen enako kot ostali pravilniki MDO PD. V razpravi je sodeloval 
Rudi E. Skobe. 

SKLEP 19/24-01-2019: Upravni odbor na podlagi 37. člena Statuta PZS potrjuje Pravilnik o delu MDO PD Zasavja, ki ga je ta sprejel 
26.9.2018.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 11. Informacija o delovanju komisij  in odborov PZS 
Najav ni bilo.

Ad. 12. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora
Najav ni bilo.

Ad. 13. Razno
Igorja	Oprešnika	je	zanimalo,	kdo	ima	pravico	glasovanja	na	izrednem	občnem	zboru	(primer	Luke	Ciglarja	in	PD	TAM	Maribor).	Damjan	
Omerzu mu je odgovoril, da gre glede na statut društva za določila, ki so zajeta v dveh členih, kjer en člen opredeljuje pravico članov do 
glasovanja, drugi člen pa opredeljuje sklepčnost zbora članov, ki je vezana na število članov v preteklem letu. In po mnenju iz tega ne izhaja, 
da pravica glasovanje velja samo za člane v preteklem letu. Vprašanje je obravnaval tudi Odbor za pravne zadeve, ki je enakega mnenja. 
Rovan je predlagal, da se poda okrožnico o mnenju Odbora za pravne zadeve kako ravnati v podobnih primerih.

Naslednja	seja	UO	PZS	bo	predvidoma	7.	3.	2019

Seja	je	bila	zaključena	ob	20.33.

Zapisala:
Saša Sitar,
poslovna sekretarka PZS

Matej Planko,          Jože Rovan,
generalni sekretar PZS        predsednik PZS
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Z A P I S N I K
5. seje Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije, ki je bila v četrtek, 07. marca 2019, 
ob 16.30 uri, v prostorih PZS, Ob železnici 30a, Ljubljana.

PRISOTNI:
Predsednik: Jože Rovan.
Podpredsedniki: Miro Eržen, Martin Šolar  in Roman Ponebšek.
Voljeni člani UO:	Uroš	Kuzman,	Brigita	Čeh,	Jožef	Bobovnik,	Aldo	Zubin,	Danilo	Kete.	
Predsedniki (oz. namestniki) MDO PD: Igor Oprešnik (MDO PD Podravja), Mirko Tovšak (MDO PD Koroške), Štefan Kozak (MDO PD 
Pomurja), France Benedik (MDO PD Gorenjske), Dušan Plesničar (MDO PD Posočja), Manja Rajh (Savinjski MDO PD), Ernest Gradišar 
(namestnik 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: Marijan Denša (Komisija za varstvo gorske narave), Bogdan Seliger (Ko-
misija za planinske poti) 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), Matej Ogorevc (urednik spletnih strani) in Urša Mali (strokovna sodelavka za računovodstvo).
Opravičeno odsotni: Irena Mrak (podpredsednica PZS), Anton Progar (voljeni član UO), Jasna Pečjak (Komisija za gorske športe) Jože 
Prah	(MDO	PD	Zasavja),	Jurček	Nowakk	(MDO	PD	Kamniško	Bistriškega	območja),	Aleš	Pirc	(Komisija	za	športno	plezanje),	Ana	Su-
hadolnik (Mladinska komisija), Valentin Rezar (Gospodarska komisija) in Bojan Rotovnik (voljeni član UO).
 
Zbrane	je	pozdravil	predsednik	Planinske	zveze	Slovenije	Jože	Rovan.	Povedal	je,	da	je	prisotnih	17	članov	UO	PZS	z	glasovalno	pravico,	
kar	pomeni	70,8	%	sklepčnost.	
Pod točko razno sta svoje teme najavila Miro Mlinar (PZS in ljudska iniciativa ter sofinanciranje vodniških tečajev zaposlenih udeležencev) 
ter Mirko Tovšak (Uradne ure PZS)

SKLEP 1/07-03-2019: Upravni odbor PZS potrjuje dnevni red 5. seje.
Sklep je bil soglasno sprejet.

SPREJET DNEVNI RED:
1.	Potrditev	zapisnika	4.	seje	UO	PZS
2.	Informacija	o	aktivnostih	v	obdobju	od	pretekle	seje	UO	PZS	
3.	Priprave	na	skupščino	PZS	2018

a) Predlog za delovnega predsednika skupščine PZS 
b)	Vsebinsko	in	finančno	poročilo	organov	PZS	za	leto	2018	
c) Poročilo Nadzornega odbora PZS 
d)	Okvirni	vsebinski	in	finančni	program	dela	PZS	za	leto	2020	

4.	Prenos	zemljišča	pri	Domu	na	Šmohorju	na	Občino	Laško	–	občinska	cesta	
5.	Pravilnik	o	izvajanju	kontrole	alkoholiziranosti		na	delovnem	mestu	in	dela	pod	vplivom	drog					ali	psihoaktivnih	snovi	
6.	Sprejem	novega		društva	v	članstvo	PZS	
7.	Informacija	o	delovanju	komisij		in	odborov	PZS	
8.	Vprašanja	in	pobude	članic	in	članov	upravnega	odbora		
9.	Razno

Ad. 1. Potrditev zapisnika 4. seje UO PZS
Matej Planko je povedal, da je na zapisnik prišlo nekaj pripomb, katere so bile upoštevane. Pregledal je tudi razpredelnico realizacije 
sklepov prejšnje seje. Razprave ni bilo. 

SKLEP 2/07-03-2019: Upravni odbor PZS potrjuje zapisnik 4. seje upravnega odbora z dne 24. 1. 2019.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS
•	 Sodelovali	smo	pri	organizaciji	jubilejnega	30.	državnega	tekmovanja	Mladina	in	gore,	ki	je	bilo	26.	januarja	v	Podnanosu.	Najuspešnejši	

so bili mladi planinci iz PD Idrija.
•	 Udeležili	smo	se	sejma	Alpe-Adria,	30.	1.–2.	2.	2019	na	Gospodarskem	razstavišču	v	Ljubljani,	na	katerem	smo	se	predstavili	skupaj	z	

GRZS, SPM in posameznimi PD s planinskimi kočami ter sodelovali z več dogodki.
•	 V	okviru	sejma	je	potekal	alpinistično-plezalni	večer,	podelitev	priznanj	najuspešnejšim	v	alpinizmu,	športnem	in	lednem	plezanju	in	

turnem	smučanju	za	leto	2018,	priznanje	za	življenjsko	delo	v	alpinizmu	sta	prejeli	Staza	Černič	in	Danica	Blažina.
•	 V	sodelovanju	s	Komisijo	za	koče	in	poti	Združenja	planinskih	organizacij	alpskega	loka	(CAA)	smo	na	sejmu	organizirali	mednarodni	

posvet Planinska infrastruktura - podpora razvoju turizma ali zgolj njegova pastorka?
•	 Izvedli	smo	8.	konferenco	planinskega	gospodarstva	ter	na	njej	podelili	podaljšanje	certifikatov	okolju	in	družinam	prijazna	planinska	

koča. Isti dan smo izvedli tudi zbor gospodarjev. 
•	 S	policijo	smo	podpisali	letni	načrt	dela.
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•	 Gostili	smo	srečanje	PZS	in	Gasilske	zveze	Slovenije	ter	sejo	IO	Olimpijskega	komiteja	Slovenije.	
•	 Sodelovali	smo	v	programu	12.	Festivala	gorniškega	filma,	18.–24.	2.	2019,	organizirali	dogodek	ob	40.	obletnici	vzpona	na	Everest,	

predstavitev knjige Rada Kočevarja in okroglo mizo o vrtanju v gorah ter sodelovali še pri drugih dogodkih in promociji. 
•	 Izšli	sta	knjigi	V	zasnežene	gore	(Gorazd	Gorišek),	ob	kateri	smo	opozorili	tudi	na	varnost	v	gorah	pozimi,	ter	Tista	lepa	leta	(Rado	

Kočevar, Mojca Volkar Trobevšek).
•	 Športna	plezalka	Janja	Garnbret	je	prejela	Bloudkovo	plaketo,	športni	plezalec	Gregor	Vezonik	pa	Blodukovo	priznanje.
•	 Športno	plezanje	je	med	predlaganimi	športnimi	panogami	tudi	za	olimpijske	igre	Pariz	2024.
•	 Končal	se	je	evropski	pokal	v	tekmovalnem	lednem	plezanju,	tako	Maja	Šuštar	kot	Jaka	Hrast	sta	bila	skupno	tretja.	
•	 Na	Krvavcu	in	Zelenici	je	potekalo	državno	prvenstvo	v	turnem	smučanju,	tekmovalno	kariero	je	sklenil	Nejc	Kuhar,	dolga	leta	naju-

spešnejši slovenski tekmovalec v turnem smučanju. 
•	 Končali	smo	projekt	Izboljšanje	energetske	učinkovitosti	planinskih	objektov,	ki	ga	je	sofinanciral	Ekosklad,	Slovenski	okoljski	javni	

sklad.
•	 Organizirali	smo	dobro	obiskano	novinarsko	konferenco	o	varstvu	gorske	narave,	na	kateri	smo	opozorili	na	plenjenje	in	pomen	

varovanja zavarovanih rastlin, tokrat velikonočnice na Boču in Ponikvi ter encijana na Lovrencu. 
•	 Srečali	smo	se	s	predstavniki	Gorniškega	kluba	Skala	in	se	dogovorila	za	podpis	dogovora	o	sodelovanju.	
•	 Stanje	članstva	na	6.	3.	2019	je	37.812,	lansko	leto	na	isti	dan	35.137.
•	 S	Športno	loterijo	smo	v	sklepnih	razgovorih	za	izdajo	planinske	srečke,	od	prodaje	katere	bo	še	del	za	vzdrževanje	planinskih	poti.	
•	 Z	Ljubljanskim	urbanističnim	zavodom	(LUZ)	smo	v	sklepnih	pogovorih	za	podpis	pogodbe	za	programsko	opremo	za	Planinski	

geografski sistem (PlanGIS)

Razprave ni bilo.
Prisotnih	je	18	članov	UO	PZS	z	glasovalno	pravico,	kar	pomeni	75	%	sklepčnost.	

Ad. 3. Priprave na skupščino PZS 2018
a) Predlog za delovnega predsednika skupščine PZS 
Jože Rovan je predlagal za delovnega predsednika skupščine PZS Jožefa Bobovnika. Razprave ni bilo.

SKLEP 2/07-03-2019: Upravni odbor PZS skupščini PZS za predsednika delovnega predsedstva skupščine PZS 2018 predlaga Jožefa 
Bobovnika.
Sklep je bil soglasno sprejet.

b) Vsebinsko in finančno poročilo organov PZS za leto 2018 
Jože Rovan je povedal, da je za nami uspešno leto, posebej nas veseli, da smo dobili za športne dejavnosti več sredstev. Pomembno je 
tudi, da smo bili uspešni pri pridobivanju in izvajanju projektov, saj del naše delovne skupnosti financiramo prav iz sredstev projektov. 
Matej Planko je dodal, da je na finančni rezultat vplivala tudi prodaja stare stavbe PZS, povečanje članstva, pridobili smo več javnih 
sredstev , sponzorskih in donatorskih, pa tudi na več razpisih smo bili uspešni. Revizorska hiša je zaključila pregled in izdala pozitivno 
mnenje. Urša Mali je	povzela,	da	se	v		bilanci	stanja	vidi	povečanje	vrednosti	sredstev	glede	na	leto	2017:	povečala	se	je	vrednost	osnovnih	
sredstev, vrednost zalog in kratkoročnih aktivnih časovnih razmejitev, zmanjšala pa vrednost poslovnih terjatev in denarnih sredstev. 
Vrednost osnovnih sredstev se je povečala zaradi investicij v programsko (PV, športno plezanje, registrator prisotnosti, aplikacija za 
vodenje energetskega knjigovodstva) in drugo opremo (računalniška oprema, orodja markacistov, črpalka PUS, oprema za poslovne 
prostore). Pri zalogah se je povečala vrednost nedokončanih edicij (izdaja prvi meseci letošnjega leta), nedokončanih storitev (ureditev 
info točke v koči na Golici v okviru projekta Alpe Adria), in trgovskega blaga (nakup oblačil PZS za prodajo). Glavni postavki za poveča-
nje	kratkoročnih	časovnih	razmejitev	pa	so	sredstva	iz	reciprocitete	in	projekta	Erasmus+,	ki	se	nanašajo	na	leto	2018,	a	so	bila	oz.	bodo	
prejeta	letos.	Na	strani	obveznosti	se	je	glede	na	leto	2017	povečala	vrednost	poslovnih	obveznosti	in	kratkoročnih	pasivnih	časovnih	
razmejitev.	V	tej	postavki	je	vključen	poračun	zavarovanja	za	leto	2018,	sredstva	za	obnovo	koče	na	Korošici,	sredstva	po	partnerskem	
sporazumu	s	CNVOS	idr.	Zaradi	upravnega	postopka	za	vračilo	planinskega	doma	v	Kamniški	Bistrici	smo	glede	na	delež	lastništva	
oblikovali	rezervacijo	v	vrednosti	10	%	zahtevka	Meščanske	korporacije	Kamnik.	Vrednost	dolgoročnih	pasivnih	časovnih	razmejitev	
se	je	zmanjšala	za	vrednost	amortizacije	opredmetenih	osnovnih	sredstev	(nabavljenih	pred	letom	2007),	za	porabo	edicij	(izdanih	leta	
2005	in	prej)	ter	za	porabljena	sredstva	pri	projektih.	Redni	letni	popis	je	bil	opravljen	3.	in	4.	januarja	2019	po	stanju	na	dan	31.12.2018,	
komisija je popisala sredstva PZS in pripravila predloge za odpis. Vsa osnovna sredstva in drobni inventar, ki so bila odpisana, so že bila 
v celoti amortizirana, zato odpis ni vplival na rezultat poslovnega leta. Pri popisu edicij in trgovskega blaga v planinski trgovini so bili 
zaradi	slabe	kakovosti	odpisani	izdelki	v	skupni	vrednosti	143,79	€.	PZS	je	poslovno	leto	2018	zaključila	s	presežkom	prihodkov	nad	
odhodki	v	vrednosti	4.050,32	€.	Obračunan	je	bil	davek	od	dohodka	pravnih	oseb	v	vrednosti	2.939,34	€,	kar	pomeni,	da	je	čisti	presežek	
prihodkov	znašal	1.110,98	€.	Prihodke	PZS	predstavljajo	dotacije	iz	proračunskih	in	drugih	javnih	sredstev,	dotacije	Fundacije	za	šport,	
mednarodni razpisi, članarine, donacije, prihodki od prodaje in drugi prihodki. V primerjavi z letom poprej so se povečali prihodki iz 
letnega programa športa, Urada za mladino, drugih javnih sredstev, mednarodnih razpisov, članarin in prodaje blaga oz. storitev. Med 
odhodki največji delež predstavljajo stroški storitev, v okviru katerih izstopajo stroški zavarovanja, povračila potnih stroškov, druge 
storitve, stroški na tekmah in treningih ter stroški avtorskih honorarjev. Drugi večji sklop odhodkov predstavljajo stroški dela, sledijo 
stroški porabljenega materiala in trgovskega blaga, donacije drugim pravnim osebam in amortizacija. Po vrednosti pomemben strošek 
so tudi takse oz. pristojbine za odprave in tekme. V pojasnilih finančnega poročila je pri opisu preglednice po stroškovnih mestih pri 
komisiji	za	turno	kolesarstvo	prišlo	do	napake	–	dvakrat	so	namreč	napisani	prihodki	–	prav	je,	da	so	se	odhodki	povečali	za	13	%,	pri-
hodki	pa	za	3	%.	Poslovanje	leta	2018	je	pregledala	revizijska	hiša	BDO	revizija.	Zaključna	faza	revidiranja	se	je	začela	25.	februarja	in	
končala	6.	marca	2019,	ko	so	potrdili	letno	poročilo	za	leto	2018.	S	poročilom	o	poslovanju	leta	2018	je	bil	Nadzorni	odbor	PZS	seznanjen	
na	seji	6.	3.	2019.	Razprave	ni	bilo.
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SKLEP 3/07-03-2019: Upravni odbor PZS na podlagi točke a) prvega odstavka 32. člena Statuta PZS soglaša s finančnim poročilom 
PZS za leto 2018 in predlaga skupščini PZS, da ga potrdi.
Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP 4/07-03-2019: Upravni odbor PZS soglaša z vsebino poročil organov PZS za leto 2018 in jih posreduje skupščini v potrditev. 
Vsebinska poročila za leto 2018 bodo objavljena na spletni strani PZS, PD pa v tiskani obliki prejmejo Letopis PZS 2018, kjer bodo 
predstavljeni bistveni poudarki iz poročil za leto 2018.
Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP 5/07-03-2019: Upravni odbor PZS potrjuje predlog sklepa za skupščino: Skupščina PZS potrjuje vsebinsko in finančno po-
ročilo PZS za leto 2018.
Sklep je bil soglasno sprejet.

c) Poročilo Nadzornega odbora PZS
Franc Ekar je povedal, da se je NO PZS na včerajšnji seji seznanil z »vsem« poslovanjem v kar so imeli vpogled.  Predlagajo, da se nekaj 
vsebin in zapisov nameni  tudi   viziji in  predlogom za kakovostni bodoči strokovni  vsebinski  razvoj, slovenskega planinstva, kakor tudi, 
da se dodatno oblikuje in zapiše planinska  strategija in usmeritve. Iz poročil o poslovanju PZS in dodatnih pojasnil finančne službe PZS 
smo se seznanili, in ugotovili,  da je  finančno poslovanje PZS pozitivno. Opažamo pa, npr. v primeru Planinskega vestnika, da je cena 
izvoda Planinskega vestnika nekoliko previsoka in tudi, da je naklada še vedno nizka. Apelira se na vodstva planinske organizacije PZS - 
PD	in	članstvo,	da	vse	postori,	da	se	poveča	članska	naročnina	na	Planinski	vestnik,	vsaj	še	za	enkrat	toliko,	kot	je	do	sedaj	(4000	–	4500).	
Razprave ni bilo.

d) Okvirni vsebinski in finančni program dela PZS za leto 2020
Jože Rovan je za uvod povedal, da je bil narejen iz do sedaj znanih prihodkih. Vrednosti iz članarine ostajajo enake oz. rastejo, vrednosti iz 
razpisov FŠO, LPŠ in Urada za mladino pa so planirane v enakem obsegu kot do sedaj.  Matej Planko je dodal, da smo začeli dobivati prve 
odločbe od FŠO in so za enkrat zelo pozitivne. Pri vsebinskem delu ostajamo v začrtanih tirnicah. Pri finančnem načrtu je bil osnova načrt 
za	2019,	ki	je	narejen	na	osveženih	podatkih	katere	imamo.	V	januarju	2020	se	bo	sprejemal	podrobni	finančni	načrt,	sredi	leta	2020	pa	še	
rebalans, ko bojo znani prihodki iz javnih financ.
Razprave ni bilo.

SKLEP 6/07-03-2019: Upravni odbor PZS točke na podlagi točke a) prvega odstavka 32. člena Statuta PZS potrjuje okvirni finančni 
program dela PZS za leto 2020 in predlaga skupščini, da ga potrdi.
Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP 7/07-03-2019: Upravni odbor PZS potrjuje predlog sklepa za skupščino: Skupščina PZS potrjuje okvirni finančni načrt za 
leto 2020 in pooblašča upravni odbor PZS, da sprejme podrobni finančni načrt za leto 2020 po posameznih dejavnostih oz. po stro-
škovnih mestih. Skupščina PZS pooblašča upravni odbor PZS, da finančni načrt za leto 2020 spremlja in ga na podlagi rebalansa 
uskladi z dejanskimi prihodki in odhodki.
Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP 8/07-03-2019: Upravni odbor PZS potrjuje okvirni vsebinski program dela PZS za leto 2020 in predlaga skupščini, da ga potrdi.
Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP 9/07-03-2019: Upravni odbor PZS potrjuje predlog sklepa za skupščino:
Skupščina PZS sprejema okvirni vsebinski program dela PZS za leto 2020 in pooblašča, da na podlagi okvirnih programov:
- komisije z zbori dejavnosti in MDO PD  sprejmejo podroben program dela posamezne dejavnosti za leto 2020, 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 podro-
čjih za leto 2020. 
- 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 2020.
Pri sprejemanju podrobnega vsebinskega programa dela za leto 2020 morajo organi upoštevati finančni načrt za leto 2020.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 4. Prenos zemljišča pri Domu na Šmohorju na Občino Laško – občinska cesta
Jože	Rovan	je	povedal,	da	gre	za	brezplačni	prenos	dela	zemljišča	na	dovozni	poti	pri	Domu	na	Šmohorju,	katerega	10	%	deleža	je	lastnica	
PZS. Občina Laško v nadaljevanju skrbi za ureditev ceste in prevzame vse stroške, ki bodo nastali v postopku. MDO PD Zasavja se strinja 
s prenosom. V razpravi sta sodelovala Miro Mlinar in Mirko Tovšak.

SKLEP 10/07-03-2019: Upravni odbor PZS se na predlog PD Laško, na podlagi točke j prvega odstavka 32. člena Statuta PZS, potrjuje 
brezplačni prenos lastništva 1/10 na parceli 817/13 k.o. 1023 Slivno v korist Občine Laško za namen javne ceste.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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Ad. 5. Pravilnik o izvajanju kontrole alkoholiziranosti  na delovnem mestu in dela pod vplivom drog ali psihoaktivnih snovi
Matej Planko je povedal, da nam ta pravilnik še manjka po Zakonu o delovnih razmerjih. Pravilnik je bil v javni obravnavi med zaposle-
nimi v kateri pa ni bilo pripomb. Pravilnik definira postopke za ugotavljanja kontrole alkoholiziranosti  na delovnem mestu zaposlenih in 
dela pod vplivom drog ali psihoaktivnih snovi. O vsakem postopku se piše zapisnik, najstrožja sankcija pa je odpoved delovnega razmerja. 
Pravilnik ne velja za komisije in odbore PZS, zato bi veljal tudi premislek o vključitvi podobnega člena v pravilnike komisij, še posebej pri 
markacistih, vodnikih in športnih plezalcih.  Razprave ni bilo.

SKLEP 11/07-03-2019:  Upravni odbor PZS sprejema Pravilnik o izvajanju kontrole alkoholiziranosti  na delovnem mestu in dela 
pod vplivom drog ali psihoaktivnih snovi v Planinski zvezi Slovenije
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 6. Sprejem novega  društva v članstvo PZS
Jože	Rovan	je	povedal,	da	sprejemanje	novih	društev	med	letom	ni	praksa.	PD	Kozorog	je	ustanovil	Luka	Ciglar,	ki	je	po	sporu	s	PD	TAM	
zapustil	društvo	in	z	nekaterimi	člani	ustanovil	svoje	društvo,	ki	trenutno	šteje	125	članov	in	že	organizirajo	izlete,	verjetno	pa	nimajo	dovolj	
vodnikov.		Igor	Oprešnik	je	dodal,	da	je	Luka	Ciglar	že	želel	ustanoviti	svoje	društvo	pred	dvema	letoma,	ko	se	je	sprl	s	PD	Jakoba	Aljaža,	
vendar si je kasneje premislil. Morda bo sedaj v svojem društvu začel delovati drugače in bo manj konflikten. PD TAM nimajo nobenega 
zadržka,	da	so	Luka	Ciglar	in	drugi	zapustili	društvo.
RAZPRAVA: Štefana Kozaka je zanimalo, zakaj si je PD Kozorog za mentorja izbralo društvo iz drugega MDO PD ja. Damjan Omerzu 
je povedal, da je v Statutu PZS zapisano, da mora biti mentor praviloma iz istega MDO PD-ja, ni pa nujno. Miro Eržen je povedal, da se 
prošnjo za sprejem društva formalno težko zavrne, s tem pa se meče slabo luč na PZS. Od mentorskega društva pa moramo nujno zahtevati 
poročilo o mentorstvu. Aldo Zubin je povedal, da ima društvo, ki nastane zaradi konfliktov določenih ljudi minimalno možnost za uspeh in 
dobro delovanje. Marija Kuhar je povedala, da je MDO PD Primorske proti, saj je ustanavljanje društev, ki nimajo nobenih drugih odsekov 
razen vodniškega, torej samo organizirajo izlete in koristijo poti in koče, ki jih s prostovoljnim delom vzdržujejo druga društva, nepošteno. 
Neprimeren je tudi povod za nastanek društva in sama večmesečna komunikacija – pranje umazanega perila v javnosti, ki meče slabo luč 
na celotno planinsko organizacijo. Manja Rajh je mnenja, da je sprejem zgolj formalen in verjame, da ni nujno, da bo novonastalo društvo 
delalo slabo. Dušana Plesničarja je predvsem zmotilo izražanje ustanovitelja društva, vendar nimamo možnosti za zavrnitev. Treba bo pa 
temeljito premisliti kako v naprej pri podobnih situacijah. Matej Planko je povedal, da so o tem govorili tudi na predsedstvu. Na to temo se 
bo organizirala delavnica pred skupščino, ki bo tudi uvod za spremembo in dopolnitev Statuta PZS. Jože Rovan je za konec povzel, da bo 
potreben temeljit razmislek, kako pristopat v takšnih situacijah in kakšna društva si PZS želi v bodoče v svojem krogu.

SKLEP 1/07-03-2019:   Upravni odbor PZS na podlagi 16. in 32. člena Statuta PZS sprejema Planinsko društvo Kozorog (Selnica ob 
Dravi), matična št. 4111915000 v članstvo Planinske zveze Slovenije. Za mentorsko društvo za dobo dveh let se določi Planinsko 
društvo Lenart, ki mora po 1 letu podati prvo mentorsko poročilo.
Sklep	je	bil	sprejet	(14	ZA,	4	proti	–	Mirko	Tovšak,	Danilo	Kete,	Marija	Kuhar,	Aldo	Zubin)

Ad. 7. Informacija o delovanju komisij  in odborov PZS 
Najav ni bilo.

Ad. 8. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora
Marija Kuhar je postavila vprašanje, zakaj so pogoji za izpolnitev pogojev za načelnika markacijskih odsekov tako strogi v primerjavi s 
pogoji načelnikov vodniških in turnokolesarskih odsekov. Zahteva se namreč tečaj markacista A in B kategorije. Načelnik KPP Bogdan 
Seliger je prebral pogoje za izpolnitev pogojev in pridobljeno znanje na vsakem tečaju, Jože Rovan pa je povzel, da je markacist A šolan za 
osnovna	dela	markiranja	na	terenu,	pri	tečaju	B	pa	dobi	še	dodatna	znanja	za	vodenje	odseka.		Če	nimaš	organizacijskih	veščin	v	sebi,	ti	
tudi tečaj B ni v veliko pomoč. 
RAZPRAVA: MARIJA Kuhar je mnenja, da ni nujno da ima oseba, ki dobro opravlja markiranje in druga dela na terenu, tudi v sebi orga-
nizacijske veščine. Tega se ne da priučiti. Nekdo drug je lahko odličen organizator, pa nima tečaja B. Tudi če ima društvo markaciste z A in 
B tečajem, ni nujno, da bo nekoga z B delo vodje odseka veselilo, bi pa drug z A tečajem to delo lahko opravljal kvalitetno. Strokovna dela v 
vsakem primeru opravljajo za to usposobljeni markacisti, ki jim seveda vodja odseka mora zaupati. Bogdan Seliger je vztrajal pri mnenju, 
da je potrebno poznati organizacijsko delo. Jožef Bobovnik je menja, da se ne bi smelo omejevati, kdo je lahko načelnik in kdo ne. Jože 
Rovan je s potrditvijo vseh prisotnih članov UO PZS podal priporočilo Komisiji za planinske poti, da v člen pravilnika za izpolnjevanje 
pogojev kategorije B vstavi besedo »praviloma«.

Ad. 13. Razno
Miro Mlinar je podal pobudo da se organizira ljudska iniciativa zaradi zamolčanega prispevka celotne planinske organizacije, katere 
predhodnica SPD je zgradila temelje današnjega planinskega in pohodniškega turizma in temelje varstva narave. Pri sprejemu novejše 
zakonodaje v Državnem zboru ni bilo razumevanja o umestitvi zaslug planinstva kot so: planinske poti in vzdrževanje, izobraževanja, ki 
jih izvaja PZS, planinsko gospodarstvo in predpisane takse. Vse to na občinskih ravneh vpliva na oteženo razumevanje razpisov in s tem 
izključevanje planinskih društev pri dodelitvi sredstev. Prostovoljstvo, ki ga izkazujemo na vseh ravneh in prispevek le tega družba zane-
marja.	Na	drugi	strani	pa	se	turizmu	daje	večjo	prednost	in	se	mu	namenja	sredstva	iz	proračuna	RS.	V	letu	2011	je	RS	namenila	za	podporo	
razvoja	turizma	preko	33	milijonov	EUR,	v	letu	2016	pa	že	47	milijonov	EUR.	Zaradi	navedenih	dejstev	in	nepriznavanja	zaslug	PZS	od	
strani države, bo potrebno pristopiti k ljudski iniciativi – peticija v kateri bi zahtevali delež sredstev v Proračunu RS za izvajanje planinske 
dejavnosti. Pobuda mora biti objektivna in podprta s korektnimi izračuni, kar nam pripada - PZS. RAZPRAVA: Jože Rovan mu je odgo-
voril, da že potekajo razgovori na več ministrstvih, če pa bo kaj uspešno pa za enkrat ne vemo. Manja Rajh  in Atila Armentano podpirata  
predlog Mira Mlinarja. Mira Eržena veseli, da se razmišlja v tej smeri, vendar se bo potrebno predhodno usklajeno dogovoriti, kakšni so 
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cilji, interesi in želje celotne PZS ter kaj bo prioriteta v teh zahtevah.  V Avstriji so iniciativo ustanovili, ker so jim skoraj prepolovili sredstva 
iz državnega proračuna, pri nas pa sploh še nič ne dobimo. Pri nas je prvi korak postaviti nivo, se pogovarjati, pripraviti enotno stališče in 
pripraviti programe. Uroš Kuzman je predlagal, da se za začetek pripravi vseslovenska enodnevna akcija npr. dan dela na planinskih poteh, 
da se ljudstvo sploh seznani s težavami s katerimi se srečujemo.
Miro Mlinar je postavil vprašanje, zakaj so evropska sredstva za usposabljanje vodnikov sedaj namenjena zaposlenim udeležencem. S 
tem so upokojenci zelo prikrajšani. Matej Planko mu je odgovoril, da je razpis trenutno namenjen zaposleni populaciji, pred tem pa so 
bili naklonjenih ogroženih skupinam – nezaposlenim. To so namenska sredstva in na to ne moremo vplivati, s tem lahko samo društvu 
pomagamo, da dobijo del sredstev za tečaje povrnjenih.
Mirko Tovšak je mnenja, da bi morala biti strokovna služba dosegljiva na telefon tudi takrat, ko ni uradnih ur (torek). Matej Planko mu je 
odgovoril, da se zahtevnejše delo, sestanki in izobraževanja lahko opravi le ko strank in telefonov ni, se pa vsekakor odzivamo na elektronsko 
pošto tudi izven uradnih ur. Ostali člani upravnega odbora so se strinjali s generalnim sekretarjem.
Miro	Eržen	je	za	konec	povedal,	da	bo	9.	7.	2019	srečanje	zamejskih	društev.

Seja	je	bila	končana	ob	18.55	uri.
Naslednja	seja	UO	PZS	bo	v	četrtek,	6.	6.	2019.

Zapisala:
Saša Sitar,
poslovna sekretarka PZS

Matej Planko,          Jože Rovan,
generalni sekretar PZS        predsednik PZS
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Zapisniki zborov komisij PZS v letu
Z A P I S N I K
Zbora Mladinskih odsekov pri Planinski zvezi Slovenije, ki je potekal v soboto, 
17.	novembra	2018,	v	ICZR	Ig,	z	začetkom	ob	14:00.	Pred	Zborom	sta	ob	10:00	potekali	dve	okrogli	mizi,	ena	o	Planinski	šoli	in	ena	o	
planinski orientaciji.

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

Prisotni: priloga k arhivskemu zapisniku

Dnevni red:
1.	Izvolitev	organov	Zbora	mladinskih	odsekov	in	izglasovanje	dnevnega	reda.
2.	Poročilo	verifikacijske	komisije.
3.	Sprejem	poslovnika	Zbora	Mladinskih	odsekov.
4.	Vsebinsko	poročilo	programa	dela	strokovnih	odborov	MK	PZS	za	leto	2018.
5.	Vsebinsko	poročilo,	delno	finančno	poročilo	in	program	dela	MK	PZS	za	leto	2019	ter	okvirni	program	dela	za	leto	2020.
6.	Poročilo	stališč	in	sklepov	z	okroglih	miz.
7.	Podelitev	priznanj	Mladina	in	gore.
8.	Podelitev	priznanj	mladinskim	voditeljem	2017.
9.	Razrešnica	organom	Mladinske	komisije	PZS.
10.	Volitve	organov	Mladinske	komisije	PZS	za	mandatno	obdobje	2018–2010.
11.	Razno.

Program	Zbora	MO	se	je	začel	ob	14:12.

1. Točka dnevnega reda: Izvolitev organov Zbora mladinskih odsekov in izglasovanje dnevnega reda.
Na predlog načelnice MK PZS je bilo soglasno izvoljeno delovno predsedstvo.

Glasovanje Sklep VSEBINA SKLEPA

Za: 33

1/18 Zbor MO imenuje Katarino Kadivec (PD Šmarna Gora) za delovno predsednico ter Blaža Erjavca (PD IMP Ljubljana) in Tima Peternela 
(PD Dovje-Mojstrana) za člana delovnega predsedstva.Proti: 

Vzdržani:

Sledila je potrditev dnevnega reda, ki je bil v skladu s pravilnikom MK PZS objavljen na spletnih straneh MK PZS in PZS.
Na predlog delovne predsednice je bil predlagani dnevni red soglasno potrjen.

Glasovanje Sklep VSEBINA SKLEPA

Za: 33

2/18 Zbor MO potrjuje predlagani dnevni red.Proti: 

Vzdržani:

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

Glasovanje Sklep VSEBINA SKLEPA

Za: 33

3/18
Zbor MO imenuje verifikacijsko komisijo v sestavi:

Predsednica Ana Suhadolnik (PD Borovnica) in člana Kaja Čeh (PD Ljutomer) in Matic Lampreht (PD Lovrenc na Pohorju); Katja Maček 
(PD Šentjošt) zapisnikarka zbora ter Barbara Bajcer (PD Velenje) in Ana Suhadolnik (PD Borovnica) overovateljici zapisnika.

Proti: 

Vzdržani:

2. Točka dnevnega reda: Poročilo verifikacijske komisije.
Izvoljena	verifikacijska	komisija	je	nato	podala	natančno	poročilo	glede	prisotnosti	in	sklepčnosti	Zbora	MO.	Od	80	registriranih	MO	je	bilo	na	
Zboru	MO	prisotnih	33	MO,	kar	je	42	odstotkov.	Ker	je	za	sklepčnost	potrebna	prisotnost	1/3	registriranih	odsekov,	smo	lahko	nadaljevali	z	Zborom.

3. Točka dnevnega reda: Sprejem Poslovnika Zbora mladinskih odsekov.
Predlagane	so	bile	spremembe	pri	6.	členu,	10.	členu	in	25.	členu	starega	poslovnika:	
•	 Iz	6.	člena	se	odstrani,	da	se	najava	Zbora	objavlja	v	Obvestilih	PZS,	ker	izhajajo	samo	občasno	in	niso	namenjena	najavam	Zborov;
•	 V	10	a.	člen	se	doda,	da	v	kolikor	je	Zbor	MO	nesklepčen,	se	Skupščini	PZS	v	potrditev	predložijo	programi	dela	in	poročila,	kot	so	bila	

predlagana za potrditev na Zboru MO;
•	 Popravi	se	25.	člen:	Poslovnik	o	delu	Zbora	MO	začne	veljati	takoj	po	sprejetju.

Jurček	Nowakk	je	podal	pripombo	na		popravek	10.	člena.	Pripombo	bo	obravnavala	pravna	služba	PZS.
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4. Vsebinsko poročilo programa dela strokovnih odborov MK PZS za leto 2018.
Poročilo o delu MK PZS je bilo razdeljeno na strokovne odbore ter na Programski svet PUS Bavšica.

Poročilo o delu Odbora za delo mladih je predstavila Ana Suhadolnik (namesto vodje odbora Nuše Verdev), Tina Arh, vodja Odbora za 
orientacijo, je predstavila delo svojega odbora, Barbara Bajcer je predstavila delo Odbora za delo z mladimi (namesto vodje odbora Janka 
Miheva) ter poročilo o Programskem svetu PUS Bavšica (namesto gospodarja PUS Bavšica Jureta Brečka). 
Posamezna poročila so priloga tega zapisnika.

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

Za: 33

4/18 Zbor MO je seznanjen in sprejema poročila posameznih odborov ter Programskega sveta PUS Bavšica.Proti: 

Vzdržani:

5. Točka dnevnega reda: vsebinsko poročilo, delno finančno poročilo in program dela MK PZS za leto 2019 in okvirni program za 
leto 2020.

Načelnica	MK	PZS	Barbara	Bajcer	je	predstavila	vsebinsko	in	finančno	poročilo	za	leto	2018	ter	program	dela	za	leto	2019	in	okvirni	pro-
gram	dela	za	leto	2020.	V	okviru	vsebinskega	poročila	je	Katja	Maček	podala	tudi	poročilo	o	svojem	delu	na	delovnem	mestu	mladinskega	
delavca v okviru »Javnega razpisa Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju«. Poročilo je priloga tega zapisnika. 

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

Za: 33

5/18 Zbor MO je seznanjen in sprejema vsebinsko in delno finančno poročilo MK PZS za leto 2018, plan dela za leto 2019 ter okvirni plan 
dela za 2020.Proti: 

Vzdržani:

6. Točka dnevnega reda: Poročilo stališč in sklepov okrogle mize
Vodja Odbora za orientacijo Tina Arh je poročala o okrogli mizi o planinski orientaciji. Pogovarjali so se o prenovi pravilnika o planinski 
orientaciji.	Okrogle	mize	se	je	udeležilo	9	udeležencev.	Predstavljen	je	bil	osnutek	predloga	pravilnika,	s	katerim	so	se	udeleženci	strinjali,	
dodali pa so še nekaj popravkov. Pravilnika bosta dva: vsebinski, ki bo določal pravila planinskih orientacijskih tekmovanj ter pravilnik za 
lige.	Pravilnik	za	lige	naj	bi	se	sprejel	že	pred	SPOT-om	2019.	Pred	sprejetjem	bo	gradivo	objavljeno	na	spletni	strani	MK	PZS,	mladinski	
odseki in planinska društva pa so vabljeni k podaji komentarjev.
Katja Maček je nato poročala še o okrogli mizi o programu Planinska šola,	katere	se	je	udeležilo	29	predstavnikov	mladinskih	odsekov.	
Katja Maček je predstavila svoje delo, ki ga je v povezavi s Planinsko šolo opravila kot mladinska delavka. Na okrogli mizi je bilo predvsem 
poudarjeno, da je potrebno pripraviti jasne usmeritve in cilje za delo z različnimi starostnimi skupinami ter invalidi. Izvajalci Planinske 
šole so bili pozvani tudi k izmenjavi gradiv, ki bi bila objavljena na spletni strani MK PZS (vsi so bili povabljeni, da zadeve pošljejo na naslov 
mladinska.komisija@pzs.si, s pripisom »Za Planinsko šolo«).

7. Točka dnevnega reda: Podelitev priznanj Mladina in gore 2018.
Priznanje Mladina in gore je prejel Nace Breitenberger iz PD Idrija, za življenjsko delo na področju planinstva. 
Nace še vedno aktivno in uspešno deluje v planinstvu in na drugih prostovoljskih področjih. Ob njegovem življenjskem jubileju ga je 
matično planinsko društvo predlagalo kot kandidata za najvišje priznanje Mladinske komisije.
Nace se je zahvalil za priznanje in izpostavil pomen dela z mladimi ter pomen ohranjanja interesa za planinstvo pri njih za obstoj in nadaljni 
razvoj planinstva.

8. Točka dnevnega reda: Podelitev priznanj mladinskim voditeljem 2017.
Priznanja	so	bila	podeljena	mladinskim	voditeljem,	ki	so	se	tečaja	udeležili	leta	2017.	Seminarja	se	je	udeležilo	15	udeležencev,	od	tega	je	
11	udeležencev	poslalo	seminarsko	nalogo.	Vse	naloge	so	bile	dobro	opravljene,	tečajniki	so	v	svojih	odsekih	opravljali	zanimive	naloge.	
Barbara	Bajcer,	vodja	tečaja,	je	izpostavila	seminarsko	nalogo	Barbare	Čibej	in	Andreja	Erjavca.	Za	temo	sta	si	izbrala	organizacijo	foto-
grafske razstave, kar je nova, sveža ideja, ki bo lahko navdih za prihodnje generacije mladinskih voditeljev, da razmišljajo tudi o morebitnih 
neobičajnih aktivnostih in s tem popestrijo delo odsekov.

Naziv mladinski voditelj so prejeli naslednji mladi:
•	 Timotej	Tušar,	PD	Idrija
•	 Tadej	Skok,	PD	Nova	Gorica
•	 Nina	Repnik,	PD	Fram
•	 Leto	Križanič	Žorž,	PD	Dovje-Mojstrana
•	 Klara	Kavčič,	PD	Idrija
•	 Luka	Jankovič,	PD	Snežnik	Ilirska	Bistrica
•	 Valentina	Govek,	PD	Nova	Gorica
•	 Žan	Cmok,	PD	Dramlje
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•	 Jakob	Čehovin,	PD	Nova	Gorica
•	 Barbara	Čibej,	PD	Idrija
•	 Andrej	Erjavec,	PD	Idrija

Točka dnevnega reda: Razrešnica organom Mladinske komisije PZS.

Aktualnemu vodstvu MK PZS je bila izglasovana razrešnica.
Glasovanje Sklep VSEBINA SKLEPA

Za: 33

6/18 Zbor MO razrešuje načelnico MK PZS ter člane IO MK PZS za mandatno obdobje 2016-2018.Proti: 

Vzdržani:

9. Točka dnevnega reda: Volitve organov MK PZS.
Volilna komisija v sestavi: predsednik Matej Ogorevc ter član Domen Strle, je že pred zborom pregledala prejete kandidature. Vse kandi-
dature so prispele do določenega roka ter so bile ustrezne. Zapisnik o pregledu kandidatur za organe MK PZS je bil objavljen na spletni 
strani MK PZS, poleg ostalih gradiv za Zbor. 
Ker se volilna komisija Zbora zaradi opravičljivih razlogov ni mogla udeležiti, je delovno predsedstvo predlagalo nadomestno volilno 
komisijo, ki je bila soglasno potrjena.

Glasovanje Sklep VSEBINA SKLEPA

Za: 33

7/18 Zbor MO potrjuje volilno komisijo v sestavi: predsednica Katarina Bončina (PD Idrija) ter član Leon Lojze Zamuda (PD Poljčane).Proti: 

Vzdržani:

Delo je torej prevzela volilna komisija, ki je zbranim predstavila potek glasovanja. 
Volitve	so	potekale	javno,	saj	je	bilo	prijavljenih	kandidatov	in	kandidatk	(10)	manj	kot	je	bilo	razpisanih	mest	(11).	Prisotni	kandidati	so	
se zbranim na kratko predstavili. 

Tudi volitve za mesto načelnika MK PZS so potekale javno, saj je na naslov MK PZS prispela samo ena kandidatura (Ana Suhadolnik, PD 
Borovnica). Tudi Ana se je predstavila občinstvu ter na kratko predstavila svoj volilni program. 
Po predstavitvi so delegati potrdili vse kandidate.

Glasovanje Sklep VSEBINA SKLEPA

Za: 33

8/18
Zbor MO potrjuje IO MK PZS v sestavi: Nika Čuk (PD Postojna), Katja Hren (PD Šmarna Gora), Blaž Erjavc (PD IMP Ljubljana), Katari-
na Kadivec (PD Šmarna Gora), Matjaž Dremelj (PD Vrhnika), Jure Pečak (PD Ljubljana-Matica), Leto Križanič Žorž (PD Dovje-Moj-

strana), Tim Peternel (PD Dovje-Mojstrana), Matic Lampreht (PD Lovrenc na Pohorju), Kaja Čeh (PD Matica Murska Sobota).
Proti: 

Vzdržani:

Glasovanje Sklep VSEBINA SKLEPA

Za: 33

9/18 Zbor MO potrjuje Ano Suhadolnik (PD Borovnica) za novo načelnico za mandatno obdobje 2018-2020.Proti: 

Vzdržani:

10. Točka dnevnega reda: Razno
Pod točko razno je bil omenjen oglas za študentsko delo na Planinski zvezi Slovenije.
Na koncu je zbrane pozdravil še Roman Ponebšek, podpredsenik Planinske zveze Slovenije, ki je v Predsedstvu PZS zadolžen za delo MK PZS. 
Najprej je pohvalil delo starega IO MK PZS in načelnice Barbare Bajcer, nato pa spodbudil k dobremu in kvalitetnemu delu še novoizvoljene. 
Izpostavil	je	pomembne	akcije	in	aktivnosti	za	naprej	ter	pomen	dela	in	druženja	mladih.	Čestital	je	tudi	novim	mladinskim	voditeljem.	
Ana Suhadolnik se je v imenu starega izvršnega odbora zahvalila Barbari Bajcer za opravljanje dela načelnice. Barbara Bajcer je prva, ki je 
delo načelnice opravljala kar dva mandata zapored. Zahvalili smo se ji s planinsko obarvanim darilom.
Barbara je zaključila z zahvalo za izkazano zaupanje in ponudila pomoč pri delu v MK za naprej. Povedala je, da se je pri delu veliko naučila 
in pridobila pomembne izkušnje. Novim članom želi veliko energije za delo.
Delovna predsednica Katarina Kadivec je Zbor uradno zaključila, zbrane pa povabila, naj ostanejo še na neformalnem druženju.
Zbor	smo	zaključili	ob	16:15.

Zapisnikarka: Katja Maček
Delovna predsednica: Katarina Kadivec
Overovateljica: Barbara Bajcer
Overovateljica: Ana Suhadolnik
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Z A P I S N I K
ZBORA PREDSTAVNIKOV VODNIŠKIH ODSEKOV PD 2018,
ki je bil v soboto, 24. 11. 2018, v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje 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	in	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	2018
6.	Razprava	o	poročilih
7.	Potrditev	sprememb	Pravilnika	vodnikov	PZS
8.	Prilagoditev	programov	usposabljanj	vodnikov	PZS	novemu	Zakonu	o	športu
9.	Poročilo	komisije	za	pripravo	volitev
10.	Odločanje	o	razrešnici	organov	VK	PZS
11.	Volitve	organov	VK	PZS	za	obdobje	2018–2022
12.	Predstavitev	dela	odbora	Planinstvo	za	invalide
13.	Objava	rezultatov	volitev
14.	Potrditev	programa	dela	in	finančnega	načrta	VK	PZS	za	leto	2019	ter	okvirnega	programa	dela	za	leto	2020
15.	Razno

Sklep 1/18: 
Zbor predstavnikov vodniških odsekov PD potrjuje predlagani dnevni red.

K 1. točki:
Načelnik Vodniške komisije PZS Franc Gričar je pozdravil navzoče in predlagal organe Zbora:

Delovno predsedstvo:  
Predsednik:  Jože Bobovnik  PD Fram
Član:	 	 Jože	Lekše	 	 PD	Lisca	Sevnica
Član:	 	 Husein	Djuherič	 	 PD	Velenje

Verifikacijska komisija:
Predsednik: Anita Mlinarič  PD Gornja Radgona
Član:	 	 Martin	Luzar	 	 Pohodniško	društvo	Novo	mesto
Član:	 	 Marko	Goršič	 	 PD	Podpeč-Preserje

Zapisnikarica:		 Katarina	Filipič	 			 PD	Cerkno

Overovatelja zapisnika:
Miha Pavšek PD Onger Trzin
Rudi Ambrož PD Radlje ob Dravi

Volilna komisija
Predsednik: Drago Metljak  PD Ljubljana-Matica
Član:	 	 Valentina	Posega	 	 PD	Postojna
Član:	 	 Matej	Ražen	 	 PD	Bled

Sklep	2/18:
Zbor predstavnikov vodniških odsekov PD potrjuje organe Zbora predstavnikov vodniških odsekov PD.

K 2. točki:
Predsednik PZS Jože Rovan in načelnik  Vodniške komisije 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. Vodništvo je 
vseživljenjski proces.

Priznanje	»častni	vodnik	PZS«	se	podeli	vodniku	PZS	za	izjemen	prispevek	na	področju	vodništva	in	je	poteklo	vsaj	30	let	od	njegove	prve	
registracije.

Priznanje »častni vodnik PZS« so prejeli:
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MDO DOLENJSKE IN BELE KRAJINE
1.	PROGAR	ANTON		 	 PD	KRKA	NOVO	MESTO

MDO KOROŠKE
1.	KADIŠ	FRANC	 	 PD	DRAVOGRAD

MDO LJUBLJANA
1.	DRAB	JOŽE	 	 PD	LJUBLJANA-MATICA

MDO PODRAVJA
1.	BOBOVNIK	IVAN	 	 PD	POLJČANE
2.	GAJŠEK	ZLATKA	 	 PD	POLJČANE
3.	MLINAREVIČ	ANTUN	 PD	PTUJ
4.	VRHOVŠEK	LEON	 	 PD	FRAM

MDO PRIMORSKE
1.	NABERGOJ	JURIJ	 	 PD	VIPAVA
2.	NAGLOST	OTON	 	 PD	VIPAVA

MDO SAVINJSKE
1.	ČANŽEK	VLADIMIR	 PD	GRMADA	CELJE
2.	ČREPINŠEK	SILVO	 	 PD	ŠEMPETER	V	SAVINJSKI	DOLINI

MDO ZASAVJA
1.	GRILC	ELKA	 	 PD	LISCA	SEVNICA
2.	LEVSTIK	JANEZ	 	 PD	LISCA	SEVNICA
3.	SVENŠEK	ANTON	 	 PD	LISCA	SEVNICA

MDO KAMNIŠKO BISTRIŠKI
1.	PERŠOLJA	ALEŠ	 	 PD	DOMŽALE
2.	PERŠOLJA	BORUT	 	 PD	DOMŽALE

Skupaj	je	bilo	podeljenih	16	priznanj	»častni	vodnik	PZS«

K 3. točki:
Predsednica	verifikacijske	komisije	je	podala	poročilo:	od	171	VO	PD	je	bilo	ob	12.28	prisotnih	78	predstavnikov	s	pravico	glasovanja,	
kar	je	45,61	%	in	je	več	kot	1/3.	Zbor	je	sklepčen	in	lahko	veljavno	sklepa,	dokler	je	prisotnih	vsaj	58	predstavnikov	s	pravico	glasovanja.	

Zapisnik verifikacijske komisije je priloga arhivskemu zapisniku.

K 4. točki:
Sklep 3/18: 
Zbor predstavnikov vodniških odsekov PD potrjuje Poslovnik o delu Zbora predstavnikov vodniških odsekov PD.

Sklep 4/18:
Zbor predstavnikov vodniških odsekov PD potrjuje, da se Poslovnik Zbora predstavnikov vodniških odsekov PD potrjuje na nasle-
dnjih zborih predstavnikov vodniških odsekov PD samo, kadar so spremembe Poslovnika.

K 5. točki: 
Poročilo	o	delu	VK	PZS	v	letu	2018	in	o	delu	strokovnih	odborov	je	bilo	predloženo	v	gradivu	za	Zbor.	Načelnik	VK	PZS	Franc	Gričar	je	
podal le nekaj dodatnih pojasnil. Izvedena je bila večina načrtovanih akcij, razen tečaja za višje kategorije, za katere ni bilo prijav, skoraj vsa 
licenčna	izpopolnjevanja	pa	so	bila	realizirana.	Tudi	v	letu	2018	je	teklo	sodelovanje	s	policijo	in	Slovensko	vojsko	v	preventivnih	akcijah.	
Bila je izvedena akcija v sodelovanju z Mladinsko komisijo PZS. Reševalo se je nekaj pritožb društev, vodilo nekaj disciplinskih postopkov, 
ki so v glavnem zaključeni, nekaj pa jih je še v teku.
Jože Bobovnik je dal poudarek na finančno poročilo, ki so ga prejeli na Zboru in v katerem so prikazani stroški in prihodki posameznih 
tečajev, kar izkazuje presežek dohodkov. Upoštevati pa je potrebno skupne stroške (priznanja, zavarovanje …), ki jih ni mogoče razdeliti 
na posamezne akcije.

K 6. točki:
V razpravi so sodelovali:
- Martin Šolar, podpredsednik PZS: Finančno poročilo po akcijah in tečajih izkazuje določen plus. Skupni stroški se naj razdelijo na 

posamezne akcije – naj se določi vnaprej in upošteva v kalkulaciji.
- Husein Djuherič, PD Velenje: Koliko prispeva Vodniška komisija za sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala?  Odgovor 

strokovne	sodelavke	PZS	Veronike	Susman:	8.550,00	€.
- Roman Ponebšek, podpredsednik PZS: gre za organizacijske stroške. Vsaka komisija mora nekaj prispevati za delovanje PZS.
- Mateja Grat, Savinjski MDO, PD Šmarje pri Jelšah: Kaj točno zajema cena tečaja: nastanitev, prehrana …, kaj so drugi stroški? Naj bo 

jasno določeno za naprej. Vodniki, kot strokovni kader PZS, upravičeno računamo na finančno podporo PZS.
-	 Feri	Kropec,	Savinjski	MDO,	PD	Vitanje:	Kaj	je	s	sklepi	3.1/17,	3.2/17,	3.3/17,	sprejetimi	na	Zboru	predstavnikov	vodniških	odsekov	

PD	leta	2017?	Je	bilo	finančno	poročilo	izdelano	v	zahtevani	obliki	in	objavljeno	na	spletni	strani?
Odgovor	je,	da	je	bilo	objavljeno	v	gradivu	za	skupščino	PZS	2018.
- Mateja Grat: PZS bi morala iz članarine pokriti skupne stroške komisij.
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- Jože Rovan, predsednik PZS: Imam izkušnje iz prejšnjega obdobja, vedno so morale komisije oddeliti del sredstev za delovanje skupnih 
služb. Tudi Komisija za turno kolesarstvo ima minus, tako kot VK, in ga počasi pokriva.  Kot predsednik se trudim vzpostaviti boljši 
odnos z državo, ki se do nas zelo mačehovsko obnaša. Imeli smo razgovor na Ministrstvu za gospodarstvo z ministrom Počivavškom 
ter državno sekretarko Evo Štravs Podlogar in si obetamo nekaj za planinske poti in mogoče za koče, saj s potmi in kočami tvorimo 
pomemben del turizma. Predsedstvo ne more delati čudežev, zdaj predstavlja velik problem še Korošica. Svetla točka se kaže pri sofi-
nanciranju usposabljanj s strani države, kar pa je spet močno zakompliciral novi Zakon o športu, po katerem vodnik ne obstaja in ga 
je treba spraviti v neke druge kategorije (alpinisti).

- Izabel Vadnal, PD Postojna, članica IO VK: Znano je, kako je nastal tako velik negativni saldo na Vodniški komisiji, ki trenutno znaša 
še	16.000	€.	Ko	ni	bilo	več	sredstev	ESS,	bi	se	morala	cena	usposabljanj	ustrezno	povišati,	kar	pa	takratno	vodstvo	PZS	ni	dovolilo,	zato	
bi moral ta minus biti skupen problem.  

Kot aktivna inštruktorica ugotavlja velik osip vodnikov od tečaja do zaključka in dela v društvu. Društva bi morala že med kandidati za 
usposabljanje opraviti selekcijo in dejansko poslati na tečaj resne kandidate, ki so v delu društva že preizkušeni in bodo tudi v naprej 
na razpolago društvu. Na tak način strošek usposabljanj ne bi bil izgubljen.

Sklep 5/17:
Zbor predstavnikov Vodniških odsekov PD potrjuje Poročilo o delu Vodniške komisije PZS in strokovnih odborov v letu 2018 ter 
delno finančno poročilo VK za leto 2018.  
ZA	je	glasovalo	68	predstavnikov,	PROTI	pa	10	predstavnikov	VO	PD.	Poročila	so	bila	sprejeta	z	večino	glasov.

K 7. točki:
Predlagane spremembe Pravilnika vodnikov PZS je predstavil Iztok Bokavšek.
1.	V	pravilniku	vodnikov	Planinske	zveze	Slovenije	se	v	drugem	odstavku	9.	člena	spremeni	besedilo	tako,	da	se	kratico	»AAS«	nadomesti	
s kratico »PZS«.
Sprememba 9. člena je bila sprejeta z večino glasov, 73 glasov ZA in 5 glasov PROTI.

2.	V	pravilniku	se	v	prvem	odstavku	19.	člena	spremeni	besedilo	tako,	da	se	za	besedilom	»31.	december	tretjega	leta«	črta	piko	in	se	jo	
nadomesti z vejico ter se nadaljuje z besedilom »leto v katerem so opravili izpit, pa ne«. 
Sprememba 19. člena je bila sprejeta soglasno.

3.	V	21.	členu	se	besedilo	četrtega	odstavka	dopolni	tako,	da	se	za	besedilom	»Ustrezno	zdravstveno	stanje	glede	na	zahtevnost	posamezne	
kategorije kandidat potrdi« doda besedilo »z ustreznim zdravniškim potrdilom (telesno in psihično)«.
V	živahni	razpravi	so	sodelovali	Dragica	Onič,	PD	Poljčane;	Peter	Zupanc,	PD	Mislinja;	Jurček	Nowakk,	PD	Moravče;	Mateja	Grat,	PD	
Šmarje	pri	Jelšah;		Vladko	Korže,	PD	Zavod	za	zdravstveno	varstvo	Celje;	Urška	Krek,	PD	Piran;	Martin	Luzar,	Pohodniško	društvo	Novo	
mesto; Roman Semenič,PD Iskra Ljubljana; Martin Šolar, podpredsednik PZS; Drago Metljak, PD Ljubljana-Matica;  Franc Kocbek, PD 
Miklavž; Husein Djuherić, PD Velenje; Janko Purkat, PD Krim. 
Sprememba 21. člena ni bila sprejeta. ZA je glasovalo 29 predstavnikov VO PD, PROTI je glasovalo 37 predstavnikov VO PD.

4.		V		27.	členu	se	za		četrtim	odstavkom	doda	nov,	peti	odstavek,	ki	se	glasi:	VPZS,	star	65	ali	več	let,	se	mora	za	podaljšanje	licence	udeležiti	
izpopolnjevanja VPZS in biti ves čas prisoten, ni mu pa potrebno aktivno sodelovati pri delu na terenu.
Sprememba je bila sprejeta z večino glasov: ZA je glasovalo 70, PROTI pa 8 predstavnikov VO PD.

5.	Pravilnik	začne	veljati	osmi	dan	po	objavi	na	spletni	strani	VK	PZS.	

Sklep 6/18: 
Zbor predstavnikov VO PD potrjuje  spremembe Pravilnika vodnikov PZS v čl . 9, 19, 27 in 5. Predlog spremembe 21. člena se ne 
sprejme.

K 8. točki:
Uvodno razlago je podal podpredsednik PZS Roman Ponebšek: Zaenkrat še ni kaj dosti pokazati. Bila je pripravljena shema, ki pa je bila 
zavrnjena tako s strani IO VK PZS kot tudi SOU PZS. Zakon zahteva enovitost v športni panogi – pod panogo alpinisti so turni kolesarji 
in	vodniki.	Zahtevata	se	dve	stopnji:	1.	stopnja		80	ur,		2.	stopnja	so	kategorije.	Te	programe	mora	verificirati	akreditacijska	komisija,	če	bo	
to uspelo, bodo lahko v naslednjem letu tekla izobraževanja.
Dragica	Onič:	v	letu	2019	ni	v	planu	izobraževanj,	koliko	vodnikov	bomo	s	tem	izgubili?	Ne	bi	kazalo	iti	kdaj	tudi	mimo	zahtev	zakona?
Roman	Ponebšek:	Če	hočemo	ostati	v	nekem	sistemu	in	računati	tudi	na	sofinanciranje	države,	se	pač	moramo	ukalupiti.
Jože	Rovan:	Ne	moremo	dopustiti,	da	gre	leto	naprej	brez	izobraževanja,	ne	moremo	dopustiti	izpada	cele	generacije.	V	1.	stopnjo	moramo	
na nekakšen način spraviti tečaj A in ga izvesti. Zdaj smo sofinancirani na občinskem nivoju. Zakon nas sili v neke skupne vsebine in ruši 
to, kar se že dolga leta izvaja. Treba bo pristati na kakšen kompromis in najti pot naprej.
Husein Djuherič: Kaj je PZS od zatečenega stanja uspela ubraniti v Zakonu o športu? 
Roman	Ponebšek:	Pravilnik	o	usposabljanju	strokovnih	delavcev	v	športu	govori	o	enovitosti	programa.	PZS	je	imela	prej	20	–	22	verifi-
ciranih programov. Vodništvo ni kot šport, ampak je strokovni naziv v športu. Rekreacija ni priznana kot šport. Znotraj športne panoge 
»alpinist« moramo najti sistemsko umestitev.
Marko Goršič: Kje je bila PZS v času sprejemanja Zakona o športu? Kako se bomo zdaj vpisovali v register strokovnih delavcev v športu?
Roman Ponebšek: Ja, bili smo pri sprejemanju Zakona, tri leta smo sodelovali, a rezultat je tak kot je. PZS ne more skupinsko vpisati vse 
kadre. Vsi se morajo sami vpisati v register.
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Borut Peršolja: Zakon je zelo natančna materija. IO VK je tako rešitev, kot je bila tu predložena, zavrnil, prav tako SOU. Licenc zakon ne 
predvideva, zato bo potrebno ubrati drugo pot. Rešitve, ki so bile prikazane na usklajevanju inštruktorjev v Kamniški Bistrici, so nespre-
jemljive in za nas škodljive. Graditi moramo vzporedni  sistem, ki je lahko le Zakon o gorništvu.  
Jože Rovan: Alpinizem je uvrščen pod tekmovalne športe, čeprav to ni. Z vidika financiranja se ga tretira kot tekmovalni šport in je prav, da 
tako ostane. Naš osnovni cilj je, da ohranimo tečaj A, naprej lahko rešujemo z moduli. Licenc zakon res ne predvideva, niso pa prepovedane. 
Miha Pavšek:  Morda pa je zdaj trenutek, da krenemo po svoji poti, da je zdaj »točka preloma«.
Jože Rovan:  Tudi druge športne zveze, predvsem smučarska, so zelo nezadovoljne z rešitvami Zakona o športu in skupaj bomo mogoče 
dosegli tudi spremembe.
Jože Bobovnik: najbolj pomembno je, da najdemo način, da lahko gremo z izobraževanjem naprej ter hkrati pripravljamo rešitve kot je 
bilo predlagano, tudi s pripravo Zakona o gorništvu.

K 9. točki:
Poročilo komisije za pripravo volitev je zaradi odsotnosti predsednika komisije Boruta Vukoviča podal član Drago Metljak: 
Na	razpis	za	zbiranje		predlogov	kandidatov	za	člane		organov	Vodniške	komisije	je	do	roka	prispelo	16	vlog:
I. za člana VK:

1.	Jožef	Bobovnik	 	 PD	Fram
2.	Marjana	Brezovšek,		 	 PD	Pohorje	Zgornja	Polskava
3.	Doroteja	Bokavšek	 	 PD	Ptuj
4.	Boris	Madon	 	 PD	Žirovnica
5.	Matej	Kocbek		 	 PD	Krka	Novo	mesto
6.	Katja	Žagar	 	 	 PD	Valentin	Stanič	Kanal
7.	Franc	Kemperle	 	 PD	Kamnik

II. za člane SOKR:
8.	Mitja	Plohl	 	 	 PD	Ruše
9.	Bojan	Pollak	 	 PD	Kamnik
10.	Stanka	Čoh	 	 PD	Oplotnica

III. za člane SOU:
11.	Matej	Ogorevc	 	 PD	Domžale
12.	Franc	Kemperle	 	 PD	Kamnik
13.	Jure	Brečko	 	 PD	Radeče
14.	Urša	Krek	 	 	 PD	Piran
15.	Klemen	Volontar	 	 PD	Jesenice
16.	Domen	Strle	 	 PD	Snežnik	Ilirska	Bistrica

Vse vloge so bile ustrezne in so prispele pravočasno.
Ker	do	roka	ni	prispela	nobena	vloga	za	načelnika	VK,	se	je	razpis	podaljšal	do	22.	10.	2018.

Do podaljšanega roka je prispela ena vloga  za načelnika VK:
1.	Franc	Gričar	 	 PD	Zagorje	ob	Savi

Vloga je bila ustrezna in je prispela pravočasno. Vlogi je bil priložen program. 

K točki 10:
Sklep 7/18:
Zbor predstavnikov VO PD soglasno potrjuje razrešnico organov VK PZS.

K točki 11: 
Kandidati	so	bili	uvrščeni	na	volilno	listo.	Volitve	so	bile	tajne.	Za	člane	IO	VK	je	bilo	7	kandidatov,	volilo	se	jih	je	6,	in	sicer	tako,	da	se	je	
obkrožilo številko pred imenom kandidata. 

K točki 12:
Delo	Odbora	Planinstvo	za	invalide	je	predstavil		vodja	Jurček	Nowakk.
IN je mednarodna oznaka za invalidnost, pomeni pa tudi INKLUZIJO, vključevanje.
Kategorije invalidnosti:
- Gibalno ovirani
- Osebe z motnjo v duševnem razvoju
- Gluhi in naglušni
- Slepi in slabovidni
- Dolgotrajno bolne osebe
- Osebe   z avtističnimi motnjami

V	letu	2017	je	bil	izdan	priročnik	INplaninec	ter	dnevnik	INplaninec,	pripravlja	se	učbenik.	Uspešno	je	bilo	izvedenih	več	usposabljanj.		
Odbor je dobil že dve priznanji – s strani OKS in AKS (andragoški). Zelo so ponosni, da so letos lahko izvedli akcijo »Gluhi strežejo v 
planinskih kočah«, ki je bila zelo dobro sprejeta, tako s strani osebja v kočah, kot s strani obiskovalcev.
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Plan: postavili bodo spletno stran, več akcij s slepimi, na petnajstih kočah bodo od maja do septembra stregli gluhi, izvedli bodo tri uspo-
sabljanja,	planirajo	11	pohodov	in	dva	tabora.

K točki 13:
Predsednik volilne komisije Drago Metljak je predstavil rezultate volitev.

Sklep 8/18:
Zbor predstavnikov vodniških odsekov PD potrjuje načelnika VK in člane IO VK PZS za mandatno obdobje 2018–2022 v sestavi:

Načelnik VK PZS:
FRANC	GRIČAR,	 	 	PD	ZAGORJE	OB	SAVI

Člani	IO	VK	PZS:
1.	JOŽEF	BOBOVNIK	 	 PD	FRAM
2.	DOROTEJA	BOKAVŠEK	 PD	PTUJ
3.	BORIS	MADON	 	 PD	ŽIROVNICA
4.	MATEJ	KOCBEK	 	 PD	KRKA	NOVO	MESTO
5.	KATJA	ŽAGAR	 	 PD	VALENTIN	STANIČ	KANAL
6.	FRANC	KEMPERLE		 PD	KAMNIK

K točki 14:
Franc	Gričar	se	je	zahvalil	za	zaupanje	in	na	kratko	podal	program	dela	za	naprej.	Za	2019	je	program	pripravljen	tako,	da	usposabljanj	
ne	bo,	če	ne	bodo	potrjeni	novi	programi.	Za	leto	2020	pa	je	postavljen	okvirni	program.	V	kolikor	bodo	programi	potrjeni,	je	želja,	da	se	
izpelje vsaj en tečaj A in  en tečaj B. Odpadli pa bodo deljeni tečaj A, tečaj D in G. Tudi v prihodnje se bo izvajalo skupne akcije z zunanjimi 
institucijami	-	s	policijo	in	vojsko.	Izvedena	bodo	vsa	licenčna	izpopolnjevanja.	Finančni	plan	za	2019	ne	predvideva	usposabljanj,	če	jih	
bo možno izvesti, bo potreben rebalans.

Sklep 9/18:
Zbor predstavnikov vodniških odsekov PD potrjuje program dela in finančni načrt VK PZS za leto 2019 in okvirni program dela za 
leto 2020.

K točki 15: 
1.	Registracija	vodniške	dejavnosti	se	bo	v	prihodnje	izvajala	preko	Naveze,	ko	bo	program	za	to	ustrezno	pripravljen.	Za	registracijo	v	letu	
2019	bo	PD	izpolnilo	obrazec	za	vse	aktivne	vodnike	(PD	bo	potrdilo	pogoj	aktivnosti	v	preteklem	letu).	Obrazec	bo	objavljen	na	spletni	strani.
2.	Razvid	strokovno	izobraženih	in	strokovno	usposobljenih	delavcev	v	športu:	potrebno	je	priložiti	diplomo	za	vsako	kategorijo.	Diplome	
izda strokovna služba PZS. Iz seznama vseh vodnikov se izbere aktivne. 
3.	V	nadaljevanju	razprave,	začete	pod	točko	8,	je	bil	sprejet	sklep:

Sklep	10/18:
Zbor predstavnikov vodniških odsekov PD je sprejel predlog, da se pripravi Zakon o gorništvu/planinstvu, ki bo podlaga za vzposta-
vitev/umestitev vodništva/planinstva v družbo ter za pridobitev sredstev za vse dejavnosti s strani države. Rok za pripravo Zakona 
je september 2019.
V pripravo zakona se morajo vključiti vse komisije PZS.

Zbor	predstavnikov	vodniških	odsekov		PD	je	zaključil	delo	ob	16.30.

Naslednji	zbor	predstavnikov	vodniških	odsekov	PD		30.	11.	2019.	

Zapisnikarica:       Predsednik delovnega predsedstva:
Katarina Filipič        Jožef Bobovnik

Overovatelja zapisnika:
Miha Pavšek,         Rudi Ambrož,
PD Onger Trzin       PD Radlje ob Dravi
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Z A P I S N I K
zbora KŠP za leto 2019

Vabljeni: 
•	 načelniki/predsedniki registriranih članov KŠP 
•	 člani IO KŠP, vodja Zbora sodnikov, vodja Zbora postavljavcev
•	 Jože Rovan - predsednik PZS
•	 Matej Planko – generalni sekretar PZS

Uvodna točka: 
•	 Preverjanje	prisotnosti	in	potrditev	sklepčnosti:	ob	štetju	je	bilo	ugotovljeno	da	je	prisotnih	21	članov	z	volilno	od	skupno	43	registri-

ranih društev – sklepčnost zagotovljena.
•	 Aleš	Pirc	je	predstavil	dnevni	red,	ki	ga	je	zbor	sprejel:	21	glasov	za,	nihče	proti,	dnevni	red	sprejet	kakor	je	bil	določen	na	vabilu.

Obravnava: 
1. Izvolitev delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, zapisnikarja in dveh overiteljev zapisnika zbora KŠP. Za zbor KŠP so bila 
predlagana naslednja delovna telesa:

Predsedstvo:
•	  Aleš Pirc

Verifikacijska komisija:
•	 Andrej Horvat
•	 Tomaž Seliškar

Overitelja zapisnika:
•	 Tjaša Kosič
•	 Marko Pogačar

Zapisnikar: 
•	 Urban Primožič

SKLEP 1: 
Sestava delovnih teles je bila potrjena soglasno z 21 glasovi za in 0 proti.

2. Akcijsko in finančno poročilo za leto 2018.
Vsebinsko	in	finančno	poročilo	je	predstavil	strokovni	sodelavec	Tomo	Česen.
Glavni poudarki akcijskega poročila:
•	 Dobro	izpeljana	tekmovanja	za	državno	prvenstvo.	Pohvalil	je	novozgrajeno	plezalni	center	v	Celju	in	dobro	organizirano	državno	

prvenstvo za hitrost in težavnost.
•	 Dobro izpeljano tekmovanje za svetovni pokal v Kranju.
•	 Izjeme uspeh članske reprezentance, tako z vidika Janje Garnbret, Jerneja Krudra in Gregorja Vezonika kot tudi iz vidika ekipnega 

uspeha. 
•	 Dobro delo mladinske reprezentance s številnimi uspehi mladincev in udeležbo na mladinskih OI.
•	 Usposabljanje v okviru katerih je bilo izveden izpit za športne plezalce, inštruktorje, sodnike in opremljevalce plezališč.
•	 Izpeljana šolska športna tekmovanja.
•	 Sklad OSP, ki je uspešno deloval na področju opremljanja slovenskih plezališč.

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, SREDSTVA SPONZORJEV, INTERNA SREDSTVA med katerimi so prihodki s strani 

izobraževanj, tekmovanj, licenc, registracij in članarin ter OSTALO)
•	 V	letu	2018	je	KŠP	poslovalo	pozitivno,	to	velja	tako	za	člansko	in	mladinsko	reprezentanco.	S	strani	LŠP	in	FŠ	je	prišlo	več	sredstev	od	

predvidenih. Mladinska reprezentanca je s strani OKS prejela še dodatna sredstva za udeležbo na mladinskih OI. Preostala neporabljena 
sredstva	(cca.	10.000,00	EUR)	se	prenesejo	v	leto	2019

SKLEP 2: 
Akcijsko in finančno poročilo za leto 2018 sta bila sprejeta z naslednjim rezultatom:
			ZA:	20
			PROTI:	1	
			VZDRŽANI:	0

3. Akcijski in finančni načrt za leto 2019
Načrt	aktivnosti	in	finančni	načrt	za	2019	je	predstavil	strokovni	sodelavec	Tomo	Česen.
   Glavni poudarki iz razprave:
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•	 Zaradi	še	neznanih	rezultatov	iz	razpisa	FŠ		in	LPŠ	je	bil	finančni	načrt	narejen	na	podlagi	prejetih	sredstev	iz	leta	2018,	zato	bo	ob	
znanih rezultatih narejen rebalans predstavljenega finančnega načrta.

•	 Načrt	aktivnosti	za	leto	2019	je	narejen	na	podlagi	načrta	aktivnosti	iz	leta	2018	in	zajema	vse	dejavnosti,	ki	so	bile	izvedene	v	preteklem	
letu.	V	letošnjem	letu	bo	v	Celju	prvič	organizirano	tudi	tekmovanje	v	kombinaciji	po	olimpijskem	formatu.	Letošnja	sezona	je	namreč	že	
izborna	za	udeležbo	na	OI	2020	v	Tokiu.	Državno	prvenstvo	v	Celju	bo	tako	pomemben	dogodek	tudi	z	vidika	medijske	prepoznavnosti.

•	 V načrtu je organizacija šolskih tekem in opremlljanja slovenskih plezališč.
•	 Organizacija izobraževanja skladno z novim pravilnikom, ki ga je v nadaljevanju predstavil Matevž Bizjak.
•	 Registracija in umestitev paraplezalcev v sistem OKS. Letos bosta za paraplezalce organizirani dve tekmi: svetovno prvenstvo in eno 

master tekmovanje.
•	 Aleš Pirc je pozval vse klube, da začnejo aktivneje delati na področju vključevanja paraplezalcev v programe plezalnih vadb.

V	vmesnem	času	se	je	pridružil	še	en	član.	Skupno	je	bilo	prisotnih	22	članov	od	43	registriranih	društev.

SKLEP 3: 
Načrt aktivnosti in finančni načrt za leto 2019 sta bila sprejeta z naslednjim rezultatom:
				ZA:	21
				PROTI:	1
				VZDRŽANI:	0

4. Nadomestne volitve za člane IO KŠP
Do prvega roka za oddajo kandidatur za člane IO KŠP, se je prijavil samo en kandidat. Zato se je rok za oddajo kandidatur podaljšal za en 
teden.	V	tem	času	so	prispele	še	3	kandidature.	Skupaj	so	bile	torej	prejete	4	kandidature.	Kandidati,	ki	so	se	prijavili	na	razpis

Glasovanje je potekalo anonimno. Rezultati glasovanja:
•	 Andrej	Kokalj:	 15	glasov
•	 Boštjan	Potočnik:	 6	glasov
•	 Nejc	Potrebuješ:	 16	glasov
•	 Blaž	Rant:		 	 9	glasov

Dva glasova nista bila dodeljena nobenemu kandidati.

V	vmesnem	času	sta	se	pridružila	še	dva	člana.	Skupno	je	bilo	prisotnih	24	članov	od	43	registriranih	društev.

SKLEP 4:
Na podlagi glasovanja sta nova člana IO KŠP postala Andrej Kokalj in Nejc Potrebuješ. 

5. Državno prvenstvo za tekoče leto (Tekmovalni pravilnik, licence, štartnine, koledar,..)
Tomo	Česen	je	predstavil	glavne	spremembe	tekmovalnega	pravilnika	za	DP	za	leto	2019:
•	 Pri	balvanih	se	članske	kvalifikacije	izvajajo	po	IFSC	sistemu	kvalifikacij	na	pogled.
•	 Zaradi slabe udeležbe tekmovalcev kategorije mladinci/mladinke na podelitvi, se tekmovanje zaključi že po prvem krogu. Rezultati 

po kvalifikacijskem krogu so tudi končni rezultati. Podelitev se izvede takoj po zaključku kvalifikacijskega kroga.
•	 Hitrostno tekmovanje, mlajše kategorije: Tekmovalci mlajših kategorij imajo možnost enega nepravilnega štarta, za razliko od srednjih 

in starejši, kjer napačen štart pomeni diskvalifikacijo. Smeri za mlajše kategorije se postavijo tik pred tekmovanjem, tako da jih vsi 
tekmovalci prvič plezajo na uradnem treningu pred štartom.

•	 Miha	Hribar	je	predlagal,	da	se	na	balvanih	uvede	plavajoča	kvota(5,6,7).	S	tem	se	prepreči,	da	se	v	primeru	delitve	mest	v	finale	uvrsti	
preveliko število tekmovalcev.

•	 Tomaž Seliškar je izpostavil problem pritožb, ker tekmovalci, trenerji in starši ne poznajo višin posameznih oprimkov. V pravilnik se 
vključi člen, ki priporoča, da se po zaprtju izolacijske cone na oglasno desko obesi skica z označenimi višinami oprimkov.

•	 Članarina	KŠP	za	2019:	Višina	članarine	KŠP	2019	se	ne	spremeni	in	ostane	pri	110,00	EUR.
•	 Licence	DP	za	2019:	Višina	licenc	za	tekmovalce	za	DP	2019	se	ne	spremeni:	48,00	EUR	podaljšanje	in	50,00	EUR	za	nove	člane.
•	 Štartnine	DP	za	2019:	Višina	štartnin	se	za	leto	2019	ne	spremeni:	17,00	EUR	na	tekmo	za	vse	kategorije.	

 
SKLEP 5: 
Predlagane spremembe tekmovalnega pravilnika, licenc, štartnin in članarin se sprejmejo z naslednjim rezultatom:
				ZA:	24
				PROTI:	0
				VZDRŽANI:	0

6. Novi pravilnik o usposabljanju KŠP
Glavni poudarki iz razprave:
•	 Aleš Pirc pove, da je bila zadnja verzija programov usposabljanja z vključenimi vsemi spremembami potrjena tudi s strani ministrstva.
•	 Matevž Bizjak, vodja izobraževanja predstavi glavne spremembe novega pravilnika. Predstavi prehode iz starih na nove nazive. Skladno 

z novim pravilnikom bodo posamezniki s pridobitvijo naziva Vaditelj športnega plezanja imeli kompetenco za izvajanje in spremljanje 
procesa športne vadbe v vseh pojavnih oblikah športnega plezanja. Posameznik s pridobitvijo naziva Trener športnega plezanja poleg 
vseh pristojnosti vaditelja dobi tudi kompetenco za načrtovanje in organizacijo športnih vadb.
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SKLEP 6: 
Predlagani pravilnik o izobraževanju se sprejme z naslednjim rezultatom:
				ZA:	24
				PROTI:	0
				VZDRŽANI:	0

7. Razno
Glavni poudarki iz razprave:
•	 Štefan Wraber predstavi delovanje sklada OSP. Veliko plezališč se je opremilo v preteklem letu, še več se bo delalo v letošnjem letu. 

Največji poudarek bo na primorskih plezališčih, kjer so plezališča tudi najbolj obremenjena. V lanskem letu so začeli z akcijo tečaj-
niških	5	€,	s	katero	spodbujajo	društva,	da	prispevajo	po	5	€,	na	vsakega	tečajnika.	V	letošnjem	letu	bodo	poskusili	pridobi	sredstva	
tudi s strani podjetij.

•	 Aleš Pirc pove, da bo v letošnjem letu KŠP ponovno organiziral seminar za sodnike. Izpostavil je problem pomanjkanja sodnikov, 
predvsem za tekmo PDK. Pozval je vsa društva, da znotraj svojih klubov spodbudijo člane, da se udeležijo seminarja.

•	 Aleš	Pirc	je	izpostavil	problem	društev,	ki	pozabijo	na	obnovitev	članstva	v	KŠP.	KŠP	bo	zato	v	prihodnje	2	tedna	pred	rednim	Zborom	
KŠP poslala opomine klubom, ki ne bodo poslali vloge za registracijo pri KŠP.

•	 Jure	Golob	predstavi	kratko	poročilo	s	skupščine	IFSC	v	Tokiu.

Zapisnikar: Urban Primožič

Overovitelja:
Tjaša Kosič       Marko Pogačar
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Z A P I S N I K
zbora načelnikov Komisije za alpinizem,
ki	je	bil	v		sredo	13.	marca	2019,	ob	18.	uri	v	prostorih	Planinske	zveze	Slovenije,	Ob	železnici	30a,	Ljubljana.	sred13.	marca	2013,	ob	16.30	
uri v prostorih Domžalskega doma v Domžalah. v sredo, 

Predavanje	Črta	Zavašnika	o	pravni	odgovornosti	alpinistov	in	interni	pravilniki	v	primeru	kazenskih	postopkov.

Predlog za vzorčni pravilnik za alpinistične odseke preko KA PZS.

Uvodne besede načelnika IO Komisije za alpinizem Peter Bajec. Trenutek tišine posvečen vsem, ki so izgubili življenje v gorah.

Ad1/ Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja, overovatelja zapisnika ter verifikacijske komisije.

Načelnika IO KA, Peter Bajec, je predlagal izvolitev delovnega predsedstva v sestavi:
Matjaž Šerkezi – predsednik zbora
Jure Prezelj (AO PD Kamnik) in Tomislav Aurednik (AK IMPOL Sl. Bistrica) – člana zbora

Sklep 1.1.:
Zbor je soglasno potrdil delovno predsedstvo v sestavi:
Predsednik zbora – Matjaž Šerkezi.
Člana	zbora	–	Jure	Prezelj	(AO	PD	Kamnik)	in	Tomislav	Aurednik	(AK	IMPOL	Sl.	Bistrica)

Predsednik zbora Matjaž Šerkezi je predlagal še ostala delovna telesa:
Matjaž Šerkezi – zapisnikar,
Rok	Zaletel	(AO	PD	Železničar)	in	Marko	Fabčič	(AO	PD	Vipava)	–	overovatelja	zapisnika,
Danilo Sedej (PK Idrija) – verifikacijska komisija.

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

Prisotni načelniki oz. namestniki odsekov/klubov:  glej prilogo!

Ostali prisotni:
Člani	IO	KA:	Peter	Bajec,	Miha	Habjan,	Matic	Košir,	Jasna	Pečjak,	Alen	Marinović	in	Oto	Žan.
Strokovni sodelavec Matjaž Šerkezi.

Verifikacijska	komisija	je	poročala,	da	je	od	40	registriranih	odsekov	/	klubov	zastopanih	na	zboru	26.	
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	2018,
5.	finančno	poročilo	za	leto	2018,
6.	plan	dela	za	2019	in	2020,
7.	finančni	plan	za	2019,
8.	razno.

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

Ad 3/ Pregled realizacije sklepov zadnjega zbora načelnikov
Zapisnik	zbora	načelnikov	z	dne	20.	3.	2018	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		20.	marca	2018		je	bil		soglasno	sprejet.
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Ad 4/ Poročilo o delu  v letu 2018
Alen Marinović izpostavi, da naj načelniki ocenijo ali so res njihovi kandidati primerni za izpit za alpiniste in naj preverijo prijavnice, saj 
je kar nekaj prijav, ki ne ustrezajo pogojem. Nivo znanja se je tekom let dvignil.

Sklep 4.1.:
Poročilo	o	delu	KA	v	letu	2018	je	bilo	soglasno	sprejeto.

Ad 5/  Finančno poročilo za leto 2018
Poročilo, ki je priloga zapisnika je predstavil  in obrazložil Matjaž Šerkezi. 

Sklep 5.1.:
Finančno	poročilo	za	leto	2018	je	bilo	soglasno	sprejeto.

Ad 6/  Plan dela za 2019 in 2020
Peter Bajec
V letnem času bosta organizirana dva tabora – v tujini in doma. Organiziralo se bo druženje članov SMAR in perspektivnih alpinistov. 
Udeležili	se	bomo	mednarodnega	srečanja	BMC.

Izpostavi projekt Slovenske stene. SMAR izvaja izmenjave s tujimi alpinisti. Ideja je tudi, da bi bile izmenjave na splošni ravni. KA dolguje 
še	zbornik	Slovenski	alpinizem	2011-2012.

Izpostavi izbor najuspešnejših alpinistk in alpinistov. Izbor počasi dobiva na pomenu. Letos je bil dobro obiskan. 

SMAR	ima	v	letu	2019	glavno	akcijo	odpravo	v	Zanskar,	Indija.	
Okrogla miza v okviru festivala gorniškega filma o vrtanju v slovenskih stenah. Bila so soočena različna mnenja in ideje. Pohvala Mihi 
Habjanu za organizacijo. Potrebno bo narediti zaključke. Nadzor je praktično nemogoč, gre bolj za etično vprašanje in zrelost. 

Z okroglimi mizami se bo nadaljevalo. Ideja o drytoolingu v naših stenah, etika o (ne)opravljenih vzponih.

Nadaljevalo se bo tudi s posveti z načelniki. Dvakrat letno na določeno temo kot je npr. Odgovornost v alpinizmu itd.

Sklep 6.1.:
Zbor	načelnikov	je	potrdil	plan	dela	KA	za	leto	2019	in	2020.

Ad 7/ Finančni plan za leto 2019
Finančni plan je priloga zapisnika.

Sklep 7.1.:
Finančni	plan	za	leto	2019	je	bil	soglasno	potrjen.

Ad 8/ Razno
Rok	Zaletel	(AO	PD	Železničar)	opomni	na	ažurnost	sporočanja	kadar	se	zaseda	z	lokacijami	določeno	plezališče	v	okviru	alpinistične	šole.

Zbor	načelnikov	je	bil	zaključen	ob	18.50	uri.

Zapisnikar: Matjaž Šerkezi, strokovni sodelavec PZS

Overovatelja zapisnika:                                                                                                                
Rok	Zaletel	(AO	PD	Železničar)	in	Marko	Fabčič	(AO	PD	Vipava)

Peter Bajec, načelnik IO KA PZS
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Z A P I S N I K
ZBORA MARKACISTOV
ki	je	bil	v	petek,	22.	3.	2019,	v	avditoriju	Izobraževalnega	centra	za	zaščito	in	reševanje,	na	Igu

Pred	zborom	markacistov	ob	16.	uri	je	Bogdan	Seliger	vodil	delavnico	za	načelnike	markaciste.
Evidentiranje	prisotnih	je	potekalo	med	15:30	in	17.00	uro.	Seznam	prisotnih	je	priloga	zapisnika.

Zbor	je	ob	17:15	pozdravil	načelnik	Komisije	za	planinske	poti	Planinske	zveze	Slovenije	(KPP),	Bogdan	Seliger.	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: Igor Mlakar, PD Bovec,
član: Janko Šeme, PD Kranjska Gora .
Verifikacijska komisija:
predsednik: Marko Artič, PD Boč Kostrivnica,
član:	Stane	Starešinič,	PD	Črnomelj.
član: Albert Furlan, PD Nova Gorica.
Zapisnikarica: Katarina Kotnik, Strokovna sodelavka PZS, 
Overovatelja zapisnika:
Štefka	Šebalj	Mikše,	PD	Cerknica,
Bojan Šifrar, PD Sovodenj.

Drugih predlogov ni bilo.

Sklep 1/2019: 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.

Marko	Artič	je	prebral	zapisnik	verifikacijske	komisije.	Verifikacijska	komisija	je	na	osnovi	31.	člena	Pravilnika	Komisije	za	planinske	poti	
PZS	zbrala	število	prisotnih	delegatov	na	Zboru	2019	in	ugotovila	naslednje:	od	skupno	135	glasov	za	odločanje	je	na	današnjem	zasedanju	
navzočih	69	glasov	ali	51	%.	V	skladu	z	31.	členom	pravilnika	KPP	je	prisotnih	več	kot	polovica	glasov	za	odločanje,	zato	zbor	predstavnikov	
markacijskih odsekov lahko začne z delom.

Sklep 2/2019: Zbor markacistov ugotavlja, da je zbor sklepčen in lahko nadaljuje delo.
Sklep je bil soglasno sprejet.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:
1.	Poročilo	o	delu	KPP	v	letu	2018	(splošno	in	po	odborih)
2.	Plan	dejavnosti	2019,	(splošno	in	po	odborih)
3.	Razprava	po	poročilih	in	o	planu
4.	Pozdravi	gostov
5.	Dokumentacijski	sistem	(informacija)
6.	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 3/2019: Prisotni potrjujejo predlagan dnevni red zbora markacistov za 22. marca 2019.
Sklep je bil soglasno sprejet.

AD. 1 Poročilo o delu KPP v letu 2018 (splošno in po odborih)
Predsednik	DP	je	k	besedi	povabil	načelnika	KPP,	Bogdana	Seligerja,	da	poda	poročilo	o	delu	KPP	v	letu	2018.

Bogdan Seliger je povzel poročilo, ki so ga delegati prejeli v sklopu gradiv za zbor. Še enkrat se je Korošcem zahvalil za odlično organizacijo 
Dneva slovenskih markacistov. Izpostavil je sestanek na Kalniku, kjer so komisije za planinske poti Hrvaške, Srbije in Slovenije poskušale 
določiti skupna izhodišča na področju usposabljanja in označevanja planinskih poti, zabeležile skupna napotke za označevanje planinskih poti.

AD. 2 Plan dejavnosti 2019, (splošno in po odborih)
Načelnik	KPP,	Bogdan	Seliger	je	povzel	podrobni	plan	dela	KPP	za	leto	2019,	ki	so	ga	delegati	prejeli	v	gradivu	za	zbor.
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AD. 3 Razprava po poročilih in o planu
K razpravi so se prijavili:

Ljubo Pišek, PD Mercator s temo manjkajočega finančnega poročila, ki letos ni bil del gradiva. Delegati si ga lahko ogledajo v obvestilih 
pred skupščino, ki so že bila razposlana na planinska društva.

Marjan Mally s temo usposabljanj, pravočasnim objavljanjem razpisa in kaj narediti glede staranja markacistov. Odgovor je bil, da je bil 
pravočasno	objavljen	letošnji	razpis	,	že	decembra	2018	in	naj	bi	tudi	v	prihodnje	bil	objavljen	pravočasno.	Na	tečajih	po	novem	programu	
je bilo do sedaj veliko mladih.

Hriberšek, PD Kum Trbovlje s temo roka za oddajo poročila skrbnika. Odgovor: Rok je določen z Zakonom o planinskih poteh in se ne 
more	spremeniti.	Sezona,	ki	se	jo	beleži	v	poročilo	zato	traja	od	1.	decembra	prejšnje	leto	do	konca	novembra	tekočega	leta.

Stane	Starešinič,	PD	Črnomelj	predlaga,	da	bi	imeli	markacisti	enak	način	poročanja	kot	imajo	vodniki.	Odgovor:	način	poročanja	je	vezan	
na planinske poti in kataster, zato bo potrebno počakati na nov sistem, ki bo predstavljen v nadaljevanju zbora.

Marko	Artič,	PD	Boč	Kostrivnica,	je	želel	vedeti	ali	je	v	planu,	da	se	organizira	tečaj	za	markacista	kategorije	C.	Vodja	OTV,	Igor	Mlakar	je	
izpostavil,	da	se	na	akcijah	tehnične	skupine	išče	potencialne	kadre	za	vodenje	tehničnih	akcij,	ki	bi	pristopili	na	tečaj	C.	Ko	jih	bo	dovolj,	
bo ODKP predlagal OU KPP, da razpiše tečaj.

Sklep 4/2019: Finančno poročilo KPP je del gradiva za zbor markacistov.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Sklep 5/2019: Zbor markacistov se strinja s podanim poročilom o delu Komisije za planinske poti in ga potrjuje.

Sklep je bil soglasno sprejet.

Sklep 6/2019: Zbor markacistov potrjuje predlagan program KPP za leto 2019.
Sklep je bil soglasno sprejet.

AD. 4 Pozdravi gostov
Predsednik DP je besedo predal gostom. Vabilu se je odzval Jože Rovan, ki je v pozdravu izpostavil, da verjame, da se vlogo markacista v 
društvih čuti. Pohvalil je skupne akcije, kot način, da odbori za markaciste zaživijo in se poti obnovijo. Planinske poti in koče so naša ključna 
infrastruktura, vendar bolj potrebujemo poti kot koče in so zato poti vse bolj obremenjene. Turizem in FŠO žal ne prispevajo veliko. Pritiska 
se na državo, da bi dobili sistemski vir financiranja. Pozdravil je organizacijo tečaja kategorije A, ki pritegne več mladih in zadostuje za delo 
na lahkih poteh in je dovolj kratek. Vsako PD rabi tudi markacista kategorije B, najmanj zaradi del z motorno žago. Podal je informacijo o 
dogovarjanju na področju postavljanja usmerjevalnih tabel na križanjih planinskih poti in državnih cest. Omenil je PlanGIS, geografski 
informacijski sistem, ki se ga vzpostavlja za potrebe celotne PZS. Vseboval bo tudi Kataster planinskih poti in bo temelj, na katerem bomo 
zgradili tudi elektronsko poročanje in druga orodja za delo markacistov. Projekt SPP je izpostavil kot eden največjih uspehov in apeliral, 
da dajo markacisti med svojimi potmi SPP na prvo mesto. Povedal je, da so problemi s kočami, saj niso dovolj zasedene. Markacisti lahko 
pomagajo	tako,	da	vzorno	uredijo	poti,	ki	vodijo	do	koč	in	obudijo	vezne	poti.	Od	leta	1978,	ko	se	je	začela	strojna	nadelava	poti,	ni	bila	
še niti ena nesreča posledica naših slabih varovanj. Kljub temu tehnična skupina nujno potrebuje pomladitev, zato je povabil, da se mladi 
pridružijo njegovi akciji čez Prag. PZS si želi planinska društva, ki imajo vse tri osnovne dejavnosti: vodnike, markaciste in mlade, saj le 
tako lahko prispevajo svoj del. Meni, da je markacist vse bolj spoštovan, morajo pa se načelniki markacistov za to tudi zavzeti kot člani 
upravnega odbora PD.

AD. 5 Dokumentacijski sistem (informacija)
Temo je predstavila Petra Pergar, načelnica markacistov PD Moravče, članica Odbora za dokumentacijo in kataster planinskih poti. In-
formacijski	sistem	naj	bi	zajemal	vsa	poročila,	ki	jih	je	potrebno	oddajati	na	PZS.	Želja	je	tudi,	da	se	v	to	že	vključi	poročilo	z	ogledne	ture,	
pregled poti pred začetkom sezone in poročilo z akcije, ki bi se na koncu avtomatično vključi v poročilo. V sistem bi vključili tudi sezname, 
ki se sedaj sproti spremljajo. To so podatki o odsekih planinskih poti in njihovih skrbnikih, o markacistih s podatki o veljavnosti licence in 
kategoriji, o stanju na poteh in informacijah s terena, o zaporah planinskih poti, o poizvedbah glede katastra planinskih poti, o spremembah 
kategorizacije, o planinskih obhodnicah in začasnih ter trajnih akcijah itd. Vse te informacije so vezane na planinske poti, ki so že zabele-
žene v digitalno obliko v Katastru planinskih poti, sedaj pa moramo najti sistem, ki bo uporabniku prijazen in bo omogočal nadgradnjo 
za naše delo, ki vključuje varovala, usmerjevalne table, vpisne knjige itd. V sistem je potrebno vključiti primerne podlage in baze, ki bodo 
vključevale vse potrebno in omogočajo uporaben prikaz. Poročilo akcije bo potrebno vpisati zgolj osnovne podatke. Ko izberemo pot, 
se avtomatično izpišejo osnovni podatki o tem. Dodati bo možno tudi nekaj slik. Sistem naj bi deloval tudi na telefonu in bo predstavljal 
dobro izhodišče za vključevanje mladih v delo markacistov.

Marko Artič, PD Boč-Kostrivnica, je zanimalo kdaj bo začel sistem funkcionirati. Jože Rovan je razložil, da je izvajalec že izbran, tj. Lju-
bljanski urbanistični zavod, in upa, da se bo osnovni sistem zagnal do septembra.

AD 6. Razno
AD	6.1.	Maksimiljan	Kotnik,	PD	Dravograd
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se je zahvalil za vso pomoč in opravljeno delo na Dnevu slovenskih markacistov na Koroškem. Podal je predlog, da bi bil lahko načelnik 
markacistov v PD Markacist kategorije A. Predlog je že prej oddal OPP Koroške, vendar to ni storil v roku navedenem v vabilu. Predlog 
sklepa se nanaša na spremembo

18.	člena	Pravilnika	Komisije	za	planinske	poti.	Obravnava	tega	predloga	ni	mogoča,	ker	mora	biti	sprememba	pravilnika	v	obravnavi	vsaj	
30	dni	pred	zborom.	Kljub	temu	se	je	o	predlogu	razpravljalo.	Bogdan	Seliger	je	izpostavil,	da	se	tečaj	za	markacista	kategorije	A	ne	more	
primerjati s tečajem za vodnika kategorije A. V obsegu, ki je bistveno krajši od »primerjalnega« pri vodnikih, dobijo markacisti znanja za 
osnovno	urejanje	planinskih	poti,	medtem,	ko	za	vodenje	odsek	nimajo	ustreznih	znanj.	Za	tečaj	B	je	trenutno	prijavljenih	le	5,	kar	pomeni,	
da ni interesa za učenje nalog kategorije B in s tem tudi za načelnika.

Janko Šeme je izpostavil, da načelnik opravlja, ne le dela z dokumentacijo in organizacijo, temveč tudi mentorska dela, tudi tehnično vodi 
akcijo,	ne	more	biti	nekdo	star	16	let.	Izpostavil	je	bojazen,	da	bodo	tako	neizkušenega	markacista	predsedniki	izkoriščali,	kar	bi	privedlo	
do razvrednotenja strokovnega dela markacista. Načelnik tudi skrbi za nabavo, med drugim tudi z zaščitno opremo in opremo za varo-
vanje, s čimer se markacist še ni niti srečal. Opomnil je, da je potrebno predlog spremembe pravilnika najprej temeljito pretehtati znotraj 
strokovnih organov KPP in izvršnem odboru KPP ter pripraviti strokoven predlog. Pravilnik je namreč podlaga za ostale akte in učni načrt, 
ki bi ga je posledično potrebno spremeniti.

Igor Mlakar je izpostavil, da je potrebno paziti, da se ne krši ustaljeno proceduro, da se markacistom ne bo izpodbijalo kredibilnost. Načelnik 
markacist mora imeti neko avtoriteto v PD, ta pa pride z strokovnim znanjem in izkušnjami. Skrbi ga kaj se bo zgodilo, če se bo spustilo 
na prenizki nivo. Zaradi pritiska društev in OPP, da se tečaj skrajša, odpravi pripravništvo in da se ukrepa, da med markaciste pride več 
mladih,	je	bil	zasnovan	sitem	usposabljanja	kot	je	sedaj.	Markacist	A	je	lahko	oseba	stara	16	let,	zaradi	česar	potrebuje	dovoljenje	staršev.	
Sprašuje se, kdo bo nosil odgovornost, če do česa pride pri načelniku, ki ni polnoleten. Pohvalil je ekipo, ki je zaslužna, da je tečaj A lepo 
zaživel. Opozoril je inštruktorje in načelnike, da je zdaj na njih, da spodbudijo člane, da se tečajev udeležijo. Potrebno je pripraviti tečaje 
naprej po zastavljenem programu, da vidimo kako celoten sistem funkcionira in nato preučiti njegovo učinkovitost. Nihče ne oporeka, da 
markacist A lahko dela v društvu določena organizacijska dela, ki mu ga PD zaupa, ne more pa imeti funkcije načelnika, ker je potrebno, 
izkušenim markacistom dati določeno priznanje za njihove izkušnje in opravljeno delo.

Jože Rovan je razložil, da se je tema že obravnavala na zadnjem upravnem odboru PZS in da so bili dokaj naklonjeni temu, da bi bil markacist 
A lahko načelnik, vendar kljub temu je bil na koncu sprejet sklep, da upravni odbor PZS priporoča KPP, da razmisli o dikciji: priporoča 
se, da ima načelnik odseka vsaj B kategorijo. Komisija je sicer suverena, da sama najde rešitev, ki pa se ne more obravnavati prej kot na 
naslednjem zboru, zaradi česar je zadeva za eno leto zamrznjena.

Stane	Starešinič,	PD	Črnomelj	predlog	popolnoma	podpira,	hkrati	da	se	spodbuja,	da	se	gre	naprej	na	B	tečaj,	saj	so	markacisti	že	tako	stari,	
da bodo v PD lahko ostali brez načelnika.

Daniel  Hengelman,  tajnik  MDO  Podravje  predlaga,  da  se  sprejme  kompromis,  da  je  vodja markacijskega odseka in organizacijski 
vodja akcije lahko markacist A kategorije, tehnični vodja akcije pa naj bo najmanj markacist B kategorije.
O predlogu se ni glasovalo.

AD	6.2.	Daniel	Hengelman,	tajnik	MDO	Podravje
se	je	spraševal	ali,	kot	nekdo,	ki	je	že	delal	v	tehnični	skupini,	mora	opraviti	100	ur	tečaja	za	markacista	kategorije	C,	če	želi	zopet	sodelovati	
v tehnični skupini.

Igor	Mlakar	je	razložil,	da	je	tečaj	za	kategorijo	C	namenjen	markacistom,	ki	bodo	prevzeli	vodenje	najzahtevnejših	tehničnih	akcij.

Janko	šeme	je	izpostavil,	da	tečaj	kategorije	C	krije	in	organizira	KPP	za	tiste,	ki	jim	lahko	zaupa	vodenje	tehnične	akcije.	Da	pridejo	do	
točke, ko lahko prevzamejo samostojno vodenje akcije pa potrebujejo veliko ur prakse ob podpori mentorja.

AD	6.3.	Marko	Artič,	PD	Boč	Kostrivnica,	vodja	OPP	Savinjske
predlaga, da se poročilo markacistov odda v obliki kot je zdaj, da je vsem razumljivo in sicer le enkrat,

31.	decembra,	v	elektronski	obliki.	O	predlogu	se	ni	razpravljalo.

AD	6.4.	Janez	Piskar,	PD	Tržič
meni, da mora imeti vsaka planinska pot svojo številko in ne razume, kako je zdaj lahko oštevilčen vsak odsek. Številčenje se mora dobro 
preučiti preden se vzpostavi.

Ljubo Pišek, PD Mercator trdi, da je bil star sistem dober, sedaj pa ima vsaka pot ime namesto številke.

Igor Mlakar, PD Bovec je kot bivši načelnik KPP razložil, da je KPP sprejela sklep, da planinska pot teče od izhodišča do križišča z drugo 
planinsko potjo, od tod do neke koče, vrha ali sedla in se ne sme deliti, kot dela Stritar. Naredil je veliko za kataster, pa tudi za turiste, ne 
razume se pa za kaj. KPP ni imela besede pri tem. Bogdan Seliger je povedal, da je IO KPP (prejšnje sestave) zamrznil številčenje, dokler 
ne bo jasno, kako bi se to uredilo. Imajo pa odseki vsak svojo oznako.
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AD	6.5.	Marjan	Mally,	OPP	Podravja
je pozdravil, da je zbor markacistov vsakič na drugem koncu Slovenije in predlagal, da se s tem nadaljuje.
O predlogu se ni razpravljalo.

Za konec je delovni predsednik vse povabil na Dan slovenskih markacistov, ki bo na prvo soboto v juliju. Zahvalil se je za udeležbo in 
zaključil	zbor	ob	18:40.

Zapisala:  Predsednik delovnega predsedstva:
Katarina Kotnik  Boštjan Gortnar

Overovatelja zapisnika:

Štefka Šebalj Mikše

Bojan Šifrar 
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Z A P I S N I K
ZBORA ODSEKOV ZA VARSTVO GORSKE NARAVE
Zbor odsekov za varstvo gorske narave (v nadaljevanju Zbor OVGN), je potekal v soboto, 16. marca 2019, ob 15:15. uri, v Domu kulture 
Nazarje.

Ad 1.
Evidentiranje	prisotnosti	je	potekalo	od	15:45	do	16:15.

Ad 2.
Marijan Denša, načelnik KVGN, je pozdravil vse delegate in ostale udeležence Zbora. Po zvokih planinske himne je zbrane nagovoril 
Marko Slapnik, poznavalec kulturne in naravne dediščine in interpretator narave, predstavil je delo in utrinke iz življenja Robanovega Jože.

Marijan Denša je nato predstavil predlog organov Zbora:
Delovno predsedstvo: Sabina Francek Ivović – OPD Koper, predsednica; Andreja Borštner – PD Zabukovica, članica; Janez Senica – PD 
Slovenj Gradec, član.
Verifikacijska komisija: Olga Kržan – PD Brežice, predsednica; Viktor Ratajc – PD Liboje, član; Milan Matko - PD Nazarje, član.
Zapisnikarka: Katja Maček – sodelavka PZS.
Overovateljici zapisnika: Alenka Krajnc – PD Nazarje; Jožica Jegrišnik – PD Polzela.

SKLEP 1/2019: Zbor OVGN potrjuje delovne organe Zbora v predlagani sestavi.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 3.
Delovna predsednica Sabina Francek Ivović 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.	Pozdravi	gostov
5.	Poročilo	verifikacijske	komisije
6.	Poročilo	o	delu	KVGN	in	finančno	poročilo	KVGN	za	leto	2018
7.	Predstavitev	predloga	programa	dela	in	finančnega	načrta	KVGN	za	leto	2019	in	okvirnega	programa	dela	za	2020
8.	Podelitev	diplom	dr.	Angele	Piskernik
9.	Razno

SKLEP 2/2019: Zbor OVGN potrjuje dnevni red v predlagani obliki.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 4.
Pozdravno pismo Irene Mrak, podpredsednice PZS, ki se Zbora zaradi drugih obveznosti žal ni mogla udeležiti, je v njenem imenu prebrala 
Asja štucin, PD Tržič.
V pismu je Irena pozdravila zbrane, pohvalila njihovo delo na področju varovanja narave in poudarila pomembnost ozaveščanja ljudi o 
pomenu varovanja občutljive gorske narave zaradi vse večjih pritiskov nanjo. Za konec je vsem zaželela lepo druženje na Zboru, obilo lepih 
trenutkov v gorski naravi ter premišljenih posegov vanjo.
Zbrane je pozdravil in nagovoril še Matej Pečovnik, župan Občine Nazarje. Vsem se je zahvalil za opravljanje poslanstva na področju 
varovanja narave ter jih spodbudil za delo še naprej. Nato je predstavil Občino Nazarje.
Med gosti je bil tudi Jože Melanšek, predsednik Naravovarstvene zveze Smrekovec, ki je vse pozdravil v imenu zveze in vsem zaželel dobro 
počutje. Povedal je, da je njihova zveza v lanskem letu prejela diplomo dr. Angele Piskernik in že vnaprej čestital vsem, ki bodo diplomo 
prejeli letos.
Opravičila sta se Manja Rajh (Savinjski MDO PD) ter Marjan Ostruh (predsednik PD Nazarje).

Ad. 5.
Predsednica verifikacijske komisije, Olga Kržan,	je	predstavila	poročilo	glede	verifikacije	zbora.	Na	zboru	je	bilo	prisotnih	56	delegatov	
od	109	planinskih	društev	z	odsekom	za	varstvo	gorske	narave.	To	predstavlja	51,4  % in komisija ugotavlja, da je zbor sklepčen, saj je za 
sklepčnost	potrebnih	vsaj	37	glasov.	

Ad 6.
Marijan Denša je predstavil poročilo o delu KVGN v letu 2018 ter finančno poročilo KVGN za leto 2018. Poročili sta v prilogi.
Povedal	je,	da	je	bilo	opravljenega	veliko	dela.	Povedal	je	tudi,	da	je	varuhov	gorske	narave	in	gorskih	stražarjev	skupaj	okoli	1000,	kar	je	
lepa številka. 
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Omenil je, da kar nekaj lanskih tečajnikov še ni zaključilo usposabljanja (niso pripravili seminarske naloge), preveriti je potrebno, zakaj 
pride do tega. Denša se je zahvalil tudi za vse opravljene tečaje za GS.
Angleška različica zgibanke »V naravi smo samo gostje« bi morala biti na voljo v vseh kočah.
Ogromno delo je bilo opravljeno pri čiščenju Triglavskih podov.

Sklep 3/2019: Zbor odsekov VGN potrjuje Poročilo KVGN in finančno poročilo KVGN za leto 2018.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 7.
Marijan Denša je predstavil Program dela in finančni načrt KVGN v letu 2019 in okvirni program dela KVGN v letu 2020.
Sabina Francek Ivović je predstavila letošnji tečaj za VGN. Marijan Denša je dodal, da so v vsebine tečaja uvedli več praktičnih vsebin, pozval 
je društva, naj poskrbijo, da bo za tečaj zadostno število prijav, dobro bi bilo, da bi se tečaja udeležilo čim več mladih.
Načelnik je povabil na dogodek »Dan slovenskih planincev«, na Lisco, na stojnico KVGN (Vesela planinska šola in predstavitev dela ko-
misije) ter na srečanje inštruktorjev varstva gorske narave, ki bo potekalo v okviru dogodka.
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.	V	letu	2018	smo	opozarjali	upravljalce	planinskih	koč	k	skrbnemu	
ravnanju z vodo ter na problematiko ceste na Mangartsko sedlo. 
V	letu	2019	smo	pripravili	novinarsko	konferenco	o	ogroženih	rastlinskih	vrstah.
Prenovili bomo učbenik Narava v gorskem svetu, Dušan Klenovšek je sprejel uredništvo. 
Denša je pozval k povezovanjem odsekov za VGN. 
Predstavil	je	še	finančni	načrt	za	leto	2019	in	okvirni	program	dela	KVGN	za	leto	2020,	ki	je	v	osnovi	enak	programu	dela	za	2019.
Na koncu je zaželel še varen korak na vseh poteh.

Sklep 4/2019: Zbor odsekov VGN potrjuje program dela KVGN 2019 ter se seznanja s finančnim načrtom za 2019 in okvirni program 
dela KVGN 2020.
Sklep je soglasno sprejet.

Ad 8. Podelitev diplom dr. Angele Piskernik. Prejemniki diplome so:
•	Jožica	Jegrišnik,	PD	Polzela
•	Zdenko	Kupčič,	PD	Dravograd
•	Stanka	Ogorevc,	PD	Brežice
•	Danica	Padjan,	PD	Vrelec	Rogaška
•	Maksimiljan	Senica,	PD	»Bricnik«	Muta
•	Miro	Strosar,	PD	Nova	Gorica.

Ad 9.
Sabina Francek Ivović se je še enkrat zahvalila za zaupanje in povabila mlade in ostale člane planinskih društev, da pridejo na tečaj za 
VGN, ker je podmladek nujno potreben.

Marijan Denša se je zahvalil vsem prisotnim in še posebej gostom ter vse povabil, da še kdaj obiščejo Nazarje.

Zbor	se	je	zaključil	ob	17:30.

Zapisala: Katja Maček l.r. Predsednica delovnega predsedstva: 
Sabina Francek Ivović l.r.

Overovateljici zapisnika: 
Alenka Krajnc l.r.  Jožica Jegrišnik l.r.
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Z A P I S N I K
zbora načelnikov Komisije za gorske športe
ki	je	bil	v		sredo,	13.marca	2019	ob	17.	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

PRISOTNI KLUBI REGISTRIRANI PRI KGŠ (od 11 registriranih)
TTSO	Jezersko,	TSK	LiMa,	AO	Domžale,	AO	Železničar

OSTALI PRISOTNI
Tomo	Česen	(strokovni	sodelavec	KGŠ)

Dnevni red:
1.	Izvolitev	delovnega	predsedstva,	zapisnikarja	in	overovatelja	zapisnika	ter	verifikacijske	komisije,	
2.	sprejem	predlaganega	dnevnega	reda,
3.	poročilo	o	delu	v	letu	2018
4.	finančno	poročilo	za	leto	2018
5.	razrešitev	dosedanje	načelnice	KGŠ	in	IO	KGŠ	ter	volitve	novega	načelnika	KGŠ	in	IO	KGŠ
6.	plan	dela	za	2019
7.	finančni	plan	za	2019
8.	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
Rok	Zaletel	(AO	Železničar)

Jasna Pečjak (PD Domžale) – zapisnikar
Milan Šenk (TTSO Jezersko) in Robert Pritržnik (TSK LiMA) – overovatelja

Verifikacijska komisija – predsedstvo Zbora

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 2018
Strokovni	sodelavec	Tomo	Česen	je	na	kratko		podal	pregled	dela	za	leto	2018.

Sklep 3.1.:
Zbor	je	soglasno	potrdil	poročilo	o	delu	v	letu	2018

Ad 4/ Finančno poročilo za leto 2018
Strokovni	sodelavec	Tomo	Česen	je	razložil	porabo	finančnih	sredstev	za	leto	2018.

Sklep 4.1.:
Zbor	je	soglasno	potrdil	finančno	poročilo	za	leto	2018

Ad 5/ Razrešitev dosedanje načelnice KGŠ in IO KGŠ ter volitve novega načelnika KGŠ in IO KGŠ
Dosedanja načelnica Jasna Pečjak se je zahvalila vsem za pomoč pri dosedanjem delu in potem je Zbor soglasno razrešil dosedanjo sestvo 
IO KGŠ. Za nove volitve se je Zbor odločil, da potekajo javno. 

Na razpis za nove volitve je prišlo do roka šest kandidatur – ena za načelnika in pet za člane IO KGŠ in sicer:

Robert Pritržnik, TSK Lima, načelnik
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Manca Dolenc, PD Domžale, član
Jasna Pečjak, PD Domžale, član
Breda Bibič, APD Kozjak Maribor, član
Milan Meglič, GRS Tržič, član
Milan Šenk, PD Jezersko, član

Zbor je soglasno potrdil vse kandidate.
 
Ad 6/ Plan dela za 2019
Sklep 6.1.:
Plan	dela	KGŠ	za	leto	2019	je	bilo	soglasno	sprejeto.

Ad 7/  Finančni plan za 2019
Strokovni	sodelavec	Tomo	Česen	je	na	kratko	predstavil	finančni	plan	za	leto		2019.	Ob	tem	je	poudaril,	da	sredstva	iz	javnih	financ	še	niso	
znana. Ko bodo znana, bo KGŠ na osnovi znanih sredstev pripravila rebalans finančnega plana in ga dala v potrditev UO PZS.

Sklep 7.1.:
Zbor	je	soglasno	potrdil	finančni	plan	za	2019	oziroma	odločitev		glede	rebalansa	za	2019.

Ad 8/  Razno
Dana je bila pobuda, da bi za prihodnje leto opravili formalno registracijo klubov/odsekov pri KGŠ.

Zbor	načelnikov	je	bil	zaključen	ob	18.00	uri.

Zapisnikar: Jasna Pečjak, načelnica KGŠ

Overovatelj zapisnika:                                                                                                                
Milan Šenk (TTSO Jezersko)  Robert Pritržnik (TSK LiMA) 
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Z A P I S N I K
zbora turnih kolesarjev Komisije za turno kolesarstvo,
ki	je	bil	v		torek	12.	marca	2019,	ob	17.	uri	v	prostorih	Planinske	zveze	Slovenije,	Ob	železnici	30a	v	Ljubljani.	Pričetek	zbora	ob	17.00	uri.

Uvodne besede načelnika Komisije za turno kolesarstvo PZS Atile Armentano. Prisotne pozdravi v novih prostorih PZS.

Ad 1/ Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja, overovatelja zapisnika ter verifikacijske komisije.

Načelnik KTK, Atila Armentano, je predlagal izvolitev delovnega predsedstva v sestavi:
Matjaž Šerkezi – predsednik zbora
Uroš Ribič in Tomaž Penko – člana zbora

Sklep 1.1.:
Zbor je soglasno potrdil delovno predsedstvo v sestavi:
Predsednik zbora – Matjaž Šerkezi.
Člana	zbora	–	Uroš	Ribič	in	Tomaž	Penko.

Predsednik zbora Matjaž Šerkezi je predlagal še ostala delovna telesa:
Matjaž Šerkezi – zapisnikar,
Aldo Zubin – verifikacijska komisija.

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

Prisotni načelniki oz. namestniki odsekov/klubov:  glej prilogo!

Ostali prisotni:
Jože Rovan – predsednik PZS
Strokovni sodelavec Matjaž Šerkezi.

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

Dnevni red:
1.	Evidentiranje	prisotnosti	(od	16:45	do	17:00	ure).
2.	Izvolitev	organov	zbora	turnih	kolesarjev.
3.	Pregled	in	potrditev	dnevnega	reda.
4.	Pozdravi	vabljenih.
5.	Poročilo	verifikacijske	komisije.
6.	Poročilo	načelnika	KTK	o	delu	komisije	med	obema	zboroma	(marec	2018	-	marec	2019)	in	finančno	poročilo,	razprava	o	poročilu.
7.	Predstavitev	programa	komisije	za	leto	2019	in	2020,	razprava	o	programu.
8.	STKP	v	enem	dnevu	–	predstavitev	glavnega	dogodka	KTK	PZS	v	letu	2019.
9.	Organizacija	turnokolesarskih	taborov	–	tokrat	malo	drugače.
10.	Razno.

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

Ad 4/ Pozdravi vabljenih
Jože Rovan, predsednik PZS pozdravi prisotne in je vesel, da je »dvorana« polna. Pozove, da vsak skuša čim bolj pomagati načelniku IO 
KTK. Izpostavi nov Zakon o športu, ki je stvari postavil na glavo. O STKP-ju sporoči prisotnim, da se premika prepočasi in da je potreben 
človek, ki bo stvar peljal naprej s krogom sodelavcev. Ugotavlja, da gredo stvari v pozitivno smer in da je s strani društev vsako leto manj 
nerazumevanja	in	da	se	počasi	dosega	sožitje,	kar	je	predvsem	zasluga	TKV.	CAA	sprejema	e-kolesa	v	pozitivnem	smislu.	Sožitje	obojega	
je dobrodošlo.

Ad 5/ Poročilo verifikacijske komisije
Verifikacijska	komisija	je	poročala,	da	je	od	29	registriranih	odsekov	/	klubov	zastopanih	na	zboru	29.	
Delovni	predsednik	je	ugotovil,	da	je	zbor	sklepčen.	Zbor	je	začel	z	delom.	Vseh	prisotnih	vodnikov	je	45.

Ad 6/ Poročilo načelnika IO KTK PZS o delu komisije med obema zboroma (marec 2018 - marec 2019) in finančno poročilo, razprava 
o poročilu.
Poročilo je bilo poslano vsem načelnikom odsekov.
Poročilo je priloga zapisnika.
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Povzel ga je Atila Armentano in izpostavil:
•	 Uvedene	so	bile	manjše	spremembe	pri	vodenjo	KTK.	
•	 V	prvem	tromesečju	je	bila	izvedena	konsolidacija	dela	IO	KTK	in	razdeljene	naloge	po	različnih	področjih.	
•	 Posodobljeni	so	bili	programi	usposabljanja	TKV.	
•	 Izveden	je	bil	program	šole	turnega	kolesarstva	z	razlogom,	da	se	turno	kolesarstvo	približa	vsem	skupinam.	
•	 Izpostavi	Gašperja	Venca	in	Francija	Razpeta	za	vzorno	ureditev	STKP	v	Zasavju	(32	delovnih	dni),	ki	je	kot	vzorčen	primer	kako	se	

da stvari urediti z dobro organizacijo in koriščenjem lokalnih virov.
•	 Izvedena	je	bila	jesenska	skupna	tura	na	Notranjskem.	Pomladanska	skupna	tura	je	bila	uradno	odpovedana	zaradi	slabega	vremena.	
•	 V	septembru	2018	je	bil	izveden	sestanek	skrbnikov	STKP,	kjer	so	bile	podane	smernice	STKP.	Projekt	STKP	je	ogromen	projekt,	ki	

prerašča okvirje predhodno postavljene ekipe. Oblikoval se je predlog, da se oblikuje intervencijska ekipa na slovenskem nivoju, ki 
bo v primeru, da določen odsek STKP ne bo imel skrbnika ali skrbnik ne bo možen sam zanj skrbeti, bo prosil intervencijsko ekipo za 
določeno delovno akcijo.

•	 Pri	usposabljanju	za	TKV	je	bila	manjša	sprememba	–	pripravniki	za	TKV	I	nimajo	več	petih	pripravniških	tur	znotraj	treh	let.	Sedaj	
imajo eno turo znotraj enega leta skupaj z licenciranim mentorjem. Dvignile so se zahteve za izvedbo. Mentor izda svoje mnenje o 
pripravniku. Izkušnje so zelo pozitivne.

•	 Izveden	je	bil	mentorski	seminar	na	katerem	se	je	razpravljalo	o	vsakem	pripravniku,	ki	je	bil	na	izpitni	turi	za	TKV	I.	Vabilo	TKV,	da	
se vključijo v proces usposabljanja za mentorje.

Turnokolesarski vodniki in pripravniki:
Naziv Št. vodnikov Št. pripravnikov Neaktivni Skupno število
TKV I 126 74 40 240
TKV II 37 0 8 45

163 74 48 285

Planinska društva s turnokolesarsko dejavnostjo:

Vprašanje glede pripravnikov, ki jim je potekel pripravniški staž in kako je z njimi glede usposabljanja TKV. 
Odgovor Atile Armentano: Posreduje se naj prošnja na komisijo, ki se bo obravnavala in podal ustrezen odgovor posamezniku.

Odgovor na vprašanje zakaj se je šlo samo na eno izpitno turo in dvignilo nivo: na osnovi zbranih podatkov se je ugotovilo, da je velik 
usip in da je učinkovitost bistveno boljša pri eni izpitni turi znotraj enega leta.

Atila	Armentano,	načelnik	IO	KTK	PZS	je	predstavil	finančno	poročilo.	Na	koncu	leta	je	bilo	stanje	-43,65	€,	kar	je	uspeh	komisije,	saj	je	
bilo	leto	poprej	stanje	cca.	-2000	€.
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Sklep 6.1.:
Poročilo		o		delu	IO	KTK	PZS	v	letu	2018	in	finančno	poročilo	za	leto	2018	sta	bila	soglasno	potrjena.

Ad 7/  Program dela za leto 2019 in 2020 in finančni plan 2019
Programa dela in finančni plan, ki so priloga zapisnika je predstavil in obrazložil Atila Armentano.
•	 Razmišljanje	o	Zakonu	o	planinstvu,	ki	bi	bil	poseben	zakon	za	planinsko	dejavnost	s	skupnim	imenovalcem	usposabljanj,	skrbi	za	

poti, planinske infrastrukture itd.
•	 Šola	turnega	kolesarstva	je	velik	potencial	za	odseke	in	v	primeru,	da	ti	potrebujejo	pomoč,	se	naj	obrnejo	na	KTK	PZS.
•	 Obnovitveni	seminar	bo	prvi	vikend	v	septembru	2019.
•	 Dan	urejanja	planinskih	poti	bo	20.	4.	2019	–	mednarodna	akcija	»Take	care	for	your	trails«.	KTK	bo	pristopila	k	sodelovanju	in	spod-

budila	člane	TK	odsekov,	da	se	20.	aprila	udeležimo	akcije	in	uredimo	poti.	Vodja	akcije	bo	Uroš	Ribič.
•	 STKP	v	enem	dnevu	bo	1.	6.	2019.	Promocija	STKP	in	promocija	turnega	kolesarstva	v	Sloveniji.	Akcija	bo	medijsko	podprta.	41	etap	

bo prevoženih na isti dan. Vabilo velja vsem TKV. Nosilec akcije je Karmen Razlag.
•	 TK	tabori	Bela	Krajina	in	Kočevje	–	dva	podaljšana	vikenda	v	območjih,	ki	niso	toliko	oblegani	s	strani	turnih	kolesarjev.

Sklep 7.1.:
Programa		dela	IO	KTK	PZS	za	leto	2019	in	2020	in	finančni	plan	za	leto	2019	so	bili	soglasno	potrjeni.

Ad 8/ STKP v enem dnevu – predstavitev glavnega dogodka KTK PZS v letu 2019.
V	enem	dnevu	se	prevozijo	vse	etape	STKP	(41).
Na vsaki etapi prevzame vodenje en TKV, ki je tudi vodja ture. Izbere si tudi svojega pomočnika.
Etapo napove kot organizirano skupno turo preko strani KTK PZS in preko svojih kanalov.
O napovedi ture obvesti KTK, ki usklajuje zasedenost etap.
Na turi se zbirajo informacije o stanju odseka, fotografije zanimivih krajev, dokumentiranje interesnih točk z gps – om (gostilne, muzeji, 
gradovi, razgledne točke, prenočišča, kmečki turizmi). Gre za zahteven projekt – predvsem dobiti vodnike.

Ad 9/  Organizacija turnokolesarskih taborov – tokrat malo drugače.
Tabori bodo razpisani kot večdnevne ture – podaljšani vikendi.
Predvidena sta dva organizirana tabora: Bela Krajina in Kočevje.
Vabimo zainteresirane vodnike, da prevzamejo organizacijo tabora.

Ad 10/  Razno
a. Uroš Ribič predstavi akcijo Take care of your trails (priloge zapisnika).
b. Dopis PD Ljubljana-Matica glede dela KTK (priloga zapisnika).
c. Aleš Brezočnik postavi vprašanje glede dvonamenskih poti. Pojasni Jože Rovan glede Zakona o planinskih poteh in problematiki, ker 
je potrebno vsako pot registrirati. 

Zbor	načelnikov	je	bil	zaključen	ob	19.00	uri.

Zapisnikar: Matjaž Šerkezi, strokovni sodelavec PZS

Člana	zbora:
Uroš Ribič
Tomaž Penko

Atila Armentano, načelnik IO KTK PZS
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Z A P I S N I K
zbora gospodarjev
Zbor	gospodarjev	je	potekal	2.2.2019	v	dvorani	Urška	Gospodarskega	razstavišča	v	Ljubljani	s	pričetkom	ob	13.30.

Ad. 1
Pred	Zborom	gospodarjev	je	od	9.00	do	12.45	potekala	8.	konferenca	planinskega	gospodarstva.	Evidentiranje	prisotnosti	je	potekalo	od	
14.00	dalje.	

Ad. 2
Zbor je otvoril dosedanji načelnik gospodarske komisije Valentin Rezar.

Za organe zbora je predlagal:
Predsednik delovnega predsedstva: Jaka Zupanc - PD Srednja vas v Bohinju.
Člana delovnega predsedstva:	Marjan	Kozmus	-	PD	Laško;	Alojz	Lotrič	-	PD	za	Selško	dolino	Železniki.
Verifikacijsko-volilna komisija: Marjeta Bricl - PD Kum Trbovlje; Ivan Likar – PD Križe; Franci Zver – PD Radovljica.
Zapisnikar: Dušan Prašnikar, strokovni sodelavec PZS.
Overovatelj zapisnika: Brane	Markovič	-	PD	Železničar	Ljubljana;	Ivan	Rupnik	–	PD	Cerkno.

Na predlog organov in bilo pripomb.

Sklep 1-2019: Zbor gospodarjev potrjuje predlagane organe za izvedbo Zbora gospodarjev 2019 v predlagani sestavi.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 3
Predsednik delovnega predsedstva (predsednik DP) Jaka Zupanc, 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.	Poročilo	o	delu	GK	za	leto	2018
7.	Razprava	in	potrditev
8.	Predstavitev	programa	dela	in	finančnega	načrta	GK	za	leto	2019	ter	okvirnega	programa	dela	GK	za	leto	2020
9.	Razprava	in	potrditev	
10.	Razno

Sklep 2-2019: Zbor gospodarjev potrjuje dnevni red Zbora gospodarjev 2019.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 4
DP je povabil podpredsednika PZS k pozdravnim besedam.
Miro Eržen se je kot podpredsednik PZS zadolžen za planinsko gospodarstvo v imenu PZS zahvalil prisotnim za vso delo, energijo in oseb-
nega	prizadevanja,	da	je	v	težkih	pogojih	za	delovanje	koč	to	delo	uspešno.	Želi,	da	to	delo	še	najprej	dobro	opravljajo,	da	si	uspejo	najti	dobro	
ekipo	v	društvih,	ki	pomagajo	pri	teh	aktivnostih	in	ki	bodo	v	prihodnje	prevzemali	to	delo.	Zaželel	je	uspešen	zbor	in	uspešno	sezono	2019.	

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	13.45	ugotovila,	da	je	od	skupno	84	glasov	za	odločanje	na	današnjem	zasedanju	navzočih	40	glasov	ali	47,6	%	kar	pomeni,	da	je	navzo-
čih	več	kot	ena	tretjina	glasov	in	je	zbor	sklepčen.	Zbor	bo	sklepčen,	dokler	bo	na	njem	prisotnih	vsaj	28	glasov	za	odločanje.	Odločitev	je	
sprejeta,	da	zanjo	glasuje	več	kot	polovica	navzočih	glasov	oz.	najmanj	14.	

Ad. 6
Valentin	Rezar	je	predstavil	poročilo	o	delu	GK	v	letu	2018.	Ker	je	bilo	poročilo	objavljeno	in	poslano	planinskim	društvom,	je	zgolj	na	
kratko povzel glavne točke opravljenega dela. 
Zoran Kos, PD Ruše, je opozoril, da je v poročilu napačna navedba, da se prodaja Ribniška koča na Pohorju in ne Ruška koča. 

Dušan Prašnikar, strokovni sodelavec PZS, je predstavil delno finančno poročilo. Ker to poročilo ni bilo poslano predhodno kot gradivo, 
je	podrobneje	pojasnil	poročilo.	V	uvodu	je	pojasnil,	da	se	proračun	gospodarske	komisije	že	več	let	giblje	okoli	20.000	€.	V	letu	2019	je	bila	
tako	poraba	21.131	€.	Postavka	usposabljanje	za	oskrbnike	planinskih	koč	je	med	višjimi,	del	so	prispevali	udeleženci,	del	pa	je	GK	pokrila	
iz lastnih sredstev, kot tudi seminar za gospodarje koč. Pri svetovalni pisarni je bilo večji del stroškov pokritih v okviru projekta Ekosklada. 
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Ker	so	tako	konec	leta	2018	še	ostajala	neporabljena	sredstva,	je	GK	omogočil	sofinanciranje	nakupa	UV	sterilizatorjev	kočam,	ki	v	prijavi	
2017	niso	prišle	na	vrsto.	Med	večjimi	postavkami	je	izdelava	promocijskih	letakov	za	koče,	saj	je	povpraševanje	s	strani	turizma	izjemno	
za ta promocijski material. 

Ad. 7
Na predstavljena poročila ni bilo dodatne razprave.

Sklep 3-2019: Zbor gospodarjev potrjuje poročilo o delu GK za leto 2018 in se je seznanil z okvirnim finančnim poročilom GK za 
leto 2018.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 8 
Program dela GK za leto 2019 je predstavil Valentin Rezar. Gradivo je bilo objavljeno in poslano planinskih društvom, zato je le v krat-
kem predstavil načrtovane aktivnosti. V uvodu je pojasnil, da ogrodje programa ostaja enako kot prejšnja leta. Ob tem je pozval prisotne, 
da	čim	bolj	posredujejo	načrte	za	delo	in	priporočila,	da	lahko	GK	boljše	načrtuje	delo.	Če	se	pojavi	potreba,	se	načrt	dela	prilagodi	in	se	
vključi aktualno problematiko.

Dušan	Prašnikar	je	predstavil	finančni	načrt	dela	GK	za	leto	2019.	Tudi	tu	je	usmeritev	sredstev	podobna	kot	prejšnja	leta.	S	tem,	da	je	v	fi-
nančnem	načrtu	nekoliko	več	sredstev	namenjeno	za	izvedbo	rezervacijskega	sistema,	kar	je	želja	GK,	da	v	letu	2019	končno	pride	do	izvedbe.

Ad. 9
Slavko Gregorčič, PD Kobarid je podal, da bi se društvo želelo prijaviti za certifikata, a morajo najprej urediti sanitarije. Pojasnil je plan 
za prenovo koče. Ker se je društvo prijavilo za sredstva Fundacije za šport, je apiliral na gospodarsko komisijo, da bi se pri razdelitvi FŠO 
odločili prav, da ne bi šla sredstva zgolj v beton.

Sklep 4-2019: Zbor gospodarjev potrjuje program dela in finančni načrt gospodarske komisije za leto 2019 ter okvirni program dela 
za leto 2020 v predlagani obliki.
Sklep je bil soglasno sprejet. 

Ad. 10
Predsednik DP je zaključil zbor gospodarjev. Vsem se je zahvalil za udeležbo, povabil udeležene za ogled sejma in zaželel srečno pot domov. 

Uradni	del	zbor	je	bil	zaključen	ob	14.25	uri.
Zapisal: Dušan Prašnikar l.r. Predsednik delovnega predsedstva: Jaka Zupanc l.r.

Overovatelja zapisnika: 
Brane Markovič l.r. ,    Ivan Rupnik l.r.
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Akti in dokumenti komisij PZS
PRAVILNIK KOMISIJE ZA ŠPORTNO PLEZANJE O 
USPOSABLJANJU NA PODROČJU ŠPORTNEGA PLEZANJA

SPLOŠNE DOLOČBE
1.člen (vsebina pravilnika)

Ta pravilnik določa izobraževanja, postopke in pogoje za pridobitev športnih nazivov ter strokovnih nazivov na področju športnega plezanja.

2.člen (pomen izrazov)
Posamezni izrazi po tem pravilniku imajo naslednji pomen:
1.	KŠP-PZS	je	Komisija	za	športno	plezanje	-	Planinska	zveza	Slovenije.
2.	Vodja	izobraževanj	na	KŠP-PZS	je	fizična	oseba,	ki	ga	imenuje	izvršni	odbor	KŠP-PZS
3.	Športno	plezalne	smeri	so	do	pol	raztežaja	dolge	smeri,	ki	so	opremljene	v	skladu	s	standardi	KŠP-PZS.
4.	Pol	raztežaja	dolge	smeri	so	smeri,	pri	katerih	lahko	varujoči	plezalca	varno	spusti	na	tla	preko	sidrišča	(umetne	plezalne	stene,	naravna	plezališča).
5.	Varovanje	z	vrha	je	način	plezanja,	kjer	je	plezalec	z	vrvjo	varovan	preko	sidrišča	na	vrhu	smeri.
6.	Plezanje	z	varovanjem	z	vrha	je	način	plezanja,	kjer	je	plezalec	z	vrvjo	varovan	preko	sidrišča	na	vrhu	smeri.
7.	Varovanje	plezalca	v	vodstvu	je	način	varovanja,	kjer	plezalec	sproti	vpenja	vrv	v	komplete.
8.	Plezanje	v	vodstvu	je	način	plezanja,	kjer	plezalec	sproti	vpenja	vrv	v	komplete.
9.	ZSpo	je	zakon	o	športu	(Uradni	list	RS,	št.	22/98),	ki	je	prenehal	veljati	24.	6.	2017.
10.	ZŠpo-1	je	zakon	o	športu	(Uradni	list	RS,	št.	29/17),	ki	je	začel	veljati	24.	6.	2017.

3. člen (športni nazivi)
Športni nazivi v športnem plezanju so:
1.	Pripravnik	športnega	plezanja	(v	nadaljevanju	PŠP)
2.	Športni	plezalec	(v	nadaljevanju	ŠP)

4. člen (strokovni nazivi)
Strokovni nazivi v športnem plezanju so:
3.	Vaditelj	športnega	plezanja	(v	nadaljevanju	VŠP)
4.	Trener	športnega	plezanja	(v	nadaljevanju	TŠP)

ŠPORTNI NAZIVI
Pripravnik športnega plezanja

5. člen (začetna šola športnega plezanja)
Naziv PŠP se pridobi z udeležbo začetne šole športnega plezanja (v nadaljevanju ZŠŠP) in uspešno opravljenim izpitom, ki se organizira 
ob zaključku ZŠŠP.

6. člen (izvajalec ZŠŠP)
(1)	Izvajalec	programa	ZŠŠP	je	lahko	društvo,	ki	je	član	KŠP-PZS.

(2)	ZŠŠP	lahko	načrtujejo	in	organizirajo	strokovno	usposobljeni	delavci	z	veljavno	licenco	s	področja	športnega	plezanja	(v	nadaljevanju	
strokovni delavec) druge stopnje.

(3)	ZŠŠP	lahko	izvajajo	in	spremljajo	strokovni	delavci	z	veljavno	licenco	s	področja	športnega	plezanja	prve	ali	druge	stopnje.

(4)	Izjema	za	izvajanje	in	spremljanje	ZŠŠP	iz	prejšnjih	odstavkov	so	seminarji,	vaje	in	izpiti	prve	pomoči,	kjer	predavateljem	in	članom	
izpitne komisije ni potrebno imeti strokovnih nazivov s področja športnega plezanja.

7.člen (program ZŠŠP)
Program	ZŠŠP	mora	trajati	najmanj	50	ur.	V	okviru	teh	ur	mora	zajemati	vsaj	20	ur	vadbe	na	športno	plezalnih	smereh	na	umetnih	ali	
naravnih stenah. Vsebovati mora tudi seminarje in vaje  iz naslednjih tem:
•	 kratka zgodovina športnega plezanja (razvoj športnega plezanja v Sloveniji, tekmovalni uspehi slovenskih plezalcev, organizacija PZS 

in delovanje društev)
•	 etični kodeks in varstvo narave (Etični kodeks, plezalna etika, upoštevanje lokalnih posebnosti plezališč, ohranjanje smeri in sidrišč, 

projekt OSP)
•	 ogrevanje in raztezanje v športnem plezanju (splošno ogrevanje, specialno ogrevanje, raztezne in sprostilne vaje)
•	 plezalna tehnika (stopanje, prestopanje, prijemanje, preprijemanje, osnovni položaj, plezalno zaporedje, prehajanje med ravnotežnimi 

položaji.)
•	 vrvna tehnika (uporaba plezalne opreme, osmica, šestica, navezovanje in priprava na plezanje, dvojno preverjanje, polbičev vozel, 

varovanje z vrha z gri-grijem, ploščico in polbičem, plezanje z varovanjem z vrha, vpenjanje kompletov pri plezanju v vodstvu, varo-
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vanje plezalca v vodstvu z gri-grijem, ploščico in polbičem, plezanje v vodstvu, dvojno prevezovanje, enojno prevezovanje, kavbojski 
vozel, bičev vozel, nevaren vstop z glavno vrvjo, nevaren vstop z uporabo popkovine, izpenjanje kompletov s previsne smeri, aktivno 
dinamično varovanje, padanje in varovanje pri padcih)

•	 prva pomoč (pristop k neodzivni osebi, temeljni postopki oživljanja, stabilni bočni položaj, osnove oskrbe ran, osnove oskrbe zvinov, 
osnove oskrbe izpahov in zlomov)

8. člen (izpit za pridobitev naziva PŠP)
(1)	Po	zaključeni	ZŠŠP	se	opravlja	izpit,	ki	zajema	naslednje	vsaj	naslednje	vsebine:
•	 plezalna tehnika;
•	 demonstracija tehnike stopanja, prestopanja, prijemanja in preprijemanja,
•	 demonstracija osnovnega položaja, plezalnega zaporedja in prehajanja med ravnotežnimi položaji,
•	 vrvna tehnika;
•	 demonstracija vozlov in razlaga njihove uporabe (osmica, šestica, polbičev vozel, bičev vozel, kavbojski vozel),
•	 demonstracija priprave na plezanje,
•	 demonstracija plezanja v vodstvu, vpenjanja kompletov in padca,
•	 demonstracija aktivnega in dinamičnega varovanja ter varovanja pri padcu,
•	 demonstracija dvojnega in enojnega prevezovanja,
•	 demonstracija nevarnega vstopa z glavno vrvjo in z uporabo popkovine,
•	 demonstracija pobiranja kompletov s previsne smeri,
•	 prva pomoč;
•	 demonstracija pristopa k neodzivni osebi,
•	 demonstracija stabilnega bočnega položaja,
•	 demonstracija osnove oskrbe ran,
•	 demonstracija osnove oskrbe zvinov,
•	 demonstracija osnove oskrbe izpahov in zlomov.

9. člen (pridobitev naziva PŠP)
Naziv	PŠP	pridobi	vsak	tečajnik,	ki	je	končal	ZŠŠP	in	v	vodstvu	preplezal	vsaj	10	različnih	športno	plezalnih	smeri	katerekoli	težavnosti	
ter uspešno opravil izpit.

Športni plezalec
10. člen (pridobitev naziva)

Naziv ŠP se pridobi z uspešno opravljenim izpitom za ŠP.

11. člen (izpitni roki)
(1)	Razpis	izpitnih	rokov	za	pridobitev	naziva	ŠP	KŠP-PZS	objavi	najkasneje	en	mesec	pred	prvim	izpitnim	rokom.

(2)	Za	pridobitev	naziva	ŠP	KŠP-PZS	objavi	dva	izpitna	roka.

12. člen (izvajanje izpitnih rokov)
(1)	KŠP-PZS	je	izvajalec	izpitov	za	ŠP.

(2)	Izpite	ocenjuje	izpitna	komisija,	ki	jo	pred	vsakim	izpitom	sestavi	vodja	izobraževanja	na	PZS-KŠP.

(3)	Člani	izpitne	komisije	morajo	biti	strokovni	delavci.

(4)	Izjema	iz	prejšnjega	odstavka	so	izpiti	prve	pomoči,	kjer	članom	izpitne	komisije	ni	potrebno	imeti	strokovnih	nazivov	s	področja	
športnega plezanja. 

13.člen (pogoji za pristop)
(1)	Za	pristop	k	izpitom	ŠP	je	potrebno	izpolnjevati	naslednje	pogoje:
•	 članstvo PZS in članstvo društva, ki je član KŠP
•	 v	tekočem	koledarskem	letu	dopolnjena	starost	15	let
•	 naziv PŠP
•	 predloženo	klubsko	potrdilo	o	v	vodstvu	preplezanih	30	različnih	športno	plezalnih	smeri	katere	koli	težavnosti
•	 skladno z razpisom in pravočasno izpolnjena prijavna dokumentacija ter plačana kotizacija

14. člen (izpit za pridobitev naziva ŠP)
(1)	Izpit	za	ŠP	je	sestavljen	iz	teoretičnega	in	praktičnega	dela	ter	vsebuje	naslednje	vsebine:
•	 kratka zgodovina športnega plezanja
•	 razlaga razvoja športnega plezanja v Sloveniji in svetu, tekmovalni uspehi slovenskih plezalcev, organizacija PZS in delovanje društev
•	 etični kodeks in varstvo narave
•	 razlaga etičnega kodeksa in plezalne etika, lokalnih posebnosti plezališč, ohranjanja smeri in sidrišč, projekta OSP
•	 ogrevanje in raztezanje v športnem plezanju
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•	 razlaga splošnega ogrevanja, specialnega ogrevanja, razteznih in sprostilnih vaj
•	 plezalna tehnika;
•	 demonstracija tehnike stopanja, prestopanja, prijemanja in preprijemanja,
•	 demonstracija osnovnega položaja, plezalnega zaporedja in prehajanja med ravnotežnimi položaji
•	 vrvna tehnika;
•	 demonstracija vozlov in razlaga njihove uporabe (osmica, šestica, polbičev vozel, bičev vozel, kavbojski vozel),
•	 demonstracija priprave na plezanje,
•	 demonstracija plezanja v vodstvu, vpenjanja kompletov in padca,
•	 demonstracija aktivnega in dinamičnega varovanja ter varovanja pri padcu,
•	 demonstracija dvojnega in enojnega prevezovanja,
•	 demonstracija nevarnega vstopa z glavno vrvjo in z uporabo popkovine,
•	 demonstracija pobiranja kompletov s previsne smeri,
•	 prva pomoč;
•	 demonstracija pristopa k neodzivni osebi,
•	 demonstracija stabilnega bočnega položaja,
•	 demonstracija osnove oskrbe ran,
•	 demonstracija osnove oskrbe zvinov,
•	 demonstracija osnove oskrbe izpahov in zlomov.

Kompetence športnih nazivov v športnem plezanju

15. člen
(1)	Posamezniki	z	nazivom	PŠP	in	ŠP,	ki	so	dopolnili	18	let,	so	usposobljeni	za	samostojno	plezanje	in	varovanje	v	športno	plezalnih	smereh	
tako na naravnih, kot tudi na umetnih stenah.

STROKOVNI NAZIVI
Vaditelj športnega plezanja

16. člen (nosilec in izvajalec usposabljanj)
(1)	Nosilec	usposabljanja	za	pridobitev	naziva	VŠP	je	KŠP-PZS.

(2)	Izvršni	odbor	KŠP-PZS	pred	vsakim	razpisom	usposabljanja	za	pridobitev	naziva		VŠP	določi	izvajalca	usposabljanj.

17.člen (pogoji za pristop)
Pogoji za vključitev v program usposabljanja za pridobitev naziva VŠP so:
•	 članstvo PZS in članstvo društva, ki je član KŠP
•	 starost	vsaj	18	let
•	 najmanj srednja poklicna izobrazba
•	 naziv športni plezalec ali naziv alpinist
•	 opravljeni sprejemni izpiti, ki vključuje demonstracijo osnovne vrvne tehnike in demonstracije tehnike plezanja

18. člen (pridobitev naziva)
(1)	Za	dokončanje	mora	udeleženec	uspešno	opraviti	vse	izpite	in	opraviti	hospitacije.

(2)	Udeleženec	lahko	opravlja	izpit,	če:
•	 se	je	udeležil	najmanj	80%	obveznih	vsebin	in	najmanj	80%	posebnih	vsebin
•	 je izpolnil vse pogoje, ki so za pristop k izpitu določeni v razpisu usposabljanja.

(3)	Izpit	obsega	teoretični	preizkus	znanja	obveznih	vsebin	ter	teoretični	in	praktični	preizkus	znanja	posebnih	vsebin.

19. člen (vsebine VŠP)
(1)	Usposabljanje	za	pridobitev	naziva	VŠP	traja	80	ur,	hospitacije	pa	trajajo	20	ur.	Usposabljanje	vsebuje	seminarje	in	vaje	iz	obveznih	in	
posebnih vsebin.

(2)	Obvezne	vsebine	usposabljanja	za	pridobitev	naziva	VŠP	so:
•	 osnove gibanja človeka (gibalne sposobnosti, fizikalne zakonitosti gibanja, osnove gibalnega nadzora in učenja)
•	 osnove športne vadbe (temeljni didaktični principi, metode in sredstva za razvoj gibalnih sposobnosti, izvajanje in spremljanje procesa 

športne vadbe)
•	 osnove medicine športa (osnove prve pomoči in TPO, uporaba AED, prva pomoč pri poškodbi gibal, osnove preprečevanja poškodb 

v športu)
•	 psihosocialne osnove športa (osnove razvojne psihologije, osnove športne psihologije, družbene razsežnosti okolja, nasilje v športu)
•	 odgovornost in zakonodaja v športu (pravne podlage v športu, pravne odgovornosti v procesu športne vadbe)

(3)	Posebne	vsebine	usposabljanja	za	pridobitev	naziva	VŠP	so:
•	 Zgodovina športnega plezanja (Zgodovina športnega plezanja v svetu in v Sloveniji in v svetu)
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•	 Osnove tehnike športnega plezanja (Metodologija tehnike športnega plezanja, osnovna tehnika športnega plezanja, najpogostejše 
napake pri osnovni tehniki)

•	 Vrvna tehnika za športne plezalce (Oprema športnega plezalca, metodika učenja vrvne tehnike, aktivno in pasivno varovanje, dina-
mično in statično varovanje, izdelava in uporaba sidrišč, samoreševanje, spust po vrvi z neveščim tečajnikom, varovanje drugega v 
navezi, načrtovanje in izpeljava začetne šole plezanja)

•	 varstvo narave in etika športnega plezanja (ureditev plezališč v Sloveniji, varstvo narave, etika športnega plezanja, okoljevarstveni in 
naravovarstveni kodeks OKS-ZŠZ, projekt OSP)

•	 psihologija v klasičnem športnem plezanju (strah v športnem plezanju, osnove psihične priprave športnega plezalca)
•	 didaktika v športnem plezanju (učne oblike, slabosti in prednosti učnih oblik, učna priprava v športnem plezanju)
•	 temelji športnega plezanja (osnove funkcionalne anatomije za športne plezalce, vloga gibalnih sposobnosti v plezanju, ustreznost 

metod in sredstev v različnih starostnih obdobjih, igra v športnem plezanju)

20. člen (opravljanje izpita)
(1)	Izvajalec	za	posamezno	usposabljanje	razpiše	najmanj	tri	izpitne	roke.

(2)	Izpit	lahko	izvaja	posamezni	predavatelj	ali	izpitna	komisija,	ki	ju	imenuje	izvajalec	programa	usposabljanja	za	vsak	rok	posebej.	Preda-
vatelj, ki izvaja izpit oziroma je član izpitne komisije, mora izpolnjevati pogoje za predavatelja obveznih vsebin oziroma za nosilca posebnih 
vsebin, določene s Pravilnikom o usposabljanju strokovnih delavcev v športu.

(3)	Pri	tretjem	opravljanju	izpita	se	imenuje	izpitna	komisija,	ki	ima	predsednika	in	najmanj	dva	člana.

(4)	Izpit	se	vrednoti	z	»je	opravil«	ali	»ni	opravil«.	Kandidat	mora	usposabljanje	zaključiti	najkasneje	v	roku	treh	let	od	zaključka	tečaja,	
posamezen	izpit	pa	lahko	opravlja	največ	trikrat.	Če	kandidat	v	roku	ne	zaključi	zahtevane	obveznosti,	se	mora	tečaja	ponovno	udeležiti.

(5)	Ne	glede	na	prejšnji	odstavek	se	lahko	v	upravičenih	primerih	(dolgotrajna	bolezen	ali	poškodba,	materinski	dopust,	očetovski	dopust,	
starševski dopust) kandidatu rok za zaključek usposabljanja na njegovo prošnjo podaljša, vendar ne več kot za eno leto. O tem, na podlagi 
vloge kandidata, odloča izvajalec usposabljanja.

(6)	Pri	opravljanju	izpita	se	vodi	zapisnik.	Zapisnik	mora	vsebovati	zaporedno	številko,	ime	in	priimek	kandidata,	datum	in	kraj	rojstva,	
naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča, stopnjo izobrazbe, vrsto usposabljanja (ime in stopnja programa usposabljanja), datum 
opravljanja izpita in oceno.

Trener športnega plezanja

21. člen (nosilec in izvajalec usposabljanj)
(1)	Nosilec	usposabljanja	za	pridobitev	naziva	TŠP	je	KŠP-PZS.

(2)	Izvršni	odbor	KŠP-PZS	pred	vsakim	razpisom	usposabljanja	za	pridobitev	naziva		TŠP	določi	izvajalca	usposabljanj.

22. člen (pogoji za pristop)
Pogoji za vključitev v program usposabljanja za pridobitev naziva TŠP so:
•	 članstvo PZS in članstvo društva, ki je član KŠP
•	 starost	vsaj	18	let
•	 strokovni	delavec	1	–	športno	treniranje	–	planinstvo-športno	plezanje	(VŠP)
•	 vsaj dve leti športno pedagoških izkušenj na področju športnega plezanja
•	 opravljeni	sprejemni	izpiti,	ki	vključuje	demonstracijo	nadaljevalne	tehnike	plezanja	ter	uspešno	splezano	smerjo	z	oceno	7a	za	moške	

oziramo	6c	za	ženske	(francoska	lestvica	ocenjevanja	plezalnih	vzponov).

23. člen (pridobitev naziva)
(1)	Za	dokončanje	mora	udeleženec	uspešno	opraviti	vse	izpite	in	opraviti	hospitacije.

(2)	Udeleženec	lahko	opravlja	izpit,	če:
•	 se	je	udeležil	najmanj	80%	obveznih	vsebin	in	najmanj	80%	posebnih	vsebin;
•	 je izpolnil vse pogoje, ki so za pristop k izpitu določeni v razpisu usposabljanja.

(3)	Izpit	obsega	teoretični	preizkus	znanja	obveznih	vsebin	ter	teoretični	in	praktični	preizkus	znanja	posebnih	vsebin.

24. člen (vsebine TŠP)
(1)	Usposabljanje	za	pridobitev	naziva	TŠP	traja	106	ur,	hospitacije	pa	trajajo	20	ur.	Usposabljanje	vsebuje	seminarje	in	vaje	iz	obveznih	
in posebnih vsebin.

(2)	Obvezne	vsebine	usposabljanja	za	pridobitev	naziva	TŠP	so:
•	 osnove športnega treniranja (fiziologija človeškega gibanja, živčno-mehanske osnove gibanja, ciklizacija, sredstva in metode športnega 

treniranja)
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•	 preventiva športnih poškodb in pretreniranost (akutne in kronične poškodbe, mehanizmi preventivnega ukrepanja)
•	 organizacija in upravljanje (ureditev, delovanje in financiranje športa v Sloveniji, zbirke podatkov na področju športa, organizacija in 

izvedba športno plezalnih prireditev)

(3)	Posebne	vsebine	usposabljanja	za	pridobitev	naziva	TŠP	so:
•	 nadaljevalna tehnika športnega plezanja (osnovna tehnika športnega plezanja, najpogostejše napake pri osnovni tehniki, osnove 

postavljanja plezalnih problemov, metodologija napredne plezalne tehnike)
•	 psihična priprava v športnem plezanju (zastavljanje ciljev v športu, stres in predštartna anksioznost, nivo aktivacije in tehnike spro-

ščanja, vloga trenerja v procesu športne vadbe, predstavljanje v športu)
•	 prehrana v športnem plezanju (vloga mikro in makro hranil v športnem plezanju, uravnavanje telesne teže plezalcev v različnih sta-

rostnih obdobjih, prehranska dopolnila v športnem plezanju)
•	 treniranje v športnem plezanju (specifične oblike za trening športnih plezalcev, specifična sredstva in pripomočki za trening športnih 

plezalcev)
•	 preventiva v športnem plezanju (vaje za preventivo v športnem plezanju, uporaba ekscentričnih kontrakcij v športnem plezanju, analiza 

športnega plezalca ter smernice za izboljšanje)
•	 paraplezanje (najpogostejše gibalne in duševne motnje, prilagoditve vadbe za osebe z potrebnimi potrebami v športnem plezanju)

25. člen (opravljanje izpita)
(1)	Izvajalec	za	posamezni	tečaj	razpiše	najmanj	tri	izpitne	roke.

(2)	Izpit	lahko	izvaja	posamezni	predavatelj	ali	izpitna	komisija,	ki	ju	imenuje	izvajalec	programa	usposabljanja	za	vsak	rok	posebej.	Preda-
vatelj, ki izvaja izpit oziroma je član izpitne komisije, mora izpolnjevati pogoje za predavatelja obveznih vsebin oziroma za nosilca posebnih 
vsebin, določene s Pravilnikom o usposabljanju strokovnih delavcev v športu.

(3)	Pri	tretjem	opravljanju	izpita	se	imenuje	izpitna	komisija,	ki	ima	predsednika	in	najmanj	dva	člana.

(4)	Izpit	se	vrednoti	z	»je	opravil«	ali	»ni	opravil«.	Kandidat	mora	usposabljanje	zaključiti	najkasneje	v	roku	treh	let	od	zaključka	tečaja,	
posamezen	izpit	pa	lahko	opravlja	največ	trikrat.	Če	kandidat	v	roku	ne	zaključi	zahtevane	obveznosti,	se	mora	tečaja	ponovno	udeležiti.

(5)	Ne	glede	na	prejšnji	odstavek	se	lahko	v	upravičenih	primerih	(dolgotrajna	bolezen	ali	poškodba,	materinski	dopust,	očetovski	dopust,	
starševski dopust) kandidatu rok za zaključek usposabljanja na njegovo prošnjo podaljša, vendar ne več kot za eno leto. O tem, na podlagi 
vloge kandidata, odloča izvajalec usposabljanja.

(6)	Pri	opravljanju	izpita	se	vodi	zapisnik.	Zapisnik	mora	vsebovati	zaporedno	številko,	ime	in	priimek	kandidata,	datum	in	kraj	rojstva,	
naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča, stopnjo izobrazbe, vrsto usposabljanja (ime in stopnja programa usposabljanja), datum 
opravljanja izpita in oceno.

Kompetence strokovnih nazivov v športnem plezanju
26. člen

(1)	Z	pridobitvijo	naziva	VŠP	posameznik	pridobi	kompetenco	za	izvajanje	in	spremljanje	procesa	športne	vadbe	v	vseh	pojavnih	oblikah	
športnega plezanja.

(2)	Z	pridobitvijo	naziva	TŠP	posameznik	pridobi	kompetenco	za	načrtovanje,	organizacijo,	izvajanje	in	spremljanje	procesa	športne	vadbe	
v vseh pojavnih oblikah športnega plezanja.

VARNOST
27. člen (normativi za vodenje aktivnosti v naravnih plezališčih)

(1)	Strokovni	delavec	s	področja	športnega	plezanja	lahko	izvaja	proces	športne	vadbe	za	do	vključno	8	posameznikov,	v	kolikor	nimajo	
vsi vsaj naziv PŠP.

(2)	Strokovni	delavec	s	področja	športnega	plezanja	lahko	izvaja	proces	športne	vadbe	za	do	vključno	10	posameznikov,	v	kolikor	imajo	
vsi vsaj naziv PŠP.

28. člen (uporaba čelade)
(1)	Uporaba	čelade	je	v	naravnih	plezališčih	obvezna	za	udeležence	ZŠŠP	ali	procesov	športne	vadbe	za	posameznike	brez	naziva	PŠP.

(2)	Posamezniki,	ki	nimajo	naziva	PŠP,	morajo	v	naravnih	plezališčih	uporabljati	čelado,	ki	nudi	zaščito	tako	pred	padajočimi	predmeti,	
kot tudi pred udarci od spredaj, od zadaj ter s strani.

LICENCIRANJE
29. člen (veljavnost licence)

(1)	Po	pridobljenem	nazivu	strokovni	delavec	dobi	licenco,	ki	velja	4	leta.

(2)	Za	obnovo	ali	podaljšanje	licence	se	strokovni	delavec	mora	udeležiti	licenčnih	seminarjev.
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(3)	KŠP-PZS	vsako	leto	organizira	licenčni	seminar	za	VŠP,	vsaj	vsako	sodo	leto	pa	tudi	licenčni	seminar	za	TŠP.

(4)	KŠP-PZS	razpis	za	licenčne	seminarje	objavi	vsaj	en	mesec	pred	njihovo	izvedbo.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
Prehod s starih na nove nazive

30. člen (strokovna usposobljenost)
(1)	Posameznikom,	ki	so	usposobljenost	prve	stopnje	pridobili	v	skladu	z	ZSpo,	se	z	udeležbo	na	izrednem	licenčnem	seminarju	prizna	
usposobljenost	prve	stopnje	v	skladu	z	ZŠpo-1	(VŠP).

(2)	Posameznikom,	ki	so	usposobljenost	druge	stopnje	pridobili	v	skladu	z	ZSpo,	se	z	udeležbo	na	izrednem	licenčnem	seminarju	prizna	
usposobljenost	druge	stopnje	v	skladu	z	ZŠpo-1	(TŠP).

(3)	Posameznikom,	ki	so	usposobljenost	tretje	stopnje	pridobili	v	skladu	z	ZSpo,	se	prizna	usposobljenost	druge	stopnje	v	skladu	z	ZŠpo-1	
(TŠP).

Uveljavitev pravilnika

31. člen
(1)	Ta	pravilnik	začne	veljati	petnajsti	dan	po	objavi	v	na	uradnih	straneh	KŠP-PZS.	

(2)	Določbe	27.	člena	tega	pravilnika	se	začnejo	uporabljati	1.	januarja	2020.

Drugo
32. člen (sklepi PZS-KŠP)

(1)	Vprašanja,	ki	se	nanašajo	na	ZŠŠP,	PŠP,	ŠP,	VŠP,	TŠP,	ki	niso	urejena	s	tem	pravilnikom,	se	urejajo	s	sklepi	izvršnega	odbora	KŠP-PZS.

(2)	Sklepi	s	prejšnjega	odstavka	so	lahko	sestavni	del	razpisa	za	pridobitev	nazivov	ŠP,	VŠP	in	TŠP.
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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 nadalj-
njem 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 takšna 
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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 
9. člen 

Značka in izkaznica VPZS sta enotni. 

Značka VPZS je ovalne oblike, rahlo izbočena navzven, srebrno kovinske barve. V sredini je znak PZS modre barve, nad znakom ob zgor-
njem robu je zapisano Vodnik PZS v rdeči barvi, ob spodnjem robu pa isto besedilo izpisano tudi v angleščini: Guide PZS. 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. 
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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). 

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	brez-
potju 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 
14. člen 

Nosilec programov usposabljanj VPZS je IO VK. 

Izvajalci usposabljanj so lahko z verifikacijo Strokovnega odbora za usposabljanje VK (v nadaljnjem besedilu: SOU) tudi Mladinska komi-
sija PZS, Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru, PD, 
vodniški odbor MDO 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 pre-
glednice 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. 
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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. 

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

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

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 mentor-
stvu 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	po-
gojev, 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. 
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Splošni pogoji so: 
•	 starost	najmanj	18	let	(do	začetka	tečaja);	
•	 dosežena	IV.	stopnja	šolske	izobrazbe	(končana	srednja	poklicna	šola)	ali	status	dijaka	4.	letnika	srednje	šole	(do	začetka	tečaja);	
•	 uspešno	opravljen	sprejemni	izpit	iz	snovi	Planinske	šole	(do	začetka	tečaja	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.	
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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. 

VPZS	star	65	ali	več	let	se	mora	za	podaljšanje	licence	udeležiti	izpopolnjevanja	VPZS	in	biti	ves	čas	prisoten,	ni	pa	mu	potrebno	aktivno	
sodelovati pri delu na terenu.

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 izpo-
polnjevanja 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	pripravni-
štvom, 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 ak-
tivnosti 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 odgo-
vornosti (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.

Vsako leto se v Obvestilih PZS in na spletni strani VK PZS objavi spisek registriranih VPZS za tekoče leto. 
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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	ka-
tegoriziral.	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 pri-
dobitev 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,	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	ter	spremembe	in	dopolnitve	9.,	19.	in	27.	člena,	ki	jih	je	
Zbor	vodnikov	PZS	sprejel	24.	11.	2018	in	jim	je	dal	soglasje	UO	PZS	24.	1.	2019.

40. člen 
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi na spletni strani VK PZS.

Načelnik VK PZS: Predsednik PZS:
Franc Gričar  Jože Rovan
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Planinski vestnik v vsake (planinske) roke!

najstarejša slovenska revija, ki še izhaja

https://www.planinskivestnik.com

Planinska društva in klubi! Vsak nov naroènik revije Planinski vestnik, ki revijo naroèi pri vas ali na vaši 
koèi, vam prinese izvod planinskega zemljevida, planinskega ali plezalnega vodnika!

Zemljevid ali vodnik lahko obogati društveno knjižnico, knjižni kotièek vaše planinske koèe ali pa ga 
podarite naroèniku. Izbira je vaša!

Izbirate lahko med naslednjimi artikli:
· planinski zemljevid Šaleška dolina z okolico – 1 : 50.000
· planinski zemljevid Polhograjsko hribovje – 1 : 25.000
· planinski vodnik Posavsko hribovje
· planinski vodnik 55 krat Karavanke
· planinski vodnik Po gorah severovzhodne Slovenije
· planinski vodnik Polhograjsko hribovje
· planinski vodnik Karavanke
· planinski vodnik Škofjeloško in Cerkljansko hribovje
· planinski vodnik Dolenjska , Bela krajina, Notranjska
· Planinsko-izletniški vodnik Tržiè
· Planinsko-izletniški vodnik Kamniška Bistrica
· Planinsko-izletniški vodnik Jezersko
· Planinsko-izletniški vodnik Preddvor
· Plezalni vodnik Robanov kot
· Plezalni vodnik Repov kot, Kamniška Bela
· Iveri z Grintovcev
· Giants of the Himalayas

Veè informacij ter naroèilo na elektronskem naslovu . Predlagamo skupno naroèilo 1-2 krat 
na mesec.

Zaloga artiklov je razlièna in omejena. Poštnino krije PZS. Vraèilo naroèenega ali menjava za dobropis 
v Planinski trgovini ni mogoèe.

pv@pzs.si

cena letne 
naroènine
za èlane PD 

(redna cena 39 €)

29,25 € 



*Naročniško razmerje s paketi NEO in Naj lahko sklenejo novi ali obstoječi naročniki, ki so zasebni ali poslovni uporabniki. Mesečna naročnina 50 EUR je seštevek mesečne naročnine 
izbranega mobilnega paketa Naj (10 EUR) in izbranega paketa NEO (40 EUR) in velja 4 mesece za nove naročnike ob vezavi za 24 mesecev. Akcijska ponudba izdelkov za 1 EUR 
velja za nove naročnike paketov NEO ob vezavi za 24 mesecev in se izključuje z akcijsko ponudbo znižane mesečne naročnine paketov NEO. Akcijska ponudba znižane mesečne 
naročnine velja od 1. 6. (akcijska ponudba izdelkov za 1 EUR od 3. 6.) do 30. 6. 2019 in se izključuje z ostalimi akcijami. Cene so v EUR z DDV. Za več informacij o ponudbi obiščite 
www.telekom.si, Telekomov center, pooblaščeno prodajno mesto ali pokličite 080 8000. Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

www.neo.io

ALI ALI
SAMSUNG  
Galaxy A50

1 €*
SAMSUNG  
LED TV UE43RU7172UXXH

1 €*

DOŽIVITE NAJ 
KOMBINACIJO
PAKETI NEO + MOBILNI PAKETI NAJ

50 €*

PRVE 4 MESECE  
ZA NOVE NAROČNIKE 
OB VEZAVI

NA MESEC


