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Program informiranja o planinski dejavnosti sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport RS in Fundacija za šport.
Strokovna služba PZS (faks: 01 43 45 691, info@pzs.si)
Uradne ure Strokovne službe PZS (tudi Planinske založbe):
ponedeljek in četrtek: od 9. do 15. ure,
sreda: od 9. do 17. ure,
petek: od 9. do 13. ure.
Odmor za malico: od 10.30 do 11.00 ure.
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KŠP, KGŠ: 041 643 945
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gospodarska.komisija@pzs.si,
varstvo.narave@pzs.si

KPP: 01 32 09 461
poti@pzs.si
Odbor za članstvo, Odbor za pravne zadeve:
01 43 45 692, damjan.omerzu@pzs.si
Spletna stran PZS, E-novice PZS:
spletne.strani@pzs.si, enovice@pzs.si
Predstavnica PZS za odnose z javnostmi:
Barbara Gradič Oset, 031 862 382, pr@pzs.si
Članarina: 01 43 45 688
clanarina@pzs.si,

OBVESTILA PZS LE ŠE V ELEKTRONSKI OBLIKI
Vse prejemnike Obvestil PZS obveščamo, da bodo Obvestila PZS zaradi racionalizacije v prihodnje izhajala le v elektronski obliki.
Društva in klubi, člani PZS, in drugi planinski funkcionarji, kakor tudi drugi prejemniki, boste Obvestila PZS prejeli na elektronski naslov,
zabeleženega v naših bazah podatkov.
Tiskano obliko Obvestil lahko še vedno naročite na elektronskem naslovu obvestila@pzs.si. Ob naročilu navedite število željenih tiskanih
izvodov, naslovnika in naslov za pošiljanje. Stroške tiska in poštnine krije naročnik. Račun bo poslan skupaj z Obvestili.
Matej Ogorevc,
urednik Obvestil PZS

		

Jože Rovan,
predsednik PZS

POMEMBNEJŠI DOGODKI PZS V LETU 2021
• 17. april: Skupščina Planinske zveze Slovenije
• 12. junij: Dan planincev
• 4. december: Svečana podelitev najvišjih priznanj PZS
Našteti dogodki, kakor tudi zbori komisij PZS bodo potekali v skladu z ukrepi za zajezitev širjenja okužb z novim
koronavirusom.
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Franc Kumer
Franci
Kumer

Franc Kumer

KO DRUŠTVO DOL
67.PRI HRASTNIKU
PLANINSKO DRUŠTVO DOL PRI HRASTNIKU

1

Jože Prah

1

Jože Prah1

Vid Jerič1

Vid Jerič

Vid Jerič

KO DRUŠTVO DOMŽALE
68.
PLANINSKO DRUŠTVO DOMŽALE

1

Jurček Nowakk

1

1
Jurček Nowakk

Helena 1
Kermauner

Helena Kermauner

Helena Kermauner

o društvo Donačka
Stopercedruštvo Donačka gora Stoperce
69. goraPlaninsko

1

Albin Lorber

1

Albin Lorber

Albin Lorber

ALBINLorber
LORBER
Albin

ALBIN LORBER

KO DRUŠTVO DOVJE
70. - MOJSTRANA
PLANINSKO DRUŠTVO DOVJE - MOJSTRANA

1

Lovro Telban

1

1
Lovro Telban

Gregor Berce
1

Berce,MIRKO ERŽEN
Gregor Berce

Gregor Berce,MIRKO ERŽEN

KO DRUŠTVO DRAGO
- LJUBLJANA
71. BREGAR
PLANINSKO
DRUŠTVO DRAGO BREGAR - LJUBLJANA

1

Primož Pečlin

1

1
Primož Pečlin

Gabrijel1Jelovšek

Gabrijel Jelovšek

Gabrijel Jelovšek

KO DRUŠTVO DRAMLJE
72.
PLANINSKO DRUŠTVO DRAMLJE

1

Silvester Užmah

1

Silvester1Užmah

Marko Lorger
1

Marko Lorger

Marko Lorger

KO DRUŠTVO DRAVA
73. MARIBOR
PLANINSKO DRUŠTVO DRAVA MARIBOR

1

Boris Bojanovič

1

Boris Bojanovič

Boris Bojanovič

BORISBojanovič
BOJANOVIČ
Boris

BORIS BOJANOVIČ

o društvo Dravograd
74.
Planinsko društvo Dravograd

1

Miran Tovšak

1

1
Miran Tovšak

Marjan 1Epšek

Marjan Epšek

Marjan Epšek

KO DRUŠTVO FRAM
75.

1

Jožef Bobovnik

1

1
Jožef Bobovnik

Jožef Bobovnik
1

Jožef Bobovnik

Jožef Bobovnik

KO DRUŠTVO GALICIJA
76.
PLANINSKO DRUŠTVO GALICIJA

1

Viktor Furman

1

1
Viktor Furman

Viktor Furman
1

VIKTORFurman
FURMAN
Viktor

VIKTOR FURMAN

KO DRUŠTVO GORENJA
VAS
77.
PLANINSKO
DRUŠTVO GORENJA VAS

1

Rafael Krvina

1

Rafael Krvina

Rafael Krvina

Rafael Krvina

Rafael Krvina

o društvo Goričko
78.Tromeja
Planinsko društvo Goričko Tromeja

1

Štefan Kozak

1

1
Štefan Kozak

Jasmina1Šinko

Marjan Benko,Jasmina
Šinko
Jasmina
Šinko

Marjan Benko,Jasmina Šinko

KO DRUŠTVO GORJE
79.
PLANINSKO DRUŠTVO GORJE

1

France Benedik

1

1
France Benedik

Jože Kosmač
1

JožefKosmač
Kosmač
Jože

Jožef Kosmač

4

PLANINSKO DRUŠTVO DELO

PLANINSKO DRUŠTVO FRAM

1

1
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80.

PLANINSKO DRUŠTVO GORNIK

1

Brigita Vivod

81.

PLANINSKO DRUŠTVO GORNJA RADGONA

1

Štefan Kozak

82.

PLANINSKO DRUŠTVO GORNJI GRAD

1

Aljaž Krznar

83.

PLANINSKO DRUŠTVO GOZD MARTULJK

1

France Benedik

84.

PLANINSKO DRUŠTVO GRMADA CELJE

1

Franc Šinko

85.

PLANINSKO DRUŠTVO GROSUPLJE

1

Franc Štibernik

86.

Planinsko društvo HAKL Sveta Trojica v Slovenskih goricah

1

Štefan Kozak

87.

Planinsko društvo Haloze

1

Brigita Flajs

88.

PLANINSKO DRUŠTVO HORJUL

1

Bogdan Seliger

4. 9. 2020

1

Brigita Vivod

BRIGITA VIVOD

Tonček Mlinarič

TONČEK MLINARIČ

Aljaž Krznar

Aljaž Krznar

1

Otilija Mertelj

Otilija Mertelj

1

Franc Šinko

FRANC ŠINKO

1
1

Franc Štibernik

FRANC ŠTIBERNIK

Drago Lipič

Drago Lipič

Brigita Flajs

Brigita Flajs

Bogdan Seliger

Bogdan Seliger

89.

PLANINSKO DRUŠTVO HRASTNIK

1

Jože Prah

1

Vojko Zupančič

Vojko Zupančič

90.

PLANINSKO DRUŠTVO IDRIJA

1

Dušan Plesničar

1

Ignacij Breitenberger

Ignacij Breitenberger

91.

PLANINSKO DRUŠTVO IMP LJUBLJANA

1

Janez Seliškar

Janez Seliškar

JANEZ SELIŠKAR

92.

PLANINSKO DRUŠTVO ISKRA KRANJ

1

Lovro Telban

1

Rozalija Rajgelj

Rozalija Rajgelj

93.

PLANINSKO DRUŠTVO ISKRA LJUBLJANA

1

Fedor Peršin

94.

Planinsko društvo Izola, Club alpino Isola

1

Aldo Zubin

1

Fedor Peršin

Fedor Peršin

Mateja Tomažič

Mateja Tomažič

95.

PLANINSKO DRUŠTVO JAKOBA ALJAŽA

1

Milan Kirbiš

1

Franc Duh

FRANC DUH

96.

PLANINSKO DRUŠTVO JANEZ TRDINA MENGEŠ

1

Marjeta Čič

1

Matjaž Hribar

Matjaž Hribar

97.

PLANINSKO DRUŠTVO JANKO MLAKAR

1

Ernest Margon

Ernest Margon

Blaž Pavlin

98.

PLANINSKO DRUŠTVO JAVORNIK - ČRNI VRH NAD IDRIJO

1

Dušan Plesničar

1

Marko Rupnik

Marko Rupnik

99.

PLANINSKO DRUŠTVO JAVORNIK KOR. BELA

1

France Benedik

1

Olga Oven

Olga Oven

100. PLANINSKO DRUŠTVO JEGLIČ

1

Franc Štupar

101. PLANINSKO DRUŠTVO JESENICE

1

France Benedik

102. PLANINSKO DRUŠTVO JEZERSKO

1

103. PLANINSKO DRUŠTVO K2

1

104. PLANINSKO DRUŠTVO KAMNIK

1

Marko Petek

Franc Štupar

Franc Štupar

Vladimir Ivan Hlede

Vladimir Ivan Hlede

Anja Karničar

Anja Karničar

Anja Karničar

Gerard Krebs

Gerard Krebs

Gerard Krebs

1

Marko Petek

Marko Petek

1

Slavko Gregorčič

Slavko Gregorčič

105. PLANINSKO DRUŠTVO KOBARID

1

Slavko Gregorčič

106. PLANINSKO DRUŠTVO KOČEVJE

1

Milan Mlakar

107. PLANINSKO DRUŠTVO KOMENDA

1

Silvo Poglajen

108. Planinsko društvo Kozorog

1

Luka Ciglar

109. PLANINSKO DRUŠTVO KRANJ

1

1

Milan Mlakar

Milan Mlakar

1

Zoran Sodnik

Zoran Sodnik

Luka Ciglar

Luka Ciglar

Franc Benedik

1

Primož Černilec

Tine Marenče

110. PLANINSKO DRUŠTVO KRANJSKA GORA

1

France Benedik

1

Marko Kopač

Marko Kopač

111. PLANINSKO DRUŠTVO KRANJSKI GAMSI

1

Bojan Mohar

1

Bojan Mohar

Bojan Mohar

112. PLANINSKO DRUŠTVO KRIM

1

Boštjan Gačnik

113. PLANINSKO DRUŠTVO KRIŽE

1

France Benedik

1

Boštjan Gačnik

Boštjan Gačnik

Stanislav Ficko

Stanislav Ficko

114. PLANINSKO DRUŠTVO KRIŽNA GORA

1

Dušan Plesničar

1

Dušan Plesničar

DUŠAN PLESNIČAR

115. PLANINSKO DRUŠTVO KRKA NOVO MESTO

1

Anton progar

1

Rafael Križman

Matej Kocbek,Rafko Križman

1

Marjeta Bricl

Marjeta Bricl

Jurij Videc

Zdenka Pešec

116. PLANINSKO DRUŠTVO KUM TRBOVLJE

1

Jože Prah

117. PLANINSKO DRUŠTVO LAŠKO

1

Jurij Videc

118. Planinsko društvo Lenart

1

Štefan Kozak

1

Svetlana Bogojevid

Svetlana Bogojevid

119. Planinsko društvo LENDAVA - Hegymászó Egyesület LENDVA

1

Štefan Kozak

1

Štefan Kozak

Štefan Kozak

120. PLANINSKO DRUŠTVO LIBOJE

1

Adolf Teržan

Adolf Teržan

Adolf Teržan

121. PLANINSKO DRUŠTVO LISCA SEVNICA

1

Rok Petančič

Rok Petančič

Rok Petančič

122. PLANINSKO DRUŠTVO LITIJA

1

Roman Ponebšek

1

Alma Jere

Alma Jere

123. PLANINSKO DRUŠTVO LJUBLJANA - MATICA

1

Davor Rozman

1

Tomaž Willenpart

TOMAŽ WILLENPART

124. PLANINSKO DRUŠTVO LJUBNO OB SAVINJI

1

Bernard Štiglic

1

Bernard Štiglic

Bernard Štiglic

1

Slavica Ozmec

Slavica Ozmec

Jožef Doberšek

Jožef Doberšek

Alenka Mrak

Alenka Mrak

125. PLANINSKO DRUŠTVO LJUTOMER

1

Štefan Kozak

126. PLANINSKO DRUŠTVO LOČE

1

Jožef Doberšek

127. PLANINSKO DRUŠTVO LOGATEC

1

Alenka Mrak

128. PLANINSKO DRUŠTVO LOŠKI POTOK

1

Janez Debeljak

Janez Debeljak

Janez Debeljak

129. Planinsko društvo Lovrenc na Pohorju

1

Anžej Bečan

Anžej Bečan

Anžej Bečan

130. PLANINSKO DRUŠTVO LOŽNO SV. FLORIJAN

1

Jožef Colnerič

Jožef Colnerič

Jožef Colnerič

131. PLANINSKO DRUŠTVO LPP

1

Tomaž Rusimovič

Tomaž Rusimovič

Tomaž Rusimovid

132. PLANINSKO DRUŠTVO LUČE

1

Bogomir Pečovnik

Bogomir Pečovnik

Bogomir Pečovnik

133. Planinsko društvo Majšperk

1

Miran Smolej

Miran Smolej

MIRAN SMOLEJ

134. PLANINSKO DRUŠTVO MAKOLE

1

Marjana Brezovšek

Polonca Doberšek

Polonca Doberšek

135. Planinsko društvo Maks Meško Ormož

1

Marjan Kukovec

Marjan Kukovec

Marijan Kukovec

136. Planinsko društvo Maribor Matica

1

Jure Fišer

Jure Fišer

Jure Fišer

137. PLANINSKO DRUŠTVO MATICA MURSKA SOBOTA

1

Štefan Kozak

1

Jože Ružič

Jožef Ružič

1

Gorazd Šturm

Gorazd Šturm

1

1

138. PLANINSKO DRUŠTVO MEDVODE

1

Franc Branko Stropnik

139. PLANINSKO DRUŠTVO MERCATOR

1

Karmen Čeh

140. PLANINSKO DRUŠTVO METLIKA

1

Dušan Kukman

141. PLANINSKO DRUŠTVO MEŽICA

1

Andrej Mlinar

142. Planinsko društvo Miklavž

1

Miran Kirbiš

1

143. PLANINSKO DRUŠTVO MISLINJA

1

Ivan Arko

144. PLANINSKO DRUŠTVO MORAVČE

1

Marjeta Čič

145. PLANINSKO DRUŠTVO MOZIRJE

1

Boštjan Goličnik

146. PLANINSKO DRUŠTVO NAVEZA

1

Miran Ritonja

147. PLANINSKO DRUŠTVO NAZARJE

1

David Ermec

148. PLANINSKO DRUŠTVO NOVA GORICA

1

Dušan Plesničar

149. Planinsko društvo Občine Kidričevo

1

150. PLANINSKO DRUŠTVO OBRTNIK LJUBLJANA

Karmen Čeh

Karmen Čeh

Branko Brodarič

Branko Brodarič

Andrej Mlinar

Andrej Mlinar

Franc Kocbek

Franc Kocbek

1

Ivan Arko

Ivan Arko

1

Leon LAVRIČ

Leon Lavrič

Boštjan Goličnik

Boštjan Goličnik

Danilo Milošič

Danilo Milošič

David Ermec

David Ermenc

Franka Zega

Franka Zega

Jože Vidovič

Jože Vidovič

Jože Vidovič

1

Miro Miloševič

Miro Miloševič

MIROSLAV MILOŠEVID

151. PLANINSKO DRUŠTVO OJSTRICA CELJE

1

Vili Vengust

Vili Vengust

VILHELM VENGUST

152. PLANINSKO DRUŠTVO ONGER TRZIN

1

Jurček Nowakk

1

Emil Pevec

Emilij Pevec

153. Planinsko društvo Oplotnica

1

Anton Klinc

1

Anton Klinc

Anton Klinc

154. PLANINSKO DRUŠTVO OŽBALT - KAPLA

1

Janez Senica

1

Tone Cepec

Simon Koležnik,TONE CEPEC

155. Planinsko društvo PALOMA Sladki Vrh

1

Aleksandra Muster

1

Aleksandra Muster

Aleksandra Muster

156. PLANINSKO DRUŠTVO PIJAVA GORICA

1

Anton Trope

Anton Trope

Tonček Trope

157. Planinsko društvo Piramida Maribor - Ptuj

1

Jadranka Furjan

Jadranka Furjan

Jadranka Furjan

158. PLANINSKO DRUŠTVO PLANIKA MARIBOR

1

Franci Rajh

Franci Rajh

Franc Rajh

159. PLANINSKO DRUŠTVO PODBRDO

1

Ivan Rupnik

1

Tomaž Štenkler

Tomaž Štenkler

160. PLANINSKO DRUŠTVO PODNANOS

1

Marija Kuhar

1

Boštjan Nabergoj

Boštjan Nabergoj

OBVESTILA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE

2

1

1
1
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161. PLANINSKO DRUŠTVO PODPEČ-PRESERJE

1

Bogdan Seliger

1

Rudi Bevc

Rudi Bevc

162. PLANINSKO DRUŠTVO POHODNIK NOVO MESTO

1

Anton Progar

1

Marko Rems

Marko Rems

163. Planinsko društvo Pohorje Zgornja Polskava

1

Marjana Brezovšek

1

Marjana Brezovšek

Marjana Brezovšek

164. PLANINSKO DRUŠTVO POLET ŠENTRUPERT

1

Anton Progar

1

Daniel Pejovid

Daniel Pejovid

1

Janko Kovačič

Janko Kovačič,Dragica Onič

165. Planinsko društvo Poljčane

1

Dragica Onič

166. PLANINSKO DRUŠTVO POLJE

1

Tomaž Stražar

167. PLANINSKO DRUŠTVO POLOM KOSTANJEVICA NA KRKI

1

Anton Progar

168. PLANINSKO DRUŠTVO POLZELA

1

Uroš Lešnik

169. PLANINSKO DRUŠTVO POLŽ VIŠNJA GORA

1

Aleš Erjavec

170. PLANINSKO DRUŠTVO POSTOJNA

1

Neva Šemrov

171. PLANINSKO DRUŠTVO POŠTE IN TELEKOMA CELJE

1

172. PLANINSKO DRUŠTVO POŠTE IN TELEKOMA LJUBLJANA

1

173. PLANINSKO DRUŠTVO POŠTE IN TELEKOMA MARIBOR

1

Igor Oprešnik

174. PLANINSKO DRUŠTVO PREBOLD

1

175. PLANINSKO DRUŠTVO PREDDVOR

1

176. PLANINSKO DRUŠTVO PREVALJE

1

Stanko Robin

177. PLANINSKO DRUŠTVO PRISTAVA

1

Stanko Drofenik

178. Planinsko društvo Ptuj

1

Tomaž Stražar

Tomaž Stražar

1

Franc Štokar

Franc Štokar

1

Miroslav Jegrišnik

Miroslav Jegrišnik

Aleš Erjavec

Aleš Erjavec

Neva Šemrov

Neva Šemrov

Gojko Šmid

Gojko Šmid

Gojko Šmid

Zdenka Gorenc

Zdenka Gorenc

Zdenka Gorenc

Vladimir Zemljič

Vladimir Zemljič

Matic Pečovnik

Matic Pečovnik

Matic Pečovnik

Aleš Drekonja

Aleš Drekonja

Aleš Drekonja

1

Stanko Robin

Stanko Robin

Stanko Drofenik

Stanko Drofenik

Miran Ritonja

1

Miran Ritonja

Miran Ritonja

1

Jože Šušteršič

JOŽE ŠUŠTERŠIČ

179. PLANINSKO DRUŠTVO RADEČE

1

Jože Prah

180. Planinsko društvo Radlje ob Dravi

1

Evald Lampreht

181. PLANINSKO DRUŠTVO RADOVLJICA

1

Lovro Telban

182. PLANINSKO DRUŠTVO RAŠICA

1

Aleš Pirc

183. PLANINSKO DRUŠTVO RATEČE PLANICA

1

Mojca Brudar

184. PLANINSKO DRUŠTVO RAVNE NA KOROŠKEM

1

Ivan Arko

185. PLANINSKO DRUŠTVO REČICA OB SAVINJI

1

186. PLANINSKO DRUŠTVO REGA LOG

1

187. PLANINSKO DRUŠTVO RIBNICA

1

1

Evald Lampreht

Evald Lampreht

1

Valentin Rezar

Valentin Rezar

1

Aleš Pirc

Aleš Pirc

Mojca Brudar

Mojca Brudar

Veronika Kotnik

Veronika Kotnik

Janže Janez

Janže Janez

Janez Janže

Alšeš Bravhar

Alšeš Bravhar

Aleš Bravhar

1

Tomaž Pahulje

Tomaž Pahulje

Tomaž Pahulje

188. Planinsko društvo Ribnica na Pohorju

1

Dušan Švajger

Dušan Švajger

DUŠAN ŠVAJGER

189. PLANINSKO DRUŠTVO RIMSKE TOPLICE

1

Jože Prah

Jurij Potokar

JURIJ POTOKAR

190. PLANINSKO DRUŠTVO ROVTE

1

Janez Treven

Janez Treven

JANEZ TREVEN

191. PLANINSKO DRUŠTVO RTV LJUBLJANA

1

Veliša Lazovid

Veliša Lazovid

Veliša Lazovid

192. Planinsko društvo Ruše

1

Iztok Urlavb

Iztok Urlavb

Iztok Urlavb

193. PLANINSKO DRUŠTVO SATURNUS

1

Anton Kresnik

Anton Kresnik

Anton Kresnik

194. PLANINSKO DRUŠTVO SEMIČ

1

Dušan Kukman

1

Dušan Kukman

Dušan Kukman

195. PLANINSKO DRUŠTVO SEŽANA

1

Matej Trobec

Matej Trobec

Matej Trobec

196. Planinsko društvo Skalca Hoče Slivnica

1

Miran Kirbiš

1

Brigita Bedenik

Brigita Bedenik

1

1

197. PLANINSKO DRUŠTVO SLAVNIK

1

Marija Kuhar

1

Vojko Dobrila

VOJKO DOBRILA

198. PLANINSKO DRUŠTVO SLIVNICA PRI CELJU

1

Silvester Užmah

1

Silvester Užmah

Silvester Užmah

1

Daniel Goljat

Daniel Goljat

199. PLANINSKO DRUŠTVO SLOVENJ GRADEC

1

Janez Senica

200. Planinsko društvo Slovenska Bistrica

1

Breda Jurič

201. PLANINSKO DRUŠTVO SLOVENSKE KONJICE

1

Franc Kropec

Breda Jurič

Breda Jurič

1

Lidija Pučnik

Lidija Pučnik

1

202. PLANINSKO DRUŠTVO SNEŽNIK ILIRSKA BISTRICA

1

Marija Kuhar

Domen Strle

DARINKA DEKLEVA

203. PLANINSKO DRUŠTVO SNEŽNIK LOŠKA DOLINA

1

Janez Koren

Janez Koren

JANEZ KOREN

204. PLANINSKO DRUŠTVO SOLČAVA

1

Lovro Vršnik

Lovro Vršnik

Lovro Vršnik

205. PLANINSKO DRUŠTVO SOVODENJ

1

Lovro Telban

1

Lovro Telban

LOVRO TELBAN

206. PLANINSKO DRUŠTVO SPIN

1

Irena Blatnik

Irena Blatnik

Matjaž Avsec

207. PLANINSKO DRUŠTVO SREDNJA VAS V BOHINJU

1

Lovro Telban

1

Jakob Zupanc

Jakob Zupanc

1

208. PLANINSKO DRUŠTVO SVETI VID

1

Boštjan Otoničar

Boštjan Otoničar

Boštjan Otoničar

209. PLANINSKO DRUŠTVO ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI

1

Silvo Črepinšek

Silvo Črepinšek

Silvester Črepinšek

210. PLANINSKO DRUŠTVO ŠENTJERNEJ

1

Jože Krhin

Jože Krhin

Jože Krhin

211. PLANINSKO DRUŠTVO ŠENTJOŠT

1

Izidor Tominc

Izidor Tominc

Izidor Tominc

212. PLANINSKO DRUŠTVO ŠENTJUR PRI CELJU

1

Silvester Užmah

Peter Jevšnik

Peter Jevšnik

213. PLANINSKO DRUŠTVO ŠENTVID PRI STIČNI

1

Maks Jerin

Maks Jerin

MAKS JERIN

214. PLANINSKO DRUŠTVO ŠKALE - HRASTOVEC

1

Primož Rotovnik

Primož Rotovnik

Primož Rotovnik

215. PLANINSKO DRUŠTVO ŠKOFJA LOKA

1

France Benedik

1

Janez Pintar

Janez Pintar

1

Ana Založnik

Ana Založnik

216. PLANINSKO DRUŠTVO ŠMARJE PRI JELŠAH

1

Ana Založnik

217. PLANINSKO DRUŠTVO ŠMARNA GORA

1

Marjan Kovačič

218. PLANINSKO DRUŠTVO ŠMARTNO OB PAKI

1

Alenka Es

1

Marjan Kovačič

MARJAN KOVAČIČ

Zoran Predolnik

Zoran Predolnik

219. PLANINSKO DRUŠTVO ŠOŠTANJ

1

Bojan Rotovnik

1

Jure Grudnik

Jure Grudnik

220. PLANINSKO DRUŠTVO TABOR

1

Anton Sitar

1

Milena Lenko

MILENA LENKO

1

221. Planinsko društvo Tam Maribor

1

Sandi Gričnik

222. Planinsko društvo Tisa Maribor

1

Albin Marcen

Vinko Črepnjak

Vinko Črepnjak

Albin Marcen

Albin Marcen

223. PLANINSKO DRUŠTVO TOLMIN

1

Milena Brešan

Milena Brešan

MILENA BREŠAN

224. PLANINSKO DRUŠTVO TRBOVLJE

1

Matjaž Kilar

Matjaž Kilar

Matjaž Kilar

225. PLANINSKO DRUŠTVO TREBNJE

1

Borut Mežnarčič

Borut Mežnarčič

Borut Mežnarčič

226. PLANINSKO DRUŠTVO TRŽIČ

1

Uroš Ahačič

Uroš Ahačič

Uroš Ahačič

227. Planinsko društvo Večer Maribor

1

Žiga Cancin

1

Marko Simerl

Miran Žižek

228. PLANINSKO DRUŠTVO VELENJE

1

Alenka Es

1

Alenka Es

Alenka Es

229. PLANINSKO DRUŠTVO VELIKE LAŠČE

1

Jure Deterding

230. PLANINSKO DRUŠTVO VEVČE

1

Ernest Gradišar

231. PLANINSKO DRUŠTVO VIDEM KRŠKO

1

232. PLANINSKO DRUŠTVO VIHARNIK

1

233. PLANINSKO DRUŠTVO VINSKA GORA

1

Alenka Es

234. PLANINSKO DRUŠTVO VIPAVA

1

Pavel Makovec

235. PLANINSKO DRUŠTVO VITANJE

1

Franc Kropec

1

Franc Kropec

Franc Kropec

236. PLANINSKO DRUŠTVO VOJNIK

1

Ivan Muzelj

1

Ivan Muzelj

Ivan Muzelj,Benedikt Podergajs

1

Suzana Felicijan Bratož

Suzana Felicijan Bratož

Zinka Berk

Zinka Berk

1

Jure Deterding

Jure Deterding

Ernest Gradišar

ERNEST GRADIŠAR

Jasminka Kovačič

Jasminka Kovačič

Jasminka Kovačič

Gregor Rihar

Gregor Rihar

Gregor Anže Rihar,Julija Prebil Radovanovid

Tomaž Kumer

Tomaž Kumer

Pavel Makovec

Pavel Makovec

1

1

237. PLANINSKO DRUŠTVO VRANSKO

1

Anton Sitar

238. PLANINSKO DRUŠTVO VRELEC-ROGAŠKA

1

Zinka Berk

239. PLANINSKO DRUŠTVO VRHNIKA

1

Primož Pečlin

1

Tomaž Stržinar

Tomaž Stržinar

240. Planinsko društvo Vuzenica

1

Mirko Tovšak

1

Ivana Filipi

Ivana Filipi

241. PLANINSKO DRUŠTVO ZA SELŠKO DOLINO ŽELEZNIKI

1

France Benedik

1

Alojz Lotrič

ALOJZIJ LOTRIČ
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SKUPŠČINA PZS 2020
VITANJE

PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE
Ob železnici 30 a, p.p. 214, 1001 Ljubljana, Slovenija
Tel.: +386(0)1 43 45 680
242. PLANINSKO DRUŠTVO ZABUKOVICA

1

Srečko Čulk

243. PLANINSKO DRUŠTVO ZAGORJE OB SAVI

1

Jože Prah

244. PLANINSKO DRUŠTVO ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO CELJE

1

245. PLANINSKO DRUŠTVO ZREČE

1

246. PLANINSKO DRUŠTVO ŽALEC

1

Vlado Rojnik

4. 9. 2020

Srečko Čulk

Srečko Čulk

Dejan Zupančič

Dejan Zupančič

Ivan Eržen

Ivan Eržen

IVAN ERŽEN

Matjaž Korošec

Matjaž Korošec

Matjaž Korošec

1

Vlado Rojnik

Vlado Rojnik

1

Jelen Valter

Valter Jelen

1

247. PLANINSKO DRUŠTVO ŽELEZAR ŠTORE

1

Franc Šinko

248. PLANINSKO DRUŠTVO ŽELEZNIČAR CELJE

1

Ratej Jožef - Konrad

249. PLANINSKO DRUŠTVO ŽELEZNIČAR LJUBLJANA

1

Janez Klemenčič

250. Planinsko društvo Železničar Maribor

1

251. Planinsko društvo Žetale

1

252. PLANINSKO DRUŠTVO ŽIRI

1

France Benedik

253. PLANINSKO DRUŠTVO ŽIROVNICA

1

254. PLANINSKO DRUŠTVO ŽUSEM

1

255. PLEZALNI KLUB ''RIFNIK'' ŠENTJUR

Ratej Jožef - Konrad

JOŽEF KONRAD RATEJ

Drago Savid

Janez Klemenčič

Danilo Hrastnik

Danilo Hrastnik

Danilo Hrastnik

Jože Kamenšek

Jože Kamenšek

Jožef Kamenšek

Luka Žakelj

Luka Žakelj

Bojan Završnik

Bojan Završnik

Bojan Završnik

Simon Mansutti

Simon Mansutti

Martin Ozis

1

Viktor Mlinar

Viktor Mlinar

Viktor Mlinar

256. Plezalni klub 6b Ptuj

1

Nino Cesnik

Nino Cesnik

Viktor Bombek

257. PLEZALNI KLUB BETA

1

Matevž Podbreznik

Matevž Podbreznik

Matevž Podbreznik

258. PLEZALNI KLUB DIVAČA

1

Grželj Bogdan

Grželj Bogdan

BOGDAN GERŽELJ

259. PLEZALNI KLUB EKSTREM

1

Bogdan Markič

Bogdan Markič

DARKO BRUS

260. Plezalni klub FA

1

Anže Štremfelj

Anže Štremfelj

Anže Štremfelj

261. PLEZALNI KLUB IDRIJA

1

Dušan Plesničar

Danilo Sedej

Danilo Sedej

262. PLEZALNI KLUB KAMNIK

1

Stanko Židan

Stanko Židan

Stanko Židan

263. PLEZALNI KLUB KLAJMBER

1

OPRAVIČILI

Marko Potisk

Marko Potisk

264. PLEZALNI KLUB LAŠKO

1

Matej Čopar

Matej Čopar

Matej Čopar,Marko Zdouc

265. Plezalni klub Martinček

1

Tine Gros

Tine Gros

Igor Lauko

266. PLEZALNI KLUB NOVO MESTO

1

Dušan Kukman

Tomaž Erpič

Tomaž Erpič

267. PLEZALNI KLUB RIBNICA

1

Klavdij Oberstar

Klavdij Oberstar

KLAVDIJ OBERSTAR

268. PLEZALNI KLUB RIMSKE TOPLICE

1

Marjan Hohkraut

Marjan Hohkraut

Marjan Hohkraut

269. PLEZALNI KLUB ROGAŠKA SLATINA

1

Marko Potisk

Marko Potisk

Jaka Došler

270. Plezalni klub Scena

1

Wraber Štefan

Wraber Štefan

Štefan Wraber

271. PLEZALNI KLUB SLOVENSKE KONJICE

1

Sandi Gričnik

Blaž Šelih

Blaž Feliks Šelih

272. PLEZALNI KLUB ŠKOFJA LOKA

1

Sergej Epih

Sergej Epih

Sergej Epih

273. PLEZALNI KLUB ŽIROVNICA

1

Denis Ipavec

Denis Ipavec

Denis Ipavec

274. PLEZALNO DRUŠTVO CEMPIN

1

Drago Frelih

Drago Frelih

JAKOB STANONIK

275. PLEZALNO DRUŠTVO GRIF BREZOVICA

1

Matej Grilc

Matej Grilc

MATEJ GRILC

276. POHODNIŠKO DRUŠTVO NOVO MESTO

1

Dušan Kukman

Anton Markovič

Anton Markovič

277. POSAVSKI ALPINISTIČNI KLUB

1

Aleksandra Voglar

Aleksandra Voglar

Aleksandra Voglar

278. SLOVENSKO PLANINSKO DRUŠTVO CELOVEC

1

Stefan Riegelnik

Stefan Riegelnik

279. Slovensko planinsko društvo Gorica

1

Mitja Morgut

280. Slovensko planinsko društvo Trst

1

Aldo Zubin

1

1

1

1

1

1

Mitja Morgut
Marina Pertot

1

281. Slovensky horolezecky spolek JAMES plus

1

Anton Pacek

Anton Pacek

282. ŠPORTNO DRUŠTVO BALVANIJA

1

Marko Vavpetič

Marko Vavpetič

Jožica Hribar

283. ŠPORTNO DRUŠTVO BTC

1

Borut Baznik

Borut Baznik

Matija Repina

284. ŠPORTNO DRUŠTVO PAJKI

1

Karel Pintarič

Karel Pintarič

Karel Pintarič

285. ŠPORTNO PLEZALNI KLUB ANDREJA KOKALJA

1

Andrej Kokalj

Andrej Kokalj

ANDREJ KOKALJ

286. Športno plezalni klub Plus

1

Luka Fonda

Luka Fonda

Luka Fonda

287. ŠPORTNO PLEZALNO DRUŠTVO KORENJAK

1

Lorin Möscha

Lorin Möscha

Lorin Möscha

288. ŠPORTNO-PLANINSKO DRUŠTVO GAMS

1

Drago Pirc

Drago Pirc

DRAGO PIRC

289. Turno smučarski klub LiMa

1

Robert Pritržnik

Robert Pritržnik

Robert Pritržnik

Luka Ajnik

Jernej Štorgel

290. Udruženje Planinarsko društvo Treskavica Sarajevo

1

291. ZGORNJESAVINJSKI ALPINISTIČNI KLUB RINKA

1

SKUPAJ

1

Luka Ajnik

291

138
47,42

Odstotkov
97 glasov
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ZAPISNIK SKUPŠČINE PZS 2020
ki je bila v petek, 4. septembra 2020, v Centru vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika Noordunga v Vitanju.
Seznam prisotnih delegatov članov Planinske zveze Slovenije (priloga I.) in poročilo verifikacijske komisije (priloga II.) na zasedanju
Skupščine Planinske zveze Slovenije 4. 9. 2020 sta prilogi zapisnika. Gradivo za skupščino so člani Planinske zveze Slovenije prejeli pisno v
Skupščinski prilogi v Obvestilih PZS, razen vsebinskega poročila 2019, ki je povzeto v Letopisu PZS 2019 in je izšel pred skupščino. Celotno
gradivo je bilo objavljeno tudi na spletni strani www.pzs.si.
Zaradi novega  virusa COVID-19 in priporočil NIJZ smo poleg delegatov povabili le župana Občine Vitanje.
Zasedanje se je začelo ob 16.30 s planinsko himno.
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: Bojan Rotovnik, Planinsko društvo Šoštanj,
članica: Marjana Brezovšek, Planinsko društvo Pohorje Zg. Polskava,
član: Igor Oprešnik, Kolesarsko-pohodniško društvo Hej, gremo naprej,
član: Jože Prah, Planinsko društvo Lisca Sevnica,  
član: Neva Šemrov, Planinsko društvo Postojna.
SKLEP 1–2020: Skupščina PZS na predlog Upravnega odbora PZS za predsednika delovnega predsedstva skupščine PZS 2020 izvoli
Bojana Rotovnika (PD Šoštanj), za člane delovnega predsedstva skupščine PZS pa so izvoljeni: Marjana Brezovšek, (PD Pohorje Zg.
Polskava), Igor Oprešnik, (KPD Hej, gremo naprej), Jože Prah, (PD Lisca Sevnica) in Neva Šemrov, PD Postojna).
Sklep je bil soglasno sprejet.
Bojan Rotovnik, 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 vodstvo PZS ni prejelo nobenih dodatnih predlogov za obravnavo
ter da v roku do 10 dni pred skupščino ni prejelo pripomb na predlagane sklepe. Predstavil je tudi določila Poslovnika Skupščine PZS glede
razprav delegatov. Nato je skupščino PZS nadaljeval s 1. točko, izvolitvijo organov Skupščine PZS:
Verifikacijska komisija:
predsednik: Peter Šilak, Planinsko društvo »Dobrovlje« Braslovče,
član: Miran Ritonja, Planinsko društvo Ptuj,
član: Primož Pečlin, Planinsko društvo Vrhnika.
SKLEP 2–2020: Skupščina PZS za predsednika verifikacijske komisije skupščine imenuje Petra Šilaka (PD »Dobrovlje« Braslovče),
za člana pa Mirana Ritonjo (PD Ptuj) in Primoža Pečlina (PD Vrhnika).
Sklep je bil soglasno sprejet.
Zapisnikarica:
Saša Sitar, poslovna sekretarka PZS.
Overovatelja zapisnika:
Branko Stropnik, PD Medvode,
Štefan Kozak, PD Lendava.
SKLEP 3–2020: Skupščina PZS za zapisnikarico skupščine imenuje Sašo Sitar (poslovna sekretarka PZS), za overovatelja zapisnika
pa Branka Stropnika (PD Medvode) ter Štefana Kozaka (PD Lendava).
Sklep je bil soglasno sprejet.
Navzoče sta pozdravila župan Občine Vitanje g. Slavko Vetrih in predsednik planinskega društva Vitanje Franc Kropec.
V nadaljevanju je bilo podano poročilo verifikacijske komisije. Peter Šilak, predsednik verifikacijske komisije, je povedal, da je verifikacijska komisija na osnovi oddanih pooblastil delegatov članov Planinske zveze Slovenije ob 17.02 ugotovila, da je bilo od skupno 291
glasov za odločanje na zasedanju navzočih 138 glasov ali 47,42 %. 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 Bojan Rotovnik je v sprejetje predlagal dnevni red Skupščine PZS:
1. Izvolitev delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, zapisnikarja in dveh overiteljev zapisnika Skupščine PZS
2. Vsebinsko in finančno poročilo organov PZS za leto 2019
3. Poročilo Nadzornega odbora PZS za leto 2019
4. Razprava in potrditev poročil PZS za leto 2019
5. Okvirni vsebinski in finančni program dela PZS za leto 2021
6. Predlog sprememb Statuta PZS
7. Informacija o planinskih kočah na Korošici in Okrešlju
8. Razno
8

Razprave ni bilo, zato je bil v glasovanje podan
SKLEP 4–2020: Skupščina PZS potrjuje z vabilom predlagani dnevni red skupščine 2020.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Delovni predsednik je pozval prisotne, naj oddajo pisne predloge za razpravo pod 8. točko. K razpravi sta se prijavila Jurček Nowakk (OPP/
PIN) in Slavko Gregorčič (PD Kobarid).
2. točka
VSEBINSKO IN FINANČNO POROČILO ORGANOV PZS ZA LETO 2019
Delovni predsednik Bojan Rotovnik je povedal, da je bilo gradivo objavljeno v skupščinski prilogi  Obvestil, na straneh od 22 do 41, na
spletni strani www.pzs.si in v Letopisu 2019.
Miro Eržen, podpredsednik PZS, je na kratko predstavil pomembnejše dogodke, ki so se zgodili v preteklem letu in povzel vsebinsko
poročilo za leto 2019 po komisijah. Najodmevnejši dogodki so bili:  obeležitev obletnic himalajskih odprav, Tone Škarja je postal častni
član Planinske zveze Slovenije, Staza Černič in Danica Blažina sta prejeli priznanje za življenjsko delo v alpinizmu, odkritje spomenika dr.
Mihu Potočniku, Luka Stražar in Aleš Česen sta prejela zlati cepin za vzpon na Latok v letu 2018, za nami je uspešna sezona športnih plezalcev, Janja Garmbret  je postala športnica leta 2019, pogorel je Frischaufov dom na Okrešlju, odvijal se je mednarodni posvet o planinski
infrastrukturi, zelo aktivno je bilo delo Odbora planinstvo za invalide, izveden je bil Dan slovenskih planinskih doživetij na Lisci ter Luče
so postale druga članica Gorniških vasi v Sloveniji. Generalni sekretar PZS Matej Planko je povzel finančno poročilo za leto 2019. Proračun PZS v letu 2019 je bil najvišji do sedaj in je znašal 2.594.175 €. Na to  je vplivalo povečanje članstva, pridobili smo več javnih sredstev,
sponzorskih in donatorskih sredstev, pa tudi na več razpisih smo bili uspešni. Ustvarili smo 4.905 € presežka. Presežek prihodkov nad
odhodki bomo namenili v društveni sklad. 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 2019
Delovni predsednik Bojan Rotovnik je povedal, da je bilo gradivo objavljeno v skupščinski prilogi Obvestil, na straneh od 42 do 44. Predsednik
NO PZS Franc Ekar se je opravičil, zato je poročilo podal Milan Kirbiš, član NO PZS, ki je povzel, da so v preteklem letu pregledali poslovanje Planinskega vestika in Založbe PZS, preverili so stroške usposabljanj Vodniške komisije ter poslovanje članarine. Nepravilnosti niso
zaznali. Pri Planinskem vestniku je bil največji upad naročnikov leta 2014, ko je se revija izločila iz članarine A. Članarina pa se je najbolj
povečala zaradi stroškov pri zavarovanju ter dodatnega 1 eura za obnovo pogorelega Kocbekovega doma. Pri stroških tečajev Vodniške
komisije je bilo ugotovljeno, da so cene nižje kot pri ostalih organizacijah. Člani NO PZS  imajo grenak priokus, saj se jih po nihovem
mnenju pri spremembah statuta PZS izloča s pravicami o sodelovanju na sestankih ostalih organov PZS.
4. točka
RAZPRAVA IN POTRDITEV POROČIL PZS ZA LETO 2019
Razprave ni bilo, zato sta bila v glasovanje podana:
SKLEP 5–2020: Skupščina PZS potrjuje vsebinsko in finančno poročilo PZS za leto 2019.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 6–2020: Skupščina PZS potrjuje poročilo Nadzornega odbora PZS za leto 2019.
Sklep je bil soglasno sprejet.
5. točka
OKVIRNI VSEBINSKI IN FINANČNI PROGRAM DELA PZS ZA LETO 2020
Bojan Rotovnik, delovni predsednik, je povedal, da je bilo gradivo objavljeno v skupščinski prilogi v Obvestilih PZS, na straneh od 45 do 60.
Jože Rovan, predsednik PZS, je predstavil program dela. Povedal je, da so programi dobro pripravljeni, da sledijo sodobnim trendom na
področju tekmovalnih športov, da je posvečena potrebna pozornost razvoju strokovnih kadrov, varstvu narave, planinski infrastrukturi
in še čemu. Na nekaterih področjih, kot so npr. koče in pota, pa so seveda možnosti razvoja hudo omejene s kroničnim pomanjkanjem
sredstev. V sedanjih razmerah, ko ni mogoče predvideti nadaljnjega razvoja epidemije, je načrtovanje toliko težje, kar pa še posebej velja
za finančni del programov. Pri pripravi finančnega načrta smo se zavedali dejstva, da se bodo posledice manjše gospodarske aktivnosti v
letošnjem letu nujno odrazile pri zmanjšanju določenih virov v letu 2021, npr. pri Fundaciji za šport, ki se napaja iz iger na srečo, katerih
obseg se je zmanjšal zaradi manjših dohodkov prebivalstva. Načrt je zato pripravljen na nivoju spodnjih mej pričakovanj, ki so edine
upravičene glede na zelo turbulentno stanje v razvoju epidemije in posledično gospodarske aktivnosti. Zaradi posledic pandemije je bil
pripravljen popravek okvirnega finančnega načrta PZS za leto 2021. Vrednost članarine ostane enaka kot v rebalansu finančnega načrta za
leto 2020, sredstva Fundacije za šport so manjša za 25 % glede na podrobni finančni načrt za leto 2020,  sredstva iz letnega programa športa
in FIHO so manjša za 10 % glede na podrobni finančni načrt za leto 2020, pri Uradu za mladino pa so upoštevana sredstva po pogodbi, ki
je že podpisana. Razprave ni bilo, zato sta bila v glasovanje podana sklepa:
SKLEP 7–2020: Skupščina PZS potrjuje okvirni finančni načrt za leto 2021 in pooblašča Upravni odbor PZS, da sprejme podrobni
finančni načrt za leto 2021 po posameznih dejavnostih oz. po stroškovnih mestih. Skupščina PZS pooblašča Upravni odbor PZS, da
finančni načrt za leto 2021 spremlja in ga na podlagi rebalansa uskladi z dejanskimi prihodki in odhodki.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 8–2020: Skupščina PZS sprejema okvirni vsebinski program dela PZS za leto 2021 in pooblašča, da na podlagi okvirnih
programov:
OBVESTILA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
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- komisije z zbori dejavnosti in MDO PD sprejmejo podroben program dela posamezne dejavnosti za leto 2021; 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 2021,
- 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 2021.
Pri sprejemanju podrobnega vsebinskega programa dela za leto 2021 morajo organi upoštevati finančni načrt za leto 2021.
Sklep je bil soglasno sprejet.
6. točka
PREDLOG SPREMEMB STATUTA PZS
Roman Ponebšek, podpredsednik PZS in vodja skupine za pripravo sprememb statuta, je povzel glavne predloge za spremembo Statuta
PZS. Dopolni se 16. člen, ki opredeljuje vlogo za nova društva. Novi pogoji so: večje število članov, obravnava vloge na pristojnem MDO
PD, zagotovitev mentorskega društva ter vsaj štiri strokovne kadre v društvu. S temi strožjimi kriteriji bomo lahko omejili število društev
v PZS, saj imamo že sedaj preveč mikro društev in klubov. V 36. členu se spremeni 3. odstavek, ki določa pravico udeležbe članov NO na
skupščini in sejah UO PZS. Nadzorni odbor ima dostop do vseh gradiv in dokumentacije. S spremembo tega odstavka se ukinja določba, ki
je dejansko pomenila vabljenje in obvezno udeležbo članov NO PZS na sejah vseh organov PZS, kar se ni izvajalo niti po prejšnjem statutu
v prejšnjih mandatih niti ni izvedljivo glede na obseg organov v okviru PZS. Ohranjajo pa se vsi vzvodi nadzora in pristojnosti NO PZS.
V 40. členu dopolnitve urejajo ločnico med dopisno sejo in sejo preko avdio ali video konference, kar je prinesla praksa v času soočanja
z epidemijo COVID-19. V 48. členu se omilijo kriteriji za kandidaturo podpredsednika. V 55. členu se doda nov odstavek, ki določa, da
PZS in društva zagotovijo, da nepremičnine v njihovi lasti trajno služijo namenu planinstva. V ta namen si PZS na nepremičninah, ki so
v solastnini PZS in posameznega društva, izgovori pravico prepovedi odtujitve na solastniškem deležu društva, kar se uredi s sklenitvijo
medsebojne pogodbe. Manjše spremembe so še v nekaterih drugih členih.
Razprava: Jožef Bobovnik je pohvalil spremembe statuta.
SKLEP 9–2020: Skupščina PZS sprejema spremenjen in dopolnjen Statut PZS.
Sklep je bil soglasno sprejet.
7. točka
INFORMACIJA O PLANINSKIH KOČ NA KOROŠICI IN OKREŠLJU
Miro Eržen, podpredsednik PZS, je povzel, da ima pri obnovi prednost Frischaufov dom na Okrešlju. Pripravljen je bil predlog Dogovora med PZS in PD Celje-Matica, ki opredeljuje način koriščenja zbranih sredstev z naslova dodatnega prispevka članov PZS v letih
2019 in 2020 ter tudi predlog spremembe sklepa Skupščine PZS iz leta 2019, po katerem je zbrana sredstva možno koristiti za prioritetno
izgradnjo doma na Okrešlju, saj je bila v času sprejema tega sklepa poznana samo situacija na Korošici, do nesreče na Okrešlju pa je prišlo
kasneje. Na vse poslanske skupine je bil poslan poziv za finančno pomoč  pri sanaciji obeh koč. Iz rebalansa proračuna RS za leto 2020
je bilo zagotovljenih 400.000 € finančnih sredstev. Na PD Celje-Matica so za nadomestno gradnjo Frischaufovega doma na Okrešlju
naložili upravnemu odboru, da dokončno varianto idejnega projekta potrdi, ko bo projektant izboljšal osnovno verzijo s pripombami in
zahtevami, ki izhajajo iz revizije, ki jo je naročila PZS. Seznanili so se s stanjem projektne dokumentacije in potrebnimi dovoljenji za oba
pogorela objekta (Kocbekov dom na Korošici in Frischaufov dom na Okrešlju) ter da se prilagodi terminski plan gradnje obeh objektov
glede na vse razpoložljive možnosti. V okviru tega kot prioriteto upošteva nadomestno gradnjo Frischaufovega doma na Okrešlju, kar pa
ne izključuje tudi izvedbe pripravljalnih del tudi za gradnjo Kocbekovega doma. Potrjen je dogovor o sofinanciranju izgradnje Frischaufovega doma in Kocbekovega doma med PZS in PD Celje-Matica. UO društva se pooblasti, da sprejme dopolnjeno verzijo dogovora, v
kolikor bi na skupščini PZS, ki bo dogovor potrjevala s strani PZS, prišlo do redakcijskih popravkov. Pooblastili so UO, da za izvedbo
obeh investicij v roku 1 meseca vzpostavi projektno organizacijo, ki bo operativno vodila izvedbo investicije v gradbenem, finančnem
in logističnem smislu ter vzpostavila aktiven odnos glede informiranja širše javnosti ter da zaposli primerno strokovno in kompetentno
osebo kot projektnega vodjo za vodenje zgoraj navedene projektne organizacije. Ta neposredno odgovarja nadzornemu odboru v okviru
projektne organizacije, ki ga poleg predstavnikov PD sestavljajo tudi predstavniki PZS. Člani delovne skupine PZS se aktivno dogovarjajo
z Ministrstvom za gospodarski razvoj in turizem za pripravo pravnih podlag za koriščenje odobrenih sredstev, kar je bilo realizirano šele v
mesecu avgustu 2020 z objavo razpisa. Za obdobje 1. 8. 2020 do 31. 12. 2020 se kot dodatno pomoč PZS za polovični delovni čas imenuje
generalnega sekretarja Planinske zveze Slovenije kot vodjo projekta. Zagotovljenih je bilo dodatnih 10 ur naleta helikopterja, za pomoč
pri gradnji. Do sedaj se je iz naslova dodatnega 1 €, ki ga prispevajo člani PZS ob letni članarini, zbralo v skladu za planinske koče 109.531
€. PD Celje–Matica glede na stanje projekta in potek gradnje še ni podalo zahtevka za črpanje teh sredstev in v letošnjem letu tega tudi
še ne pričakujemo. Iz dosedanjega dela delovne skupine pri izvajanju aktivnosti obnove doma na Okrešlju izhajajo določene izkušnje,
ki kažejo na to, da bomo morali najti ustrezne modele oziroma rešitve, ki bodo PZS zagotavljale večjo možnost ustreznega vpliva na
organiziranost in delovanje društev v primeru projektov takega obsega. Nesprejemljivo je, da v sedanjih razmerah, ko PZS zastavi svoj
vpliv, ugled in kredibilnost pri različnih institucijah za pridobitev soglasij, dovoljenj, finančnih sredstev, logistične podpore in donacij
za izvedbo projekta, ob tem nima mehanizma, ki bi uravnavalo organiziranost posameznega društva kot osnovnega nosilca investicije v
smeri učinkovite izvedbe projekta.
8. točka
RAZNO
Bojan Rotovnik je povedal, da je državni zbor na pobudo Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez razglasil 23. september
za nov državni praznik – Dan slovenskega športa, ki pa ne bo dela prost dan. Pozval je planinska društva, da na ta dan organizirajo krajše
promocijske planinske aktivnosti na način, da bi se jih lahko udeležilo čim več posameznikov, tudi tistih, ki se ne ukvarjajo s planinstvom.
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Jurček Nowakk, vodja Odbora Planinstvo za invalide/OPP je povabil udeležence na dogodke GOGO (Gibalno ovirani gore osvajajo) ter
se zahvalil vsem društvom in kočam, ki jih podpirajo.
Slavko Gregorčič (PD Kobarid) je povedal, da imajo težave z oskrbniki v Koči na planini Kuhinja. Svetovano mu je bilo, naj se najprej obrne
po nasvet na Gospodarsko komisijo.
Matej Planko, generalni sekretar PZS, se je delegatom na skupščini zahvalil za korektno sodelovanje v obdobju, ko je bil zaposlen kot
generalni sekretar, Jože Rovan in Bojan Rotovnik pa sta se zahvalila za njegov trud in vložek v PZS v vseh letih njegovega delovanja.
Skupščina PZS se je končala ob 18.54.
Zapisala:						 					Predsednik delovnega predsedstva:
Saša Sitar										Bojan Rotovnik
Overovatelja:
Branko Stropnik, PD Medvode
Štefan Kozak, PD Lendava

POROČILO VERIFIKACIJSKE KOMISIJE
O PRISOTNOSTI DELEGATOV NA SKUPŠČINI PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
Dne, 4. septembra 2020, v Centru vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika Noordunga v Vitanju.
Verifikacijska komisija je na osnovi oddanih pooblastil delegatov članov Planinske zveze Slovenije, ob 17.02 uri ugotovila, da je od skupno
291 glasov za odločanje na današnjem zasedanju navzočih 138 glasov ali 47,42 %. 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
kakor polovica navzočih glasov oz. najmanj 49.
VERIFIKACIJSKA KOMISIJA
Predsednik:
Peter Šilak, PD ''Dobrovlje'' Braslovče
Član:
Miran Ritonja, PD Ptuj
Član:
Primož Pečlin, PD Vrhnika

OBVESTILA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
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Zapisniki sej Upravnega odbora PZS
Z
APISNIK
6. seje Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije, ki je bila v četrtek, 6. junija 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: Bojan Rotovnik, Brigita Čeh, Aldo Zubin, Danilo Kete.
Predsedniki (oz. namestniki) MDO PD: 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), Ernest Gradišar (namestnik MDO PD Ljubljane), Miro Mlinar (MDO PD Notranjske) in Marija Kuhar (MDO PD Primorske).
Načelniki (oz. namestniki) komisij PZS z zborom dejavnosti: Aleš Pirc (Komisija za športno plezanje), Ana Suhadolnik (Mladinska
komisija), Bogdan Seliger (Komisija za planinske poti), Robert Pritržnik (Komisija za gorske športe) in Atila Armentano (Komisija za
turno kolesarstvo).
Vodje odborov PZS: Tone Jesenko (Odbor za članstvo)
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).
Ostalo: Vladimir Habjan (urednik Planinskega vestnika)
Opravičeno odsotni: Irena Mrak (podpredsednica PZS), Anton Progar (voljeni član UO), Uroš Kuzman (voljeni član UO), Jožef Bobovnik
(voljeni član UO), Igor Oprešnik (MDO PD Podravja) Marijan Denša (Komisija za varstvo gorske narave) in Manja Rajh (Savinjski MDO PD).
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 so svoje teme najavili Jurček Nowakk (predstavitev aktivnosti odbora PIN OPP),  Miro Mlinar (slabi izpitni rezultati
vodniških tečajev), Dušan Plesničar (nadzor tržnih inšpektorjev), Miro Eržen (koordinacija MDO PD, postavitev koče na Korošici) ter
Martin Šolar (pomembnost koč).
SKLEP 1/6-6-2019: Upravni odbor PZS potrjuje dnevni red 6. seje.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SPREJET DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 5. seje UO PZS
2. Informacija o Skupščini PZS 2019
3. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS
4. Izhodišča za članarino in zavarovanje PZS v obdobju od 2020
5. Rebalans finančnega načrta PZS 2019
6. Termini osrednjih dogodkov PZS v letu 2020
7. Potrditev nove planinske poti
8. Tematika z Zbora Komisije za športno plezanje
a) Informacija o zboru
b) Potrditev novih članov IO KŠP
c) Pravilnik KŠP o usposabljanju na področju športnega plezanja
9. Tematika s Zbora Komisije za gorske športe
a) Informacija o zboru
b) Potrditev novega načelnika in članov IO KGŠ
10. Upravljanje blagovnih znamk PZS
11. Informacija o delovanju komisij  in odborov PZS
12. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora  
13. Razno
Ad. 1. Potrditev zapisnika 5. 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 2/6-6-2019: Upravni odbor PZS potrjuje zapisnik 5. seje upravnega odbora z dne 7. 3. 2019.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 2. Informacija o Skupščini PZS 2019
Predsednik PZS Jože Rovan je pohvalil organizacijo Skupščine PZS, ki je bila v izvedbi PD Maribor Matica. Delegati so soglasno potrdili
poročila organov PZS ter okvirni vsebinski in finančni program dela PZS za leto 2020. Okrogli mizi Kakšna planinska društva si želimo
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(včlanjevati) v Planinsko zvezo Slovenije? in Planinske koče - temelj planinstva ali zgolj premoženje, sta odprli pomembne razprave. Vsi
sklepi so bili potrjeni soglasno. Predstavljen je bil tudi idejni projekt nove planinske koče na Korošici.
Razprave ni bilo.
Ad. 3. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS
• Organizirali smo novinarsko konferenco pred začetkom tekmovalne sezone v športnem plezanju, ki so jo slovenski tekmovalci odlično
začeli z medaljami na vsaki tekmi; Janja Garnbret je že pred koncem sezone skupna zmagovalka SP v balvanskem plezanju.
• Organizirali smo redno letno in volilno skupščino PZS v Mariboru.
• Obeležili smo 40. obletnico prvega slovenskega/jugoslovanskega vzpona na Everest - s sprejemom alpinistov in predstavnikov PZS
pri predsedniku države in slovesnostjo v SPM.
• Organizirali smo SPOT 2019 na območju lige Smrekovec z zaključkom v Šoštanju.
• Sodelovali smo na 3. mednarodnem tekmovanju Triglav The Rock Ljubljana.
• Na razpis „Slovenija planinari“ se je prijavilo 43 društev z 140 dogodki, razdelili smo 18.000 eur
• Uspešna je bila alpinistična odprava Janeza Svoljšaka in Mihe Zupina na Aljasko.
• Luka Kovačič je odlično nastopil na svetovnem prvenstvu v turnem smučanju, Nejc Kuhar pa je končal tekmovalno kariero.
• Sodelovali smo na 24. slovenskih dnevih knjige v Ljubljani.
• Na sejmu Naturo v Gornji Radgoni smo predstavili projekt Alpe Adria Karavanke/Karawanken Regija doživetij.
• Udeležili smo se tradicionalnega srečanje vodstev HPS in PZS, ki je tokrat bilo na Gorjancih v organizaciji PZS.
• Udeležili smo se redne skupščine IFSC v Tokiu (Japonska) in BMU, ki je bila tokrat v Korci (Albanija); Martin Šolar je postal novi
predsednik BMU.
• Objavili smo razpis s področja planinskega gospodarstva - koriščenje helikopterskih prevozov za ekološko sanacijo planinskih koč.
• Objavili smo razpis za sofinanciranje planinskih taborov.
• Tudi letos bo mogoče od 1. 6. do 30. 9. na Petrolovih bencinskih servisih  kupiti članarino PZS.
• Izšla je knjiga Pravljica o gamsku Viliju in gorskih rožicah ter ponatisa Pravljičarije pod Triglavom in Tista lepa leta.
• Organizirano je bilo državno prvenstvo osnovnih in srednjih šol v športnem plezanju.
• Licenčna usposabljanja za vodnike so v glavnem zaključena. Pripravljeni so novi programi usposabljan v skladu z novim Zakonom o
športu.
• Začeli sta se akciji Gremo v hribe in Očistimo naše gore, pri katerih sodeluje tudi PZS, letos z večjim poudarkom na planinskih poteh
in delu markacistov.
• Začela se je akcija Gluhi strežejo v planinskih kočah.
• Izvedli smo seminar za osebje planinskih koč v Karavankah.
• S tekmo na Okrešlju se je končal slovenski pokal v turnem smučanju.
• KTK skupaj s klubi in TKO-ji izvaja šolo turnega kolesarjenja.
• Sodelovali smo v akciji CNVOS Ta dobra večerja za obnovo planinskih poti.
• Skupaj s prostovoljnimi vodniki turnega kolesarstva smo izvedli prvi dogodke Prekolesarimo Slovensko turnokolesarsko pot v enem
dnevu, sprejmi Migimigi izziv.
• Objavljen je bil razpis za podelitev Najvišjih priznanj PZS za leto 2019
• Sodelovali smo v javni razpravi Zakona o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov na področju kmetijsko zemljiške politike
• RTV Slovenija je prenašala tekme v športnem plezanju
• Povabilo na Dan slovenski planinskih doživetij, ki bo 15. 6. 2019 na Lisci. Možnost prihoda z vlakom. Za naprej najavljene skupine bo
50 % popust.
• Dan markacistov bo 6. 7. 2019 v Zasavju
• Planinska srečka bo na prodaj od 10. 6. 2019 dalje
Glasovanje za Naj planinsko kočo se bo pričelo 15. 6. 2019
RAZPRAVA: Jurček Nowakk je predal pritožbo MDO PD KDO v vezi prijave na dogodek Slovenska turnokolesarska pot v 1 dnevu, ki je
bila 1. 6. 2019. Sistem za prijavo ni deloval dobro, kasneje pa je nekaj udeležencev dobilo obisk zavarovalnega agenta Adriatic Slovenice.
Prepričani so, da so v zavarovalnici zlorabili osebne podatke.  Generalni sekretar PZS Matej Planko mu je odgovoril, da bo PZS naredila
analizo prireditve in pritožbo tudi preverila.
Ad. 4. Izhodišča za članarino in zavarovanje PZS v obdobju od 2020
Tone Jesenko je povedal, da zaradi slabega škodnega rezultata, zavarovalnica Adriatic Slovenica ni pripravljena pod istimi pogoji podaljšati
pogodbe. Zaradi tega se že pripravlja nov razpis za izbor zavarovalnice v naslednjem obdobju. Glede obsega zavarovanja (vrste planinskih
dejavnosti in njihove definicije) izhajamo iz obstoječega zavarovanja, ki se je izkazal kot ustrezen. V okviru razpisa se bo pridobilo ponudbe
tudi za različne višine zavarovalnih vsot po vrstah članstva in po vrstah zavarovanja. Škodni rezultat v preteklih letih je izrazito negativen
pri A članarini, v segmentu nezgodnega zavarovanja. Lansko leto smo že prilagodili višino zavarovalnih vsot, ki je odstopanje sicer delno
ublažila, vendar razmerje še ni stabilno. Pri tem je primarni namen vzpostavitev dolgoročno vzdržnega in vsebinsko ustreznega zavarovanja
za člane pri opravljanju dejavnosti, ki se izvaja v okviru PZS. Matej Planko je dodal, da imamo 3 sklope zavarovanj: odgovornost članov,
pri katerem je malo škod, zavarovanje za stroške reševanja v tujini – škod je kar nekaj, ampak se obvladljivo ter nezgodno zavarovanje, pri
katerem so izplačane škode za več kot 232% zbrane premije. Tu je potrebno povedati, da je naše zavarovanje v primerjavi z zavarovanji, ki
ga imajo v Planinski zvezi Avstrije (OeAV) zelo dobro, saj vključuje tudi nezgodno zavarovanje, ki ga oni nimajo. Jože Rovan je dopolnil,
da je zavarovanje dobro in da velja razmisliti, ali je potrebno še kaj vključiti.
RAZPRAVA: Mirko Tovšak je mnenja, da je o tem potrebno pripraviti javno razpravo. Jurček Nowakk je povedal, da je potrebno urediti
kategorizacijo IN članarine. Predlaga, da se časovno določi do kdaj se lahko vplača članarina, delitveno razmerje pa naj ostane enako. Za
OBVESTILA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
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vplačevanju družinske članarine pa bi lahko prihajalo do zlorab. Prosil je, da se nekdo iz predsedstva udeleži seje MDO PD KBO. Marija
Kuhar predlaga, da se delitev članarine upošteva glede na aktivnost društva. Daje pobudo, da odpre javna razprava o delitvi članarine. Matej
Planko ji je odgovoril, da je tema primerna za skupščino 2020. Jurčka Nowakka je prosil, da naj pošlje konkretne predloge glede članarine
OPP, saj je potrebno biti pri izkazovanju invalidnosti zelo previden.
SKLEP 3/6-6-2019: Upravni odbor PZS potrjuje predstavljena izhodišča za članarino in zavarovanje PZS v obdobju od 2020 - 2023.
Sklep je bil sprejet (16 ZA, 1 PROTI – Mirko Tovšak)
Ad. 5. Rebalans finančnega načrta PZS 2019
Urša Mali je povzela, da skupni prihodki v rebalansu finančnega načrta znašajo 2.529.970 €, skupaj z internimi knjižbami pa 2.962.789 €.
Glede na finančni načrt se je vrednost  povečala za 5 %. Za 70 tisoč € več sredstev smo dobili odobrenih iz razpisov Fundacije za šport in za
50 tisoč € več sredstev iz letnega programa športa. Vrednost sponzorskih sredstev je glede na prvotni načrt večja za 30 tisoč €, in sicer pri
članski reprezentanci v športnem plezanju in slovenski turno-kolesarski poti. Osnovni prihodek iz članarine in sredstva Urada za mladino
se niso spremenila, zmanjšala pa se je vrednost lastne dejavnosti (manj usposabljanj, prodaje). Večja vrednost je načrtovana tudi v zadnjem
stolpcu prihodkov, kjer so združeni prihodki iz raznih razpisov, reciprocitete in evropskih sredstev.
Na podlagi načrtovanih prihodkov so načrtovane vrednosti odhodkov po posameznih komisijah in stroškovnih mestih. Skupni odhodki znašajo
2.528.860 €, skupaj z internimi knjižbami 2.961.679 €. Glede na finančni načrt so večji za 5 %. To povečanje je predvsem posledica večjih odobrenih
sredstev za posamezne dejavnosti – reprezentanci v športnem plezanju bosta lahko izvedli več priprav, alpinisti več akcij in dodaten tabor v tujini.
Rezultat poslovanja po rebalansu finančnega načrta znaša dobrih tisoč €. Pri pripravi predloga rebalansa je prišlo do napake – upoštevan namreč
ni bil sklep 3/24-01-2019, ki je bil sprejet na letošnji januarski seji UO PZS. S Petrolom smo se dogovarjali glede dodatno zaračunanih stroškov v
vrednosti 2 €. Ker partner od vsake storitve vzame del vrednosti, bi PZS ostalo samo 0,82 € od posameznega plačila članarine. Na podlagi tega smo
se odločili, da letošnje leto vplačevanje na Petrolu ostane enako kot je bilo do zdaj, za naslednja leta pa bi morali najti drugačen način (da bi dobili
povrnjen strošek izkaznice in poštnine). V popravku predloga rebalansa je z zgoraj omenjenim sklepom določenih 1000 € dano na stroškovno mesto
O. S. P. iz članarine. Ta vrednost je bila vzeta iz materialnih stroškov poštnine, kar bomo poskusili nadomestiti z uveljavitvijo le-teh na katerem od
razpisov. Skupna vrednost prihodkov in odhodkov se zaradi tega popravka ni spremenila, saj je šlo le za prerazporeditev med stroškovnimi mesti.
RAZPRAVA: Jurčka Nowakka je zanimalo, kdaj lahko odbor ali MDO PD dobi višja sredstva. Prav tako se mu zdijo sredstva odbora PIN
OPP prenizka. Matej Planko je odgovor, da dobi odbor primerljiva sredstva kot ostali odbori in komisije. Dobi pa odbor javna sredstva iz
razpisov, tako da je celotni proračun odbora okoli 20.000 €.
SKLEP 4/6-6-2019: Upravni odbor PZS, na podlagi sklepa Skupščine PZS 2018, potrjuje rebalans proračuna PZS za leto 2019 v
predlagani obliki in se upošteva prerazporeditev 1000 € na stroškovno mesto O. S. P.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 6. Termini osrednjih dogodkov PZS v letu 2020
SKLEP 5/6-6-2019: Upravni odbor sprejema predvidene termine osrednjih aktivnosti PZS v letu 2020:
- Skupščina PZS - 18. 4. 2020
- Dan slovenskih planinskih doživetij - 13. 6. 2020
- Svečana podelitev najvišjih priznanj PZS - 5 .12. 2020
Sklep je bil soglasno sprejet.
Miro Eržen je dodal, da je letos Dan slovenskih planinskih doživetij in Dan gorskih reševalcev istočasno. Velja razmisliti, ali bi se za v
bodoče dogovorili za skupno organizacijo dogodkov. Matej Planko je dodal, da bo v kratkem objavljen razpis za soorganizacijo dogodkov
in pozval predsednike MDO PD-jev, da pozovejo društva.
Ad. 7. Potrditev nove planinske poti
Bogdan Seliger je povedal, da je bilo vse napisano v gradivu.
SKLEP 6/6-6-2019: UO PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije za
planinske poti soglaša, da Planinsko društvo Atomske toplice Podčetrtek odpre in je skrbnik
odsekov planinske poti na relaciji Kozje–Bister graben–grad–Kozje in se novo planinsko pot vnese
v evidenco planinskih poti Planinske zveze Slovenije. Pri označitvi mora Planinsko društvo Atomske
toplice Podčetrtek upoštevati določbe Zakona o planinskih poteh. PZS posreduje podatke za vpis v
Kataster gospodarske javne infrastrukture.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 8. Tematika z Zbora Komisije za športno plezanje
a. Informacija o zboru
Aleš Pirc je povzel, da je bil zbor 20. 3. 2019. Izvolili so organe, potrdili akcijsko in finančno poročilo za leto 2018 in 2019 ter izvolili nadomestne člane IO KŠP. Predstavljene so bile glavne spremembe tekmovalnega pravilnika za državno prvenstvo za leto 2019 ter novi pravilnik
o usposabljanje KŠP. Prisotnih je bilo 24 delegatov od 34, kar je solidna udeležba.
b. Potrditev novih članov IO KŠP
SKLEP 7/6-6-2019: V skladu z c točko 1. odstavka 32. člena Statuta PZS, daje UO PZS soglasje k izvolitvi nadomestni članov IO KŠP
PZS, ki sta bila izvoljena na Zboru KŠP, dne 20. 3. 2019: Andrej Kokalj (ŠPK Andreja Kokalja) in Nejc Potrebuješ (PD Kranj).
Sklep je bil soglasno sprejet.
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c. Pravilnik KŠP o usposabljanju na področju športnega plezanja
Aleš Pirc je povzel, da je bil pravilnik sprejet na zboru 2017. Pravilnik določa kaj mora vsebovati usposabljanje za športnega plezalca 1.
stopnje (vaditelj) in kaj za 2. stopnjo (trener).
RAZPRAVA: Jurček Nowakk je povedal, da je pravilnik slabo pripravljen in da vsebuje veliko napak.
Jože mu je odgovoril, da se bo ponovno pregledal.
SKLEP 8/6-6-2019: Upravni odbor PZS daje na podlagi n točke 1. odstavka 32. člena Statuta PZS
soglasje k Pravilniku Komisije za športno plezanje o usposabljanju na področju športnega plezanja,
ki ga je Zbor KŠP sprejel 20. 3. 2019.
Sklep je bil sprejet (16 ZA, 1 PROTI – Jurček Nowakk).
Sledil je 15-minutni odmor.
Po odmoru je bilo prisotnih 16 članov UO PZS z glasovalno pravico, kar pomeni 66,7 % sklepčnost.
Ad. 9. Tematika z Zbora Komisije za gorske športe
a. Informacija o zboru
Robert Pritržnik je povedal, da je bil zbor 13. 3. 2019. Prisotni so bili 4 klubi od 11. Izvolili so organe, potrdili poročila, razrešili dosedanjo
načelnico Jasno Pečjak in izvolili novo vodstvo KGŠ. Sprejeli so plan dela 2019 in finančni plan 2019.
b. Potrditev novega načelnika in članov IO KGŠ
SKLEP 9/6-6-2019: V skladu z c točko 1. odstavka 32. člena Statuta PZS, daje UO PZS soglasje k izvolitvi vodstva IO Komisije za
gorske športe PZS, ki so bili izvoljeni na Zboru KGŠ, dne 13. 3. 2019 Robert Pritržnik (TSK LiMa) – načelnik in člani Manca Dolenc
(PD Domžale), Jasna Pečjak (PD Domžale), Breda Bibič (APD Kozjak Maribor), Milan Meglič (GRS Tržič), Milan Šenk (PD Jezersko)
Sklep je bil soglasno sprejet.
RAZPRAVA: Jožeta Rovana je zanimalo, ali bo tudi kakšna tekma za rekreativne turne smučarje.
Ad.10. Upravljanje blagovnih znamk PZS
Matej Planko je povzel, PZS je v letu 2013 vložili prve zahtevke za zaščito naslednjih blagovnih znamk. S tem smo se zaščitili, da bi kdo
začel uporabljati naše znamke, ki jih večino prebivalcev Slovenije povezuje s PZS. Če jih pa kdo že začne uporabljati, pa imamo več pravnih
možnosti, da zahtevamo prenehanje uporabe in povračilo nastale škode. Med njimi je markacija širše najbolj zanimiva za uporabo. Tako
smo že vložili nekaj ugovorov na registracijo blagovne znamke, ki je vsebovala tudi markacijo. Sedaj imamo pri Uradu RS za intelektualno
lastnino registrirane naslednje blagovne znamke Planinski vestnik, Okolju prijazna planinska koča, Markacija, Družinam prijazna planinska
koča, Slovenska planinska pot in Slovenia climbing team. Registrirane so za področje Slovenije. Zaščito blagovne znamke markacije pa
smo razširili na države, ki so na področju bivše Jugoslavije, ker njihove planinske organizacije za označevanje planinskih poti uporabljajo
markacijo. Za lažje upravljanje blagovnih znamk si moramo postaviti pravila pod kakšnimi pogoji bomo dovolili drugim pravnim subjektom uporabo naših blagovnih znamk:
• Društvom in klubom, ki so člani PZS, dovoljujemo uporabo naših blagovnih znamk brezplačno in sicer v skladu s pravili in navodili
za uporabo. Od društev po drugi strani tudi pričakujemo, da bodo na PZS sporočali vsako uporabo blagovnih znamk s strani drugih
pravnih oseb, da lahko v primeru nedovoljene uporabe ustrezno ukrepamo.
• Drugim organizacijam, ki izvajajo skupne projekte s PZS se dovoli brezplačna uporaba blagovnih znamk PZS. To dovoljenje velja
samo za skupne projekte. Izdano dovoljenje ne velja za uporabo na vseh področjih delovanja te organizacije. Dovoljenje za uporabo
blagovnih znamk PZS se šteje kot vložek PZS v projekt.
• Drugim organizacijam se uporaba blagovnih znamk PZS ne dovoli. Trenutno je za druge organizacije najbolj zanimiva uporaba markacije. Zagotoviti moramo oz. s časom doseči, da bodo markacijo povezovali samo s PZS in ne drugimi izdelki ali organizacijami. V
primeru izjeme je potreben sklep P PZS.
• Po zaključku postopka razširitve zaščite blagovne znamke markacije na države Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Črna gora in
Severna Makedonija se planinskim zvezam v teh državah
• dovoljuje:
- vsaka zveza ima pravico do uporabe blagovne znamke markacije v svoji državi z drugimi
- organizacijami pri skupnih projektih,
- v primeru interesa uporabe markacije kot blagovne znamke v marketinških akcijah, ki
- zajemajo več kot eno državo, je potrebno soglasje PZS in ustrezen sklep P PZS,
- uporaba markacije za sodelujoče zveze in njihova včlanjena društva je za prosta oz.
- brezplačna za namen uporabe za označevanje planinskih poti.
Matej Planko je dodal, da naj se vsaka zloraba prijavi na info@pzs.si.
RAZPRAVA: Bojan Rotovnik je predlagal, da blagovne znamke Okolju prijazna planinska koča, Markacija, Slovenska planinska pot in
Družinam prijazna planinska koča, lahko brezplačno uporabljajo tudi najemniki planinskih koč, ki so vpisani v register planinskih koč
PZS izključno za namene oglaševanje planinskih koč.  Miro Eržen mu je odgovoril, da bo prihajalo do zlorab. V razpravi so sodelovali še
Miro Mlinar, Marija Kuhar in Franc Ekar.
SKLEP 10/6-6-2019: Upravni odbor na podlagi 32. člena Statuta PZS potrjuje upravljanje z blagovnimi znamkami. O uporabo blagovnih znamk v konkretnih primerih, ki odstopajo od teh pravil odloča predsedstvo PZS.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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SKLEP 11/6-6-2019: Upravni odbor na podlagi 32. člena Statuta PZS dopolnjuje sklep o upravljanju blagovnih znamk z določilom,
da se dovoljuje uporabo blagovne znamke Okolju prijazna planinska koča, Markacija, Slovenska planinska pot in Družinam prijazna
planinska koča lahko brezplačno uporabljajo upravniki/najemniki planinski koč, ki so v registru planinskih koč PZS in sicer samo
za namen oglaševanja planinskih koč.
Sklep je bil sprejet (15 ZA, 1 PROTI –Miro Eržen).
Ad. 11. Informacija o delovanju komisij in odborov PZS
Ana Suhadolnik je povedala, da sta se marca 2019 dva predstavnika MK v Ljubljani udeležila seminarja pod okriljem EYF. Pridobivala
sta znanja in kompetence, kaj EYF je, kako deluje in kako se kot organizacija MK uspešno prijavi na njihove razpise. MK je vzpostavila
sodelovanje z revijo Študent. Prvi članek je izšel v aprilski številki revije Študent. V junijski številki pa bo članek na temo SPOT-a, ki je
potekalo 18. – 19. 5. 2019. Kot organizacija smo se vpisali v Nefiks, ki beleži, predstavlja in promovira neformalno pridobivanje znanja
in kompetenc. Vnesena je generacija  2017, v prihodnje se bo vnašalo sproti. Izvedena je bila tudi akcija Zimska šola, predstavnica MK se
je udeležila seje UIAA YC na Cipru. Izvedena sta bila študentska izleta v organizaciji MK z planinskimi društvi (PD Idrija, PD Ljubljana
Matica), potekala je delovna akcija v PUS Bavšica.  SPOT je potekal v organizaciji MK in PD Šoštanj. Maja 2019 je odbor za delo z mladimi
zamenjal vodjo odbora. Janka Miheva je nadomestila Urška Krek (PD Piran). MK je maja 2019 sprejela nov mladinski odsek. Pridružil se
nam je MO Lendava iz PD Lendava. Razprave ni bilo.
Ad. 12. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora
Marija Kuhar je postavila vprašanje o zdravniških potrdilih. Predlagala je, da se določi, kaj je potrebno testirati dokler se zadeva dokončno
ne uredi. Izpostavila je tudi nepregleden in nepopoln seznam registriranih vodnikov ter pravočasno objavo razpisanih tečajev za vodnike.
Matej Planko ji je odgovoril, da bo VK obravnavala vprašanja na seji in jim podala odgovor. Bojan Rotovnik je dodal, da so zdravniški
pregledi za strokovne delavce v športu jasno določeni ter jih je potrebno spoštovati.
Jože Prah je vprašal v kakšni fazi je nov sistem o uporabi planinskih poti v digitalni obliki za uporabnike. Odgovor Mateja Planka: je v
izdelavi, rok za izvedbo je konec septembra. Zanimale so ga tudi nerešene stvari za spletno stran – Odgovor Mateja Planka: to se bo reševalo v okviru prenove spletne strani. Zanimalo ga je tudi, kakšno je stališče UO PZS, če skladno s potrebami določena društva PZS kupijo
nepremičnino v svojo last in je v širšem planinskem interesu, ali PZS participira svoj delež. Odgovor Mateja Planka: se bo obravnavalo na
koordinaciji MDO PD. Predstavil je še srečanje Evropopohodnikov.
Bogdan Seliger je dal pobudo da se na državnem nivoju uredi, podobno, kot so uvedli turistično takso, uvede takso za uporabo planinskih
poti za vse, ki služijo na račun vodenja po planinskih poteh.
Martin Šolar mu je odgovoril, da bo to težko izvedljivo, Ministrstvo za gospodarstvo bi moralo prepoznati , da so koče in planinske poti
del turistične infrastrukture, preko katere se preživljajo mnogi. Jože Rovan je dodal, da bi država morala vlagati v svojo infrastrukturo.
Ad. 13. Razno
Jurček Nowakk je predstavil aktivnosti odbora OPP PIN ter akciji Gluhi strežejo v planinskih kočah in Stopimo skupaj, osvojiva vrh, kateri
se bosta odvijali od maja do septembra po kočah po celi Sloveniji. Mira Mlinarja je zanimalo zakaj je bil tako negativen rezultat izpitov
vodniških tečajev. Odgovorili so mu, da so nekateri tečajniki res slabo pripravljeni za izpit in tečaj ne jemljejo resno. Dušan Plesničar je
povedal, da so imeli v zadnjih tednih 2 anonimni prijavi na tržni inšpektorat. Daje pobudo, da PZS pošlje dopis na tržni inšpektorat, da se
nadzor ukine, če niso ugotovljene nepravilnosti. Matej Planko je povedal, da naj se društva takoj obrnejo na pravno službo PZS v primeru
prijave. Miro Eržen je napovedal koordinacijo MDO PD, ki bo 14. in 15. 6. 2019 na Lisci. Pregledati bo potrebno programske smernice
predsednika. Potrebno bo tudi dopolniti anekse Pogodbam za prodajo pl. koč, da se s tem poveča delež PZS. Predstavil je tudi aktivnosti
izgradnje nove koče na Korošici in projekt Vrh Julijcev. Martin Šolar se je dotaknil pomembnosti prvih koč pri nas.
Seja je bila končana ob 20.08 uri.
Naslednja seja UO PZS bo v četrtek, 19. 9. 2019.
Zapisala:
Saša Sitar,
poslovna sekretarka PZS
Matej Planko,
Jože Rovan,
generalni sekretar PZS											predsednik PZS
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Z
APISNIK
7. seje Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije, ki je bila v četrtek, 26. septembra 2019, ob 16.30 uri, v prostorih PZS, Ob železnici
30a, Ljubljana.

PRISOTNI:
Predsednik: Jože Rovan.
Podpredsedniki: Miro Eržen, Irena Mrak, Martin Šolar in Roman Ponebšek.
Voljeni člani UO: Bojan Rotovnik, Uroš Kuzman, Aldo Zubin, Danilo Kete in Anton Progar.
Predsedniki (oz. namestniki) MDO PD: Rastko Vrečko (namestnik MDO PD Podravja), Mirko Tovšak (MDO PD Koroške), Štefan Kozak (MDO PD Pomurja), Dušan Plesničar (MDO PD Posočja), Jurček Nowakk (MDO PD Kamniško Bistriškega območja), Manja Rajh
(Savinjski MDO PD), Ernest Gradišar (namestnik MDO PD Ljubljane), Miro Mlinar (MDO PD Notranjske), 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), Ana Suhadolnik (Mladinska
komisija Bogdan Seliger (Komisija za planinske poti) in Robert Pritržnik (Komisija za gorske športe).
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 spletne strani), Matjaž Šerkezi (strokovni sodelavec Odbora za usposabljanje in preventivo) in Urša Mali
(strokovna sodelavka za računovodstvo).
Opravičeno odsotni: Brigita Čeh (voljena članica UO PZS), Jožef Bobovnik (voljeni član UO PZS),
Jože Prah (MDO PD Zasavja), France Benedik (MDO PD Gorenjske),
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, ter da se točka 5. prestavi za 2. točko dnevnega reda.
Pod točko razno je svojo temo najavil Matej Planko (vpis strokovnih kadrov v razvid strokovnih delavcev v športu).
SKLEP 1/26-9-2019: Upravni odbor PZS potrjuje spremenjen dnevni red 7. seje.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SPREJET DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 6. seje UO PZS
2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS
3. Varnost na planinskih poteh in njihova urejenost ob povečanem turističnem obisku
4. Izhodišča za pripravo spremembe statuta PZS in imenovanje delovne skupine
5. Članarina in zavarovanje PZS v obdobju od 2020 naprej
6. Predstavitev analize nezgod poškodb članov PZS
7. Vmesno finančno poročilo PZS  za obdobje januar - julij 2019
8. Izbris PD Mura Murska Sobota
9. Informacija o delovanju komisij  in odborov PZS
10. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora
11. Razno
Ad. 1. Potrditev zapisnika 6. 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.
Prisotnih je bilo 19 članov UO PZS z glasovalno pravico, kar pomeni 79,2 % sklepčnost.
SKLEP 2/26-9-2019: Upravni odbor PZS potrjuje zapisnik 6. seje upravnega odbora z dne 6. 6. 2019.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS
• Uspešno smo izvedli Dan slovenskih planinskih doživetij na Lisci.
• Izvedli smo dan markacistov, ki je bil v Radečah v soorganizaciji OPP MDO PD Zasavja.
• Na Lisci smo izpeljali dobro obiskano novinarsko konferenco pred začetkom poletne planinske sezone s preventivnimi vsebinami.
• Izdali smo preventivno zgibanko o varnosti v gorah v slovenščini in angleščini.
• Obiskovalce gorskega sveta in medije smo obveščali o razmerah v gorah in opozarjali na posebnosti, obveščali smo jih tudi o planinskih
poteh in kočah.
• Skupaj s spletnim portalom Siol.net smo izvedli odmeven izbor naj planinske koče. Za naj planinsko kočo 2019 je bil razglašen Dom
na Kofcah, za naj visokogorsko planinsko kočo pa Zasavska koča na Prehodavcih.
• Izpeljani sta bili akciji Gluhi strežejo v planinskih kočah in Stopiva skupaj, osvojimo vrh.
• Člani predsedstva PZS so se udeležili Skupščine CAA v Münchnu v Nemčiji. Ob tem so se udeležili tudi skupščine članic združenja za
reciprociteto.
• Planinska založba je na novinarski konferenci predstavila vodnika po Slovenski planinski poti v angleščini in Dolomitih ter knjige
Vprašaj goro, Tista lepa leta in Pravljica o gamsku Viliju in gorskih rožicah.
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•

Na 311 bencinskih servisih Petrola smo tudi v letu 2019 v obdobju junij-avgust prodajali članarino PZS. To možnost je izkoristilo 562
članov, lani 718, še lepo prej pa 475 članov.
• Naši športni plezalci so odlično nastopili na svetovnem prvenstvu v športnem plezanju na Japonskem. Janja Garnbret je kot prva v
zgodovini postala svetovna prvakinja v balvanih, težavnosti in kombinaciji, Mia Krampl podprvakinja v težavnosti.
• Tudi naši paraplezalci so dobro nastopili na svetovnem prvenstvu v Brianconu: Gregor Selak je osvojil bronasto medaljo.
• Poslovili smo se od alpinistov Janeza Svoljšaka in Dava Karničarja.
• Alpinista Aleš Česen in Luka Stražar sta prejela zlati cepin za vzpon na Latok I.
• Pomagali smo pri izvedbi vzpona žrtev min iz Bosne in Hercegovine na Triglav.
• S Planinskim vestnikom in podjetjem Cewe znova organiziramo nagradni fotonatečaj #LjubimGore.
• Celo poletje skupaj s PD po vsej Sloveniji organiziramo akcijo Slovenija planinari, ki spodbuja gibanje in rekreacijo v naravi.
• Odprli smo novo turnokolesarsko pot Trans Karavanke.
• Skupaj MOL smo sodelovali pri odprtju spomenika dr. Mihi Potočniku v Ljubljani.
• Trenutno je v PZS včlanjenih 59.506 članov, lani v enakem obdobju 56.332, kar je 5,6 % več.
Najave dogodkov:
• 28. septembra bo v Lučah slovesnost ob vstopu te občine v mednarodno mrežo Gorniške vasi.
• 28. in 29. septembra bo v Kranju že 24. tekma za svetovni pokal v športnem plezanju
• 29. in 30. novembra bo v Ljubljani Kongres športa za vse - Gibalna športna dejavnost za zdravje družine
Jože Rovan je dodal, da bo kartografski sistem PZS PlanGIS kmalu aktiven. Razprave ni bilo.
Ad. 3. Varnost na planinskih poteh in njihova urejenost ob povečanem turističnem obisku
Jože Rovan je uvodoma povzel osnovnih podatkov o planinskih poteh: o dolžinah poti, kategorizaciji poti ter o skrbništvu poti. Za lahke
poti v celoti skrbijo planinska društva, pri vzdrževanju zahtevnih in zelo zahtevnih poti pa običajno sodeluje Tehnična ekipa KPP PZS.
Tudi v bodoče naj bi za vzdrževanje lahkih poti skrbeli markacisti v planinskih društvih s prostovoljnim delom, za vzdrževanje zahtevnih
in zelo zahtevnih poti pa je odprtih več možnosti. V zadnjih letih Tehnična ekipa ni vsako leto sproti popravila vseh poškodb na poteh,
zato se je nabral precejšen zaostanek. Vzroki so predvsem dajanje prednosti gradnji novih poti namesto popravila starih, nezadostno
sprotno pomlajevanje tehnične ekipe, ukinitev nekdanjih možnosti za izredne dopuste v podjetjih itd. Tehnična ekipa je dobro opremljena
s strojno in drugo opremo, izboljšati pa je potrebno načrtovanje del pred sezono, pričeti z deli takoj ko skopni sneg in prilagoditi organizacijo del časovnim možnostim markacistov (delo v podaljšanih vikendih). KPP se dogovori z društvi o času, obsegu in stroških popravil
o čemur se sklene ustrezna pogodba. V primeru, da planinsko društvo ni voljno ali ni finančno zmožno pokriti stroškov popravila, se v
proces dogovarjanja vključi vodstvo PZS, saj je na prvem mestu varnost planincev. V primeru nujnih takojšnjih popravil na posamezni
poti Tehnična ekipa in društveni markacisti takoj sanirajo okvare na poti. Finančna vprašanja in morebitno dokončno ureditev poti se
dogovori z društvom po sanacijskih delih.
V zadnjih dveh letih število markacistov narašča, programi usposabljanj so dobro zastavljeni, potrebovali pa bi več inštruktorjev markacistov.
Vzdrževanje planinskih poti se financira iz sredstev PZS, sredstev planinskih društev, sredstev države in občin, sponzorjev in sredstev
turističnega gospodarstva. Akcije tehnične ekipe na zahtevnih in zelo zahtevnih poteh se financirajo iz sredstev PZS in društev skrbnikov.
Za vzdrževanje mreže vseh planinskih poti se v proračunu PZS zadnja leta nameni določen znesek, ki se po kriterijih zahtevnosti in dolžine
poti razdeli med skrbnike poti na podlagi prispelih poročil o delu na poteh. V PlanGIS se bo postopoma vzpostavila evidenca sledi poti,
opreme križišč z usmerjevalnimi tablami, varoval na poteh, panoramskih in opozorilnih tabel. Dodatno bo razvita programska oprema ki
bo olajšala administrativna dela povezana s potmi in poročanje skrbnikov.
Zahtevne in zelo zahtevne poti so opremljene z lesenimi in jeklenimi varovali v skladu z določili Zakona o planinskih poteh in pripadajočih
pravilnikov ter internih pravil KPP. Ker vodniška doktrina že nekaj časa priporoča samovarovanje se sistemi oprijemalnih klinov, kjer je to
glede na naravne pogoje primerno (krušljivost, plazovit teren), postopoma nadomeščajo z žičnimi vrvmi. Če se zahtevne ali zelo zahtevne
poti pričenjajo v turističnih krajih v dolinah naj se pri vstopu namestijo opozorilne table z zahtevo po uporabi čelade in samovarovalnega
kompleta. Nameščanje dodatnih varoval na mestih, ki do sedaj niso bila zavarovana, pa v splošnem ni potrebno, uporabniki planinskih poti
se morajo zavedati, da so to planinske in ne turistične poti. PZS si z izdajo zloženk, obvestili v medijih in na druge načine prizadeva opozoriti
obiskovalce gora na kaj naj bodo pozorni da ne bo prihajalo do nesreč. Posebno pozornost velja nameniti obhodnicam ki povezujejo širše
slovensko ozemlje (SPP, STKP), evropskim pešpotem in Vii Alpini. SPP in STKP sta posebna projekta v okviru PZS in je zanju potrebno
pripraviti vodnik in spletni vodnik, skrbno označitev na terenu, promocijska gradiva za informacijske točke in sejme.
Vodstvo PZS si bo prizadevalo za pridobitev stalnega vira financiranja planinskih poti s strani države, za pridobitev mednarodnih projektov, kot tudi za sklepanje pogodb s turističnim gospodarstvom za skupne projekte. Planinske poti kot infrastrukturni objekt potrebujejo
načrtovano redno vzdrževanje, za to pa so potrebni stalni viri. Ocenjujemo, da bi za to potrebovali letno približno 200.000€, ki bi jih s
prostovoljnim delom oplemenitili na približno 600.000€. Na ta način bi postopoma lahko izpolnili tudi vse zahteve Zakona o planinskih
poteh glede opremljenosti poti.
Martin Šolar je povedal, da je bilo letos zelo veliko nesreč v gorah, ter da se moramo vprašati, ali smo naredili vse za varnost in preventivo.
Zato se je Odbor Gore in varnost dogovoril z GRZS, da skupaj pristopijo k akcijam.
RAZPRAVA: Bogdan Seliger je povedal, da je bilo v gradivu napačno navedeno, da imamo pohodniške poti, v planinstvu poznamo samo
planinske poti treh kategorij zahtevnosti, kot to določa tudi Zakon o planinskih poteh. Prav tako v gradivu ni bile ustrezno navedene
pristojnosti markacista C, ker je markacist C vodja urejanja zahtevnih in telo zahtevnih poti in je sposoben pripraviti in izpeljati akcije
urejanja omenjenih kategorij planinskih poti. Povedal je tudi, da je malo potrebno, da je pot zgledno urejena, za kar morajo sproti poskrbeti
markacisti in društva, skrbniki planinskih poti. Izpostavljeni problemi niso od letos ampak se vlečejo že vrsto let, kjer nekateri skrbniki tudi
po opozorilih na slabo vzdrževane planinske poti, teh niso uredili oziroma se sploh niso odzvali, tudi najmanj enkrat letno ne pregledajo
svojih poti, kar je tudi zahteva Zakona o planinskih poteh. Vodstva MDO in OPP naj pri tem tudi sodelujejo in pomagajo, da se spodbudi
skrbnike, da sproti uredijo, kar je treba.  Miro Eržen je povedal, da bi bilo najhuje, da dobljenih sredstev nebi mogli porabiti. Potrebno je
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izdelati strateški dokument iz katerega bo razvidno, kaj smo sposobni izpeljati in česa ne. Jurček Nowakk je mnenja, da je problem tudi v
nizkogorju. Manja Rajh je dala pobudo, da nekaj prispevajo za vzdrževanje planinskih poti tudi lastniki ali najemniki koč, katere niso več
v lasti PZS. Zanima jo tudi stališče IO KPP o tej problematiki in meni, da bi moral IO KPP biti nosilec teh aktivnosti. Miro Mlinar opaža
da je v naših gorah in kočah ogromno tujcev in ti gotovo prispevajo k povečanju družbenega prihodka na ravni RS. Delež od tega bi država
morala nameniti PZS za njeno delovanje na več področjih s katerimi omogoča razvoj turizma. Prebral je odstavek iz gradiva pred 83 let
ko je takratna država SPD uvrstila kot pomembno zvezo za povečanje tujskega turizma. Aldo Zubin se strinja z Erženom glede težave pri
porabi sredstev. Dodal je tudi, da so velike težave z urejanjem poti tudi v nizkogorju in sredogorju. Tudi Dušan Plesničar je enakega mnenja.
Marija Kuhar je mnenja, da bi se morali težave lotiti v dveh delih, eno so poti, drugo pa varnost na poteh. Matej Planko je povedal, da so se
v zadnjih 10 letih stvari zelo spremenile, zato bo potrebno spremeniti tudi področje urejanja planinskih poti, potrebno bo vključevati tudi
lokalni turizem, da prispevajo sredstva za obnovo poti. Trenutno nismo v stanju namensko porabiti sredstev, če bi jih dobili, zato moramo
pripraviti načrt.
SKLEP 3/26-9-2019: Upravni odbor začenja razpravo »Varnosti na planinskih poteh in njihova urejenost ob povečanem obisku turistov«. Razprava bo tristopenjska: najprej v okviru komisij in vodstva, nato v z organizacijo posveta s strani odbora Gore in varnost in
tretja stopnja širša okrogla miza ali posvet z vključitvijo turističnih ponudnikov na sejmu Alpe Adria 2020. IO KPP in predsedstvo
PZS pripravi predlog strategije vzdrževanja planinskih poti PZS.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Prisotnih je bilo 20 članov UO PZS z glasovalno pravico, kar pomeni 83,3 % sklepčnost.
Ad. 4. Izhodišča za pripravo spremembe statuta PZS in imenovanje delovne skupine
Miro Eržen je povzel gradivo, da izhodišča za spremembo Statuta temeljijo predvsem na prevelikem številu članstva društev s premalo
člani, potrebno je spremeniti sistem upravljanja koč PZS in premoženja PZS, ter imeti nadzor nad delovanjem komisij in odborov.
RAZPRAVA: V razpravi so sodelovali Mirko Tovšak s predlogom, da se v delovno skupino vključi Bojana Rotovnika, slednji pa je povabilo zavrnil. Jurček Nowakk je predlagal, da se Odbor PIN OPP prekvalificira v komisijo. Miro Mlinar je povedal, da je težava v številnih
društvih, ker že sedaj nimajo pogojev kot jih določa Statut PZS. Manja Rajh je mnenja, da se je potrebno že v pripravi osnutka sprememb
Statuta PZS pozanimati kaj je problematika, Uroš Kuzman pa je imel pomisleke glede vpliva vodstva na komisije.
SKLEP 4/26-9-2019: Upravni odbor PZS potrjuje izhodišča za spremembo Statuta PZS in imenuje delovno skupino za pripravo sprememb Statuta PZS v sestavi: Roman Ponebšek (PD Litija, vodja), Miro Eržen (PD Dovje Mojstrana), Borut Vukovič (PD Pohodnik
Novo mesto), Zdenka Pešec (PD Laško), Darko Bukovinski (PD Brežice), Jože Melanšek (PD Velenje) in Mihael Kersnik (PD Dovje
Mojstrana).
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 5. Članarina in zavarovanje PZS v obdobju od 2020 naprej
Matej Planko je povedal, da je bil razpis za zavarovalnico objavljen sredi junija. Dobili smo dve primerljivi ponudbi. Za boljše nadaljnje
odločanje smo naredili analizo izplačanih škod za zavarovalno obdobje 2015 do 2018. Največ k škodnemu rezultatu prinesejo izplačila
škod A članom iz zavarovanj nezgode in smrti. Zaradi tega je nujno potrebno zavarovalne vsote zmanjšati, če želimo v prihodnje imeti
vzdržen in stabilen sistem zavarovanja naših članov. Glede na opravljene simulacije na škodnih podatkih za obdobje med letoma 2015 in
2018, bi bile zavarovale vsote A članov za primer smrti 10.000 € in 30.000 € za invalidnost še sprejemljivi. Zavarovalna vsota za reševanje
in zdravstveno oskrbo v tujini pri A članih je ustrezna in ni iz strani izplačanih škod problematična. Bi bilo pa potrebno pri B članih za
tujino povišati zavarovalno vsoto za stroške reševanja (na 5.000€), kar bi prineslo cca. 0,5€ višjo premijo. Ostaja vprašanje ali pri B članih
iti na enotno zavarovalno vsoto za stroške reševanja in medicinsko oskrbo v višini 6.000 ali na zavarovalno vsoto 5.000 za stroške reševanja
in 5.000 za stroške medicinske oskrbe. Prejeti ponudbi za zavarovanje članov PZS sta višji ob sedanjih premijah, ampak še v sprejemljivih
okvirjih. Po opravljeni razpravi, se bomo odločili za zavarovalne vsote in nato nadaljevali s pogajanji z obema zavarovalnicama. Na naslednji
seji UO PZS se bo določila višina članarine za leto 2020.
RAZPRAVA: Miro mlinar je predlagal, da članarina A ostane z enakimi zavarovalnimi vsotami, vendar je višina članarine temu prilagodi.
Jurček Nowakk je mnenja, da bi morala biti B članarina samo za Slovenijo, za vso tujino pa A. Planko je odgovoril, da bi v primeru večjega
povišanja članarine A ta postala nekonkurenčna s članarinami v sosednjih planinskih organizacijah. Poleg tega pa recimo Avstrijci sploh
nimajo v članarini vključenega nezgodnega zavarovanja, ki je pri nas glavni krivec za slab škodni rezultat.
Sledil je 15-minutni odmor. Po odmoru je bilo prisotnih 17 članov UO PZS z glasovalno pravico, kar pomeni 70,8 % sklepčnost.
Ad. 6. Predstavitev analize nezgod poškodb članov PZS
Matjaž Šerkezi je predstavil analizo nesreč, ki so jih člani PZS prijavili iz naslova zavarovanja članstva v obdobju od leta 2015 do konca
leta 2018. Vseh prijavljenih primerov je bilo 202. 165 ponesrečencev je bilo prebivalcev  Slovenije, od tega pa se je 145 nezgod pripetilo v
Sloveniji. Največ v Julijskih Alpah, sledijo Kamniško - Savinjske Alpe in Karavanke. Prevladujejo zdrsi in padci, najmanj nezgod je zaradi
neprimerne opreme. Največ nezgod se pripeti posamezniku pri planinarjenju, moškega spola, nekaj primerov posameznikov je bilo tudi
ponavljajočih, to pomeni, da smo prejeli za isto osebo v različnem obdobju več zahtevkov za različne poškodbe.
Pri smrtnih primerih prevladujejo moški z B članarino, v starosti 30-39 let, vzrok smrti je zdrs.
Ugotovitve: Starostna struktura je presenetljiva. 48,5 % ponesrečenih nad 60 let. Struktura po spolu je razumljiva. Tudi sicer imamo razmerje članov 54 % moških in 46 % žensk. Torej ni bistvenega odstopanja glede na število nesreč na moške oz. ženske člane. Kraj prebivališča ponesrečenih je razpršen oz. se v veliki meri sorazmerno prekriva s št. prebivalcev v večjih mestih. Podatek o številu ponesrečenih po
državah stalnega prebivališča potrjuje domnevo, da so člani iz tujine potencialno bolj rizična skupina. 2,9 % ponesrečenih ni iz Slovenije
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(5 poškodovanih iz držav Hrvaška, Srbija, Avstrija). Člani iz teh treh držav sicer predstavljajo samo 1.2 % članov. Vseh članov iz tujine, če
ne upoštevamo Čehov, je sicer 3,5 %. Pri lokaciji nesreč ni zaznati, da bi se posamezna lokacija prekrivala oz. da bi bila posamezna pot oz.
vrh izrazito problematična. Obrazec na katerem se oddajajo podatki ni ustrezen za neke podrobnejše analize. Predlagamo, da v bodoče
pripravimo svoj obrazec glede na podatke, ki jih želimo zbirati in so za nas pomembni. Ideja za e-obrazec je smiselna. Podatki na obrazcu
niso izpolnjeni dosledno in manjkajo podatki – to pomanjkljivost bi odpravil e-obrazec. Zanimiv je tudi podatek, da se je nekaterim posameznikom zgodilo več nesreč.
Razprave ni bilo.
SKLEP 5/26-9-2019: Upravni odbor PZS pooblasti Odbor za usposabljanje in preventivo PZS, da do 31. 1. 2020 na podlagi analize
nesreč članov PZS, pripravi zaključne ugotovitve in predlog ukrepov za zmanjšanje nesreč.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 7. Vmesno finančno poročilo PZS za obdobje januar - julij 2019
Urša Mali je povedala, da pripravljeno poročilo za obdobje prvih sedmih mesecev leta 2019 vsebuje knjižene dogodke do 23. avgusta 2019.
Večina julijskih poslovnih dogodkov je tako upoštevanih, ne pa čisto vsi, saj do prelomnega datuma še niso bili vsi zaključeni.
V proučevanem obdobju je PZS zabeležila 51 % načrtovanih odhodkov in 49 % načrtovanih prihodkov glede na rebalans. Razmejeni
prihodki iz članarine za prvih sedem mesecev predstavljajo 53 % načrtovanih v rebalansu. Prihodki iz lastne dejavnosti v prvih sedmih
mesecih dosegajo 49 % načrtovanih v rebalansu, sponzorska sredstva pa 56 %. Odobrena sredstva za reprezentance in gradnjo športnih
objektov Fundacije za šport in letnega programa športa so razmejena za sedem mesecev. Do današnjega dne smo na MIZŠ oddali zahtevke za
delovanje zveze, mednarodno dejavnost, delno reprezentanci v športnem plezanju in alpinizmu, s čimer smo že prejeli polovico odobrenih
sredstev letnega programa športa. Med prihodki tudi še ni evropskih sredstev za usposabljanje strokovnih delavcev v športu, kar se pozna
pri vodniški, mladinski komisiji in komisiji za turno kolesarstvo: stroški so že knjiženi, prihodki pa ne. Zahtevek za izplačilo namreč še
ni bil oddan, in sicer zaradi daljše odsotnosti skrbnice na ministrstvu. Po sklepu Skupščine je bil od vsake plačane članarine (razen P+O)
preknjižen 1 € v sklad za obnovo Kocbekovega doma na Korošici – za sedem mesecev znaša vrednost 43.008 €. Te številke se v poročilu po
stroškovnih mestih neposredno ne vidi, zato je bila v gradivo vstavljena preglednica s podatki po mesecih.
Zaradi neenakomerno razporejene dejavnosti med letom je pri nekaterih stroškovnih nosilcih zaznati večje odstopanje prihodkov oz.
odhodkov od povprečja za sedem mesecev.
RAZPRAVA: Mirka Tovšaka je zanimalo, zakaj je pri nekaterih postavkah tako odstopanje. Matej Planko mu je odgovoril, da predvsem
zaradi nekaterih enkratnih dogodkov, za podrobnejše informacije po stroškovnih mestih pa bi bilo potrebno pogledati kontne kartice.
Ad. 8. Izbris PD Mura Murska Sobota
Matej Planko je podal informacijo, da je PD Mura Murska Sobota izbrisana iz Ajpesa, člani pa so se prestavili v PD Matica Murska Sobota.
Društvo je prenehalo delovati zaradi premajhnega članstva.
Ad. 9. Informacija o delovanju komisij in odborov PZS
Jurček Nowakk je podal informacijo o delovanju Odbora PIN OPP. Junija so izvedli vseslovenski inkluzijski pohod na Gobavico, od maja
do septembra so izvajali akcijo Gluhi strežejo v planinskih kočah, junija pa akcijo Stopiva skupaj, osvojimo vrh. Obe akciji sta bili zelo
uspešni. Jurček Nowakk je bil ime tedna.
Ad. 10. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora
Robert Pritržnik je podal vprašanje v imenu Komisije za gorske športe. Odgovor bo dobil pisno.
Ad. 11. Razno
Matej Planko je podal informacijo, da bodo društva dobila v roku 14 dni seznam strokovnih kadrov. Vlog za vpis v razvid strokovno delavcev v športu ne bo potrebno dajati individualna. PZS bo na društva poslala seznam, ki ga bodo preverila in zbrali podpise strokovnih
kadrov, da pooblaščajo PZS za vpis v razvid. Poleg podpisanega seznama morajo društva na PZS poslati tudi kopije ali skene veljavnega
osebnega dokumenta. Vso tako zbrano dokumentacija bomo poslali na MIZŠ, da bodo izdali odločbo in izvedli vpis v razvid. V razvid se
ne bodo vpisovali varuhi gorske narave, markacisti in mentorji planinskih skupin, vpisujejo se samo aktivni strokovni kadri. Jože Rovan
je povedal, da je PZS prejela priznanje Gasilske zveze Slovenije.
Seja je bila končana ob 20.05 uri.
Naslednja seja UO PZS bo v četrtek, 14. 11. 2019.
Zapisala:
Saša Sitar,
poslovna sekretarka PZS
Matej Planko,
Jože Rovan,
generalni sekretar PZS											predsednik PZS
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Z
APISNIK
8. seje Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije, ki je bila v četrtek, 14. novembra 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, Brigita Čeh, Jožef Bobovnik, Aldo Zubin, Danilo Kete in Anton Progar.
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), Jurček Nowakk (MDO PD Kamniško Bistriškega
območja), Manja Rajh (Savinjski MDO PD), Marinka Koželj Stepic (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: Peter Bajec (Komisija za alpinizem), Ana Suhadolnik (Mladinska komisija),
Bogdan Seliger (Komisija za planinske poti) in Atila Armentano (Komisija za turno kolesarstvo).
Vodje odborov PZS: Tone Jesenko (Odbor za članstvo)
Predsednik nadzornega odbora: Franc Ekar.
Strokovna služba PZS: Matej Planko (generalni sekretar PZS), Damjan Omerzu (strokovni sodelavec PZS), Saša Sitar (poslovna sekretarka
PZS) in Manca Ogrin (predstavnica PZS za odnose z javnostmi).
Opravičeno odsotni: Irena Mrak (Podpredsednica PZS), Martin Šolar (Podpredsednik PZS), Uroš Kuzman (voljeni član UO PZS), Aleš
Pirc (Komisija za športno plezanje),
Marijan Denša (Komisija za varstvo gorske narave) in Robert Pritržnik (Komisija za gorske športe),
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 je svojo temo najavila Marija Kuhar (podpora SPD Trstu za vrnitev v Narodni dom).
SKLEP 1/14-11-2019: Upravni odbor PZS potrjuje spremenjen dnevni red 8. seje.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SPREJET DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 7. seje UO PZS
2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS
3. Predlog prejemnikov najvišjih priznanj PZS za letu 2019 in Častnega člana PZS
4. Članarina PZS 2020 in spremembe Pravilnika o članstvu posameznikov
5. Sprejem novih društev v članstvo PZS
6. Izhodišča za podrobni finančni načrt PZS 2020
7. Priporočila CAA
8. Sprememba v katastru planinskih poti
9. Informacija o delovanju komisij PZS
10. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora  
11. Razno
Prisotnih je bilo 20 članov UO PZS z glasovalno pravico, kar pomeni 83,3 % sklepčnost.
Ad. 1. Potrditev zapisnika 7. seje UO PZS
Matej Planko je povedal, da sta na zapisnik prišli dve pripombi, kateri sta bili smiselno upoštevani. Pregledal je tudi razpredelnico realizacije
sklepov prejšnje seje. Razprave ni bilo.
SKLEP 2/14-11-2019: Upravni odbor PZS potrjuje zapisnik 7. seje upravnega odbora z dne 26. 9. 2019.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS
• Občina Luče je vstopila v mednarodno mrežo Gorniške vasi/Bergsteigerdörfer, PZS je sodelovala na slovesnosti in novinarski konferenci ter pri izvedbi pohoda ob evropskem tednu športa.
• Uspešno smo organizirali že 24. tekmo svetovnega pokala v težavnostnem plezanju v Kranju, tudi letos z bogatim spremljevalnim
programom. Najboljša Slovenka je bila Lučka Rakovec na 3. mestu.
• Lučka Rakovec je postala evropska prvakinja v težavnostnem plezanju, Urška Repušič evropska prvakinja in Vita Lukan podprvakinja v balvanskem plezanju. Slovenska reprezentanca v športnem plezanju je od leta 2002 do danes na evropskih prvenstvih osvojila skupno 23 medalj.
• V e-sistemu Biblos so na voljo prva tri dela Planinske založbe PZS: Velikani Himalaje, Ljudje v gorah in Čez rob. V tiskani obliki je izšla
nova izdaja Belačeve Plezalne tehnike in četrti vodnik po Julijskih Alpah – osrednji del.
• Slovenske ekipe so na balkanskem prvenstvu v planinski orientaciji v Bosni in Hercegovini dosegle dve prvi (PD Poljčane) in dve drugi
mesti (PD Borovnica, PD Šoštanj) ter ekipni pokal za skupno drugo mesto.
• Slovenska mladinska reprezentanca v športnem plezanju je na mladinskem evropskem prvenstvu osvojila šest medalj (Sara Čopar,
Luka Potočar, Žiga Zajc, Liza Novak, Lucija Tarkuš).
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Organizirali smo ekskurzijo za gospodarje planinskih koč na Menini planini.
Javnost smo obvestili o zaprtju planinskih koč v visokogorju in potrebni previdnosti pri obiskovanju gora jeseni.
V okviru projekta Alpe Adria Karavane Regija doživetij smo izvedli usposabljanje za mlade o Karavankah. Odprli smo tudi turnokolesarsko pot Trans Karavanke.
Požar je popolnoma uničil Frischaufov dom na Okrešlju, PZS se je udeležila izredne seje UO PD Celje Matica.
Jože Rovan in Martin Šolar sta se na Cipru udeležila skupščine Mednarodnega združenja planinskih organizacij UIAA 2019 in Evropskega združenja planinskih organizacij EUMA 2019.
Začel se je 7. slovensko-hrvaško-srbski pokal v lednem plezanju, po dveh tekmah sta najuspešnejša Slovenca Maja Šuštar in Jaka Hrast,
finale bo v soboto v Domžalah.
Razglasili smo zmagovalce fotonatečaja Planinskega vestnika in podjetja Cewe #LjubimGore.
S predstavniki Ministrstvu za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo usklajujejo vsebino razpisa za obnovo planinskih koč.
Organizirano je bilo 38. srečanje alpinistov veteranov in zbor alpinistov.
Izvedena so bila regijska tekmovanja Mladina in gore.

Miro Eržen je podal tudi nekaj informacij o pogorelem Frischaufovem domu na Okrešlju, ki je prizadel PD Celje Matica. Forenzična preiskava je bila prekinjena zaradi neugodnih vremenskih razmer, tako da vzrok za požar še ni znan. Trenutno se PD Celje Matica sprašuje
kako nadaljevati, ali naj dajo prednost obnovi Koče na Korošici ali obnovi Frischaufovega doma na Okrešlju. S tem bo morala PZS preveriti
vse dosedanje sklepe glede zbranih sredstev, ali se sredstva namensko lahko porabijo za obnovo drugega doma. Pozvane so bile tudi vse
poslanske skupine, poslance državnega zbora, predsednika vlade in Ministrstvu za gospodarstvo kratek opis nastale situacije in prošnjo,
da naj država priskoči na pomoč. Do sedaj je PZS zbrala 65.737 eur za Kočo na Korošici.
Ad. 3. Predlog prejemnikov najvišjih priznanj PZS za letu 2019 in Častnega člana PZS
Tone Jesenko je povzel, da je bil razpis za najvišja priznanja objavljen 30. maja na spletni strani PZS, septembra je bil objavljen ponoven
opomnik, rok za oddajo je bil 1. 10. 2019. V dogovorjenem roku je prišlo na PZS 25 predlogov za Spominske plakete 13 predlogov za Svečane
listine. Glede na prejete predloge so geografsko relativno enakomerno zastopani. Iz MDO PD Ljubljane ni nobenega predlog.
Pododbor za priznanja je obravnaval predloge priznanj in predlagal 25 predlogov za spominsko plaketo PZS in 11 predlogov za svečano
listino PZS. Zavrnili so dva predloga za svečano listino: Albin Žnidaršič in Franc Somrak zaradi negativnega mnenja MDO PD.
RAZPRAVA: Bojan Rotovnik je podprl vse predloge, Jurček Nowakk pa je izrazil željo, da se podelitev naziva Častni član PZS podeli čim
prej. Tone Jesenko mu je odgovoril, da bo podelitev 7. 12. 2019 v Laškem.
SKLEP 3/14-11-2019: Upravni odbor PZS na predlog Odbora za članstvo potrjuje prejemnike spominskih plaket PZS za leto 2019:
Za 65 let
Danijel Kokalj
PD Škofja Loka
Mihaela Oman
PD Gozd Martuljk
Fulvij Živec
Obalni alpinistični klub
Peter Sedej
PD Cerkno
Radovan Lapanja
PD Cerkno
Andrej Vovšek
PD Ruše
Boris Pučko
PD Maribor Matica
Marko Simerl
PD Večer Maribor
Za 70 let
Alojz Eršte
PD »Bricnik« Muta
Mihael Kersnik
PD Dovje-Mojstrana
Milan Jerman
PD Vrhnika
Aleksander Čičerov
PD Onger Trzin
Miran Cokan
PD Grmada Celje
Radivoj Kot
PD Zabukovica
Za 75 let
Rudi Zadnik
PD Škofja Loka
Zinka Moškon
PD Šoštanj
Franc Obreza
PD Kamnik
Za 80 let
Adi Kralj
PD Dravograd
Mira Kralj
PD Dravograd
Alojz Hlebanja
PD Gozd Martuljk
Miroslav Božič
PD Cerkno
Marjan Pergar
PD Hrastnik
Marija Košič
PD Maks Meško Ormož
Antun Mlinarević
PD Ptuj
Za 90 let
Matej Košir
PD Kamnik
Sklep je bil soglasno sprejet.
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SKLEP 4/14-11-2019: Upravni odbor PZS na predlog Odbora za članstvo potrjuje prejemnike Svečane listine PZS za leto 2019:
Štefan Keber
Ivan Ivartnik
CIRIL KUNST St.
Vinko Pejovnik
Jožef Mežnar
Boris Robič
Vincenc Hafner
Jože Kosmač
Anton Oman
Franc Maček
Franc Meke

PD Prevalje
PD Prevalje
PD Rečica ob Savinji
PD Šoštanj
PD Tolmin
PD Gozd Martuljk
PD Škofja Loka
PD Gorje
PD Gozd Martuljk
PD Podpeč - Preserje
PD Lenart

Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 5/14-11-2019: Upravni odbor PZS na predlog Odbor za članstvo v skladu s 67. členom Statuta PZS in 15. členom Pravilnika o
priznanjih PZS podeljuje priznanje Častni član Tonetu Škarji za življenjsko delo, ki obsega dolgoletno delo v planinski organizaciji
in izjemne dosežke, ki dvigajo ugled slovenskega alpinizma doma in v tujini.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 4. Članarina PZS 2020 in spremembe Pravilnika o članstvu posameznikov
Tone Jesenko je povedal, da je po izvedbi razpisnega postopka za izbor zavarovalnice za naslednje obdobje najprimernejšo ponudbo oddala
Adriatic Slovenica (Od novega leta naprej Generali). Po dodatnih pogajanjih je bila sprejeta odločitev, da se z njimi sklene pogodba. Kot
pričakovano, so zaradi slabega škodnega rezultata premije višje, kar mora imeti za posledico tudi ustrezno prilagoditev višine članarine.
Celotni izbor je vodila delovna skupina, ki jo je imenovalo predsedstvo PZS. Pogodba bo sklenjena za nedoločen čas, z možnostjo odpovedi
do konca aprila za naslednje leto,
ampak v minimalnem trajanju dve leti. Zavarovalna vsota pri A članarini se zaradi nevzdržnega škodnega rezultata prilagodijo na 30.000
za invalidnost in 10.000 € za smrt. Pri B zavarovanju je tudi pomembna novost, da je sedaj za reševanje v tujih gorah in za zdravstveno
asistenco skupna enotna zavarovalna vsota 6.000 € (prej 3.000 € + 3.000 €). S tem je tudi sama B članarina veliko primernejša v primeru
obiskovanja gora po Evropi in Turčiji. Priporočene članarine za leto 2020 v so: A 60,00 €, A/d 54,60 €, B 28,00 €, B/d 22,60 €, B1 21,00 €,
S+Š 18,50 €, S+Š/d 15,00 €, P+O 8,00 €, P+O/d 6,40 €, IN 8,00 €, IN/d 6,40 € in B člani društev v tujini 15,85 €. Predlog je, da se delitveno
razmerje ohrani enako.
Po uvedbi namenskega evra za Korošico v letu 2019 je smiselno ohraniti t.i Planinski sklad in ga nameniti za posebne društvene investicije
v planinske koče. 1 € za Sklad planinskih koč se nameni za točno določen namen in ni predmet delitvenega razmerja. Sklad je namenjen
društvom. Upravni odbor PZS vsako leto v naprej določi namen za katerega bodo namenjena zbrana sredstva. Za leto 2020 se predlaga
dodatna podpora gradnji nove koče na Korošici, ki še nima zagotovljenih dovolj sredstev.
Vplačilo članarine preko dodatnih kanalov: predvideno je bilo, da se postopoma dodatni stroški, ki s tem nastajajo, prerazporedijo med
društva in posameznike. Do sedaj je vse stroške nosila PZS. Tako, se za članarine plačane na Petrolu in na PZS, društvom zaračuna stroške
v višini 2 € na članarino. Pri spletnih včlanitvah pa se dvignejo administrativni stroški pošiljanja, ki jih pokrije posameznik.
Članarina v več društvih: ta kategorija članarine bi bila možna izključno v primeru predhodnega vnosa članarine pri drugem društvu.
Vplačilo izključno samo direktno na društvih.
Predlog Odbora za članstvo je, da se vzpostavi možnost te dodatne članarine, ki pa ne vključuje deleža za PZS, niti član ne prejme izkaznice
in znamkice za to društvo. Vpiše ga pa v Navezo. Izjema    striktno velja samo za člane, ki so že člani v drugem društvu. Predlog je tudi, da
se Select box kartice za članarino ukinejo zaradi slabega povpraševanja. Ukinja se tudi vnos članov v Navezo preko poslanih excel tabel.
Matej Planko je dodal, da sta prišli dve ponudbi za izbor zavarovalnice: AS in Asistenčni center Coris. Jože Rovan se zaveda, da dvig članarine ni priljubljen, zato se je vodstvo PZS tudi odločilo, da se udeleži sej MDO PD in poda dodatna pojasnila. Na podlagi odziva na sejah
MDO-jev vodstvo PZS umika predlog, da se starostna meja za člane B1 dvigne na 70 let.
RAZPRAVA: Mirko Tovšak je pohvalil prisotnost vodstva na sejah MDO PD in predlagal, da to 1x letno postane stalna praksa. Podpirajo
dvig članarine, strošek včlanitve preko drugih kanalov naj poravna posameznik, ne podpirajo pa dvig starostne meje pri članarini B1. Jurček
Nowakk je mnenja, da je članarina IN diskriminirana. Prosil je za pojasnilo, zakaj se ta članarina ne uporablja. Predlaga, da je za plačilo
IN kategorije članarine relavantna invalidska izkaznica. MDO PD KBO ne podpira dviga članarine, predlaga delitveno razmerje 50:50
pri B in B1 članarini, ter da naj posameznik nosi dodatne stroške včlanjevanja. Rudi E. Skobe ne podpira dvig starostne meje B1 na 70 let,
dodatne stroške včlanjevanja naj nosi posameznik, podpirajo pa dvig članarine. Miro Mlinar podpira dvig članarine in planinski sklad.
Potrebno je pa pregledat varnost koč. Predlaga tudi, da se poišče alternativne vire financiranja. France Benedik podpira planinski sklad,
ne podpirajo pa dvig članarine. Predlaga, da se v letu 2020 opravi razprava o možnosti ločitve članarine in zavarovanja. Glede delitvenega
razmerja bi moral biti v prid društvu. Potrebno bo pridobiti več članov. Bojan Rotovnik podpira dvig članarine. Pohvalil je odziv MDO PD
in čestital vodstvu. Dušan Plesničar podpira dvig članarine, tudi planinski sklad. Dodatne stroške včlanjevanja naj poravna posameznik, ne
podpirajo dviga starostne meje članarine B1. Igor Oprešnik je pohvalil prisotnost vodstva PZS na sejah MDO PD. Predlaga, da to postane
praksa ob koncu leta. V veliki večini podpirajo dvig članarine, podpirajo planinski sklad, ne podpirajo pa dviga starostne meje kategorije
B1. Predlaga, da se v Pravilniku o članstvu posameznikov v 13. členu popravi zadnji stavek, ki govori o porabi sredstev vsako leto, ter izbris
1 odstavka 15. člena.
Jože Rovan je povedal, da je vzrok za predlog Predsedstva za dvig starostne meje članarine B1 v tem, da je med osebami, ki jim je bila izplačana zavarovalnina, bilo največ oseb v starostni skupini 60 do 70 let, sledi pa ji skupina nad 70 let. Manja Rajh je povedala, da je bilo za
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leto 2019 sprejeto, da Skupščina PZS odloča o porabi sredstev planinskega sklada, za 2020 pa da odloča UO PZS. Miro Eržen je dodal, da
ima sklad svoj pravilnik, v katerem jasno piše kdo ga upravlja. Na koncu pa vedno vse potrdi UO PZS. Prav tako ni nikjer navedeno, da se
morajo sredstva porabiti letno. Jože Rovan je predlagal, da se pregleda pravilnik sklada, ter da se ga uskladi z ostalimi pravnimi akti. Bojan
Rotovnik predlaga, da se v morebitne sklepe UO PZS navaja samo, da se bodo sredstva porabila za planinske koče skladno s sprejetim
pravilnikom in da se navaja posameznih planinskih koč.
Marija Kuhar je povedala, da MDO PD Primorske v večini podpirajo predloge, razen dviga starostne meje. Veseli so bili obiska vodstva
PZS na seji MDO PD. Ne strinja pa se s posamezniki, ki trdijo, da ne koristijo ugodnosti članarine PZS. S tem ko stopiš na planinsko pot
že začneš koristiti ugodnost – urejenost planinske poti. Matej Planko je strnil, da se pri Pravilniku o članstvu posameznikov podajo spremembe: v 4. odstavku 5. člena se popravi, da delež stroškov krije posameznik, v 13. členu se popravi v Sklad planinskih koč in doda stavek
Sredstva se delijo v skladu s Pravilnikom Sklada planinskih koč  in v 15. Členu pa se briše 1. odstavek.
Jože Rovan je Jurčka Nowakka pozval, naj pripravi predlog o izkazovanju upravičenosti do članarine IN, ki ga bo obravnaval Odbor za članstvo.
SKLEP 6/14-11-2019: Predlog sklepa: 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 2020 v višini A 60,00 €, A/d 54,60 €, B 28,00 €, B/d 22,60 €, B1 21,00 €,
S+Š 18,50 €, S+Š/d 15,00 €, P+O 8,00 €, P+O/d 6,40 €, IN 8,00 €, IN/d 6,40 € in B člani društev v tujini 15,85 €.
Sklep je bil sprejet (18 ZA, 2 PROTI – Jurček Nowakk, France Benedik)
SKLEP 7/14-11-2019: 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 z dopolnitvami: v 4. odstavku 5. člena se popravi, da delež
stroškov krije posameznik, v 13. členu se popravi v Sklad planinskih koč in doda stavek Sredstva se delijo v skladu s Pravilnikom
Sklada planinskih koč in v 15. členu pa se briše 1. odstavek.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Sledil je 15-minutni odmor. Po odmoru je bilo še vedno prisotnih 20 članov UO PZS z glasovalno pravico, kar pomeni 83,3 % sklepčnost.
Ad. 5. Sprejem novih društev v članstvo PZS
Damjan Omerzu je povedal, da sta vloge za članstvo PZS oddala društvo »POT« Športno društvo Fakultete za šport in Kolesarski klub
Zagorska dolina. Atila Armentano je povedal, da KTK podpira včlanitev Kolesarskega kluba Zagorska dolina, spadali bodo pod komisijo,
pohvalil je njihove dejavnosti, saj že sedaj aktivno delajo na urejanju kolesarskih poti, za mentorsko društvo pa jim bodo dodelili PD Zagorje. Marinka Koželj Stepic pa je podprla včlanitev Športnega društva Fakultete za šport »POT«, saj imajo dober kader, niso pa se odločili
kdo bo mentorsko društvo.
RAZPRAVA: Manja Rajh, Rudi E. Skobe in Miro Mlinar so imeli pomisleke glede dejavnosti Kolesarskega kluba Zagorska dolina, saj v
statutu nimajo navedenega turnega kolesarjenja. Jožef Bobovnik je povedal, da imajo že sedaj študentje Fakultete za šport, ki končajo
usposabljanje na Katedri za planinstvo pridobljen naziv Vodnik PZS. Že sedaj VK PZS sodeluje z njimi na kakšni akciji.
Miro Eržen ima pomisleke glede sprejemanja vseh novih društev v PZS, saj jih je že sedaj preveč.
SKLEP 8/14-11-2019: Upravni odbor PZS na podlagi 16. in 32. člena Statuta PZS sprejema Športno društvo »POT« Fakultete za
šport, matična št. 4006313000 v članstvo Planinske zveze Slovenije. Mentorsko društvo še ni določeno.
Sklep je bil sprejet (17 ZA, 1 PROTI – Jurček Nowakk)
SKLEP 9/14-11-2019: Upravni odbor PZS na podlagi 16. in 32. člena Statuta PZS sprejema Kolesarski klub Zagorska dolina, matična
št. 1051440000 v članstvo Planinske zveze Slovenije. Za mentorsko društvo za dobo dveh let se določi PD Zagorje.
Sklep je bil sprejet (14 ZA, 4 PROTI – Miro Eržen, Miro Mlinar, Rudi E. Skobe in Anton Progar)
Ad. 6. Izhodišča za podrobni finančni načrt PZS 2020
Matej Planko  je povzel, da bo kot osnova za pripravo podrobnega finančnega načrta PZS za leto 2020 vzet rebalans finančnega načrta za
leto 2019. Predlagana izhodišča so: prihodki iz članarine so enaki doseženim prihodkom iz članarine leta 2019, prihodki iz lastnih sredstev
ostanejo enaki lastnim prihodkom iz rebalansa finančnega načrta za leto 2019, sredstva Fundacije za šport so večja od odobrenih sredstev
leta 2019 za 10 % , sredstva iz letnega programa športa ostanejo enaka vrednosti odobrenih sredstev leta 2019, sredstva Urada za mladino
za programe mladinske komisije ostanejo enaka vrednosti odobrenih sredstev leta 2019, pri sponzorstvih in donacijah upoštevamo enaka
sredstva kot v rebalansu finančnega načrta za leto 2019, vrednost prihodkov v rubriki ostalo se prilagodi stanju izvedbe projektov za leto
2020. Odhodki bodo v podrobnem finančnem načrtu prilagojeni predvidenim prihodkom. Po potrditvi izhodišč bo strokovna služba pripravila podrobni finančni načrt po stroškovnim mestih, ki bo povezan z vsebinskim načrtom. Po potrebi se bodo dopolnila ali spremenila
stroškovna mesta. Po objavi rezultatov prijav na razpise bo strokovna služba tako kot doslej pripravila tudi rebalans finančnega načrta za
leto 2020.
Razprave ni bilo.
SKLEP 10/14-11-2019: Predlog sklepa: Upravni odbor PZS potrjuje izhodišča za pripravo podrobnega finančnega načrta PZS za
leto 2020.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Prisotnih je še 19 članov UO PZS z glasovalno pravico, kar pomeni 79,2 % sklepčnost.
Ad. 7. Priporočila CAA
Damjan Omerzu je povedal, da so priporočila za varno športno plezanje v dvorani in varno balvaniranje v naravi. Sprejeta so bila na generalni skupščini združenja CAA, 14. septembra. 2019, v Priporočila so bila podana v gradivu. Razprave ni bilo.
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SKLEP 11/14-11-2019: Upravni odbor PZS se seznanja s spremenjenimi in dopolnjenimi prevodi priporočil CAA in politik s področja preventivne 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. 8. Sprememba v katastru planinskih poti
Bogdan Seliger je podal informacijo, da je vlogo podala PD Podpeč-Preserje za odprtje novih odsekov planinskih poti. PD Podpeč-Preserje
je z občino sklenilo dogovor za vzpostavitev krožne poti v obliki pentlje in želi to pot odpreti kot planinsko.
SKLEP 12/14-11-2019: UO PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije za planinske poti soglaša, da Planinsko
društvo Podpeč-Preserje odpre in je skrbnik odsekov planinske poti na relacijah: Brezovica – Podpeč, Podpeč – Plešivica – Debeli
Hrib, Podeč – Žalostna gora – Gornja Brezovica in Gornja Brezovica – Strmec – Novaška gora – Rakitna in se nove odseke planinskih
poti vnese v evidenco planinskih poti Planinske zveze Slovenije. Pri označitvi mora Planinsko društvo Podpeč Preserje upoštevati
določbe Zakona o planinskih poteh. PZS posreduje podatke za vpis v Kataster gospodarske javne infrastrukture.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 9. Informacija o delovanju komisij in odborov PZS
Ni bilo najav.
Ad. 10. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora
Ni bilo najav.
Ad. 11. Razno
Marija Kuhar je povedala, da so na seji MDO PD Primorske obravnavali prošnjo SPD Trst, ki si prizadeva pridobiti prostore v  Narodnem
domu v Trstu. Te so slovenske organizacije izgubile v požigu leta 1920.  Prosijo za podporo PZS  pri predsedniku republike Slovenije. Marinka Koželj Stepic je povedala, da bo PD Železničar Ljubljana praznovalo svojo 70 letnico delovanja. Jože Rovan je pozval predsednike
MDO PD-jev, naj pozovejo svoja društva k izpolnitvi jesenke ankete za PD, ki je objavljena na spletni strani PZS.
Seja je bila končana ob 19.30 uri.
Naslednja seja UO PZS bo v četrtek, 23. 1. 2020.
Zapisala:
Saša Sitar,
poslovna sekretarka PZS
Matej Planko,
Jože Rovan,
generalni sekretar PZS								predsednik PZS
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Z
APISNIK
9. seje Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije, ki je bila v četrtek, 23. januarja 2020, ob 16.30 uri, v prostorih PZS, Ob železnici 30a,
Ljubljana.

PRISOTNI:
Predsednik: Jože Rovan.
Podpredsedniki: Miro Eržen, Irena Mrak, Martin Šolar in Roman Ponebšek.
Voljeni člani UO: Bojan Rotovnik, Brigita Čeh, Jožef Bobovnik, 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),
France Benedik (MDO PD Gorenjske), Dušan Plesničar (MDO PD Posočja), Jurček Nowakk (MDO PD Kamniško Bistriškega območja), Jelka
Kresnik (namestnica MDO PD Ljubljane), Miro Mlinar (MDO PD Notranjske), Neva Šemrov (namestnica 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), Ana Suhadolnik (Mladinska komisija),
Marijan Denša (Komisija za varstvo gorske narave), 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), Matej Ogorevc (urednik spletne strani), Urša Mali (strokovna sodelavka za računovodstvo) in Matjaž Šerkezi (strokovni sodelavec PZS).
Drugi: Peter Šilak
Opravičeno odsotni: Aldo Zubin (voljeni član UO), Štefan Kozak (MDO PD Pomurja), Manja Rajh (Savinjski MDO PD) in Robert Pritržnik
(Komisija za gorske športe).
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 so svoje temi najavili Marijan Denša KVGN (uporaba vode iz plastenke in plastičnega pribora), Neva Šemrov (vpis v Razvid) in
Mirko Tovšak (zimski posveti na celjskem in koroškem območju).
SKLEP 1/23-1-2020: Upravni odbor PZS potrjuje predlagani dnevni red 9. seje.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SPREJET DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 8. seje UO PZS
2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS
3. Imenovanje nadomestnega člana Upravnega odbora PZS
4. Podrobni vsebinski in finančni načrt PZS 2020
5. Certifikati »Okolju prijazna planinska koča« in »Družinam prijazna planinska koča«
6. Predlog sprememb Statuta PZS
7. Predlog dogovora med PD Celje Matica in PZS ter Informacija o gradnji novih planinski koč na Korošici in Okrešlju
8. Izhodišča za Pravilnik o licenciranju strokovnih kadrov
9. Predstavitev ankete med društvi za leto 2018
10. Sprememba v katastru planinskih poti
11. Včlanjevanje novih društev in izbris neaktivnih društev
12. Informacija o delovanju komisij PZS
13. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora  
14. Razno
Ad. 1. Potrditev zapisnika 8. seje UO PZS
Matej Planko je povedal, da sta na zapisnik prišli dve pripombi, kateri sta bili smiselno upoštevani. Pregledal je tudi razpredelnico realizacije
sklepov prejšnje seje. Razprave ni bilo.
SKLEP 2/23-1-2020: Upravni odbor PZS potrjuje zapisnik 8. seje upravnega odbora z dne 14. 11. 2019.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS
• S stojnico in dvema dogodkoma smo se predstavili na 35. Slovenskem knjižnem sejmu v Ljubljani. Obisk in prodaja sta bila dobra.
• Soorganizirali smo 15. strokovni posvet Gore in varnost na Igu.
• Na tekmi v Toulousu je tudi Mia Krampl pridobila olimpijsko normo, na OI Tokio bo potovala skupaj z Janjo Garnbret.
• V Laškem smo skupaj s PD Laško in Občino Laško organizirali svečano podelitev najvišjih priznanj PZS, Tone Škarja je postal častni član
PZS.
• V sklopu mednarodnega projekta SustainHuts smo sodelovali na srečanju oz. delavnici o trajnostnih kočah v Sloveniji.
• Izvedli smo seminar za gospodarje planinskih koč s poudarkom na čistilnih napravah in načrtovanju gradbenih investicij.
• Na razpis Fundacije za financiranje športnih organizacij smo prijavili 29 različnih projektov.
• S sporočilom za medije in dogodkom v SPM smo obeležili obletnico prvih jugoslovanskih alpinističnih himalajskih odprav: Trisul (1960),
Kangbačen (1965) ter Anapurna II in IV (1969).
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S tekmo v Domžalah se je končal slovensko-hrvaško-srbski pokal v lednem plezanju. Skupna zmagovalca sta bila Slovenca Maja Šuštar in
Jaka Hrast. Naši tekmovalci v lednem plezanju so uspešno nastopili tudi na tekmah evropskega pokala na Češkem in Slovaškem.
Na Krvavcu smo organizirali zelo dobro obiskano in odmevno novinarsko konferenco ob začetku zimske planinske sezone.
Ob mednarodnem dnevu gora smo pripravili poslanico PZS na temo Gore so pomembne za mlade ter povabili k sodelovanju na festivalu
Brati gore.
Športna plezalka Janja Garnbret je postala športnica leta 2019 po izboru Društva športnih novinarjev Slovenije, bila kandidatka za Slovenko
leta (tudi Jasna Pečjak) in se uvrstila med 10 finalistov za športnico leta svetovnih iger.
Na zadnji tekmi državnega prvenstva v Kranju, v soorganizaciji z AO Kranj, smo dobili nove državne prvake v športnem plezanju.
Izpeljana sta bila zbora predstavnikov mladinskih in vodniških odsekov.
Izplačana so bila sredstva za vzdrževanje planinskih poti. Letos je sredstva dobilo 139 društev.
Podali smo prijave za Bloudkove nagrade in nagrade za prostovoljce.
Podpisali smo letni načrt sodelovanja s Slovensko vojsko za leto 2019.
V letu 2019 smo imeli 61.523 članov, kar je dobra 5,3 % več kot v letu 2018. Trenutno je vnesenih 14.908 članov, lani na enak termin 11.908,
kar je 24,6 % več, ne vemo pa ali to pomeni večji interes ali večjo doslednost, da si čim prej uredijo članstvo.
Podpisali smo letni načrt sodelovanja s Policijo za leto 2020.  

Najave:
• 25. januarja bo v Spodnji Idriji 31. državno tekmovanje Mladina in gore.
• Povabilo na sejem Alpe-Adria od 29. januarja do 1. februarja 2020 (na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani), kjer bo stojnica PZS in drugih
organizacij.
• Posvet Kako varneje in bolje pripravljeni v gore, ki ga PZS organizira s partnerji, bo na GR 30. 1. 2020 ob 11.00.
• Alpinistično-plezalni večer, podelitev priznanj najuspešnejših alpinistom, športnim in lednim plezalcem ter turnim smučarjem, bo na GR
30. 1. ob 17.30, pred njim pa predavanje Marije Jeglič.
• 9. konferenca planinskega gospodarstva bo na GR 1. 2. 2020.
• Projekt Slepi/slabovidni po SPP 2020–2022 se začenja 8. 2. na Pohorju.
• Planinski vestnik 8. 2. praznuje 125 let izhajanja; dogodek oz. veseloigra Uredniki gredo v nebesa bo 15. 2. v Mojstrani.
Ad. 3. Imenovanje nadomestnega člana Upravnega odbora PZS
Jože Rovan je povedal, da je Uroš Kuzman podal odstopno izjavo. Glede na Poročilo Volilne komisije z volilne skupščine 2018, postane član UO
PZS Peter Šilak, sedaj PD Dobrovlje Braslovče, ki je na volitvah prejel 51 % glasov. Razprave ni bilo.
SKLEP 3/23-1-2020: Upravni odbor na podlagi 49. člena Statuta PZS ugotavlja, da je voljeni član UO PZS po odstopu Uroša Kuzmana (PD
Velenje) postal Petek Šilak (PD Dobrovlje Braslovče).
Sklep je bil soglasno sprejet.
Prisotnih je 20 članov UO PZS z glasovalno pravico, kar pomeni 83,3 % sklepčnost.
Ad. 4. Podrobni vsebinski in finančni načrt PZS 2020
Jože Rovan je najprej pregledal vsebinske načrte komisij in odborov. Povedal je, da so programi v večini dobro pripravljeni, nekateri malce pomanjkljivo, vendar v večini zadovoljivo. Na kratko je povzel programe vseh komisij in odborov, pri Komisiji za planinske poti pa je povedal, da je
načrt pripravljen nerealno ter zelo pomanjkljivo, zato ne bi smeli podati soglasja. Načrt dela tehnične ekipe se mora pripraviti ponovno, pri čemer
morajo biti navedeni realni plani, navedeni morajo biti datumi, vodje in namestniki akcij. Razprave ni bilo.
Matej Planko je za finančni načrt povedal, da sledimo načinu dela iz zadnjih let. Finančno poročilo za leto 2019 bo v celoti obravnavano na naslednji seji UO PZS. Urša Mali je podala podrobnejše informacije. Pri pripravi predloga načrta je bil za osnovo vzet rebalans za preteklo leto. Glede
na število članov leta 2019 in nove cene članarine za 2020 smo preračunali prihodke iz članarine. Sredstva Fundacije za šport so povečana za 10
% glede na odobrena sredstva za leto 2019, sredstva iz letnega programa športa so zmanjšana za vrednost lani odobrenih sredstev za tekmovalno
turno smučanje in ledno plezanje. Sofinanciranje programov mladinskega dela načrtujemo v enaki vrednosti kot je bila odobrena za preteklo leto.
Prihodki iz lastne dejavnosti so načrtovani s 13 % povečanjem. Predvsem je to posledica večjih načrtovanih prihodkov pri tekmi za SP v športnem
plezanju in vodniški komisiji. Pri slednji so namreč v načrtu upoštevani prihodki za razpisana usposabljanja, pri rebalansu pa potem izločimo
tista, za katera ni dovolj prijav. Povečana je tudi vrednost sponzorskih sredstev, saj pri pripravi tekme za svetovni pokal v športnem plezanju sodelujemo s partnerjem, ki je pripravljen vanjo vložiti večjo vrednost. Na podlagi načrtovanih prihodkov so načrtovane vrednosti odhodkov po
posameznih komisijah in stroškovnih mestih. Skupni odhodki so za 9 % večji od primerjanih. Večja povečanja odhodkov je pri članarini zaradi
spremembe zavarovalnih premij in večjega števila članov, pri izvedbi tekme za SP v športnem plezanju zaradi novega prizorišča, ki ga je potrebno
pripraviti in pri vodniški komisiji, ker so upoštevana razpisana usposabljanja in še ne vemo glede števila prijav. Zmanjšanja odhodkov glede na
rebalans so pa vidna pri skladu za planinske koče, ker so bila v rebalansu leta 2019 vključena tudi rezervirana sredstva iz leta 2018, pri planinski
trgovini (vrednost porabe izdelkov iz zaloge je vpisana na podlagi obračunanih v letu 2019 po posameznih stroškovnih mestih, v načrtu ni novih
izdaj v okviru strokovne literature)ter pri komisiji za planinske poti zaradi nižjih pričakovanih prihodkov.
RAZPRAVA: Jurček Nowakk je podal kritiko zaradi prenizkih sredstev Odbora PIN OPP. Jože Rovan mu je odgovoril, da so komisije in odbori
enakopravno obravnavani pri razdelitvi sredstev. Bojan Rotovnik je pohvalil dobro pripravljen finančni načrt ter predlagal, da se v prihodnje doda
nova skupina prihodkov pridobljenih iz evropskih razpisov.
SKLEP 4/23-1-2020: Upravni odbor PZS potrjuje podrobni finančni načrt PZS za leto 2020.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 5/23-1-2020: Upravni odbor PZS daje soglasje k podrobnim vsebinskim načrtom komisij z izjemo Komisije za planinske poti, ki
mora pripraviti podrobni plan tehnične ekipe z navedenimi datumi ter vodji in namestniki akcij, in na predlog odborov sprejema podrobni
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vsebinski program dela za leto 2020. Če sta podrobni vsebinski in finančni načrt v nasprotju, veljajo določila podrobnega finančnega načrta
PZS za leto 2020.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 5. Certifikati »Okolju prijazna planinska koča« in »Družinam prijazna planinska koča«
Valentin Rezar  je povedal, da so vloge poslali za novo pridobljena certifikata, kot tudi za podaljšanje. Z vsemi se Gospodarska komisija strinja.  
RAZPRAVA: Jožef Bobovnik je mnenja, da morajo biti pri kočah igrala za otroke iz naravnih materialov.  
SKLEP 6/23-1-2020: Upravni odbor PZS na predlog IO GK, na podlagi 40. člena Pravilnika o planinskih kočah, bivakih in učnih središčih,
podeljuje certifikat »Okolju prijazna planinska koča« za obdobje januar 2020 - januar 2024 naslednjim kočam:
• Koča na Planini nad Vrhniko – PD Vrhnika
• Koča na Kriški gori – PD Križe
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 7/23-1-2020: 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 2020 - januar 2024 naslednjim kočam:
• Koča na Loki pod Raduho – PD Luče
• Koča v Grohotu pod Raduho – PD Mežica
• Koča na Ermanovcu – PD Sovodenj
• Tončkov dom na Lisci – Občina Sevnica
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 8/23-1-2020: Upravni odbor PZS na predlog IO GK, na podlagi 40. člena Pravilnika o planinskih kočah, bivakih in učnih središčih,
podeljuje certifikat »Družinam prijazna planinska koča« za obdobje januar 2020 - januar 2024 naslednjim kočam:
• Koča na Dobrči (PD Tržič)
• Koča na Kriški gori (PD Križe)
• Zavetišče v Gozdu (PD Križe)
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 9/23-1-2020: Upravni odbor PZS na predlog IO GK, na podlagi 40. člena Pravilnika o planinskih kočah, bivakih in učnih središčih,
podaljšuje veljavnost certifikatov »Družinam prijazna planinska koča« za obdobje januar 2020 - januar 2024 naslednjim kočam:
• Dom na Boču – PD Poljčane
• Dom planincev v Logarski dolini – PD Celje Matica
• Erjavčeva koča na Vršiču – PD Jesenice
• Koča na Kopitniku – PD Rimske Toplice
• Koča na Loki pod Raduho – PD Luče
• Koča na Naravskih ledinah – PD Ravne na Koroškem
• Koča na Planini nad Vrhniko – PD Vrhnika
• Planinska koča na Ermanovcu – PD Sovodenj
• Planinski dom na Brnici – PD Liboje
• Planinski dom na Kalu – PD Hrastnik
• Planinski dom na Smrekovcu – PD Črna na Koroškem
• PUS Bavšica – Planinska zveza Slovenije
• Tončkov dom na Lisci – Občina Sevnica
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 6. Predlog sprememb Statuta PZS
Roman Ponebšek je povzel glavne predloge spremembe Statuta PZS. V 12. členu  se med programi planinskih, alpinističnih in športnoplezalnih
šol doda še turnokolesarsko, ki se v zadnjih letih sistematično izvaja. V 16. členu se doda nov 1. odstavek, ki pravi da se v postopek včlanjevanje
novih društev vnese predhodna faza, ki zajema obravnavo na MDO PD oz. na komisiji in na UO PZS. Določijo se višji pogoji vstopnega števila
članov društev, ki se včlanjujejo v PZS, vlogi pa je potrebno priložiti seznam članov. Za nova društva se doda pogoj, da imajo strokovne kadre, ki
omogočajo strokovno delo. Predvidi se sprejem posebnega pravilnika, ki obravnava pomen in vlogo mentorskega društva, kar je sedaj pomanjkljivo
urejeno in se v praksi ne izvaja. V 29. člen, 1. odstavek se dopolni, da predsednik PZS za podpredsednike PZS, ki opravljajo posamezne zadeve
z njegovega delovnega področja izda pisni sklep s čimer se predvidi bolj jasna in konkretna pooblastila za delovanje na posameznih vsebinskih
področjih. V 36. Členu se zbriše 3. odstavek, saj se člen v praksi zaradi prevelikega obsega ne izvaja. Pristojnosti in pooblastila Nadzornega odbora
PZS se s tem ne ožijo, temveč se ne zahteva več, da so člani NO prisotni na vseh sejah vseh organov, kar je nerealno in niti ne sledi delitvi vlog med
organi PZS. NO je odgovoren skupščini, ki ji tudi poroča, kar izhaja iz samih neposrednih volitev članov. NO ima glede na svojo vlogo na zahtevo
dostop do vseh gradiv. Z brisanjem tega odstavka se ukinja določba, ki je dejansko pomenila vabljenje in obvezno udeležbo članov NO na sejah
vseh organov PZS, kar se ni izvajalo niti po prejšnjem statutu v prejšnjih mandatih. V 48. členu, 2. odstavek, se zbriše »ali podpredsednika PZS«. V
48. členu, 3. odstavek, se spremeni s čimer se pogoji za podpredsednike PZS omilijo. Po sedanjih pogojih npr. aktiven član UO PZS, brez vodstvenih izkušenj pri delu organov, ne bi mogel kandidirati za podpredsednika PZS. S spremembo se odpira krog možnih kandidatov, kar olajša izbor
zainteresiranih kandidatov. V 55. členu, se doda nov 6. odstavek - Prepoved odtujitve in obremenitve onemogoča razpolaganje z nepremičnino in
njeno obremenitev oziroma predvideva soglasje PZS. Z vidika dolgoročnega zavarovanja planinskega premoženja, ki je bilo zgrajeno v preteklosti, se predlaga dogovor o prepovedi odtujitve in obremenitve. Ta prepoved ne more biti zgolj predmet statutarne ureditve, ker pravno ne bi bila
veljavna. Dogovor o prepovedi odtujitve in obremenitve je lahko predmet medsebojne pogodbene ureditve z društvi in PZS. Namen določbe je, da
28

planinsko premoženje še naprej ustvarja pogoje za planinstvo. V izjemnem primeru prodaje premoženja, lahko s to varovalko PZS zahteva vložek
kupnine v obnovo in vzdrževanje drugih planinskih koč. S potrditvijo amandmaja na Skupščini ima PZS potrjeno stališče glede urejanja razmerij
s posameznimi društvi.  V 60. členu, 2. odstavek, se briše »in kolektivno pogodbo za negospodarstvo« saj kolektivna pogodba na negospodarstvo
zaradi sprememb koncepta plačnega sistema že dlje časa nima vzporednic z delovanjem strokovne službe PZS. V 60. členu, 4. odstavek sprememba sledi spremembam Zakona o športu-1, ki je uvedel dvostopenjsko strokovno usposobljenostjo v športu. V 67. Členu, 2 odstavek, ki govori o  
podeljevanju priznanja Častni član PZS in je izjemno redko se podelitev lahko individualno prilagodi tako, da je kar najprimerneje za posebno
priložnost. Kot bolj primerna in slavnostna prireditev od skupščine PZS je možna npr. podelitev najvišjih priznanj PZS. V 69. členu, se spremeni
tako, da se v prvem stavku besedilo »v Obvestilih PZS« zamenja z »na spletni strani PZS« V 72. členu, 1. Odstavek se  datum spremeni tako, da se
kot rok za uskladitev aktov določi 31. 12. 2020. V  72. členu, se doda nov 2. odstavek, ki se glasi: »(2) Pravica prepovedi odtujitve in obremenitve
iz 55. člena tega statuta, se uskladi do 31.12.2022.«
RAZPRAVA: Igor Oprešnik je povedal, da se MDO PD Podravja strinja s spremembami, le pri 16. členu se jim zdi 150 članov previsoko. Predlagajo
100 članov. Jurček Nowakk je povedal, da MDO PD KBO predlaga, da se določi rok, koliko časa mora strokovni kader opravljati delo za PD, če je
bil plačnik izobraževanja PD. Prav tako predlagajo, da morajo imeti nova društva že v imenu društva npr. planinsko, plezalni… Mirko Tovšak je
mnenja, da je 150 članov previsoko. Rudolf E. Skobe podpira vse spremembe statuta. Neva Šemrov je v imenu MDO Primorske povedala, da je
100 članov v novem društvu dovolj, izjema naj bodo zamejska društva. Za 36. člen se jim zdi nesmiselno črtati cel odstavek, naj se briše le beseda  
»dolžnost » kar bi pomenilo, da ohranijo pravice, niso pa obvezni vsemu prisostvovati. Za 55. člen imajo pomisleke, kaj bo v primeru, da je društvo
primorano prodati kočo zaradi finančnih dolgov, zato predlagajo, da se doda stavek, kam se nameni del kupnine za poplačilo dolgov PD. Miro Mlinar je mnenja, da se v 36. členu, 3. odstavek ne briše v celoti, samo beseda »dolžnost« NO PZS. Franc Ekar je povedal da se funkcija NO v zadnjem
času močno spremenila. Njihov namen ni diktirati kako naj poslovanje poteka, vendar nadzirati poslovanje. V 36. členu piše «člani NO imajo
pravico in dolžnost biti na skupščini /katera NO izvoli/, na sejah predsedstva PZS, UO PZS in ostalih«. Čeprav je bil NO in tudi nekaj MDO proti
taki določbi, da se članov NO ne vabi več in ne omogoča prisotnosti članov NO biti na sejah organov PZS, se kot se je zapisalo, da s »brisanjem«
prisotnosti članov NO se postavlja osnovno vprašanje transparentnosti in javnega delovanja PZS. Tudi ni bilo odgovora zakaj, do sedaj NO ni
dobil niti enega, nobenega povabila za na kateri koli sejo PPZS in tudi na ostala zasedanja, čeprav  je  to zapisano v statutu PZS in poslovniku NO
PZS. NO pa je bil prisoten vedno na tistih sejah, odborih za katere je prejel obvestilo. Teh pa žal ni prejemal, kljub opozorilom  zato odgovornim,
da bi uredili, upoštevali in uresničevali vsebine, določbe aktov PZS. Aleš Pirc podpira spremembe statuta z določili članov v klubih, saj je le teh v
zadnjem času preveč. Jožef Bobovnik je odgovoril Jurčku Nowakku, da pogodbe za strokovne kadre že obstajajo in se jih v njihovi občini že dlje
časa poslužujejo. Jože Prah je povedal, da se z večino sprememb strinjajo, le 150 članov je previsoka številka, 100 bi bila pravšnja. Za 55. člen pa
so mnenja, da se PZS zaveže v primeru lastništva, da je aktiven lastnik. Dušan Plesničar je mnenja, da se v 36. členu briše beseda dolžnost NO.
SKLEP 10/23-1-2020: Upravni odbor potrjuje osnutek predloga sprememb in dopolnitev Statuta PZS za javno obravnavo.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Sledil je 15-minutni odmor. Po odmoru je bilo prisotnih 19 članov UO PZS z glasovalno pravico, kar pomeni 79,2 % sklepčnost.
Ad. 7. Predlog dogovora med PD Celje Matica in PZS ter Informacija o gradnji novih planinski koč na Korošici in Okrešlju
Miro Eržen je povedal, da je drugi del sklepa Skupščine PZS št. 12/2018 opredelil, da mora pred črpanjem sredstev PZS z PD Celje Matica skleniti
ustrezen dogovor, ki opredeljuje medsebojne obveznosti in delitveno razmerje. Na skupščini bo potrebno prvi del sklepa dopolniti zaradi pogorelega
Friscaufovega doma na Okrešlju. Predlog dogovora je bil podan v gradivu. V tem delu seje se je pridružil predsednik PD Celje Matica Fran Povše.
RAZPRAVA: V razpravi so sodelovali Peter Šilak, Rudolf E. Skobe, Jožef Bobovnik in Igor Oprešnik.
SKLEP 11/23-1-2020: Upravni odbor potrjuje predlog dogovora med PZS in PD Celje-Matica.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Miro Eržen je predstavil tri projektne naloge idejne zasnove, ki so jih projektanti predlagali za novi Friscaufov dom na Okrešlju. Projektne naloge
so že bile predstavljene na seji UO PD Celje Matica, kjer so se odločili za idejno zasnovo arhitekturnega studia Kultivator. Po predstavitvi vseh
treh predlogov, so se člani UO PZS strinjali, da gre v nadaljnjo obravnavo predlog arhitekturnega studia Kultivator. PZS je že naročila recenzijo
vseh idejnih zasnovo pri arhitektu Mihi Kajzelu. Eržen je še povedal, da bo potrebno na Korošici vseeno pričeti z deli, saj je na Korošici kratka
gradbena sezona in se je ne da zgraditi v eni sezoni. PZS se dogovarja z MGRT o načinu črpanja sredstev, ki so predvidena da gradnjo obeh objektov
v proračunu RS.
SKLEP 12/23-1-2020: Upravni odbor se je seznanil z predstavljenimi idejnimi zasnovami in predlaga, da se za nadaljnje obdelavo vzame
idejna zasnova arhitekturnega studia Kultivator.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 8. Izhodišča za Pravilnik o licenciranju strokovnih kadrov
Matjaž Šerkezi je povzel, da bi imele licence za markacista (markacist PZS A, B, C in inštruktor markacist) veljavnost 5 let, vsi ostali programi
pa bi imeli čas veljavnosti 4 leta (športno treniranje – planinstvo-alpinizem – 1 in 2 stopnja, športno treniranje – planinstvo-športno plezanje – 1
in2 stopnja, športno treniranje – planinstvo-tekmovalno turno smučanje – 1 in 2 stopnja, varuh gorske narave in ostali neformalni programi
usposabljanja PZS).
RAZPRAVA: Bojan Rotovnik predlaga, da se sprejme in podpre ta program licenciranja strokovnih kadrov. Podpira 4 letno obdobje za izpopolnjevanja, predlaga, da se napiše, da je potrebno glede na določila Zakona o športu tečaje za programe razpisati vsaj 1x letno ter določi minimalno
število prijavljenih, da se tečaj izvede. V primeru povečanega števila prijavljenih, pa se tečaj lahko opravi večkrat letno. Pri reševanju pritožb, pri
katerih je na prvi stopnji pristojna OUP PZS je potrebno podrobneje določiti, katere pritožbe zajema. Rudolf E. Skobe je predlagal, da VK in OUP
začneta pripravljati programe za 4 letno licenciranje. Jožef Bobovnik mu je odgovoril, da se o tem že razmišlja.
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SKLEP 13/23-1-2020: UO PZS potrjuje osnutek pravilnika o licenciranju strokovnih delavcev Planinske zveze Slovenije in ga daje v javno
obravnavo, ki bo trajala 1 mesec.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 9. Predstavitev ankete med društvi za leto 2018
Matjaž Šerkezi je podrobno predstavil analizo ankete med društvi za leto 2018. Povedal je, da se je odzvalo 60,7 % društev. Anketa bo objavljena
v Obvestilih PZS in v Letopisu. Prav tako za leto 2019.
RAZPRAVA: Igor Oprešnik je povedal, da MDO nima vpogleda, kdo ni izpolnil anketo. Jožef Bobovnik je dodal, da je VK najslabše ocenjena,
vendar mu ta ocena ne poda informacije, kaj se ne dela dobro. Potrebno bi bilo dodati možnost PD da napišejo kaj ni dobro in izboljšave predlagajo. Matej Planko je dopolnil, da je bila anketa za 2018 zaključena pred tremi tedni, kar je pozno. Anketa za poročanje društev za leto 2019 bo
objavljena najpozneje do konca februarja. Želi si, da bi iz podatkov dobili uporabne informacije in sprejeli ukrepe za izboljšanje delovanja PZS.
Rudolf E. Skobe je mnenja, da bi morali v anketo vključiti tudi gorske stražarje.
Ad. 10. Sprememba v katastru planinskih poti
Jože Rovan je povedal, da gre le za opustitev odseka.
SKLEP 14/23-1-2020: Upravni odbor PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije za planinske poti soglaša, da se
opusti odsek planinske poti Atelšek–Atelšek SV (ID4528). Odsek se v kataster planinskih poti Planinske zveze Slovenije zavede kot opuščen.
Pri odstranitvi oznak mora PD Ljubno ob Savinji upoštevati določbe Zakona o planinskih poteh in navodila KPP.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 11. Včlanjevanje novih društev in izbris neaktivnih društev
Jože Rovan je povedal, da so se s Slovaškim društvom dogovarjali že dlje časa in je sedaj primerno, da jih sprejmemo v PZS.  France Benedik je za
društvo Kranjski gamsi povedal, da če bi bile spremembe Statuta PZS že sprejete bi bili zavrnjeni. MDO PD Gorenjske je z večino glasov predlagal,
da se Planinsko društvo Kranjski gamsi vključi v PZS.
Za izbiro mentorja je bilo premalo časa, je pa kandidat PD Iskra Kranj. Miro Eržen je predlagal, da se odločitev za sprejem Kranjskih gamsov
preloži na naslednjo sejo UO. Jože Rovan je predlagal, da se kot sekcija pridružijo nekemu PD. Matej Planko je povedal, da je PD Dobrepolje v tem
času že vrnilo znamkice in vpisalo člane v Navezo, zato se izbris ne izvede.
SKLEP 15/23-1-2020: Upravni odbor PZS na podlagi 16. in 32. člena Statuta PZS preloži sprejem Planinskega društva Kranjski gamsi,
matična št. 4116445000 na naslednjo sejo UO PZS.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 16/23-1-2020: Upravni odbor PZS na podlagi 16. in 32. člena Statuta PZS sprejema Slovensky horolezecky spolok JAMES plus, matična št. 00421 911 597 705, s sedežem v Bratislavi na Slovaškem v članstvo Planinske zveze Slovenije. Za mentorsko društvo za dobo dveh
let se določi Češko-slovensko planinsko društvo.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 12. Informacija o delovanju komisij in odborov PZS
Marijan Denša je povedal, da je Komisija za varstvo gorske narave v zadnjem času pridobila veliko izvodov priročnikov o dvoživkah, katere bojo
razdelili po planinskih postojankah, priročnikov o  invazivnih tujerodnih vrstah rastlin, katere bojo razdelili po odsekih KVGN in mentorjem
planinskih skupin. Uporabljali so jih že na Veseli šoli v sklopu Dneva slovenskih planinskih doživetij. Lanski mednarodni dan gora je bil na temo
mladih. Pripravili so razpis za MK, v katerem so teme za skupinsko delo. Povedal je tudi, da sta dve članici IO KVGN odstopili, zato bo objavljen
razpis za nove člane. Predsednike MDO PD je prosil, da naj bojo kandidati kompetentni. Jurček Nowakk je podal bogato poročilo o delu skupine
PIN OPP za leto 2019 in predstavil delo, ki ga bodo izvedli v 2020. Tu gre predvsem za projekt  Slepi in slabovidni po SPP.
Ad. 13. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora
Ni bilo najav.
Ad. 14. Razno
Marijan Denša je povedal, da je že nekaj časa nazaj podal pobudo za uporabo vode iz pipe in prenehanje uporabe plastičnega pribora. Matej Planko
mu je odgovoril, da se na vseh sejah predsedstva, komisij in drugih sestankih uporablja voda iz pipe. Vodo v plastenkah nam priskrbi sponzor, zato
se jo porabi na raznih prireditvah. Mirko Tovšak je mnenja, da bi morali biti zimski posveti tudi na lokaciji Velenje. Neva Šemrov je povedala, da
seznam strokovnih kadrov v Navezi ni pravilen.
Seja je bila končana ob 20.26 uri.
Naslednja seja UO PZS bo v četrtek, 12. 3. 2020.
Zapisala:
Saša Sitar,
poslovna sekretarka PZS
Matej Planko,
Jože Rovan,
generalni sekretar PZS											predsednik PZS
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Z
APISNIK
10. seje Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije, ki je bila v četrtek, 2. julij 2020, ob 16.30 uri, v prostorih PZS, Ob železnici 30a, Ljubljana.
PRISOTNI:
Predsednik: Jože Rovan.
Podpredsedniki: Miro Eržen.
Voljeni člani UO: Bojan Rotovnik, Jožef Bobovnik, Aldo Zubin, Danilo Kete in Peter Šilak
Predsedniki (oz. namestniki) MDO PD: Igor Oprešnik (MDO PD Podravja), Štefan Kozak (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 Gradišat (namestnik MDO PD Ljubljane) in Marija Kuhar (MDO PD Primorske).
Načelniki (oz. namestniki) komisij PZS z zborom dejavnosti: Oto Žan (Komisija za alpinizem), Ana Suhadolnik (Mladinska komisija),
Bogdan Seliger (Komisija za planinske poti), Robert Pritržnik (Komisija za gorske športe),
Predsednik nadzornega odbora: Franc Ekar.
Strokovna služba PZS: Matej Planko (generalni sekretar PZS), Damjan Omerzu (strokovni sodelavec PZS), Saša Sitar (poslovna sekretarka
PZS), Barbara Gradič Oset (predstavnica PZS za odnose z javnostmi) in Urša Mali (strokovna sodelavka za računovodstvo).
Mediji: Vladimir Habjan (urednik Planinskega vestnika).
Opravičeno odsotni: Martin Šolar (podpredsednik PZS), Roman Ponebšek (podpredsednik PZS), Irena Mrak (podpredsednica PZS),
Brigita Čeh (voljena članica UO), Anton Progar (voljeni član UO), Mirko Tovšak (MDO PD Koroške), Miro Mlinar (MDO PD Notranjske),
Rudolf E. Skobe (MDO PD Dolenjske in Bele Krajine), Marijan Denša (Komisija za varstvo gorske narave) in Atila Armentano (Komisija
za turno kolesarstvo)
Zbrane je pozdravil predsednik Planinske zveze Slovenije Jože Rovan. Povedal je, da je prisotnih 14 članov UO PZS z glasovalno pravico,
kar pomeni 58,3 % sklepčnost.
Pod točko razno so svoje temi najavili Bojan Rotovnik (Dan slovenskega športa 23. September)
SKLEP 1/2-7-2020: Upravni odbor PZS potrjuje predlagani dnevni red 10. seje.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SPREJET DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 2. dopisne seje UO PZS
2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS
3. Določitev novih terminov osrednjih dogodkov PZS v letu 2020 in določitev terminov osrednjih dogodkov PZS v letu 2021
4. Izvajanje planinskih aktivnosti po epidemiji
5. Priprave na skupščino PZS 2020
a) Predlog za delovnega predsednika skupščine PZS
b) Vsebinsko in finančno poročilo organov PZS za leto 2019
c) Poročilo Nadzornega odbora PZS
d) Okvirni vsebinski in finančni program dela PZS za leto 2021
e) Predlog sprememb Statuta PZS
f) Informacija o planinskih kočah na Okrešlju in Korošici
6. Poročilo o rezultatih ankete med planinskimi društvi za leto 2020
7. Finančno poročilo PZS januar – maj 2020
8. Predstavitev ideje projekta Nacionalnega plezalnega centra
9. Pravilnik o varovanju osebnih podatkov v II. obravnavi
10. Spremembe v Katastru planinskih poti
11. Dopolnitev sklepov o prenos zemljišč PZS na PD Bohinjska Bistrica. PD Srednja vas in PD Sloga Rogatec
12. Soglasje novemu vodstvu Komisije za alpinizem PZS
13. Soglasje k Pravilniku KTK
14. Informacija o delovanju komisij PZS
15. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora
16. Razno
Prisotnih je bilo 15 članov UO PZS z glasovalno pravico, kar pomeni 62,5 % sklepčnost.
Ad. 1. Potrditev zapisnika 2. dopisne seje UO PZS
Matej Planko je povedal, da je na zapisnik prišla ena pripomba, katera je bila smiselno upoštevana. Pregledal je tudi razpredelnico realizacije
sklepov prejšnje seje. Razprave ni bilo.
SKLEP 2/2-7-2020: Upravni odbor PZS potrjuje zapisnik 2. dopisne seje upravnega odbora, ki se je zaključila 15. 5. 2020.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS
Matej Planko:
• Spremljali smo dogajanje okoli epidemije Covid-19. Ves čas smo o spremembah seznanjali obiskovalce in planinska društva.
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Aktivno smo se vključevali v postopke sprejemanja predpisov za koriščenje turističnih bonov. Uspeli smo s pobudo za deljeno koriščenje
bonov in s tem omogočili tudi koriščenje bonov na planinskih kočah.
Organizirali smo novinarsko konferenco pred glavno planinsko sezono na Veliki planini. Osrednja vsebinska tema je bila priprava na
turi in orientacija na zahtevnem terenu. Največ vprašanj pa je bilo poveznimi z koriščenjem turističnih bonov in izvajanjem planinskih
aktivnosti v skladu z omejitvami vezanimi na Covid-19.
Skupaj s partnerjem Zavarovalnico Triglav smo izvedli akcijo Naj planinska pot 2020. Izbrana je bila planinska pot čez Plemenice na
Triglav. V sklopu letošnjega sodelovanja je bilo upravljalcem planinskih koč razdeljenih 152 proti požarnih ampul.
Sodelovali smo na 24. slovenskih dnevih knjige v Ljubljani.
V Kamniški Bistrici smo 4. junija 2020 organizirali žalno sejo v spomin Tonetu Škarji.
Objavili smo razpis s področja planinskega gospodarstva - koriščenje helikopterskih prevozov za ekološko sanacijo planinskih koč.
Objavili smo razpis za sofinanciranje planinskih taborov.
Tudi letos bo mogoče od 20. 6. do 30. 9. na Petrolovih bencinskih servisih  kupiti članarino PZS.
Organizirali smo novinarsko konferenco skupaj s Prvo letošnjo tekmo v športnem plezanju v Kopru. Objavljen je urnik mednarodnih
tekem do konca leta, ki ga pa bo zelo težke realizirati.
Organizirali smo KPOT 2020 na območju Notranjske, zmagovalci se bodo udeležil Balkanskega orientacijskega tekmovanja oz. Nagradnega tabora v Bavšici.
Izšla je knjiga Čez drn in strn. Izšel je nov planinski zemljevid Ljubljana in okolica v merilu 1:50.000.
Začeli sta se akciji Gremo v hribe. Zaradi letošnjih razmer, se ne bodo organizirali dogodki, bo pa 45 planinskih koč dobilo po 2.400 promocijskih kozarcev, ki jih bodo lahko prodali po 1 € ali je podarili kot zahvala za donacijo. Na ta način lahko zberemo več kot 100.000 €.
Tudi letos poteka akcija za izbor Naj planinske koče.
Sodelovali smo na simpoziju Obisk gora v času podnebnih sprememb, ki je bil v SPM.
Začela se je akcija Gluhi strežejo v planinskih kočah in GOGO –Gibalno ovirani osvajajo gore.
Priznanje Republike Slovenije za prostovoljstvo je prejela tudi članica delovne skupine akcije Gluhi strežejo v planinskih kočah Maja
Kuzma Ganić. Čestitamo!
Organizirani so bili že zbori dejavnosti za naslednje komisije: KTK, KŠP, KGŠ in KA.
Začela se je izvedba tečajev za pridobitev naziva strokovni delavec v športu.
Vsem strokovno usposobljenim kadrom se bodo zaradi epidemije Covid-19 licence podaljšale za eno leto.
Delovati je začel spletni alpinistični vodnik Slovenske stene.
Stanje članstva na 1. 7. 2020 je 49.258, lansko leto na isti dan 52.664, kar je 6,47 % manj. Trend zmanjševanja števila članov se je obrnil
na začetku junija.
Uveden je bil rezervacijski sistem za planinske koče, ki smo ga prevzeli od planinskih zvez CAA. Trenutno se je v sistem vključilo nekaj
čez 10 planinskih koč.
Povabilo na Dan planincev, ki bo predvidoma 19. septembra 2020 v Lučah. Vse pa bo odvisno od razvoja razmer poveznih s Covid-19.
Objavljen je bil razpis za najvišja priznanja PZS.

Miro Eržen je podal informaciji o poteku postopka za obnovo pogorelega Frischaufovega doma na Okrešlju in Kocbekovega doma na Korošici. PD Celje Matica bi za projekt nujno potrebovala izkušenega projektnega vodjo. Še vedno nimamo informacije, kdaj se bodo lahko
začela črpati sredstva za obnovo, ki jih je namenila država. Prav tako še vedno nimamo informacije, kdaj bo objavljen razpis za energetsko
sanacijo planinskih koč. Podal je še informacijo za projekt Vrh Julijcev in s tem povezanim čiščenjem Dvojnega jezera ter iskanje rešitev za
odvajanjem odpadne vode pri Koči pri Triglavskih jezerih. V Avstriji je bil zaključen sodni postopek, v katerem je bilo določeno, da mora
lastnik pašnika preko katerega gre pohodna pot, sorodnikom preminule plačati odškodnino. Da bi izognili podobnim situacija pri nas,
predlagamo, da si društva natisnejo table za pohodnike, priporočila o varnem prečkanju pašnikov pa dobilo v pdf obliki na PZS.
RAZPRAVA: Manja Rajh je mnenja, da mora PZS vztrajati, da PD Celje Matica najame projektnega vodjo. Zanimalo jo je tudi, ali so bile
pri projektiranju Frischaufovega doma na Okrešlju upoštevanje pripombe Bojana Rotovnika. Miro Eržen ji je odgovoril, da nima točne
informacije o tem, vendar misli, da niso bile. Marija Kuhar je mnenja, da je na pašnikih smiselno prestaviti pot, Dušan Plesničar pa je bil
mnenja, da povsod to ni izvedljivo.
Predsednik Jože Rovan je povedal, da se bo vrstni red točk dnevnega reda nekoliko spremenil zaradi obveznosti nekaterih članov UO PZS.
Ad. 8. Predstavitev ideje projekta Nacionalnega plezalnega centra
Urban Primožič, član IO KŠP, je predstavil idejni projekt Nacionalnega plezalnega centra. Športno plezanje je v Sloveniji v porastu, imamo
pa še ogromno neodkritega potenciala. Center bi bil primeren za treninge reprezentance, kot tudi za rekreativno plezanje, s čemer pa bi se
pokrivali obratovalni stroški. Center bi imel težavnostno in balvansko steno ter steno za hitrostno plezanje. Za to bi potrebovali zemljišče
v oceni  5.500 m2. Center bi bil lociran nekje v Ljubljani ali njeni okolici. Odvisno je od posluha občine, ministrstev ter investitorjev. Ocenjena vrednost je približno 7,5 mio eur, potrebno pa bo poiskati vire financiranja. Predstavil je tudi razporeditev sten, ostalih notranjih
prostorov, zunanje stene ter zunanjega izgleda centra.
RAZPRAVA: Manjo Rajh je zanimalo, ali je mišljen center kot javno zasebno partnerstvo. Urban Primožič je povedal, da bo to odvisno od
nadaljnjih razgovorov, to je ene izmed možnosti. Bojan Rotovnik je pohvalil projekt, želi si, da bi bil val podpore dovolj močan za realizacijo.
Jurčka Nowakka je zanimalo, ali ima center predvideno steno tudi za paraplezalce. Urban Primožič mu je odgovoril, da v idejni zasnovi še
ni narisana stena, bo pa center primeren tudi za invalide.
SKLEP 3/2-7-2020: Upravni odbor podpira prizadevanja za vzpostavitev namenskega nacionalnega športnoplezalnega centra.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 3. Določitev novih terminov osrednjih dogodkov PZS v letu 2020 in določitev terminov osrednjih dogodkov PZS v letu 2021
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Jože Rovan je povedal, da se dogodki v letu 2020 predstavili zaradi epidemije Covid-19, še vedno pa je vse pod vprašajem ali bo jeseni
možno to realizirati. Določili so se že tudi termini osrednih dogodkov za leto 2021. Razprave ni bilo.
SKLEP 4/2-7-2020: Upravni odbor potrjuje nove datume osrednjih dogodkov PZS v letu 2020 in sicer bo Skupščina PZS potekala v
petek, 4. septembra 2020 in Dan planincev v soboto, 19. septembra 2020.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 5/2-7-2020: Upravni odbor potrjuje datume osrednjih dogodkov PZS v letu 2021 in sicer bo Skupščina PZS potekala v soboto,
17. aprila 2021, Dan planincev v soboto, 12. junija 2021 in Podelitev najvišjih priznanj PZS v soboto, 4. decembra 2021.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 4. Izvajanje planinskih aktivnosti po epidemiji
Matej Planko je povedal, da se situacija spreminja iz dneva v dan, zato se bomo potrudili ažurno objavljati novice in priporočila. Objavili
smo priporočila za izvajanje vseh planinskih dejavnosti, tudi planinskih taborov, seveda pa morajo društva sama poskrbeti za varnost in
higieno. Objavili smo tudi novico o koriščenju bonov, pri tem pa poudarjamo, naj imajo člani s seboj kopijo osebnega dokumenta.
RAZPRAVA: Marijo Kuhar je zanimalo ali se bodo tabori realizirali. Ana Suhadolnik ji je odgovorila pritrdilno, saj tabor deluje kot zaprta
skupina, potrebno bo pa upoštevati varnostne ukrepe in higieno ter se pri sami izvedbi prilagajati trenutni razmeram, ki bodo takrat veljale.
Ad. 5. Priprave na skupščino PZS 2020
a.) Predlog za delovnega predsednika skupščine PZS
Jože Rovan je predlagal, da se za delovnega predsednika potrdi Bojana Rotovnika.
SKLEP 6/2-7-2020: Upravni odbor PZS skupščini PZS za predsednika delovnega predsedstva skupščine PZS 2020 predlaga Bojana
Rotovnika (PD Šoštanj).
Sklep je bil soglasno sprejet.
b.) Vsebinsko in finančno poročilo organov PZS za leto 2019
Matej Planko je povedal, da je bilo vsebinsko poročilo poslano v gradivu. Finančno poročilo je predstavila Urša Mali. Povedala je, da je smo
poleg izkazov in letnega poročila za AJPES pripravili še poročilo po vrstah prihodkov in odhodkov ter po stroškovnih mestih. PZS je leto 2019
zaključila s presežkom prihodkov nad odhodki v vrednosti 10.047,18 EUR. Obračunan je bil davek od dohodkov pravnih oseb v vrednosti
5.142,63 EUR. Tako čisti presežek prihodkov nad odhodki znaša 4.904,55 EUR. V primerjavi z letom 2018 so se vrednosti dotacij iz proračuna in drugih javnih sredstev (MIZŠ, Urad za mladino, Ministrstvo za zdravje, Javna agencija za raziskovalno dejavnost, OKS) povečale za
15 %, vrednosti dotacij iz fundacij (FŠ, FIHO) in črpanje razmejitev (nove nabave v okviru projektov Alpe Adria in Vrh Julijcev) pa za 39 %.
Mednarodnih virov financiranja (reciprociteta, Alpe Adria, Erasmus+, Life sustainhuts) smo imeli za 75 % več, prihodki od prodaje so se
povečali za 15 %. Vrednost članarine se je povečala za 5 % glede na preteklo leto. Zmanjšali so se izredni prihodki, ki pa v skupni vrednosti ne
predstavljajo velikega deleža (manjša vrednost prodaje lesa, nagrada za prostovoljstvo, uskladitev članarine preko Petrola). Vrednost zalog se
je povečala na slabih 29 tisoč EUR, kar je posledica več novih izdaj v zadnjem delu leta. Celotni prihodki po bilanci so bili tako za 16 % večji
od primerjanih. Stroški porabljenega materiala in trgovskega blaga so za 6 % večji kot leta 2018 in vključujejo stroške materiala, opreme, energije, drobnega inventarja in nabavne vrednosti prodanega trgovskega blaga. Za 15 % so narasli stroški storitev, stroški dela pa za 25 %, kar je
posledica aktuarskega izračuna. Donacije drugim pravnim osebam so se povečale za 11 %, amortizacija pa za 10 %. Drugi odhodki so manjši
za 10 %. Celotni odhodki po bilanci so bili za 15 % večji od primerjanih. Poročilo po stroškovnih mestih prikazuje vrednosti prihodkov in
odhodkov posamezne komisije/odbora za leto 2019, za primerjavo je vpisano še poročilo za leto 2018 in rebalans finančnega načrta za leto 2019.
RAZPRAVA: Manja Rajh je povedala, da je že za marčevsko sejo želela vpogled v rentabilnost tabornega prostora Mlačca. Matej Planko ji
je odgovoril, da bo poslano. Jože Rovan je dodal, da se PZS veliko ukvarja s promocijo tabornega prostora. V razpravi je bilo tudi rečeno
(Marija Kuhar in drugi), da bi bil taborni prostor bolj zanimiv, če bi se ga dalo razširiti tako, da bi sprejel več udeležencev.
SKLEP 7/2-7-2020: Upravni odbor PZS na podlagi točke a) prvega odstavka 32. člena Statuta PZS soglaša s finančnim poročilom
PZS za leto 2019 in predlaga skupščini PZS, da ga potrdi.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 8/2-7-2020: Upravni odbor PZS soglaša z vsebino poročil organov PZS za leto 2019 in jih posreduje skupščini v potrditev.
Vsebinska poročila za leto 2019 bodo objavljena na spletni strani PZS, PD pa v tiskani obliki prejmejo Letopis PZS 2019, kjer bodo
predstavljeni bistveni poudarki iz poročil za leto 2019.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 9/2-7-2020: Upravni odbor PZS potrjuje predlog sklepa za skupščino: Skupščina PZS potrjuje vsebinsko in finančno poročilo
PZS za leto 2019.
Sklep je bil soglasno sprejet.
c.) Poročilo Nadzornega odbora PZS
Franc Ekar je povedal, je bilo poročilo poslano skupaj z gradivom, izrazil pa je svoje nestrinjanje, da  člani NO niso vabljeni, obveščeni za
na seje organov PZS, kot to omogoča, predpisuje prejšnji in sedanji veljavni poslovnik NO PZS. Na teh zasedanjih pa so člani NO prisotni
le poredkoma vendar v primerih, ko so za na to posebej seznanjeni oz. pozvani. Prav tako je izrazil nestrinjanje s spremembami Statuta
PZS v delu, kjer se spreminjajo pristojnosti NO. Nadzorni odbor je v preteklem letu pregledal poslovanje nekaterih komisij in o tem dobro
namerno sproti poročal predsedniku PZS. Posebej pa je predsednik NO izpostavil, da zakon o društvih notranjega društvenega odbora ne
predpisuje niti ne omenja. Torej  PZS lahko  ukine NO, kajti  po zakonu o društvih kontrole ipd. uradno izvaja samo računsko sodišče in MNZ.
OBVESTILA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
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RAZPRAVA: Marija Kuhar je povedala, da je naloga in praksa NO, moralni nadzor upravičenosti, ne pa pregled izkazov.
d.) Okvirni vsebinski in finančni program dela PZS za leto 2021
Jože Rovan je povedal, da je bilo gradivo poslano z vabilom. Program se pripravlja po ustaljenem vrstnem redu, je pa letos zaradi nastale
situacije celotni program nepredvidljiv. Matej Planko je nadaljeval, da je bilo gradivo pripravljeno za prvi sklic seje marca, ki pa je bila
odpovedana. Zaradi nastale situacije je bil sedanji finančni program pripravljen po najboljši oceni in sicer smo zmanjšali sredstva Letnega
programa športa za 10%, Fundacije za šport 25%, prihodke iz članarine smo ocenili enako kot v rebalansu 2020, zmanjšali pa smo tudi
sponzorska sredstva. S tabelo še nismo poslali pojasnil, te pa bodo pripravljene do skupščine.
RAZPRAVA: Jurčka Nowakka je zanimalo, zakaj so sredstva FIHO zmanjšana za 10%. Matej Planko mu je odgovoril, da je to samo predvidena ocena, ker so se v letošnjem letu zmanjšali prihodki loterij, ki so glavni vir FIHO. Dušan Plesničar je pripomnil, da bi morala PZS
poskrbeti za stroške prehrane na tekmovanju Mladina in Gore, ne pa da jih udeleženci krijejo sami. Bojan Rotovnik mu je pojasnil, da
spada MIG v okvir športnih tekmovanj. Na vseh takih tekmovanjih se vedno pojavijo stroški, ki jih krije bodisi organizator ali prijavitelj
ekipe. Glede tega bi morali biti previdni. Marija Kuhar je dodala, da lahko tudi MDO PD krije določen del stroškov.
SKLEP 10/2-7-2020: Upravni odbor PZS točke na podlagi točke a) prvega odstavka 32. člena Statuta PZS potrjuje okvirni finančni
program dela PZS za leto 2021 in predlaga skupščini, da ga potrdi.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 11/2-7-2020: Upravni odbor PZS potrjuje predlog sklepa za skupščino: Skupščina PZS potrjuje okvirni finančni načrt za leto
2021 in pooblašča upravni odbor PZS, da sprejme podrobni finančni načrt za leto 2021 po posameznih dejavnostih oz. po stroškovnih
mestih. Skupščina PZS pooblašča upravni odbor PZS, da finančni načrt za leto 2021 spremlja in ga na podlagi rebalansa uskladi z
dejanskimi prihodki in odhodki.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 12/2-7-2020: Upravni odbor PZS potrjuje okvirni vsebinski program dela PZS za leto 2021 in predlaga skupščini, da ga potrdi.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 13/2-7-2020: Upravni odbor PZS potrjuje predlog sklepa za skupščino:
Skupščina PZS sprejema okvirni vsebinski program dela PZS za leto 2021 in pooblašča, da na podlagi okvirnih programov:
- komisije z zbori dejavnosti in MDO PD sprejmejo podroben program dela posamezne dejavnosti za leto 2021, 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 2021.
- 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 2021.
Pri sprejemanju podrobnega vsebinskega programa dela za leto 2021 morajo organi upoštevati finančni načrt za leto 2021.
Sklep je bil soglasno sprejet.
e.) Predlog sprememb Statuta PZS
Damjan Omerzu je povzel glavne predloge za spremembo Statuta PZS. Dopolnil se bo 16. člen, ki opredeljuje vlogo za nova društva. Novi
pogoji so: večje število članov, obravnava vloge na pristojnem MDO PD, zagotovitev mentorskega društva ter vsaj štiri strokovne kadre
v društvu. S temi strožjimi kriteriji bomo lahko omejili število društev v PZS, saj imamo že sedaj preveč mikro društev in klubov. V 36.
Členu se premeni 3. odstavek ki določa pravico udeležbe članov NO na skupščini in sejah UO PZS. Redna prisotnost na vseh ostalih sejah
organov ni predvidena, saj to niti ni ustrezno z vidika ločitve izvršne in nadzorne funkcije organov, ki jo predvideva Statut PZS. Nadzorni
odbor spremlja realizacijo in je odgovoren skupščini, ki ji tudi poroča. Nadzorni odbor ima glede na svojo vlogo na zahtevo dostop do vseh
gradiv in dokumentacije. Izpostaviti je potrebno tudi načelo javnosti delovanja PZS, ki omogoča dostopnost informacij. Z spremembo
tega odstavka se ukinja določba, ki je dejansko pomenila vabljenje in obvezno udeležbo članov NO PZS na sejah vseh organov PZS, kar
se ni izvajalo niti po prejšnjem statutu v prejšnjih mandatih. Ohranjajo pa se vsi vzvodi nadzora in pristojnosti NO PZS. V 40. členu se
dopolnitve urejajo ločnico med dopisno sejo in sejo preko avdio ali video konference, kar je prinesla praksa v času soočanja z epidemijo
Covid-19. V 48. členu se omilijo kriteriji za kandidaturo podpredsednika. V 55. členu se doda nov odstavek, ki določa, da PZS in društva
zagotavljajo, da nepremičnine v njihovi lasti trajno služijo namenu planinstva. V ta namen si PZS na nepremičninah, ki so v solastnini
PZS in posameznega društva, izgovori pravico prepovedi odtujitve na solastniškem deležu društva. Manjše spremembe so še v nekaterih
drugih členih. RAZPRAVA: Igor Oprešnik je povedal, da je 150 članov za nova društva previsoko. Pri 55. členu pa se ne strinjajo s spremembo, saj so mnenja, da se jim krši pravica. Damjan Omerzu mu je odgovoril, da gre pri 55. členu le za varovalko, da potencialni kupec
spoštuje namen planinskih koč ter da ne pride do odtujitve planinskega premoženja. Marija Kuhar se pridružuje mnenju za previsoko
število članov novih društev. Pri 48. členu bi dodala, da mora kandidat govoriti aktivno en tuji jezik. Pri 55. členu pa je potrebno dodati,
da ne gre za celotno kupnino, vendar le za preostanek po poplačilu dolga. Jožef Bobovnik je povedal, da so že dvakrat podali predlog za
spremembo 66. člena, pa vedno izpadejo.
SKLEP 14/2-7-2020: Upravni odbor potrjuje predlog sprememb in dopolnitev Statuta PZS za obravnavo na Skupščini PZS.
Sklep je bil sprejet. (14 ZA, 1 PROTI – Igor Oprešnik)
f.) Informacija o planinskih kočah na Okrešlju in Korošici
Miro Eržen je povzel, da je trenutno največji izziv ugotoviti, kako od države dobiti obljubljena sredstva za postavitev nove koče, hkrati pa
prepričati PD Celje Matica, da potrebujejo za projektnega vodja.
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RAZPRAVA: Jurčka Nowakka je zanimalo, kakšna je realna časovnica pri gradnji koč.  Miro Eržen mu je odgovoril, da se bo prednostno
zgradil najprej Frischaufov dom na Okrešlju, za katerega je v načrtu, da se letos postavi do 3. gradbene faze, prihodnje leto pa se dokonča.
Vloga za gradbeno dovoljenje je že oddana. Pri koči na Korošici pa je plan, da letos pridobijo gradbeno dovoljenje, morda se postavi še temelje.
SKLEP 15/2-7-2020: Upravni odbor potrjuje, da se na Skupščini predstavi aktualno stanje planinskih koč na Korošici in Okrešlju.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 12. Soglasje novemu vodstvu Komisije za alpinizem PZS
Oto Žan se je predstavil in povedal, da si želi dobrega in korektnega sodelovanja. Razprave ni bilo.
SKLEP 16/2-7-2020: UO PZS daje soglasje k izvolitvi Ota Žana (PD Radovljica) za načelnika Komisije za alpinizem PZS.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Sledil je 15-minutni odmor. Po odmoru je bilo prisotnih 14 članov UO PZS z glasovalno pravico, kar pomeni 58,3 % sklepčnost.
Ad. 7. Finančno poročilo PZS januar – maj 2020
Urša Mali je povzela, da je pripravljeno poročilo za obdobje prvih petih mesecev leta 2020 vsebuje knjižene dogodke do 15. junija
2020. Vrednosti prihodkov in stroškov prvih petih mesecev so primerjane z vrednostmi v rebalansu za letošnje leto. V proučevanem
obdobju je PZS zabeležila 28 % načrtovanih odhodkov in 22 % načrtovanih prihodkov glede na rebalans. Razmejeni prihodki iz članarine za prvih pet mesecev predstavljajo 34 % načrtovanih v rebalansu. Prihodki iz lastne dejavnosti v prvih petih mesecih dosegajo
27 % načrtovanih v rebalansu, sponzorska sredstva pa 19 % načrtovanih. Odobrena sredstva za reprezentance Fundacije za šport so
razmejena za pet mesecev.
Rezultati razpisa za letni program športa še niso znani, zato teh prihodkov v proučevanem obdobju ne beležimo, prav tako še niso upoštevana evropska sredstva za usposabljanje strokovnih delavcev v športu. Po sklepu Skupščine je bil od vsake plačane članarine (razen P+O
in IN) preknjižen 1 € v sklad za obnovo koč – za pet mesecev znaša vrednost 34.546 €. V gradivu je bila po pomoti napisana druga številka.
Tako pri prihodkih kot tudi pri stroških so večja odstopanja od povprečja, predvsem zaradi epidemije Covid-19. Razprave ni bilo.
SKLEP 17/2-7-2020: Upravni odbor potrjuje vmesno finančno poročilo PZS za obdobje januar – maj 2020.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 9. Pravilnik o varovanju osebnih podatkov v II. obravnavi
Damjan Omerzu je povzel, da gre pri novem pravilniku le uskladitev z GDPR. Korenitih sprememb ni bilo. Razprave ni bilo.
SKLEP 18/2-7-2020: Upravni odbor PZS sprejema Pravilnik o varovanju osebnih podatkov Planinske zveze Slovenije v II. obravnavi.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 10. Sprememba v katastru planinskih poti
Bogdan Seliger je povedal, da gre pri obeh primerih za opustitev odseka.
SKLEP 19/2-7-2020: Upravni odbor PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije za planinske poti soglaša,
da se opusti odsek planinske poti Skorno-Rotovnikova jama (ID6773). Odsek se v kataster planinskih poti Planinske zveze Slovenije
zavede kot opuščen. Pri odstranitvi oznak mora PD Šoštanj upoštevati določbe Zakona o planinskih poteh in navodila KPP.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 20/2-7-2020: Upravni odbor PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije za planinske poti soglaša,
da se opusti odsek planinske poti odsekov Ronek S–Ronek–Ronek V ID154 in ID9842. Odseka se v kataster planinskih poti Planinske zveze Slovenije zavede kot opuščena. Pri odstranitvi oznak mora OPD Koper upoštevati določbe Zakona o planinskih poteh in
navodila KPP.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 11. Dopolnitev sklepov o prenos zemljišč PZS na PD Bohinjska Bistrica. PD Srednja vas in PD Sloga Rogatec
Matej Planko je povedal, da gre le za dopolnitev sklepov sprejetih na prejšnji seji UO. Tu gre le za postopni prenos lastništva, saj se po
dogovoru z društvi predlaga, da se pred prodajo izvede postopek zakupa z društvi.
SKLEP 21/2-7-2020: UO PZS potrjuje oddajo zemljišč v zakup in sicer parceli številka 1039/3 in 124 k.o. Donačka gora zainteresiranemu PD Sloga Rogatec, parcelna števila 794/32 k.o. Savica in 1278/2 k.o Studor zainteresiranim PD Bohinjska Bistrica in PD
Srednja vas. Po realiziranem zakupu se v roku pol leta pristopi k postopku prodaje zemljišč.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 13. Soglasje k Pravilniku KTK
Damjan Omerzu je povzel, da so v pravilniku posegli bolj v aktivnost komisije. Razprave ni bilo.
SKLEP 22/2-7-2020: Upravni odbor daje na podlagi n) točke prvega odstavka 32. člena Statuta PZS soglasje spremenjenem in dopolnjenem Pravilniku KTK, ki ga je zbor turnih kolesarjev sprejel 24. 6. 2020.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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Ad. 14. Informacija o delovanju komisij in odborov PZS
Ni bilo najav.
Ad. 15. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora
Bojan Rotovnik predlaga poenoten sistem evidentiranja planinskih poti v okviru PZS . Poleg Komisije za planinske poti to področje neposredno vpliva tudi na dejavnost Vodniške komisije (uporabniki planinskih poti) ter na Odbor za založništvo in informiranje (PlanGIS,
kartografija in planinski vodniki). Glede na pomembnost planinskih poti za izvajanje planinske dejavnosti pa posredno to področje vpliva
tudi na skoraj vse ostale komisije in odbore PZS. Zato daje pobudo UO PZS, da zadolži predsedstvo PZS, da imenuje in koordinira delo
delovne skupine, ki naj za potrditev na eni izmed prihodnji sej UO PZS pripravi predlog za celotno PZS enotnih definicij odseka planinske
poti, planinske poti ter obhodnice in predlog odločevalcev. Prav tako predlaga, da ista delovna skupina za potrditev na UO PZS pripravi
tudi predlog pravic in dolžnosti skrbnikov odsekov planinskih poti, planinskih poti in obhodnic ter njihova medsebojna razmerja, če
so skrbniki na istem odseku različni. Pripravljeni predlogi se naj pred sejo UO PZS obravnavajo tudi na sejah MDO PD, saj so vodstva
planinskih društev odgovorna za zakonsko urejenost planinskih poti, za koordiniranje z drugimi društvi ter za zagotavljanje finančnih
sredstev za urejanje planinskih poti.  Jože Rovan je povedal, da se strinjamo.  Predlagal je tudi, da se za Dan slovenskega športa, nov praznik
v Republiki Sloveniji (23. september) PZS skupaj s planinskimi društvi na ta dan pripravi program krajših planinskih pohodov v neposredni bližini urbanih središč po celotni Sloveniji v trajanju 1-2h v popoldanskem času. Pohodi bi naj potekali po poteh, kjer je možno hoditi
tudi v športnih copatih in trenerkah. Organizatorji posameznih aktivnosti bi lahko vsem udeležencem predstavili možnosti za celoletno
ukvarjanje s planinstvom in jih povabili v članstvo v planinski organizaciji. Namen teh aktivnosti bi bila aktivna vključitev planinstva v
dogodke ob novem slovenskem prazniku ter promocija planinstva v slovenski (športni) javnosti. Jože Prah (MDO Zasavja) je dal pobudo,
da skuša PZS zagotoviti vsem zainteresiranim, ki želijo opravljati tečaj za markacista ali izpopolnjevanje, v letu 2020, ustrezno število tečajev. Predlagal je tudi, da se v finančnem planu več sredstev nameni za delovanje društev. Matej Planko je na to dodal, da bo prihodnji teden
objavljen razpis Slovenija planinari, sredstva za razdelitev pa bodo znana po rezultatih LPŠ. Komisija za varstvo gorske narave (Marijan
Denša) je predlagal, da se prepove tuširanje lovcev in planincev v koči nad Bogatinom. Matej Planko je predlagal, da Gospodarska komisija pripravi nove smernice za koče. Miro Eržen je dodal, da prehajamo na novo področje, ki ga bo potrebno ponovno predelati. Povečuje
se povpraševanje po polnilnih postajah za električna kolesa, večja je tudi potrošnja vode in s tem večje odvajanje odpadnih voda, katera
predstavljajo veliko težavo.
Ad. 6. Poročilo o rezultatih ankete med planinskimi društvi za leto 2020
Damjan Omerzu je povzel rezultate poročil društev za leto 2019. Pohvalil je dobro udeležbo in zaključil, da so podatki pomembni za
nadaljnje delo in sodelovanje z društvi. Analiza spomladanske ankete za društva 2020 oz. poročila društev za leto 2019 bo objavljena v
Obvestilih PZS ter na spletni strani PZS, povzetek pa tudi v Letopisu PZS 2020.
Ad. 16. Razno
Ni bilo najav.
Seja je bila končana ob 21.17 uri.
Zapisala:
Saša Sitar,
poslovna sekretarka PZS
Matej Planko,
Jože Rovan,
generalni sekretar PZS											predsednik PZS
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ZAPISNIK
2. DOPISNE SEJE UPRAVNEGA ODBORA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
V skladu z 28. in 40. členom Statuta PZS, 9. členom Poslovnika UO PZS, je bila od 14. do 15. maja 2020, zaradi nujnosti sprejetja spodaj navedenih sklepov za pravočasno nadaljnjo izvedbo ustreznih postopkov sklicana 2. dopisna seja Upravnega odbora Planinske
zveze Slovenije v mandatnem obdobju 2018-2022.
Razprava je potekala preko video konference, v četrtek, 14. maja 2020, ob 16:30, glasovanje pa se je izvedlo tako, da so člani UO PZS
z glasovalno pravico po izvedeni video konferenci na el. naslov info@pzs.si poslali svojo opredelitev ZA ali PROTI predlaganim
sklepom v glasovnici, najkasneje do petka, 15. maja. 2020, do 12. ure.
Na video konferenci so bili PRISOTNI :
Predsednik: Jože Rovan.
Podpredsedniki: Irena Mrak, Martin Šolar in Roman Ponebšek.
Voljeni člani UO: Bojan Rotovnik, Brigita Čeh, Aldo Zubin, Anton Progar in Peter Šilak
Predsedniki (oz. namestniki) MDO PD: Štefan Kozak (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), 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), Bogdan Seliger (Komisija
za planinske poti) in Robert Pritržnik (Komisija za gorske športe).
Predsednik nadzornega odbora: Franc Ekar.
Strokovna služba PZS: Matej Planko (generalni sekretar PZS), Damjan Omerzu (strokovni sodelavec PZS), Saša Sitar (poslovna
sekretarka PZS), Urša Mali (strokovna sodelavka za računovodstvo) in Matjaž Šerkezi (strokovni sodelavec PZS).
Opravičeno odsotni: Miro Eržen (podpredsednik PZS), Mirko Tovšak (MDO PD Koroške), Atila Armentano (Komisija za turno
kolesarstvo) in Igor Oprešnik (MDO PD Podravja).
Zbrane je pozdravil predsednik Planinske zveze Slovenije Jože Rovan. Povedal je, da dnevni red seje ostaja nespremenjen. Pod točko
razno so svoje teme najavili Dušan Plesničar (MDO PD Posočja), Jurček Nowakk (MDO PD Kamniško Bistriškega območja) in
Marija Kuhar (MDO PD Primorske).
SPREJET DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 9. seje UO PZS in 1. dopisne seje UO PZS
2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS
3. Soglasje k imenovanju novega generalnega sekretarja PZS
4. Dopolnitev podrobnega vsebinskega načrta PZS 2020
5. Rebalans Podrobnega finančnega načrta 2020
6. Prenos zemljišč PZS na PD Bohinjska Bistrica in PD Sloga Rogatec ter prodaja zemljišča na Golteh SiDG
7. Pravilnik o licenciranju strokovnih kadrov PZS v II. obravnavi
8. Sprememba v katastru planinskih poti
9. Soglasje k najvišjim priporočenim cenam prenočevanja in osnovne preskrbe v planinskih kočah
10. Logotip Slovenske planinske poti
11. Pobuda za dopolnitev sprememb Statuta PZS
12. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora  
13. Razno
Ad. 1. Potrditev zapisnika 9. seje UO PZS in 1. dopisne seje UO PZS
Matej Planko je povedal, da je na zapisnika prišlo nekaj pripomb, katere so bile smiselno upoštevani. Pregledal je tudi razpredelnico
realizacije sklepov prejšnje seje. Razprave ni bilo.
SKLEP 2d-2/1-2020: Upravni odbor PZS potrjuje zapisnik 9. seje upravnega odbora z dne 23. 1. 2020 in 1. dopisne seje z dne
2. 4. 2020.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS
• Udeležili smo se sejma Alpe-Adria, 29. 1.–1. 2. 2020, na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, na katerem smo se predstavili
skupaj z GRZS, SPM in posameznimi PD s planinskimi kočami. Osrednja tema našega razstavnega prostora so bila aktivna
doživetja v Karavankah v okviru projekta Alpe Adria Karavanke/Karawanken, Regija doživetij.
• V sodelovanju z GRZS, ZGVS, STO, Turizmom Bohinj in MGRT smo na sejmu organizirali posvet Kako varneje in bolje pripravljeni v gore ter predstavili turistične izzive varnejšega obiskovanja slovenskih gora.
• V okviru sejma je potekal alpinistično-plezalni večer, podelitev priznanj najuspešnejšim v alpinizmu, športnem in lednem
plezanju in turnem smučanju za leto 2019, priznanje za življenjsko delo v alpinizmu je prejel Anton Sazonov - Tonač.
• Izvedli smo 9. konferenco planinskega gospodarstva ter na njej podelili nove certifikate okolju in družinam prijazna planinska
koča ter podaljšanje certifikatov. Isti dan smo izvedli tudi zbor gospodarjev.
• Umrl je častni član PZS Jože Dobnik, njegovemu spominu smo se poklonili na žalni seji v prostorih PZS.
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Planinski vestnik, najstarejša še izhajajoča slovenska revija, je praznoval 125 let. Uredniški odbor revije s sodelavci je v SPM
organiziral veseloigro Uredniki gredo v nebesa.
Začeli sta se akciji Slepi in slabovidni po Slovenski planinski poti 2020–2022 (na Pohorju smo podpisali tudi dogovor o sodelovanju s Slovensko karitas, Združenjem slovenskih katoliških skavtinj in skavtov ter Zvezo tabornikov Slovenije) ter Gluhi strežejo
v planinskih kočah (začela se je na Slavniku).
Organizirali smo zimske posvete za planinska društva, 4.–18. 2. 2020, v Kranju, Mariboru, na Vrhniki, v Novem mestu, Ajdovščini in Velenju.
Sodelovali smo v programu 14. Festivala gorniškega filma, 24. 2.–1. 3. 2020, na katerem so bili tudi spominski večer prvih jugoslovanskih alpinističnih himalajskih odprav, okrogla miza o slovenski šoli za nepalske gorske vodnike v Manangu ter film o
alpinističnem vzponu na Latok 1.
Športna plezalka Mia Krampl je prejela Bloudkovo plaketo.
V Patagoniji sta bili uspešni dve alpinistični odpravi: Luka Krajnc in Luka Lindič sta preplezala prvenstveno smer Mir v steni St.
Exuperyja, Gašper Pintar in David Debeljak pa sta opravila ponovitev smeri Titanic na Torre Egger.
Končal se je evropski pokal v tekmovalnem lednem plezanju, najuspešnejša Slovenca sta bila Nace Grgorinič (skupno 7.) in Maja
Šuštar (8.).
Na Krvavcu in Zelenici je potekalo državno prvenstvo v turnem smučanju.
Stanje članstva na 10. 3. 2020 je 41.496, lansko leto na isti dan 38.711, kar je 7,2 % več.
Anketa za društva
Usklajevanje razpisa za planinske koče z MGRT

Razmere po razglasitvi epidemije:
• Takoj po razglasitvi epidemije smo odredili za zaposlene delo od doma
• Spremljali smo situacijo in obveščali društva, medije in ostale obiskovalce gora o aktualnih razmerah
• 16. 3. smo poslali prvo sporočilo za medije; zaprte planinske koče, omejitve pri gibanju, varnostni ukrepi
• 24. 3. smo poslali drugo sporočilo za medije: zapiranje določenih planinskih poti, zaprta plezališča, varnostni ukrepi
• Zagnali projekt S knjigo v gore in Mala planinska šola
• 14. 4. smo zaposlenim na PZS dodelili koriščenje dopusta in presežka ur
• Konec aprila prvi ukrepi sproščanja ukrepov, pripravili smo navodil za izvajanje dejavnosti z omejitvami, o tem obvestili širšo
planinsko javnost
• 4. 5. smo odredili čakanje na delo za 6 zaposlenih na PZS
• Sproti smo obveščali društva  o možnostih obratovanja planinskih koč
• Pripravili smo predlog za obratovanje planinskih koč po sproščanju ukrepov in ga poslali na MGRT, NIJZ in TGZS
• Pripravljamo tudi predlog priporočil za izvajanje ostalih dejavnosti, ki ga bomo tudi poslali na NIJZ v potrditev
• Stanje članstva na dan 12. 5. 2020 je 43.783, lansko leto na isti dan je bilo 47.931, kar je 8,65 % manj.
• Vlada RS je na 16. seji, 13. 5. sprejela več odločitev v zvezi s sproščanjem ukrepov ob epidemiji.
• 18. 5. 2020, bo dovoljeno ponujati v kočah tudi prenočitve in strežbo hrane in pijače v notranjih prostorih, seveda pod določenimi
pogoji, ki pa trenutno še niso povsem znani.
• 23. 5. 2020, bodo sproščeni ukrepi na področju športne vadbe in izvajanju usposabljanj strokovnih delavcev v športu. Okvir
za izvajanje društvene dejavnosti, od planinskih izletov, do plezalnih krožkov, se torej ponovno vzpostavlja in spet bo možno
izvajati skupne aktivnosti. Pripravljajo se tudi osvežena navodila in priporočila kako te aktivnosti izvajati.
• Kljub sprostitvam, pa še ne bo takoj vse po starem. Upoštevati bo potrebno prilagoditve tako na strani oskrbnikov in izvajalcev
planinskih aktivnosti, kot na strani udeležencev in obiskovalcev. Zato že sedaj vse naprošamo za strpnost in razumnost.
• Umrl je častni član PZS Tone Škarja (1937 – 2020). Krsta bo v soboto, 16. 5. 2020 med 9. in 11. uro v 2. mrliški vežici na Žalah v
Ljubljani, pogreb pokojnika bo v torek, 19. 5. 2020 ob 16:30 na pokopališču v Mengšu. Žalna seja bo organiziran po sprostitvi
ukrepov, termin bo sporočen naknadno.
Ad. 3. Soglasje k imenovanju novega generalnega sekretarja PZS
Jože Rovan je povedal, da je bil razpis objavljen na spletni strani PZS in portalu moja zaposlitev. Prejeli smo 11 prijav, 6 kandidatov
je ustrezalo razpisu in so bili vabljeni na razgovor, 5 se jih je odzvalo. Od tega sta 2 kandidata izrazito odstopala. V končnem izboru
pa je bil izbran Damjan Omerzu. Razprave ni bilo.
SKLEP 2d-2/2-2020: Upravni odbor PZS na predlog predsednika PZS, na podlagi 32. člena Statuta PZS, izdaja soglasje k imenovanju Damjana Omerzuja za generalnega sekretarja PZS, z mandatom od 1. 1. 2021, do prenehanja mandata predsednika PZS.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 4. Dopolnitev podrobnega vsebinskega načrta PZS 2020
Jože Rovan je povedal, da sta bila vsebinski načrt MDO KBO in Komisije za planinske poti priložena gradivu. Razprave ni bilo.
SKLEP 2d-2/3-2020: Upravni odbor PZS daje soglasje k dopolnjenim podrobnim vsebinskim načrtom komisij in na predlog
odborov sprejema dopolnjeni podrobni vsebinski program dela za leto 2020.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 5. Rebalans Podrobnega finančnega načrta 2020
Jože Rovan je povedal, da je zaradi epidemije sedanji rebalans pripravljen na podlagi predpostavk in ga bo verjetno potrebno ponovno popraviti. Prihodki iz Fundacije za šport so enaki kot so bili načrtovani, sredstva Letnega programa športa so znižana za 15%,
iz članarine se pričakuje 10% manj sredstev, prihodki iz lastne dejavnosti pa zmanjšani za 15%. Sponzorskih sredstev se pričakuje
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50% manj kot lani, saj jih je večina načrtovana za izvedbo tekme v športnem plezanju za svetovni pokal, kateri pa je za letos odpovedana. Sredstva se niso zmanjšala za plače zaposlenih ter za delovanje MDO-jev. Matej Planko je dodal, da smo za nekaj programov
Fundacije za šport že prejeli odločbe, za ostale še čakamo rezultate, ki bodo znani v nekaj dneh. Urša Mali je povedala, da so večja
zmanjšanja odhodkov načrtovana v naslednjih postavkah: Sklad za planinske poti – vir financiranja je samo donacija iz dohodnine,
Za Slovenski planinski muzej bomo iz članarine namenili za 20 % manjšo vrednost, Obvestila bodo samo v elektronski obliki,  odpovedana je tekma za svetovni pokal v športnem plezanju, V okviru mednarodne dejavnosti bomo plačali članarine organizacijam,
katerih člani smo, dogodkov v tujini se predstavniki PZS ne bodo udeležili (ostanejo le stroški, ki so že nastali pred epidemijo – npr.
stroški skupščine IFSC) – odhodki so manjši za 62 %, pri planinski trgovini je zmanjšan nabor izdaj v letošnjem letu, nekatere so
prestavljene v leto 2021, dveh sploh ne bo, pri splošnih materialnih stroških ocenjujemo, da bodo manjši za 3 %, tudi pri stroških
dela smo sprejeli ukrepe za zmanjšanje stroškov (čakanje na delo, delo od doma, zmanjšanje plače generalnega sekretarja za 30 % za
dva meseca), stroški organov, ki se financirajo samo iz članarine, so zmanjšani za 10 %, Komisija za alpinizem je zmanjšala število
odprav, skupni odhodki so manjši za 20 %, Pri tekmovalnem turnem smučanju ne bo načrtovanega vira prihodkov iz Olimpijskega
komiteja, zato pri komisiji za gorske športe načrtujemo tudi zmanjšanje odhodkov, in sicer za 28 %, Gospodarska komisija ne bo
izvedla usposabljanja za oskrbnike planinskih koč, manj stroškov načrtujejo tudi pri delovanju svetovalne pisarne, odhodki so manjši
za 11 % ter Komisija za turno kolesarstvo ne bo izvedla usposabljanja za TKV 2 in licenčnega seminarja, odhodki so manjši za 43
%. Matej Planko je še povedal, da se bo vodstvo PZS sestalo z načelniki komisij in odborov 21. 5. 2020, takrat se bo odločili kako z
usposabljanji v letu 2020, uskladili se bodo tudi termini aktivnosti PZS v letu 2020.
RAZPRAVA: Marija Kuhar je mnenja, da je potrebno za dvig članstva narediti dobro promocijo in je to za nas lahko dobra priložnost. Matej Planko ji je odgovoril, da o tem razmišljajo in že potekajo priprave za tako kampanjo. Bojan Rotovnik je pohvalil
izvedbo predloga rebalansa v teh razmerah, saj zmanjševanje sredstev nikoli ni enostavno. Zato je potrebno v kriznih razmerah
po njegovem mnenju na vseh stroškovnih mestih poiskati rezerve, torej tudi pri sredstvih za MDO PD, kjer pri tem rebalansu
niso bila zmanjšana. Predlaga tudi, da bi se zaradi vsebinske pomembnosti zagotovila sredstva za udeležbo predstavnika PZS na
skupščinah naslednjih mednarodnih organizacij: IFSC, CAA in za reciprociteto.  Predlog se bo upošteval pri pripravi naslednjega
rebalansa.
SKLEP 2d-2/4-2020: Upravni odbor potrjuje rebalans finančnega načrta PZS za 2020.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 6. Prenos zemljišč PZS na PD Bohinjska Bistrica in PD Sloga Rogatec ter prodaja zemljišča na Golteh SiDG
Matej Planko je povedal, da je PZS leta 2018 sprejela načrt upravljanja nepremičnin, v katerem je naveden način upravljanja in razpolaganja z nepremičninami PZS. PD Sloga Rogatec je podala pobudo za odkup dveh parcel na vrhu Donačke gore. PD Bohinjska
Bistrica ter PD Srednja vas sta skupaj poslala pobudo za odkup dveh parcel na vrhu Rudnice. Vse nepremičnine so v lasti PZS, društva
jih bodo uporabljala za namen izvajanja planinske dejavnosti. Parcele se prodajo po trenutno ocenjeni vrednosti GURS. Družba
Slovenski državni gozdovi je poslala pobudo za odkup zemljišča na Golteh, ki jo je obravnavalo predsedstvo PZS . V prvem koraku
so ponudili odkupno ceno 0,35 EUR/m2. Zaradi nizke ponujene cene je PZS dala narediti cenitev parcele, katera je bila ocenjena na
14.135,50 EUR, kar je 0,48 EUR/m2 in jo po tej ceni ponudili Družbi Slovenski državni gozdovi.  Mnenje vodstva PZS je, da se gre
v prodajo, saj je na tej parceli tudi del gozdnega rezervata, ki pa lastniku predstavlja določene omejitve pri gospodarjenju. Sredstva
odkupnine bi šla v planinski sklad.
RAZPRAVA: Bojan Rotovnik je povedal, da gre pri parcelah v Bohinju  in Rogatec sicer za majhne zneske, vendar bi bilo vseeno
smotrno zapisati, da ima v primeru prodaje PZS predkupno pravico, če jo PD želi prodati. Stroške prenosa bo najverjetneje krilo
PD. Pri parceli na Golteh ga zanima ali je v pogodbi predvidena služnostna pravica, saj gre čez parcelo planinska pot k Mozirski koči.
Obe pobudi se bosta vnesli v pogodbe. Petra Šilaka je zanimalo kakšni bodo stroški davka od prometa z nepremičninami in overitve.
Damjan Omerzu mu je odgovoril, da skupno okoli 300 EUR.
SKLEP 2d-2/5-2020: UO PZS potrjuje točke r) prvega odstavka 32. člena Statuta PZS in v skladu z Načrtom upravlja nepremičnin PZS, potrjuje prenos zemljišč 1039/3 in 124 k.o. Donačka gora, v skupni vrednosti 153 €, na PD Sloga Rogatec in pooblašča
predsednika PZS za podpis pogodbe.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 2d-2/6-2020: UO PZS potrjuje točke r) prvega odstavka 32. člena Statuta PZS in v skladu z Načrtom upravlja nepremičnin PZS, potrjuje prenos zemljišč 794/32 k.o. Savica in 1278/2 k.o. Studor, v skupni vrednosti 624 €, na PD Bohinjska Bistrica
in PD Srednja vas in pooblašča predsednika PZS za podpis pogodbe.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 2d-2/7-2020: UO PZS potrjuje točke r) prvega odstavka 32. člena Statuta PZS in v skladu z Načrtom upravlja nepremičnin PZS, potrjuje prenos zemljišč 905/6 k. o. Radegunda, v skupni vrednosti 14.520 €, na družbo Slovenski državni gozdovi,
d. o. o. in pooblašča predsednika PZS za podpis pogodbe.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 7. Pravilnik o licenciranju strokovnih kadrov PZS v II. obravnavi
Matjaž Šerkezi je povedal, da so v roku prejeli pripombe od štirih oseb. Ker so pripombe Bojana Rotovnika smiselno podane in so
jih pozabili upoštevati, so bile vključene v pravilnik in poslane do konca dne vsem članom UO.
RAZPRAVA: Petra Šilaka je zanimalo kako bo z varovanjem osebnih podatkov pri javni objavi strokovnih kadrov. Damjan Omerzu
mu je odgovoril, da bo Register strokovnih delavcev v športu dostopen preko MIZŠ, kar ima zakonsko podlago, zato javna objava s
strani PZS ni potrebna..
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SKLEP 2d-2/8-2020: Predlog sklepa: UO PZS na predlog Odbora za usposabljanje in preventivo PZS potrjuje Pravilnik o
licenciranju strokovnih delavcev Planinske zveze Slovenije.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 8. Sprememba v katastru planinskih poti
Bogdan Seliger je povzel, da gre za opustitev nevarnega odseka. Razprave ni bilo.
SKLEP 2d-2/9-2020: UO PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije za planinske poti soglaša,
da se opusti odsek planinske poti Ostri vrh–Ostri vrh J (ID10852). Odsek se v kataster planinskih poti Planinske zveze
Slovenije zavede kot opuščen. Pri odstranitvi oznak mora PD Ajdovščina upoštevati določbe Zakona o planinskih poteh
in navodila KPP.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 9. Soglasje k najvišjim priporočenim cenam prenočevanja in osnovne preskrbe v planinskih kočah
Matej Planko je povedal, da je bil na zboru gospodarjev sprejet sklep, da se priporočene cene nekaterih storitev in hrane nekoliko
zviša. Razprave ni bilo.
SKLEP 2d-2/10-2020: Upravni odbor PZS na podlagi predloga Zbora gospodarjev, daje soglasje k zvišanju najvišjih priporočenih cen prenočevanja in osnovne oskrbe v planinskih kočah: za nečlane za sobe z 2 posteljama in 3-6 postelj dvig za 1,5 EUR,
za skupna ležišča 6-12 postelj in nad 12 postelj pa dvig 1 EUR; tako v kočah I. kot II. kategorije; posledično je cena za člane v
skladu s popustom 30 % oz. 50 %; dvig cene za enolončnice z mesom za 0,3 EUR.
Sklep je bil sprejet. (22 ZA, 1 PROTI – Bojan Rotovnik)
Ad. 10. Logotip Slovenske planinske poti
Matej Planko je predstavil predlog logotipa SPP, katerega je pripravila oblikovalka Andreja Aljančič Povirk. Logotip bi služil predvsem za večjo prepoznavnost Slovenske planinske poti v širši javnosti. Cel projekt za povečanje prepoznavnost SPP bo prevzel Andrej
Stritar. Uporabljal se bo predvsem na informativnih gradivih. V naravi se bo SPP še vedno označevala z markacijo in 1 v spodnjem
desnem vogalu. Razprave ni bilo.
SKLEP 2d-2/11-2020: Upravni odbor potrjuje logotip Slovenske planinske poti.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 11. Pobuda za dopolnitev sprememb Statuta PZS
Roman Ponebšek je povzel, da se je v korona situaciji ugotovilo, da PZS nima prilagojenega statuta izrednim razmeram.
RAZPRAVA: Marija Kuhar podpira izvedbo sej UO preko video konference, saj se s tem prihrani čas in denar.
SKLEP 2d-2/12-2020: UO PZS zadolži Delovno skupino za pripravo sprememb in dopolnitev Statuta PZS, da v osnutek določb
vnese mehanizme za zagotovitev nemotenega delovanja zveze v času izrednih razmer.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 12. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora
Matej Planko je povedal, da smo prejeli vprašanje Igorja Oprešnika za dodatna pojasnila o prodaji parcele na Golteh, na katero je
že dobil pisni odgovor. Marijo Kuhar zanima glede priporočil za izvedbo planinskih taborov ter kako bo z licenčnimi usposabljanji
ter podaljšanjem licenc. Damjan Omerzu ji je odgovoril, da lahko UOP na podlagi novega Pravilnika o licenciranju strokovnih
kadrov PZSpodaljša veljavnost licenc, če ni izvedenih izpopolnjevanj. Matej Planko je še dodal, da nihče ne bo ostal brez licence
v primeru neizvedenih usposabljanj. Glede taborov ji je odgovoril, da je vlada sicer izdala neka priporočila za izvajanje, vendar
bodo z izvajanjem težave. Tako se lahko morda ponudi možnost za izvajanje taborov z nočitvami v planinskih kočah ali bolj z
enodnevnimi izleti.
Ad. 14. Razno
Dušan Plesničar je povedal, da je MDO PD Posočja navdušen nad izborom novega generalnega sekretarja. Zanimalo ga je tudi, kako
poteka vpis v razvid strokovnih kadrov, kako kaže z razpisom za energetsko sanacijo koč,  apeliral je na predsednike MDO-jev, da je
njihova naloga da pozovejo svoja društva k včlanjevanju oseb, dotaknil se je problematike neupoštevanja vožnje turnih kolesarjev po
planinskih poteh v Posočju. Glede SPP je mnenja, da se posveča premalo promocije, tudi finančne podpore je premalo. Matjaž Šerkezi
mu je odgovoril, da se intenzivno dela na vpisu v Razvid, Matej Planko je dopolnil, da naj bi razpis za koče po zadnjih informacijah
ostal, vendar v manjšem finančnem obsegu, bo pa dokončno jasno, ko bo sprejet rebalans proračuna RS, nekje junija. Jože Rovan je
glede SPP povedal, da je to izjemen dragulj, na tem projektu bo delal Andrej Stritar, za promocijo smo najprej izdelali logotip, kasneje
bodo še zemljevidi, eden od cilja prepoznavnosti SPP bo tudi prenočevanje v kočah. Število turnih kolesarjev hitro narašča, predvsem
v okolici velikih mest je še precej težav. Komisija za turno kolesarstvo si na usposabljanjih in turah, kot tudi z zloženko, prizadeva
osvestiti turne kolesarje, da bi se obnašali v skladu s priporočili CAA. Stanje se počasi izboljšuje. Jurčka Nowakka je zanimalo kako
bo z zaščitno opremo na usposabljanjih, saj PIN OPP prične že junija. Matej Planko mu je odgovoril, da bo najbolje, da PZS poskrbi
za centralno nabavo zaščitnih sredstev za usposabljanja, ki se izvajajo pod njenim okriljem.
Video seja je bila končana ob 19.03 uri.
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Izid glasovanja:

Zapisala:
Saša Sitar,
poslovna sekretarka PZS
Matej Planko,
Jože Rovan,
generalni sekretar PZS											predsednik PZS
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Zapisniki zborov komisij PZS
ZAPISNIK
Zbora Mladinskih odsekov pri Planinski zvezi Slovenije, ki je potekal v soboto, 16. novembra 2019, v ICZR Ig, z začetkom ob 14:00. Pred
Zborom je ob 10:00 potekala okrogla miza na temo akcij Mladinske komisije.
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. Realizacija sklepov Zbora MO 2018
4. Vsebinsko in delno finančno poročilo MK za leto 2019, poročila strokovnih odborov MK PZS za leto 2019
5. Razprava na poročila
6. Program dela MK PZS za leto 2020 ter okvirni program dela za leto 2021
7. Razprava na Program dela MK PZS za leto 2020 ter okvirni program dela za leto 2021
8. Poročilo stališč in sklepov z okrogle mize
9. Predstavitev prenovljenega programa Mentor planinske skupine
10. Podelitev priznanj Mladina in gore
11. Razno
Zbor je z nagovorom začel predsednik Planinske zveze Slovenije Jože Rovan, ki je pohvali in povzel delo MO in MK PZS ter izpostavil želje,
za katere bi želel, da se v prihodnosti uresničijo. Program Zbora MO se je začel ob 14:14.
1. Točka dnevnega reda: Izvolitev organov Zbora mladinskih odsekov in izglasovanje dnevnega reda.
Na predlog načelnice MK PZS je bilo soglasno izvoljeno delovno predsedstvo.
Glasovanje

Sklep

Za: 33
Proti:

1/19

Vzdržani:

VSEBINA SKLEPA
Zbor MO imenuje Katarino Kadivec (PD Šmarna gora) za delovno predsednico ter Matica Lamprehta (PD Lovrenc na Pohorju) in Katjo
Hren (PD Šmarna gora) za člana delovnega predsedstva.

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

Sklep

VSEBINA SKLEPA

Za: 33
Proti:

2/19

Zbor MO potrjuje predlagani dnevni red.

Vzdržani:

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

Sklep

Za: 33
Proti:
Vzdržani:

3/19

VSEBINA SKLEPA
Zbor MO imenuje verifikacijsko komisijo v sestavi:
Jureta Pečaka (PD Ljubljana-Matica) za predsednika verifikacijske komisije; Ano Skledar (PD Poljčane) za zapisnikarico zbora ter
Matjaža Dremlja (PD Vrhnika) in Ano Suhadolnik (PD Borovnica) za overovatelja zapisnika.

2. Točka dnevnega reda: Poročilo verifikacijske komisije.
Izvoljena verifikacijska komisija je nato podala natančno poročilo glede prisotnosti in sklepčnosti Zbora MO. Od 83 registriranih MO je
bilo na Zboru MO prisotnih 33 MO, kar je 39,8 odstotkov. Ker je za sklepčnost potrebna prisotnost 1/3 registriranih odsekov, smo lahko
nadaljevali z Zborom.
3. Točka dnevnega reda: Realizacija sklepov Zbora MO 2018
Sklepi Zbora MO 2018 so bili uspešno realizirani.
4. Točka dnevnega reda: Vsebinsko in delno finančno poročilo MK PZS za leto 2019, poročila strokovnih odborov MK PZS za leto 2019
Najprej je Tina Arh, vodja Odbora za orientacijo predstavila poročilo in delo svojega odbora. Vodja odbora Urška Krek je predstavila delo
Odbora za delo z mladimi, Ana Suhadolnik je predstavila poročilo o delu Odbora za delo mladih (namesto vodje odbora Jerneja Suhadolnika) ter poročilo o Programskem svetu PUS Bavšica (namesto gospodarja PUS Bavšica Jureta Brečka).
Načelnica MK PZS Ana Suhadolnik je predstavila vsebinsko in finančno poročilo MK PZS za leto 2019.
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Posamezna poročila so priloga tega zapisnika.
5. Točka dnevnega reda: Razprava na poročila
Po končanih predstavitvah je Zbor MO soglasno sprejel naslednji sklep:
Glasovanje

Sklep

VSEBINA SKLEPA

Za: 33
Proti:

4/19

Zbor MO je seznanjen in sprejema poročila posameznih odborov ter Programskega sveta PUS Bavšica.

Vzdržani:
Glasovanje

Sklep

VSEBINA SKLEPA

Za: 33
Proti:

5/19

Zbor MO je seznanjen in sprejema vsebinsko in delno finančno poročilo MK PZS za leto 2019.

Vzdržani:

6. Točka dnevnega reda: Program dela MK PZS za leto 2020 ter okvirni program dela za leto 2021
Načelnica MK PZS Ana Suhadolnik predstavila program dela za leto 2020 in okvirni program dela za leto 2021.
Poročilo je priloga tega zapisnika.
7. Točka dnevnega reda: Razprava na Program dela MK PZS za leto 2020 ter okvirni program dela za leto 2021
Po predstavitvi je Zbor MO soglasno sprejel naslednji sklep:
Glasovanje

Sklep

VSEBINA SKLEPA

Za: 33
Proti:

6/19

Zbor MO je seznanjen in sprejema program dela MK PZS za leto 2020 ter okvirni program dela za leto 2021.

Vzdržani:

8. Točka dnevnega reda: Poročilo stališč in sklepov okrogle mize
Načelnica mladinske komisije Ana Suhadolnik je poročala o izvedeni okrogli mizi na temo akcij Mladinske komisije. Debatirali so o
vseh preteklih akcijah, ki jih je mladinska komisija do sedaj izvajala. Okrogle mize se je udeležilo 28 udeležencev. Predstavljeni so bili tudi
predlogi za nove akcije (Mladinski tabor), spremembe že izvajanih akcij in obuditev starih akcij (Srečanje mladinskih voditeljev). Izražena
je bila tudi želja o pomoči in sofinanciranju izvedbe tekmovanj Mladina in gore ter orientacijskih tekmovanj.
Poročilo je priloga tega zapisnika.
9. Točka dnevnega reda: Predstavitev prenovljenega programa Mentor planinske skupine
Prenovljen program sta predstavili Ana Suhadolnik in Urška Krek. Povzeli sta, da prenovljeni program traja le 3 dni (prejšnji je trajal 6
dni), sestavili pa so ga strokovni delavci PZS. Program je bil sestavljen hitro zaradi želje po prijavi na razpis za vpis v program Katis. Prijava
je bila uspešno odobrena. Letos se je tako na izobraževanje prijavilo 41 udeležencev, prijave pa so se predčasno zaprle. Poročali sta, da se
mentorji in udeleženci strinjajo, da je program prekratek in prenatrpan. V načrtih za prihodnje leto je povečanje števila ur programa iz 20
na 24, s čimer se bo povečala tudi vrednost Katis točk iz 1 na 1,5.
Jurček Nowakk je podal spodbudo, v čimprejšnjo pripravo programa, saj je rok za oddajo prijav na Katis meseca maja. Podal je pripombo
na možnost prijav samo za pedagoško izobražene delavce, s čimer se izloči ostale, ki prav tako delajo v šolstvu in bi si želeli pridobiti kompetence seminarja mentorja planinske skupine. Pripombo bo obravnaval Odbor za delo z mladimi.
Miha Mrak se je zahvalil za sodelovanje pri vzpostavitvi mladinskega odseka in mentorjev v njihovem društvu.
10. Točka dnevnega reda: Podelitev priznanj Mladina in gore
Letos sta bili podeljeni dve priznanji. Prvo priznanje Mladina in gore je prejel mladinski odsek PD Idrija. Priznanje je prevzela načelnica
Katarina Bončina. Drugo priznanje Mladina in gore je prejel Tomaž Stržinar iz PD Vrhnika in sicer za življenjsko delo na področju planinstva. Za svoje delo v Mladinskem odseku PD Vrhnika prejel kar dve strani utemeljitev. Tomaž se je zahvalil za nominacijo in priznanje.
11. Točka dnevnega reda: Razno
Ana Suhadolnik je izpostavila list za izpolnitev seznama aktivnih udeležencev, ki ga društva ob prijavi na razpis za taborjenja niso pravilno
izpolnjevala. Opozorila je, da naj se v prihodnosti na seznam vpišejo samo tisti udeleženci in vodstvo posameznih akcij, tekmovanj in
drugih organiziranih dejavnosti, ki so stari med 15 in 29 let.
Tomaž Stržinar je predlagal, da se PZS na tabornem prostoru Mlačca dogovori z lastnikom sosednje parcele o možnosti najema dela parcele,
s čimer se poveča površina tabornega prostora.
Delovna predsednica Katarina Kadivec je Zbor uradno zaključila, zbrane pa povabila, naj ostanejo še na neformalnem druženju.
Zbor smo zaključili ob 15.56 uri.
Zapisnikarka: Ana Skledar
Delovna predsednica: Katarina Kadivec
Overovatelj: Matjaž Dremelj
Overovateljica: Ana Suhadolnik
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ZAPISNIK
ZBORA PREDSTAVNIKOV VODNIŠKIH ODSEKOV PD 2019,
ki je bil v soboto, 30. novembra 2019, v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu, z začetkom 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. Poročilo verifikacijske komisije
3. Predstavitev usposabljanj po novih programih
4. Podelitev priznanj častni vodnik PZS
5. Pregled zapisnika Zbora predstavnikov vodniških odsekov PD 2018 in realizacija sklepov
6. Poročilo o delu VK PZS in strokovnih odborov za leto 2019
7. Razprava o poročilih
8. Potrditev programa dela in finančnega načrta VK PZS za leto 2020 ter okvirnega programa dela za leto 2021
9. Razno
SKLEP 1/19:
Zbor predstavnikov vodniških odsekov PD potrjuje predlagani dnevni red.
K 1. točki:
Namestnik načelnika Vodniške komisije PZS Jožef Bobovnik je pozdravil vse navzoče in opravičil načelnika Vodniške komisije Franca
Gričarja za njegovo odsotnost  ter  predlagal organe Zbora:
Delovno predsedstvo:
Predsednik: Matej Kocbek, PD Krka Novo mesto
Član: Dora Semenič, PD Iskra Ljubljana
Član: Franc Kropec, PD Vitanje
Verifikacijska komisija:
Predsednik: Helena Kermauner, PD Domžale
Član: Ajda Vesič, PD Križe
Član: Peter Zupanc, PD Mislinja
Zapisnikarka: Katja Žagar, PD Valentin Stanič Kanal
Overovatelja zapisnika:
Stanka Čoh, PD Oplotnica
Janez Medved, PD Litija
Sklep 2/19:
Zbor predstavnikov vodniških odsekov PD potrjuje organe Zbora predstavnikov vodniških odsekov PD.
K 2. točki:
Matjaž Šerkezi je zelo nazorno predstavil usposabljanja za vodnike PZS po novih programih, ki temeljijo na novem Zakonu o športu. Povedal
je tudi, da morajo biti sedaj vodniki PZS vpisani v razvid Strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu. Podal je
tudi pojasnila o sofinanciranju tečajev za zaposlene iz sredstev ESS. Ta perspektiva ne vključuje sofinanciranja nezaposlenih, upokojencev
in študentov. Vsekakor gre za finančni prihranek v društvih, ki so plačniki usposabljanj. Predvideno je obnavljanje licenc na 4 leta – za vse
kategorije oz. po novem module. Ker se je povečal cikel iz 3 na 4 leta, bodo stroški za društva manjši. V letu 2021 PZS planira prijave na vsa
usposabljanja preko aplikacije Naveza, zato mora imeti vsi vodniki plačano in urejeno članarino v sistemu Naveza.
Vodenje za plačilo v tujini:
- gorski vodniki z mednarodno licenco lahko vodijo v tujini, vendar morajo vodenje prijaviti;
- vodnik PZS lahko nepridobitno z ustrezno licenco vodi tudi v tujini, vendar mora predhodno preveriti pravila v državi, kjer vodi.
Martin Šolar je dejal, da je je sofinanciranje udeležbe zaposlenih prihranek društva, ne glede na to, da to sedaj ni omogočeno nezaposlenim,
študentom in upokojencem.
K 3. točki:
Predsednica verifikacijske komisije Helena Kermauner je podala poročilo: od 171 registriranih VO PD je bilo ob 12:30 prisotnih 66 predstavnikov z glasovalno pravico, kar je 38,6 % in je več kot 1/3 zahtevanih predstavnikov zbora. Zbor je sklepčen in lahko veljavno sklepa,
dokler je prisotnih vsaj 58 predstavnikov z glasovalno pravico.
Zapisnik verifikacijske komisije je priloga 2 k zapisniku.
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K 4. točki:
Predsednik PZS Jože Rovan in namestnik načelnika VK PZS Jožef Bobovnik sta podelila priznanja »častni vodnik PZS«. Doroteja Bokavšek iz PD Ptuj je prebrala uvod k podelitvi, v katerem je predstavila pomen dela vodnikov PZS, s poudarkom na prostovoljstvu, njihovi
vztrajnosti in veliki odgovornosti, ter kratko utemeljitev prejemnikov priznanj.
Priznanje »častni vodnik PZS« se podeli vodniku PZS za izjemen prispevek na področju vodništva in je od prve registracije poteklo vsaj 30 let.
Priznanje »častni vodnik PZS« so prejeli:
MDO PD GORENJSKE
Oman Janez, PD Jesenice
Janez Planinc, PD Preddvor
MDO PD KAMNIŠKO-BISTRIŠKEGA OBMOČJA
Ana Kešnar, PD Janeza Trdine Mengeš
MDO PD KOROŠKE
Bogomir Mrakič, PD Vuzenica
MDO PD LJUBLJANE
Vinko Pintarić, ŠD Btc
MDO PD PODRAVJA
Andreja Erdlen, PD Poljčane
Davorin Vošinek, PD Poljčane
Gvido Španring, PD Poljčane
MDO PD SAVINJSKE
Andreja Borštner, PD Zabukovica
Štefka Urh, PD Zabukovica
MDO PD ZASAVJA
Ava Baloh, PD Zagorje ob Savi
Franc Gričar, PD Zagorje ob Savi
Avgust Koncilja, PD Zagorje ob Savi
Marijana Holešek, PD Kum Trbovlje
Alojz Hriberšek, PD Kum Trbovlje
Skupaj je bilo podeljenih 15 priznanj »častni vodnik PZS«.
K 5. točki:
Pregled zapisnika Zbora predstavnikov vodniških odsekov PD 2018 in pregled realizacije sklepov: uresničeni so bili vsi sklepi, razen Sklep
10/18, pri katerem je Zbor predstavnikov vodniških odsekov PD v letu 2018 sprejel predlog, da se pripravi Zakon o gorništvu/planinstvu,
ki bo podlaga za vzpostavitev/umestitev vodništva/planinstva v družbo ter za pridobitev sredstev za vse dejavnosti s strani države. Rok za
pripravo Zakona je bil september 2019. V pripravo tega zakona naj bi se vključile vse komisije PZS.
Predsednik PZS Jože Rovan je podal obrazložitev, da se Zakon o gorništvu/planinstvu ne more nikakor uveljaviti, kajti ta zakon ni prava pot
do uspeha, ta sprememba bi bila pretežka in neuresničljiva. Dejavnost PZS ni ozka, ampak široka in sega na več področij, več ministrstev;
od šolstva, športa, gospodarstva itd. in zato mora PZS delovati skupaj z drugimi institucijami, za pravi uspeh in pridobitev zagotovljenih
sredstev za nemoteno in uspešno delovanje Planinske zveze Slovenije.
Mateja Udovč, VPZS, članica PD Preddvor in poslanka Državnega zbora RS je dejala, da se poslanci v državnem zboru zavzemajo za
planinstvo in da so tokrat dosegli  90 glasov za pridobitev sredstev za obnovitev Frischaufovega doma na Okrešlju in Doma na Korošici.
Obrazložila je tudi sprejemanje zakonov, spremembe le-teh in dejala, da se PZS lahko obrne nanjo za pomoč pri tovrstnih zadevah.
K 6. točki:
Poročilo o delu VK PZS in strokovnih odborov za leto 2019 je podal namestnik načelnika VK PZS Jožef Bobovnik in je priloga 3 k zapisniku.
K 7. točki:
Razprav k poročilom o delu VK PZS in strokovnih odborov za leto 2019 ni bilo.
Sklep 3/19:
Zbor predstavnikov vodniških odsekov PD potrjuje Poročilo o delu VK PZS in strokovnih odborov za leto 2019
K 8. točki:
Plan dela in finančni načrt VK PZS za leto 2020 ter okvirni program dela za leto 2021 je predstavil  namestnik načelnika VK PZS Jožef Bobovnik.
Načelnikom VO PD in kandidatom za vodnike bodo predstavljeni pogoji za vpis na tečaj in sam potek tečajev za vodnike. Predstavitve
bodo potekale po MDO-jih kar je novost za vse, ki se prvič pridružujejo vodniškim tečajem.
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MDO-ji naj sproti rešujejo tekočo problematiko vodništva in to sporočajo na PZS. Prav tako lahko povabijo inštruktorje PZS ali člane
Vodniške komisije na njihove zbore MDO.
Finančni plan je narejen na podlagi planiranega števila akcij. Število planiranih akcij se še lahko spremeni. Če bo prišlo do večje spremembe
števila akcij, se naredi rebalans finančnega plana. Plan akcij se bo sproti prilagajal.
Plan dela in finančnega načrta je priloga 4 k zapisniku.
Sklep 4/19:
Zbor predstavnikov vodniških odsekov PD potrjuje program dela in finančni načrt za leto 2020 ter okvirni program dela za leto 2021.
K 9. točki:
Matej Kocbek je še enkrat povzel glavne teme: spremembe v nazivih usposabljanj vodnikov PZS, ki so prišle z novim Zakonom o športu,
vpis strokovnih kadrov PZS v Razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu, nov način prijav na razpisane
tečaje PZS in na informativne sestanke po MDO-jih za kandidate za vodnike in načelnike VO PD.
Naslednji Zbor predstavnikov vodniških odsekov PD bo 28. 11. 2020.
Zbor predstavnikov vodniških odsekov PD se je končal ob 13.45.
Zapisničarka: 					 					Predsednik delovnega predsedstva:
Katja Žagar,
                   
            
Matej Kocbek,
PD Valentin Stanič Kanal
                 
PD Krka Novo mesto
Overovatelja zapisnika:
Stanka Čoh, PD Oplotnica
Janez Medved, PD Litija
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ZAPISNIK
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 registriranih 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:
• 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.
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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 tečajniških 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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ZAPISNIK
VOLILNEGA ZBORA NAČELNIKOV KOMISIJE ZA ALPINIZEM,
ki je bil v  četrtek 18. junija 2020, ob 18. uri v prostorih Planinske zveze Slovenije, Ob železnici 30a, Ljubljana.
Uvodne besede načelnika Komisije za alpinizem Petra Bajca. 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 Jaka Capuder (AO PD Jezersko) – 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 Jaka Capuder (AO PD Jezersko)
Predsednik zbora Matjaž Šerkezi je predlagal še ostala delovna telesa:
Matjaž Šerkezi – zapisnikar,
Jasna Pečjak (AO PD Domžale) in Tomislav Aurednik (AK IMPOL Slovenska Bistrica) – overovatelja zapisnika,
Darko Juhant (AO PD Litija) – 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, Luka Stražar, Nejc Pozvek in Oto Žan.
Strokovni sodelavec Matjaž Šerkezi.
Verifikacijska komisija je poročala, da je od 43 registriranih odsekov / klubov zastopanih na zboru 27.
Delovni predsednik je ugotovil, da je zbor sklepčen. Zbor je začel delo.
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 2019,
5. finančno poročilo za leto 2019,
6. plan dela za 2020 in 2021,
7. finančni plan za 2020,
8. volitve načelnika Komisije za alpinizem PZS,
9. razno.
Sklep 2.1.: Zbor načelnikov je predlagani dnevni red soglasno sprejel.
Ad 3/ Pregled realizacije sklepov zadnjega zbora načelnikov
Zapisnik zbora načelnikov z dne 13. 3. 2019 je bil poslan vsem načelnikom odsekov.
Matjaž Šerkezi je na kratko preletel zapisnik in povedal, da so izvedeni vsi sklepi.
Sklep 3.1.: Zapisnik zbora načelnikov z dne 13. marca 2019 je bil soglasno sprejet.
Ad 4/ Poročilo o delu v letu 2019
Povzetek poročila o delu je podal Peter Bajec. Poudaril je, da naj spodbujajo alpiniste, da oddajo vzpone za kategorizacijo, ker je od tega
tudi odvisno sofinanciranje. Prav tako je poudaril pomembnost taborov za perspektivne alpiniste in da naj prav tako načelniki svoje mlade
člane spodbudijo, da se prijavijo na aktivnosti.
Sklep 4.1.: Poročilo o delu KA v letu 2019 je bilo soglasno sprejeto.
Ad 5/ Finančno poročilo za leto 2019
Poročilo, ki je priloga zapisnika, je predstavil in obrazložil Matjaž Šerkezi.
Sklep 5.1.: Finančno poročilo za leto 2019 je bilo soglasno sprejeto.
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Ad 6/ Plan dela za 2020 in 2021
Plan dela je predstavil Peter Bajec, ki je poudaril težave pri realizaciji zaradi obdobja epidemije v katerem je bila prekinjena celotna alpinistična dejavnost in tudi prihodnost ni svetla, saj je alpinizem vezan na tuja gorstva, kjer pa veljajo omejitve.
V letnem času bosta organizirana dva tabora – v tujini in doma. Organiziralo se bo druženje članov SMAR in perspektivnih alpinistov. V
načrtu je tudi ženski alpinistični tabor.
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 2018.
Izpostavi izbor najuspešnejših alpinistk in alpinistov. Izbor počasi dobiva na pomenu. Letos je bil dobro obiskan.
Sklep 6.1.: Zbor načelnikov je potrdil plan dela KA za leto 2020 in 2021.
Ad 7/ Finančni plan za leto 2020
Finančni plan je priloga zapisnika.
Sklep 7.1.: Finančni plan za leto 2020 je bil soglasno potrjen.
Ad 8/ Volitve načelnika Komisije za alpinizem PZS
Sklep 8.1.:  Potrdi se razrešnica dosedanjega načelnika IO KA PZS, Petra Bajca.
Za načelnika Komisije za alpinizem je prišel predlog za Ota Žana, dosedanjega člana IO KA PZS.
Sklep 8.2.: Z glasovanje vseh načelnikov KA se potrdi novega načelnika IO KA Ota Žana za obdobje dveh (2) let / do zbora načelnikov v
letu 2022.
Oto predstavi plan v njegovem mandatu in izpostavi tri projekte, ki so projekti vseh alpinistov v Sloveniji:
1. Slovenske stene
Matic Košir je predstavil projekt interaktivnega spletnega vodnika Slovenske stene, ki je objavljen na www.slovenskestene.si in k delu
povabil vse načelnike, da seznanijo svoje člane, ki naj pošiljajo splošne pripombe na info@slovenskestene.si in pripombe o smereh na
smeri@slovenskestene.si.
2. Svedri v gorah
Miha Habjan poudari, da se je KA lotila projekta resno in skušala dobiti mnenje članstva in preko posvetov, okroglih miz, kolumn in
individualnih pogovorov prišla do dokumenta, ki je kompleksen in iz njega je razvidno, da večina članstva stoji za tem, da smeri ostanejo
takšnega karakterja kot ob nastanku. Vseeno sveder ni izključen kot tabu tema, v dokumentu je le opisan postopek kako ravnati v primeru
pobude, da se neka smer navrta.
Dokument je stališče komisije predvsem z vidika, ker je to tudi stališče večine članov in alpinistične srenje. Dokument je osnova, ki se bo
gradila naprej. Sledi sprememba alpinističnega kodeksa.
Sklep 8.2.2.1: Zbor načelnikov je potrdil dokument z naslovom Uporaba svedrovcev v slovenskih gorah.
Projekt dela z mladimi plezalci
Projekt predstavi Luka Stražar, ki je tudi idejno pripravil celoten koncept. Delo z mladimi od 18. do 22. let. Poziv načelnikom, če so na
odseku mladi člani, da jih opozorijo, da bo program z letošnjim poletjem štartal. Ideja je v usmerjanju mladih plezalcev do kakovostnega
in vrhunskega športa. Bolj natančno bo projekt predstavljen.
Kazimir Drašlar Mikec, načelnik odbora alpinistov veteranov
Pozdravi zbrane in prenese pozdrave tudi od ostalih veteranov. Povzame v nekaj besedah pomen alpinizma in sodelovanje z vrhunskimi
alpinisti. Vsak od načelnikov prejme knjigo Plezalno tehniko od Marjana Keršiča - Belača.
Ad 9/ Razno
Pod točko razno ni bilo razprave.
Zbor načelnikov je bil zaključen ob 19.45 uri.
Zapisnikar: Matjaž Šerkezi, strokovni sodelavec PZS
Overovatelja zapisnika:
Jasna Pečjak (AO PD Domžale) in Tomislav Aurednik (AK IMPOL Slovenska Bistrica) – overovatelja zapisnika,
Oto Žan, načelnik KA PZS
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ZAPISNIK
ZBORA ODSEKOV ZA VARSTVO GORSKE NARAVE ZA LETO 2020
Izvedba zbora odsekov VGN je bila prvotno načrtovana v soboto, 14. marca 2020, ob 14.30 uri, v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani,
vendar je bil zaradi epidemije bolezni COVID-19 prestavljen za nedoločen čas (vabilo na zbor z vsemi gradivi je bilo objavljeno in poslano
društvom v roku 3 tedne pred načrtovanim zborom). Izvedba zbora bi morala biti izvedena pred Skupščino PZS, ki je bila naknadno načrtovana za 4. septembra 2020.  Ker bi bila klasična izvedba zbora odsekov VGN preveč tvegana za zdravje varuhov gorske narave in ostalih
udeležencev zbora, je IO KVGN sprejel odločitev in sklep z dne 9. 6. 2020, da se zbor izvede v elektronski obliki z glasovanjem po e-pošti.
Glasovanje in s tem potek zbora je trajalo od 12. do vključno 18. junija 2020.
K glasovanju in izvedbi zbora so bila povabljena vsa planinska društva z odsekom za varstvo narave oziroma vodje teh odsekov. Z elektronskim dopisom je bilo vsem poslano sledeče gradivo:
• Poročilo o delu KVGN v letu 2019
• Program dela KVGN v letu 2020
• Okvirni program dela KVGN v letu 2021
• Vloge za nove člane Izvršnega odbora KVGN (Nataša Burgar Gabrovec, Miran Ritonja, Jure Tičar)
V glasovanje so bili predlagani trije predlogi sklepov. Za vsak sklep je bila možnost odločitve ZA ali PROTI in možnost morebitne obrazložitve oz. komentarja. Za potrjeno glasovnico se je upoštevalo vsa prejeta elektronska sporočila, iz katerega je bilo nedvoumno razvidno
katero društvo glasuje in kako glasuje pri vsakem od predlaganem sklepu.
Po končanem terminu za glasovanje je glasovnice pregledala Verifikacijsko-glasovalna komisija v sestavi Marija Dolinar – PD Vrhnika,
Rudi Bevc – PD Podpeč-Preserje in Dušan Prašnikar – strokovni sodelavec KVGN.
Število odsekov za varstvo gorske narave: 113
Število veljavno oddanih glasovnic: 62
Število neveljavnih glasovnic: 2
Verifikacijsko-glasovalna komisija je ugotovila, da je KVGN od skupno 113 glasov za odločanje prejela 64 glasov, od katerih je bilo 62
veljavnih, 2 pa neveljavni. Komisija je ugotovila, da je na zboru glasovalo 54,9 %, za sklepčnost zbora pa bi bilo potrebnih vsaj 38 glasov.
Komisija je ugotovila, da je bil zbor sklepčen.
Vsi veljavne glasovnice so imele za vse tri sklepe zabeleženo ZA.
Soglasno sprejeti sklepi zbora odsekov za varstvo gorske narave v letu 2020 so:   
SKLEP 1: Zbor odsekov VGN potrjuje Poročilo o delu KVGN in se seznanja s finančnim poročilom KVGN v letu 2019 z naslednjimi
dopolnitvami iz razprave:
Sklep je bil soglasno sprejet. Pripomb in dopolnil ni bilo.
SKLEP 2: Zbor odsekov VGN potrjuje Program dela in se seznanja s finančnim načrtom KVGN za leto 2019 ter okvirni program dela
za leto 2020, z naslednjimi dopolnili iz razprave:
Sklep je bil soglasno sprejet. Pripomb in dopolnil ni bilo.
SKLEP 3: Zbor odsekov VGN potrjuje nadomestne člane IO za obdobje do leta 2022: Nataša Burgar Gabrovec, Miran Ritonja, Jure Tičar.
Sklep je bil soglasno sprejet. Pripomb in dopolnil ni bilo.
Ljubljana, 25. 06. 2020
Zapisal: Dušan Prašnikar
Verifikacijsko-glasovalna komisija:
Marija Dolinar						Rudi Bevc					Dušan Prašnikar
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ZAPISNIK
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
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.
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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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ZAPISNIK
ZBORA TURNIH KOLESARJEV KOMISIJE ZA TURNO KOLESARSTVO,
ki je bil v četrtek 24. junij 2020, ob 17. uri v prostorih Planinske zveze Slovenije, Ob železnici 30a v Ljubljani. Začetek 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
Vladimir Žerjav in Tomaž Penko – člana zbora
Sklep 1.1.: Zbor je soglasno potrdil delovno predsedstvo v sestavi:
Predsednik zbora – Matjaž Šerkezi.
Člana zbora – Vladimir Žerjav in Tomaž Penko.
Predsednik zbora Matjaž Šerkezi je predlagal še ostala delovna telesa:
Matjaž Šerkezi – zapisnikar,
Darja Jernej – 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 2019 - junij 2020), razprava o poročilu.
7. Predstavitev programa komisije za leto 2020 in 2021 in finančnega načrta, razprava o programu.
8. Ustanovitev strokovnega odbora za poti pri KTK.
9. Glasovanje o Pravilniku KTK in Pravilniku o kršitvah načel vodništva za TKV.
10. STKP v enem dnevu – predstavitev glavnega dogodka KTK PZS v letu 2020.
11. Informacija – vpis v razvid strokovno usposobljenih in izobraženih in programa TKV I in II.
12. Razno.
Sklep 2.1.1: Zbor načelnikov je predlagani dnevni red soglasno sprejel.
Ad 4/ Pozdravi vabljenih
Jože Rovan, predsednik PZS pozdravi prisotne. Izpostavi kot turno kolesarstvo kot dejavnost, ki je v vzponu in razvoju in po drugi strani
težave, ki nastajajo zaradi dejavnosti kolesarjev, ki niso usposobljeni. Pohvali delo IO KTK. Cilji so jasni v smislu širjenja dejavnosti turno
kolesarskega vodništva. Trud vodstva komisije je v pravi smeri. Skušajmo se vpeti, v čim večji meri v delo društva; naj bo glavna usmeritev.
Turizem nas je spoznal kot enakovrednega partnerja.
Ad 5/ Poročilo verifikacijske komisije
Verifikacijska komisija je poročala, da je od 36 registriranih odsekov / klubov, zastopanih na zboru 18.
Delovni predsednik je ugotovil, da je zbor sklepčen. Zbor je začel delo.
Ad 6/ Poročilo načelnika IO KTK PZS o delu komisije med obema zboroma (marec 2019 - junij 2020) in finančno poročilo, razprava o poročilu.
Poročilo je bilo poslano vsem načelnikom odsekov.
Poročilo je priloga zapisnika.
Povzel ga je Atila Armentano in izpostavil:
V letu 2019 je bilo aktivnih 29 TK odsekov. 6 jih ni poslalo popolnega poročila. Eno društvo je bilo sprejeto v PZS s TK dejavnostjo. Eno
društvo je vložilo prošnjo za sprejem v PZS.
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•
•
•

Sodelovanje na sejmu AA turizem v Ljubljani; 31.1.2019.
Usposabljanje za turnokolesarske vodnike I (TKV I) na Goričkem v sodelovanju z RRA Green Excercise; 15. – 17. in 29. – 31.3.2019.
Organizacija Šol turnega kolesarstva v Kranju, Ljubljani (pomladanska in jesenska), Mariboru in Kamniku, ki se jih je udeležilo skupaj
več kot 50 udeležencev, sodelovalo pa 25 TKV in predavateljev.
• Organizacija jesenske kolesarske ture – otvoritev nove poti Transkaravanke; 21. – 22.9.2019.
• Udeležba dveh TKV II – mentorjev na seminarju za strokovne delavce v športu na FŠ; 24. – 26.5.2019.
• Sodelovanje pri pripravi učnega načrta za usposabljanje turnokolesarskih vodnikov po novi zakonodaji v OUP in potrjen program
usposabljanja za TKV; zima – pomlad 2019.
• Organizacija in izvedba skupne ture STKP v enem dnevu; organizacija januar – junij 2019, izvedba 1.6.2019. Izvedba je vsebovala 39
vodenih turno kolesarskih izletov po trasi STKP. Sodelovalo je 217 udeležencev in 43 TKV s pomočniki.
• Sodelovanje pri uskladitvi dopolnitev ZON na PZS; 11.6.2019.
• Organizacija in izvedba usposabljanja za TKV I; 8. – 9.6.2019 Kočevje, 27. – 30.6. Valvasor.
• Otvoritev nove turnokolesarske poti Transkaravanke 21. – 22.9.2019, Dovje – Javorniški Rovt – Valvasor – Zabreška planina (2 etapi).
• Mentorski posvet 14.12.2019 Ajdovščina.
• Priprava posodobljenih učnih gradiv in elektronskih predstavitev za izobraževalno dejavnost.
• Priprava prenove domače podstrani KTK na domači strani PZS; jesen 2019 – še traja.
• Urejanje več odsekov STKP, Julijskega TK kroga in trase Transkaravanke.
• Oblikovanje projektne skupine za vzdrževanje STKP.
• Sodelovanje z drugimi organizacijami, ki spodbujajo razvoj turnega kolesarstva (KZS, KGK Volja, GIZ za pohodništvo in kolesarstvo,
Fakulteta za šport, Odprimopoti.si, itd.) in sodelovanje na razgovorih s predstavniki MI (21.2, 27.5), MGRT (sejem AA 31.1.), MOP
(Agra Gornja Radgona 25.9.) ter Zavodom za gozdove.
• Usklajevanje dela KTK z vodstvom PZS (organizacija in koordinacija skupnih aktivnosti, udeležba na sejah UO PZS).
• Priprava novega Pravilnika KTK PZS in Pravilnika usposabljanj KTK PZS.
Sklep 6.1.1: Poročilo o delu IO KTK PZS v letu 2019 in finančno poročilo za leto 2019 sta bila soglasno potrjena.
Ad 7/ Program dela za leto 2020 in 2021 in finančni načrt 2020
Programa dela in finančni plan, ki so priloga zapisnika, je predstavil in obrazložil Atila Armentano.
Načrtovana usposabljanja KTK:
Naziv usposabljanja

Termin in lokacija

Št. udeležencev

Seminar TKV I

6. do 7. 6., Kočevje
25. do 28. 6., Valvasorjev dom

25

Seminar TKV II

10. do 11. 9., Krvavec

15

Obnovitveni seminar TKVI in TKV II

3. – 4. 10. 2020, kraj seminarja še ni določen

Šola turnega kolesarstva v sodelovanju s KTK PZS Ljubljana, Kranj, Maribor, Kamnik

Od maja do septembra 2020

Predvidoma skupno 100

Mentorski posvet

12. 12. 2020

12

Načrtovane aktivnosti:
Naziv aktivnosti

Termin in lokacija

Št. udeležencev

Namen

Zbor turnih kolesarjev

11. 3 .2020

30

Srečanje načelnikov TKO in TKV

Zbor skrbnikov STKP

20. 1 . 2020

15

Ugotovitev stanja STKP in načrtovanje aktivnosti

STKP V ENEM DNEVU (namesto pomladanske ture)

20. 6. 2020

300

Skupna tura turnih kolesarjev iz vse Slovenije

Urejanje planinskih poti – tečaj za markaciste kolesarje

maj 2020

10

Usposobiti markaciste za urejanje dvonamenskih in TK
planinskih in ostalih poti

Dvodnevna skupna tura KTK in MK – 2 etapi Transkaravanke
za zmagovalce tekmovanja Mladina in gore

september 2020

20

Promocija TK med mladimi

Pomembnejši projekti:
Naziv projekta

Namen

Stanje

Spletna stran KTK

Urediti osrednje mesto za vse informacije
v zvezi s TK

Predstavitev osnutka 11. 3. 2020 na Zboru TK, objava 30.
4. 2020

Posodobitev Pravilnika KTK PZS in Pravilnika
usposabljanj KTK

Uskladitev dejavnosti turnega kolesarstva
z zakonodajo

Predstavitev načelnikom TKOjev do 30. 4. 2020, sprejem
pravilnika po korespondenčni potrditvi načelnikov z
navadno večino.

Zgibanka STKP: v slov., angl., in nemškem jeziku

Promocija turnega kolesarstva

Trajna dejavnost

Spletni vodnik TK poti

Promocija poti

Po zaključku obnove spletnega mesta KTK PZS se začne
projekt posodobitve spletnih mest registriranih TK poti

Priprava učbenika za turnokolesarsko šolo in programa
ŠTK

Usposabljanje TKV, izvedba ŠTK za
rekreativne turne kolesarje

Do konca 2020
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Dvonamenska pot – v določenih planinskih društvih so pobude za dvonamenske poti. Še vedno so določeni pomisleki pri nekaterih
članih UO PZS glede dvonamenske rabe poti. Stališče, da je turno kolesarstvo v porastu in kot KTK in PZS smo dolžni to področje urediti.
Za ureditev nove kolesarske poti je potrebno soglasje lastnikov, sklep lokalne skupnosti - občine in dovoljenje Zavoda za gozdove. PD
je potem skrbnik te poti.
Poziv, da se pripravi postopkovnik, kako se registrira nova kolesarska pot in dvonamenska pot in se objavi na spletni strani KTK.
Sklep 7.1.1: Programa dela IO KTK PZS za leto 2020 in 2021 in finančni plan za leto 2020 so bili soglasno potrjeni.
Ad 8/ Ustanovitev strokovnega odbora za poti pri KTK
Člani strokovnega odbora za poti: Vladimir Žerjav; vodja, Aldo Zubin, Boštjan Golež in Matic Klajnšček.
Naloga strokovnega odbora je koordinacija oz. razvoj turno kolesarskih poti na področju cele Slovenije v okviru planinskih društev.
Sklep 8.1.1: Vodja in člani strokovnega odbora v sestavi Vladimir Žerjav; vodja, Aldo Zubin, Boštjan Golež in Matic Klajnšček so soglasno
potrjeni.
Ad 9/ Glasovanje o Pravilniku KTK in Pravilniku o kršitvah načel vodništva za TKV
Sklep 9.1.1: Pravilnik KTK je soglasno potrjen.
Sklep 9.1.2: Pravilnik o kršitvah načel vodništva za TKV je soglasno potrjen.
Sklep 9.1.3: Zbor načelnikov pooblašča IO KTK, da v primeru kršitve formira skupino za reševanje problematike v skladu s pravilnikom
o kršitvah.
Ad 10/ STKP v enem dnevu – predstavitev glavnega dogodka KTK PZS v letu 2020.
Vodja projekta je Karmen Razlag.
27. julija bo postavljen spletni portal za prijave. Akcija bo 12. 9. 2020. Vsak vodnik prejme informacijo o prijavljenih in vodnik komunicira
s prijavljenimi.
Ad 11/ Informacija – vpis v razvid strokovno usposobljenih in izobraženih in programa TKV I in II
Informacije poda Matjaž Šerkezi. Vsi podatki so bili poslani predsednikom PD.
Ad 12/ Razno
a. Vladimir Žerjav – smiselno, da se zloženka Turno kolesarstvo – varno in strpno pošlje občinam s pozivom, da jo posredujejo osnovnim
šolam z dopisom, da jo izročijo otrokom, ki opravljajo kolesarski izpit.
b. Marjan Pučnik – ideja tudi, da se zgibanka doda ob nakupu gorskega kolesa.
c. Jože Rovan – tečaj kako se markira kolesarske poti. Usposabljanje za markaciste turno kolesarskih poti. TKV se prijavijo na usposabljanje
za markacista PZS, A kategorije. Določen je datum usposabljanja v avgustu, od 28. do 30. Prijavljenih je 15 udeležencev.  
Zbor načelnikov je bil zaključen ob 19.45.
Zapisnikar: Matjaž Šerkezi, strokovni sodelavec PZS
Člana zbora:
Vladimir Žerjav
Tomaž Penko
Atila Armentano, načelnik KTK PZS
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ZAPISNIK
zbora gospodarjev
Zbor gospodarjev je potekal 1. 2. 2020 v dvorani Urška Gospodarskega razstavišča v Ljubljani s pričetkom ob 14.00.
Ad. 1
Pred Zborom gospodarjev je od 9.00 do 13.15 potekala 9. konferenca planinskega gospodarstva. Evidentiranje prisotnosti je potekalo od
13.45 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; Lovro Telban - PD Sovodenj.
Verifikacijsko-volilna komisija: Marjeta Bricl - PD Kum Trbovlje; Alojz Lotrič – Za Selško dolino Železniki, Benjamin Kampuš – PD Radeče.
Zapisnikar: Dušan Prašnikar, strokovni sodelavec PZS.
Overovatelj zapisnika: Aleš Požar – PD Postojna, Milena Brešan – PD Tolmin.
Na predlog organov in bilo pripomb.
Sklep 1-2020: Zbor gospodarjev potrjuje predlagane organe za izvedbo Zbora gospodarjev 2020 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. Poročilo verifikacijske komisije
5. Poročilo o delu GK za leto 2019
6. Razprava in potrditev
7. Predstavitev programa dela in finančnega načrta GK za leto 2020 ter okvirnega programa dela GK za leto 2021
8. Razprava in potrditev
9. Razno
Sklep 2-2020: Zbor gospodarjev potrjuje dnevni red Zbora gospodarjev 2020.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 4
Poročilo verifikacijske komisije je podala njena predsednica Marjeta Bricl, PD Kum Trbovlje.
Verifikacijska komisija je na osnovi oddanih pooblastil delegatov, predstavnikov odsekov za gospodarstvo društev s planinskimi kočami,
ob 14.00 ugotovila, da je od skupno 85 glasov za odločanje na današnjem zasedanju navzočih 33 glasov ali 38,9 % kar pomeni, da je navzočih več kot ena tretjina glasov in je zbor sklepčen. Zbor bo sklepčen, dokler bo na njem prisotnih vsaj 29 glasov za odločanje. Odločitev je
sprejeta, da zanjo glasuje več kot polovica navzočih glasov oz. najmanj 15.
Ad. 5
Valentin Rezar je predstavil poročilo o delu GK v letu 2019. Ker je bilo poročilo objavljeno in poslano planinskim društvom, je zgolj na kratko
povzel glavne točke opravljenega dela, po sklopih: Svetovalna pisarna PZS, mednarodno sodelovanje, promocijske aktivnosti, sodelovanje
s Slovensko vojsko, sodelovanje pri pripravi in izvedbi projektov, usposabljanja in ostala dejavnost gospodarske komisije.
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 25.000 €. V letu 2019 je
bila poraba 31.806 EUR, kar je približno 6.000 EUR več od načrtovane. Vendar ima GK še iz prejšnjih let določena neporabljena sredstva.
Višja poraba je bila izključno zaradi stroškov za rezervacijski sistem, kar je v letu 2019 znašalo skupno 15.500 EUR. Pri ostalih postavkah
je bilo povečini manj porabljeno od načrtovanega.
Ad. 6
Na predstavljena poročila ni bilo dodatne razprave.
Sklep 3-2020: Zbor gospodarjev potrjuje poročilo o delu GK za leto 2019 in se je seznanil z okvirnim finančnim poročilom GK za
leto 2019.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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Ad. 7
Program dela GK za leto 2020 je predstavil Valentin Rezar. Gradivo je bilo objavljeno in poslano planinskih društvom, zato je le v kratkem
predstavil načrtovane aktivnosti. V uvodu je pojasnil, da ogrodje programa ostaja enako kot prejšnja leta. Dodatno je predstavil dopis Nadzornega odbora PZS glede dela GK in predlaganih aktivnosti. Predlagane aktivnosti so že del načrtovanih aktivnosti dela GK v letu 2020.
Dušan Prašnikar je predstavil finančni načrt dela GK za leto 2020. Tudi tu je usmeritev sredstev podobna kot prejšnja leta, skupna vrednost
načrtovanih sredstev znaša 27.400 EUR.
Ad. 8
Na predstavljen program dela ni bilo dodatne razprave.
Sklep 4-2020: Zbor gospodarjev potrjuje program dela in finančni načrt gospodarske komisije za leto 2020 ter okvirni program dela
za leto 2021 v predlagani obliki.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 9
Načelnik GK Valentin Rezar je podal predlog sprememb najvišjih priporočljivih cen prenočevanja in osnovne oskrbe v planinskih kočah.
Predlog sklepa je: Zbor gospodarjev pri PZS sprejme predlog za zvišanje najvišjih priporočenih cen prenočevanja in osnovne oskrbe v
planinskih kočah. Predlog vključuje: za nečlane za sobe z 2 posteljama in 3-6 postelj dvig za 1,5 EUR, za skupna ležišča 6-12 postelj in nad
12 postelj pa dvig 1 EUR; tako v kočah I. kot II. kategorije; posledično je cena za člane v skladu s popustom 30 % oz. 50 %; dvig cene za
enolončnice z mesom za 0,3 EUR.
Jaka Zupanc, kot vodja odbora za visokogorske koče, se strinja s predlogom, saj so splošne cene v tem obdobju tudi narastle.
Olga Oven, PD Javornik Koroška Bela, je podala mnenje, da glede na to, da se cene glede prenočevanj niso dvignile že pet let, je to povišanje
zgolj banalno.
Dušan Prašnikar je dodatno pojasnil predlog povišanja in predstavil razliko oz. povišanja v tabelah. Povod za povišanje je bilo, da so se v
zadnjih treh letih, od zadnjega sprejeta najvišjih priporočenih cen, splošne cene oz. stopnja inflacije dvignile za okoli 5 %. In v povprečju
bi se toliko tudi dvignile najvišje priporočene cene, s smiselno zaokrožitvijo.
Miro Eržen, podpredsednik PZS, je dodatno pojasnil, da je pomembna interpretacija povišanja cen, drugače je, če rečemo, da se dvignejo
za 5 % kot pa da je dvig za 1,5 evra. Z 5 % povišanjem se ohranja realna vrednost cen prenočevanja. Je pa verjetno strinjanje, da ne gremo
v npr. 30 % povišanje cen.
Sklep 5-2020: Zbor gospodarjev pri PZS sprejme zvišanje najvišjih priporočenih cen prenočevanja in osnovne oskrbe v planinskih
kočah: za nečlane za sobe z 2 posteljama in 3-6 postelj dvig za 1,5 EUR, za skupna ležišča 6-12 postelj in nad 12 postelj pa dvig 1 EUR;
tako v kočah I. kot II. kategorije; posledično je cena za člane v skladu s popustom 30 % oz. 50 %; dvig cene za enolončnice z mesom
za 0,3 EUR.
Sklep je bil  sprejet, 3 glasovi proti.
Predsednik DP je zaključil zbor gospodarjev. Vsem se je zahvalil za udeležbo,  zaželel je uspešno delo na kočah v letu 2020, povabil udeležene
na ogled sejma Alpe Adria in stojnice PZS ter zaželel varno pot domov.
Uradni del zbor je bil zaključen ob 14.50 uri.
Zapisal: Dušan Prašnikar

Predsednik delovnega predsedstva: Jaka Zupanc

Overovatelja zapisnika: Aleš Požar, Milena Brešan
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Akti in dokumenti komisij PZS
Ob upoštevanju:
- in spoštovanju pobude, ki jo je dalo Gorsko društvo Triglavski prijatelji leta 1872 v Bohinju za ustanovitev društva z namenom
»zanimanje za gorske izlete buditi in jih olajšati«,
- ustanovitve Slovenskega planinskega društva leta 1893 v Ljubljani, »da bi ohranili slovensko lice slovenskim goram« in njegovega nasledstva,
- da je planinstvo del identitete in tradicije slovenske nacije,
- 4., 7., 9. in 13. člena Zakona o društvih (Uradni list RS št. 64/2011) in Statuta Planinske zveze Slovenije
je skupščina Planinske zveze Slovenije 14. aprila 2012 v Ormožu sprejela in skupščine 16. aprila 2016 v Črni na Koroškem,21. aprila
2018 v Šoštanju ter 4. oktobra v Vitanju  spremenila in dopolnila

STATUT PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE,
ki je vpisana v register društev pri Upravni enoti Ljubljana pod zaporedno številko 1041.
A. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen (opredelitev PZS)
(1) Planinska zveza Slovenije (v nadaljevanju: PZS) je prostovoljna zveza društev, ustanovljena v skladu z zakonom, ki ureja društva. Glavna
dejavnost PZS je povezovanje društev in zagotavljanje pogojev za planinstvo v Sloveniji ter mednarodnem prostoru. Goji slovensko planinsko
izročilo, izvaja prostovoljsko delo in deluje kot del civilne družbe, v javnem interesu in kot nacionalna panožna zveza s področja planinstva.
(2) PZS ne deluje na strankarskem in verskem področju.
2. člen (ime in sedež)
(1) Ime zveze je Planinska zveza Slovenije, kratica pa PZS. Angleški prevod imena PZS je Alpine Association of Slovenia.
(2) Sedež PZS je v Ljubljani.
3. člen (predmet statuta)
(1) Ta statut ureja delovanje PZS in razmerja med PZS ter društvi, ki so njeni ustanovitelji in člani.
4. člen (pomen izrazov)
(1) Izrazi, uporabljeni v tem statutu, imajo naslednji pomen:
(2) planinstvo/gorništvo (uporabljamo ju kot sopomenki) je športna, gospodarska, raziskovalna, naravovarstvena, zaščitno-reševalna,
humanitarna in kulturna dejavnost, povezana z gorsko naravo,
(3) dejavnosti in področja (v nadaljevanju: dejavnosti) v društvih in PZS so planinarjenje, alpinizem, športno plezanje, turno smučanje,
turno kolesarjenje in drugi gorski športi, pohodništvo, nepoklicno vodništvo, gradnja, vzdrževanje, opremljanje in upravljanje planinskih
poti, planinskih koč (vključno z gostinstvom in nastanitvami), plezališč in plezalnih sten, spoznavanje in varovanje gorske narave, založništvo, informiranje, arhivska ter muzejska dejavnost in druge dejavnosti v objektih in naravi,
(4) planinske akcije (v nadaljevanju: akcije) so planinski izleti, planinski pohodi, planinske ture, planinski tabori, alpinistični, športnoplezalni, turnokolesarski in planinskoorientacijski vzponi in spusti, turni smuki, tekmovanja, tečaji in usposabljanja in izobraževanje odraslih,
odprave v tuja gorstva, delovne akcije, sestanki, zbori, prireditve, razstave, predavanja, srečanja in druge akcije,
(5) planinsko društvo (v nadaljevanju: društvo) je prostovoljno združenje posameznikov, ustanovljeno v skladu z zakonom, ki ureja društva, katerega glavna dejavnost, opredeljena v njegovem temeljnem aktu, je planinstvo ali njegov del iz drugega odstavka tega člena, kar je
razvidno tudi iz imena društva, in je član PZS. Društvo, ki deluje samo na ožjem področju planinstva, je društvo, ki deluje samo na področju
alpinizma, športnega plezanja, gorskega reševanja, turnega smučanja, turnega kolesarjenja ali drugega gorskega športa.
(6) planinska organizacija so med seboj organizacijsko povezani posamezniki, društva, organi PZS in strokovna služba.
(7) Opredelitev fizičnih oseb v tem statutu je nevtralna in se nanaša na pripadnike obeh spolov. Vsak izraz v ednini se lahko, kjer je to
potrebno, uporabi tudi v množini in obratno.
5. člen (poslanstvo in vrednota)
(1) Poslanstvo planinske organizacije je: Planinstvo kot način življenja.
(2) Častni kodeks slovenskih planincev (v nadaljevanju: kodeks) je vrednota, ki jo spoštuje ter uresničuje planinska organizacija in je kot
priloga sestavni del tega statuta.
(3) Načela delovanja organov PZS in strokovne službe so zlasti:
a) celovito planinstvo in njegova promocija,
b) usmerjenost k društvom,
c) usposabljanje za varnejše gibanje v gorah,
d) varovanje gorske narave ter spoštovanje vrednot planinske kulture in tradicije,
e) strokovnost in sodelovanje,
f) preglednost delovanja in
g) vključevanje javnosti v sprejemanje odločitev.
6. člen (pravna osebnost in zastopnik)
(1) PZS je samostojna in nepridobitna pravna oseba zasebnega prava.
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(2) PZS nastopa v pravnem prometu z drugimi v svojem imenu in za svoj račun.
(3) PZS lahko sklepa pogodbe s tretjimi osebami v imenu in na račun posameznih društev in drugih organizacij, vendar le na podlagi
njihovega pisnega pooblastila.
(4) Zastopnika PZS sta predsednik PZS in generalni sekretar PZS. Zastopata samostojno. Predsednik PZS zastopa brez omejitev, generalni sekretar
PZS ima pooblastilo za izvajanje že sklenjenih pogodb in zastopanje pred upravnimi organi v zadevah, ki pomenijo realizacijo sprejetih odločitev.
B. SIMBOLI PZS

7. člen (simboli)
(1) Simboli PZS so: grb PZS, zastava PZS, prapor PZS in himna PZS.
(2) Prapor PZS in himna PZS sta svečana simbola PZS.
8. člen (grb, znak, zastava, prapor in himna)
(1) Grb PZS je silhueta Jalovca, ki jo obkroža moder trak v obliki podkve z napisom Planinska zveza Slovenija. Spodaj je moder trak povezan z belim trakom, na katerem je letnica 1893, ko je bilo ustanovljeno Slovensko planinsko društvo. Na vozlišču je bel trak oblikovan s
pentljo, v kateri je kratica SPD.
(2) Znak PZS je sestavljen iz silhuete Jalovca v pravokotni obliki, v kateri je v spodnjem desnem kotu kratica SPD in letnica 1893. Zraven
je napis Planinska zveza Slovenije. Znak ima lahko različne postavitve in dvojezični napis.
(3) Zastava PZS je modre barve z grbom PZS.
(4) Prapor PZS je modre barve, obrobljen je z zlatim trakom. Na čelni strani prapora je grb PZS. Na hrbtni strani prapora je v središču elipsa,
v kateri je upodobljen pogled na Triglav s severa. V vogalih hrbtne strani so upodobljeni cvetovi Zoisove zvončice.
(5) Himna PZS je prva kitica pesmi Oj, Triglav, moj dom pesnika Matije Zemljiča Slavina in skladatelja Jakoba Aljaža.
C. CILJI IN NALOGE PZS

9. člen (cilji)
(1) PZS deluje tako, da:
a) izpolnjuje in uresničuje vsebine 1. člena ter planinstvo in planinske akcije iz 4. člena tega statuta,
b) deluje v dobro društev in njihovih članov, obiskovalcev gora in gorske narave ter
c) je njeno delovanje tudi v javnem interesu.
10. člen (varovanje gorske narave)
(1) Poleg ustavnih in zakonskih določil, Alpske konvencije, spoznanj in načel naravovarstvene stroke in priporočil IUCN (Svetovne zveze
za varstvo narave) ter lastnih strokovnih izhodišč upošteva PZS pri delovanju na področju varstva gorske narave tudi določila Tirolske
deklaracije o dobri praksi v gorskih športih.
11. člen (javni interes)
(1) Z delovanjem v javnem interesu na področju športa, varstva narave, humanitarnih dejavnosti, v mladinskem sektorju, na področju
raziskovalne dejavnosti, na področju invalidskega varstva in na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami PZS omogoča in
svetuje vsem obiskovalcem gora možnost vključevanja v društva, udeležbo na akcijah, planinskem usposabljanju ter preventivnih programih varnosti v gorah, souporabo planinskih poti, planinskih koč, plezalnih sten ter plezališč, dostop do vsebin, ki so ustvarjene z javnimi
sredstvi, in sodelovanje pri oblikovanju odločitev.
(2) Delovanje v javnem interesu je prispevek PZS k blaginji prebivalcev Slovenije.
12. člen (naloge)
(1) PZS:
a) normativno ureja, organizira, povezuje, usmerja in vodi planinstvo v Republiki Sloveniji,
b) izvaja učinkovito vodenje organov PZS in organizira strokovno službo,
c) izvaja naloge in storitve, ki so jih nanjo prenesla društva,
d) izvaja članski servis za uresničevanje pravic in obveznosti društev in posameznikov,
e) izvaja program, v katerem se vsebine 1. člena ter drugega, tretjega in četrtega odstavka 4. člena tega statuta dopolnjujejo in prepletajo,
f) spremlja stanje, vrednoti predloge in odloča na podlagi dejstev ter pregledno poroča o svojem delu,
g) razvija športne zvrsti in izvaja planinske športne panoge,
h) določa sistem državnih tekmovanj, predpisuje pogoje za nastopanje v njih, jih organizira in vodi,
i) izvaja akcije za različne ciljne in starostne skupine ter krepi medgeneracijsko sodelovanje,
j) prepoznava različne motive za ukvarjanje s planinstvom ter za njihovo uresničevanje oblikuje partnerstva in mreže,
k) skrbi za Planinsko, Alpinistično in Športnoplezalno šolo ter zastopanje vsebin s področja varstva gorske narave v vseh programih
planinskega usposabljanja,
l) prepoznava dejavnike tveganja v gorah in skrbi za preventivne programe varnosti v gorah, za programe ozaveščanja zdravstveno ogroženih obiskovalcev gora in izvaja programe za invalide in osebe s posebnimi potrebami s čimer združuje, pomaga in dela v korist in
dvig kvalitete življenja invalidov/OPP, ter njihovih staršev oz. skrbnikov,
m) izvaja trajnostni planinski turizem in skrbi za planinske objekte, naprave in oznake,
n) vodi in usklajuje dejavnosti urejanja planinskih poti,
o) informira in komunicira z javnostmi in jih vključuje v sprejemanje odločitev,
p) upravlja s premoženjem PZS,
r) usposablja za delo v planinski organizaciji ter za varnejše in naravi prijazno obiskovanje gora,
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s) izvaja znanstvenoraziskovalne naloge s področja planinstva,
t) skrbi za varovanje gorske narave,
u) skrbi za kulturno, založniško, arhivsko in muzejsko dejavnost.
(2) PZS izvaja usposabljanja strokovnih delavcev v športu ter redna izpopolnjevanja za njihovo licenciranje. Postopek in obseg usposabljanj
se podrobneje opredeli v programih usposabljanja, licenciranje strokovnih delavcev v športu pa se podrobneje uredi v pravilniku, ki ga na
predlog OUP sprejme UO PZS. Licenca je za strokovne delavce v športu obvezna.
13. člen (programska vodila)
(1) PZS cilje in naloge uresničuje tudi s pomočjo programskih vodil, ki so kot priloga sestavni del tega statuta.
14. člen (pridobitna dejavnost)
(1) PZS ne sme opravljati pridobitne dejavnosti kot svoje izključne ali pretežne dejavnosti.
(2) PZS po Standardni klasifikaciji dejavnosti lahko izvaja naslednje pridobitne dejavnosti pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti
določa zakon:
Šifra
A02.100
E 36.000
E38.210
E39.000
F43.120
G46.190
G47.610
G47.640
G47.910
G47.990
I55.201
I55.204
I55.300
J58.110
J58.120
J58.140
J58.190
J58.290
J59.110
J59.120
J59.130
J59.200
J63.120
J63.990
I 68.200
M72.190
M72.200
M73.200
M74.900
N77.110
N77.210
N77.290
N79.110
N79.120
N79.900
N81.300
N82.300
O84.250
P85.510
P85.520
P85.590
P85.600
Q88.991
R90.010
R90.020
R90.030
R91.030
R91.040
R93.110
R93.120
R93.190
R93.299
S94.120
S94.999
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Naziv dejavnosti
Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti
zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
Ravnanje z nenevarnimi odpadki
Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
Zemeljska pripravljalna dela
Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
Počitniški domovi in letovišča
Planinski domovi in mladinska prenočišča
Dejavnost avtokampov, taborov
Izdajanje knjig
Izdajanje imenikov in adresarjev
Izdajanje revij in druge periodike
Drugo založništvo
Drugo izdajanje programja
Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
Postprodukcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, videofilmov, televizijskih oddaj
Distribucija filmov, videofilmov, televizijskih oddaj
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
Obratovanje spletnih portalov
Drugo informiranje
dajanje nepremičnin v najem
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
Raziskovanje trga in javnega mnenja
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
Dajanje športne opreme v najem in zakup
Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
Dejavnost potovalnih agencij
Dejavnost organizatorjev potovanj
Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij
Umetniško uprizarjanje
Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
Umetniško ustvarjanje
Varstvo kulturne dediščine
Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot
Obratovanje športnih objektov
Dejavnost športnih klubov
Druge športne dejavnosti
Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
Dejavnost strokovnih združenj
Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij

D. SODELOVANJE PZS Z DRUGIMI ORGANIZACIJAMI
15. člen (sodelovanje z drugimi organizacijami)
(1) PZS pri doseganju ciljev in nalog sodeluje z domačimi, tujimi in mednarodnimi organizacijami. PZS se lahko včlani vanje, če je njihovo delovanje v skladu z interesi PZS in pravnim redom Republike Slovenije. Sklep o včlanitvi sprejme UO PZS. Če sodelovanje zahteva
kadrovske in finančne obveznosti PZS, sklep o vključitvi sprejme skupščina PZS.
(2) PZS z organizacijami iz prejšnjega odstavka usklajuje svoj interes ter se z njimi dogovarja in sporazumeva o skupnem delovanju in
nastopanju. V njihovo delo se lahko vključujejo delegati in strokovnjaki iz vrst PZS. Imenovanje delegatov v organe upravljanja drugih
organizacij na predlog predsednika opravlja upravni odbor PZS (v nadaljevanju: UO PZS), v strokovne organe drugih organizacij pa
delegate PZS s soglasjem predsedstva PZS imenujejo pristojne komisije. Usmeritve za sodelovanje delegatov v organih drugih organizacij
sprejema predsedstvo PZS.
(3) PZS na skupščinah organizacij iz prvega odstavka tega člena zastopa predsednik PZS ali od njega pooblaščena oseba.
(4) Odbor Gore in varnost je oblika rednega splošnega in strokovnega sodelovanja med Gorsko reševalno zvezo Slovenije in PZS, ki se
izvaja na podlagi medsebojnega dogovora.
E. ČLANSTVO V PZS

16. člen (včlanitev društva v PZS)
(1) Pred vlogo za članstvo društvo oz. iniciativa za ustanovitev društva sporoči namero o včlanitvi, s predstavitvijo vsebinskega in geografskega območja delovanja. Z namero se seznani krajevno pristojni MDO PD oz. pristojno komisijo za društva, ki bodo delovala le na ožjem
področju planinstva. Društvo oz. iniciativa za ustanovitev društva se predstavi na seji MDO PD oz. pristojne komisije, ki podata mnenje.
Do namere in mnenja se opredeli UO PZS.
(2) Društvo postane član PZS z dnem sklepa UO PZS:
a) društvo na podlagi sklepa občnega zbora pisno izrazi prošnjo za članstvo,
b) izpolnjuje zahteve petega odstavka 4. člena tega statuta,
c) ima pravila, ki niso v nasprotju s Statutom PZS in drugimi splošnimi akti PZS ter upoštevajo kodeks in zahteve drugega odstavka 27.
člena tega statuta,
d) sprejme obveznost za redno plačevanje dela članarine PZS,
e) ima vsaj 150 članov društva oz. društva, ki delujejo samo na ožjem področju planinstva, vsaj 30 članov. Društva gorske reševalne službe
lahko izkažejo, da je vsaj 10 njihovih članov, članov drugih društev, ki so člani PZS. Seznam članov se priloži vlogi za včlanitev.
f) ima vsaj štiri lastne strokovne kadre na področju planinstva iz tretjega odstavka 4. člena, ki jih usposablja PZS. Njihove izjave o sodelovanju se predložijo vlogi za včlanitev.
(3) Nova društva se po včlanitvi vključijo v program uvajanja, ki traja dve leti in poteka pod mentorstvom društva, praviloma iz krajevno
pristojnega meddruštvenega odbora planinskih društev (v nadaljevanju: MDO PD). Mentorstvo za društva, ki delujejo samo na ožjem
področju planinstva, določi pristojna komisija. UO PZS uredi področje mentorstva s pravilnikom.
17. člen (pravice in dolžnosti društva)
(1) Pravice društev so predvsem, da v skladu s tem statutom in kodeksom:
a) imenujejo delegate za skupščino,
b) kandidirajo svoje člane v organe PZS,
c) seznanjajo PZS o svojih problemih in potrebah ter od nje dobivajo strokovno in organizacijsko pomoč,
d) sodelujejo pri delu organov PZS,
e) imajo vpogled v dokumentacijo PZS,
f) ob spoštovanju dolžnosti lahko kandidirajo na razpisih za sredstva PZS, v skladu z razpisnimi pogoji,
g) sodelujejo z drugimi društvi v PZS in
h) izvajajo še druge pravice, za katere se v PZS dogovorijo.
(2) Dolžnosti društev so predvsem, da v skladu s tem statutom in kodeksom:
a) izvajajo in promovirajo planinstvo v svojem okolju, predvsem z nudenjem ustreznih in zanimivih programov planinskih dejavnosti,
usposabljanjanjem obiskovalcev gora in pospeševanjem dela z mladimi ter dela mladih,
b) v PZS delujejo redno, aktivno in odgovorno ter prispevajo k uresničevanju ciljev PZS,
c) se njihovi delegati udeležujejo skupščine,
d) priznavajo pristojnost in odločitve PZS, kakor so določene s tem statutom,
e) PZS redno odvajajo del članarine,
f) seznanjajo MDO PD s spremembami svojih pravil pred potrditvijo na zboru članov PD,
g) o svojem delu redno poročajo PZS ter MDO PD na enotnem obrazcu in
h) opravljajo še druge dolžnosti, za katere se v PZS dogovorijo.
18. člen (včlanitev in delovanje pridruženega društva v PZS)
(1) Pridruženi član PZS lahko postane društvo ali druga organizacija iz prvega odstavka 15. člena tega statuta na podlagi sklepa svojega
najvišjega organa, če:
a) izrazi pisno prošnjo za članstvo in
b) je njegova dejavnost povezana s planinstvom in akcijami iz 4. člena tega statuta in ni v nasprotju s tem statutom.
(2) Pridruženi član PZS sodeluje pri delu PZS in sodeluje na skupščini, nima pa glasovalne pravice. Posamezniki, ki so člani pridruženega
člana PZS, ne uživajo pravic iz pravilnika iz drugega odstavka 23. člena tega statuta.
(3) Višino letne članarine za pridružene člane določi UO PZS.
(4) O včlanitvi pridruženega člana odloča UO PZS.
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19. člen (prenos nalog društev na PZS)
(1) PZS je pristojna in odgovorna za skupno uresničevanje nalog, ki se izvajajo na območju celotne države, ali nalog, katerih uresničevanje
je vzajemno povezano za doseganje boljših rezultatov dela in zagotavlja:
a) oblikovanje sistemskih rešitev kakovostnega planinstva,
b) sodelovanje pri pripravi zakonov in drugih pravnih aktov, ki zadevajo planinstvo,
c) zastopanje skupnih interesov društev in PZS pred državnimi organi in v mednarodnih organizacijah,
d) oblikovanje enotnega informacijskega spletnega sistema,
e) oblikovanje kategorij članstva posameznikov in vodenje centralnega imenika društev in posameznikov po pravilniku iz drugega odstavka
23. člena tega statuta ter izvedbo ugodnosti in zavarovanja posameznikov,
f) analizo in uporabo podatkov o delu društev,
g) usposabljanje strokovnih delavcev in vzpostavitev planinskih učnih središč,
h) izvajanje preventivnih programov varnosti v gorah in skrb za varovanje gorske narave,
i) promocijo planinstva, kulturne, muzejske in založniške dejavnosti,
sprejetje standardov za planinske koče, njihovo razvrščanje, določitev popustov za prenočevanja članov, ki so za planinske koče obvezni,
in določanje priporočenih najvišjih cen oskrbe, katerih upoštevanje je pogoj za prejem ugodnosti za planinske koče s strani PZS.
j) pomoč pri informiranju društev o javnih razpisih, ki se navezujejo na planinstvo,
k) vzpostavitev enotnega registra nepremičnin v lasti društev,
l) vzpostavitev enotnega vrednotenja prostovoljnega dela v planinski organizaciji,
m) vzdrževanje planinskih poti na podlagi vsakoletnega načrta,
n) podeljevanje priznanj in
o) druge naloge, ki jih prenese skupščina.
(2) PZS skrbi za delovanje centralnega imenika iz e) vrstice prvega odstavka tega člena v skladu s tem statutom in zakonom, ki ureja varstvo
osebnih podatkov.
20. člen (prenos nalog društev na MDO PD)
(1) MDO PD za skupno uresničevanje nalog, ki se izvajajo na območju posameznega MDO PD, zagotavlja:
a) spremljanje, usklajevanje in pospeševanje dela društev,
b) svetovanje in mentorstvo društvom, ki se vključujejo v PZS,
c) koordinacijo izhodišč in dialog pri oblikovanju ciljev in nalog PZS,
d) koordinacijo in izvedbo skupnih akcij, projektov Alpske konvencije, obmejnega sodelovanja in akcij komisij po predhodnem
dogovoru,
e) skupno vzdrževanje planinskih poti na podlagi vsakoletnega načrta,
f) obravnavanje predlogov za priznanja in
g) druge naloge, ki jih društva prenesejo na MDO PD.
21. člen (prenehanje članstva v PZS)
(1) Društvo preneha biti član PZS:
a) ob upoštevanju razlogov v skladu z zakonom, ki ureja društva,
b) po volji najvišjega organa društva z izstopom,
c) z izbrisom, če društvo šest mesecev po koncu poslovnega leta ne odvede PZS dela članarine PZS ali dve leti zapored ne posreduje poročila iz drugega odstavka 17. člena,
d) z dokončnim sklepom o izključitvi iz članstva.
(2) O sklepu najvišjega organa društva , da je društvo izstopilo iz članstva PZS mora društvo v petnajstih (15) dneh obvestiti UO PZS. S
prenehanjem članstva ne prenehajo finančne obveznosti bivšega člana do PZS in drugih članov PZS.
22. člen (izključitev iz PZS)
(1) Društvo, ki ne izpolnjuje pravic in dolžnosti iz 17. ali 18. člena tega statuta ali ne posluje v skladu s tem statutom, kodeksom in sklepi skupščine ali sicer s svojim delovanjem škoduje ugledu planinske organizacije, lahko UO PZS izključi iz članstva ali pridruženega
članstva PZS.
(2) Zoper sklep UO PZS lahko društvo ali druga pravna oseba v mesecu dni po prejemu pisnega sklepa o izključitvi iz članstva vloži ugovor
na skupščino, ta pa o njem dokončno odloči.
F. ČLANSTVO V DRUŠTVU IN ČLANARINA

23. člen (članstvo v društvih)
(1) Društva svoje članstvo posameznikov urejajo z lastnim temeljnim aktom. Članstvo v društvu v skladu s kodeksom ne sme zapostavljati
nikogar – ne po starosti, spolu, jeziku, veri, nacionalni, etnični, socialni pripadnosti ali kakšni drugi osebni okoliščini.
(2) Kategorije članstva morajo biti usklajene s pravilnikom o članstvu posameznikov, ki ga sprejme UO PZS po predhodni javni
obravnavi.
24. člen (članarina)
(1) Članarina, ki jo posamezniki plačajo društvu, je sestavljena iz dveh delov: iz društvenega dela in iz dela PZS. Znesek članarine iz dela
PZS določi UO PZS. Društvo odvede ta del članarine PZS.
(2) Posameznik lahko za društva, ki imajo pisno dogovor s PZS, vplača celotno članarino PZS. PZS odvede društveni del članarine društvu,
ki ga izbere posameznik.
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G. ORGANI PZS
(1) Mandatna doba članov organov PZS je štiri leta.

25. člen (mandatna doba)

26. člen (skupščina)
(1) Skupščina je najvišji organ PZS in jo sestavljajo po en delegat iz vsakega društva. Delegati so praviloma predsedniki društev.
(2) Vsak delegat ima za odločanje na skupščini en glas.
27. člen (pristojnosti skupščine)
(1) Skupščina:
a) sprejema ter spreminja statut, kodeks in programska vodila, če je bilo to predvideno s sklicem skupščine,
b) sprejema poslovnik o delu skupščine,
c) sprejema druge splošne akte, če za to ne pooblasti UO PZS,
d) ustanovi, ukinja in spreminja komisije in odbore PZS,
e) odloča o letnem vsebinskem in finančnem programu ter letnem vsebinskem in finančnem poročilu,
f) določa pravilnik o finančnem in materialnem poslovanju PZS iz prvega odstavka 56. člena,
g) odloča o odtujitvi nepremičnega premoženja PZS, vrednega več kakor 25.000 €,
h) voli in razrešuje predsednika PZS, podpredsednike PZS ter člane UO PZS, predsednika in člane NO, potrjuje programske smernice
predsednika PZS,
i) odloča o predlogih, vlogah, ugovorih in pritožbah društev zoper odločitve organov PZS,
j) odloča o vključevanju v druge organizacije v skladu s 1. odstavkom 15. člena,
k) sklepa o prenehanju PZS v skladu z 68. členom statuta in
l) odloča o drugih vprašanjih na podlagi zakona, drugih predpisov in tega statuta.
(2) Sklepi skupščine so obvezni za društva, organe PZS in strokovno službo.
28. člen (predsednik PZS)
(1) Predsednik PZS:
a) samostojno zastopa in predstavlja PZS,
b) izvaja vsebinski in finančni program dela PZS,
c) odgovarja za delovanje PZS v skladu z zakonom in tem statutom,
d) predlaga skupščini v izvolitev podpredsednike PZS,
e) sklicuje skupščine ter skrbi za izvrševanje sklepov skupščine,
f) sklicuje in vodi seje UO PZS in predsedstva PZS ter skrbi za izvrševanje sklepov UO PZS in predsedstva PZS,
g) zagotavlja javnost dela PZS,
h) predlaga UO PZS v imenovanje in razrešitev člane odborov iz 35. člena tega statuta ter predlaga članom odborov v izvolitev vodje odborov,
i) redno poroča UO PZS o svojem delu,
j) imenuje generalnega sekretarja PZS (v nadaljevanju: GS) ob predhodnem soglasju UO PZS in ga razrešuje,
k) pooblašča in imenuje za izvajanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti druge sodelavce ter
l) odloča o drugih vprašanjih na podlagi zakona, tega statuta in drugih aktov PZS.
(2) Predsednik PZS lahko zaustavi odločitev organov iz 34., 35. člena tega statuta do prve naslednje seje UO PZS, če meni, da so v nasprotju
z zakonom ali tistimi internimi akti PZS, ki jih sprejema skupščina ali jih sprejema oz. podaja soglasje UO PZS.
29. člen (podpredsedniki PZS)
(1) PZS ima največ štiri podpredsednike PZS. Podpredsedniki PZS pomagajo predsedniku PZS pri njegovem delu in v dogovoru z njim
opravljajo posamezne zadeve z njegovega delovnega področja o čemer izda predsednik PZS pisni sklep.
(2) Če je predsednik PZS odsoten ali zadržan, ga nadomešča podpredsednik PZS, ki ga je določil predsednik PZS. Če predsednik PZS ni
določil podpredsednika PZS, ki naj ga nadomešča, ali če predsedniku PZS preneha funkcija, ga nadomešča najstarejši podpredsednik PZS.
30. člen (predsedstvo PZS)
(1) Predsedstvo PZS sestavljajo predsednik PZS in podpredsedniki PZS. Člani predsedstva PZS so za svoje delo odgovorni skupščini in
UO PZS.
(2) Pri delu predsedstva PZS stalno sodeluje GS PZS, redno načelniki komisij, občasno pa tudi vodje organov PZS, delavci strokovne službe
in drugi.
(3) Predsedstvo PZS:
a) vodi operativno izvedbo vsebinskega in finančnega programa PZS, sklepov skupščine in sklepov UO PZS,
b) skrbi za enotno delovanje in poslovanje PZS,
c) koordinira delo organov PZS,
d) skrbi za izvedbo programskih smernic predsednika PZS,
e) pripravlja gradivo za sejo UO PZS,
f) redno poroča o svojem delu UO PZS,
g) odloča o izvrševanju finančnega programa za posamezno programsko sestavino do višine 5.000 €,
h) odloča o izbiri neodvisnega revizorja v skladu z zakonom, ki ureja društva,
i) odloča o upravljavcih za nepremičnine, ki so v lasti PZS,
j) odloča o podelitvi pohval, častnih znakov PZS, jubilejnih listin za društva in o izrednih priznanjih,
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k) določa sistemizacijo delovnih mest strokovne službe,
l) odloča o drugih aktih, ki niso v pristojnosti skupščine, UO PZS ali komisij, in
m) odloča o predlogih za imenovanje iz drugega odstavka 15. člena tega statuta na predlog komisij in daje soglasje k drugim imenovanjem.
31. člen (upravni odbor PZS)
(1) UO PZS upravlja PZS med dvema skupščinama in izvršuje njene sklepe.
(2) UO PZS sestavljajo predsednik PZS, podpredsedniki PZS, do 7 članov, izvoljenih na skupščini, ter predsedniki MDO PD.
32. člen (pristojnosti upravnega odbora PZS)
(1) UO PZS:
a) odloča o predlogu dnevnega reda in predlogu gradiva za skupščino in imenuje komisijo za pripravo volitev,
b) izvaja in spremlja uresničevanje sklepov skupščine,
c) daje soglasje k vodstvom komisij ter imenuje in razrešuje člane odborov iz 35. člena tega statuta in druge organe,
d) imenuje delegate in strokovnjake iz drugega odstavka 15. člena tega statuta,
e) odloča o znesku članarine iz prvega odstavka 24. člena tega statuta,
f) določa vsebino poročila iz drugega odstavka 17. člena tega statuta,
g) določa pravilnik o članstvu posameznikov iz drugega odstavka 23. člena tega statuta,
h) določa območje MDO PD iz 37. člena tega statuta,
i) določa spremembo poslovnega naslova PZS,
j) določa pravilnik o priznanjih PZS iz 66. člena tega statuta,
k) določa pravilnik o raziskovalni dejavnosti iz 65. člena tega statuta,
l) daje soglasje k predlogu za imenovanje GS,
m) izvršuje ustanoviteljske pravice v ustanovah in javnih zavodih,
n) daje soglasje k pravilnikom komisij iz prvega odstavka 34. člena tega statuta in pravilnikom MDO PD,
o) daje soglasje k sklepom organov PZS, ki so predpisani v drugih internih aktih PZS,
p) odloča o sprejemu društev v članstvo PZS
q) odloča o načrtu upravljanja s premoženjem PZS iz četrtega odstavka 55. člena tega statuta,
r) odloča o odtujitvi nepremičnega premoženja do 25.000,00 EUR,
s) odloča o podelitvi spominske plakete, svečane listine in nazivu častni član PZS,
t) odloča o izbrisu in izključitvi društev iz PZS in sprejme ugotovitveni sklep o drugih načinih prenehanja članstva društev v PZS,
u) na predlog pristojnih komisij podaja soglasje k imenovanju selektorjev državnih reprezentanc v športnih panogah, katerih nosilec je PZS,
v) odloča o poroštvih društvom po predhodnem soglasju nadzornega odbora PZS (v nadaljevanju: NO PZS),
w) po predhodni javni obravnavi odloča o merilih za razvrščanje društev v prednostne skupine in o seznamu razvrščenih društev ter
z) odloča o drugih vprašanjih na podlagi zakona, drugih predpisov in tega statuta.
(2) UO PZS sprejme pravilnik o varovanju osebnih podatkov, s katerim se določijo organizacijski in tehnični postopki ter ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov, vodenih v zbirkah osebnih podatkov, s katerimi upravlja PZS.
33. člen (poslovnik in odgovornost za delo)
(1) UO PZS sprejme poslovnik o svojem delu.
(2) UO PZS je za svoje delo odgovoren skupščini.
34. člen (komisije)
(1) Komisija je oblika notranje organiziranosti PZS, v katero se združujejo odseki društev z določenega področja dela in društva, ki delujejo
samo na ožjem področju planinstva.
(2) PZS ima:
a) komisijo za alpinizem (kratica: KA),
b) komisijo za gorske športe (kratica: KGŠ),
c) gospodarsko komisijo (kratica: GK),
d) mladinsko komisijo (kratica: MK),
e) komisijo za planinske poti (kratica: KPP),
f) komisijo za športno plezanje (kratica: KŠP),
g) komisijo za turno kolesarstvo (kratica: KTK),
h) komisijo za varstvo gorske narave (kratica: KVGN) in
i) vodniško komisijo (kratica: VK).
(2) Mandat komisij je najmanj dve leti in največ štiri leta.
(3) Komisije so strokovni organi in imajo lastne zbore dejavnosti, na katerih sprejmejo lasten pravilnik, s katerim uredijo organiziranost
komisije in odgovornost organov, volijo načelnika in izvršni odbor v skladu z določili pravilnika ter odločajo o predlogu letnega vsebinskega in finančnega programa. Komisije delujejo samostojno v okviru na skupščini sprejetega letnega vsebinskega in finančnega programa.
Komisije se med seboj čim bolj povezujejo in vsebinsko sodelujejo.
(4) Načelniki redno sodelujejo v delu predsedstva PZS in UO PZS in imajo pooblastilo za izvajanje na skupščini sprejetega letnega vsebinskega in finančnega programa. Načelniki so odgovorni za namensko porabo finančnih sredstev.
(5) Izvršni odbori komisij štejejo od pet (5) do dvanajst (12) članov. Komisije imajo praviloma do tri (3) strokovne odbore z do sedmimi
(7) člani, ki jih vodijo vodje odborov. Članstvo v izvršnem odboru je nezdružljivo s članstvom v strokovnem odboru. Vodje strokovnih
odborov so vabljeni na seje izvršnega odbora, vendar nimajo glasovalne pravice.
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35. člen (stalni odbori)
(1) PZS ima odbore:
a) za usposabljanje in preventivo,
b) za članstvo,
c) za pravne zadeve,
d) za založništvo in informiranje,
e) planinstvo za invalide/OPP
(2) Člane odborov na predlog predsednika PZS imenuje UO PZS. Odbor vodi vodja, ki ga člani izvolijo izmed sebe na predlog predsednika
PZS. Odbori so za svoje delo odgovorni predsedniku PZS in UO PZS.
(3) Odbor za usposabljanje in preventivo je strokovno telo, ki skrbi za razvojne, svetovalne in strokovne naloge na področju usposabljanja
strokovnih delavcev v športu in drugih kadrov na področju planinstva in preventive ter varnosti v gorah.
(4) Odbor za članstvo je strokovno telo, ki skrbi za promocijo in pravice članstva ter njihovo uveljavljanje, razvojne, svetovalne in strokovne
naloge na področju članstva, prostovoljnega dela, usposabljanja za organizacijsko delo v planinski organizaciji in priznanj.
(5) Odbor za pravne zadeve je strokovno telo, ki skrbi za razvojne, svetovalne in strokovne naloge pri pripravi pravnih aktov in se opredeljuje
do vseh drugih zadev pravne narave, ki se nanašajo na društva, organe PZS in strokovno službo PZS.
(6) Odbor za založništvo in informiranje je strokovno telo, ki skrbi za razvojne, svetovalne in strokovne naloge na področju založništva in
planinskih medijev ter usklajuje njihovo delo in programske zasnove.
(7) Odbor planinstvo za invalide/OPP je strokovno telo, ki skrbi za razvoj, usposabljanje, inkluzijo, promocijo ter svetovalne in strokovne
naloge na področju dela z invalidi in osebami s posebnimi potrebami (v nadaljevanju OPP).
36. člen (nadzorni odbor PZS)
(1) NO PZS ima predsednika in štiri člane.
(2) NO PZS spremlja in nadzoruje delo organov PZS in strokovne službe, predvsem pa celotno vsebinsko in finančno delovanje PZS, ter
ugotavlja skladnost delovanja z zakonom, tem statutom in drugimi akti.
(3) Člani NO PZS imajo pravico in dolžnost biti na skupščini in na sejah UO PZS in imeti na voljo vso gradivo. (4) NO PZS poroča o svojih
ugotovitvah skupščini in o njih redno obvešča predsednika PZS in UO PZS.
(5) NO PZS je za svoje delo odgovoren skupščini PZS.
(6) Funkcije predsednika PZS, podpredsednikov PZS, članov UO PZS in predsednikov/načelnikov komisij ter vodij odborov PZS so nezdružljive s funkcijami v NO PZS.
37. člen (meddruštveni odbor planinskih društev)
(1) PZS ima do dvanajst MDO PD, ki so organ v sestavi PZS. MDO PD je oblika dela in forum za izmenjavo mnenj PZS in društev. Organiziranost in delovanje MDO PD podrobneje ureja pravilnik o delu MDO PD, ki ga sprejme večina PD v MDO in mora biti v skladu s Statutom PZS.
(2) UO PZS v sodelovanju z društvi oblikuje območja MDO PD, ki lahko obsegajo le pokrajinsko sklenjeno ozemlje.
(3) MDO PD sestavljajo po en predstavnik vsakega društva (praviloma predsednik društva) s sedežem na območju MDO PD in predsednik
MDO PD. Društva, ki so člani PZS in delujejo samo na ožjem področju planinstva, se lahko pisno odpovejo članstvu v MDO PD in svoje
interese uveljavljajo samo prek zbora dejavnosti oz. v okviru ustrezne komisije. UO PZS se seznani s pisnimi odpovedmi društev.
(4) MDO PD o svojem delu vsako leto najpozneje do 31. 1. poročajo društvom in PZS.
(5) MDO PD je za svoje delo odgovoren društvom in UO PZS.
38. člen (vodstvo MDO PD)
(1) MDO PD vodi predsednik, ki ga praviloma izmed sedanjih ali bivših predsednikov društev, povezanih v MDO PD, na podlagi predhodno izvedenega enotnega kandidacijskega postopka za volitve članov UO PZS izvolijo predstavniki društev na seji MDO PD. Mandat
predsednika MDO PD je usklajen z mandatom članov UO PZS.
(2) Predsednik MDO PD je predstavnik vseh vključenih društev in mora na UO PZS predstaviti njihova stališča in interese.
(3) Predsednik MDO PD zastopa PZS na občnih zborih in prireditvah društev po predhodnem pooblastilu predsednika PZS.
(4) Predsednik MDO PD ima namestnika, ki ga predstavniki društev izvolijo na predlog predsednika MDO PD na seji MDO PD. Če
predsedniku MDO PD preneha mandat, ga do izvolitve novega nadomešča namestnik.
(5) Finančna sredstva za izvajanje letnega načrta MDO PD zagotavlja in vodi PZS v okviru letnega finančnega programa.
39. člen (varuh pravic gora)
PZS prenaša del svojih nalog s področja odzivanja na nedovoljene ali sporne dejavnosti ter posege v gorah na organizacijo, ki zagotavlja
neodvisne strokovnjake s tega področja. PZS zagotavlja del sredstev za sofinanciranje tovrstnega dela in hkrati zagotavlja strokovno pomoč
in podporo. Sodelovanje se izvaja na podlagi pisnega dogovora, katerega na predlog predsednika potrjuje UO PZS.
H. POSTOPKI

40. člen (delo organov PZS)
(1) Člani organov PZS morajo biti izvoljeni svobodno in neodvisno na podlagi veljavnih volilnih pravil. Člani organov PZS se morajo
izločiti iz postopkov odločanja, pri katerih zaradi konflikta interesov ni zagotovljena njihova nepristranskost in neodvisnost. Kandidat za
članstvo v organu PZS mora biti član društva, ki je član PZS.
(2) Organi PZS, razen skupščina in zbori dejavnosti komisij, so sklepčni, če je navzoča več kakor polovica glasov za odločanje. Skupščina
in zbori dejavnosti komisij so sklepčni, če je prisotnih vsaj tretjina glasov za odločanje.
(3) Članstvo v organih iz 34. in 35. člena tega statuta, razen načelniku in voljenim članom, samodejno ugasne zaradi neaktivnosti ob neupravičeni neudeležbi zapored na treh sejah.
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(4) Organi PZS, razen skupščina, si prizadevajo za odločanje s soglasjem. V primeru, da to ni mogoče, se odloča z glasovanjem z večino
navzočih glasov.
(5) O sejah organov PZS se vodi zapisnik, ki se ga potrdi na prvi naslednji seji, razen zapisnika skupščine PZS in lahko tudi zborov dejavnosti
komisij, ki ga overita overovatelja zapisnika. Učinki odločitev organa PZS nastopijo takoj.
(6) Organi PZS odgovarjajo na prejete zadeve najpozneje v tridesetih dneh od prejetja zadeve.
(7) Organi PZS, razen skupščina, lahko sklicujejo dopisne seje za vsebine, ki terjajo zgolj formalno potrditev . Odločitev je na dopisni seji
sprejeta, če zanjo glasuje več kakor tri četrtine vseh članov.
(8) Organi PZS lahko izvajajo seje v obliki avdio ali video konferenc.
40. a člen
(1) Kadar so razglašene izredne razmere in bi odlašanje z odločanjem imelo za posledico nastanek škode za PZS ter ni mogoče zagotoviti
delovanja in odločanja skupščine PZS niti preko avdio ali video konference, se pristojnosti skupščine PZS prenesejo na UO PZS. V kolikor
niti UO PZS ne more delovati, opravljanje tekočih poslov izvaja predsedstvo PZS.
(2) Ko so izredne razmere preklicane, se odločitve UO PZS sprejete na podlagi prvega odstavka verificirajo na skupščini PZS. Predsedstvo
o tekočih poslih seznani UO PZS.
41. člen (ugotavljanje ustreznosti društvenih pravil)
(1) Ustreznost temeljnega akta društva, ki se želi včlaniti v PZS s Statutom PZS, preveri krajevno pristojni MDO PD oz. pristojna komisija
za društva, ki delujejo samo na ožjem področju planinstva, in izda pisno soglasje. V primeru nejasnosti zagotavlja svetovalno in strokovno
pomoč MDO PD odbor PZS za pravne zadeve.
(2) MDO PD in komisije spremljajo tudi usklajenost spremenjenega in dopolnjenega temeljnega akta društva, ki je član PZS, s Statutom
PZS, pred potrditvijo na zboru članov PD.
42. člen (obveznost poročanja društev)
(1) Na podlagi poročila, ki je bilo sprejeto na zboru članov, društva enkrat na leto najpozneje do 31. 3. poročajo PZS in MDO PD na enotnem obrazcu.
43. člen (sklic skupščine)
(1) Skupščino skliče predsednik PZS vsaj enkrat na leto. O sklicu, ki vsebuje dnevni red, gradivo in predloge sklepov, morajo biti društva
obveščena vsaj trideset (30) dni pred sklicem.
(2) Društva vlagajo pisna dopolnila k objavljenim sklepom do deset (10) dni pred sklicem. Do dopolnil se opredeli predsedstvo PZS in vsaj
pet (5) dni pred sklicem se objavi dopolnila in stališča na spletnem mestu PZS.
(3) Predsednik PZS mora sklicati skupščino tudi, kadar to zahteva več kakor tretjina društev ali NO PZS, če je ta zahtevo sprejel soglasno.
Če predsednik PZS tega ne stori v roku tridesetih (30) dni od prejema pisne zahteve, jo skliče predlagatelj sklica.
(4) Skupščino vodi predsednik delovnega predsedstva skupščine, ki ga izvoli skupščina. Najprej se glasuje o predlogih predsednika PZS,
če ni drugače zapisano v poslovniku skupščine.
(5) Če skupščina ne izvoli predsednika PZS ali več kakor polovice članov UO PZS, nadaljujejo delo dotedanji organi. Dotedanji predsednik
PZS v roku šestih (6) mesecev skliče volilno skupščino.
44. člen (sklepčnost skupščine)
(1) Skupščina veljavno odloča, če je pred glasovanjem navzoča vsaj tretjina društev, ki so člani PZS. Odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje
več kakor polovica navzočih glasov.
(2) O Častnem kodeksu slovenskih planincev, prenehanju delovanja PZS in o nepremičnem premoženju iz f) točke 27. člena tega statuta
odloča skupščina z dvotretjinsko večino vseh navzočih glasov.
45. člen (kandidacijski postopki)
(1) Kandidacijski postopki za izvedbo volitev v organe PZS začnejo teči najprej šest (6) mesecev pred iztekom mandata. Kandidacijski
postopek za predsednika PZS in podpredsednike PZS se konča najpozneje devetdeset (90) dni pred iztekom mandata, za ostale organe pa
petinštirideset (45) dni pred iztekom mandata.
(2) Kandidate za organe PZS izmed svojih članov predlagajo društva.
(3) Kandidat za predsednika PZS ne sme kandidirati za podpredsednika PZS in obratno. Kandidatura za predsednika PZS ali podpredsednika PZS izključuje kandidaturo za člana UO PZS. Vsak kandidat lahko znotraj enega organa PZS kandidira samo za eno funkcijo.
(4) Funkcija voljenega ali imenovanega funkcionarja organov PZS je nezdružljiva z voljeno ali imenovano funkcijo organov političnih
strank na državni ravni.
(5) Pri kandidaturah v organe PZS društva sledijo načelu enakomerne zastopanosti obeh spolov.
46. člen (volilna komisija)
(1) Volilna komisija vodi kandidacijske postopke in volitve za organe, ki se izvolijo na skupščini PZS. Volilna komisija je pri svojem delu
samostojna in deluje na podlagi statuta in poslovnika skupščine PZS.
(2) Volilna komisijo sestavljajo trije člani ter prvi, drugi in tretji namestnik, ki so izvoljeni na skupščini praviloma eno leto pred rednimi
volitvami. Mandat traja 4 leta. Vodjo volilne komisije izvolijo člani komisije izmed sebe.
(3) Članom volilne komisije preneha mandat, če kandidirajo za voljene funkcije v pristojnosti volilne komisije. Nadomestijo jih namestniki
po vrstnem redu.
47. člen (volitve)
(1) Volitve organov PZS so praviloma tajne. Skupščina PZS lahko sprejme sklep, da so volitve javne, razen za predsednika PZS.
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48. člen (volitve predsednika PZS in podpredsednikov PZS)
(1) Kandidat za predsednika PZS ob vložitvi kandidature predloži:
a) predlog programskih smernic in
b) v roku sedmih (7) dni po koncu kandidacijskega postopka listo kandidatov za podpredsednike PZS.
(2) Za predsednika PZS lahko kandidira polnoletni član društva, ki:
a) ima vsaj visokošolsko izobrazbo,
b) je v zadnjih petih (5) letih vsaj dve (2) leti opravljal naloge predsednika društva ali ima vsaj štiri (4) leta vodstvenih izkušenj pri delu
organov PZS in
c) govori angleški jezik ali katerega od jezikov drugih alpskih držav.
(3) Za podpredsednika PZS lahko kandidira polnoletni član društva, ki:
a) ima vsaj visokošolsko izobrazbo,
b) je v zadnjih petih (5) letih vsaj dve (2) leti opravljal naloge predsednika društva ali ima vsaj štiri (4) leta  izkušenj pri delu organov PZS in
c) govori angleški jezik ali katerega od jezikov drugih alpskih držav.
Kandidat za podpredsednika, ki ima dolgoletne (najmanj 5-letne) vodstvene izkušnje pri delu organov PZS, ima lahko nižjo izobrazbo
od tiste, ki je določena v prejšnjem odstavku.
(4) Volitve predsednika in podpredsednikov PZS se opravijo na podlagi enotne liste. Glasuje se o celotni listi. Izvoljena je lista, ki dobi
večino glasov prisotnih delegatov.
(5) Predsednik PZS je lahko izvoljen največ dvakrat zapored.
49. člen (volitve članov UO PZS)
(1) Izvoljeni so tisti kandidati UO PZS, ki so dobili največje število glasov, vendar najmanj eno četrtino glasov prisotnih delegatov. V kolikor na ta način ni izvoljeno potrebno število članov UO PZS, se volitve ponovijo s kandidati, ki niso prejeli za izvolitev potrebnega števila
glasov. Če izvoljeni član UO PZS odstopi ali mu preneha funkcija, postane član UO PZS naslednji kandidat, ki je dobil največje število
glasov, vendar ne manj od ene četrtine prisotnih delegatov.
50. člen (volitve članov NO PZS)
(1) Za predsednika in člane NO PZS so izvoljeni kandidati, ki so prijeli večino glasov prisotnih delegatov.
51. člen (dopolnjevanje letnega vsebinskega dela programa PZS)
(1) Dopolnjevanje letnega vsebinskega programa PZS lahko poteka sproti z odločitvijo predsedstva PZS in soglasjem UO PZS na prvi
naslednji redni seji, če so za ta del programa na voljo finančna sredstva.
52. člen (sklic upravnega odbora in odločanje)
(1) UO PZS skliče predsednik PZS vsaj štirikrat na leto in vsaj štirinajst (14) dni pred dnevom seje.
(2) Ob sklicu pošlje predsednik PZS gradivo, izjemoma je lahko gradivo na voljo šele sedem (7) dni pred sklicem.
(3) UO PZS veljavno odloča, če je pred glasovanjem navzočih vsaj polovica članov. Odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje več kakor polovica
navzočih članov.
I. PREMOŽENJE IN POSLOVANJE PZS

53. člen (vrste premoženja)
(1) PZS ima:
a) neopredmeteno premoženje: blagovne znamke, avtorske, materialne in moralne pravice na stvareh, izdelkih ter kulturno-umetniških
delih, znanje iz dejavnosti PZS,
b) opredmeteno premoženje: nepremična in premična osnovna sredstva,
c) naložbene nepremičnine: solastniški deleži na stavbah, zemljiščih in drugih premičninah in nepremičninah,
d) dolgoročne finančne naložbe: solastniški deleži v družbah, ustanoviteljski deleži v ustanovah, vrednostni papirji in drugi finančni instrumenti.
54. člen (viri premoženja)
(1) PZS pridobiva vire premoženja s/z:
a) članarino društev in posameznikov,
b) prostovoljnim delom,
c) prispevki za vodenje tekmovanj,
d) dotacijami in donacijami,
e) prijavami na javne razpise in pozive za črpanje javnih sredstev,
f) zapuščinami, darili in volili,
g) pridobitno dejavnostjo PZS iz 14. člena tega statuta in
h) drugimi viri.
55. člen (upravljanje premoženja)
(1) PZS upravlja s premoženjem po načelu dobrega gospodarja.
(2) Premoženje PZS je nerazdelno in si ga društva ne morejo razdeliti med seboj.
(3) Ustvarjeni presežek prihodkov nad odhodki iz vseh dejavnosti in drugih virov premoženja se uporabi izključno za uresničevanje ciljev
in izvajanje nalog PZS.
(4) S premoženjem PZS upravlja UO PZS na podlagi načrta upravljanja s posameznimi vrstami premoženja (v nadaljevanju: načrt upravljanja).
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(5) V primeru prenehanja delovanja društva, v katerem ima PZS premoženje, in v skladu s temeljnim aktom tega društva njegovo premoženje preide v lastništvo pravnega naslednika oz. drugega društva, ki je član PZS, PZS pa obdrži svoje premoženje tudi v tem društvu.
(6) PZS in društva zagotavljajo, da nepremičnine v njihovi lasti trajno služijo namenu planinstva. V ta namen si PZS na nepremičninah, ki
so v solastnini PZS in posameznega društva, izgovori pravico prepovedi odtujitve na solastniškem deležu društva. PZS lahko poda soglasje
k prodaji solastninskega deleža društva na nepremičnini, v kolikor se kupnina nameni vzdrževanju ali novogradnji drugih planinskih
objektov v lasti PZS ali društev, ki so člani PZS oziroma se razporedi v namenski sklad v okviru PZS, ki je vključen v finančni načrt PZS.
56. člen (finančno in materialno poslovanje)
(1) PZS izvaja finančno in materialno poslovanje v skladu z računovodskim standardom za društva in pravilnikom o finančnem in materialnem poslovanju PZS, ki ga sprejme skupščina PZS.
(2) Finančno in materialno poslovanje PZS vodi strokovna služba.
J. REŠEVANJE SPOROV

57. člen (arbitraža)
(1) Spori med PZS in društvi ter spori v organih PZS in strokovni službi se rešujejo sporazumno. Če sporazumna rešitev ni dosežena, obe
strani v roku enega leta od sprejetja dokončne odločitve, ki so bile sprejete v nasprotju s tem statutom ali zakonom, določita arbitražo, tako
da vsaka imenuje po enega arbitra, skupaj pa izberejo tretjega člana – predsednika arbitraže.
(2) Arbitraža si določi pravila postopka.
(3) Odločitev arbitraže je dokončna.
(4) Izpodbijanje odločitve organov PZS pred sodiščem ni dopustna, če pred tem ni bila izkoriščena možnost arbitraže.
K. GENERALNI SEKRETAR IN STROKOVNA SLUŽBA
58. člen (generalni sekretar)
(1) GS je vodja strokovne službe in je za svoje delo odgovoren predsedniku PZS in UO PZS.
(2) Mandatna doba GS je štiri leta oz. do prenehanja mandata predsednika PZS, ki ga je imenoval. Po izteku te dobe je lahko GS znova imenovan.
(3) Ob koncu mandata oz. po izvolitvi novega predsednika PZS opravlja GS svoje naloge kot vršilec dolžnosti do imenovanja novega GS.
59. člen (naloge GS)
(1) GS:
a) vodi in organizira strokovno službo,
b) v okviru svojih pristojnosti odgovarja za zakonito poslovanje PZS,
c) skrbi za operativno izvajanje nalog po sklepu predsedstva PZS in UO PZS,
d) pripravlja gradivo in stalno sodeluje na skupščini, sejah UO PZS in predsedstva PZS brez glasovalne pravice.
60. člen (strokovna služba)
(1) Strokovna služba opravlja strokovna, administrativna in tehnična dela za organe PZS ter skrbi za centralni imenik iz e) vrstice prvega
odstavka 19. člena tega statuta.
(2) UO PZS daje soglasje k sistemizaciji delovnih mest v strokovni službi (v nadaljevanju: sistemizacija), delovna razmerja delavcev strokovne službe pa se uredijo v skladu s predpisi in splošnimi akti PZS
(3) Strokovna služba ima vzpostavljeno učno središče.
(4) Strokovni sodelavci v učnem središču morajo imeti poleg ustrezne splošne izobrazbe, ki jo določa sistemizacija delovnih mest v strokovni službi, tudi ustrezno planinsko usposobljenost strokovnega delavca 2 v športu, ki si jo pridobi najpozneje v treh letih po zaposlitvi,
ali usposobljenost strokovnega delavca 1 v športu in 10 let delovnih izkušenj na področju, ki ga zajema delovno mesto.
(5) Strokovni delavci v učnem središču so po položaju člani izvršnega odbora komisije, za katero izvajajo strokovna dela, vendar brez glasovalne pravice.
(6) Strokovna služba odgovarja na prejete zadeve iz njenega ožjega področja dejavnosti praviloma v sedmih dneh od prejema zadeve.
(7) PZS zagotavlja in ohranja zdrava in varna delovna mesta in spodbuja zdrav življenjski slog zaposlenih.
L. JAVNOST DELA IN INFORMIRANJE

61. člen (javnost dela)
(1) Delo PZS je javno.
(2) Javnost dela je zagotovljena s tem, da so seje organov PZS javne. Javnosti so lahko izključene le pri obravnavanju vsebin, ki jih je predsedstvo PZS ali UO PZS označilo s stopnjo zaupnosti.
(3) PZS obvešča javnosti v glasilih PZS in s spletnim mestom. Delovanje glasil je urejeno s  smernicami planinskih medijev in sodelovanja
z javnostmi, ki jih na predlog OZI sprejme UO PZS.
62. člen (glasila PZS)
(1) Uradno glasilo PZS so Obvestila PZS.
(2) Planinski vestnik, ustanovljen leta 1895, je kulturno, strokovno in poljudnoznanstveno glasilo PZS.
M. SLOVENSKI PLANINSKI MUZEJ
63. člen (Slovenski planinski muzej)
(1) PZS je soustanoviteljica Slovenskega planinskega muzeja (v nadaljevanju: SPM). Upravljavske pravice PZS izvršuje z imenovanjem
predstavnikov v organe upravljanja SPM.
(2) SPM hrani predmete, dokumente, fotografije ter drugo muzejsko in arhivsko gradivo, ki je sestavni del nacionalne planinske muzejske zbirke.
(3) PZS finančno podpira delovanje in razvoj SPM na podlagi pogodbe.
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64. člen (prenos nalog PZS na SPM)
(1) PZS je deloma ali v celoti prenesla na SPM svoje naloge:
a) načrtno zbiranje, varovanje in predstavitev gradiva ter druge kulturne in duhovne dediščine iz dejavnosti društev in PZS, ki ima zgodovinsko vrednost in je pomembno za slovensko planinstvo,
b) organizacijo razstav, srečanj in dogodkov, ki promovirajo slovensko planinstvo in PZS.
N. RAZISKOVALNA DEJAVNOST

65. člen (raziskovalna dejavnost)
(1) PZS izvaja raziskovalno dejavnost, ki jo vodi, koordinira in izvaja raziskovalna skupina PZS.
(2) Raziskovalno dejavnost in delo raziskovalne skupine ureja pravilnik, ki ga sprejme UO PZS.
O. PRIZNANJA

66. člen (priznanja)
(1) PZS podeljuje društvom, posameznikom in drugim organizacijam, ki so močno pripomogle k pomenu ali razvoju planinske dejavnosti, priznanja:
a) za razvoj množičnega planinstva,
b) za življenjsko delo in za dolgoletno aktivno delo v planinski organizaciji,
c) za zasluge pri širjenju planinske ideje in
d) za izjemne dosežke, ki dvigajo ugled slovenskega planinstva doma in v tujini.
(2) Vrste priznanj in njihovo podelitev ureja pravilnik o priznanjih PZS.
(3) Posamezne komisije iz 34. člena in MDO PD iz 37. člena tega statuta podeljujejo vsako leto omejeno število samo najvišjih priznanj za
dolgoletne in izjemne dosežke na področju komisije oz. MDO PD. Evidenca podeljenih priznanj se vodi v evidenci PZS.
67. člen (častni član)
(1) Častni član je najvišje priznanje, ki ga lahko PZS podeli:
a) posamezniku iz društva, ki je že prejel svečano listino PZS,
b) nekdanjemu predsedniku PZS in
c) tujemu državljanu, predstavniku tuje države ali tuje organizacije za izjemne zasluge pri razvoju planinstva, uveljavljanju PZS in za
izjemna dejanja, vredna posebne časti.
(2) Sočasno ima lahko PZS največ osem (8) častnih članov. PZS podeli to priznanje praviloma na skupščini PZS.
P. PRENEHANJE DELOVANJA PZS

68. člen (prenehanje delovanja)
(1) PZS preneha obstajati po sklepu skupščine, po samem zakonu ali če postane število članov, ki jo sestavljajo, manjše od treh članov. O
prenehanju delovanja PZS in razdelitvi premoženja morata glasovati dve tretjini vseh delegatov. Glasovanje o prenehanju delovanja lahko
poteka samo v primeru, če je bilo to predvideno s sklicem skupščine.
(2) V sklepu o prenehanju skupščina določi društvo ali zvezo društev, zavod, ustanovo ali drugo nepridobitno pravno osebo s podobnimi
cilji, ki izpolnjuje pogoje za nevladno organizacijo, na katero se po poravnavi vseh obveznosti in po vračilu neporabljenih proračunskih
sredstev prenese premoženje PZS.
(3) Ob prenehanju delovanja PZS brez sklepa skupščine pripade njeno premoženje članom PZS po ključu, ki ga določi likvidacijska komisija,
sestavljena iz predstavnikov članov PZS.
R. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

69. člen (veljavnost statuta)
(1) Ta statut in njegove spremembe ter dopolnila začnejo veljati osem (8) dni po objavi na spletni strani PZS . Statut PZS se objavi v roku
tridesetih (30) dni po tistem, ko pristojni organ ugotovi, da je v skladu z zakonom, ki ureja društva.
70. člen (obvezna razlaga)
(1) Obvezno razlago posameznih členov Statuta PZS daje skupščina.
71. člen (sprememba statuta)
(1) Pobudo za spremembo ali dopolnitev statuta lahko da 5 % društev ali posamezni organ PZS.
(2) Postopek za začetek sprememb in dopolnitev statuta oz. za sprejem novega statuta se začne na podlagi sklepa UO PZS, v katerem tudi
imenuje delovno skupino za pripravo.
(3) Delovna skupina pripravi osnutek statuta in ga predloži Upravnemu odboru. Če Upravni odbor po razpravi predloženi osnutek statuta
sprejme, ga da v javno obravnavo. Po končani javni obravnavi Upravni odbor določi predlog sprememb in dopolnitev oz. predlog novega
statuta in ga predloži skupščini v obravnavo in sprejem.
72. člen (uskladitev s statutom)
(1) Vse pravne akte organov PZS in strokovne službe je treba uskladiti s tem statutom najpozneje do 31. 12. 2020
(2) Pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z določbami 55. člena tega statuta, uskladi do 31.12.2022.
(3) PZS vzpostavi enotni register nepremičnin iz 19. člena tega statuta do 31. 12. 2017.
(4) Strokovni delavci iz 4. odstavka 60. člena morajo ustrezno planinsko usposobljenost strokovnega delavca v športu pridobiti najpozneje
v treh letih od dne ustanovitve učnega središča v sistemizaciji delovnih mest.
Matej Planko, generalni sekretar PZS
										
OBVESTILA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE

Jože Rovan, predsednik PZS
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Na podlagi določb Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih
podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 10., 24. in 25. člena
Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo; ZVOP-1) in na podlagi drugega
odstavka 32. člena Statuta PZS, je Upravni odbor PZS na svoji 10. seji, dne 2.7.2020, sprejel:

PRAVILNIK PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE O VAROVANJU
OSEBNIH PODATKOV
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo zaupni podatki v okviru delovanja Planinski zvezi Slovenije (osebni podatki in zaupni podatki na podlagi 61. člena Statuta
PZS), notranja politika varstva osebnih podatkov zaposlenih, prostovoljcev, strokovnih kadrov in članov in v povezavi s tem pričakovana zasebnost in
varstvo osebnih podatkov in organizacijski, tehnični in logično-tehnični postopki in ukrepi za zavarovanje in varovanje zaupnih in osebnih podatkov
na Planinski zvezi Slovenije (v nadaljevanju: PZS), z namenom, da se prepreči slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihova
sprememba ali izguba, kakor tudi nepooblaščen dostop, obdelava, uporaba, spreminjanje in posredovanje osebnih in drugih zaupnih podatkov.
Zaposleni, zunanji sodelavci in prostovoljci PZS (v nadaljevanju: delavci), ki pri svojem delu obdelujejo in uporabljajo osebne in zaupne podatke,
morajo biti seznanjeni in spoštovati ta pravilnik, ki je pripravljen na podlagi Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27.
aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES,
nacionalnega zakona o varstvu osebnih podatkov, podzakonskih aktov.
V tem pravilniku uporabljeni nazivi delovnih mest oziroma delavcev so zapisani v moški slovnični obliki in so v skladu z namenom uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
2. člen
V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1. Osebni podatek je katerikoli podatek, ki se nanaša na posameznika, ne glede na obliko, v kateri je izražen.
2. Zaupni podatki po tem pravilniku so podatki, ki predstavljajo poslovno skrivnost in osebni podatki.
3. Posameznik je določena ali določljiva fizična oseba, na katero se nanaša osebni podatek. Fizična oseba je določljiva, če se jo lahko neposredno
ali posredno identificira, predvsem s sklicevanjem na identifikacijsko številko ali na enega ali več dejavnikov, ki so značilni za njeno fizično,
fiziološko, duševno, ekonomsko, kulturno, ali družbeno identiteto, pri čemer način identifikacije ne povzroča velikih stroškov, nesorazmerno
velikega napora ali ne zahteva veliko časa.
4. Zbirka osebnih podatkov je vsak strukturiran niz podatkov, ki vsebuje vsaj en osebni podatek, ki je dostopen na podlagi meril, ki omogočajo
uporabo ali združevanje podatkov, ne glede na to, ali je niz centraliziran, decentraliziran ali razpršen na funkcionalni ali geografski podlagi,
strukturiran niz podatkov je niz podatkov, ki je organiziran na takšen način, da določi ali omogoči določljivost posameznika.
5. Strukturiran niz podatkov je vsak niz podatkov, ki je organiziran na tak način, da določi ali omogoči določljivost posameznika.
6. Obdelava osebnih podatkov pomeni kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja na Zvezi z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano obdelani
ali ki so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis,
urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na
razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje; obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana (sredstva obdelave).
7. Upravljavec in/ali skupni upravljavec osebnih podatkov je fizična ali pravna oseba ali druga oseba javnega ali zasebnega sektorja, ki sama ali skupaj z
drugimi določa namene in sredstva obdelave osebnih podatkov oziroma oseba, določena z zakonom, ki določa tudi namene in sredstva obdelave.
7. Uporabnik osebnih podatkov je fizična ali pravna oseba ali druga oseba javnega ali zasebnega sektorja, ki se ji posredujejo ali razkrijejo osebni podatki.
8. Posebne vrste osebnih podatkov so osebni podatki, ki razkrivajo rasno ali etnično poreklo, politično mnenje, versko ali filozofsko prepričanje
ali članstvo v sindikatu, in obdelava genetskih podatkov, biometričnih podatkov za namene edinstvene identifikacije posameznika, podatkov
v zvezi z zdravjem ali podatkov v zvezi s posameznikovim spolnim življenjem ali spolno usmerjenostjo.
9. Nosilec podatkov je oprema, preko katere je mogoč dostop do zbirk osebnih podatkov, vse vrste sredstev, na katerih so zapisani ali posneti
podatki (listine, gradiva, spisi, računalniška oprema vključno z magnetnimi, optičnimi ali drugimi računalniškimi mediji, fotokopije, zvočno
in slikovno gradivo, mikrofilmi, naprave za prenos podatkov ipd.).
10. Obdelovalec je fizična ali pravna oseba, ki obdeluje osebne podatke v imenu in na račun upravljavca osebnih podatkov s področja obdelovanja
osebnih podatkov.
11. Pogodbeni podobdelovalec je pravna ali fizična oseba, ki ji pogodbeni obdelovalec ob soglasju upravljavca poveri določene od zaupanih nalog.
12. Poslovna skrivnost so podatki, ki so kot zaupni opredeljeni na podlagi drugega odstavka 61. člena Statuta PZS in podatki, za katere je očitno,
da bi PZS nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba.
3. člen
Opis zbirk osebnih podatkov, katerih skupna upravljavca sta Planinska zveza Slovenije in društva kot člani zveze, se vodi v evidenci dejavnosti
obdelav v skladu z določbami 30. člena Splošne uredbe.
V evidenco dejavnosti obdelave se vpisujejo naslednji podatki: naziv zbirke osebnih podatkov, vrste osebnih podatkov v zbirki, vir osebnih podatkov, pravni temelj za obdelavo osebnih podatkov, osebno ime in delovno mesto osebe, ki je odgovorna za določeno zbirko osebnih podatkov
ter nazivi delovnih mest oseb, ki lahko zaradi narave njihovega dela obdelujejo osebne podatke, rok hrambe, druge uporabnike osebnih podatkov
(morebitne pogodbene obdelovalce, zunanje sodelavce), ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov.
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Evidenco in njene spremembe pripravi Generalni sekretar PZS, sprejme pa Predsedstvo PZS
II. ZAUPNI PODATKI
4. člen
Za zaupne podatke na PZS se štejejo poslovne skrivnosti in osebni podatki.
Kot poslovna skrivnost se štejejo podatki, katere tako določi predsedstvo ali upravni odbor PZS na podlagi 61. člena Statuta PZS s pisnim sklepom
oziroma drugim aktom. Ne glede na to, se za poslovno skrivnost štejejo tudi podatki, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje
izvedela nepooblaščena oseba.
Za poslovno skrivnost se ne morejo določiti podatki, ki so po zakonu javni ali podatki o kršitvi zakona ali dobrih poslovnih običajev.
V primeru dvoma je delavec dolžan pred razkritjem od generalnega sekretarja PZS pridobiti informacijo, ali se posamezen podatek šteje za poslovno skrivnost.
Dolžnost varovanja poslovne skrivnosti velja za vse delavce , in sicer tudi še 2 leti po prenehanju funkcije oziroma delovnega ali pogodbenega razmerja.
5. člen
Podatkov, ki v skladu s prejšnjim členom tega pravilnika štejejo za poslovno skrivnost in osebnih podatkov, ni dovoljeno razkrivati oz. omogočiti
dostopa do njih ali jih posredovati nepooblaščenim tretjim osebam, razen če delavec za to predhodno pridobi pisno soglasje predsednika PZS.
6. člen
Delavci so dolžni o aktivnostih, ki so povezane z odkrivanjem ali nepooblaščenim uničenjem oziroma kakršnokoli zlorabo zaupnih podatkov,
zlonamerni ali nepooblaščeni uporabi, prilaščanju, spreminjanju ali poškodovanju, takoj obvestiti generalnega sekretarja PZS, sami pa poskušajo
takšno aktivnost preprečiti.
7. člen
Za izvajanje postopkov in ukrepov za varovanje zaupnih podatkov je odgovoren generalni sekretar PZS.
Nadzor nad izvajanjem postopkov in ukrepov, določenih s tem pravilnikom, opravlja predsednik PZS oziroma z njegove strani pooblaščena oseba.
8. člen
Vsak, ki obdeluje zaupne podatke, je dolžan izvajati v skladu s tem pravilnikom predpisane postopke in ukrepe za zavarovanje podatkov in varovati
podatke, za katere je izvedel oziroma bil z njimi seznanjen pri opravljanju svojega dela.
9. člen
Kršitev dolžnosti varovanja zaupnih podatkov v skladu z določili tega pravilnika šteje za hujšo kršitev obveznosti iz delovnega razmerja, zaradi katere lahko
delodajalec zaposlenemu redno iz krivdnega razloga ali v primeru kršitve, ki ima vse znake kaznivega dejanja, tudi izredno odpove pogodbo o zaposlitvi.
Za kršitev določil o varovanju zaupnih podatkov oziroma poslovne skrivnosti so zaposleni na PZS, lahko tudi disciplinsko odgovorni.
Poleg tega pa je vsak delavec dolžan PZS povrniti tudi vso škodo, ki bi mu nastala zaradi delavčeve kršitve varovanja zaupnih podatkov (poslovne
skrivnosti ali osebnih podatkov).
Pristojnost odločitve, katera sankcija se uporabi za kršitev varovanja zaupnih podatkov, je na strani g predsednika PZS in se presoja glede na težo
storjene kršitve oziroma posledice storjene kršitve ter ob upoštevanju eventualnih olajševalnih okoliščin posamezne kršitve.
Dolžnost varovanja poslovnih skrivnosti PZS velja za vse delavce tudi še 2 leti po prenehanju delovnega razmerja, pogodbenega razmerja ali dogovora o prostovoljstvu, iz kakršnegakoli razloga. Dolžnost varovanja osebnih podatkov velja za delavca neomejeno tudi po prenehanju delovnega
razmerja, pogodbenega razmerja ali dogovora o prostovoljstvu. Za zlorabo zaupnih podatkov ali nepooblaščeno oziroma nezakonito posredovanje
le teh tretjim osebam je delavec odškodninsko in kazensko odgovoren.
III. VAROVANJE PROSTOROV IN RAČUNALNIŠKE OPREME
10. člen
Zagotavljanje varnosti osebnih podatkov obsega organizacijske, tehnične in logično-tehnične postopke in ukrepe, s katerimi se varujejo osebni
podatki v skladu z Splošno uredbo, ZVOP-1 in nacionalnim predpisom, sprejetim za izvedbo Splošne uredbe, s katerimi se:
- varujejo prostori, oprema in sistemska programska oprema,
- varuje aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki,
- zagotavlja varnost posredovanja in prenosa osebnih podatkov,
- onemogoča nepooblaščenim osebam dostop do naprav, na katerih se obdelujejo osebni podatki in do njihovih zbirk.
11. člen
Prostori, v katerih se nahajajo nosilci zaupnih podatkov, strojna in programska oprema (varovani prostor), sodijo v kategorijo varovanih prostorov
in morajo biti zavarovani z ustreznimi organizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop
do podatkov. Pri PZS so to poslovni prostori na naslovu Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana.
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Ti prostori so varovani s fizičnimi in tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov in za katere velja naslednji režim:
1. Dostop v varovane prostore je mogoč le v rednem delovnem času, izven tega časa pa samo na podlagi dovoljenja generalnega sekretarja PZS.
2. Zaposleni v teh prostorih, morajo prostor vestno in skrbno nadzorovati in ob vsaki odsotnosti zakleniti.
3. Dostop osebam, ki niso zaposlene, je dovoljen le ob prisotnosti zaposlenih v teh prostorih.
4. Delavci nosilcev zaupnih podatkov ne smejo izpostavljati nevarnosti nenadzorovanega vpogleda ali iznosa.
5. Računalniki, na katerih se nahajajo zaupni podatki, morajo biti v času vsake odsotnosti delavca, zadolženega za delo z zaupnimi podatki, fizično
ali programsko zaklenjeni.
6. Delavci ne smejo puščati nosilcev zaupnih podatkov na mizah, kadar na delovnem mestu niso prisotni, ali jih drugače izpostavljati vpogledu
vanje nepooblaščenim osebam.
7. Nosilci zaupnih podatkov, ki se nahajajo izven zavarovanih prostorov (hodniki, skupni prostori), morajo biti stalno zaklenjeni.
8. V prostorih, v katere imajo vstop stranke oz. osebe, ki na PZS niso zaposlene, oziroma na PZS ne delajo, morajo biti nosilci podatkov in računalniški prikazovalniki nameščeni v času obdelave ali dela na njih tako, da je strankam oz. osebam, ki na PZS niso zaposlene oziroma na PZS
ne delajo, onemogočen vpogled vanje.
Ključi varovanih prostorov se uporabljajo in hranijo v skladu z navodilom generalnega sekretarja PZS. Ključi se ne puščajo v ključavnici v vratih
z zunanje strani.
Izven delovnega časa morajo biti omare in pisalne mize z nosilci osebnih podatkov zaklenjene, računalniki in druga strojna oprema izklopljeni
in fizično ali programsko zaklenjeni.
Posebne vrste osebnih podatkov se ne smejo hraniti izven varovanih prostorov.
12. člen
Obdelovanje osebnih podatkov iz zbirk osebnih podatkov je dovoljeno le v prostorih PZS oziroma s potrebno skrbnostjo, ki se od delavca zahteva
za zavarovanje in varstvo osebnih podatkov na delovnem mestu, tudi ob opravljanju dela na domu oziroma na terenu, pri čemer mora delavec
zagotoviti vse ustrezne ukrepe, ki preprečujejo in onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do teh podatkov.
13. člen
Posredovanje osebnih podatkov pooblaščenim zunanjim institucijam in drugim, ki izkažejo pravno podlago za pridobitev osebnih podatkov
(enega od pravnih temeljev iz 6/I člena Splošne uredbe), dovoli generalni sekretar PZS.
14. člen
Vzdrževanje in popravila strojne računalniške in druge opreme so dovoljena samo z vednostjo in odobritvijo generalnega sekretarja PZS ali z
njegove strani pooblaščene osebe, izvajajo pa ga lahko samo za to pooblaščeni servisi in vzdrževalci, ki imajo s PZS sklenjeno ustrezno pogodbo
o servisiranju in vzdrževanju računalniške oz. strojne opreme - pogodbeni obdelovalci, če pride pri njihovem delu tudi do obdelave osebnih
podatkov.
15. člen
Vzdrževalci prostorov, strojne in programske opreme, obiskovalci, poslovni partnerji in druge osebe se smejo gibati v varovanih prostorih samo
z vednostjo in ob prisotnosti generalnega sekretarja PZS oziroma pooblaščene osebe.
Zaposleni in poslovni partnerji, kot so čistilke, varnostniki in tehnično-vzdrževalni delavci, se lahko izven delovnega časa gibljejo samo v tistih
varovanih prostorih, kjer je onemogočen vpogled v zaupne podatke (nosilci podatkov so zaklenjeni, na mizah ni nobene dokumentacije, ki bi
vsebovala zaupne ali osebne podatke, računalniki in druga strojna oprema so izklopljeni ali kako drugače fizično ali programsko zaklenjeni).
IV. VAROVANJE SISTEMSKE IN APLIKATIVNE PROGRAMSKE IN RAČUNALNIŠKE OPREME TER PODATKOV, KI SE OBDELUJEJO Z RAČUNALNIŠKO OPREMO
16. člen
Dostop do programske opreme mora biti varovan tako, da omogoča dostop samo za to vnaprej določenim dealvcem ali pravnim ali fizičnim
osebam, ki v skladu s pogodbo opravljajo dogovorjene storitve, pri katerih je potrebna obdelava osebnih podatkov.
17. člen
Popravljanje, spreminjanje in dopolnjevanje sistemske ali aplikativne programske opreme je dovoljeno samo na podlagi odobritve generalnega
sekretarja PZS oz. pooblaščene osebe, izvajajo pa ga lahko samo za to pooblaščeni servisi in organizacije in posamezniki, ki imajo s PZS sklenjeno
ustrezno pogodbo. Izvajalci morajo spremembe in dopolnitve sistemske in aplikativne programske opreme ustrezno dokumentirati.
18. člen
Za shranjevanje in varovanje aplikativne programske opreme veljajo enaka določila, kot za ostale podatke iz tega pravilnika.
Delavci, pooblaščeni za obdelavo in ravnanje z osebnimi podatki na računalniku, morajo skrbeti, da se v primeru servisiranja, popravila, spreminjanja ali dopolnjevanja sistemske oziroma aplikativne programske opreme ob morebitnem kopiranju osebnih podatkov, po prenehanju
potrebe po kopiji, kopija uniči, enako tudi drugi, za lažje delo pripravljeni delovni pripomočki (kot so excel tabele z uvoženimi osebni podatki
iz zbirke ipd).
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19. člen
Vsebina diskov mrežnega strežnika in lokalnih delovnih postaj, kjer se nahajajo pomembni podatki, se redno preverja glede na prisotnost računalniških virusov. Ob pojavu računalniškega virusa se tega nemudoma (čimprej) odpravi s pomočjo strokovne službe na PZS oziroma zunanjega
sodelavca, obenem pa se ugotovi vzrok pojava virusa v računalniškem informacijskem sistemu.
Vsi osebni podatki in programska oprema, ki so namenjeni uporabi v računalniškem informacijskem sistemu in prispejo na PZS na medijih, za
prenos računalniških podatkov ali preko telekomunikacijskih kanalov, morajo biti pred uporabo preverjeni glede prisotnosti računalniških virusov.
20. člen
Nihče ne sme instalirati programske opreme brez vednosti generalnega sekretarja PZS oz. osebe, zadolžene za delovanje računalniškega informacijskega sistema.
21. člen
Dostop do osebnih podatkov preko aplikativne programske opreme se varuje s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov
programov in podatkov, za osebe s posebnimi pooblastili (predsednik, generalni sekretar, skrbnik aplikacij …) se varuje tudi s certifikati. Sistem
gesel pa mora omogočati tudi možnost naknadnega ugotavljanja, kdaj so bili posamezni osebni podatki vnešeni v zbirko podatkov, uporabljeni
ali kako drugače obdelovani in s strani koga.
Generalni sekretar PZS določi režim dodeljevanja, hranjenja in spreminjanja gesel.
22. člen
Za potrebe restavriranja računalniškega sistema ob okvarah in ob drugih izjemnih situacijah se zagotavlja redna izdelava kopij vsebine mrežnega
strežnika in lokalnih postaj, kjer se nahajajo vsebine zbirk osebnih podatkov.
Takšne kopije vsebine oziroma delov zbirk ali zbirk osebnih podatkov se hranijo ločeno na ustreznih medijih, ti pa na za to določenih mestih,
ki morajo biti ognjevarna, zavarovana proti poplavam in elektromagnetnim motnjam, v okviru predpisanih klimatskih pogojev ter zaklenjena.
V. STORITVE, KI JIH OPRAVLJAJO ZUNANJE PRAVNE ALI FIZIČNE OSEBE
23. člen
Z vsako zunanjo pravno ali fizično osebo, ki opravlja posamezna opravila na PZS z obdelovanjem osebnih podatkov - zbiranjem, shranjevanjem, posredovanjem ali drugačno obdelavo osebnih podatkov za PZS in je registrirana za opravljanje takšne dejavnosti (obdelovalec), se
sklene pisna pogodba, predvidena v 28. členu Splošne uredbe. V takšni pogodbi morajo biti predpisani tudi pogoji in ukrepi za zagotovitev
varnosti osebnih podatkov, zagotavljanje njihove celovitosti in avtentičnosti ves čas obdelave. Obdelovalci so tudi zunanji sodelavci, ki vzdržujejo strojno in programsko opremo ter izdelujejo in instalirajo novo strojno ali programsko opremo, kolikor imajo pri svojem delu dostop
do osebnih podatkov.
Zunanje pravne ali fizične osebe smejo opravljati storitve obdelave osebnih podatkov samo v okviru pooblastil PZS in osebnih podatkov ne smejo
obdelovati za noben drug namen.
Pooblaščena pravna ali fizična oseba, ki za PZS opravlja dogovorjene storitve izven prostorov upravljavca, mora imeti vsaj enako strog način
zagotavljanja varnosti osebnih podatkov, kakor ga predvideva ta pravilnik.
24. člen
Obdelovalec sme določene aktivnosti na PZS z osebnimi podatki, ki mu jih je zaupala PZS, prepustiti v pod-obdelavo enemu ali večim izvajalcem
le ob predhodnem pisnem soglasju PZS.
Če PZS ocenjuje, da nameravani pod-obdelovalec ne uživa njenega zaupanja, soglasje odkloni.
VI. POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV ZAPOSLENIH
25. člen
Delavec, ki je zadolžen za sprejem in evidence pošte na PZS, odpira in pregleduje vse poštne pošiljke in pošiljke, ki na drug način prispejo na PZS
– prinesejo jih stranke ali kurirji, razen pošiljk iz 2. in 3. odstavka tega člena.
Delavec, ki je zadolžen za sprejem in evidence pošte, ne odpira tistih pisemskih pošiljk, ki so naslovljene na drug organ ali organizacijo in so
pomotoma dostavljena na PZS.
Delavec, ki je zadolžen za sprejem in evidence pošte, ne sme odpirati pošiljk, naslovljenih na delavca, na katerih je na ovojnici navedeno, da se
vročijo osebno naslovniku ali iz označbe na ovojnici izhaja, da se nanašajo na natečaj ali razpis.
26. člen
Elektronska pošta, računalnik (prenosni in stacionarni), tablice, mobilni telefon in druge elektronske naprave, ki jih delavcu za potrebe opravljanja
dela dodeli PZS, se uporabljajo v službene namene. V omejenem obsegu in razumnih mejah se lahko elektronska pošta in računalnik ter telefon
uporabljata tudi v zasebne namene delavcev, pri čemer so se uporabniki dolžni v smislu skrbi za ugled PZS izogibati pošiljanju elektronskih sporočil
z neprimerno in žaljivo vsebino ter ločeno hraniti svoje datoteke, na način, da niso predmet varnostnega kopiranja s strani PZS.
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V računalnik (delovno postajo), drugo tehnično sredstvo (na primer mobilni telefon), dano v uporabo s strani PZS, ali v elektronsko pošto delavca,
ki je angažiran bodisi na podlagi pogodbe o zaposlitvi bodisi na drugem pogodbenem temelju (v nadaljevanju: uporabnik opreme), sme PZS poseči
le v izjemnih primerih, opredeljenih v tem pravilniku, in sicer v primeru nepričakovane, nenadne in dalj časa trajajoče ali trajne odsotnosti uporabnika opreme, na primer v primeru odpovedi delovnega razmerja s strani zaposlenega brez odpovednega roka, v primeru odpovedi delovnega
razmerja iz krivdnih razlogov zaradi neopravičene odsotnosti, v primeru, da zaradi svojega zdravstvenega stanja uporabnik ni sposoben izraziti
svoje volje, pa takšno stanje traja dlje časa ali se upravičeno domneva, da bo trajalo dlje časa, smrt uporabnika in podobni izredni primeri, kadar:
- je to nujno potrebno za izpolnitev zakonskih obveznosti PZS;
- je to nujno in neogibno potrebno za izpolnitev pogodbenih obveznosti PZS, katerih neizpolnitev ali izpolnitev z zamudo bi za PZS pomenila
izgubo ugleda ali nastanek premoženjske škode.
Uporabnika opreme se pred posegom v njegov računalnik (delovno postajo), drugo tehnično sredstvo ali elektronsko pošto pozove k prostovoljni
predložitvi gesel in/ali potrebnih dokumentov ter se mu za izpolnitev zahteve postavi primeren rok. Tako v primeru prostovoljnega posredovanja
dostopnih gesel, kot tudi v primeru, da se uporabnik na poziv PZS ne odzove ali ga zavrne, se vstop v računalnik (delovno postajo), drugo tehnično sredstvo ali elektronsko pošto opravi s strani osebe, ki jo imenuje predsednik PZS, delavcu/uporabniku pa se omogoči, da dejanju osebno
prisostvuje, tako da se ga obvesti o kraju in času dejanja, razen če to iz objektivnih razlogov ni mogoče ali če delavec s svojim ravnanjem očitno
onemogoča vstop.
O vsakem vstopu v računalnik, drugo tehnično sredstvo in/ali elektronsko pošto po tem členu se vodi dokumentacija, ki vsebuje najmanj:
- obrazložen razlog za dopustnost vstopa,
- zapisnik o vstopu v računalnik ali elektronsko pošto z morebitnimi pripombami delavca, če je ta navzoč,
- navedbo prisotnih oseb (vsaj dveh),
- seznam oziroma izpis pridobljenih podatkov.
Šteje se, da je o namenu uporabe elektronske pošte in ostale programske opreme, ki jo uporabniku za namene opravljanja dela nudi PZS, ter o
možnostih nadzora po določbah tega člena tega pravilnika uporabnik predhodno obveščen, ko mu PZS izroči izvod tega pravilnika, ga javno objavi
ali mu ga pošlje na e-naslov, ki ga delavcu/uporabniku zagotovi PZS, ali ga za namen komunikacije z PZS posreduje uporabnik sam.
27. člen
Vpogled v telefonske prometne podatke mobilnih naročniških številk v lasti PZS in uporabi posameznega uporabnika, lahko od operaterjev
telekomunikacijskih storitev zahteva le predsednik PZS ali od njega pooblaščena oseba in le v primeru spora med uporabnikom in PZS o višini
stroškov porabe za sporno mobilno naročniško številko za določeno obračunsko obdobje, pri čemer to stori skladno z določili Zakona o elektronskih komunikacijah in nikakor ne sme preverjati identitete oziroma lastništva klicanih ali klicočih številk, razen kadar bi to zaradi ugotavljanja,
ali so bili klici opravljeni v službene namene, zahteval delavec/uporabnik sam.
PZS mobilnim napravam v njeni lasti in uporabi posameznega uporabnika ne sme slediti in v ta namen v svoje mobilne naprave ne sme namestiti
naprave oziroma aplikacije za sledenje uporabniku.
28. člen
Ob prenehanju delavnega razmerja je delavec PZS dolžan vrniti službeni računalnik, drugo tehnično sredstvo in/ali službeni mobilni telefon, ki
ga je uporabljal v službene namene, pri čemer mora pred vrnitvijo delavec sam poskrbeti, da so s službenih računalniških, tehničnih in mobilnih
naprav očiščene oziroma izbrisane vse njegove zasebne vsebine, službene pa ohranjene v celoti.
29. člen
Delavec lahko za namene opravljanja dela poleg službene opreme in naprav v lasti PZS uporablja svoje zasebne računalnike in/ali mobilne telefone
in druge tehnične naprave, z ustreznim nivojem varnosti.
V primeru prenehanja delovnega razmerja je delavec dolžan z zasebnih računalnikov in/ali mobilnih telefonov ali drugih naprav (tudi USB ključev
ipd.), ki jih je v soglasju z delodajalcem uporabljal za službene namene, izbrisati vse osebne podatke, ki so bili preneseni s službenega omrežja, in
vse datoteke, ki jih je zaposleni uporabljal v službene namene, ne glede na to, ali vsebujejo osebne podatke.
VII. POSREDOVANJE ZAUPNIH PODATKOV
30. člen
Zaupne podatke je dovoljeno posredovati in prenašati z informacijskimi, telekomunikacijskimi in drugimi sredstvi le ob izvajanju postopkov in
ukrepov, ki nepooblaščenim osebam preprečujejo prilaščanje ali uničenje podatkov ter neupravičeno seznanjanje z njihovo vsebino.
Ovojnica, v kateri se posredujejo zaupni podatki, mora biti izdelana na takšen način, da ne omogoča, da bi bila ob normalni svetlobi ali pri osvetlitvi
ovojnic z običajno lučjo vidna vsebina ovojnice.
31. člen
Zaupne podatke, ki se prenašajo po komunikacijskih kanalih ali fizično na računalniških medijih, je potrebno zaščititi s ustreznimi standardiziranimi kriptografskimi metodami tako, da je zagotovljena njihova nečitljivost oziroma neprepoznavnost med prenosom, ali zavarovano z gesli.
VIII. BRISANJE ZAUPNIH PODATKOV
32. člen
Po preteku roka hranjenja se osebni podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, razen če zakon ali drug predpis ne določa drugače.
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Osebni podatki, ki se obdelujejo na podlagi privolitve, se izbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo najkasneje 15. dan po prejemu preklica.
33. člen
Za brisanje podatkov z nosilcev podatkov se uporabi takšna metoda brisanja, da je nemogoča restavracija vseh ali dela brisanih podatkov.
Podatki na klasičnih medijih (listine, kartoteke, register, seznam,...) se uničijo na način, ki onemogoča branje vseh ali dela uničenih podatkov.
Na enak način se uničuje pomožno gradivo (npr. matrice, izračune in grafikone, skice, poskusne oziroma neuspešne izpise ipd.).
Prepovedano je odmetavati odpadne nosilce zaupnih podatkov v koše za smeti.
Pri prenosu nosilcev zaupnih podatkov na mesto uničenja je potrebno zagotoviti ustrezno zavarovanje tudi v času prenosa/prevoza.
O prenos nosilcev podatkov na mesto uničenja ter uničevanje nosilcev zaupnih podatkov se sestavi ustrezen zapisnik.
IX. UKREPANJE OB SUMU NEPOOBLAŠČENEGA DOSTOPA
34. člen
Vsi delavci so dolžni izvajati ukrepe za preprečevanje zlorabe osebnih podatkov in morajo z osebnimi podatki, s katerimi se seznanijo pri svojem
delu, ravnati odgovorno, vestno in skrbno.
Delavci so dolžni o aktivnostih, ki so povezane z odkrivanjem ali nepooblaščenim uničenjem zaupnih in osebnih podatkov, zlonamerni ali nepooblaščeni uporabi, prilaščanju, spreminjanju ali poškodovanju, takoj obvestiti generalnega sekretarja PZS oziroma pooblaščeno osebo, sami
pa poskušajo takšno aktivnost preprečiti.
35. člen
PZS mora zoper tistega, ki je zlorabil osebne podatke ali je nepooblaščeno vdrl v zbirko osebnih podatkov, ustrezno ukrepati.
Za zlorabo osebnih podatkov se šteje vsaka uporaba osebnih podatkov, ki niso v skladu z nameni zbiranja, določenimi v zakonu, na podlagi katerega
se zbirajo, ali nameni določenimi v podpisanih dogovorih PZS.
36. člen
Za obveščanje Informacijskega pooblaščenca o kršitvah varstva osebnih podatkov po 33. členu Splošne uredbe je odgovoren generalni sekretar
PZS oziroma od njega pooblaščena oseba.
X. ODGOVORNOST ZA IZVAJANJE VARNOSTNIH UKREPOV IN POSTOPKOV
37. člen
Za izvajanje postopkov in ukrepov za zavarovanje zaupnih podatkov so odgovorni vsi delavci PZS.
Nadzor nad izvajanjem postopkov in ukrepov, določenih s tem pravilnikom, opravlja predsednik PZS oziroma od njega pooblaščena oseba.
38. člen
Pred nastopom dela na delovno mesto, voljeno funkcijo ali drugo obliko dela, kjer se obdelujejo osebni podatki, mora oseba podpisati posebno
izjavo, ki ga zavezuje k varovanju osebnih podatkov.
Iz podpisane izjave mora biti razvidno, da je podpisnik seznanjen z določbami tega pravilnika ter zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov,
izjava pa mora vsebovati tudi pouk o posledicah kršitve. Obveza varovanja podatkov ne preneha s prenehanjem delovnega razmerja, opravljanja
funkcije prostovoljskega dela ali druge oblike dela.
39. člen
Za kršitev določil tega pravilnika je oseba, ki ima dostop do zaupnih podatkov, lahko kazensko, odškodninsko in disciplinsko odgovorna oziroma
odgovorna na podlagi pogodbene obveznosti oziroma v skladu z določbami tega pravilnika.
XI. KONČNE DOLOČBE
		
40. člen
Ta pravilnik začne veljati z objavo na spletni strani PZS. S tem preneha veljati Pravilnik o varovanju osebnih podatkov, ki ga je UO PZS sprejel
11. 4. 2017.
Jože Rovan,
predsednik PZS
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Na podlagi   2 odstavka 12 . člena Statuta PZS je Upravni odbor PZS na predlog Odbora za usposabljanje in preventivo PZS., dne
15.5.2020  sprejel:

PRAVILNIK O LICENCIRANJU STROKOVNIH DELAVCEV
PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
1. člen
Ta pravilnik ureja področje licenciranja strokovnih delavcev Planinske zveze Slovenije. Pravilnik določa postopek in pogoje za izdajo ter
podaljšanje licenc za strokovne delavce v planinstvu.
2. člen
Veljavna licenca je pogoj za strokovno delo v okviru planinske organizacije.
3. člen
Licenca je izdana strokovnim delavcem pod naslednjimi pogoji:
- da imajo ustrezno izobrazbo športne smeri ali ustrezno strokovno usposobljenost,
- da so aktivni člani društva, ki je član PZS,
- da izpolnijo obveznosti iz programa izpopolnjevanja.
4. člen
Nosilec programov licenciranja znotraj PZS je Odbor za usposabljanje in preventivo (OUP PZS).
Izvajalec programov licenciranja znotraj PZS so posamezne komisije, izvajalke programov usposabljanj.
OUP opravlja v povezavi z licenciranjem zlasti naslednje naloge:
− potrjuje programe izpopolnjevanj na predlog posameznih komisij,
− vodi sezname strokovnih delavcev z licencami v informacijskem sistemu Naveza,
5. člen
Program izpopolnjevanja po predhodnem soglasju OUP PZS, sprejme pristojna komisija. Program izpopolnjevanja vsebuje podatke o
obsegu, vsebini, dodatnih pogojih za pristop, preverjanje znanja in priznavanje formalnih in neformalnih kompetenc.
Za uspešno končan program izpopolnjevanj je potrebna 100 % udeležba pri teoretičnem in praktičnem delu.
Termini izpopolnjevanj morajo biti objavljeni najkasneje do 31. 12. za naslednje leto. Objavljeni so na spletnih straneh Planinske zveze
Slovenije.
Za vsak program mora v tekočem letu razpisano vsaj eno izpopolnjevanje.
V primeru upravičenih razlogov lahko izvajalec programa razpiše dodatna izpopolnjevanja, ki pa morajo biti objavljena na spletni strani
vsaj 1 mesec ali več pred začetkom izpopolnjevanj.
Izvajanje izpopolnjevanj v okviru pristojnih komisij, lahko izvajajo predavatelji, ki izpolnjujejo pogoje po osnovnih programih usposabljanj.
Veljavnost licenc po posameznih programih:

6. člen

Program

Veljavnost licence v letih

Športno treniranje – planinstvo-alpinizem - 1. stopnja

4

Športno treniranje – planinstvo-alpinizem - 2. stopnja

4

Športno treniranje – planinstvo-športno plezanje - 1. stopnja

4

Športno treniranje – planinstvo-športno plezanje - 2. stopnja

4

Športno treniranje – planinstvo-tekmovalno turno smučanje - 1. stopnja

4

Športno treniranje – planinstvo-tekmovalno turno smučanje - 2. stopnja

4

Varuh gorske narave

4

Ostali neformalni programi usposabljanja PZS

4

Markacist PZS (A, B, C)

5

Inštruktor markacist PZS

5

Licenca je izdana za obdobje od 1. januarja do 31. decembra.
7. člen
Za doseganje oz. vzdrževanje ustreznega strokovnega nivoja lahko OUP PZS v sodelovanju s pristojno komisijo določi obvezne vsebine
izpopolnjevanja ter teoretično ali praktično preverjanje znanja, ki ga mora kandidat uspešno opraviti za podaljšanje licence.
8. člen
Po izpolnitvi obveznosti iz programa izpopolnjevanja, se strokovnemu delavcu izda potrdilo o licenci.
Kandidatu, ki je uspešno zaključil strokovno usposabljanje, se izda potrdilo o licenci za prvo licenčno obdobje.
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9. člen
V primeru, da iz razloga na strani PZS do 31. decembra niso podani pogoji za podaljšanje licence, se veljavnost licenc podaljša najmanj do
roka, ko so pogoji podani. Obdobje podaljšanja veljavnosti določi OUP PZS v dogovoru s pristojno komisijo.
10. člen
Za reševanje pritožb v primeru zavrnitve licence posamezniku je na prvi stopnji pristojna komisija. Na drugi stopnji je pristojen OUP PZS.
11. člen
Ta pravilnik stopi v veljavo v osmih dneh po objavi na spletni strani PZS.
Uroš Kuzman
Jože Rovan
vodja OUP PZS												predsednik PZS
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Na podlagi 3. odstavka 34. člena Statuta Planinske zveze Slovenije, je zbor turnih kolesarjev dne, 24.6.2020 sprejel in Upravni odbor PZS na svoji
10. seji, dne 2. 7, 2020 podal soglasje k spremenjenemu in dopolnjenemu Pravilniku komisije za turno kolesarstvo.

PRAVILNIK KOMISIJE
ZA TURNO KOLESARSTVO PZS
1. člen (opredelitev turnega kolesarstva)

(1) Turno kolesarstvo (v nadaljevanju: TK) je netekmovalna zvrst gorskega kolesarstva, ki se izvaja po dovoljenih poteh v naravnem okolju,
predvsem v gorskem svetu. Cilji turnega kolesarstva so ohranjanje in krepitev zdravja, izboljšanje telesne pripravljenosti, pristnejši stik z naravo,
spoznavanje novih krajev in druženje.
(2) Cilj Komisije za turno kolesarstvo (v nadaljevanju: KTK) PZS je med člani društev Planinske zveze Slovenije (v nadaljevanju: PZS) razširiti
turno kolesarstvo kot obliko gibanja po dovoljenih poteh v naravnem okolju. Turno kolesarska dejavnost se odvija v skladu s Priporočili turnim
kolesarjem, ki so sestavni del tega pravilnika.
2. člen (TK dejavnost v društvu)
(1) Turnokolesarska dejavnost v društvu obsega kolesarske ture, kolesarske tabore, predavateljsko dejavnost, promocijo kolesarstva, izvedbo
tečajev in usposabljanj, itd. Dejavnost je organizirana v turnokolesarskem ali drugem odseku društva.
(2) Odsek društva lahko postane član KTK PZS, če vsako leto izvede vsaj eno turnokolesarsko turo in ima vsaj enega usposobljenega TK vodnika
z licenco.
(3) Odsek društva vsako leto vsaj 21 dni pred zborom odda organizacijsko in vsebinsko poročilo o dejavnosti ter kontaktne podatke, na obrazcu,
ki ga sprejme izvršni odbor, ter si s tem podaljša članstvo v KTK.
3. člen (Zbor turnih kolesarjev)
(1) Zbor turnih kolesarjev (v nadaljevanju: zbor) je najvišji organ TK dejavnosti v PZS.
(2) Zbor sprejema in spreminja pravilnik komisije, voli izvršni odbor in načelnika, odloča o predlogu letnega vsebinskega in finančnega programa
ter poročila KTK PZS.
(3) Zbor skliče načelnik najmanj enkrat letno. Sklic zbora mora biti objavljen na spletnih straneh KTK PZS in poslan odsekom, ki so člani KTK
vsaj 30 dni pred datumom zbora. Načelnikom TKO se z vabilom pošlje gradivo, ki bo obravnavano na Zboru.
(4) Načelnik skliče zbor tudi v 30 dneh od podane zahteve več kot tretjine članov KTK ali na zahtevo Upravnega odbora PZS. Če načelnik v predpisanem roku ne skliče zbora, ga lahko skliče predlagatelj.
(5) Glasovalno pravico ima po en predstavnik člana KTK PZS. Predstavnik je praviloma načelnik turnokolesarskega ali drugega odseka, člana
KTK PZS, ki ga za zastopanje pooblasti odsek.
(6) Zbor je sklepčen, če je prisotna vsaj tretjina članov KTK PZS. Sklepi se sprejemajo z večino prisotnih.
(7) Zbor pri svojem delu smiselno uporablja Poslovnik o delu skupščine PZS.
(8) V kolikor je zbor nesklepčen, se Skupščini PZS v potrditev predložijo programi dela in poročila, kot so bila predlagana za potrditev na zboru.
4. člen (volitve)
(1) Volilni zbor se izvede vsake 4 leta, in sicer v istem letu kot redna volilna Skupščina PZS.
(2) Kandidacijski postopki za izvedbo volitev začnejo teči najprej šest mesecev in se zaključijo najmanj 45 dni pred iztekom mandata.
(3) Kandidate predlagajo odseki, ki so člani KTK PZS. Kandidati za načelnika pripravijo predlog programa dela.
(4) Volitve so javne. Zbor lahko določi, da so volitve tajne.
(5) Vsak delegat lahko posameznemu kandidatu nameni samo en glas. Delegat lahko voli največ toliko kandidatov, kot je razpisanih mest.
(6) Izvoljen je kandidat za načelnika, ki prejme večino glasov. Izvoljeni so tisti kandidati za člane izvršnega odbora KTK, ki prejmejo največ glasov,
glede na število mest v odboru.
5. člen (Izvršni odbor KTK PZS)
(1) Izvršni odbor KTK PZS je strokovni in izvršni organ dejavnosti turnega kolesarstva znotraj PZS.
(2) Izvršni odbor sestavlja od 7 do 10 članov. Mandat traja 4 leta.
(3) Izvršni odbor je sklepčen, kadar je prisotna večina vseh članov. Odbor si prizadeva za odločanje s soglasjem. Če soglasje ni mogoče, odloča z
večino navzočih članov.
6. člen (naloge Izvršnega odbora KTK PZS)
(1) Naloge Izvršnega odbora KTK PZS:
- zagotavlja organizacijske, vsebinske, strokovne in materialne pogoje za delovanje in razvoj TK kot oblike planinske dejavnosti,
- skrbi za povezovanje dejavnosti KTK s komisijami znotraj PZS, z meddruštvenimi odbori planinskih društev, s sorodnimi, strokovnimi in
raziskovalnimi organizacijami v Republiki Sloveniji in v tujini,
- skrbi za usklajenost programskih nalog s Statutom PZS, Častnim kodeksom slovenskih planincev, sklepi Skupščine PZS in UO PZS,
- razvija prostovoljno delo v PZS,
- pripravlja predlog dnevnega reda in gradivo ter izvršuje sklepe zbora,
- imenuje in razrešuje člane Strokovnega odbora KTK in predstavnike KTK PSZ v drugih organih PZS,
- s soglasjem predsedstva PZS imenuje in razrešuje predstavnike KTK PZS v strokovne organe drugih organizacij,
- pripravlja predloge vsebinskih in finančnih načrtov ter poročila o delu in finančna poročila za odločanje na zboru in nato na skupščini PZS,
- skrbi za neprekinjeno vzgojo za pravilno in varno kolesarjenje na dovoljenih poteh v naravnem okolju,
- s programi oziroma usposabljanji sodeluje pri razpisih za sofinanciranje, ki jih razpisujejo vladne in nevladne organizacije v Republiki Sloveniji
in drugod,
80

- sprejema akte s področja dela KTK PZS, ki so podrejeni temu pravilniku,
- daje mnenja in soglasja ostalim aktom PZS, ki urejajo turno kolesarstvo,
- daje predloge za priznanja PZS,
- potrjuje delovne programe Strokovnega odbora KTK PZS,
- sprejema predloge programov usposabljanj in jih daje v potrditev Odboru za usposabljanje in preventivo in sodeluje pri drugih nalogah organov
PZS s področja usposabljanja TK vodnikov PZS,
- sprejema usmeritve za delo TK vodnikov v PZS,
- potrjuje koledar ter vodstva usposabljanj TK vodnikov in drugih programov, ki jih izvaja KTK PZS,
- sprejema finančna in vsebinska poročila usposabljanj in KTK PZS,
- vodi register TK vodnikov,
- pripravlja predloge standardov in normativov za povračilo stroškov ter nadomestil, potrjuje vsebino stroškov in določa njihove upravičence,
- potrjuje nakup in izdelavo literature in drugih medijev s tematiko usposabljanj KTK PZS,
- sodeluje pri pripravi predloga opisa del in nalog strokovnega sodelavca KTK PZS,
- za generalnega sekretarja PZS pripravlja oceno strokovnega sodelavca KTK PZS v koledarskem letu,
- skrbi za vsebinsko ustrezno in ažurno vsebino domače spletne strani KTK PZS,
- organizira ali soorganizira turno kolesarske ture, kolesarske tabore, akcije urejanja poti namenjene tudi kolesarjem in druge aktivnosti,
- skrbi za propagiranje turnega kolesarjenja med planinci ter organizira predavanja s turnokolesarsko vsebino,
- skrbi za promocijo naravi prijaznega kolesarjenja,
- sodeluje pri aktivnostih za kolesarjem prijazno zakonodajo,
- vodi register TK odsekov društev in drugih društev v PZS, ki gojijo turno kolesarstvo.
7. člen (načelnik KTK PZS)
(1) Načelnik KTK PZS:
- vodi KTK PZS,
- sklicuje zbor in seje izvršnega odbora,
- nadzoruje izvajanje sklepov,
- sprejema odločitve o stvareh manjšega pomena in rešuje tekočo problematiko,
- odgovoren je za obveščanje s področja dela komisije znotraj planinske organizacije,
- predstavlja KTK PZS,
- redno sodeluje v delu predsedstva PZS, UO PZS in na Skupščini PZS,
- ima pooblastilo za izvajanje na skupščini sprejetega letnega vsebinskega in finančnega programa KTK PZS,
- odgovarja za namensko porabo finančnih sredstev.
(2) Načelnik izmed članov izvršnega odbora izbere namestnika, ki ga nadomešča v primeru odsotnosti. Izbiro namestnika z ugotovitvenim sklepom
potrdi Izvršni odbor KTK. Načelnik lahko izbiro namestnika kadarkoli prekliče.
8. člen (Strokovni odbor KTK PZS)
(1) Strokovni odbor KTK PZS skrbi za organizacijo tečajev in obnovitvenih usposabljanj za TK vodnike in za druga usposabljanja turnih kolesarjev,
za strokovno literaturo, ki se uporablja na usposabljanjih, za pripravo vsebin obvestil povezanih z aktivnostmi usposabljanja, za izmenjavo izkušenj
z drugimi organizacijami s področja kolesarstva in za izvajanje drugih aktivnosti znotraj KTK PZS.
(2) Strokovni odbor deluje v skladu s pravilnikom o programu usposabljanj, ki ga sprejme IO KTK.
(3) Strokovni odbor sestavljajo 3 člani, ki jih na predlog načelnika imenuje izvršni odbor.
(4) Članstvo v izvršnem odboru je nezdružljivo s članstvom v strokovnem odboru. Vodja strokovnega odbora je vabljen na seje izvršnega odbora.
9. člen (začasni odbori in delovne skupine)
Komisija lahko za posamezna področja dela oz. naloge ustanovi tudi druge začasne odbore in delovne skupine.
10. člen (Pravilnik o kršitvah, postopkih ugotavljanja in obravnavanje kršitev in Častno razsodišče TKV)
Zbor turnih kolesarjev, na predlog IO KTK, sprejme pravilnik kršitvah turnokolesarskih vodnikov, postopkih ugotavljanja kršitev in obravnavanje,
s katerim se ustanovi Častno razsodišče turnokolesarskih vodnikov PZS in predpiše način delovanja.
11. člen (priznanja)
Izvršni odbor lahko za dolgoletno aktivnost in posebne uspehe predlaga posameznike za priznanja PZS.
12. člen (TK vodnik)
(1) TK vodnik I in II sta strokovna delavca v športu na področju planinstva. Njihova vloga je vodenje kolesarskih tur po dovoljenih poteh v naravnem okolju, organizacijsko delo v društvih in skrb za usposabljanje članov društva za varno
kolesarjenje.
Dolžnosti TKV so:
• da skrbi za načrtovano, vsestransko varno, strokovno in vsebinsko bogato izvajanje vodniške dejavnosti, ki je v skladu z zakonodajo;
• odgovornost za razvoj pravilnega turnega kolesarstva, ki je v skladu s planinsko etiko in dobro javno podobo;
• da ima na turi s seboj vedno ustrezno opremo;
• da za vodenje v okviru PZS ne sprejema plačila;
• da aktivno sodeluje vsaj v eni od oblik celotnega PD;
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• da vsaj na štiri  leta pridobiva in obnavlja svoje vodniško znanje na izpopolnjevanjih KTK PZS;
• da vsako leto s poslanim poročilom o TK turah obnavlja svojo vodniško registracijo;
• da spodbuja k vpisu v PD nove člane;
• da s svojim delom uresničuje tudi širša programska načela PZS;
• 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 turnokolesarskih odsekov PD, pravili PD, Statutom PZS in Častnim kodeksom slovenskih planincev
ter ostalimi akti v okviru PZS, ki urejajo vodenje.
Pravice TKV PZS 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 TKV upravičen do zavarovanja za primer civilnopravne odškodninske odgovornosti pri vodenju,
kar za vse TKV PZS in pripravnike za TKV PZS 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.
13. člen (strokovni sodelavec PZS)
(1) Strokovni delavec nudi strokovno in administrativno-tehnični pomoč komisiji in sodeluje na sejah izvršnega odbora.
14. člen (končne odločbe)
(1) Ta pravilnik začne veljati z objavo na spletni strani PZS.
Atila Armentano,
načelnik Komisije za turno kolesarstvo PZS		
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Jože Rovan,
predsednik PZS

Na podlagi 8. člena Pravilnika o Komisije za turno kolesarstvo PZS je Zbor turnih kolesarjev, na predlog Izvršnega odbora
Komisije za turno kolesarjenje in Strokovnega obora KTK, dne 24. 6. 2020 sprejel Pravilnik o programu usposabljanj Komisije za turno
kolesarstvo PZS

PRAVILNIK O PROGRAMU USPOSABLJANJ
Komisije za turno kolesarstvo PZS
1. člen
Pravilnik o programu usposabljanj KTK je v skladu s Pravilnikom o licenciranju strokovnih delavcev Planinske zveze Slovenije in vsebuje
vse pogoje, ki so zajeti v Pravilniku o licenciranju strokovnih delavcev PZS (priloga 1).
2. člen
Postopek pridobitve strokovnega naziva Turno kolesarski vodnik I:
2.1.Kandidat mora ob prijavi izpolnjevati splošne pogoje za vpis v program usposabljanja TKV I: starost najmanj 18 let, najmanj IV. stopnja
šolske izobrazbe, tečaj prve pomoči v obsegu snovi, kot je opisana v učbeniku Planinska šola, članstvo v planinskem društvu, ki je član
PZS, ustrezna psihofizična kondicija, ki omogoča izvajanje vodniške aktivnosti, najmanj dvajset samostojnih kolesarskih tur, med
katerimi jih vsaj pet dosega zahtevnost S1/K2/G1 po DAV lestvici težavnosti*(priloga 2).
2.2.Po prijavi mora kandidat izpolniti posebne pogoje: uspešno opravljen teoretični sprejemni izpit in preizkusna tura.
2.3.Za uspešno dokončanje usposabljanja mora biti kandidat prisoten na celotnem programu in uspešno opraviti vse preizkuse in naloge
v okviru usposabljanja.
2.4.V treh mesecih po zaključku usposabljanja mora kot TKV pripravnik razpisati izpitno turo po navodilih, ki jih prejme ob zaključku
usposabljanja. Po uspešno izvedeni izpitni turi pod nadzorom mentorja prejme strokovni naziv turno kolesarski vodnik.
2.5.Poročilo o izpitni turi predstavi mentor mentorski komisiji na vsakoletnem Posvetu mentorjev ob zaključku leta. Vsa obravnavana
poročila se posredujejo strokovni službi KTK PZS, ki novega TKV I uvrsti na seznam licenciranih strokovnih kadrov PZS. Vsak TKV
I po uvrstitvi na seznam prejme številko licence, izkaznico in diplomo, praviloma do konca februarja naslednjega leta.
2.6.Naziv, ki ga posameznik pridobi z uspešnim zaključkom usposabljanja je vaditelj planinstvo-alpinizem (strokovni delavec 1 – alpinizem) (priloga 3).
2.7.Program v celoti obsega 160 ur. V tem so zajete predhodno pridobljene kompetence, obvezne vsebine po 6. členu ZŠPo-1 in posebne
vsebine programa 1. stopnje.
2.8.Kompetence, ki jih pridobi posameznik z uspešno zaključenim usposabljanjem:
• Sposobnost izvajanja programa Planinske šole in turnega kolesarjenja po smernicah, ki jih predpisuje Planinska zveza Slovenije
(teoretični in praktični del).
• Vodenje lahkih kopnih tur do gozdne meje po kategorizaciji Vodniške komisije Planinske zveze Slovenije v okviru turnokolesarskih izletov.
• Sposobnost ravnanja z ljudmi ter sposobnost dela v skupini:
- Sposobnosti uporabe ustreznih komunikacijskih veščin in terminologije na področju planinstva-alpinizem,
- sposobnost motiviranja vadečih,
- sposobnost vodenja skupine.
• Sposobnost nudenja prve pomoči.
• Poznavanje osnov zakonodaje na področju športa in planinstva-alpinizem.
• Poznavanje osnov varstva narave in etičnega kodeksa planinstva-alpinizem.
• Poznavanje smernic za samoizpopolnjevanje in samoizobraževanje na področju planinstva-alpinizem.
3. člen
Postopek pridobitve strokovnega naziva Turno kolesarski vodnik II:
3.1.Kandidat mora ob prijavi izpolnjevati splošne pogoje za vpis v program usposabljanja TKV II: najmanj IV. stopnja šolske izobrazbe,
članstvo v planinskem društvu, ki je član PZS, ustrezna psihofizična kondicija, ki omogoča izvajanje zahtevne, tudi večdnevne vodniške
dejavnosti.
3.2.Kandidat mora ob prijavi izpolnjevati posebne pogoje: veljavna licenca TKV I, najmanj deset vodenih kolesarskih tur v zadnjih treh
letih, vsaj pet tur zahtevnosti spusta S2/K2/G2 po DAV lestvici težavnosti*(priloga 2) v zadnjih treh letih, udeležba na najmanj treh
kombiniranih turah v zadnjih treh letih.
3.3.Kandidat mora za pridobitev naziva opraviti prakso, teoretične izpite pri vseh predmetih (obveznih in posebnih vsebin) ter praktične
izpite:
• Načrtovanje, izvedba in analiza akcij.
• Osebna in tehnična oprema.
• Gibanje in tehnika vodenja.
• Orientacija.
• Prva pomoč v gorah.
• Reševanje v gorah.
• Nevarnosti v gorah.
• Bivakiranje in taborjenje.
• Napredno znanje tehnike vožnje gorskega kolesa.
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3.4. Program v celoti obsega 105 ur. V programu so zajete obvezne vsebine po 6. členu ZŠPo-1 20 ur in posebne vsebine programa 2. stopnje
85 ur (vključeno priprava na izpitno turo in pridobljene predhodne kompetence).
3.5.TKV II pripravnik mora po zaključenem usposabljanju izvesti izpitno turo, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
• Dvodnevna kolesarska tura z najvišjo doseženo točko nad 1500mnv v Sloveniji ali enodnevna tura v tujini, obe težavnostni stopnji
S2/K2/G2.
• Minimalno število udeležencev ture je pet, TKV II pripravnik in pomočnik. Pomočnik je lahko TKV I z veljavno licenco.
• Spremstvo mentorja TKV II z veljavno licenco.
• Izpitna tura mora biti izvedena vsaj eno leto po končanem usposabljanju.
4. člen
Naziv Inštruktor turnega kolesarstva, lahko pridobi TKV II:
4.1.ki je najmanj dve leti sodeloval pri programih usposabljanja TKV I ali TKV II kot mentor pripravnikom TKV I ali TKV II in v treh
letih od pridobitve statusa mentorja pridobi naziv Vaditelj gorskega kolesarstva pri Kolesarski zvezi Slovenije,
4.2.ki je letno vsaj dvakrat mentor TKV pripravnikom,
4.3.ki se redno udeležuje skupnih izpopolnitvenih usposabljanj, ki jih organizira OUP PZS za inštruktorje planinske vzgoje, alpinistične
inštruktorje in inštruktorje športnega plezanja,
4.4.ki z udeležbo pri organizaciji obnovitvenih licenčnih seminarjev za TKV I in TKV II skrbi za posodobitev informacij posameznih
tem iz vodništva, turnega kolesarstva in planinstva. Pričakovana udeležba na obnovitvenih licenčnih seminarjih je vsaki dve leti. Z
udeležbo pri organizaciji se podaljša licenca Inštruktorja turnega kolesarstva.
4.5.Strokovni naziv Inštruktor turnega kolesarstva je trener planinstvo-alpinizem (strokovni delavec 2 – alpinizem) (priloga 3).
5. člen
Ta pravilnik začne veljati s sprejemom na seji IO KTK PZS in objavi na spletni strani PZS.
Blaž Šmid,
vodja SO za usposabljanje pri KTK PZS
Atila Armentano,
načelnik Komisije za turno kolesarstvo PZS		
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Jože Rovan,
predsednik PZS

Na podlagi 10. člena Pravilnika Komisije za turno kolesarstvo pri PZS je Zbor turnih kolesarjev, na predlog Izvršnega odbora Komisije za
turno kolesarjenje, dne 24. 6. 2020 sprejel Pravilnik o kršitvah, postopkih ugotavljanja in obravnavanje kršitev turnokolesarskih vodnikov
(v nadaljevanju TKV) kot strokovnega kadra PZS.

PRAVILNIK O KRŠITVAH, POSTOPKIH UGOTAVLJANJA
IN OBRAVNAVANJE KRŠITEV TURNOKOLESARSKIH
VODNIKOV KOT STROKOVNEGA KADRA PZS
1. člen
Pravilnik o kršitvah, postopkih ugotavljanja in obravnavanje kršitev TKV kot strokovnega kadra PZS (v nadaljevanju pravilnik) ustanavlja
Častno razsodišče turnokolesarskih vodnikov PZS v skladu z 10. členom Pravilnika Komisije za turno kolesarsko pri PZS.
2. člen
Častno razsodišče TKV Planinske zveze Slovenije (v nadaljevanju: Častno razsodišče TKV PZS) sestavljajo trije člani, ki se volijo na Zboru z
večino glasov prisotnih predstavnikov. Njihov mandat traja štiri leta.
Kandidati za člane Častnega razsodišča so vsi TKV z veljavno licenco in namanj neprekinjenim triletnim vodniškim stažem, razen članov IO
KTK in strokovnih odborov KTK. Člane Častnega razsodišča volijo vsi evidentirani delegati odsekov na Zboru turnih kolesarjev, vključno s
člani delovnih teles zbora.
Če se število članov med trajanjem mandata zmanjša, se popolni z liste voljenih članov, ki na zboru niso bili izvoljeni, in sicer po številu prejetih
glasov.
Predsednika in namestnika Častnega razsodišča TKV PZS izvolijo člani Častnega razsodišča TKV PZS med prisotnimi udeleženci Zbora z
večino glasov.
Častno razsodišče TKV PZS ima naslednje naloge:
• Obravnava prijavljene kršitve turnokolesarskih vodnikov Planinske zveze Slovenije v skladu z Statutom PZS, Pravilnikom KTK, Častnim
kodeksom slovenskih planincev ter presoja o strokovnih napakah turnokolesarskih vodnikov.
Za pravni temelj ugotavljanja kršitev poleg zgoraj navedenih veljavnih dokumentov Častno razsodišče smiselno uporablja tudi 12. člen Pravilnika KTK PZS.
• Izreka disciplinske ukrepe turnokolesarskim vodnikom Planinske zveze Slovenije v skladu s tem pravilnikom.
Častno razsodišče TKV PZS sprejema odločitve soglasno. Zasedanje Častnega razsodišča TKV PZS vodi njegov predsednik, v času njegove
odsotnosti pa njegov namestnik.
3. člen
Častno razsodišče sprejme pisno prijavo sporne dejavnosti TKV – domnevnega kršitelja. V prijavi mora biti naveden domnevni kršitelj, datum in
dejavnost, ki je prepoznana kot kršitev. Prijavitelj je lahko vsaka član društva ali samo društvo, ki je član PZS, ki je zaznala sporno dejavnost TKV.
4. člen
Častno razsodišče v 30 dneh po prejemu prijave skliče sejo, kjer se ugotovi, ali je bila sporna dejavnost TKV kršitev ali ne. Pred sejo s prijavo
seznani obravnavanega TKV s prijavo in ga pozove k podaji izjave v roku 8 dni. Za ugotovitev dejstev lahko uporabi vse razpoložljive vire informacij in pričanje prijavitelja ter TKV, če to želita.
5. člen
Za ugotovljeno kršitev ima Častno razsodišče možnost predloga izreka kazni za kršitelja na naslednje načine:
• Pisno pozorilo, ki je zavedeno v evidenci vodnika.
• Pisno opozorilo pred odvzemom licence.
• Takojšen odvzem licence.
6. člen
Častno razsodišče v roku 30 dni od seje z zapisnikom obvesti strokovno službo o sprejeti odločitvi.Sklep Častnega razsodišča strokovna služba
izvrši v 7 dneh po prejetju zapisnika in o tem obvesti obravnavanega TKV, njegov matični TK odsek društva, prijavitelja, IO KTK in Častno
razsodišče.
7. člen
Zoper odločitev Častnega razsodišča se obravnavani TKV, za katerega je ugotovljena kršitev, lahko v 15 dneh pritoži na Izvršni odbor KTK.
Odločitev Izvršnega odbora KTK je dokončna.
Ta pravilnik začne veljati z objavo na spletni strani PZS.
Atila Armentano,
načelnik Komisije za turno kolesarstvo PZS			
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Jože Rovan,
predsednik PZS
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