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AKTUALNO V PLANINSKI ZVEZI 
SLOVENIJE

Planinska 
organizacija 
POVEČALA ŠTEVILO 
ČLANOV kljub 
vsesplošnim kriznim 
časom 

Planinska zveza Slovenije

Kakovostno delo celotne planinske or-
ganizacije, vključujoč 269 planinskih 

društev, 12 meddruštvenih odborov pla-
ninskih društev in krovno planinsko or-
ganizacijo, je v kombinaciji s povečanim 
zanimanjem Slovencev za domače gore v 
preteklem letu obrodilo sadove: v lanskem 
letu je namreč planinski organizaciji kljub 
kriznim časom uspelo povečati članstvo za 
več kot dva odstotka. Planinska zveza Slo-
venije v letu 2011 tako beleži 1358 članov 
več kot leto poprej, skupaj 58.389 članov.

Planinska zveza Slovenje spada s svojimi 
269 planinskimi društvi in blizu 60.000 člani 
med najbolj množične nevladne organizacije 
v Sloveniji. Izmed vseh članov je skoraj tretjina 
otrok in mladih. PZS ima več kot stoletno 
tradicijo, saj je bil njen predhodnik Slovensko 
planinsko društvo ustanovljen že leta 1893. 

Planinska zveza Slovenije ima status dru-
štva, ki deluje v javnem interesu na podro-
čju športa, status društva, ki deluje v javnem 
interesu na področju ohranjanja narave ima 
status humanitarne organizacije in status 
organizacije, ki deluje v javnem interesu na 
področju varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami. Od poletja 2011 je vpisana tudi v 
register prostovoljskih organizacij.

Planinska zveza Slovenije je nosilka in 
izvajalka kar 25 programov strokovnega 
usposabljanja za mentorje planinskih skupin, 
vaditelje orientacije, varuhe gorske narave, 
vodnike PZS za vodenje v kopnih in snežnih 
razmerah, turnokolesarske vodnike, alpiniste, 
markaciste, trenerje športnega plezanja in in-
štruktorje vseh vrst. Preko svojih strokovnih 
kadrov Planinska zveza tako skrbi za boljšo 
usposobljenost svojih članov za njihovo var-
nejše obiskovanje gora v različnih gorniških 
dejavnostih. Druga polovica lanskega lega je 
bila z izjemno lepim vremenom obiskovalcem 
gorskega sveta zelo naklonjena, posledično 
smo lahko beležili izjemno dober obisk gora 
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in podaljšano planinsko sezono. Tudi temu 
lahko pripišemo vzrok za povečanje članstva. 
Prav tako smo opazili, da so v lanskem letu 
Slovenci vseh starostnih skupin ponovno od-
krivali bogastvo slovenskih gora za aktivno 
preživljanje krajših in tudi daljših počitnic. 
Koče, ki jih upravljajo planinska društva in 
imajo skupaj z zavetišči in bivaki okoli 6000 
ležišč, vsako leto obišče okoli 1.4 milijona obi-
skovalcev, prav tako pa le-ti uporabijo tudi eno 
najboljše označenih mrež planinskih poti, ki 
premore kar 1.664 planinskih poti v skupni 
dolžini preko 9000 km po vsej Sloveniji. To je 
v primerjavi s slovenskimi državnimi cestami 
(avtocestami, hitrimi, glavnimi in regionalni-
mi cestami) za polovico več kilometrov, ki pa 
jih naši markacisti oskrbujejo prostovoljno. 
K prispevku za obnovo poti gre tudi del pri-
spevka od plačane članarine. Tudi s tem lahko 
pokažemo pripadnost slovenskim goram, tudi 
s tem dajemo priznanje vsem našim markaci-
stom in neutrudnim društvenim delavcem, ki s 
svojimi programi skrbijo za koče, poti in pester 
gorniški program od najmlajših do odraslih.

»V predsedstvu PZS smo ob prevzemu dol-
žnosti, ki so nam bile z izvolitvijo zaupane, 
razmišljali o takšni planinski organizaciji, ki 
bo prijazna do planinskih društev in prijazna 
do planincev, ki obiskujejo gore organizirano ali 
kot posamezniki. Razmišljali smo tudi o tistih, 
ki bi jih kazalo še pritegniti v naše vrste. V ta 

namen smo se lotili celovite prenove na vseh 
področjih delovanja,« je v imenu predsedstva 
Planinske zveze Slovenije dejal predsednik 
Bojan Rotovnik.

Ponosni smo, da smo v letu 2011 kljub 
vsesplošnim kriznim časom uspeli povečati 
število članov posameznikov. 1358 članov 
več pomeni 2,4 odstotka ljubiteljev gora 
več, ki čutijo pripadnost organizaciji. Med 
največjim dvigom članstva (6,6 %) smo za-
beležili dvig števila tistih, ki so najaktivnejši 
odrasli in se podajajo tudi v razna gorstva 
sveta. Večje število je tudi odraslih članov, 
in sicer kar za 2,9 %, kar pomeni, da je bilo 
v letu 2011 v PZS včlanjenih 37.746 članov 
B kategorije. Tudi najmlajših, predšolskih 
in osnovnošolskih otrok, je bilo v lanskem 
letu več včlanjenih, skupaj 228 več oziroma 
skupaj 13.867 najmlajših članov, čemur gre 
prav gotovo zasluga celostni vsebinski in 
oblikovni prenovi programov za najmlajše 
in mlade planince, programov Ciciban plani-
nec in Mladi planinec Mlada planinka. 2,4 % 
članov več pomeni toliko več ljudi, ki zaupajo 
v programe planinskih društev in Planinske 
zveze, ki si želijo druženja s prijatelji gora, ki 
želijo varnejše obiskovati gore, ki se zaveda-
jo pomembnosti skupnega prizadevanja za 
ohranjanje gorskega sveta, in ki potrjujejo, da 
so delo, cilji in zastavljeni načrti usmerjeni 
v pravo smer.

Stopimo skupaj tudi v letu 2012, foto Zdenka Mihelič
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Deset razlogov, 
zakaj planinska 
organizacija 
uvaja centralno 
evidenco 
članstva

Planinska organizacija uvaja centralno 
evidenco članstva. Zakaj jo uvaja in ka-

kšne prednosti vse to prinaša za društvo in 
posameznika, smo strnili v deset točk:
1. Sistematično urejena evidenca članov pla-
ninskih društev.

Z urejeno evidenco članov društva bo urejen 
celovit pregled članov in članic planinske or-
ganizacije, odpira se več poti za podaljševanje 
članstva, odvisno od želja članstva (trajnik, 
plačilo prek spleta) in lažje uveljavljanje dru-
žinskega popusta. Društva bodo lahko svoje 
člane vsako leto povabila k obnovi članstva. 
Vzpostavljen bo enotni pregled nad opravlja-
njem prostovoljnega dela za tista društva, ki 
so se vključila med prostovoljske organizacije.

2. Izboljšane možnosti komuniciranja društva 
s svojimi člani.

Z uvedbo centralne evidence članstva bo 
možno člane redno obveščati o planinskih 
dogodkih, izletih, usposabljanjih ter drugih 
prireditvah, ki jih prirejajo društva, MDO PD 
ali PZS. Člani bodo prejemali le obvestila in 
vsebine na katere se bodo sami prijavili, da 
želijo biti tekoče obveščani.

3. Možnost uvajanja dodatnih ugodnosti za 
člane.

Z jasnim pregledom strukture članov dru-
štev, vključenih v PZS, bo možno poiskati 
nove ponudnike opreme in storitev, pove-
zanih s planinsko dejavnostjo, ter se z njimi 
dogovoriti za dodatne popuste za člane in 
ugodne nakupe ter o njih redno seznanjati 
tiste člane društev, ki s tovrstnim obveščanjem 
soglašajo. Prav tako bo možno enostavnejše 
koriščenje popustov znotraj planinske orga-
nizacije (popust v Planinski založbi PZS, pri 
naročanju na Planinski vestnik, pri spanju v 
planinskih kočah, pri določenih seminarjih 
in usposabljanjih PZS).

4. Ukrepi za povečanje varnosti v gorah.
Enostavnejše in sprotno seznanjanje članov 
z aktualnimi informacijami o razmerah v 
gorah, ki so pomembne za varnost obisko-
valcev gora (zaprtje ali poškodovanje planin-
skih poti, nevarnost snežnih plazov, odprtje 
planinskih koč).

5. Enostavno zbiranje in obdelovanje stati-
stičnih podatkov o članih v društvih.

Društva bodo enostavnejše zbirala in ob-
delovala statistične podatke o svojih članih, 

Planinska društva, članice Planinske 
zveze Slovenije, z največjim številom članov 
prihajajo iz OSREDNJESLOVENSKE IN 
GORENJSKE regije, in sicer: 

Največje slovensko planinsko društvo je 
PD Ljubljana-Matica, v katero je bilo v letu 
2011 včlanjenih 3199 članov, v vseh katego-
rijah so povečali število članov, skupaj za 7 %. 
Sledi ji PD Kamnik s 1359 člani, ki je kar za 
20,4 % povečalo svoje članstvo, predvsem pri 
najmlajših in odraslih. Tri gorenjska društva, 
PD Radovljica ( 987 članov), PD Kranj (981 
članov) in PD Ško�a Loka (909 članov), pa 
sledijo na 3. do 5. mestu.

Največji delež Slovencev, včlanjenih v 
planinska društva, na prebivalca regije je v 
Notranjsko - kraški regiji (delež članov na 
prebivalca regije je kar 4,49), v Gorenjski 
(4,31), Koroški (4,29) in Savinjski statistični 
regiji (3,91).

 Za leto, v katerega smo vstopili pred me-
secem dni, pravijo, da bo še težje za nevla-
dne in prostovoljske organizacije, torej tudi 
za nas, eno največjih in najbolj množičnih 
nevladnih organizacij v Sloveniji, in za vseh 
269 naših planinskih društev. Da bi kriza v 
čim manjši meri dosegla planinska društva 
ter naše sedanje in bodoče člane, smo za leto 
2012 nadgradili članarino in uvedli novosti. 
Med drugim uvajamo sistematično urejeno 
evidenco članov društev in s tem tudi cen-
tralno evidenco članstva. Kar bo planinskim 
društvom in članom posameznikom dopri-
neslo k še boljši preglednosti, obveščenosti 
in komuniciranju društev s člani in obratno, 
preglednejše vodenje podatkov o strokovnih 
kadrih v okviru planinske organizacije, mo-
žnosti sklenitve ugodnejših dodatnih zavaro-
vanj članov in dodatnih ugodnih za člane. Z 
uvedbo centralne evidence članstva, na katero 
smo se dolgo, načrtno in skrbno pripravljali, 
pa bomo tudi enostavnejše in lažje seznanjali 
člane z aktualnimi informacijami o posebnih 
razmerah ali stanjih, pomembnih za varnost 
obiskovalcev gora (uničena varovala na poteh, 
podori ...), prav tako o obratovanju planinskih 
koč itd. Uvajamo tudi možnost včlanitve prek 
spleta, na množičnih prireditvah Planinske 
zveze in na sedežu PZS ter možnost plačila 
z elektronskimi plačilnimi sredstvi, kar bo 
bistveno olajšalo skrbi in vplačilo tekoče 
članarine predvsem številnim mlajšim in 
srednjim generacijam. 

Stopimo skupaj tudi v letu 2012 in obli-
kujmo še trdnejšo navezo planincev, gorni-
kov, plezalcev, alpinistov, turnih kolesarjev, 
turnih smučarjev, markacistov, vodnikov, 
inštruktorjev ... vseh ljubiteljev gora. Orga-
nizacija je tu zato, da spodbujamo k zavzete-
mu in aktivnemu članstvu, ki posameznikom 
in društvom omogoča aktivno udeležbo pri 
razvoju gorniške skupnosti, pri tem pa vsem 
in vsakomur posebej omogoča lastno izbiro 
in razpon dejavnosti.

izdelovala pregled gibanja članstva po letih, 
številu članov po kategorijah, pregled stati-
stike po starosti in ostalih podatkih. Društva 
bodo za svoje potrebe in za potrebe prijav na 
javne razpise oblikovala izpise članstva na 
enostaven način.

6. Vodenje podatkov o strokovnih kadrih v 
okviru planinske organizacije. 

Omogočen bo pregled vseh usposabljanj, 
e-prijavljanje na usposabljanja in oddajanje 
poročil; enostaven bo pregled stanja strokov-
nih kadrov, veljavnost njihovih licenc, obve-
ščanje o prihodnjih licenčnih usposabljanjih, 
povabilo k udeležbi ter pogojih zanje. Prav 
tako bodo člani lahko obveščeni o strokovnih 
novostih in o novi strokovni literaturi.

7. Vodenje podatkov o planinskih priznanjih 
članov planinske organizacije.

Ob uvedbi centralne evidence članstva bo 
enostavno narediti pregled podeljenih pla-
ninskih priznanj, ponujen pa bo tudi seznam 
članov, ki izpolnjujejo formalne pogoje za po-
samezna priznanja in s tem možnost objek-
tivnega vodenja nagrajevalne politike za delo 
v planinski organizaciji.

8. Možnost sklenitve razširjenih oblik zava-
rovanja članov. 

Zavarovalnice ponujajo ugodnejše premije 
za zavarovance, ki so poimensko opredeljeni. 
Do sedaj smo vsi člani (razen A kategorij) 
zavarovani skupinsko in ne poimensko. S po-
imenskim seznamom članov pa bodo društva 
v prihodnjih letih pridobila možnost do vse-
binsko kakovostnejših zavarovanj z večjimi 
obsegi kritja za enako ceno.

9. Možnosti sklenitve dodatnih zavarovanj 
članov (zdravstvena asistenca ...).

Nekaterih vrst zavarovanj ni mogoče skleniti 
brez poimenskega seznama zavarovancev. Z 
novo evidenco bomo lahko v prihodnjih letih 
nadgradili obseg zavarovanj glede na potrebe, 
ki se kažejo v praksi (zdravstvena asistenca 
v tujini ...).

10. Rešitev večkratnega članstva v različnih 
društvih.

Z evidenco bo urejen pregled članov, ki so 
včlanjeni v dva ali več društev in omogočena 
bo informacijska podpora za izogib dvojnega 
plačevanja stroškov za zagotavljanje pravic, 
ki izhajajo iz članstva (npr. zavarovanje za 
reševanje v tujih gorah, zavarovanje za od-
govornost ...).

Opisane spremembe in izboljšave bodo 
izvedene postopoma do konca leta 2014.
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AKTUALNO V PLANINSKI ZVEZI SLOVENIJE

Ime 
Informacijskega 
sistema PZS je 
NAVEZA

Zdenka Mihelič

Med štirimi predlogi za ime Informa-
cijskega (IT) sistema PZS je predlog 

NAVEZA dobil največ glasov. Tako se bo IT 
sistem PZS s pomočjo vašega glasovanja 
imenoval NAVEZA. 

Nagradno glasovanje, ki smo ga razpisali v 
četrtek, 16. februarja 2012, je trajalo do torka, 
21. februarja 2012, do 14. ure.
Glasovalci ste se odločili za predlog NAVEZA.

UTEMELJITEV predloga in sedaj novega 
imena Informacijskega (IT) sistema PZS:
 Naveza – ker je to praktično in resnično nave-
za PD, MDO PD in PZS. Le skupaj smo močni, 
le skupno lahko kaj naredimo, vsak zase malo. 
Zgolj naša trdna zaveza, da stopamo skupaj in 
skupaj postanemo močnejši, bolj povezani, 
prepoznavnejši in trdnejši, bo uspešna.
--------------------------------------------------
Glasovi so bili takole razporejeni med štiri 
predloge za ime IT sistema Planinska zveze 
Slovenije.
1. mesto: NAVEZA
2. mesto: GORE      
2. mesto: JALOVEC
3. mesto: VRH    

68,75 % glasov
18,75 % glasov
12,5 % glasov
0 glasov

Po koncu glasovanja smo izžrebali kar tri 
prejemnike nagrade - udeležence na Razpi-
snem dvojčku za USPEŠNEJŠE pridobivanje 
sredstev. Odločili smo se namreč, da izžrebamo 
ne samo eno nagrado, ampak tri enakovredne 
nagrade (vrednost 150 €) in tako več glasoval-
cem omogočimo seznanitev z razpisi, pogoji, 
pripravo za uspešnejše pridobivanje sredstev. 

Hvala vsem za sodelovanje in uspešno 
delo v Navezi! 

Planinska zveza 
Slovenije proti 
neprimerni akciji 
Radia 1 in Denisa 
Avdića

Zdenka Mihelič

V sredo, 29. februarja 2012, zjutraj je Ra-
dio 1 oz. njihov popularni voditelj Denis 

Avdić začel s posebno akcijo, nagradno igro, 
v kateri je poslušalce pozival, naj do sobote 
zvečer prinesejo na Komno svoje stare TV 
sprejemnike, nagrada za največji prineseni 
sprejemnik pa je bil nov televizor. Planinska 
zveza Slovenije je ob tej akciji sporočila jav-
nosti in opozorila vse poslušalce Radia 1, da 
so v visokogorju še vedno zimske razmere 
in je akcija z varnostnega vidika nevarna, s 
stališča okoljevarstva pa sporna in tudi v na-
sprotju z letošnjo vseslovensko in svetovno 
čistilno akcijo Očistimo Slovenijo, očistimo 
svet. Planinci, ljubitelji gora in čiste narave 
nasprotujemo takim in vsem podobnim 
akcijam, ki škodujejo neokrnjeni naravi, 
udeležence pa spravljajo v potencialno 
nevarnost.

Radio 1 in glavni sponzor Big Bang akcije 
sta v petek, 2. marca, ob 12. uri, prekinila in 
zaključila akcijo. Kot so zapisali v sporočilu 
za javnost, so upoštevali želje Planinske zveze 
Slovenije.

Več na spletnem mestu PZS: 
http://www.pzs.si/novice.php?pid=6722.

Dom na Komni, foto Elvira Emmenegger

Spletna 
aplikacija za 
vodenje članstva

Planinska zveza Slovenije

Društvom, ki so začela uporabljati spletno 
aplikacijo za vodenje članstva, nudimo 

pomoč in podporo pri uvajanju. Poleg navodil, 
ki so na voljo v aplikaciji sami, na vprašanja 
odgovarjamo tudi preko e-pošte in telefona.
•	 Glede bolj tehničnih vprašanj, prav tako, če 

opazite napake, ki jih sproti odpravljamo, 
se lahko obrnete tudi na e-naslov portal@
pzs.si ali na telefonsko številko 041 663 446 
(med 8. in 20. uro, Matjaž Šerkezi).

•	 Glede dogovora o obisku in glede splošnih 
vprašanj o članarini se lahko obrnete na 
e-naslov clanarina2012@pzs.si ali na te-
lefonsko številko 031 868 590 (med 8. in 
20. uro, Damjan Omerzu).

 Za lažje delo v aplikaciji smo skupaj z 
meddruštvenimi odbori planinskih društev 
pripravili tudi praktične predstavitve upo-
rabe aplikacije, in sicer v Gorici pri Slivnici, 
Petrovčah, Kamniku, na Ptuju in Ravnah na 
Koroškem, v Radovljici, Tolminu, Sežani, Lju-
bljani in Mariboru. Udeležba na seminarjih 
je bila brezplačna. 

Pripravili pa smo tudi kratka navodila za 
uporabo aplikacije, ki so dostopna v aplikaciji 
(zavihek Pomoč) in na spletni strani PZS.

V januarju smo pripravili dva posveta na 
temo članarine PZS 2012, tako v Ljubljani kot 
v Žalcu se ga je udeležilo veliko društvenih 
delavcev.

Uspešno 
sodelovanje 
Planinske zveze 
Slovenije in 
Olimpijskega 
komiteja 
Slovenije – 
Združenja 
športnih zvez

Zdenka Mihelič

V torek, 31. januarja 2012, je imel na po-
vabilo Planinske zveze Slovenije Izvr-

šni odbor Olimpijskega komiteja Slovenije 
- Združenja športnih zvez svojo redno sejo v 
Slovenskem planinskem muzeju. V Sloven-
skem planinskem muzeju (SPM) je člane Iz-
vršnega odbora OKS in goste pozdravil Miro 
Eržen, vodja Slovenskega planinskega muzeja, 
ki je bil soorganizator te seje IO OKS. Dobro-
došlico je vsem zaželel tudi predsednik Pla-
ninske zveze Slovenije Bojan Rotovnik, član 
IO OKS, ki je orisal planinstvo tudi kot del 
uspešne športne zgodbe, saj imamo v planinski 

http://www.pzs.si/novice.php?pid=6722
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organizaciji kar 1352 športnih plezalcev in 
plezalk, 2473 registriranih alpinistov, 272 
tekmovalcev v športnem plezanju, pa tudi 
tekmovalce - reprezentante v tekmovalnem 
lednem plezanju in tekmovalnem turnem 
smučanju, kategoriziranih športnikov pa je 
v PZS kar 76, tudi najvišjih kategoriziranih 
razredov. Kot veliko zanimivost je članom IO 
OKS razkril, da imamo v alpinizmu tudi zlato 
medaljo z olimpijskih iger: »Ko smo ravno v 
olimpijskem letu 2012, naj povem, da sta leta 
1931 nemška alpinista Toni in Franz Schmidt 
preplezala enega od treh zadnjih problemov 
20. stoletja, severno steno Matterhorna, in za 
izjemno dejanje prejela na olimpijskih igrah v 
Los Angelesu leta 1932 zlato olimpijsko medaljo 
za alpinizem.«

Dr. Janez Kocijančič se je zahvalil Sloven-
skemu planinskemu muzeju za gostoljubje, 
Planinski zvezi Slovenije in njenemu pred-
sedniku Bojanu Rotovniku pa za povabilo. 
Med drugim je dr. Kocijančič dejal, »da je 
zelo primerno, da je tokratna seja tu, saj nas 
je povabil predsednik Planinske zveze Slove-
nije Bojan Rotovnik, in sprejemali bomo tudi 
osnutek Okoljevarstvenega in naravovarstve-
nega kodeksa Olimpijskega komiteja Slovenije 
- Združenja športnih zvez; in kje je sprejemanje 
takega akta primernejše kot tu, v naročju gora, 
v Slovenskem planinskem muzeju. Prav tako 
pa bo danes priložnost, da si ogledamo muzej, 
ki ga večina še ni videla. A prav je, da smo vsi 
seznanjeni s planinstvom, ki je tesno in močno 
prežeto s slovenskim športnim udejstvovanjem. 
Sam sem si muzej ogledal že ob odprtju avgusta 
2010 in lahko izrazim vse pohvale in čestitke 
za odličen projekt, enkraten muzej.«

Predsednik OKS dr. Janez Kocijančič in generalni 
sekretar OKS dr. Tone Jagodic na seji v Mojstrani, 

foto Zdenka Mihelič

Dr Janez Kocijančič na ogledu razstave 
Naši olimpijci, foto Zdenka Mihelič

Po seji so si člani Izvršnega odbora OKS 
muzej tudi ogledali, prav tako pa razstavo 
Naši olimpijci, na kateri je predstavljenih 33 
olimpijcev od Dovja do Rateč, ki so se udeležili 
olimpijskih iger med leti 1928 in 2010. Na 
ogledu razstave so se članom IO OKS pri-
družili tudi štirje olimpijci, predstavljeni na 
razstavi, in sicer Robert Kerštajn (smučarski 
tekač), Mara Rekar (smučarska tekačica), 
Alenka Dovžan (alpska smučarka) in Janez 
Mlinar (smučarski tekač). Razstavo so člani 
IO OKS zelo pohvalili.

Preberite si tudi POGOVOR s predse-
dnikom Olimpijskega komiteja Slovenije 
- Združenja športnih zvez dr. Janezom 
Kocijančičem o planinski organizaciji, 
http://www.pzs.si/novice.php?pid=6631.

Podpis aneksa 
o nadaljnjem 
so�nanciranju 
Slovenskega 
planinskega 
muzeja

Zdenka Mihelič

Pred samo sejo Izvršnega odbora OKS so 
se predsednik Planinske zveze Slovenije 

Bojan Rotovnik, župan Občine Kranjska Gora 
Jure Žerjav, direktor Triglavskega narodnega 
parka mag. Martin Šolar, predsednik Upra-
ve Ustanove Avgusta Delavca Miro Eržen in 
direktorica Gornjesavskega muzeja Jesenice 
Irena Lačen Benedičič s podpisom aneksa 
k pogodbi zavezali k nadaljnjemu so�nan-
ciranju Slovenskega planinskega muzeja. 
Pomen partnerskega podpisa aneksa k po-
godbi o so�nanciranju delovanja Slovenskega 
planinskega muzeja v letu 2012 ne pomeni 
samo prispevek partnerjev v �nančnem vlož-
ku, ki seveda pomembno vpliva na kvaliteto 
delovanja SPM, temveč tudi podporo k pri-
zadevanju Slovenskega planinskega muzeja 
za vseslovenski muzej.

Podpis aneksa v SPM, foto Zdenka Mihelič 

V Zagrebu 
so se sestali 
predstavniki PZS 
in HPS

Alan Čaplar

Na sedežu Planinske zveze Hrvaške 
(Hrvatskog planinarskog saveza) so se 

v sredo, 25. januarja 2012, sestali predstavniki 
Planinske zveze Slovenije (PZS) in Planinske 
zveze Hrvaške (HPS).

S strani PZS so sestanka udeležili predse-
dnik Bojan Rotovnik, podpredsednika PZS 
Slavica Tovšak in Borut Peršolja in generalni 
sekretar PZS Matej Planko. HPS pa so zasto-
pali predsednik Hrvoje Kraljević, podpredse-
dnik Tomislav Čanić, predsednik Izvršnega 
odbora HPS Vladimir Novak, glavni tajnik 
Darko Berljak ter načelnik Komisije za pro-
mocijo in založništvo in urednik revije Hr-
vatski planinar Alan Čaplar.

Foto Alan Čaplar

Na sestanku so izmenjali izkušnje o or-
ganizacijskih strukturah in operativnem de-
lovanju obeh zvez. Izraženo pa je bilo tudi 
vzajemno upoštevanje dosežkov in rezultatov. 
Ob pogovoru o dosedanjem plodnem sode-
lovanju HPS in PZS, posebno v času od leta 
1991, ko sta PZS in HPS dobili novo vlogo kot 
krovni planinski organizaciji v samostojnih 
državah, so potrdili, da obe zvezi delita iste 
cilje in stališča o raznih vprašanjih, o katerih 
razpravljajo in se o njih odločajo znotraj obeh 
zvez ter o mednarodnih planinskih organi-
zacijah.

Razpravljali so tudi o izkušnjah s član-
stvom v raznih mednarodnih organizacijah 
in neformalnih forumih kot so UIAA, Evrop-
ski planinski forum, CAA (Club Arc Alpin, 
Združenje dežel alpskega loka), BMU (Balkan 
Mountaineering Union, Združenje planinskih 
zvez Balkana), ERA (Evropska popotniška 
zveza), dogovorili pa so se tudi, da v organih 
UIAA in drugje, kjer je to potrebno, v slučaju, 
ko se sestanka ne more udeležiti predstavnik 
HPS ali PZS, interese obeh zvez kot skupni 
delegat predstavlja prisotni predstavnik HPS 
ali PZS. Cilj usklajenega delovanja in vseh 

http://www.pzs.si/novice.php?pid=6631
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oblik mednarodnega sodelovanja, a še posebej 
sodelovanja na evropskih ravneh, je doseči 
močnejši vpliv na sprejemanje dokumentov o 
temah, pomembnih za planinstvo na najvišji 
ravni v EU in drugje, kjer se prejemajo take 
odločitve.

Del pogovora je bil posvečen možnostim 
izvajanja mreže evropskih planinskih poti 
skozi Hrvaško, pri čemur so predstavniki 
PZS predstavili svoje izkušnje in ponudi-
li nadaljnjo pomoč pri prenosu izkušenj, s 
predpostavko, da je tudi v Hrvaški možen 
podoben model kot v Sloveniji, ki vključuje 
organizacijske, �nančne in izvedbene interese, 
usklajenost in sodelovanje najvišjih državnih, 
turističnih, gozdarskih, turističnih in poho-
dniških ustanov in združenj. Na sestanku so 
si izmenjali tudi izkušnje s pravnimi predpisi, 
veznimi na gorsko reševalno službo, planinske 
poti in planinske koče.

S potrditvijo zelo dobrega sodelovanja 
skozi več desetletij je bil potrjen tudi spora-
zum o reciprotiteti pri nočitvah v planinskih 
kočah v Sloveniji in na Hrvaškem za člane 
HPS in PZS. Prav tako so se dogovorili, da se 
od spomladi letos vzpostavi prodaja slovenske 
planinske literature, priročnikov in zemljevi-
dov v pisarni HPS v Zagrebu in preko spletne 
trgovine HPS, prav tako pa bo stekla prodala 
hrvaške planinske literature na sedežu PZS 
v Ljubljani in na spletni strani PZS, s čimer 
bodo koristne informacije še bolj dostopne 
članom obeh planinskih zvez.

Potrdili so, da je treba dosedanje uspe-
šno sodelovanje nadaljevati tudi na vseh 
ostalih ravneh, tudi s predstavniki HPS in 
PZS na protokolarnih srečanjih (skupščine, 
obletnice, dnevi planincev itd.), pa s sestanki 
uredništev Planinskega vesnika in Hrvatskog 
planinara, sodelovanji in izmenjavami izku-
šenj med sorodnimi komisijami obeh zvez, 
sodelovanjem članov na prihodnjih tečajih 
in usposabljanjih, alpinističnih odpravah v 
organizaciji HPS in PZS ter z neposrednim 
sodelovanjem med planinskimi društvi (še 
posebej s tistimi v bližni skupne meje). V cilju 
močnejšega povezovanja so se dogovorili tudi 
o konkretnih oblikah sodelovanja in nasle-
dnjih skupščinah PZS in HPS ter v revijah 
Hrvatski planinar in Planinski vestnik.

Predsednik PZS Bojan Rotovnik in predsednik 
HPS Hrvoje Kraljević, foto Alan Čaplar

Uspešen 
in koristen 
posvet »Načrt 
upravljanja za 
TNP in vloga 
planinstva«

Tone Tomše

V letu 2010 je bil sprejet Zakon o Trigla-
vskem narodnem parku, ki določa šte-

vilne pristojnosti in naloge upravljavca za-
varovanega območja. Trenutno pa potekajo 
aktivnosti za sprejem Načrta upravljanja TNP. 
Planinska društva in Planinska zveza Sloveni-
je smo s svojo dejavnostjo in aktivnostmi vse-
skozi prisotni v park in pri nastajanju načrta 
upravljanja za TNP tudi aktivno sodelujemo.

Tako je bil v torek, 14. februarja 2012, v 
prostorih Slovenskega planinskega muzeja 
v Mojstrani organiziran posvet z naslovom: 
»NAČRT UPRAVLJANJA za TNP IN VLO-
GA PLANINSTVA«. Posvet je bil organiziran 
v soorganizaciji Planinske zveze Slovenije in 
Triglavskega narodnega parka. Posveta se je 
udeležilo 56 predstavnikov planinskih 
društev, ki imajo koče in poti na področju 
TNP, predstavnikov komisij v okviru PZS 
in predstavnikov uprave TNP. V uvodu po-
sveta je vodja muzeja Miro Eržen v imenu 
Slovenskega planinskega muzeja in v ime-
nu predsednika PZS pozdravil vse prisotne 
udeležence in goste. Zbrane je pozdravil tudi 
France Benedik, predsednik Meddruštvenega 
odbora planinskih društev Gorenjske.

V vsebinskem delu posveta je direktor Tri-
glavskega narodnega parka Martin Šolar na 
zelo pregleden in nazoren način predstavil 
zakon o Triglavskem narodnem parku, Igor 
Zakotnik, vodja strokovnih služb TNP, pa 
načrt upravljanja, ki je v nastajanju. Posebej 
je izpostavil poglavja, ki se tičejo planinske 
dejavnosti. Po obeh uvodnih predavanjih je 
vodja posveta Tone Tomše odprl razpravo o 
obeh predstavljenih dokumentih.

Po dokaj obširni razpravi je bilo spreje-
tih šest zaključkov posveta, ki naj jih proučijo 
in obravnavajo ustrezni organi obeh organi-
zacij in jih sprejmejo kot sklepe.
1. Planinska zveza Slovenije in Triglavski na-

rodni park bosta vse uporabnike in obisko-
valce parka prek svojih glasil in spletnih 
strani ter s skupnimi akcijami ozaveščala 
o delovanju in obnašanju v parku.

2. Triglavski narodni park in Planinska zveza 
Slovenije bosta skupaj proučila možnosti za 
ponovno oskrbovanje določenih planinskih 
koč v parku s konji. Obenem bosta določila 
program obnov nekdanjih »konjskih« poti. 

3. Planinska zveza Slovenije bo v okviru svoje 
gospodarske komisije ustanovila posebno 
skupino strokovnjakov za čistilne napra-
ve. Posebna skupina bo pripravila merila 
za gradnjo čistilnih naprav od projektne 
dokumentacije do pridobitve ustreznih 
dovoljenj. Za področje TNP bodo pri tem 
sodelovali tudi njihovi strokovnjaki.

4. Planinska zveza Slovenije bo opravila raz-
govore na pristojnih ministrstvih glede 
priprave razpisov za so�nanciranje gra-
denj čistilnih naprav in ekoloških sanacij 
planinskih koč.

5. Planinska zveza Slovenije bo ustanovila 
posebno svetovalno - projektno pisarno, 
kjer bodo posamezna planinska društva 
lahko dobila potrebne informacije in na-
vodila glede gradenj čistilnih naprav in 
ekoloških obnov planinskih koč.

6. Triglavski narodni park bo s pomočjo 
Komisije za planinske poti PZS pripravil 
Protokol dobrega sodelovanja glede vzdr-
ževanja planinskih poti v narodnem parku.

Vsi navzoči so bili mnenja, da je bil posvet 
koristen in je dosegel svoj namen. V bodoče 
si želijo še več povezav med planinskimi dru-
štvi, Planinsko zvezo Slovenije in Triglavskim 
narodnim parkom.

Številni zbrani so prisluhnili predstavitvam in 
v razpravi tudi sami sodelovali, 

foto Elizabeta Gradnik

NAPOVEDUJEMO
•	 20. marec 2012, kraj znan naknadno: 

Zbor načelnikov alpinističnih 
kolektivov 2012.

•	 24. marec 2012, po vsej Sloveniji: 
akcija Očistimo Slovenijo 2012 (več 
v nadaljevanju).

•	  2.–6. april 2012, Cankarjev dom:         
6. mednarodni festival gorniškega 
�lma Domžale (več v Vabimo).

•	 14. april 2012, Ormož: Skupščina 
Planinske zveze Slovenije.

•	  21.–22. april 2012, Log – Dragomer: 
Svetovni pokal v balvanskem plezanju 
(več pri Komisiji za športno plezanje).
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Planinska zveza 
na sejmu Alpe-
Adria: Turizem in 
prosti čas

Zdenka Mihelič

Planinska zveza Slovenije je konec janu-
arja (26.–29. januar 2012) sodelovala na 

sejmu Alpe-Adria: Turizem in prosti čas. Na 
našem prostoru ste si lahko kupili planinsko 
literaturo, vodnike, zemljevide, se včlanili v 
planinsko društvo in naročili našo odlično 
revijo Planinski vestnik.

Alpe-Adria: Turizem in prosti čas je tra-
dicionalni sejem v začetku leta, na katerem 
se predstavljajo razni turistični razstavljavci 
in ponudniki storitev, prav tako se je pred-
stavila s svojim programom Planinska zveza 
Slovenije. 

Prostor PZS na sejmu Alpe-Adria: Turizem in 
prosti čas! Foto Mija Damjan Stegu

Tudi tokrat 
Planinska zveza 
Slovenije partner 
projekta Očistimo 
Slovenijo 2012

Planinska zveza Slovenije

Projektu Očistimo Slovenijo 2012, ki bo 
potekal 24. marca letos, smo se pridružili 

tudi planinci. V Planinski zvezi Slovenije in 
vseh naših planinskih društvih se zavedamo 
pomena varstva okolja. 

Vključujemo se v projekte, ki združujejo 
ljudi in prispevajo k dvigu kakovosti bivanja 
v Sloveniji. Po uspešnem sodelovanju v pro-
jektu Očistimo Slovenijo v enem dnevu!, ki 
smo se mu v zelo velikem številu pridružili 
Planinska zveza Slovenije, mnoga planinska 
društva in planinci, smo se odločili, da se bomo 

pridružili tudi akciji Očistimo Slovenijo 2012. 
Očistimo Slovenijo 2012 bo letos izvedena 
kot del pobude Očistimo svet 2012. Milijoni 
prostovoljcev bomo takrat del največje okolj-
ske akcije v zgodovini človeštva, akcije, ki bo 
združila svet, World Cleanup 2012.

Cilj projekta Očistimo Slovenijo 2012 
je na dan akcije, 24. marca 2012, povezati 
250.000 prebivalcev Slovenije s skupnim 
ciljem očistiti iz narave vsaj 10.000 ton od-
loženih odpadkov ali eno 20-litrsko vrečo 
na vsakega državljana! Da bi nam tak pod-
vig uspel, velja stopiti skupaj. Med 270.000 
prostovoljci, ki so po podatkih Ekologov brez 
meja 17. aprila leta 2010 čistili Slovenijo, je 
bilo aktivnih tudi veliko planincev, številni pa 
smo se projektu pridružili že med pripravami. 
Ta projekt nam znova ponuja izvrstno prilo-
žnost, da se povežemo in skupaj naredimo 
nekaj dobrega za našo Slovenijo.

Vabimo vas, da se pridružite projektu. Kako 
lahko sodelujete?
•	 Postanite koordinator akcije na ravni 

občine (pišite na lokalno@ocistimo.si).
•	 Preiščite vašo okolico in prijavite čim več 

divjih odlagališč na spletni strani register.
očistimo.si. Vsako odlagališče, ki ga boste 
prijavili, bo prišlo v poštev za čistilno ak-
cijo. Za pomoč pri iskanju ali prijavi odla-
gališč lahko pišete na popis@ocistimo.si.

•	 V svoji občini lahko prevzamete zbirno 
mesto, s katerega boste na dan akcije 
usmerjali prostovoljce na čiščenje divjih 
odlagališč. 

•	 Še več idej na spletnem mestu PZS:          
http://www.pzs.si/novice.php?pid=6619.

•	 V soboto, 24. marca 2012, pomagajte 
očistiti svojo občino, naravo, planinske 
poti.

Ideja skupnega vseslovenskega in vsesve-
tovnega projekta je povezati vse, ki bi radi 
pomagali in s skupnimi močmi spremenili 
Slovenijo na bolje. Tudi planinci verjamemo, 
da smo združeni močnejši.

Vse informacije lahko spremljate na 
www.ocistimo.si, kjer bodo objavljeni redno 
ažurirani podatki in kjer bodo možne tudi 
prijave na akcijo, zbirnih mest, itd. Za doda-
tne informacije pišite na info@ocistimo.si.

Vabljeni k AKTIVNEMU sodelovanju!

Dan slovenskih 
planincev in 
100-letnica 
gorskega 
reševanja v 
Sloveniji

Slavica Tovšak

Prva napoved programa
Dan srečanja vseh generacij planincev in 
dan, ko bodo praznovali gorski reševalci. 

V letošnjem letu, natanko 16. junija 2012, bo 
Dan slovenskih planincev v organizaciji PZS 
prvič organiziran ob sodelovanju MDO PD 
Gorenjske in gorskih reševalcev z Gorenjske 
ter Slovenskega planinskega muzeja v Moj-
strani. Dogajanje tega dne se bo odvijalo na 
dveh prireditvenih prostorih:

1. Bogat program pripravljajo v Slovenskem 
planinskem muzeju:

Obiskovalci si bodo lahko ogledali muzej, 
�lm o delovanju gorske reševalne službe v 
Sloveniji, razstavo – 100 let gorske reševalne 
službe v Sloveniji, v muzeju pa bodo pripravili 
tudi vrsto zanimivih delavnic za odrasle in 
otroke.
V Slovenskem planinskem muzeju (SPM) in 
njegovi neposredni okolici bo slovesnost in 
družabni del pripravila tudi MK PZS:
V dopoldanskem času bo v dvorani SPM po-
tekala svečana podelitev priznanj mladim 
(Mladi planinec, Mladina in gore, prizna-
nja najboljšim na državnem orientacijskem 
tekmovanju).
Za družine, posameznike, mentorje in nji-
hove skupine bosta pripravljeni dve doga-
janji pod skupnim naslovom PLANINSKA 
AVANTURA in IGRE NA TRAVNIKU.
Za vse udeležence, ki se bodo ustavili v Moj-
strani, bo zanimiva PLEZALNA STENA in 
simulacija smučarskih skokov. Prav gotovo 
pa na bližnjem prostoru pritegnil prikaz VAJE 
GORSKIH REŠEVALCEV.

 2. Drugi prireditveni prostor bo v dvorani 
Vitranc v Kranjski Gori, ki bo prav tako 
ponudil vrsto zanimivih dogajanj:

V dvorani bo INFO točka za vse prireditve, 
pripravljene bodo zloženke, promocijsko gra-
divo, na voljo bodo edicije Planinske založbe, 

http://www.pzs.si/novice.php?pid=6619
www.ocistimo.si
mailto:info%40ocistimo.si?subject=
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promoviral se bo Planinski vestnik, na ogled bo 
razstava Življenje pod Triglavom, marsikoga 
bo pritegnil prikaz planinske in alpinistične 
opreme z demonstracijo, obiskovalci pa si bodo 
lahko na zaslonu ogledali slikovno predstavitev 
dejavnosti PZS
Za pohodnike bo ta dan Kranjska Gora izho-
dišče za vrsto zanimivih izletov:
•	 CIPRNIK – s sedežnico do izhodišča, nato 

po markirani poti na vrh.
•	 MAVRINC – krožna pot (voden izlet).

ERA: Leto 
2011 je bilo 
v znamenju 
tretjega 
Evropohoda

Uroš Vidovič

V minulem letu 2011 je potekal že tretji Evro-
pohod, ki je največja evropska pohodniška 

prireditev, saj je bilo vključenih preko milijon 
pohodnikov. Evropohod je organizirala Evropska 
popotniška zveza (ERA) skupaj s svojimi članica-
mi iz 30 evropskih držav. Tokratni Evropohod je 
potekal pod geslom Pešpoti in voda. Pohodniki 
širom Evrope so namreč zbirali vodo iz različ-
nih virov kot so reke, jezera, morja, talna voda, 
ledeniki in podzemne vode.  

Zaključna prireditev Evropohoda 2011 je po-
tekala sredi meseca oktobra v španski pokrajini 
Andaluzija. Iz Slovenije se je zaključne prireditve 
pod vodstvom vodnikov Uroša Vidoviča, Jožeta 
Praha, Antuna Mlinareviča in Toneta Purga ude-
ležilo 51 pohodnikov, ki smo zastopali tako barve 
naše države kot tudi organizacije članic Komisije 
za evropske pešpoti Slovenije. Glavni cilj naše 
poti v Španijo je predstavljala osrednja priredi-
tev ob zaključku Evropohoda 2011. V soboto, 
15. oktobra 2011, smo z avtobusom krenili proti  
Granadi, kjer je potekala zaključna prireditev. 
Pot nas je najprej vodila v mestece Pinos Genil, 
ki leži ob vznožju gorovja Sierra Nevada. Skupaj 
s člani planinskih zvez Srbije, Črne Gore, Bosne 
in Hercegovine ter Cluba Vosgian iz francoske 
Alzacije in domačimi pohodniki, smo krenili na 
pohod do središča Granade, kjer se je zbralo več 
tisoč pohodnikov iz številnih evropskih držav.  
Predstavniki držav članic Evropske popotniške 
zveze so s seboj prinesli vodo, ki so jo v času traja-
nja Evropohoda zbirali iz različnih vodnih virov. 

•	 Iz KRANJSKE GORE čez ROBE NA SRE-
DNJI VRH – krožna pot (voden izlet).

•	 Iz Kranjske GORE do PLANICE in ogled 
SMUČARSKIH skakalnic (voden izlet).

•	 Ogled Kranjske gore do LIZNJEKOVE HIŠE 
in srečanje s teto Pehto.

Dogajanja na vseh prizoriščih in izletih se bodo 
zaključila do 14. ure, ko se bodo vsi planinci zbrali 
pod žičnico v Kranjski gori, saj bo tam PRIKAZ 
VAJE REŠEVANJA iz žičnice, iskanje z reševal-
nimi psi in reševanje z uporabo helikopterjev.

Ob 15. uri bo slavnostna prireditev v dvorani 
Vitranc s kratkim kulturnim programom in 
nagovori. Sledil bo zabavni del s planinskim 
klepetom, poskrbljeno bo tudi za prehrano.
Organizacijski odbor pripravlja zloženko z 
natančno časovnico za posamezna dogajanja. 
Pripravljena bo tudi posebna stran na spletni 
strani PZS, kjer bo moč najti vse informacije.
Vabimo vas, da se vseh prireditev, ki jih pri-
pravljamo za vse generacije, udeležite v čim 
večjem številu.

Zanimivo je bilo zlasti to, da so vodo prinesli v 
različnih posodah, tipičnih za deželo, iz katere 
so prišli. Slovenski predstavnik Jože Prah, pred-
sednik Komisije za evropske pešpoti Slovenije, 
je vodo na oder prinesel v posebni leseni poso-
di, ki so jo gozdarji nekoč uporabljali za prenos 
pitne vode na delo v gozdu Na odru so pred-
stavniki vodo zlili v 12 amfor ter jo nato skupaj 
s člani predsedstva Evropske popotniške zveze 
in domačimi politiki odnesli v Alhambro, kjer 
so jo zlili v levji vodnjak. Voda iz različnih delov 
Evrope se je tako združila v eno, kar simbolizira 
povezanost evropskih narodov in 12 evropskih 
pešpoti. Evropohod 2011 je ponovno pokazal, 
kako pomembno je povezovanje evropskih naro-
dov s ciljem medsebojnega sodelovanja, mirnega 
sožitja in varovanja naravnih virov, med katerimi 
je na prvem mestu zagotovo zdrava pitna voda. 
Po skupnem druženju na ulicah Granade so bile 
naše misli že pri naslednjem Evropohodu, ki bo 
leta 2016 ponovno povezal številne pohodnike 
na 12 evropskih pešpoteh širom Evrope.

Skupščina 
Mednarodne 
zveze za 
športno 
plezanje

Zdenka Mihelič

Od 24.–26. februarja 2012 je v Amster-
damu potekala redna letna Skupščina 

Mednarodne zveze za športno plezanje 
(International Federation of Sport Climbing, 
IFSC), udeležila sta se je strokovni sodela-
vec Komisije za športno plezanje PZS Tomo 
Česen (predstavnik PZS na tokratni skup-
ščini IFSC) ter predstavnica PZS za odnose 
z javnostmi in koordinatorica mednarodnih 
aktivnosti PZS Zdenka Mihelič.

Na seji so bila sprejeta poročila o delu v 
2011 in program dela v prihodnje. Pred samo 
Skupščino IFSC sta dan prej potekali tudi 
skupščina evropskega dela IFSC in s strani 
nizozemskega športnega menedžerja dobro 
pripravljena delavnica na temo 'Sanje 2020'. 
Leto 2020 je tisto prelomno leto, ko se športno 
plezanje, če ga iz ožjega kroga uvrstijo med 
olimpijske športe, lahko prvič predstavi na 
olimpijskih igrah.

Na skupščini, ki se je je udeležilo 46 pol-
nopravnih članic z vsega sveta in jo je vodil 
predsednik IFSC Marco Maria Scolaris, 
so iz seznama članic izločili Makedonsko 
planinsko zvezo (MMSF) in med članice 
sprejeli Makedonsko zvezo za športno ple-
zanje (MSCF), med članice je bila sprejeta 
tudi planinska zveza iz Pakistana. Med pri-
družene članice je bila prejeta Katalonska 
planinska zveza (FEEC), status iz članice v 
pridruženo članico pa so spremenili �lipinski 
zvezi SCAP.

Med častne člane IFSC so potrdili dva 
zaslužna moža, to sta Sang Tae Cho (Koreja) 
in Reindert Lenselink (Nizozemska).

Naslednja Skupščina IFSC bo leta 2013 
v Pekingu.

Največje tekme v 2012, 2013 in 2014: 

Člani:
•	 Svetovno prvenstvo 2012: Pariz, Francija.
•	 Evropsko prvenstvo 2013: Eindhoven, 

Nizozemska.
•	 Svetovno prvenstvo 2014: Gijón, Španija.

Mladinci:
•	 Mladinsko svetovno prvenstvo 2012: 

Singapur.
•	 Mladinsko svetovno prvenstvo 2013: 

Kanada.
•	 Mladinsko svetovno prvenstvo 2014: 

Nova Kaledonija.

AKTUALNO V PLANINSKI ZVEZI SLOVENIJE
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 Podeljene so bile tudi nagrade za posebne 
dosežke v alpinizmu, prejeli so jih: Neda Po-
dergajs (AO Ljubljana-Matica), Tina Di Batista 
(AO Ljubljana-Matica), Matic Obid (AO Nova 
Gorica), Nejc Marčič (AO Radovljica), Andrej 
Grmovšek (APD Kozjak Maribor), Tomaž Ja-
kofčič (Akademski AO), in člani odprave Xue-
lian Feng za vzpon v Xuelian North East (člani 
odprave so prejeli skupno nagrado) Aleš Holc 
(AO Kamnik), Igor Kremser (Akademski AO) 
in Peter Juvan (Akademski AO).

NAJUSPEŠNEJŠI v letu 
2011 v ŠPORTNEM 
PLEZANJU

Komisija za športno plezanje PZS je izbrala 
športne plezalce in plezalke, ki so s svojimi 

doseženimi uspehi izstopali iz povprečja. Med 
dekleti in fanti sta bila vnovič izbrana lanska 
najuspešnejša športna plezalca. Mina Markovič 
ima za sabo zares vrhunsko sezono, ki jo je začela 
in končala z zmago, je zmagovalka svetovnega 
pokala v težavnosti in kombinaciji, bronasta s 
svetovnega prvenstva v kombinaciji, državna 
prvakinja v težavnosti in balvanih. Ob koncu leta 
pa je preplezala še smer z oceno 8b na pogled. 
Med dosežki plezalcev pa sta izstopali srebrni 
medalji s tekem svetovnega pokala v balvanih 
Klemna Bečana, bron pa mu je pripadel v konč-
nem seštevku svetovnega pokala v kombinaciji. 
Izvrstno formo je potrdil v plezališčih. Je tudi 
prvi slovenski plezalec, ki je preplezal smer z 
oceno 8c na pogled.

NAJUSPEŠNEJŠA ŠPORTNA PLEZALKA v 
letu 2011 je Mina Markovič (PK 6b Ptuj).
NAJUSPEŠNEJŠI ŠPORTNI PLEZALEC v letu 
2011 je Klemen Bečan (ŠPO Tržič).

DELO KOMISIJ PZS

KOMISIJI ZA 
ALPINIZEM in 
ZA ŠPORTNO 
PLEZANJE

Izbrani 
NAJUSPEŠNEJŠI 
alpinisti in 
športni plezalci v 
letu 2011

Zdenka Mihelič

V torek, 24. januarja 2012, so na Alpinistič-
no plezalnem večeru v Kulturnem domu 

Franca Bernika v Domžalah Planinska zveza 
Slovenije ter njeni Komisija za alpinizem in 
Komisija za športno plezanje PZS podelili 
priznanja najuspešnejšim alpinistkam in al-
pinistom ter športnim plezalkam in športnim 
plezalcem za leto 2011.

Številne prisotne na razglasitvi najuspe-
šnejših je na začetku pozdravil podpredse-
dnik Planinske zveze Slovenije Borut Peršo-
lja. V nagovoru je zbrane povabil v navezo 
Planinske zveze Slovenije, ki združuje tako 
mlade, planince, turne kolesarje, pohodnike 
različnih starosti, ljubitelje gore, vse zasanjane 
iskalce gorskih lepot in doživetij, markaci-
ste, vodnike, ..., kot tudi alpiniste in športne 
plezalce. 

Člani odprave Xuelian Feng, foto Zdenka Mihelič

NAJUSPEŠNEJŠI v letu 
2011 v ALPINIZMU

Strokovno komisijo za izbor najboljših in 
najperspektivnejših alpinistov so sesta-

vljali: Andrej Štremfelj, Boris Lorenčič, Mi-
lan Romih, Peter Mežnar, Rok Blagus, Tadej 
Debevec, Tanja Grmovšek, Tone Škarja (Ko-
misija za odprave v tuja gorstva PZS), Urban 
Golob ter Matej Kladnik in Miha Habjan (oba 
iz Komisije za alpinizem PZS). Ob vseh dosež-
kih naših alpinistov v letu 2011, ki jih je bilo 
zares obilo, je imela komisija zahtevno delo.

Načelnik Komisije za alpinizem PZS Miha 
Habjan je med drugim dejal: »Pohvaliti velja 
raziskovalni pristop posameznih alpinistov, ki 
plezajo nove smeri, opravljajo prve ponovitve 
v sezoni, mnogokrat tudi na račun dnevnega 
neuspeha. Takih alpinistov je bilo lani kar nekaj 
in mnogo smeri je bilo splezanih na visoki ravni 
(npr. Triglav - Sanjski Joža, Široka peč - Zim-
ska direktna itn). Zlasti omenjeni smeri kažeta 
nov pristop sodobnega vrhunskega zimskega 
alpinizma v naših stenah in potrjujeta, da se 
ni treba izgovarjati na zimske razmere ter da 
se da s pravim pristopom preplezati marsikaj. 
Mnogi alpinisti prenašajo visok športno ple-
zalni nivo v najtežje alpske smeri, iščejo nove 
linije za nove smeri ali iščejo smeri še brez 
prostih ponovitev. Vsekakor zelo spodbudno. 
Stopnička najtežje skalne alpinistične smeri 
se je lani dvignila na visokih X+/XI- (8c). S 
tem je bil postavljen nov mejnik v slovenskem 
alpinističnem skalnem plezanju. Odpravarski 
izkupiček v najvišja gorstva sta zaznamovali 
predvsem dve odpravi, Xuelian Feng (Kitajska) 
in Charakusa (Pakistan). Na obeh je bila pre-
plezana vrhunska prvenstvena smer (v Xuelian 
North East in v K7 West).«

NAJUSPEŠNEJŠA ALPINISTKA v letu 2011 je 
Anastasija Davidova (AO Ljubljana-Matica). 
NAJUSPEŠNEJŠI ALPINIST v letu 2011 je Luka 
Krajnc (AO Celje-Matica), prvi z desne. 
NAJPERSPEKTIVNEJŠI ALPINIST v letu 2011 
je Luka Stražar (Akademski AO).

Podpredsednik PZS Borut Peršolja, 
foto Zdenka Mihelič
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 Priznanja za vrhunske dosežke na tek-
movanjih in za vzpone v naravnih plezališčih 
so prejeli: Natalija Gros (AO Kranj), Jernej 
Kruder (ŠPO Celje), Urban Primožič (PK Ško-
�a Loka), Katja Vidmar (PK Ško�a Loka) in 
Maja Vidmar( PK Ško�a Loka).

 Priznanja perspektivnim za rezultate na 
svetovnem mladinskem prvenstvu in evrop-
ski mladinski seriji ter za vzpone v naravnih 
plezališčih pa so prejeli: Martin Bergant ( PK 
Ško�a Loka), Sergej Epih (PK Ško�a Loka), 
Katja Kadič (ŠPK Andreja Kokalja), Rebeka 
Kamin (ŠPO Domžale), Julija Kruder (ŠPO 
Celje), Jera Lenardič (AO Kranj), Anže Peharc 
(ŠPO Tržič), Gašper Pintar (PK Ško�a Loka), 
Jure Raztresen (PK Ško�a Loka), Domen Ško-
�c (ŠPO Radovljica), Tim Unuk (PK Laško), 
Gregor Vezonik (AK Ravne) in Izidor Zupan 
(ŠPO Celje).
Več o izboru z ocenami sezone na spletnem 
mestu PZS: 
http://www.pzs.si/novice.php?pid=6603.

KOMISIJA ZA 
ALPINIZEM

Zlati cepin 2012 
– NOMINIRANA 
kar DVA 
SLOVENSKA 
prvenstvena 
vzpona

Zdenka Mihelič

20. podelitev Zlatega cepina Piolets d'Or 
za najboljši, najpomembnejši alpinistični 

vzpon na svetu v letu 2011 bo potekala od 
21. do 24. marca 2012 v francoskem Cha-
monixu in italijanskem Courmayeuru Italija. 
Med šestimi nominiranimi alpinističnimi 
vzponi za alpinističnega oskarja 2012 je žirija 
ob bok ostalim štirim vzponom s celega sveta 
postavila kar DVA SLOVENSKA VZPONA: 
vzpon odprave Charakusa 2011 na K7 West 
(smer Sanjači zlatih jam) in smer odprave 
Kitajska 2011 v Xuelian Nort East, poimeno-
vana Raz zaupanja. 

Za 20. izbor nominirancev za najvišje 
alpinistično priznanje na svetu Zlati cepin 
– Piolets d'Or – je strokovna žirija, ki ji pred-
seduje ameriški alpinist Michael Kennedy, kar 
mesec dni razpravljala in študirala alpinistič-

ne vzpone s celega sveta, da bi naredila izbor 
najboljših šestih. Odločili so se za vzpone, ki 
najboljše ponazarjajo raziskovalni alpinizem 
na visoki tehnični ravni v minimalnem slogu 
ob upoštevanju varovanja okolja.

Šest izbranih s seznama 88 vzponov, opra-
vljenih v letu 2011 na gore po vsem svetu, je 
zaveza sposobnosti in odločnosti 15 alpini-
stov, ki so vztrajali v pogosto težkih pogojih v 
malo znanih gorskih verigah. Samostojnost in 
močan timski duh so bili ključnega pomena v 
teh redko obiskanih visoko ležečih območjih.

Le enemu vzponu pa bo izkazana čast za 
najbolj opazen vzpon v alpskem stilu v letu 
2011.

Vsi slovenski alpinisti so s svojimi vzponi 
za letošnji Zlati cepin nominirani prvič.

Ob tem Planinska zveza Slovenije ter 
njeni Komisija za alpinizem in Komisija 
za odprave v tuja gorstva prvič ustana-
vljajo slovensko mladinsko alpinistično 
reprezentanco, katere namen je doseganje 
kvalitetnih (vrhunskih) vzponov, spod-
bujanje in izražanje posameznikove ple-
zalske in organizacijske sposobnosti ter 
izbiranje in uresničevanje lastnih kvali-
tetnih alpinističnih ciljev (doma, v Alpah 
in v drugih gorstvih). Ideja je tudi, da bi 
bili člani reprezentance čim več v stiku z 
različnimi alpinisti, ki imajo za sabo po-
membnejšo alpinistično kilometrino, se 
od njih učili, prejemali plezalne in ostale 
izkušnje, ki se plezanja dotikajo posredno. 
Tako priznanje - dve nominaciji za Zlati 
cepin - pomeni veliko priznanje sloven-
skemu alpinizmu, celotnemu alpinistič-
nemu vzgojno-izobraževalnemu sistemu 
PZS in Sloveniji. V skupino kandidatov 
za reprezentanco, ki jo bo vodil alpinist 
Marko Prezelj, sta bila izbrana tudi mla-
da alpinista Luka Stražar in Nejc Marčič, 
nominirana za Zlati cepin 2012.

Strokovna komisija za Zlati cepin 2012 
je nominirala naslednjih šest alpinističnih 
vzponov za Zlati cepin 2012:  

Peak Pobeda (7439 m): nova smer v sever-
ni steni, imenovana 'Dollar Road' (2500 m: 
Russian 6B: 5.9/5.10 M5, 6 dni, alpski slog), 
plezala: Denis Urubko in Gennadiy Durov 
(Kazahstan).

Več na povezavi.
Saser Kangri II (7518 m): prvenstveni 

vzpon na vzhodni vrh; druga najvišja devi-
ška gora na svetu in drugi najvišji vrh, ki ima 
prvenstveni vzpon v pravem alpskem slogu. 
Jugozahodna stena - �e Old Breed (1700 
m: WI4 in M3), plezali: Mark Richey, Steve 
Swenson in Freddie Wilkinson (ZDA).

K7 West (6615 m): prvenstveni vzpon, 
severovzhodna stena,smer se imenuje Sanjači 
zlatih jam (1600 m, VI/5, M5, A2, v štirih 
dnevih iz tabora na vrh in nazaj), plezala: Luka 
Stražar in Nejc Marčič (Slovenija).

Xuelian Nort East (6249 m): prvenstveni 
vzpon po SZ razu, smer se imenuje Raz za-
upanja (2400 m + 400 m vršnega grebena, 
ED2, AI5, M5+,+ 400 m vršnega grebena, 
D; 36, 5 h efektivnega plezanja), plezali: Aleš 
Holc, Peter Juvan in Igor Kremser (Sloveni-
ja), sestop: JV stena, smer Seračina (2000 m, 
AI3, 60-80°). Smer Raz zaupanja je posvečena 
alpinistu Andreju Magajnetu, ki se je smrtno 
ponesrečil 8. marca 2011.

Meru Central (6310 m): nova smer, vzho-
dni steber - '�e Shark's Fin' (1400 m, A4 
(Di�cult mixed free and aid climbing), 12 
dni za vzpon, 2 dni za sestop), plezali: Conrad 
Anker, Renan Ozturk in Jimmy Chin (ZDA).

Torre Egger (2850 m): južna stena, 
nova smer Venas azules nad sedlom Col of 
Conquest (dosežen po El Arco de los Vien-
tos, 950 m (od teh 350 m prvenstveno), 6a, 
A1, AI6 (95°), M5, alpski slog v dveh dneh in 
z bivakom na sedlu), plezala: Bjorn-Eivind 
Aartun in Ole Lied (Norveška). Bjorn-Eivind 
Aartun se je žal 10. februarja 2012 smrtno 
ponesrečil pri plezanju na Norveškem. 

 Več o nominirancih in njihovih vzpo-
nih, predvsem naših na spletnem mestu PZS: 
http://www.pzs.si/novice.php?pid=6650

Peter Juvan, Igor Kremser in Aleš Holc,
foto arhiv odprave

Nejc Marčič in Luka Stražar, foto arhiv odprave

http://www.pzs.si/novice.php?pid=6603
http://www.pzs.si/novice.php?pid=6650


12

Dosedanji slovenski prejemniki Zlatega 
cepina:
•	 prvi Zlati cepin na sploh (leta 1992) je šel v 

roke Slovencema Marku Prezlju in Andreju 
Štrem�ju za prvenstveni vzpon po južnem 
stebru osemtisočaka Kangčendzenge (8476 
m) leta 1991.

•	 leta 1997 sta ga prejela Tomaž Humar in 
Vanja Furlan za novo smer v SZ steni Ama 
Dablam (6812m) v Nepalu. 

•	 leta 2007 je nagrado Zlati cepin že drugič 
prejel Marko Prezelj, in sicer skupaj z Bori-
som Lorenčičem za preplezano novo smer 
v stebru Čomolharija (7326 m) leta 2006.

•	 istega leta (2007) je prejel Zlati cepin po 
mnenju občinstva še Pavle Kozjek.

Še več pa je bilo predlaganih in nomini-
ranih alpinističnih vzponov naših alpinistov 
(Prezelj in Štremfelj sta bila nominirana leta 
1996 za vzpon v Patagoniji leta 1995, Prezelj 
je bil nominiran tudi leta 2002 (za vzpon v 
2001), Humar pa za leti 1999 in 2004).

V slapovih pod 
Prisojnikom 
novi alpinistični 
inštruktorji

Tomo Česen

V četrtek, 16. februarja 2012, smo imeli 
v slapovih pod Prisojnikom popravne 

izpite za nove alpinistične inštruktorje iz 
lednega plezanja. Na letošnji seminar za al-
pinistične inštruktorje, ki ga tako kot že dve 
leti vodi Aljaž Anderle, se je prijavilo 9 kan-
didatov. Po lednem plezanju je sedaj v marcu 
na sporedu zimski in ledeniški del, sredi aprila 
pa jih čaka letna tehnika, ki se bo zaključila z 
izpiti v mesecu maju 2012.

Novi alpinistični inštruktorji v slapovih pod 
Prisojnikom, foto Tomo Česen

Mednarodno 
BMC zimsko 
srečanje 
plezalcev na 
Škotskem 2012

Matej Kladnik & Urban Novak

V obdobju od 22. do 29. januarja 2012 se 
je v bližini škotskega zimskega središča 

Aviemore pod okriljem BMC-ja (British mo-
untaineering council) odvijalo 7. mednaro-
dno zimsko srečanje plezalcev.

Namen srečanja je bil seznanjanje z ne-
koliko drugačnim pristopom do plezanja in 
medsebojna izmenjava izkušenj in mnenj. V 
sproščenem ozračju nam je bilo predstavlje-
no njihovo plezanje, ki temelji na težavnosti 
in težki orientaciji, pri plezanju pa ima velik 
pomen plezalna etika.

 Do uradnega začetka srečanja se nas je 
v Glenmore Lodgu zbralo približno 40 ple-
zalcev iz 26 različnih držav (evropske države, 
ZDA, Kanada, JAR, Izrael, Japonska) in 40 
domačih plezalcev iz Anglije, Walesa, in Škot-
ske. Slovenska predstavnika sva bila Urban 
Novak in Matej Kladnik, oba iz AO Kamnik.

Že prvi plezalni dan sva z Urbanom 
ugotovila, da je pristop do plezanja na Škot-
skem res povsem drugačen. Po meglenem 
in vetrovnem dostopu sva ugotovila, da, če 
res nisi dober poznavalec terena, je uporaba 
kompasa ali GPS-a nujna. Veter, megla in 
povsem posnežene stene bi nas v Sloveniji 
hitro odvrnile od plezanja, na Škotskem pa 
smo hitro našli vstop v smer in pričeli s ple-
zanjem. Iskanje najbolj logičnih prehodov, 
zraven pa še ogromno dela s čiščenjem sne-
ga, da prideš do želenega »hooka« ali mesta, 
kjer lahko namestiš zadovoljivo varovanje. V 
veliko pomoč pri plezanju so mestoma tudi 
zmrznjene trave in konci ledu. Vsi našteti 
dejavniki pripomorejo, da si na vrhu 70-me-
trske smeri navdušen nad plezanjem in zelo 
zadovoljen nad preplezano smerjo. Vsi dnevi, 
razen srede so potekali podobno: plezanje, 
izmenjava izkušenj in druženje. V sredo smo 

Urban Novak in Matej Kladnik, 
foto arhiv Urbana in Mateja

zaradi otoplitve obiskali dry-tooling plezališče 
v Newtyle Quarry.

 Tudi večeri so bili zanimivi, saj smo uži-
vali v odličnih predavanjih, ki so jih pripravili: 
Simon Richardson (Velika Britanija), Simon 
Yearsley (VB), Jen Olson (Kanada), Nick Bul-
lock (VB), Will Sim in Greg Boswell (VB), ter 
Magnus Kastengren (Švdeska). 

 Pohvala organizatorjem (BMC) za dobro 
izpeljan teden, zahvala pa tudi Komisiji za 
alpinizem PZS za �nančno pomoč.

Preplezane smeri:
23. in 24. 1. 2012, Coire an Lochain:
- �e Hoarmaster, VI/ 6, 60 m (Dave Garry, 
Urban Novak)
- Hookers Corner, VI/ 6, 60 m (Simon Frost, 
Matej Kladnik)
- �e Vicar, VII/8, 70 m (Dave Garry, Urban 
Novak, Matej Kladnik)
- Ewen Buttress, III/4, 90 m (Dave Garry, 
Urban Novak, Matej Kladnik)
26. 1. 2012, Coire an T - Sneachda:
- Houdini, VI/7, 160 m (David Sykes, Urban 
Novak)

26. 1. 2012, Creagan Cha - no:
- Daylight Robbery, V/6, 80 m (Rocio Sie-
mens, Matej Kladnik)
- Arch Anemy, V/6, 70 m (Rocio Siemens, 
Matej Kladnik)

27. 1. 2012, Ben Nevis
- Tower face of the Comb, VI/6, 250 m, en 
raztežaj direktne variante VII/8 (Rocio Sie-
mens, Matej Kladnik)
- Sioux Wall, VIII/8, 90 m (Iain Small, Urban 
Novak)

28. 1. 2012, Red Guard:
- Carn Etchachan, VI/6, 160 m (Iain Small, 
Urban Novak)

Več na spletnem mestu PZS: 
http://www.pzs.si/novice.php?pid=6647.

V stenah Škotske, 
foto arhiv Mateja Kladnika in Urbana Novaka

http://www.pzs.si/novice.php?pid=6647


O B V E S T I L A  P L A N I N S K E  Z V E Z E  S L O V E N I J E 13

DELO KOMISIJ PZS

3. Humarjev 
memorial, 
zmagovalca 
Kosičeva in 
Matevž Vukotič

Zdenka Mihelič

V Mlačci pri Mojstrani je 18. februarja 2012 
potekal že tretji Humarjev memorial, ki 

je v tekmovalnem delu štel tudi za Slovenski 
pokal v tekmovalnem lednem plezanju 2012. 
Tekmo, ki jo v spomin alpinistu Tomažu Humar-
ju, prijatelju in članu Športnega društva lednih 
plezalcev Mlačca Mojstrana pripravljajo zagnani 
organizatorji prav iz Humarjevega Športnega 
društva lednih plezalcev Mlačca Mojstrana, je 
potekala v odličnem vzdušju, v dobri udeležbi 
in ob navijačih, ki so vzpodbujali ledne plezalce 
v hitrostni preizkušnji.

Najhitrejše se je med tekmovalci za slo-
venski pokal v lednem plezanju preko stene 
podal reprezentant Matevž Vukotič, ki je zma-
gal tako kot lani. Med petimi tekmovalkami je 
zmagala tudi lanska najboljša, reprezentantka 
Tjaša Kosič, ki uspešno nastopa v težavnosti in 
hitrosti na vseh letošnjih tekmah za svetovni 
pokal v tekmovalnem lednem plezanju UIAA. 
Na tekmi za vsakogar je zmagal Jože Biro.

Sodniško žirijo tekmovanja so sestavljali 
Peter Vukotič, Branko Ivanek in Jasna Pečjak, 
tehnično ekipo pa Timing Mojstrana, Nejc 
Šter in Gašper Finžgar.

REZULTATI 3. Humarjevega memoriala:
Moški tekmovalno, 
tekma za Slovenski pokal v lednem plezanju 
2012
1. Matevž Vukotič
2. Jernej Vukotič
 
Tekma za vsakogar 
1. Jože Biro
2. Žiga Kalajzič
3. Andrej Pečjak

Tekmovalci - slovenskega pokala in tekme za 
vsakogar - so se takole veselili zmage in 

stopničk, foto arhiv  organizatorja

ženske
1. Tjaša Kosič, ŠPO Jesenice
2. Nadja Kosič, ŠPO Jesenice
3. Katja Klinar, ŠPO Jesenice

Več na spletnem mestu PZS: 
http://www.pzs.si/novice.php?pid=6685.

SP v lednem 
plezanju 2012 
– Cheongsong, 
Koreja
Zdenka Mihelič v sodelovanju z Marto Svoljšak

V soboto in nedeljo, 14. in 15. januarja 
2012, se je v korejskem Cheongsongu 

odvila prva tekma za letošnji svetovni po-
kal v tekmovalnem lednem plezanju UIAA. 
Slovenske barve sta z uspešnimi nastopi do-
bro zastopala Tjaša Kosič in debitant Janez 
Svoljšak.

Organizacija tekmovanja je lahko odličen 
zgled ostalim prirediteljem tekem lednega 
plezanja za svetovni pokal.

Tekmo so sodili trije sodniki: Jasna Pečjak 
(SLO), Isra�l Ashurly (AZB) in Kim Jaewoog 
(KOR). Predsednik sodniške žirije Andrej Pe-
čjak (SLO) je poskrbel, da je sojenje potekalo 
korektno in zelo profesionalno.

Število vseh tekmovalcev, ki je na kon-
cu pristalo na 117, je pokazalo, da ta šport 
ne zamira, čeprav nam zamrznjene slapove 
pobirajo klimatske spremembe. 

Debitant na tekmah svetovnega pokala Janez 
Svoljšak, naš novi reprezentant v tekmovalnem 

lednem plezanju, foto Marta Svoljšak

REZULTATI
Cheongsong, težavnost 
moški
1. Maxim Tomilov (RUS)
2. Alexey Tomilov (RUS)
3. Hee Yong Park (KOR) 
33. Janez Svoljšak (SLO)
Skupaj uvrščenih: 67 tekmovalcev.
 
ženske
1. Angelika Rainer (ITA)
2. Anna Gallyamova (RUS) 
3. Lucie HROZOVA (CZE) 
22. Tjaša Kosič (SLO)
Skupaj uvrščenih: 40 tekmovalk.

Cheongsong, hitrost
moški
1. Ivan Spitsyn (RUS)
2. Alexey Vagin (RUS)
3. Alexey Tomilov (RUS)
Skupaj 45 tekmovalcev.
  
ženske
1. Viktoria Shabalina (RUS)
2. Maria Krasavina (RUS)
3. Nadezhda Gallyamova (RUS)
9. Tjaša Kosič (SLO)
Skupaj 22 tekmovalk.

Več na spletnem mestu PZS: 
http://www.pzs.si/novice.php?pid=6583.

SP v lednem 
plezanju 2012 
– Saas Fee, naši 
ODLIČNO

Zdenka Mihelič

V soboto, 21. januarja 2012, je MATEVŽ 
VUKOTIČ v švicarskem Saas Feeju na 

drugi tekmi svetovnega pokala v tekmoval-
nem lednem plezanju UIAA 2012 dosegel 
več kot odličen uspeh – TRETJE MESTO v 
hitrosti! Slovenske vrste so v Saas Feeju zasto-
pali Tjaša Kosič ter Jernej in Matevž Vukotič. 

Matevž Vukotič, foto Rožle Bregar

http://www.pzs.si/novice.php?pid=6685
http://www.pzs.si/novice.php?pid=6583
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Med sodniško žirijo v Saas Feeju smo prav 
tako imeli slovenskega predstavnika, saj je 
bil predsednik sodniške žirije mednarodni 
sodnik Žiga Šter.

REZULTATI
Saas Fee, težavnost
moški
1. Maxim Tomilov (RUS)
2. Ivan Lyulyukin (RUS)
3. Valentin Sypavin (UKR)
27. Matevž Vukotič (SLO)
32. Jernej Vukotič (SLO)
Skupaj uvrščenih: 78 tekmovalcev.

ženske
1. Angelika Rainer (ITA)
2. Anna Gallyamova (RUS)
3. Maria Tolokonina (RUS)
16. Tjaša Kosič (SLO) 
Skupaj uvrščenih: 27 tekmovalk.

Saas Fee, hitrost
moški
1. Alexey Tomilov (RUS)
2. Egor Trapeznikov (RUS)
3. MATEVŽ VUKOTIČ (SLO)
12. Jernej Vukotič (SLO)
Skupaj uvrščenih: 46 tekmovalcev.

ženske
1. Maria Kravasina (RUS)
2. Julia Oleynikova (RUS)
3. Maria Tolokonina (RUS)
14. Tjaša Kosič (SLO) 
Skupaj uvrščenih: 21 tekmovalk. 

Več na spletnem mestu PZS: 
http://www.pzs.si/novice.php?pid=6596.

SP v lednem 
plezanju 2012 – 
Champagny

Zdenka Mihelič

V soboto, 4. februarja 2012, se je v Cham-
pagny en Vanoise zaključila tretja leto-

šnja tekma svetovnega pokala v tekmovalnem 
lednem plezanju UIAA, slovenske barve je v 
težavnosti in hitrosti zastopala Tjaša Kosič.

Tekma v Franciji, ki je potekala zunaj, je 
bila težka, saj so jo spremljale izredno nizke 
temperature.

V žiriji so bili naslednji naši predstavniki: 
Jasna in Andrej Pečjak ter pripravnik za so-
dnika Nejc Šter. Andrej Pečjak je predsedoval 
sodniški žiriji. Pred samo tekmo je v Cham-
pagnyu potekal tudi tečaj za mednarodne 
sodnike, ki ga je vodil Andrej Pečjak.

REZULTATI
Chmpagny, težavnost
moški
1. Alexey Tomilov (RUS)
2. Maxim Tomilov (RUS)
3. Park Hee Yonk (KOR)

ženske
1. Maria Tolokonina (RUS)
2. Seon Shin Woon (KOR)
3. Lucie Hrozova (ČEH)
18. Tjaša Kosič (SLO) 

Champagny, hitrost
moški 
1. Pavel Batushev (RUS)
2. Maxim Tomilov (RUS)
3. Kirill Kolchegoshev (RUS)

ženske
1. Maryam Filippova (RUS)
2. Nataly Kulikova (RUS)
3. Maria Kravasina (RUS)
12. Tjaša Kosič (SLO) 

Več na spletnem mestu PZS: 
http://www.pzs.si/novice.php?pid=6640.

SP v lednem 
plezanju 2012 – 
Busteni

Zdenka Mihelič

V soboto, 11. februarja 2012, se je v Ro-
muniji (Busteni) končala četrta letošnja 

tekma svetovnega pokala v tekmovalnem le-
dnem plezanju UIAA, slovenske barve je v 
težavnosti in hitrosti zastopala Tjaša Kosič.

Tjaša Kosič je edina od naših letošnjih 
reprezentantov, ki je v tej sezoni nastopila na 
vseh štirih dosedanjih tekmah. Nastopa tako 
v težavnostnem kot v hitrostnem plezanju. 
Poleg Tjaše letošnjo reprezentanco v tekmo-
valnem lednem plezanju sestavljajo še: Janez 
Svoljšak ter brata Jernej in Matevž Vukotič.

Na tekmi SP v Busteniju je bil predsednik 
sodniške žirije slovenski mednarodni sodnik 
Žiga Šter.

Tjaša Kosič, foto Rožle Bregar

REZULTATI
Busteni, težavnost
moški
1. Markus Bendler (AVT)
2. Nikolay Kuzovlev (RUS)
3. Valentin Sypavin (UKR) 

ženske
1. Maria Tolokonina (RUS)
2. Woon Seon Shin (KOR)
3. Stephanie Maureau (FRA)
17. Tjaša Kosič (SLO)

Busteni, hitrost
moški
1. Kirill Kolchegoshev (RUS)
2. Vlad Golub (RUS)
3. Pavel Gulyaev (RUS)

ženske
1. Maria Tolokonina (RUS)
2. Maryam Filippova (RUS)
3. Viktoria Shabalina (RUS)
11. Tjaša Kosič (SLO)   

Več na spletnem mestu PZS: 
http://www.pzs.si/novice.php?pid=6663.

Zbor načelnikov 
alpinističnih 
kolektivov 2012
Komisija za alpinizem PZS sklicuje Zbor  
načelnikov, ki bo v torek, 20. marca 2012, 
ob 18. uri (kraj znan naknadno).

Dnevni red:

1. Izvolitev delovnega predsedstva, zapi-
snikarja in overovatelja zapisnika ter 
veri�kacijske komisije, 

2. Sprejem predlaganega dnevnega reda,
3. Pregled realizacije sklepov zadnjega 

Zbora načelnikov,
4. Poročilo o delu v letu 2011,
5. Finančno poročilo za leto 2011,
6. Plan dela za 2012,
7. Finančni plan za 2012,
8. SMAR – Slovenska mladinska alpini-

stična reprezentanca,
9. Razno

Alpinistični kolektivi – odseki, klubi, pro-
sim, da se zbora zanesljivo udeležite oz. 
pisno pooblastite predstavnika iz vašega 
odseka ali kluba.

Miha Habjan, načelnik KA UO PZS

http://www.pzs.si/novice.php?pid=6596
http://www.pzs.si/novice.php?pid=6640
http://www.pzs.si/novice.php?pid=6663
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Zbor alpinistov 2012

KOMISIJA ZA 
ŠPORTNO 
PLEZANJE  

Športni plezalci 
uspešni v Španiji

Zdenka Mihelič

Španija je bila ob zaključku leta zelo obiska-
na plezalna destinacija. Nekateri so plezali 

v okolici Barcelone, drugi pa v bližini Malage.
Domen Ško�c, Mina Markovič, Gašper 

Pintar, Klemen Bečan …
V plezališču Montsant je Domen uspel 

preplezati smer Hidrofobia, 8b, na pogled, 
za katero meni, da gre za težjo 8b (pravi, da 
lahko 8b+). Poleg tega je bil na pogled uspe-
šen še v smeri Monocroma, 8a+. V plezališču 
Siurana je v drugem poskusu uspel v Bou I 

prou, 8b, in bil na pogled uspešen v smeri 
Kalea Borroka, 8b+. 

Mina Markovič je lanskim rezultatom 
dodala še vrhunski dosežek v skali, saj je s 
Hidrophobio, 8b, v plezališču Montsant opra-
vila celo na pogled. 

Klemnu Bečan mu je v plezališču Archi-
dona uspelo preplezati smer A Vista, 8c na 
pogled. Gre za njegovo drugo smer te težav-
nosti, ki mu jo je uspelo preplezati na ta način.

Gašper Pintar je opravil s smerjo Mi-
granya, 8b (Siurana, sektor L'Olla) in s smerjo 
Zona 0, 8b (Siurana, El Pati),  Urban Primožič 
pa med drugim na pogled s smerjo 8a+,  z 
rdečo piko smer Kalea Borroka, 8b+.Urban 
in Izidor Zupan sta preplezala še nekaj smeri 
do ocene 8a. Svoj najtežji vzpon na pogled 

Can Piqui Pugui, foto Gašper Pintar

v letošnji sezoni je v smeri Serra de Prades, 
7c, v plezališču Montsant opravil Miha Jarm.

Gregor Vezonik je bil v Siurani uspešen 
v smeri Migranya, 8b+ (R. P.).

 
Več na spletnih mestih PZS: 
http://www.pzs.si/novice.php?pid=6518,  
http://www.pzs.si/novice.php?pid=6522, 
http://www.pzs.si/novice.php?pid=6528. 

Tim Unuk, 
najmlajši 
Slovenec s 
preplezano 8c, 
že drugič

Vir: Friko.si

Tim, najmlajši Slovenec s preplezano 8c, je 
Strelovodu dodal še novo smer te težav-

nosti. Uspešen je bil La Teoria dell'8a v Sper-
longi v Italiji. Tim, ki je po zgoraj napisanem 

http://www.pzs.si/novice.php?pid=6518
http://www.pzs.si/novice.php?pid=6522
http://www.pzs.si/novice.php?pid=6528
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z uspehom v svoji drugi smeri 8c presenetil 
tako sebe kot očeta, je povedal: »Plezališče 
Sperlonga mi je že v 2010 priraslo k srcu. Smeri 
so težke do 8c+/9a, takrat sem plezal smeri do 
težavnosti 8a+, poskusil pa sem tudi v 8c. V 
2011 Sperlongo smo prišli 25. decembra, ta 
dan sem začel s smerjo in 3. dan plezanja sem 
jo tudi uspel preplezati. Ko sem plezal, so vsi v 
jami prenehali s plezanjem, strmeli in ugibali 
ali mi bo uspelo preplezati to smer. Mogoče 
sem se kateremu še zdel malce preveč mlečen 
za smer te težavnosti. Na koncu je sledil velik 
aplavz in nepopisen občutek.«

Več na spletnem mestu PZS: 
http://www.pzs.si/novice.php?pid=6534. 

Tekmovanje za 
svetovni pokal 
v balvanskem 
plezanju, 21.–22. 
april 2012

Lorin Möscha

Občina Log – Dragomer bo po zaslugi 
Športno plezalnega društva Korenjak 

vnovič gostila najboljše športne plezalce z 
vsega sveta. Društvo se je v preteklih letih 
izkazalo z organizacijo tekmovanj za državno 
prvenstvo v balvanskem plezanju, na temelju 
česar je leta 2011 izpeljalo eno izmed desetih 
tekmovanj za svetovni pokal v balvanskem 
plezanju. Mednarodni delegati, novinarji, 
tekmovalci in obiskovalci so bili nad tek-
movanjem navdušeni, zato so v Športno 
plezalnem društvu Korenjak sklenili, da ga 
v sodelovanju s Planinsko zvezo Slovenije 
ponovno organizirajo. 

Slovenija že tradicionalno gosti svetovno 
plezalsko smetano na jesenski težavnostni 
tekmi v Kranju, Log – Dragomer pa bo že 

Zadovoljen Tim Unuk, foto arhiv Tima Unuka

drugič prizorišče v Sloveniji, kjer se bodo 
zbrali plezalci na tekmi za svetovni pokal v 
balvanskem plezanju.

Med balvanskimi plezalci imamo torej 
nekaj imen, ki sodijo v sam svetovni vrh. Pri 
dekletih sta to Mina Markovič, Katja Vid-
mar, pri fantih pa Klemen Bečan in Jernej 
Kruder. Natalija Gros, ki je leta 2008 osvojila 
naslov evropske prvakinje v balvanskem ple-
zanju letos na tekmovanju ne bo, saj je svojo 
bogato tekmovalno pot zaključila. V moški 
konkurenci je v svetovnem pokalu naš naj-
boljši predstavnik trenutno Klemen Bečan, 
ki je v lanski sezoni tj. v letu 2011, kar dvakrat 
stal na stopničkah za zmagovalce, Jernej Kru-
der pa nekajkrat pristal tik pod njimi.

Tekmovanje bo potekalo v Športnem par-
ku Log, ki se razprostira desno od stare ceste 
v smeri Ljubljana–Vrhnika, tik za trgovino 
Mercator. Organizator obljublja, da letošnje 
tekmovanje na Logu ne bo le navadno tekmo-
vanje, saj gre za eno izmed največjih mednaro-
dnih športnih prireditev. Gre za tekmovanje, 
na katerem se zberejo predstavniki iz skoraj 
vseh držav sveta. Program tekmovanja bo 
raznovrsten in pester, med tekmovanjem pa 
bo poskrbljeno tudi za razne dejavnosti, od 
sejma opreme do plezanja za najmlajše itd. 
Zanimivo bo tudi tekmovanje v plezanju na 
mlaj, ki ga bo organiziralo podjetje Janus Tra-
de, najuspešnejše tekmovalce pa bodo obda-
rili z mobilnimi telefoni znamke Samsung.

Tekmovanje za svetovni pokal v balvan-
skem plezanju, ki bo v Sloveniji organizirano 
drugič in ga bo ponovno gostila občina Log 
– Dragomer, bo imelo prav poseben čar, saj 
bodo na tekmovanju sodelovali nekateri člani 
svetovno priznane skupine Siddharta. Jani 
Hace (bas kitara)  in Sergej Rađelovič (bobni) 
bosta v času �nala vnovič s svojim glasbenim 
znanjem poskusila pričarati neponovljivo 
vzdušje, ki bo tekmovalcem pomagalo pri-
plezati do vrha. Finalni nastop pa ne bo zgolj 
zaključni nastop najboljših plezalcev, temveč 
pravi show, ki ga bo – tako kot lansko leto – 
povezoval znani slovenski stand-up komik 
Boštjan Gorenc – Pižama.

Program
sobota, 21. april 
10.00–14.30 kvali�kacije – moški
16.00–20.00 kvali�kacije – ženske 

nedelja, 22. april
dopoldne, pol�nale
12.00–14.30 pol�nale – ženske in moški

popoldne, �nale
18.30 predstavitev �nalistov in ogled balvanov
19.00 začetek �nala – ženske in moški
21.00 razglasitev rezultatov in zaključna 

slovesnost

Vabljeni!

http://www.pzs.si/novice.php?pid=6534
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KOMISIJA ZA 
ODPRAVE V TUJA 
GORSTVA

Acopan Tepui 
– odprava 
Venezuela 
2011/2012

Luka Krajnc

Odprava, ki jo je podprla Planinska zveza 
Slovenije, je na pot krenila 8. decembra 

2011 z beneškega letališča. Člani odprave 
ob vodji Andreju Grmovšku so bili Tanja 
Grmovšek (oba APD Kozjak Maribor), Matic 
Obid (AO Nova Gorica) in Luka Krajnc (AO 
Celje Matica). Andrej in Tanja sta se iz osebnih 
razlogov v Slovenijo vrnila predčasno. 

V džungli, na njenem robu in v stenah 
nad njo sva bila 24 dni. Ko sta Tanja in Andrej 
Grmovšek odšla, nama nikakor ni bilo lahko, a 
vseeno menim, da sva vse skupaj do sedaj spe-
ljala odlično. Srečala sva strupene kače, pajke, 
nekaj opic, veliko ščurkov in ostalo golazen, ki 
je tam ne manjka. Ker nisva imela satelitskega 
telefona, bi se kakršenkoli problem sprevrgel 
v resno zadevo. Tudi v bližnji vasi ne morejo 
poklicati letala, zato sva bila ob plezanju in 
tudi na sploh zelo previdna. 

Splezala sva več, kot sva sploh kadarkoli 
pričakovala in več kakor katerakoli odprava 

tam do sedaj. Splezala sva 7 smeri v Acopan 
Tepui, od tega eno prvenstveno in tri prve 
ponovitve. Vsak ima od naju ima le po en 
padec na celi odpravi, vse ostalo sva preplezala 
na pogled. Sva ponosna in vesela.

Vse smeri in opis načina:
16. 12. 2011, Hasta luego taurepan, (6c+, 
300 m), na pogled (NP) (mešano svedri in 
trad)
18. 12. 2011, Gardineros de la grandes pare-
des, (7b, 300 m), NP (mešano svedri in trad)
20. 12. 2011, Italijanska smer, (6c, 300 m), 
NP (trad, par klinov na stojiščih), 1. ponovi-
tev + dodan en raztežaj do vrha stene (ker 
so oni zaradi nesreče prekinili s plezanjem)
24. 12. 2011, Splezala 4 raztežaje nove smeri 
(NP) in �ksirala vrv
26. 12. 2011, Splezala še 3 nove raztežaje (1 
padec na detajlu) do vrha
28. 12. 2011, Splezala celotno novo smer 
prosto. Varovanje v smeri na trad, brez sve-
drov, vse, kar sva pustila, je bilo 5 klinov in 
3 zatiče za spust.
Poimenovala sva jo Miss Acopan, (7b, 
250m), ocene po raztežajih pa so (5b, 6a+, 
6c, 6c, 7a+, 7b, 7a+).
30. 12. 2011, El Placer de la Abstinencia, 
(7b+, 260 m), NP, trad, svedri le na sidriščih
3. in 4. 1. 2012, Purgatorio, (7b, 700 m, 20 
raztežajev), NP, 1. ponovitev (Najdaljša smer 
v steni, svedri na sidriščih, drugače večinoma 
trad. Vse skupaj približno 15 svedrov za varo-
vanje in približno 10 raztežajev od 6c do 7b)
6. 1. 2012, Takamajaka, (7a+, 300 m), NP, 1. 
ponovitev, mešano varovanje svedri + trad

Več na spletnem mestu PZS: 
http://www.pzs.si/novice.php?pid=6542. 

Acopan Tepui, foto Wojciech Wandzel

MLADINSKA 
KOMISIJA

Planšarji z 
Vranskega 
zmagovalci 
23. Državnega 
tekmovanja 
Mladina in gore
Zdenka Mihelič v sodelovanju z Andrejo Kljajič

V soboto, 14. januarja 2012, je na OŠ Janka 
Glazerja v Rušah potekalo že 23. Dr-

žavno tekmovanje Mladina in gore. Največ 
znanja so pokazali tekmovalci ekipe Plan-
šarji z Vranskega (OŠ Vransko - Tabor, PD 
Vransko) in prepričljivo zmagali. 24. Državno 
tekmovanje Mladina in gore drugo leto bo 
tako na Vranskem.

V Rušah se je na tokratnem Državnem 
tekmovanju Mladina in gore pomerilo 24 
najboljših skupin mladih planincev osnov-
nošolcev od 6. do 9. razreda iz vse Slovenije, ki 
so se na regijskih tekmovanjih 12. novembra 
2011 najbolj izkazale. Tekmovanje Mladina 
in gore je vedno organizirano pod okriljem 
Mladinske komisije PZS, soorganizatorja 
zaključnega, torej državnega tekmovanja pa 
sta planinsko društvo in osnovna šola zma-
govalcev prejšnjega leta. Tokrat pa so državno 
tekmovanje pripravili v kraju Božjih šteng, 
drugouvrščene ekipe na 22. Državnem tekmo-
vanju Mladina in gore, saj je lansko leto drugič 
zapored zmagala ekipa iz Slivnice pri Celju. 
Osnovna šola Janka Glazerja Ruše in Planin-
sko društvo Ruše sta tako zavihala rokave in 
pripravila odlično prireditev in tekmovanje. 
Soorganizatorja sta bila še Zavod za šport RS 
Planica in Ministrstvo RS za šolstvo in šport.

Mladi planinci so se izkazali tudi pri praktičnih 
nalogah, tu pri prvi pomoči, foto Zdenka Mihelič

http://www.pzs.si/novice.php?pid=6542
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V kulturnem programu so sodelovali 
učenci ruške osnovne šole, njihov pevski 
zbor, učenca glasbene šole na harmoniki, 
vse tekmovalce, goste in obiskovalce pa so 
pozdravili ravnatelj OŠ Janka Glazerja Ruše 
Ladislav Pepelnik, podžupanja Draga Fabjan, 
predsednik Planinske zveze Slovenije Bojan 
Rotovnik, podpredsednik Mladinske komisi-
je PZS Domen Strle, predsednik Planinskega 
društva Ruše Iztok Urlavb, koordinatorica 
tekmovanja Mladina in gore Brigita Čeh in 
Gašper Plestenjak, predstavnik Zavoda za 
šport RS Planica.

Mladi planinci tekmovalci pa so, polni 
znanja in željni izzivov, že čakali, da se za-
grizejo v teste. Državno tekmovanje Mladina 
in gore je bilo tokrat v znamenju Severne 
Triglavske stene in S�nge, in kot preseneče-
nje so spoznali tudi očeta �lma S�nga Tineta 
Marenčeta.

Ko so učenci pisali teste, so organizatorji 
pripravili srečanje mentorjev, na katerem je 
član organizacijskega obora tekmovanja Uroš 
Kuzman vodil pogovor o analizi testov regij-
skih tekmovanj in prenovljenih programih 
Mladi planinec in Ciciban planinec, kustosi-
nja in pedagoginja Neli Štular je predstavila 
pedagoški program Slovenskega planinskega 
muzeja, predstavnik Mladinskega odseka PD 
ruše Lovro Bačun pa je predstavil vsakoletno 
akcijo gradnjo pohorskih bajt in planinskih 
koč iz snega na Arehu.

Najboljših šest skupin po pisanju testov se 
je uvrstilo v popoldanski �nale, ki je potekal v 
obliki kviza. Za naslov državnih prvakov so se 
potegovale ekipe Slivniški svizci (OŠ Slivnica 
pri Celju, PD Slivnica pri Celju), Planinske 
muhe (OŠ Idrija, PD Idrija), Nepredvidljiv 
(OŠ Braslovče, PD Dobrovlje – Braslovče), 

Zmagovalci 23. Državnega tekmovanja Mladina in gore Planšarji (OŠ Vransko – Tabor, PD Vransko) 
z mentorico Zlatko Bukovec so bili presrečni. Skrajno levo: ravnatelj ruške OŠ Ladislav Pepelnik in 

koordinatorica tekmovanja Mladina in gore Brigita Čeh. Foto Zdenka Mihelič

Loka (OŠ Loka Črnomelj, PD Črnomelj), 
Bergmandlci (OŠ Idrija, PD Idrija) in Plan-
šarji (OŠ Vransko – Tabor, PD Tabor). Finalni 
del državnega tekmovanja je bil res napet, 
mladi planinci (od 6. do 9. razreda) so mo-
rali pokazati veliko gorniškega znanja, tudi 
praktičnega, kar pa jim ni delalo preglavic. 
Ekipe so bile zelo izenačene in šele zadnje 
vprašanje je postavilo ekipo trdno na zma-
govalno stopničko. Planšarji z Vranskega so z 
odličnim znanjem zasluženo zmagali. Težak 
boj pa se je nato bil še za nadaljnja mesta, za 
2. oz. 3. in 4. oz. 5.

Nagrade za najboljše ekipe – Planšarje, 
idrijske Bergmandlce in tretjeuvrščene Ne-
predvidljive – so bili pokali in medalje ter 
udeležba na nagradnem planinskem taboru 
v Bavšici v organizaciji Mladinske komisije 
PZS, preostali �nalisti so prejeli praktične 
nagrade, ki so jih prispevali številni sponzorji; 
vsi pa so prejeli priznanja za sodelovanje.

Zmagovalci, Nina Dolar, Tjaša Pikl, Da-
vid Pavlič, Žan Dolar in mentorica Zlatka 
Bukovec, sicer profesorica športne vzgoje in 
vodnica PZS, ki so prvič pridobili zmago za 
Vransko, so bili presrečni.

Med �nalom so razglasili tudi najboljše 
ekipe na likovnem natečaju »Alpinizem 
nekoč in danes« in nagrajenca nagradnega 
vprašanja o skritem gostu. Tri najboljše ekipe 
na likovnem natečaju so bile: tretjeuvršče-
na ekipa Flosarke (OŠ Ljubno ob Savinji), 
ekipa Štrki iz PD Matica Murska Sobota je 
bila druga; prva pa ekipa Šokci iz Semiča. 
Vsa prispela dela (skupaj 18) so razstavili 
na ruški OŠ.

Več na spletnem mestu PZS: 
http://www.pzs.si/novice.php?pid=6568.

Spletna stran 
revije Gremo 
pod objem gora

Uroš Kuzman

Novembra 2011 je v okviru Mladinske 
komisije PZS zaživela nova podoba 

Mladinske priloge Obvestil PZS – dobila je 
novo obliko in novo ime: »Gremo pod objem 
gora!«

Namenjena je vsem, ki v planinstvu delajo 
z mladimi. Prinaša sveže ideje, primere do-
brih praks in zanimive predloge za popestritev 
planinske dejavnosti. 

Distribucija revije je trenutno vezana na 
množične dogodke komisije, našla pa je tudi 
svoje spletno domovanje na naslovu: mk.pzs.
si/revija.
S klikom na http://mk.pzs.si/revija/mnenje/ pa 
lahko pomagate zarisati nadaljnjo pot publi-
kacije MK PZS. 

Druga številka 
revije Gremo 
pod objem gora

Uroš Kuzman

Izšla je druga številka revije Gremo pod 
objem gora, ki je posvečena zimski dejav-

nosti mladih v gorah. Tako v njej najdemo 
priporočila za gibanje pozimi, in v slabšem 
vremenu, predloge za družabne aktivnosti na 
zimovanju in konkretne izkušnje planinskih 
društev pri pripravi programov v tem letnem 
času. Del revije je posvečen tudi aktualni te-
matiki prenovljenih programov Mladi pla-
ninec in Ciciban planinec, ter mladinskim 
voditeljem. V njej se skriva tudi nekaj vabil 
na usposabljanje, ki jih v času do pomladi 
pripravlja Mladinska komisija PZS.
Oglejte si jo na spletnem naslovu MK PZS: 
http://mk.pzs.si/revija/. 

http://www.pzs.si/novice.php?pid=6568
 http://mk.pzs.si/revija/mnenje/
http://mk.pzs.si/revija/
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Mednarodni 
mladinski ledno 
plezalni tabor 
Guillestre, 
17.-22. 12. 2011

Laura Dovč in Uroš Grilj

Začudena, da sva edina Slovenca, ki greva 
na mednarodni UIAA Global Youth Sum-

mit tabor v Francijo, se zjutraj odpeljeva na 
najino prvo skupno plezarijo. Z avtom nato 
prispevava k najinemu ogljičnemu odtisu in 
pa megli v padski nižini, ko sva po osmih 
urah, enem prelazu ter vmesnem ogledu 
Briancona, popoldne prišla v mladinski dom 
Lesquatrevents.

Takoj sva se morala prilagoditi na fran-
cosko angleščino, ki je zelo zabavna. Smešno 
pa sva najbrž zvenela tudi midva ko sva se 
lomila v najini francoščini. Po sestanku, na 
katerem so delili opremo in se lomili v pogo-
voru, je sledila najboljša večerja. Tartu�ette 
je tamkajšnja specialiteta – krompir s siri in 
slanino, pečeno v pečici, če bi jedli z rokami, 
bi si prste obliznili do suhega, ostale dni naj 
bi bila hrana slabša, najverjetneje pa je lakota 
po celodnevnem plezanju odnesla gurmana 
v meni.

Sam tabor je bil dobro zamišljen, ker pa je 
bil organizator letošnjega Club Alpin Toulou-
se, so bili to vsi prijavljeni iz tega kluba, razen 
naju z vzhoda in fanta iz še bolj oddaljenih 
krajev od naše male podalpske dežele. Indijec 
je prišel na tabor z željo naučiti se ledno-ple-
zalne tehnike, saj namerava še letos osvojiti 
K2. Namerava biti namreč najmlajši na vseh 
osemtisočakih. 

Ta termin je najbolj ugoden, ker ni gneče, 
pa nam je letos zagodlo vreme in ledu je bilo 

Laura v akciji, foto Uroš Grilj

precej manj kot prejšnja leta, tako so rekli 
vodniki, ki smo jih vsak dan dobili druge, 
razen vodja šole, ki je naju z Lauro nadziral še 
bolj vneto kot redar na nepravilno parkirano 
vozilo. V iskanju ledu smo povsem različno 
hodili od 20 minut do ene ure in pol, zadnji 
dan pa smo se od ''kombija'' do ledu prema-
knili za nekaj več kot sto metrov.

V okolici naselja, ki premore tudi nekaj tr-
govin s Savojskimi specialitetami – preverjeno 
so odlične, so tri doline, ki premorejo slapov 
več kot naša cela država, če so razmere dokaj 
slabe; v nasprotnem primeru pa je to raj za 
ledno plezanje. Poleti pa športnega plezanja, 
plezalni vodniki so prav zavidljive debeline, 
kolikor pa sva opazila so območja tudi dobro 
navrtana in lepo urejena. Priporočava!

Varnejše v gore 
pozimi – Zimska 
mala šola 
planinstva

Boštjan Borštnar

Zimska mala šola planinstva v organizaciji 
MK PZS je potekala od 24. do 26. febru-

arja 2012 na Veliki planini in v Domžalskem 
domu na Mali planini. Vodstvu in udeležen-
cem sta se v petek popoldne pridružila tudi 
dva gorska reševalca iz GRS Kamnik, Franc 
Miš in Matjaž Šerkezi.

V petek smo imeli po spoznavni urici pre-
davanja o nevarnostih, opremi in gibanju. Vse 
skupaj je trajalo do 21. ure. Sledil je družabni 
večer s harmoniko in kartami. Naslednji dan 
smo imeli zjutraj takoj še eno predavanje Franca 
Miša o gorskih nesrečah. 

Udeleženec Tim Janežič je takole opisal 
sobotno dopoldne: »Dan se je začel delavno, in 
sicer s prvim predavanjem o nesrečah v gorah, ki 
so se zgodile po resničnih dogodkih. Bilo je zelo 
zanimivo. Kmalu pa smo odšli na teren in kar smo 
se prejšnji dan naučili v teoriji, smo sedaj opravili 
v praksi. Opremljeni z derezami, cepini, žolnami 
in sondami smo se odpravili v bližnjo vrtačo, kjer 
smo preizkušali norveško metodo preizkusa var-
nosti snega in pa iskali z lavinsko žolno.« 

Varnejše v gore že od mladih nog, 
foto Boštjan Borštnar

 Po kosilu je bilo prosto. Eni so šli spat, 
drugi so smučali, nekaj pa jih je tudi popoldne 
vadilo pridobljeno znanje o uporabi žolne, 
derez, cepina  ... Zvečer nam je Matej Ogorevc 
pokazal še nekaj slik z zimskih tur.

Nedelja se je začela s sneženjem, kar nam 
je morda pokvarilo kakšen načrt. Toda mi se 
nismo dali. Med sestopom v dolino je imela 
Izabel Vadnal še praktični del predavanja o 
gibanju. Pri avtomobilih pa je sledilo še sku-
pinsko slikanje in naše druženje ter spozna-
vanje o varnejšem gibanju v gorah pozimi je 
bilo končano.

VODNIŠKA 
KOMISIJA

Udeleženci 
tečajev za 
vodnike PZS v 
letu 2011

V decembrskih Obvestilih PZS niso bili 
objavljeni nekateri udeleženci tečaja za 

vodnike PZS, objavljamo jih sedaj: 

TEČAJ ZA VODNIKE PZS, KATEGORIJA A,           
2. izmena, Bavšica, 6.–17. 7. 2011

GREGOR GOETZ CELJE-MATICA

ALENKA 
TAJNIKAR

SLOVENSKE KONJICE

IVICA PAJEK RAŠICA

NEŽA LAPAJNE IDRIJA

MARTIN NOVAK SNEŽNIK ILIRSKA BISTRICA

SARA GREGL BREŽICE

Posebno 
usklajevanje 
inštruktorjev 
planinske vzgoje

Jože Kamenšek

V skladu s sprejetimi merili in učnimi 
programi lahko za posamezno vodniško 

kategorijo izvaja usposabljanje le inštruktor, 
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ki ima najmanj takšno kategorijo, za katero 
se usposablja vodnik PZS.

Ker je v programu izpopolnjevanj VPZS 
za obdobje 2012–2014 snov zahtevnosti za 
vodnike kategorije C oz. E, je bil na 3. seji 
Podkomisije za usposabljanje VK PZS, 20. 
decembra 2011, sprejet sklep, da se s seznama 
inštruktorjev izbere tiste, ki imajo kategorije 
vodenja C oz. E ter inštruktorje alpinizma in 
se jih povabi na posebno usklajevanje. Tisti, 
ki so se vabilu odzvali, bodo prevzeli naloge 
nosilca praktičnega dela na izpopolnjevanjih. 

Za te inštruktorje je bil v Ljubljani orga-
niziran poseben usklajevalni seminar v torek, 
31. januarja 2012.

Namen usklajevanja je bil torej poenotiti 
metode izvajanja praktičnega dela, da vodni-
ki PZS na vseh usposabljanjih dobijo enaka 
znanja. Inštruktorji, ki so se odločili za to 
dodatno usklajevanje, bodo tehnični vodje 
oz. nosilci praktičnega dela na vodniških iz-
popolnjevanjih v letih 2012–2014.

Tečaj za vodnike 
PZS E kategorije 
2012

Mijo Kovačevič

Konec februarja 2012 je na Vršiču potekalo 
štiridnevno usposabljanje vodnikov PZS 

za zahtevne snežne ture (kategorija E).
Pet tečajnikov vodnikov PZS z različnih 

koncev Slovenije se je v Julijcih pod Prisoj-
nikom in Mojstrovkami nekaj zadnjih fe-
bruarskih dni kalilo v tehnikah in manevrih 
potrebnih za vodenje zahtevnih zimskih tur. 

Na usklajevalnem seminarju inštruktorjev 
planinske vzgoje, foto Jože Kamenšek

Večina učnega programa je temeljila pred-
vsem na praktičnem delu in vajah številnih 
manevrov nujnih za ture v najtežjih snežnih 
razmerah. Poenotenje manevrov in postopkov 
vodnikov z alpinističnimi je tokrat olajšalo 
učne procese tudi udeležencem tečaja, ki so 
v večini že imeli uspešno opravljeno alpini-
stično šolo, ter potrjene predhodne vodniške 
kategorije A, B, C in D, kar je bil eden izmed 
pogojev za vpis na tečaj E.

Inštruktorska ekipa pod vodstvom Fran-
ca Gričarja se je zelo potrudila in potrebno 
znanje na nazoren način podala tečajnikom. 
Prvi, teoretični dan je bilo na vrsti spozna-
vanje tehnike gibanja in raznolike tehnične 
opreme za zahtevne zimske ture. Naslednje 
tri dni pa so potekale praktične delavnice pod 
Prisojnikom in Mojstrovkami. Raznovrstna 
sidrišča v snegu in ledu, pripomočki za varo-
vanje, spusti po vrveh na različne načine, va-
rovanje in pomoč udeležencem na zahtevnem 
zimskem terenu, samoreševanja, škripčevja 
in ostali vrvni manevri so bile vroče teme 
tokratnih delavnic.

Analizo smo na koncu tečaja opravili v 
Koči na gozdu, ki nam je v času učenja nudila 
varno zavetje ponoči. Splošno mnenje petih 
tečajnikov je bilo, da je bil tečaj E kategorije 
zanimiv in je kljub relativno majhni količini 
snega dobro uspel. Obnavljanje ali učenje šte-
vilnih manevrov in postopkov je bilo vsem ko-
ristno in bo pripomoglo k varnemu vodenju 
udeležencev v zahtevnih snežnih razmerah.

Edino (pre)toplo vreme nam ni najbolj 
ugajalo. Plazovi so prva dva dneva bobneli 
pod Prisojnikom, med tem ko smo na var-
nem mestu delali na delavnicah. Ob zmrzali 
zadnjega dne pa smo se povzpeli proti Mali 
Mojstrovki in v konkretnem prepihu na vrhu 
grebena doživeli nekaj prave zime.

Na tokratnem usposabljanju za VPZS E kateg.     
je bilo 5 tečajnikov, foto Mijo Kovačevič

KOMISIJA ZA 
VARSTVO 
GORSKE NARAVE

Zbor delegatov 
KVGN PZS 
opozoril na 
problematike 
varstva gorske 
narave

Zdenka Mihelič

Zbora delegatov Komisije za varstvo gorske 
narave, ki je potekal v soboto, 4. februar-

ja 2012, v Izobraževalnem centru za zaščito 
in reševanju na Igu, se je udeležilo 25 od 36 
delegatov. Na zboru so potrdili vsebinsko in 
�nančno poročilo za 2011, prav tako pa tudi 
program dela za leto 2012.

Pred začetkom zbora je načelnik KVGN 
PZS Janez Bizjak, ki je delo načelnika prevzel 
jeseni 2010, pripravil predavanje o aktualnih 
naravovarstvenih problematikah, v katerem je 
skozi osebni pogled na varstvo narave opozo-
ril na nekaj pomembnih stvari. V nadaljevanju 
je v sliki in besedi na zanimiv način predstavil 
še mednarodni sporazum Alpsko konvencijo, 
njene začetke, pri katerih je sodeloval tudi 
sam, protokole in deklaraciji Alpske konven-
cije, kaj le-ti pomenijo za dejansko delova-
nje, ter tudi kako zajema Alpska konvencija 
Slovenijo, kako se nas je že dotaknila in kako 
sodelujemo v njej. 

Načelnik KVGN PZS Janez Bizjak je med drugim 
opozoril tudi na problematike varstva gorske 

narave, foto Zdenka Mihelič
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V poročilu o delu Komisije za varstvo gorske 
narave PZS v 2011 je komisija izpostavila pred-
nostno delo z nedovoljenimi ali spornimi posegi 
v gorsko naravo, pripravili so strokovna stališča 
za predvidene posege ter pripombe in predloge 
dopolnitev za novo zakonodajo, ki obravnava 
tudi gorski prostor. Njihove najpomembnejše 
akcije so potekale v zvezi z gradnjo največjega 
slovenskega smučišča v Bohinju, vetrne elektrar-
ne na Peci, pri ocenjevanju škode, povzročene 
z nedovoljenimi posegi v gorsko naravo, pri 
Nacionalnem energetskem programu Slovenije 
(predvideni gradnji novih HE na reki Soči in 
vetrnih elektrarn v Sloveniji), ukvarjali so se z 
Zakonom o vožnjah v naravnem okolju z mo-
tornimi vozili, s kriteriji za dvonamensko rabo 
nekaterih planinskih poti, traktorsko cesto v Ka-
ravankah in s problematiko gorskih kolesarjev 
in voženj s kolesi po planinskih poteh. Prav tako 
so se izobraževali, pripravili letak o prepovedi 
vožnje z motornimi vozili v naravnem okolju, 
sodelovali pri projektu Okolju prijazna koča, 
pa na okrogli mizi Udobje v planinskih kočah 
v Kočevju, na prvi konferenci o planinskem 
gospodarstvu, v žiriji PZS na mednarodnem 
festivalu gorniškega �lma, pa seveda na medna-
rodnem področju (v CAA, komisiji za varstvo 
gorske narave); začeli so pripravljati strategijo 
varstva narave v slovenskih gorah in se udeležili 
letne konference Alpske konvencije na Brdu, 
letne konference CIPRE v Bovcu. Delo KVGN 
PZS in Alpske konvencije so predstavili tudi na 
jesenskem zasedanju Državnega sveta.

Prejšnji načelnici KVGN PZS Rozi Skobe se 
bo komisija zahvalila še posebej - predlagali jo 
bodo za eno izmed najvišjih priznanj Planinske 
zveze Slovenije.

 V letošnjem letu bo prednostna naloga do-
končanje Kodeksa oz. Strategije varstva narave v 
slovenskih gorah. Pripravili bodo tudi publikaci-
jo Varstvo narave v slovenskih gorah, strokovna 
stališča do načrtovanja različnih dejavnosti in 
prostorskih posegov v gorsko naravo, izobraže-
vanja in usposabljanja za varuhe gorske narave, 
vanje vključili tudi nove vsebine, povezovali se 
bodo z odbori za varstvo gorske narave po med-
društvenih odborih planinskih društev, sode-
lovali v vseslovenski akciji Očistimo Slovenijo 
2012, ki bo tokrat organizirana tudi istočasno 
povsod po svetu; seveda pa bodo tudi ažurno 
spremljali stanje in nedovoljene posege v gorski 
prostor ter o tem informirali javnost.

Vse prisotne delegate in goste je pozdravila 
tudi podpredsednica PZS Slavica Tovšak, ki je 
pohvalila uspešno delo komisije, skupno pri-
zadevanje z ostalimi glede dvonamenske rabe 
planinskih poti ter zaželela vsem uspešno delo 
tudi v letu 2012. 

Ob koncu zbora je načelnik Bizjak zbrane 
seznanil tudi s podrobnimi informacijami o pro-
jektu Očistimo Slovenijo 2012 in vse povabil na 
posvet o Načrtu upravljanja za Triglavski naro-
dni park, saj mora biti ohranjanje in zavarovanje 
TNP interes vseh nas.

Več na spletnem mestu PZS: 
http://www.pzs.si/novice.php?pid=6655.

Na licenčnem 
seminarju v 
Ospu 33 varuhov 
gorske narave

Marjeta Keršič Svetel

V soboto, 25. februarja 2012, se je na li-
cenčnem izobraževanju v Ospu zbralo 33 

varuhov gorske narave. Zanimiva predavanja 
strokovnjakov z različnih naravovarstvenih 
področij so tečajnike navdušila.

Izobraževanje bi morali opraviti že lani, 
pa se je izvedba zaradi organizacijskih težav 
zamaknila v letošnji februar. Sončna sobota 
je v Osp, kjer je potekalo izobraževanje, pri-
vabila številne plezalce, tako da so se tečajniki 

Delegati in gosti na Zbor delegatov KVGN PZS so 
v razpravi aktivno sodelovali, 

foto Zdenka Mihelič Varuhe gorske narave je v Ospu gostil Silvo Karo, foto Marjeta Keršič Svetel 

lahko prepričali na lastne oči, kako priljubljen 
plezalski cilj so stene Kraškega roba. Licenč-
no izobraževanje je bilo namenjeno trem 
naravovarstvenim temam: varstvu narave v 
naravnih plezališčih, varovanju podzemskih 
jam in vodotokov ter evropski politiki ohra-
njanja divjine.

Tomaž Mihelič, strokovnjak za ptice 
Kraškega roba iz Društva za opazovanje in 
proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) je pred-
stavil ogrožene ptice, ki si za svoje domovanje 
izbirajo ravno take skalne stene, kakršne so 
najbolj všeč tudi plezalcem in pojasnil, kako 
je mogoče s primerno strpnostjo zagotavljati 
tako varnost ptic kakor tudi plezalna doži-
vetja. Marko Simič je predstavil občutljivost 
podzemskega sveta in seznanil tečajnike z 
različnimi oblikami ogrožanja podzemskih 
jam, ki so najpogosteje posledica nevednosti 
in malomarnosti - od odmetavanja odpad-
kov v brezna do neprimernega umeščanja 
raznih objektov na kraškem območju. Vodja 
licenčnega seminarja Marjeta Keršič Svetel 
pa je pojasnila pomen in načela varstva divjine 
v Evropi. Tema je bila še posebno aktualna, 
saj so ohranjanje divjine obravnavali konec 
januarja na posebnem zasedanju poslanci 
Evropskega parlamenta. Ohranjanje kakovo-
sti divjine je sestavni del programa ohranjanja 
narave v EU do leta 2010 in to seveda zadeva 
tudi naš gorski svet. Tečajnike je gostoljubno 
sprejel pod svojo streho alpinist Silvo Karo, ki 
je tudi sam predaval - o praktičnih problemih 
urejanja odnosov med plezalci, lastniki ze-
mljišč in varstvom narave v naravnih plezali-
ščih, pa tudi o svojih izkušnjah z ohranjanjem 
divjine v Narodnem parku Los Glaciares v 
Argentinski Patagoniji.

http://www.pzs.si/novice.php?pid=6655
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GOSPODARSKA KOMISIJA
Na podlagi sklenjenega dogovora med Slovensko vojsko in Planinsko zvezo Slovenije 

objavlja Gospodarska komisija Planinske zveze Slovenije

 RAZPIS
za koriščenje helikopterskih prevozov za namen ekološke sanacije planinskih koč v letu 2012

 
Predmet razpisa: do 15 ur helikopterskih poletov helikopterja SV za prevoz materiala za ekološko sanacijo planinskih postojank v letu 2012. 

 
Razpis je namenjen planinskim društvom, ki upravljajo planinske koče I. in II. kategorije. Za koče I. kategorije je namenjeno 10 ur, za koče II. 
kategorije pa 5 ur helikopterskih prevozov. V primeru neizkoriščenosti ur v posamezni skupini, se lahko helikopterske ure prenesejo v drugo 
skupino. Posamezno planinsko društvo bo lahko koristilo največ dve uri helikopterskih poletov, v primeru neizkoriščenosti pa lahko tudi več. 
Priporočljive so skupne prijave več planinskih društev, za kar dobi prijava pri ocenjevanju dodatno število točk, ki pa so možne le v primeru, da 
bo tudi helikopterski prevoz skupen za več koč hkrati. Kriteriji za ocenjevanje vlog so priloga tega razpisa.

V vlogi je potrebno navesti:

Naziv planinskega društva, ime planinske koče, v primeru, da leži planinska koča v zavarovanem območju, navedite v katerem, opis predvidene 
investicije, termin predvidene investicije, maso in opis tovora, ki ga je potrebno prepeljati. Vlogi je potrebno priložiti tudi projektno dokumen-
tacijo predvidene investicije.

Vlogo je treba poslati priporočeno na naslov Planinska zveza Slovenije, Gospodarska komisija, Dvorakova 9, p. p. 214, 1001 Ljubljana, ali oddati 
v glavni pisarni PZS v času uradnih ur. Vloga mora biti v zaprti kuverti s pripisom: »NE ODPIRAJ - JAVNI RAZPIS HELIKOPTERSKI PREVOZI«

Rok za oddajo vlog je do vključno 30. marca 2012. Nepravočasno oddanih vlog ocenjevalna komisija ne bo upoštevala. 

Rezultati izbora bodo znani do 15. aprila in bodo javno objavljeni. Z izbranimi planinskimi društvi bo sklenjena pogodba za koriščenje helikop-
terskih prevozov v letu 2012.
 
Dodatne informacije in pojasnila dobite pri strokovnem sodelavcu GK Klemenu Petku, e-mail: klemen.petek@pzs.si ali na tel.: 01 43 45 683.

Lep planinski pozdrav!
 
Načelnik GK PZS:  Predsednik PZS:
Aleš Glavnik l.r. Bojan Rotovnik l.r.

---------------------------------------------------------------------------------------------
Kriteriji za ocenjevanje vlog razpisa za koriščenje helikopterskih prevozov 

1. VARSTVO OKOLJA (vrsta investicije) 
•	 Čiščenje odpadne vode     30 točk 
•	 Energetska oskrba     20 točk 
•	 Ukrepi za varčevanje z energijo    20 točk 
•	 Ravnanje z odpadki     10 točk 

2. DOKONČANJE ŽE ZAČETIH INVESTICIJ    10 točk 
3. SKUPNA PRIJAVA      10 točk  
4. SODELOVANJE S PZS PRI IZVAJANJU NJENIH PROJEKTOV  10 točk  
5. IZPOLNJEVANJE VSEH OBVEZNOSTI DO PZS   10 točk 
6. KOČA V ZAVAROVANEM OBMOČJU 

•	 Narodni park       15 točk 
•	 Krajinski park      10 točk 
•	 Območje Nature 2000      5 točk 

Dodatni kriteriji: 
1. Kriteriji so razvrščeni po pomembnosti. V kolikor dve ali več vlog doseže isto število točk, se za razvrstitev upošteva višje število doseženih točk pri 

pomembnejšem kriteriju. 
2. Točkovni sistem je namenjen vrednotenju investicij na že obstoječih planinskih objektih. V primeru novogradenj komisija za ocenjevanje določi, 

ali bo projekt uvrstila v ocenjevanje. 

Sprejeto na 5. seji GK PZS, 31. 1. 2012 
Načelnik GK PZS: 

Aleš Glavnik l.r
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KOMISIJA 
ZA TURNO 
KOLESARSTVO

Usposabljanje 
turnokolesarskih 
vodnikov 2012

Peter Šilak

Komisija za turno kolesarstvo (KTK) PZS 
razpisuje v letu 2012 naslednji dve uspo-

sabljanji: usposabljanje za Turno kolesarskega 
vodnika I in usposabljanje za Turno kolesar-
skega vodnika II.

Usposabljanji sta namenjeni vsem tistim, 
ki bi želeli voditi kolesarske izlete v gorski svet 
v okviru planinskih društev, drugih organizacij 
oz. kot samostojni delavci v športu. Program 
usposabljanj je potrjen s strani Sveta za šport 
Republike Slovenije in je podlaga za pridobitev 
naziva strokovni delavec v športu 1 oz. 2 . 

Program usposabljanja je sestavljen iz 
dveh delov: 

•	kolesarsko-tehničnega	dela	(2	dneva)	
•	vodniškega	dela	(4	dni)	

V prvem delu na Golteh je pozornost na-
menjena tehniki vožnje in servisiranju kole-
sa, na preizkusni turi pa preverimo �zične in 
tehnične sposobnosti kandidatov za nadaljnje 
vodniško usposabljanje. Izveden bo tudi teo-
retični sprejemni izpit iz programa Planinske 
šole (izpita so oproščeni vsi tisti, ki so opravili 
planinsko šolo oz. druge oblike usposabljanja 
PZS, ki vključujejo iste vsebine). 

V drugem delu usposabljanja je poudarek 
na vodniških znanjih kot je vodenje skupine, 
orientacija, nudenje prve pomoči ipd. Uspo-
sabljanje se zaključi s teoretičnim izpitom in 
izpitno turo. Predavanjem bo sledilo veliko 
praktičnega dela na pobočjih pod Stolom. 

Prvi del usposabljanja bo izveden 9. in 10. 
junija 2012 na Mozirski koči na Golteh, 

drugi del pa od 28. junija do 1. julija 2012 
na Valvazorjevem domu pod Stolom. 

RAZPIS in ostali POGOJI: na spletni stra-
ni Komisije za turno kolesarstvo PZS, 
http://ktk.pzs.si/index.php?id=14.

VEČ INFORMACIJ: pišite na e-naslov 
turno.kolesarstvo@pzs.si ali pokličite na tel. 
01 43 45 686.

ROK PRIJAV je 20. maj 2012 oz. do za-
sedbe mest. 

CENA usposabljanj je 290 €, v kar je vklju-
čeno: prehrana in prenočišče, organizacijski 
stroški in nezgodno zavarovanje udeležencev.

Vabljeni.

KOMISIJA ZA 
TEKMOVALNO 
TURNO 
SMUČANJE

Svetovni pokal 
Etna 2012
NAJVEČJI USPEH Slovencev na 
tekmah svetovnega pokala v 
turnem smučanju

Zdenka Mihelič

Na Siciliji je 24.–25. februarja 2012 po-
tekala ena zmed letošnjih tekem svetovnega 
pokala v tekmovalnem turnem smučanju 
ISMF 2012. Tekme SP sta se udeležila naša 
slovenska reprezentanta v tekmovalnem tur-
nem smučanju Nejc Kuhar in Klemen Triler, 
ki sta v letošnji sezoni prikazala najboljšo 
formo od naših in dosegla nekaj res lepih uvr-
stitev. Zanju je bila ta tekma na Etni letošnja 
prva tekma za svetovni pokal Mednarodne 
turnosmučarske zveze ISMF v tem letu.

Na tekmi v vzponu je Nejc uresničil enega 
izmed svojih letošnjih ciljev – izboljšal je svoj 
rezultat in se ne samo uvrstil med prvih deset, 
ampak se je boril celo za stopničke.

Tekmovalci so morali premagati ca. 
750 višinskih metrov, razmere pa so Nej-
cu ustrezale in z odličnim rezultatom – 5. 
mestom – je samo potrdil svojo letošnjo 
izvrstno pripravljenost, ko je na najtežjih 
mednarodnih tekmah dosegal same vidne 
rezultate. 

Nejc je bil s tekmo zelo zadovoljen. Po 
tekmi je vzhičen povedal: »5. mesto! Noro! Ne 
morem verjeti. Proga mi je ustrezala, precej 
je bila strma. Boril sem se celo za stopničke, 
a mi je v zaključku zmanjkalo malo moči.«

Klemen se je na tekmi počutil slabše, 
posledično se je uvrstil na 25. mesto.

Naslednji dan, 25. februarja, je potekala 
še KLASIČNA INDIVIDUALNA tekma. S 
svojimi 1320 višinskimi metri vzpona je slo-
venskemu turnemu smučanju ponovno pri-
nesla lep uspeh. Nejc je na individualni tekmi 
dosegel deseto mesto, ves čas se je gibal v prvi 
deseterici; Klemen pa je izboljšal uvrstitev s 
tekme prejšnjega dne, bil je 24.

Na klasični individualni tekmi v pravih po-
mladanskih temperaturah in razmerah, je star-
talo 28 tekmovalcev iz Švice, Španije, Avstrije, 
Nemčije, Italije, Francije in Slovenije. Spusti so 
bili izredno hitri, prehitri, pravi Nejc, nekateri 
so dosegali hitrosti tudi preko 100 km/h. Na 
drugem spustu je Klemen ob visoki hitrosti 
padel in k sreči se ni težje poškodoval, imel je 
le nekaj odrgnin. 

Njuno udeležbo na tekmi svetovnega po-
kala v tekmovalnem turnem smučanju na Etni 
je podprla Planinska zveza Slovenije. 

Več na spletnih mestih PZS: 
http://www.pzs.si/novice.php?pid=6701 in
http://www.pzs.si/novice.php?pid=6702

Nejc Kuhar je s petim mestom dosegel svoj 
največji uspeh in največji uspeh slovenskega 

tekmovalnega turnega smučanja, 
foto Alex Lugger

Nejc Kuhar – 
državni prvak v 
vzponu 2012

Zdenka Mihelič

V nedeljo, 22. januarja 2012, je na Zelenici 
potekalo državno prvenstvo v vzponu, 

ki ga je pripravil TSK Olimpik. Tretje tek-
me Vertical Race, ki je štela tudi za sloven-
ski pokal, se je udeležilo 28 tekmovalcev in 
tekmovalk.

Med tekmovalci je bila tudi celotna posta-
va slovenske turnosmučarske reprezentan-
ce: Anže Šenk, Matjaž Mikloša, Klemen Triler, 
Žiga Klemše, Luka Mihelič in Nejc Kuhar, ki 
je zmagal tako pri članih kot absolutno. Nejc 
je vodil na tekmi od starta do cilja, prav tako 
seveda narekoval tempo najboljših.

http://ktk.pzs.si/index.php?id=14
http://www.pzs.si/novice.php?pid=6701
http://www.pzs.si/novice.php?pid=6702
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Proga z dolžino treh kilometrov je bila 
standardna s startom na Ljubelju na 1061m 
nadmorske višine in ciljem pod vrhom Trian-
gla na 1670 m. Najboljši trije v vsaki konku-
renci so prejeli priznanja in denarne nagrade.

REZULTATI
 Člani
1. Nejc Kuhar, PD Jezersko
2. Matjaž Mikloša, TSK Olimpik
3. Klemen Triler, TSK Olimpik

Veterani (45+)
1. Tone Karničar, PD Jezersko
2. Milan Šenk, PD Jezersko
3. Jakob Fideršek, ŠD Tršca
 
Mladinci
1. Luka Mihelič, TSK Olimpik
2. Urh Karničar, PD Jezersko
3. Jure Kristanc, Kranj
 
Ženske, članice
1. Jana Marinko, ŠD Dolomiti
2. Špela Zupan, Friko.si
3. Sabina Karničar, PD Jezersko

Več na spletnem mestu PZS: 
http://www.pzs.si/novice.php?pid=6595.

DRŽAVNO prvenstvo v 
tekmovalnem turnem 
smučanju posamezno 
in 15. memorial Luke 
Karničarja in Rada 
Markiča

Drejc Karničar

Kljub splošnemu pomanjkanju snega 
so organizatorji uspešno pripravili že 

sedemnajsto tekmo v turnem smučanju na 
Jezerskem. Tekma je štela za Državno prven-
stvo POSAMEZNO, hkrati je bila to tudi že 
15. izvedba memoriala Luke Karničarja in 
Rada Markiča.

Nejc Kuhar naslovu državnega prvaka naproti, 
foto Iztok Cukjati

Zimske temperature, sončno vreme in 
naravnost idealne snežne razmere so bili glav-
ni razlogi za zadovoljstvo 54 tekmovalcev iz 
Slovenije in sosednje Avstrije. Tekmovanje je 
tudi tokrat potekalo v dolini Komatevre, prek 
Pečovnika in Plešivca, pa vse tja na tržiško 
stran v Dolgo njivo in nazaj prek Plešivca 
do cilja pri lovski koči na Staniču. Mladinci, 
ženske, rekreativke in rekreativci so nastopili 
na krajši progi, na daljši pa so se pomerili 
člani za naslov državnega prvaka, ki je ostal 
v rokah absolutnega favorita Nejca Kuharja 
(GRS Jezersko).

Nekaj smo k dobremu vtisu upam dodali 
tudi številni organizatorji, ki smo se trudili, da 
bi državno prvenstvo potekalo v čim boljših 
pogojih in da bi bilo tekmovanje prežeto s 
spominom na naša prijatelja Luka Karničarja 
in Rada Markiča. Letos bo minilo že petnajst 
let od tragične nesreče na Okrešlju, zato smo 
jubilejnemu tekmovanju posvetili še večjo 
pozornost. 

REZULTATI
 Člani (27 uvrščenih)
1. Nejc Kuhar, GRS Jezersko
2. Ane Šenk, TTSO Jezersko 
3. Klemen Triler, TSK Olimpik

Mladinci (6 uvrščenih)
1. Luka Mihelič, TSK Olimpik
2. Urh Karničar, TTSO Jezersko
3. Matej Merlak, GRS Kranj

Ženske absolutno (4 uvrščene)
1. Špela Zupan, KGT Papež
2. Anja Stenovec, TTSO Jezersko
3. Petra Krničar, TTSO Jezersko

Več na spletnem mestu PZS: 
http://www.pzs.si/novice.php?pid=6611.

Tone Karničar in Milan Šenk, večkratna zmago-
valca jezerske tekme, foto Peter Sušnik

Mednarodne 
tekme in dosežki 
slovenskih 
tekmovalcev

zbrala Zdenka Mihelič

Bergfex – Sprinter 2011, 
Avstrija, 27. 12. 2011

REZULTATI
Člani (53 uvrščenih)
2. Nejc Kuhar
9. Klemen Triler

Veterani – 24. Igor Kalan.

Več na spletnem mestu PZS: 
http://www.pzs.si/novice.php?pid=6516. 

Ekstremni Mountain 
Attack, Avstrija, 
13. 1. 2012

REZULTATI
Maraton (188 uvrščenih)
11. Nejc Kuhar
 
Maraton veterani (56 uvrščenih)
25. Marijan Tepina
32. Igor Kalan 
 
Tour (197 uvrščenih)
6. Klemen Triler
9. Anže Šenk
56. Luka Mihelič
100. Tim Švigelj
112. Matija Zupan 

Tour veterani (64 uvrščenih)
18. Janko Fideršek 

Tour ženske (24 uvrščenih)
5. Jana Marinko
15. Špela Zupan

Prizorišče tekme je bilo smučišče v ozadju, foto 
arhiv Nejca Kuharja

http://www.pzs.si/novice.php?pid=6595
http://www.pzs.si/novice.php?pid=6611
http://www.pzs.si/novice.php?pid=6516
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Več na spletnem mestu: 
http://www.pzs.si/novice.php?pid=6570.

Italijansko državno 
prvenstvo, 29. 1. 2012

REZULTATI (90 uvrščenih parov)
3. Nejc Kuhar/Filippo Beccari (SLO/ITA)

Več na spletnem mestu PZS: 
http://www.pzs.si/novice.php?pid=6624.

Schmitten Mondschein 
Trophy, Avstrija, 3. 2 2012 

REZULTATI
Člani (27 uvrščenih)
1. Nejc Kuhar
3. Klemen Triler
14. Luka Mihelič

Veterani (29 uvrščenih) – 24. Igor Kalan.

Več na spletnem mestu PZS: 
http://www.pzs.si/novice.php?pid=6642.

Skupinski start, foto Sportograf

Filippo Beccari in Nejc Kuhar sta osvojila bron na 
klasični tekmi na italijanskem državnem prven-

stvu, foto arhiv Coppa Delle Dolomiti

4. Tour de Sas, Italija, 
Italija, 5. 2. 2012 

REZULTATI
Člani (105 uvrščenih)
2. Nejc Kuhar
23. Klemen Triler
61. Luka Mihelič

Veterani (31 uvrščenih): 16. Igor Kalan

Več na spletnem mestu PZS: 
http://www.pzs.si/novice.php?pid=6642.

Na 5. nočni TTS dirki v 
Mokrinah padel rekord 
proge, 18. 2. 2012

REZULTATI
 Člani (88 uvrščenih)
1. Tadei Pivk, ITA (U.S. Aldo Moro) 
2. Nejc Kuhar
4. Klemen Triler
40. Matija Zupan
46. Janez Velikanje
60. Boris Weisseisen

Veterani (48 uvrščenih)
10. Janko Fideršek
14. Darko Kristanc
15. Igor Kalan 
19. Boris Stropnik 
41. Igor Cvelbar 

Mladinci (7 uvrščenih)
2. Luka Mihelič 
4. Jure Kristanc

Ženske absolutno (9 uvrščenih)
2. Špela Zupan 

Več na spletnem mestu PZS: 
http://www.pzs.si/novice.php?pid=6687 

Rekord v parih je postavil zamejski Slovenec Tadi 
Pivk iz Žabnic, Nejc Kuhar je osvojil odlično 2. 

mesto, foto Matija Zupan

Lesachtaler Tourenlauf, 
Avstrija, 19. 2. 2012

REZULTATI
Člani (49 uvrščenih)
10. Anže Šenk
40. Rok Damjanič

Članice (4 uvrščene)
4. Sabina Karničar

Kadeti (4 uvrščeni)
2. Urh Karničar
 
Veterani (11 uvrščenih)
4. Milan Šenk
5. Tone Karničar

Več na spletnem mestu PZS: 
http://www.pzs.si/novice.php?pid=6687

Planinski 
vestnik, marec 
2012 

Uredništvo Planinskega vestnika

V marčni številki Planinskega vestnika 
smo temo meseca namenili gorniškim 

�lmom oziroma temi Gore in �lm. Predsta-
vljamo različne poglede �lmskih ustvarjal-
cev, scenarista, snemalca. Ob tem vas vabimo 
na že 6. mednarodni festival gorniškega �lma 
Domžale, ki bo potekal od 2. do 6. aprila 2012 
v Cankarjevem domu v Ljubljani.

Vse od leta 2001 je potekal velik projekt 
Planinskega vestnika digitalizacija vseh šte-
vilk od prve leta 1895. Ponosno objavljamo, 
da je projekt uspešno zaključen, vse števil-
ke in vsi članki pa so dosegljivi za vsakega 
obiskovalca spletne strani www.pvkazalo.si. 
Pri tem velikopoteznem projektu je sodelo-
valo veliko zagnanih prijateljev Planinske-
ga vestnika, v tokratni številki smo se zato 
pogovarjali z vodjem projekta Andrejem 
Stritarjem.

PLANINSKI 
VESTNIK

DELO KOMISIJ PZS

http://www.pzs.si/novice.php?pid=6570
http://www.pzs.si/novice.php?pid=6624
http://www.pzs.si/novice.php?pid=6642
http://www.pzs.si/novice.php?pid=6642
http://www.pzs.si/novice.php?pid=6687
http://www.pzs.si/novice.php?pid=6687
www.pvkazalo.si
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V sredici smo se podali po poteh nad 
Celjem in po okolici, na hribe na levem 
bregu Savinje; preko meja pa vas vabimo na 
turno smučanje nad dolino Zajzero.

Kirgizija in Kitajska nas vabita tja, kjer 
sta se lansko leto potepali in uspešno plezali 
slovenski odpravi. 

Preberite si tudi portret 'legende sloven-
skega alpinizma' Toneta Jegliča. 

Pogovarjali smo se s piscema rubrike 
Alpinistična tehnika Aljažem Anderletom 
in Tadejem Debevcem, ki sta razkrila, kaj 
jima gorništvo, alpinizem sploh pomeni, 
ter kakšna je njuna vloga v izobraževalnem 
sistemu in kako povezujeta profesionalno 
znanje z vsakdanom.

Planinska zveza je bila zelo aktivna in 
uspešna na več področjih, med drugim pri 
sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slo-
venije – Združenjem športnih zvez, pa tudi 
pri Hrvaški planinski zvezi.

Sledijo redne rubrike o varstvu narave, 
alpinistične novice in novice iz tujine, pi-
sma bralcev, literatura in novice iz planinske 
organizacije.

V uvodniku je urednik teme meseca 
Dušan Škodič spregovoril o �lmu, ki nas 
pogosto povleče vase z vso svojo lepoto in 
tudi – navidezno resničnost. »Pa vendar, 
ob tem nikar ne pozabimo na realnost. Pot 
do s svežim zrakom prevetrenih pljuč je 
mogoča le z lastnimi močmi!«

Na naslovnici je znanilec pomladi fo-
tografa Otona Naglosta. 

Želimo vam prijetno branje Planinskega 
vestnika!

PLANINSKA 
ZALOŽBA

NOVO v 
Planinski založbi 
– Planinski 
kažipot 2012

Prvi teden novega leta 2012 je izšel Planinski 
kažipot 2012, ki je nadomestil planinski 

koledarček. Zaradi boljše preglednosti je vse-
binsko razdeljen na posamezne sklope, ki po-
dajajo strnjene podatke o planinski dejavnosti, 
novosti in koristne nasvete.

Vsebina Planinskega kažipota 2012:
predstavitev Planinske zveze Slovenije, kdo je 
kdo, organi/komisije/odbori PZS, članarina 
PZS za leto 2012, glavni dogodki PZS v letu 
2012, reprezentance PZS, seznam društev, 
članic PZS, koledar izletov in aktivnosti PD 
in MDO PD, seznam vseh planinskih koč, 
bivakov in zavetišč, nasveti za varnejše gibanje 
na planinskih poteh in v gorskem svetu, koti-
ček za najmlajše, planinska kultura, seznam 
vseh edicij ...

Format: A5, pokončen.
Število strani: 148.
Vezava: broširana.

Planinski kažipot 2012 je izšel s podporo Mi-
nistrstva za šolstvo in šport RS in Fundacije 
za šport v RS.

 Cena: 2,90 EUR*.
*DDV je obračunan v ceni. Stroške poštnine 
plača naročnik.
Člani PZS A+ in A prejmejo Planinski kažipot 
2012 skupaj ob plačani članarini za leto 2012.

NOVO v 
Planinski 
založbi – Vodnik 
po Karnijskih 
feratah
Konec januarja je izšel novi planinski 

vodnik, Vodnik po Karnijskih feratah 
avtorjev Bineta in Nade Mlač.

Karnijske Alpe, italijansko Alpi Carniche 
(tudi Carnice), nemško KarnischeAlpen, so 
veriga skalnih vršacev med Avstrijo in Italijo. 
Vrstijo se v smeri vzhod- zahod, na jugu jih 
omejuje reka Bela (Fella), na severu Zilja, v 
pokrajini Veneto, torej na zahodu, reka Piava, 
in na vzhodu Ziljica. Njihova celotna dolžina 
znaša nekaj več kot 100 km, umeščene pa 
so med krajema San Candido (Innichen) in 
Cadore in Trbižem ter vključujejo vse najvišje 
vrhove.

Vodnik poleg opisa tur vsebuje tudi 
praktične napotke o vremenu v Karnijskih 
Alpah, logistiki, vrednotenju (ne)zavarova-
nih planinskih in plezalnih poti, pa nasvete 
glede opreme za Karnijske gore, možnostih 
za prenočitev, nakup hrane, oskrba z vodo 
in parkiranje ...
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Tehnični podatki:
Format: 130 x 210 mm.
Obseg: 288 strani.
Vezava:  broširano šivano.
 
Cena vodnika: 39,90 EUR*.
*DDV je obračunan v ceni. Stroške poštnine 
plača naročnik.

Akcija -50 %
Odprava na Čo 
Oju – 8201 m
Prva odprava 
slovenskih 
policistov v 
Himalajo
Planine oziroma gorski svet je Slovencem 

zapisan v genih. Pa ne le zaradi Kekca, ko 
smo še kot otroci ob Kekčevih dogodivščinah 
spoznavali naš prelepi planinski svet, temveč 

predvsem zaradi lepot našega alpskega sveta, 
ki ga večina Slovencev obiskuje.

Znani slovenski pregovor, da nisi pravi 
Slovenec, če nisi stal na Triglavu, kaže na naš 
odnos do gora. Prav te lepote in možnosti za 
samopotrditev v alpskem svetu so že marsika-
terega Slovenca zasvojile, da je svoje potrditve 
iskal še višje. Tudi slovenski policisti so se hoteli 
potrditi in dokazati, da so sposobni stopiti na 
najvišje vrhove gora. Zato so se pod vodstvom 
vrhunskega alpinista Vikija Grošlja, odpravili 
na šesti najvišji vrh sveta, na goro Čo Oju.

INFORMACIJE in NAROČILA za Pla-
ninski kažipot 2012, Vodnik po Karnijskih 
feratah in knjigo Odprava Čo Oju in ostale 
edicije Planinske založbe PZS: 

•	Planinska zveza Slovenije, Planinska 
založba,
- po pošti: Dvorakova ulica 9, p. p. 214,   
   SI-1001 Ljubljana,
- tel: 01 43 45 684 ali fax: 01 43 45 691,
- e-naročila: planinska.zalozba@pzs.si,
- prek spletne trgovine PZS, 
   http://www.pzs.si/trgovina.php.

•	Slovenski	planinski	muzej,	
- Triglavska cesta 49, 4281 Mojstrana, 
- tel. 08 380 67 30, fax: 04 589 10 35,
- e-naročila: info@planinskimuzej.si.

Ta knjiga nas ne popelje le v lepote Himalaje, 
temveč nam prikaže tudi napor, ki ga morajo 
člani odprave obvladovati skozi vzpon, ta pa 
pomeni tudi vzpon nad samega sebe.

In kako je slovenskim policistom leta 2002 
uspel ta vzpon?

V času od sredine marca do sredine aprila 
2012 vam je knjiga na voljo s 50-odstotnim 
popustom, in sicer po ceni 10,85 EUR* (redna 
cena: 21,70 EUR).
*DDV je obračunan v ceni. Stroške poštnine plača 
naročnik.

DELO KOMISIJ PZS

mailto:planinska.zalozba%40pzs.si?subject=
http://www.pzs.si/trgovina.php
mailto:info%40planinskimuzej.si?subject=
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NOVICE PLANINSKIH DRUŠTEV

Na odprtju razstave 
MDO PD Podravja v Rušah, foto Olga Malec

Športni dan 
malo drugače 
Primer dobre prakse

Judita Valentinčič

Na Osnovni šoli Polje že vrsto let orga-
niziramo športne dneve z različno vse-

bino. Učenci lahko izbirajo med smučanjem, 
sankanjem in drsanjem v zimskem času ter 
plavanjem oziroma atletiko poleti.

Kot vodnica Planinske zveze Slovenije v 
okviru PD Saturnus sem vedno želela moti-
virati učence tudi za športni dan z gorniško 
vsebino, saj sem opazila, opazili pa so tudi 
moji kolegi, da je zlasti med učence zadnje 
triade premalo zanimanja za pohodništvo. 
Ko sta k meni pristopila športna pedagoga, 
Alenka in Klemen, z željo, da na šoli pripravi-
mo planinski športni dan, sem si rekla: »To je 
to.« Trenutno veselje, ki sem ga začutila, se je 
hitro spremenilo v vrsto vprašanj, povezanih 
z organizacijo. Kot vodnica sem že vedela, da 
je potrebna temeljita in pravočasna priprava. 
Da bi vse potekalo še bolj strokovno kot sicer, 
sem k sodelovanju povabila prijatelje vodnike 
PZS. Slovenci smo res narod prostovoljcev, 
saj so se na povabilo odzvali Marko, Dani-
jel, Alija, Kristina, Marjana in Sanja. Postali 
smo ekipa, ki je izvedla planinski športni dan. 
Učence sem seznanila z ustrezno opremo, ki 
je za hojo v gore priporočljiva in jim dala po-
trebne napotke za varnost v hribih. 

Ker je vreme ključnega pomena, smo spre-
mljali vremensko napoved vse do četrtka, 29. 
9. 2011, ko smo imeli podhod. Učenci šeste-
ga in sedmega razreda so lahko izbrali med 
Koželjevo potjo v Kamniški Bistrici in med 
Veliko planino. Za učence osmega in devetega 
razrede pa smo organizirali pohoda iz Stare 
Fužine na Vogar in okoli Bohinjskega jezera.

Otroško uživanje v prelepi naravi je pregnalo vse 
strahove, da nam ne bi uspelo, 

foto Judita Valentinčič

Kljub temu, da sem spremljala učence 
na lažji poti okoli Bohinjskega jezera, sem 
opazila, da so na pohodu začutili veličastnost 
slovenskih gora. Tudi v ostalih skupinah so 
bili zadovoljni s športnim dnevom. 

Kako smo bili uspešni, pa največ povedo 
vtisi učencev:
»Izlet mi je bil všeč, lahko bi bil še težji.«                 
(David Lajevec, 6. b) 
»Med hojo smo veliko klepetali in se smejali.« 
(Aina Radovan, 7. b)
»V Bohinju smo noge namakali, kot kakšni 
otroci.« (Lena Brezovnik, 8. b)
»Učiteljica nam je rekla, da smo Kekci.«                
(Zala Mlinarič, 9. b)

Spoznali smo, da se tudi mestne otroke 
dá navdušiti za hojo v hribe in jim odpreti oči 
za lepoto narave.

Poti in 
zanimivosti v 
okolici Sočerge

Aldo Zubin

Ena izmed pomembnih nalog Obalnega 
planinskega društva iz Kopra je tudi skrb 

za planinske in druge pohodniške ter kole-
sarske poti, ki planincem in vsem, ki imajo 
radi naravo in zanimivosti slovenske Istre 
omogočajo gibanje v tem izjemnem prostoru 
tako, da za seboj puščajo čim manj sledov in 
škode v okolju. V ta namen v okviru društva 
in ob �nančni podpori Mestne občine (MO) 
Koper že nekaj časa deluje uigrana in dobro 
opremljena skupina prostovoljcev, večinoma 
upokojencev, ki pod vodstvom predsednika 
društva Alda Zubina vzdržuje že utečene 
poti, hkrati pa raziskuje steze in kolovoze, ki 
so nekoč povezovali vasi, vodili v polje, do 
mlinov ali k obalnim mestom, zdaj pa so že 
močno zabrisane in zaraščene. V okviru pro-
jekta »Poti MO Koper« so očistili in obnovili 
že veliko poti jo s tem iztrgali pozabi. Konec 
lanskega leta so se lotili odseka planinske »Poti 
gradov«, ki vodi od Sv. Kvirika nad Sočergo 
navzdol po Kraškem robu do naravnih zna-
menitosti – mostu in značilnih spodmolov, 
imenovanih tudi ušesa Istre. Stezo, ki kasneje 
preide v kolovoz so temeljito očistili podrasti 
in polomljenega drevja ter obnovili planinske 
markacije. 

Ob zaključku delovne akcije, pa jih je 
čakalo prijetno presenečenje. Po naključju 
so naleteli na gostilničarja Milana Palčiča 
iz Sočerge, ki je kot velik ljubitelj in odličen 
poznavalec domačega okolja izjemen vir in-
formacij za obiskovalce. Udeleženci delovne 
akcije so ga seznanili s pravkar zaključeno 
obnovo poti. Vidno zadovoljen in s širokim 
nasmeškom na obrazu, je celo ekipo nemu-
doma »nagnal« v gostilno na slasten obrok, 
nobeno prigovarjanje, da se jim mudi domov 
ni pomagalo. Utrujenost po napornem delu je 
bila pregnana, najbolj pa je prijal občutek, da 
so med nami še vedno ljudje, ki znajo ceniti 
prostovoljno delo za druge. 

Ekipa prostovoljcev pa prizadevno nada-
ljuje z urejanjem poti MO Koper, pripravljen 
bo vodnik in zemljevid. 

Razstava MDO 
PD Podravja v 
Rušah

Slavica Tovšak

V četrtek, 5. 1. 2012, je bilo v Rušah slo-
vesno. Z razstavo MDO PD Podravja 

se je zaključil niz praznovanj ob 110-letnici 
ustanovitve Podravske podružnice.

Kljub težavam in naporu je bilo vzdušje na dveh 
delovnih akcijah veselo in sproščeno, kot se za 

planince spodobi, foto Aldo Zubin
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V Slovenskem planinskem muzeju, kjer 
je doživela svoje prvo odprtje v mesecu sep-
tembru minulega leta, so jo prevzeli Rušani. 
Razstavni prostor je bil napolnjen do zadnjega 
kotička. Ob prijaznem kulturnem programu, 
ki so ga izvedli učenci osnovne šole Janka 
Glazerja, je prisotne nagovoril predsednik PD 
Ruše Iztok Urlavb, v imenu MDO PD Podrav-
ja pa je spregovoril Tone Purg. Razstava, ki jo 
je odprla podpredsednica PZS Slavica Tovšak, 
je bila na ogled do začetka februarja 2012.

V MDO PD 
Posočja ostro 
proti vsem, 
ki uničujejo 
planinske poti

Slavica Tovšak

Januarska seja MDO PD Posočja je potekala 
v znamenju pregleda dela v minulem letu in 

sprejemu aktivnosti, ki čaka 16 PD, povezanih 
v meddruštveni odbor. V Straži pri Cerknem 
so bila zastopana skoraj vsa PD, v katerih pre-
vladujejo predsednice in predsedniki odborov 
MDO PD. Celotni MDO PD šteje 3690 članov, 
že enajsto leto pa jih vodi Gregor Rupnik. 
V minulem letu so poslovali pozitivno in 
opravili vrsto akcij ter skupnih pohodov. V 
razpravi je tekla beseda o kolesarjih, proble-

mih vožnje z motorji in štirikolesniki. Dvona-
menska uporaba planinskih poti odpira vrsto 
problemov in zahteva veliko mero strpnosti. 
V vseh PD namenjajo posebno pozornost 
kadrom, tako vodniškim, kot markacistom, 
mladim, varuhom gorske narave. Društva 
se v okviru MDO PD opredeljujejo do vseh 
negativnih posegov v gorski svet. Družijo jih 
skupni planinski pohodi, skupne akcije, med 

katerimi zavzema posebno mesto Srečanje 
planincev treh dežel. Podpredsednica PZS 
Slavica Tovšak je izpostavila problematiko 
Slovenskega planinskega muzeja, saj je še 
vedno šest društev v tem MDO PD, ki niso 
poravnali sprejetih obveznosti. Predsednik 
Gregor Rupnik se je zavezal, da bo opravil 
razgovor s predsedniki PD. Sprejeta je bila 
pobuda, da bodo v MDO PD pripravili raz-
stavo, ki jo bodo predstavili v SPM. Prisotni so 
z veliko mero pozitivnega razmišljanja spre-
jeli težnjo PZS o ureditvi centralnega registra 
članstva. Podpredsednica je predstavila načrt 
dneva planincev v letošnjem letu, ki so ga 
prisotni pozdravili, pohvalila je društva ki 
so se udeležili posveta o planinskem gospo-
darstvu, in društva PD Bovec, PD Brda, PD 
Javornik – Črni vrh nad Idrijo, PD Kobarid 
in PD Podbrdo, ki so se že vpisala v register 
prostovoljskih organizacij.

Na seji MDO PD Posočja, 
foto arhiv Slavice Tovšak

Gregor Rupnik, 
predsednik   
MDO PD Posočja

Slavica Tovšak

Planinsko pot je začel leta 1958, ko se je 
vpisal v PD Ljubljana-Matica; v planin-

stvo ga je uvajal Ludvik Zorzut. Kot bodoči 
inštruktor za varstvo narave se je izobraževal 
pod vodstvom Pavla Kunaverja. Vključil se 
je v alpinistični tečaj, a ni pozabil na mladin-
sko dejavnost na osnovni šoli Ljubljana Vič 
in istoimenski gimnaziji. Leta 1969 je postal 
načelnik MK PZS in kot inštruktor planinske 
vzgoje sodeloval na številnih izobraževanjih. 
Po letu 1972 je bil povabljen v Upravni odbor 
PD Bovec, kjer je kmalu prevzel predsedniško 
mesto. Trenutno je predsednik nadzornega 
odbora matičnega PD. Za dolgoletno delo na 
področju MDO PD se mu zahvaljujem v imenu 
Predsedstva PZS. Želimo mu uspešno pot v že 
tretjem mandatu vodenja MDO PD Posočja in 
tvorno delo v Upravnem odboru PZS. 

Gregor Rupnik, predsednik MDO PD Posočja, 
foto arhiv Slavice Tovšak

Lahko se zgodi 
tudi nam; 
PREVENTIVA je 
najpomembnejša

Zdenka Mihelič

Društvo GRS Kamnik je v petek in so-
boto, 10. in 11. februarja 2012, na Veliki 

planini, pripravilo tečaj varne hoje v gorah v 
zimskem času. Namen tečaja varne hoje v go-
rah v zimskem času je bil učenje in seznanitev 
udeležencev z varnejšim gibanjem v gorskem 
svetu pozimi in uporabo osnovnih tehničnih 
pripomočkov.

 Tečaja se je udeležilo 35 udeležencev, ki so 
sodelovali v odlično pripravljenem in izvede-
nem teoretičnem, prav tako pa tudi praktičnem 
delu tečaja. Vodja tečaja je bil Matjaž Šerkezi, 
Društvo GRS Kamnik, sodelovali pa so še drugi 
gorski reševalci in predavatelji.

V teoretičnem delu (v Domžalskem domu 
na Mali planini) so udeleženci spoznali vse o 
snegu in snežnih plazovih, o prvi pomoči s po-
udarkom na postopkih oživljanja in poškodbah 
zaradi mraza, o osnovah varne hoje v gorah 
v zimskem času, potrebni opremi, uporabi in 
hoji s palicami, derezami, cepinom, krpljami, ..., 
o plazovnem trojčku, pa tudi o nevarnostih – 
objektivnih in subjektivnih, ter kako ravnamo 
ob morebitni nesreči. Na praktičnem delu pa so 
spoznali in preizkusili stabilnost snežne odeje 
po norveški metodi, delo s plazovnimi žolna-
mi, pravilno hojo z in brez derez na različnih 
pobočjih, zaustavljanje s cepinom, sondiranje, 
nahrbtnik ABS, delo reševalnega psa ... Udele-
ženci so skozi prave zimske razmere – izjemen 
mraz, močan veter, vejevica in nizke tempe-
rature – lahko preizkusili tudi svojo osebno 
planinsko opremo.

Gorski reševalec in predsednik Društva GRS 
Kamnik Franc Miš, ki je med drugim v teoretič-
nem delu na primerih reševanja prikazal, kakšne 
napake vse delajo ljudje, je poudaril: »Za v gore 

Udeleženci so v praksi spoznali učinkovitost di-
gitalne plazovne žolne v primerjavi z analogno, 

foto Zdenka Mihelič
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Tradicionalni 
dan planinskih 
delavnic na 
Osnovni šoli 
Ljubečna

Petra Gregorc

Mladi planinci Osnovne šole Ljubečna so 
ponovno preživeli dan v planinskem 

duhu. Tokrat ne na planinskem pohodu, am-
pak na tradicionalnem srečanju vseh planinskih 
skupin, ki delujejo na šoli, in sicer v soboto, 21. 
januarja 2012. Planinski krožek OŠ Ljubečna 
deluje v okviru Mladinskega odseka PD Celje 
Matica.

Planinski krožek z večletno tradicijo, za ka-
terega je vsako leto več zanimanja, sestavljajo 
starejša, mlajša in najmlajša skupina. Vanje se 
vključujejo osnovnošolci, ki želijo spoznava-
ti planinstvo kot način preživljanja prostega 
časa, med šolskim letom pa si z udeležbo na 
planinskih izletih nabirajo gorniške izkušnje, 
pridobivajo planinsko znanje ter se podajajo na 
naše bližnje ali nekoliko bolj oddaljene vrhove.

V uvodnem delu sobotnega planinskega 
srečanja so mladi planinci, tudi člani MO PD 
Celje Matica, najprej v sliki in besedi podoži-
veli dogajanje v poletnih planinskih taborih. V 
nadaljevanju so skupaj s planinskimi vodniki 
spoznavali planinsko opremo in njeno uporabo, 
zavarovane gorske rastline ter hrano, primerno 
za na planinski izlet. Pod budnim očesom stro-

se moramo dobro pripraviti, psihično in �zično, 
primerno se opremiti, opremo pa moramo znati 
uporabljati.« In: »Dokler nevarnosti ne spoznaš, 
misliš, da si varen.«

Gorski reševalci, člani DGRS Kamnik, so 
skozi tečaj na najboljši način pokazali, da je na-
loga gorskih reševalcev reševanje, prav tako pa 
je njihova velika naloga preventivna dejavnost, 
da do reševanj sploh ne bi prišlo.

Več na spletnem mestu PZS:  
http://www.pzs.si/novice.php?pid=6664.

Takole smo vozlali, foto Petra Gregorc

Bronasta 
Prešernova 
plaketa Planinski 
pevski skupini 
Encijan

Rok Petančič

V torek, 7. februarja 2012, je na osrednji slo-
vesnosti ob slovenskem kulturnem prazni-

ku v Občini Sevnica Planinska pevska skupina 
Encijan Planinskega društva Lisca Sevnica ob 
10. obletnici delovanja prejela bronasto Prešer-
novo plaketo.

Plakete in priznanja vsako leto podeljuje 
Zveza kulturnih društev Sevnica za uspešno, od-
govorno in dolgoletno delovanje ter za posebne 
uspehe in dosežke na področju ljubiteljskih kul-
turnih dejavnosti, ki imajo poseben pomen za 
razvoj kulture v občini Sevnica. V imenu skupine 
je priznanje prevzel njen organizacijski vodja 
Tone Šeško.

Organizacijski vodja skupine Encijan Tone Šeško 
ob prevzemu bronaste Prešernove plakete, 

foto arhiv PD Lisca Sevnica

Pohod starejših 
planincev in 
proslava ob 
kulturnem 
prazniku

Jernej Kalan

Mesec je naokoli in Mladinski odsek PD 
Kočevje se je zopet odpravil na potep. 

Mlajšim planincem je malce zagodlo vreme s 
sneženjem in nizkimi temperaturami, starejši pa 
smo se na slovenski praznik kulture, 8. februarja, 
že tradicionalno v čudovitem zimskem dnevu 
odpravili do Koče pri Jelenovem studencu, kjer 
smo pripravili manjšo slovesnost v spomin na 
največjega slovenskega pesnika. 

V zgodnjem dopoldnevu se nas je 15 mla-
dih planincev z mentorji s treh osnovnih šol 
(OŠ Zbora odposlancev, OŠ Ob Rinži, OŠ Stara 
Cerkev) skupaj z vodniki PZS (pripravniki) od-
pravili proti koči, ki stoji pod Mestnim vrhom. 
Po Kalanovi poti smo sopihali proti cilju. 

Kot smo predvidevali, nas je ob prihodu h 
koči pričakalo toplo sonce ter cela gruča poho-
dnikov, ki so se odločili počastiti kulturni pra-
znik na malce drugačen način. Organizacijo pro-
slave ob kulturnem prazniku že tradicionalno 
pripravlja MO PD Kočevje. Rdeča nit proslave 
so bile tokrat pesnikove besede: edinost, sreča, 
sprava. Po uvodu je vse pozdravil predsednik PD 
Kočevje Franc Janež, učenci OŠ Stara Cerkev pa 
so nam ob spremljavi odličnega harmonikarja 
Marka pripravili recitacijo Povodnega moža. 
Posebna popestritev recitacij ter nagovorov je 
bila mlada pevka Ana i z OŠ Ob Rinži, ki nam 
je uvodoma zapela himno, ob koncu pa še svojo 
avtorsko skladbo. Vzdušje pred kočo je postalo 
zares praznično. Predsednik Janež se je ob za-
ključku nastopajočim zahvalil za pripravo in 
izvedbo proslave, ter planincem z največjim 
številom obiskov koče iskreno čestital.

Naše februarsko druženje smo zadovolj-
ni končali z varnim sestopom po Grajski poti 
domov.

Mladinski odsek PD Kočevje že vrsto let pripra-
vlja proslavo ob kulturnem prazniku, 

foto arhiv MO PD Kočevje

kovnjakov športnega plezanja so se preizkusili v 
plezanju na umetni steni; izbirali so lahko tudi 
med drugimi športnimi aktivnostmi; namiznim 
tenisom, badmintonom in hokejem. Zanimivo 
je bilo spoznavanje koristnih in uporabnih sple-
tnih planinskih strani. Veliko smeha in veselja 
so prinesle planinske družabne igre. Planinci 
so imeli možnost izdelave najbolj uporabnih 
planinskih vozlov, ob čemer so se neizmerno 
zabavali. Spoznavanje in obnavljanje znanja 
iz orientacije jim bo v pomoč pri naslednjih 
planinskih podvigih; ravno tako na novo pri-
dobljeno znanje iz prve pomoči, vedenje, kako 
ravnati ob nezgodah ter nenazadnje o zavarova-
nih gorskih rastlinah, ki jih puščamo zanamcem.

Tradicionalnega dneva planinskih delav-
ni, se je udeležilo več kot sedemdeset mladih 
planincev. Vsi udeleženci so z navdušenjem 
za konec pozdravili vse zveste spremljevalce, 
mentorje PS, planinske vodnike ter zunanje stro-
kovnjake, ki so bdeli nad prijetnim planinskim 
druženjem.

http://www.pzs.si/novice.php?pid=6664
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v spomin na padle borce pod Arihovo pečjo, je 
bil povsem uspešen.

Prireditev je letos potekala tudi v znamenju 
70. obletnice nasilnega pregnanstva koroških 
Slovencev v nacistična taborišča v Nemčiji, pri-
vabila pa je nad 600 pohodnikov s Koroške in 
Štajerske, Slovenije, Italije in celo s Hrvaške.

Med udeleženci so bili tudi številni častni 
gosti, tudi starosta slovenskih planincev na Ko-
roškem, častni član Slovenske športne zveze in 
pobudnik spominskega pohoda Arihova peč, 
Lubo Urbajs (89).

Pohod je tudi letos potekal od starta pri Po-
lancu na Čemernici najprej do obnovljenega 
partizanskega bunkerja in spominske plošče pod 
Arihovo pečjo, nato pa po (letos kopnih) strmi-
nah do planinske koče Slovenskega planinskega 
društva Celovec na Bleščeči (1.084 m). V dolino 
so se pohodniki vrnili mimo Ressmannove koče. 
Družabnost je prevevala tudi tokratni pohod. 

K uspehom letošnje prireditve je poleg 
velikega števila pohodnikov prispevalo tudi 
nad 40 prostovoljnih sodelavcev Slovenskega 
planinskega društva Celovec, domačega kul-
turnega društva »Rož« ter Slovenske športne 
zveze. Kot vsako leto so prireditev podprli tudi 
številni sponzorji. 

 Jubilejni, 35. zimski pohod Arihova peč 
bo v nedeljo, 3. marca 2013. Vabljeni že sedaj.

nadaljevali pot prek vasi Pristava in Zavrtače 
ter mimo Polževega do cerkve Svetega Duha, 
pa proti razvalinam gradu Rojinje in Slemenice, 
kjer je Josip Jurčič črpal motive za svoje pripove-
di in romane. Na Jurčičevi domačiji so muljavski 
kulturniki tudi tokrat pripravili prijeten kulturni 
program, slavnostni govornik letošnje prireditve 
pa je bil Roman Končar.

Najbolj utrjeni pohodniki so nadaljevali 
pot do Krške jame in do vasi Krka. Jurčičevega 
pohoda pa ne bi vedno znova doživeli kot lite-
rarne poti brez predsednika ivanške turistične 
zveze Pavleta Groznika, ki pripravi kulturno 
popotnico za pohodnike v Višnji Gori.

Letos so se pohoda prvič udeležili pohodniki 
iz nemškega mesta Hirschaid, ki je z Ivančno 
Gorico pobratena občine že skoraj 13 let. Med 
udeleženci je bil tudi tamkajšnji župan Andreas 
Schlund. Prvič se je enega najbolj obiskanih li-
terarno-planinskih pohodov v Sloveniji udeležil 
tudi predsednik Planinske zveze Slovenije Bojan 
Rotovnik, ki je izrazil navdušenje nad prijetnim 
in domačim vzdušjem prireditve. Posebej je po-
hvalil profesionalizem organizatorjev, prosto-
voljcev in domačinov, ki so poskrbeli za brez-
hibno logistiko in dobro počutje udeležencev. 

Da je tudi letošnja prireditev uspela, je po-
leg predstavnikov organizatorja občine Ivančne 
Gorice in glavnega organizatorja Planinskega 
društva Polž skrbelo še prek 150 prostovoljcev 
iz lokalnih društev. 

24. zimski 
Matjažev pohod 
na Peco uspel 
nad pričakovanji

Uros Podovsovnik

Kljub neugodnim vremenskim razmeram, 
ki sta jih zaznamovala sneg in veter, se je 

na dan pohoda v organizaciji Planinskega 
društva Mežica do Doma na Peci povzpelo 
več kot 300 pohodnikov.

Prišli so iz vseh koncev Slovenije. Pohoda, 
ki je bil 11. februarja 2012, se je udeležilo tudi 
nekaj Avstrijskih, Hrvaških in Madžarskih pla-
nincev. Na vrh se je, poleg gorskih reševalcev, 
povzpela le peščica najbolj pogumnih. Po oce-
ni GRS in policije so bili vsi pohodniki dobro 
opremljeni. Tudi pripravljenost udeležencev 
je bila ustrezna, zato nevšečnosti ni bilo. 

 Skupine pohodnikov so na kočo prihajale 
v enakomernih intervalih, zato je bilo v njej 
vseskozi dovolj prostora za vse. Za odlično 
hrano in pijačo je poskrbel oskrbnik Roman 
Abraham z ekipo.

Za izdajo potrdil o opravljenem pohodu 
in izdajo spominskih značk, je tako kot vsako 
leto skrbel Jože Oprešnik. 

Posebna zahvala za uspel in varen po-
hod velja gorskim reševalcem in policistom. 
Pohvaliti je potrebno tudi občini Mežica in 
Črna na Koroškem za dobro pluženje cest 
Mežica–Štenge in Podpeca–Štenge–Kara-
vla–Mihev–Podpeca.

8.000 
pohodnikov po 
literarni poti 
junakov Josipa 
Jurčiča

Franc Fritz Murgelj

Že 19. tradicionalnega Jurčičevega pohoda 
od Višnje Gore do Muljave se je prve sobote 

v marcu udeležilo več kot 8.000 pohodnikov iz 
cele Slovenije. Literarno popotovanje je spomin 
na rojstvo znamenitega pisatelja in časnikarja 
Josipa Jurčiča pred 168 leti.

Na dobrih 12 kilometrov dolgo pot po do-
lenjskem sredogorju so se prvi pohodniki od-
pravili že ob 7. uri zjutraj. Iz Višnje Gore so se 
najprej povzpeli proti razvalinam Starega gradu, 

Poti so preplavile reke pohodnikov, 
foto arhiv organizatorja

Nad 600 
pohodnikov na 34. 
zimskem pohodu 
Arihova peč 2012

Ivan Lukan

Letošnji že 34. zimski pohod Arihova peč, 
ki ga od leta 1979 dalje prirejajo Slovenska 

športna zveza, Slovensko planinsko društvo 
Celovec in Slovensko prosvetno društvo »Rož« 

Tudi letos so z zlato značko odlikovali številne 
pohodnike, ki so se pohoda udeležili 

5-, 10-, 15-, 20-, 25 in 30-tič, vsi pohodniki pa so 
prejeli diplome, foto SŠZ

Razpis za oskrbniško 
osebje v Poštarskem 
domu na Vršiču, 
junij–september  
2012

PD Pošte in Telekoma Ljubljana

Planinsko društvo Pošte in Telekoma Lju-
bljana upravlja priljubljeno planinsko 

kočo v osrčju Julijskih Alp, ki je bila zaradi 
dobre oskrbe in ponudbe, večkrat izbrana za 
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najboljšo planinsko kočo v sredogorju. Po-
štarski dom na Vršiču je temeljito prenovljen.
Vabimo k sodelovanju oskrbnika, kuharico 
(kuharja) in pomočnico. 

Zaželene mlajše upokojene osebe. Prednost 
ima zakonski par.
Potrebne delovne sposobnosti:
•	 izkušnje pri oskrbi planinske koče, 
•	 poznavanje pravilnika o higieni živil 

HACCP,
•	 znanje tujih jezikov in dela z računal-

nikom,
•	 urejenost in komunikativnost.

PISNO PRIJAVO z osebnimi podatki in opi-
som dosedanjih izkušenj, pošljite na naslov:
Planinsko društvo Pošte in Telekoma Ljublja-
na, Cigaletova 10, 1000 Ljubljana.
ROK prijav: 15. marec 2012.
DODATNE informacije: 041 756 352.

Tičarjev dom na 
Vršiču – prosta 
delovna mesta

PD Jesenice

Za čas poletne planinske sezone iščemo de-
lavke oz. delavce za delo v naši planinski 

postojanki Tičarjev dom na Vršiču:
1. Kuhar/ica 
2. Natakar/ica
3. Sobar/ica (pomožna dela)

Možna je zaposlitev za redno delovno razmerje 
za določen čas, delo je primerno tudi za mlajše 
upokojence (delo po podjemni pogodbi). Od 
kandidatov pričakujemo usposobljenost za 
zgoraj navedena dela. 

Pisne prijave sprejemamo osebno, po pošti 
na naslov 
      Planinsko društvo Jesenice 
      Cesta železarjev 1, 4270 Jesenice 
ali po elektronski pošti: plan.drustvo@siol.net.
Prijave sprejemamo do 15. marca 2012.

Kosijev dom 
na Vogarju išče 
oskrbniško ekipo

PD Železničar Ljubljana

Planinsko društvo Železničar Ljubljana 
objavlja razpis za oskrbniško ekipo na 

Kosijevem domu na Vogarju.
Ekipo Kosijevega doma na Vogarju (1054 

m) sestavljata oskrbnik in kuharica.

V vlogi navedite izobrazbo, kvali�kacije, 
dosedanje izkušnje in morebitna priporočila.
Prijave sprejemamo do 15. 3. 2012 na naslov:
     PD ŽELEZNIČAR Ljubljana
     Kolodvorska ul. 11, 1000 LJUBLJANA
     ali po elektronski pošti na naslov:            
     pdzeleznicarlj@gmail.com.

Koča na Planini 
pri Jezeru išče 
oskrbniško ekipo

PD Integral 

Planinsko društvo Integral Ljubljana išče 
oskrbniško ekipo za Kočo na Planini pri 

Jezeru (1453 m) v planinski sezoni od 1. 6. 
do 30. 9. 2012.

Ekipo za Kočo na Planini pri Jezeru (1453 
m) sestavljajo oskrbnik ali oskrbnica s kuharico 
ali kuharjem ter pomožno delavko.
PRIJAVE: 
Vabimo vse zainteresirane, ki obvladajo vodenje 
planinske postojanke in imajo ustrezno ekipo, 
da do 31. 3. 2012 oddajo vlogo na naslov: 

Planinsko društvo Integral Ljubljana, 
Celovška c. 160, Ljubljana, 
z oznako RAZPIS ali na el. naslov: 
pdintegral@siol.net.

V vlogi opišite svojo kvali�kacijo - izobrazbo, 
izkušnje na področju oskrbništva in predstavite 
svojo ekipo.

Dom na 
Smrekovcu 
- razpis za 
oskrbnika-
najemnika

PD Črna na Koroškem

Planinsko društvo Črna na Koroškem obja-
vlja razpis za izbiro oskrbnika-najemnika 

planinske postojanke Dom na Smrekovcu. 
Rok za prijave: do 25. 3. 2012. 
Iščemo zanesljive, prijazne, dinamične kan-
didate, ki so naklonjeni planinstvu.
 Kandidat naj pisni vlogi predloži:
- kratek življenjepis z izkušnjami na področju 
dela, ki ga razpisujemo.
- potrdilo o registraciji za opravljanje gostin-
ske dejavnosti - s.p. (v kolikor potrdila nima, 
lahko v primeru izbora to uredi naknadno).

Pisno prijavo z vsemi podatki v zaprti kuverti 
do 25. 3. 2012 pošljite na naslov:
Planinsko društvo Črna na Koroškem, Center 
101, 2393 Črna na Koroškem 
z oznako: razpis za oskrbnika-najemnika.

Dodatne informacije na tel. 02/ 82 38 007 
in 031 448 915 (Emil Savelli, predsednik PD 
Črna na Koroškem)

mailto:plan.drustvo%40siol.net?subject=
mailto:pdzeleznicarlj%40gmail.com?subject=
dintegral@siol.net
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KORISTNE INFORMACIJE

Članarina PZS 
2012 – POGOSTA 
VPRAŠANJA IN 
ODGOVORI

Zdenka Mihelič

Na spletni strani PZS objavljamo najpo-
gostejša vprašanja in odgovore glede 

članarine Planinske zveze Slovenije v leto-
šnjem letu. 

Če imate tudi vi kakšno vprašanje glede 
članarine, na katerega ne veste odgovora, nam 
lahko pišete na clanarina2012@pzs.si (zadeva: 
ČLANARINA 2012). 

Pogosta vprašanja in odgovori: 
http://www.pzs.si/faq.php?skupina_id=3. 

Plačevanje 
z gotovino 
med pravnimi 
osebami – 
obvestilo PZS
Gotovinsko poslovanje je možno samo še 

do vrednosti 50 EUR (višje vrednosti se 
nakazujejo na transakcijske račune).

Obveščamo vas, da je bil 12. 12. 2011 v 
Uradnem listu Republike Slovenije, številka 
101/2011, objavljen Pravilnik o spremembah 
in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona 
o davčnem postopku, ki je začel veljati dne 
27. 12. 2011 in je prinesel spremembe goto-
vinskega poslovanja, in sicer:

Zakon o davčnem postopku (v nadaljeva-
nju: ZDavP-2) v 36. členu določa obveznost 
nakazovanja plačil za dobavljeno blago in 
opravljene storitve ter druga plačila preje-
mnikom na njihove transakcijske račune za 
pravne in druge osebe, samostojne podjetnike 
posameznike, posameznike, ki samostojno 
opravljajo dejavnost, upravne in druge držav-
ne organe in organe samoupravnih lokalnih 
skupnosti ter nosilcev javnih pooblastil. Iz-
jema je mogoča le, če gre za plačila v manjših 

zneskih ali če je zagotovljena evidenca o teh 
plačilih. Pravilnik v 23.a členu določa, kdaj 
gre za te primere.

Celotno obvestilo PZS si preberite na sple-
tnem mestu PZS: 
http://www.pzs.si/novice.php?pid=6558.

V GORE POZIMI

O varnejši hoji v 
gorah pozimi

Kaj moramo vedeti, če se pozimi odpra-
vljamo na pohod, turo; kakšno opremo 

potrebujemo, na kaj je potrebno še posebej 
paziti, kakšno težavnost izbrati, če nismo vešči 
hoje v gorah pozimi ... Koristne nasvete smo 
objavili na spletni strani PZS, poglejte jih na: 
http://www.pzs.si/novice.php?pid=6581. 

Turno smučanje 
– koristni nasveti 
za vsakogar
V hribih še vedno vladajo zimske razme-

re, pomladanski smuki pa so najlepši. 
Na spletni strani PZS smo objavili koristne 
nasvete za turno smučanje, kje, za koga, kaj 
potrebujemo, kako, kdaj ...

Nasvete poglejte na: 
http://www.pzs.si/novice.php?pid=6728.

Dobra priprava, spremljanje razmer, znanje 
o uporabi zimske opreme in uporaba le-te ... 

SREČNO pot! Foto Zdenka Mihelič

Petzlov pas 
Newton: poziv 
za PREVERJANJE

Petzl poziva vse, ki so 
kupili pas Newton, da 

ga prinesete v pregled dis-
tributerju za Slovenijo (Tre-
king-šport). Med rednim 
preverjanjem so namreč 
odkrili napako.

Med rednim prever-
janjem NEWTON pasu 
so odkrili neustrezno lego 
varnostnega šiva na eni od 
zank sprednjega navezoval-
nega mesta.

Kot previdnostni ukrep 
v Petzlu prosijo vse PEzlove 
uporabnike, da preverijo varnostne šive na 
zankah sprednjega navezovalnega mesta pri 
vseh tipih pasu NEWTON.

Poziv za preverjanje zajema vse tipe pasov 
NEWTON C73*** s serijskimi številkami pod 
11365***.

Distributer za Slovenijo: TREKING-
ŠPORT d.o.o., Tbilisijska 59, 1000 Ljubljana,

tel.: 01 256 25 01, email: trek@siol.net ali 
newtonalert@treking-sport.si.

Javni razpis 
za zbiranje 
predlogov: 
državna priznanja 
v mladinskem 
sektorju za leto 
2012

Urad RS za mladino

Obveščamo vas, da je bil 24. 2. 2012 na 
podlagi Zakona o javnem interesu v 

mladinskem sektorju v Uradnem listu RS (št. 
14/2012) objavljen Javni razpis za zbiranje 
predlogov za podelitev državnih priznanj v 
mladinskem sektorju za leto 2012.

KORISTNE INFORMACIJE

mailto:clanarina2012%40pzs.si?subject=%C4%8Clanarina%202012
http://www.pzs.si/faq.php?skupina_id=3
http://www.pzs.si/novice.php?pid=6558
http://www.pzs.si/novice.php?pid=6581
http://www.pzs.si/novice.php?pid=6728
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MSS že 
desetič 
išče Naj 

prostovoljce in 
Naj projekt

Vir: Mladinski svet Slovenije

Državno priznanje v mladinskem sektorju 
je najvišje priznanje Republike Slovenije za 
dosežke na področju mladinskega dela oziro-
ma popularizacije mladinskega dela. Državna 
priznanja se podeljujejo z namenom javnega 
priznavanja in zahvale za izjemne dosežke v 
mladinskem sektorju. 

Povezavo do razpisa najdete na:                          
www.uradni-list.si/_pdf/2012/Ra/r2012014.pdf 
(stran 341 in 342, Javni razpis za zbiranje 
predlogov za podelitev Državnega priznanja 
v mladinskem sektorju za leto 2012).

Vse zainteresirane organizacije in posa-
meznike Urad RS za mladino poziva, da do 23. 
marca 2012 Uradu RS za mladino skladno z 
razpisno dokumentacijo posredujejo predlo-
ge. Posebej vas opozarjajo, da je potrebno ob 
vložitvi predloga pridobiti soglasje predlaga-
nega posameznika ali zakonitega zastopnika 
predlagane organizacije.
Info: URAD RS ZA MLADINO
        Masarykova 16, 1000 Ljubljana
        www.ursm.gov.si | www.mlad.si

Mladinski svet Slovenije letos že desetič 
zapovrstjo razpisuje natečaj Prostovo-

ljec leta, v okviru katerega bodo izbirali naj-
boljše prostovoljke, prostovoljce, prostovoljski 
projekt, mladinskega voditelja oz. voditeljico 
in mladinski projekt.

K prijavi v natečaj Prostovoljec leta 2011 
vabijo vse nevladne organizacije, javne insti-
tucije, neformalne skupine in posameznike; 
skratka vse, ki ste v svoje dejavnosti v letu 
2011 vključevali prostovoljstvo. Edini pogoj 
za prijavo je ustrezno izpolnjena prijavnica 
za posameznike, če prijavljate posameznega 
prostovoljca ali prostovoljko, oz. prijavnica 
za projekt, če prijavljate projekt.

Pri posameznikih bodo izbirali najboljše 
v 6 kategorijah: Naj prostovoljko in Naj pro-
stovoljca v starostnih skupinah do 19 let, od 
20 do 30 let in nad 30 let.

Prijave naslovite na prostovoljec@mss.si oz. 
Mladinski svet Slovenije, Erjavčeva cesta 4, 
1000 Ljubljana. Rok za prijave je 6. april 
2012.

Več na spletnem mestu PZS: 
http://www.pzs.si/novice.php?pid=6672.

www.uradni-list.si/_pdf/2012/Ra/r2012014.pdf
www.ursm.gov.si
 www.mlad.si
http://www.pzs.si/novice.php?pid=6672
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ZANIMIVOSTI

Analiza 
reševalnega dela 
GRS v 
letu 2011 

Vir: GRZS

GRZS je pripravila pregled in analizo reše-
valnega dela gorske reševalne službe v letu 

2011. V primerjavi z letom 2010 beležijo v lan-
skem letu 58 intervencij več, kar je za 16% več. 
Leto 2011 je v primerjavi z leti nazaj po obsegu 
del in številu akcij najbolj primerljivo letu 2009, 
ko so se zelo približali 400 intervencijam v letu. 
Prvič pa so presegli tudi število 400 intervencij. 
Tudi udeleženih v intervencijah je v primerjavi 
z letom 2010 za 72 več oz. za 18,6 %. 

Število poškodovanih ali bolnih je bilo v 
letu 2011 za 74 več kot leto prej. Janez Kosec 
iz Komisije za informiranje in analize GRZS 
to pripisuje večjemu obisku in ugodnemu vre-
menu. V dolino so gorski reševalci prinesli 28 
mrtvih, med njimi 13 gornikov oz. tistih, ki so 
se ponesrečili med opravljanjem planinskih 
dejavnostih v gorah.

Več na spletnem mestu PZS: 
http://www.pzs.si/novice.php?pid=6589.

Nova spletna 
stran - Snežni 
plazovi

Zdenka Mihelič

V Sloveniji se vsako leto sproži veliko število 
snežnih plazov. Nekateri ubirajo stare, že 

preverjene poti, veliko pa jih je takih, ki ube-
rejo svojo, neko novo pot. Ne glede na to, kje 
smo, snežni plaz nima voznega reda, vsi nas 
presenetijo, čeprav jih morda pričakujemo in 
smo nanje pripravljeni ... vsaj mislimo tako ...

Pod okriljem TNP je ta mesec startala nova 
internetna stran - na njej dobite najbolj osnovne 
podatke ki jih potrebujete za pripravo ture ter 
aktualne, podrobnejše informacije o nevarnosti 
proženja snežnih plazov - za najbolj obiskana 
območja v Julijcih.
Spletna stran: www.plazovi.info.

Kolesarji tudi 
na murskih 
in dravskih 
kolesarskih 
poteh z GPS 
sistemom 

Vir: RRA Mura

Na murskih in dravskih kolesarskih po-
teh se bodo kolesarji lahko zanesli tudi 

na GPS navigacijski sistem. Uradna spletna 
stran projekta s svojo sodobno zasnovo in 
uporabnimi ter kompleksnimi informacijami 
na enem mestu združuje pregled ponudbe.

Za uporabnika bo mreža kart povsem brez-
plačna, mogoče jo bo tudi sproti posodabljati. 
Kolesarske poti bodo odprte 31. marca 2012, 
karte pa dostopne preko spletne strani tega pro-
jekta Mura Drava Bike, www.mura-drava.eu.

Koledar 
dogodkov in 
prireditev TNP v 
letu 2012 

Triglavski narodni park

Triglavski narodni park je tudi v letu 2012 
pripravil bogat program dogodkov in 

prireditev v informacijskih mestih TNP: v 
Triglavski roži na Bledu, Domu Trenta, Pocar-
jevi domačija v Zgornji Radovni, in v Zeleni 
hiši v Kobaridu ter na terenu.

Svoj izvod programa lahko dobite v info 
središčih in postajah TNP, prelistate pa ga 
lahko tudi na povezavi: 
http://tnp.cmail3.com/t/y/l/yhkihil/pijykhkuj/a/

Alpi Giulie 
Cinema 2012 – 
�lmu S�nga prva 
nagrada

Ekipa �lma S�nga

Film S�nga je nagrajen z novo odlično nagra-
do, tokrat na tržaškem �lmskem festivalu 

Alpi Giulie Cinema. S�nga je prejela prvo na-
grado festivala, nagrada pa nosi ime Scabiosa 
Trenta.

Organizator letos že 18. �lmskega festivala 
Alpi Giulie Cinema je tržaško društvo Monte 
Analogo. Ime izhaja iz naslova knjige Renèja 
Daumala, ki je ena klasik planinske književnosti. 
V Trstu, mestu z bogato in dolgoletno tradicijo, 
je Monte Analogo zbirna točka za vse, kar se tiče 
gorske kulture, varovanja narava, raziskovanja 
in speleologije, in imajo več tisoč svojih zvestih 
privržencev.

V sklopu festivala potekajo projekcije �lmov 
z vsega sveta, po različnih krajih Furlanije več 
mesecev, za nagrado pa lahko tekmujejo zgolj 
�lmi Furlanije-Julijske krajine, Slovenije in av-
strijske Koroške. Letos se je v tekmovalni del 
prebilo 15 �lmov, ki so gorski svet obravnavali 
s športnega, kulturnega, zgodovinskega, nara-
vovarstvenega in etnografskega zornega kota.

O S�ngi so v žiriji zapisali:
»Film je čudovit v vseh svojih komponentah. 

Preko inovativnega scenarija in odlične fotogra-
�je, do uporabe različnih �lmskih tehnik. Našo 
pozornost je najbolj pritegnila primerjava med 
dvema generacijami alpinistov, ki se odvije v 
zgodbo ene najbolj fascinantnih sten slovenskih 
gora in predstavlja duha v državi, kjer so gore kot 
simbol solidarnosti in vzajemnosti prisotne tudi v 
vseh nacionalnih simbolih. Vzporedna montaža 
dveh časovnih obdobjih zgodovine alpinizma je 
igriva, z nekaj fantastičnimi trenutki humorja 
in presenetljivim koncem.«

Podelitev nagrad za Alpi Giulie Cinema je 
potekala v četrtek, 1. marca 2012, v znameniti 
in nabito polni tržaški kavarni San Marco.

Filmu S�nga je žirija podelila prvo nagrado 
festivala – Scabiosa Trenta. 

ZANIMIVOSTI

http://www.pzs.si/novice.php?pid=6589
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VABIMO

6. mednarodni 
festival 
gorniškega 
�lma Domžale 
(IMFFD) 

Ljubljanski Cankarjev dom bo med 2. in 
6. aprilom 2012 vnovič gostil največjo 

domačo ter mednarodno priznano kulturno-
gorniško prireditev, 6. mednarodni festival 
gorniškega �lma Domžale. Tokrat s sloganom: 
gorska divjina, dostopna vsakomur. V tekmo-
valnem sporedu se bo odvrtelo 44 �lmov, ki so 
razvrščeni v naslednje kategorije: alpinizem, 
plezanje, gore, šport in avantura, gorska na-
rava in kultura ter kratki gorniški �lm. Med-
narodna žirija bo podelila več nagrad, in sicer 
glavno nagrado mesta Domžale, nagrado za 
najboljši �lm v vsaki kategoriji in nagrado 
za najboljši kratki gorniški �lm dolžine do 
deset minut. Posebne nagrade bodo podelili 
še Televizija Slovenija, Planinska zveza Slove-
nije in gledalci, ki bodo z glasovanjem izbrali 
najboljši �lm po svojem okusu.

Kot predavatelji bodo nastopili vrhunski al-
pinisti in plezalci: sir Chris Bonington, Adam 
Ondra, Peter Ščetinin in Luka Krajnc.

Tudi Planinska zveza Slovenije bo prisotna 
na festivalu. Že sedaj vabimo vse bralce, člane 
planinskih društev, planince, gornike, plezalce 
in ostale ljubitelje gore, da obiščejo festival.

Dejavnosti Planinske zveze na Slovenije na 6. 
IMFFD:
•	 Planinska zveza bo med društva razdelila 

200 brezplačnih vstopnic za ogled �lma 
ali predavanja.

•	 Podelili bomo Nagrado PZS – žirija PZ-
Sbo izbrala najboljši �lm, ki vzpodbuja 
dobro prakso v gora (v skladu z Alpsko 
konvencijo. 

•	 Planinska zveza se bo predstavila z de-
javnostmi in edicijami. Obiščite nas v 
preddverju Cankarjevega doma.

•	 Program za najmlajše in mlade planince 
v  sodelovanju s festivalom IMFFD :
•	 program za najmlajše in prvo triado 

dopoldne v torek, 3. aprila, 

Več o programu festivala na: 
http://im�d.com/.

•	 za drugo in tretjo triado pa v torek, 3. 
aprila, popoldne.

Obeta se pester program, približajte hribe, 
gore in �lm vašim nadebudnim mladim 
planincem tudi na ta način.

•	 Okrogla miza, v sredo, 4. aprila 2012, ob 
17. uri, pripravljata jo PZS in GRZS ob 
100-letnici organiziranega gorskega re-
ševanja v Sloveniji: »Sto let organiziranega 
reševanja in preventivnega delovanja gor-
ske reševalne službe v Sloveniji – okrogla 
miza planinske zveze slovenije in gorske 
reševalne zveze slovenije«.

O okrogli mizi:
Gorska reševalna služba je bila ustanovljena 16. 
junija 1912 v Kranjski Gori v okviru Slovenskega 
planinskega društva, predhodnika Planinske 
zveze Slovenije. Od ustanovitve do danes deluje z 
enakim namenom in poslanstvom: prostovoljno 
pomagati ljudem pri nesrečah v gorah in na teže 
dostopnih območjih,  s svojim preventivnim 
delovanjem, pa si prizadeva te tudi preprečiti. 
Danes je Gorska reševalna zveza Slovenije sa-
mostojna, strokovna, nevladna in humanitarna 
zveza 17 samostojnih gorsko reševalnih društev. 
Okrogla miza bo osvetlila sedanje stanje gor-
skega reševanja pri nas in odgovorila na dileme, 
ki jih prinašata sodobni način življenja in obi-
skovanja gora. Tema okrogle mize je namenje-
na vsem, ki hodijo v gore. Svoje poglede bodo 
predstavili gorski reševalci, obiskovalci gora ter 
predstavniki PZS in države.

Lepo povabljeni!

Triglavski 
smuk - državno 
prvenstvo v parih 
in rekreativno
Društvo za razvoj turnega smučanja in GRS 
Mojstrana organizirata v soboto, 24. marca 2012, 
Triglavski smuk - DRŽAVNO PRVENSTVO 
V PARIH in rekreativni vzpon na Kredarico 
s smukom v Krmo.

TRIGLAVSKI SMUK – 
Državno prvenstvo v parih, 24. marec  2012
•	 START: ob 8. uri v Krmi.
•	 PRIJAVE: 6.00-7.00, gostilna Psnak v 

Zgornji Radovni.
•	 Prevoz na start: V primeru pomanjkanja 

parkirišč v Krmi bo zagotovljen kombi pre-
voz za vse tekmovalce

•	 PREDPRIJAVE: do 21. 3. 2012 na e-mail: 
info@turni.si (ime ekipe, ime in priimek 
ter letnica rojstva obeh tekmovalcev).

•	 STARTNINA ob predprijavi: 40 EUR/ eki-
po, ob prijavi na dan tekme 50 EUR/ ekipo.

•	 KATEGORIJE: Mladinci, Ženske, Člani, 
Veterani (skupna starost tekmovalcev nad 
90 let).

•	 PROGA: Krma–zgornja Krma (limit 
9.30)–desna varianta do pod Kalvarije–
Kredarica (limit 11.30)–spust čez Kurico–
mimo pastirske koče– Krma (limit 12.30). 

Proga bo označena z zelenimi zastavicami 
na vzponu in rdečimi na spustu.

•	 OBVEZNA OPREMA: turne smuči z vez-
mi, turni čevlji, palice, turne kože, nahrb-
tnik, čelada, prva pomoč, plazovna žolna, 
vetrovka in vetrne hlače.

•	 POMEMBNO: tekmovanje poteka v pa-
rih, kar pomeni, da morata tekmovalca 

Kredarica, najvišja točka tekme 'Triglavski smuk', 
foto Zdenka Mihelič 

http://imffd.com/
mailto:info%40turni.si?subject=
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ves čas tekme hoditi in smučati skupaj (v 
razdalji manj kot 100 m). Dovoljena je 
medsebojna pomoč. Strogo upoštevajte 
navodila kontrol in GRS službe ter obvezno 
sledite označeni progi. Kakršnokoli kršenje 
pravil ali pomanjkljiva oprema se kaznuje 
s časovnim pribitkom oz. diskvali�kacijo.

------------------------------------------------
TRIGLAVSKI SMUK – Rekreativni vzpon na 
Kredarico in smuk v Krmo, 24. marec 2012

•	 ZAČETEK: 5.00-7.30 v Krmi. 
•	 PRIJAVE: 4.45-7.00, Pr' Psnak v Zgornji 

Radovni.
•	 PREVOZ NA START: V primeru pomanj-

kanja parkirišč v Krmi, zagotovljen kombi 
prevoz za vse udeležence.

•	 PREDPRIJAVE: do 21. 3. 2012 na e-mail: 
info@turni.si (ime in priimek, letnica roj-
stva).

•	 PRIJAVNINA 20 EUR/ osebo (vključuje 
prevoz v Krmo, GRS podporo in označbe 
na trasi, čaj na Kredarici, kosilo v gostil-
ni Pr' Psnak v Radovni, majico, žrebanje 
praktičnih nagrad).

•	 PROGA: Krma–zgornja Krma–desna va-
rianta do pod Kalvarije–Kredarica (limit 
11.00)–spust čez Kurico–mimo pastirske 
koče–Krma (limit 12.30). Proga bo ozna-
čena z zelenimi zastavicami na vzponu in 
rdečimi na spustu.

•	 POMEMBNO: Triglavski smuk je pri-
meren za vse turne smučarje. Potrebna 
je zgolj zadostna �zična pripravljenost. 
Uro začetka vzpona si vsak posameznik 
ali skupina izbere sam, glede na predvi-
den čas vzpona in spusta, saj je potrebno 
nazaj v Krmo priti v limitu (do 12.30). Ob 
prijavi vsak udeleženec dobi kartonček s 
številko, na katerega vpiše čas starta in pri-
hod nazaj v cilj, vmes pa se ga potrdi na 
Kredarici. S kartončkom sodelujete tudi v 
žrebanju praktičnih nagrad. Strogo upo-
števajte navodila kontrol in GRS službe 
ter obvezno sledite označeni progi. Ker bo 
isti čas potekalo tudi tekmovanje, dajte na 
progi prednost hitrejšim (se jim umaknite 
iz špure).

------------------------------------------------
Za tekmovalce državnega prvenstva v parih 
in tudi rekreativce:

•	 KOSILO: 12.00-14.00, gostilna Psnak.
•	 RAZGLASITEV IN ŽREBANJE prak-

tičnih nagrad: ob 14.00, gostilna Psnak. 
•	 OKREPČEVALNICA: čaj na Kredarici.
•	 V primeru slabega vremena ali neugo-

dnih snežnih razmer tekmovanje odpade! 
Informacija o tem bo znana 3 dni pred 
tekmovanjem!

•	 Vse dodatne informacije bodo na voljo na 
prijavnem mestu in samem startu!

•	 Informacije www.turni.si, na e-mail: 
info@turni.si ali GSM 040 298 168 (Nejc).

Marčni razpisni 
dvojček - za 
USPEŠNEJŠE 
pridobivanje 
sredstev

Združenje Ju3 vas vabi, da se udeležite raz-
pisnega dvojčka, ki vam bo podal celovit 

pregled nad razpisi in pripravljanjem projektnih 
prijav. Vabljeni vsi, ki bi želeli biti uspešnejši 
pri pridobivanju sredstev. Na delavnici boste 
udeleženci pripravili tudi projektno prijavo.

1. delavnica »Spoznajmo razpise in prijave«
KDAJ in KJE? 28. 3. 2012, 8.30-15.00, Stegne 
21c, Ljubljana

2. delavnica »Pisanje uspešnih projektnih 
prijav na razpise«,
KDAJ in KJE? 29. 3. 2012, 8.30-15.00, Stegne 
21c, Ljubljana

O vsebinah delavnic: 
http://www.pzs.si/novice.php?pid=6735.

Delavnici sta namenjeni:
začetnikom pri pridobivanju sredstev iz raz-
pisov;
vsem, ki že imate izkušnje z razpisi in s pisanjem 
projektnih prijav, vendar vaše prijave niso uspe-
šne; predstavnikom nevladnih in nepro�tnih 
organizacij, javnih zavodov, občin in podjetij.

Predavatelji:
Darja Sekula Krstič ima večletne izkušnje v pri-
dobivanju sredstev, pisanju projektnih prijav, 
vodenju slovenskih in evropskih projektov ter 
�nančnem vodenju projektov in organizacij. Je 
avtorica priročnika Kako napisati dober projekt.

PLAČILO in POPUSTI:
Kotizacija za podjetja in posameznike:
160 €/delavnico;
260 €/dvojček (dve delavnici).

Kotizacija za nepro�tne organizacije:
90 €/delavnico; 
150 €/dvojček (dve delavnici).
 Kotizacija vključuje: predavanje, vaje, gradi-
va, kosilo, prigrizke in pijačo ob odmorih ter 
potrdilo o udeležbi.

O popustih in dostop do prijavnice: 
http://www.pzs.si/novice.php?pid=6735: 

Vabljeni!

Povabilo na 
raziskovalni 
odpravi 2012

Iztok Cukjati

Vabimo vse zainteresirane na RAZISKO-
VALNI odpravi v visoke gore v letu 2012 

– na najvišjo goro Evrope Elbrus (5642 m) in 
na kitajski Mustagh Ata (7546 m).
 
Od 26. 4. do 6. 5. 2012 bo potekala odprava na 
5642 metrov visok Elbrus, najvišjo goro Evrope. 
Vzpon bo potekal brez postavljanja šotorov, 
saj bomo prenočevali v hotelih v dolini, v t.i. 
sodčkih pa v času bivanja na gori. Časa bo dovolj 
tako za aklimatizacijo, kot spust s smučmi (kdor 
bo imel s seboj turno opremo).

Druga odprava ima v avgustu 2012 za cilj osvo-
jitev kar 7546 m visoke gore Mustagh Ata na 
Kitajskem. Vzpon bo z razliko od Elbrusa pote-
kal na klasičen odpravarski način: od večdnev-
nega pristopa (prevoza preko Kirgistana), do 
postavljanja višinskih taborov in vmesnega 
počitka v bazi. Po približno 14 dneh postopne 
aklimatizacije bomo poskusili z vzponom na 
vrh. Izkušenim turnim smučarjem se priporoča 
vzpon in spust na smučeh, kar se je v letu 2010 
pokazalo za odlično izbiro.

To niso turistične destinacije in to niso agen-
cijske odprave! Vabljeni tako posamezniki, kot 
tudi manjše in večje skupine (do zapolnitve 
mest).

Več na spletnem mestu www.odprava.si.

Če bi se radi priključili oz. se vam pojavi kakr-
šnokoli vprašanje pošljite pošto na elektron-
ski naslov icukjati@gmail.com ali pokličite na        
040 186 268 (Iztok).

Iztok Cukjati in Simon Brezovar, tel: (+386) 
40 186 268, e-mail: icukjati@gmail.com,          
www.odprava.si.

Z odprave Mustagh Ata, foto Iztok Cukjati

VABIMO
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Napovednik planinskih dogodkov
17. 3. 2012 Memorial Marije Vild PD Grmada Celje Franc Šinko, 031 383 591
17. 3. 2012 3. Marjanov pohod po Vegovi poti PD Moravče 041 433 254
17. 3. 2012 Memorial Marije Wild PD Mura Franc Donša, 02 52 21 036, 041 854 058
17. 3. 2012 Spominski pohod padlim na Resevni PD Šentjur Miro Rožej, 041 359 447
17. 3. 2012 Tečaj turnega smučanja-trije različni turni smuki PD Ljubljana-Matica Marko Habjan, www.pd-ljmatica.si
17. 3. 2012 22. Arničev pohod na Raduho PD Luče PD Luče, 041 577 783
17. 3. 2012 Kopitnik nad Rimskimi Toplicami (910 m) PD Viharnik Štefan Rojina, 041 478 421, po 17. uri
18. 3. 2012 Po rokovnjaški planinski poti Trojane-Lukovica PD Blagovica Peter Urankar, 041 253 472
18. 3. 2012 Marčevski pohod na Šmohor PD Laško Cveto Brod, 031 376 389
18. 3. 2012 Pohod žena PD Velenje Marjan Skaza, 040 128 081
18. 3. 2012 Mučeniki na Bukovici PD Žalec Vlado Rojnik, 041 705 738
20. 3. 2012 Zbor načelnikov alpinističnih kolektivov Komisija za alpinizem PZS KA PZS, 01 43 45 686
24. 3. 2012 Sadilni dan v cvetlično-želiščnem parku Lilija, delovna akcija OVGN PD Grmada Celje Iztok Trobiš, 051 605 413
24. 3. 2012 19. tradicionalni pohod v Jelenov žleb PD Ribnica Gregor Češarek, 031 538 005
24. 3. 2012 Triglavski smuk - državno prvenstvo v parih in rekreativno Društvo za razvoj 

turnega smučanja in GRS 
Mojstrana

info@turni.si

24. 3. 2012 Lao Cornino s svojo okolico, ptičji rezervat beloglavih jastrebov PD Viharnik Breda Jančar, 041 292 910
25. 3. 2012 28. pohod po Brežiški planinski poti PD Brežice Tone Jesenko, 051 323 335,                      

tone.jesenko@siol.net
25. 3. 2012 37. tradicionalni pohod na Porezen PD Cerkno Katarina Filipič, 031 615 245
25. 3. 2012 Po Bričevi poti, Trstelj-Fajti hrib PD Nova Gorica, PS 

Dornberk
Anton Harej, 05 30 18 741, PD 05 30 23 030, 
planinskod.novagorica@siol.net

25. 3. 2012 Pohod po Kosovelovi poti PD Sežana Bogdan Rojc, 041 477 128
31. 3. 2012 3. pohod po poti štirih gradov Pišce-Podsreda-Bizeljsko-Kunšperk PD Atomske toplice - 

Podčetrtek
Mirela Kunst, 031 276 762

31. 3. 2012 Po vinskih goricah na Boč PD Poljčane Jože Težak, 031 623 901
31. 3. 2012 Spominski pohod po poteh Valentina Staniča PD Valentin Stanič Kanal Miro Strosar, 041 629 721
31. 3. 2012 Otliško okno PD Viharnik Grega Rihar, 041 211 693
1. 4. 2012 Kamniški memorial za smučko in cepin AO Kamnik Franc Miš, 041 734 749,                             

franc.mis@siol.net, pdkamnik@siol.net
1. 4. 2012 Pohod po obronkih Celja, Zasavska Sveta Gora PD Grmada Celje Alenka Mirnik, 041 623 413
2. 4. 2012 6. mednarodni festival gorniškega filma, IMFFD Društvo za gorsko kulturo www.imffd.com
3. 4. 2012 Zimski tečaj gorništva za zahtevne ture PD Ljubljana-Matica Marko Jurič, www.pd-ljmatica.si
7. 4. 2012 Pohod po Polzelski planinski poti PD Polzela Mirko Jegrišnik, 041 902 183
7. 4. 2012 Reggentorl, prečenje treh dolin v Avstriji, turni smuk PD Ljubljana-Matica Duško Grabnar, www,pd-ljmatica.si
7. 4. 2012 Kuželjska pot PD Viharnik Boris Jesenšek, 051 256 726 
9. 4. 2012 15. velikonočni pohod na Malo goro PD Ajdovščina Dušan Kompara, 031 588 557
9. 4. 2012 Planinska maša - Golčaj PD Blagovica Bojan Pustotnik, 041 710 681
9. 4. 2012 Velikonočni pohod na Grmada nad planinskim poljem PD Grmada Celje Franc Šinko, 031 383 591
9. 4. 2012 Velikonočni pohod Črepič PD Mislinja Mirko Tovšak, 040 712 132
9. 4. 2012 19. pohod k Črnemu jezeru PD Oplotnica Miran Čoh, 041 327 266

Tabor za 
družine gorskih 
reševalcev 2012

Žarko Trušnovec

Tabor bo namenjen predvsem kolesarjenju, 
prilagodili pa se bomo tudi drugim željam 
udeležencev. V letu 2011 so se tabora udeležili 
reševalci z družinami iz postaj GRS: Bovec, Je-
senice, Radovljica, Ljubljana in Tolmin in imeli 
smo se super ...

KJE: Most na Nadiži pri Breginju, v karavli. 

 PROGRAM: kolesarske ture (po dolinah Nadi-
že in Tera, Rezija, Kolovrat, Banjščice, Trebuša, 
Šentviška planota, Trnovski gozd, ... planinske 
ture (najbližji vrhovi: Stol, Muzec, Gabrovec, 
Breški Jalovec, poti spomina v soški dolini: Krn, 
Batognica, Krasji vrh ... popoldansko kopanje v 
Nadiži, športne igre, večeri ob tabornem ognju, 
....., svoje odprave, potovanja in druga doživetja 
pa bi lahko predstavili tudi udeleženci (prinesite 
na USB ključku).

Za otroke bo organizirana celodnevna animacija 
(pohodi na bližje vzpetine in v deželo škratov, 
kopanje v Nadiži, modeliranje z glino, športne 
igre ...).

KDAJ: 13. - 20. julij 2011.

Za zaključene skupine je tabor lahko tudi v ka-
kšnem drugem terminu.

CENA: odrasli – 25 EUR /dan/osebo; otroci – 
gratis (0 EUR),
Cena vključuje: prenočišče - kdor želi lahko ob 
karavli postavi šotor, samopostrežni zajtrk pri 
katerem si naberemo tudi malico za turo, kosilo, 
večerja, kava, čaj ali sok v neomejenih količinah, 
kopanje in glina za lepoto v Nadiži - tudi v ne-
omejenih količinah, igrišča in žoge - nogomet, 
košarka, taborni ogenj ...

ROK ZA PRIJAVO: čim prej.

DODATNE INFORMACIJE: tel: 041 352 581 
ali grs.tolmin@siol.net.

grs.tolmin@siol.net
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9. 4. 2012 Turni smuk Črna Prst-Planina za Liscem PD Bohinjska Bistrica Janez Rozman, 041 865 083
14. 4. 2012 11. pohod po poteh Celjskih grofov PD Grmada Celje Franc Šinko, 031 383 591
14. 4. 2012 Ojsterškov pohod na Kal PD Hrastnik Marjan Pergar, 031 539 945
14. 4. 2012 Trimski pohod Rašica PD Janez Trdina Miro Šušteršič, 041 809 862
14. 4. 2012 Pohod po Žerdonerjevi poti PD Ojstrica Emil Mauer, 041 993 966
14. 4. 2012 Pohod na Štampetov most PD Železničar Ljubljana Marija Sever, 031 280 415
14. 4. 2012 Turni smuk Rodica~~uha PD Bohinjska Bistrica Andraž Nahtigal, 041 637 963
14. 4. 2012 Skupščina PZS 2012 Planinska zveza Slovenije 

v soorganizaciji s PD 
Ormož in Občino Ormož

PZS, 01 43 45 680

14. 4. 2012 Zbor alpinistov 2012 AO Celje Matica www.aocelje.org
14. 4. 2012 Svinjak (1653 m) PD Viharnik Štefan Rojina, 041 478 421, po 17. uri
16. 4. 2012 Letni tečaj gorništva za zahtevne ture PD Ljubljana-Matica Marko Jurič, www.pd-ljmatica.si
21. 4. 2012 Družinski pohod Prečna-Luknja-Suhor MO PD Krka Novo mesto Majda Nemanič, 031 497 943
21. 4. 2012 3. tekma Savinjske orientacijske lige 2011/2012 MO PD Polzela Zoran Štok, 041 754 778
21. 4. 2012 30. pohod po mejah KS ter ob obeležjih NOB PD Liboje 03 71 40 453
21. 4. 2012 Pohod po Meškovi poti PD Slovenj Gradec Ivan Hovnik, 051 310 913,                      

Danilo Goljat, 031 345 102
21. 4. 2012 Priprava drv na Mrzlici PD Trbovlje Miro Drnovšek, 041 957 640
21. 4. 2012 Sloven'c tvoj rod je hodil tod PD Železničar Celje Alojz Ornik, 041 431 264
21. 4. 2012 Svetovni pokal v balvanskem plezanju 2012 ŠPD Korenjak www.drustvo-korenjak.si
21. 4. 2012 Dolina Pišnice PD Viharnik Bine Mlač, 031 604 311
26. 4. 2012 Treking-safari Namibija PD Železničar Celje Jože Cajzek, 040 416 090
27. 4. 2012 Pohod na Sveti križ nad Mavrlenom PD Črnomelj Marjan Kastelic, 040 469 599
27. 4. 2012 38. trim pohod na Boč ob Dnevu upora PD Poljčane Ivo Borovnik, 041 878 376,                      

Janko Kovačič, 051 211 801
27. 4. 2012 Pohod po Vrhniški planinski poti PD Vrhnika Boštjan Ravnik, 041 724 729,                 

Roman Novak, 041 224 039
27. 4. 2012 Pomlad na Bukovici PD Žalec Dušan Šip, 031 320 242
27. 4. 2012 Biokovo PD Podpeč - Preserje Marko Goršič, 041 795 006, 01 36 31 175
27. 4. 2012 Planinsko potepanje - Cres in Lošinj PD Rašica Primož Zupančič, 041 612 778
28. 4. 2012 Pohod po Ribniški planinski poti, IV. del PD Ribnica Marjana Rozman, 041 847 365
28. 4. 2012 Štalenska gora (1059 m, Magadalensberg) PD Viharnik Borut Vukovič, 031 805 686
29. 4. 2012 Tradicionalni pohod Vojnik-Šentjungert PD Vojnik Mirko Blazinšek, 041 685 635
30. 4. 2012 Kresovanje pri Koči na Golici PD Jesenice 04 58 66 070, 041 733 036,                       

www.pdjesenice-drustvo.si
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Naročite se na Planinski 
vestnik in spoznajte gore z 
najstarejšo revijo v Sloveniji!

www.planinskivestnik.com, 
pv@pzs.si, 080 1893

REVIJA ZA VAS, 
LJUBITELJE GORA

REVIJA ZA VAS, 
LJUBITELJE GORA

Naročite se na Planinski 
vestnik in spoznajte gore 
z najstarejšo revijo v Sloveniji!

www.planinskivestnik.com, 
pv@pzs.si, 080 1893



pokrajina ponuja toliko naravnih 
lepot in možnosti za športno udej-
stvovanje kot Bovško.

Objekt je primeren za izvajanje 
planinskega tabora, šole v naravi, 
planinske šole in podobnih izo-
braževalnih aktivnosti.

Gostom je na razpolago večja 
predavalnica z vso potrebno av-
dio-vizualno opremo, drugi skupni 
prostori, knjižnica s planinsko lite-
raturo ter pester nabor pripomoč-
kov za družabne igre. Ob objektu 
je urejeno igrišče za odbojko, v 
bližini pa se nahaja planinski učni 
poligon z zavarovano potjo in ne-
kaj lažjih plezalnih smeri.

Vabimo vas, da nas obiščete!

PUS Bavšica je glavno središče 
Planinske zveze Slovenije za uspo-
sabljanje strokovnih kadrov. Naha-
ja se v neokrnjeni dolini Bavšice le 
7 km od Bovca in je posebej prila-
gojeno za večdnevna izobraževa-
nja in usposabljanja za zaključene 
skupine.

Največ aktivnosti v njem izvaja 
Mladinska komisija, ki objekt tudi 
upravlja. Poleg tečajev PZS pri nas 
gostujejo tudi planinska društva, 
šole in druge organizacije s svoji-
mi izobraževalnimi programi. 

Gorsko okolje s številnimi brezpo-
tji različnih zahtevnosti predstavlja 
odličen učni poligon za željne zna-
nja o planinstvu in z njim poveza-
nimi dejavnostmi. Le malokatera 
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- Kriteriji za dvonamensko rabo planinskih poti
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NAJVIŠJE CENE PRENOČEVANJA, DOLOČENIH JEDI IN NAPITKOV 
V PLANINSKIH KOČAH I. IN II. KATEGORIJE V LETU 2012
Upravni odbor Planinske zveze Slovenije je na svoji 9. seji, 8. marca 2012, sprejel najvišje cene nočitev, določene prehrane in napitkov v 
planinskih kočah I. in II. kategorije. Upravljavci planinskih koč III. kategorije samostojno oblikujejo cene hrane in pijače, prav tako cene 
nočitev, dolžni pa so spoštovati 50 % popust pri prenočevanju članov (domačih in tujih) z veljavno planinsko izkaznico za tekoče leto.

NAJVIŠJE CENE NOČITEV V PLANINSKIH KOČAH

NOČNINE (najvišje cene)
Koče I. kategorije Koče II. kategorije

Člani (50 % popust) Nečlani Člani (50 % popust) Nečlani
v cene ni vključena uporaba posteljnine v cene je vključena uporaba posteljnine

a) soba 1 - 4 postelje 12 €* 24 €* 10 € 20 € 
b) soba 5 in več postelj 10 €* 20 €* 8 € 16 € 
c) skupna ležišča 8 €* 16 €* 6 € 12 € 

OPOMBA: V zimskem času se lahko navedene cene prenočevanja povečajo za prispevek največ 2,50 €/nočitev zaradi uporabe kuriva za og-
revanje koče.

* pri prenočevanju v planinskih kočah I. kategorije v ceno ni všteta posteljnina. Planinska zveza Slovenije priporoča vsem obisko-
valcem, da za prenočevanje uporabljajo svojo, s seboj prineseno, posteljnino. Uporaba posteljnine pri prenočevanju je obvezna in 
osebje planinske koče ima pravico do izvajanja kontrole v sobah - zloraba se kaznuje s trikratnim plačilom polne cene prenočevanja.
PZS priporoča, da se spanje na koči ponuja s polpenzionom.

Pravico do članske cene prenočevanja, imajo v sobah in na skupnih ležiščih:
•	 vsi člani PZS z veljavno planinsko izkaznico z znamkico za tekoče leto,
•	 člani slovenskih zamejskih planinskih društev in slovenskih planinskih društev v tujini,
•	 člani Planinske zveze Hrvaške, na osnovi bilateralnega sporazuma iz leta 1992,
•	 za pripadnike SV, ko opravljajo službene dolžnosti v gorah in
•	 člani planinskih organizacij, s katerimi ima PZS sklenjen sporazum o reciprociteti:

Avstrija OeAV - Österreichister Alpenverein Nizozemska NKBV - Niederlandse Klim - en Berg-
sport Vereniging

Italija
CAI - Club Apino Italiano
AVS - Alpenverein Südtirol Španija FEDME - Federacion Espańola de De-

portes de Montańa

Nemčija DAV - Deutscher Alpenverein

Švica    

CAS – Club Alpin Suisse
AACBa – Akademischer Alpenclub Basel 
AACB – Akademischer Alpenclub Bern 
CAAG – Club Alpin Académique de Genève
AACZ – Akademischer Alpenclub Zürich

Belgija  CAB – Club Alpin Belge 
KBF – Klim und Bergsportfederatie 

Francija CAF - Club Alpin Français
Liechtenstein LAV - Liechtensteiner Alpenverein 
Luxembourg GAL - Groupe Alpin Luxembourgeois Velika Britanija AC - Alpine Club

Seznam zvez /združenj, ki imajo pravico uporabljati (nakupa) individualne 
znamkice za reciprociteto in so njihovi člani prav tako upravičeni do popus-
ta pri prenočevanju:

British Mountaineering Council, American Alpine Club, Club alpin Moné-
gasque, Dansk Bjergklub, Federacio Andorrana de Muntanyisme, Mountai-
neering Council of Ireland, Fédération française montagne-escalades in New 
Zealand Alpine Club. 
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Dodatnih 10 % popusta, na člansko ceno, kar velja le na SKUPNIH LEŽIŠČIH, imajo
•	 mladi člani P+O kategorije do dopolnjenega 15. leta starosti,
•	 registrirani alpinisti, registrirani vodniki PZS, registrirani mentorji planinskih skupin, registrirani varuhi gorske narave, registrirani 

markacisti in registrirani gorski reševalci.

Ugodnost za družine: pri prenočevanju dveh odraslih oseb ima otrok do 7. leta starosti prenočevanje brezplačno.

Do brezplačnega prenočišča so upravičeni gorski reševalci in markacisti na akciji. Planinskim društvom priporočamo, da brezplačno 
prenočevanje na skupnih ležiščih omogočijo tudi vsem registriranim vodnikom PZS in gorskim vodnikom, ki vodijo organizirane 
planinske skupine (s potrdilom PD). Za gorske vodnike, ki jih plačajo posamični klienti, to priporočilo ne velja.

Upravljavci planinskih koč III. kategorije samostojno oblikujejo cene nočitev, dolžni pa so spoštovati 50 % popust pri prenočevanju 
članov (domačih in tujih) z veljavno planinsko izkaznico za tekoče leto.

Dodatkov k navedenim cenam (ekološke takse, takse za obnovo koče ipd.), razen turistične takse za nečlane planinske organizacije, ni 
dovoljeno obračunavati.

Cene in pogoji veljajo do sprejetja novih ali do preklica.

NAJVIŠJE CENE DOLOČENE PREHRANE IN NAPITKOV V PLANINSKIH KOČAH

HRANA Koče I. kategorije Koče II. kategorije
a) enolončnica brez  mesa 5,0 € 4,0 € 
b) enolončnica z mesom 6,5 € 5,0 € 
c) golaž in segedin 7,0 € 5,5 € 
PIJAČA Koče I. kategorije Koče II. kategorije
a) čaj 0,25 litra    1,0  € 1,0 €
b) čaj 0,5 litra      1,8  € 1,3 €
c) čaj do 1,0 litra za na pot     3,5  € 2,5 €
d) voda  1,5 litra   3,5  € 2,5 €
e) voda  0,5 litra    2,0  € 1,5 €

Vse ostale cene prehrane in pijač v planinskih kočah I. in II. kategorije se oblikujejo prosto.

Upravljavci planinskih koč III. kategorije samostojno oblikujejo cene hrane in pijače.

Obiskovalcem, ki pri mizi v notranjih prostorih planinske koče uživajo le lastno prehrano (iz nahrbtnika) in hrane ali pijače v koči ne 
naročijo, se lahko zaračuna strošek uporabe in čiščenja v višini 1,00 € na osebo. V ceno te storitve je vključena tudi uporaba jedilnega 
pribora, krožnika in skodelice. Plačila tega stroška so oproščeni otroci kategorije P+O.

Planinskim društvom priporočamo, da članom planinske organizacije s plačano članarino v tekočem letu v planinski koči I. in II. 
kategorije ponudijo eno toplo jed po znižani članski ceni.

Cene in pogoji veljajo do sprejetja novih ali do preklica.

Bojan Rotovnik,
predsednik PZS

NAJVIŠJE CENE PRENOČEVANJA, DOLOČENIH JEDI IN NAPITKOV V PLANINSKIH KOČAH  I. IN II. KATEGORIJE V LETU 2011
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Datum: 25. 2. 2012
za javno obravnavo

KRITERIJI ZA DVONAMENSKO RABO PLANINSKIH POTI
Na podlagi skupnega sestanka načelnikov Komisije za varstvo gorske narave (KVGN), Komisije za planinske poti (KPP) in Komisije za turno 
kolesarstvo (KTK), ki je bil v sredo, 14. septembra 2011, in dodatnih usklajevanj so načelniki komisij KVGN, KPP in KTK pripravili izhodišča 
v 15. točkah, ki bodo služila za pripravo kriterijev, na podlagi katerih bi lahko odpirali določene poti za dvonamensko rabo.

 1. Vožnja s kolesi izven poti je prepovedana.
Obrazložitev: Vožnja s kolesom izven poti, predvsem na področjih, ki predstavljajo kmetijske in gozdne površine, je prepovedana, saj s tem 
poškodujemo vegetacijo in tako znatno pospešimo erozijske procese. Seveda pa ne hoja niti vožnja s kolesom glede poškodbe tal nista primerljiva 
glede škode, ki jo povzročajo motorna vozila. Za te bi morali veljati strožji kriteriji.

2. Za vožnjo s kolesom po planinskih poteh je potrebno pridobiti soglasje lastnikov zemljišča in planinskih društev, ki pot oskrbujejo in vzdržujejo.
Obrazložitev: Planinska pot, ki ni odmerjena v samostojno parcelo, je sestavni del zemljiške parcele preko katere poteka. Glede na zakon o 
planinskih poteh so lastniki dali pristanek za uporabo planinskih poti le za hojo ne pa tudi za vožnjo. 

3. Na planinskih poteh ima vedno prednost – planinec.
Obrazložitev: Vse planinske poti so bile grajene za peš hojo razen poljskih in gozdnih prometnic, ki jih planinska organizacija samo označuje. 
Vendar tudi na teh poteh velja, da ima pešec prednost pred kolesarjem.

4. Vožnja s kolesi nad gozdno mejo (v visokogorju) je prepovedana, razen po obstoječih prometnicah.
Obrazložitev: Navesti je potrebno, da velja prepoved vožnje nad naravno gozdno mejo, saj je le ta dobro vidna, jasna in nedvoumna, kajti 
pojem visokogorje ni točno de�niran, ne geografsko ne pravopisno.

5. Minimalna svetla širina dvonamenskih poti je 1,5 m.
Obrazložitev: S svetlo širino poti (izkrčen prečni prerez) je opredeljena pot v prostorskem smislu, kar zagotavlja potrebno preglednost poti in 
predvsem možnost varnega srečevanja. Predlog Komisije za turno kolesarstvo je, da za varno srečevanje zadošča minimalna širina poti 1,2 m 
(predpisana širina kolesarskih poti), po mnenju Komisije za varstvo gorske narave in Komisije za planinske poti pa je širina 1,5 m.

6. Upoštevati je potrebno obiskanost oz. frekventnost poti.
Obrazložitev: Vse poti, ki so v vseh časovnih obdobjih množično obiskane, niso primerne za dvonamensko rabo (npr. Romarska pot na Šmarno goro itd.).

7. Naklon poti mora biti na celotni trasi pod 20 %.
Obrazložitev: Poti, ki imajo večji naklon kot 20 % so že tako strme, da tudi izurjen kolesar le s težavo obvladuje kolo. Na strmih poteh so večje 
tudi poškodbe na poti (zaviranje) in s tem tudi erozijske posledice.

8. Trdnost podlage poti, predvsem takrat in tam ko je teren razmočen. 
Obrazložitev: Poti, ki potekajo po predelih iz mehkejših prsti, so bolj občutljive za mehanske poškodbe trase poti. Posebno je to na ilovnatih 
in zamočvirjenih predelih, predvsem v neugodnih vremenskih razmerah, ter v spomladanskem času.

9. Prepoved vožnje na vseh zavarovanih območjih, razen če je to izrecno dovoljeno.
Obrazložitev: Vsa zavarovana območja imajo poseben status, ki ga določa zakonodaja, in predpisani varstveni režim s strani upravljavca takega območja.

10. Prepoved vožnje po poteh z vgrajenimi lesenimi bruni, ki utrjujejo pot.
Obrazložitev: Povsod tam, kjer so markacisti zaradi varne hoje in utrjevanja terena vgradili lesena bruna, vožnja s kolesi ni primerna. Če bi 
želeli, da bi bila taka pot primerna tudi za vožnjo s kolesi, bi bilo potrebno bruna bolj utrditi v podlago kot sicer, kar pa pomeni bistveno več 
časa pa tudi stroškov. Predvsem pa je potrebno take predele prečiti peš.

11. Določiti način označevanja dvonamenskih poti (enotno za vso Slovenijo).
Obrazložitev: Vse dvonamenske poti naj bi imele enotno oznako, ki bi veljala za celotno državo. Sistem označevanja naj bi predpisal Zakon 
o vožnji v naravnem okolju.

12. Določiti, kdo bo poleg skrbnika poti (po zakonu o planinskih poteh) še vzdrževalec dvonamenskih poti.
Obrazložitev: Poti za varno hojo vzdržujejo markacisti v okviru planinskih društev, ki so skrbniki poti. Poti za dvonamensko rabo bi bile dosti 
bolj obremenjene in izpostavljene večjim obremenitvam in poškodbam, zato bi tudi njihovo vzdrževanje zahtevalo več časa pa tudi sredstev.  

13. Vse planinske poti so zaprte za kolesarje, razen tistih, za katere na predlog skrbnika poti, člani KPP, KTK in KVGN ocenijo, da izpolnjujejo 
pogoje za dvonamensko rabo poti. 
Obrazložitev: Poti, ki potekajo po prometnicah, ki so že v osnovi grajene za vožnjo, PZS nima pristojnosti v zvezi z vožnjo s kolesi. To pa 
seveda ne pomeni, da so te poti avtomatsko odprte (nekatere, npr. vse gozdne in širše ceste, so), za druge (vlake) pa bodo potrebna soglasja 
Zavoda za gozdove, lastnikov in morda še koga. Ostale poti pa bodo odprte le s soglasjem skrbnika poti oziroma lastnika, a še to le takrat, ko 
bo ugotovljeno, da izpolnjujejo kriterije za dvonamensko rabo poti.

14. Določiti kdo bo �nanciral dodatno vzdrževanje dvonamenskih poti.
Obrazložitev: Vsak povečan obisk poti pomeni več poškodb na poti in več stroškov za vzdrževanje. Že po dosedanjih izkušnjah vemo, da 
glede na veliko množičnost in s vplivom hoje nekaterih planinskih poti brez znatnih posegov v zaščito hodne površino poti ne bi bilo več (npr. 
Tominškova pot). A taki posegi niso enostavni in ne �nančno ugodni.

15. Določiti odgovornost na dvonamenskih poteh, oz. kdo nosi odgovornost v primeru nesreče. 
Obrazložitev: Glede na Zakon o planinskih poteh po planinskih poteh hodimo na lastno odgovornost. Hkrati pa isti zakon nalaga planinski 
organizaciji, da določene poti lahko odpre tudi za vožnjo s kolesi. Tudi pri teh dvonamenskih poteh je hoja in kolesarjenje na lastno odgovor-
nost, vsaj kar se kazenskega prava tiče. 

Predsednik komisije za pripravo kriterijev za dvonamensko rabo planinskih poti Tone Tomše, podpredsednik PZS

Komisija za turno kolesarstvo,
načelnik Jože Rovan 

Komisija za varstvo gorske narave,
načelnik Janez Bizjak

Komisija za planinske poti,
načelnik Igor Mlakar
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POTEK PRIPRAVE KRITERIJEV ZA DVONAMENSKO RABO PLANINSKIH POTI
 

V zadnjem desetletju se je zelo povečalo število ljubiteljev različnih oblik športa in rekreacije v naravnem okolju. Med to obliko rekreacije mo-
ramo vsekakor šteti tudi najrazličnejše vožnje. S tehnološkim napredkom in dostopnostjo do gorskih koles in drugih vozil širšemu krogu ljudi 
se število voženj stalno povečuje. Žal pa temu ni sledila ustrezna zakonodaja niti ureditev infrastrukture za take vožnje. Po dostopnih podatkih 
ni bilo v zadnjih letih urejeno niti eno območje (poligon) za te športe, ki bi imelo tudi ustrezno dokumentacijo oz. dovoljenja. Posledica tega je, 
da se število voženj izven uradnih prometnic, v naravi, stalno povečuje. S tem pa se sorazmerno povečujejo motnje v naravi in pritiski na okolje 
na eni strani in negodovanje ljudi, ki iščejo v naravi mir in varno gibanje, na drugi strani. Ker je bilo takih in drugačnih pritožb vse več, je PZS 
dala pobudo za sklic skupnega sestanka o tem, kako bi pospešili pripravo zakona o vožnji v naravnem okolju. 

Zato je bil dne, 18. julija 2011 v prostorih Planinske zveze Slovenije sklican 1. sestanek med predstavniki Planinske zveze Slovenije, Lovske zveze 
Slovenije in Ribiške zveze Slovenije ter Ministrstva za okolje in prostor. Poleg predstavnikov vseh treh organizacij sta se s strani Ministrstva za 
okolje in prostor sestanka udeležila vodja sektorja za ohranjanje narave pri MOP g. Mladen Berginc in pravnik na MOP g. David Braniselj, ki 
sta predstavila besedilo osnutka Zakona o vožnji v naravnem okolju. 

Osnutek zakona je bil nato poslan ustreznim komisijam vseh treh organizacij, da ga proučijo. 22. 8. 2011 je bil v prostorih Lovske zveze Slove-
nije organiziran 2. sestanek nevladne skupine. Na njem so bili poleg predstavnikov vseh treh zvez prisotni še predstavniki pravne stroke. Na 
tem sestanku so predstavniki nevladnih organizacij podpisali še Pismo o nameri, ki je usmerjeno v varstvo narave in okolja ter preventivnega 
delovanja na tem področju. Obenem so sprejeli sklep, da bodo na podlagi pisma pripravili tudi skupno izjavo za javnost.

6. septembra 2011 je bil na sedežu Lovske zveze Slovenije organiziran 3. sestanek nevladne skupine, kjer je bila dokončno oblikovana izjava za 
javnost z naslovom: Skupni predlogi nevladne skupine k osnutku zakona o vožnji z vozili v naravnem okolju, ki je bila nato 7. septembra 
poslana v javnost in objavljena v medijih. V izjavi je bila posebej poudarjena potreba po omejitvi voženj v naravnem okolju in ohranjanju biotske 
raznovrstnosti. Istega dne je bila na Ministrstvo za okolje in prostor poslana tudi izjava PZS, ki jo je pripravila Komisija za varstvo gorske narave. 

Na podlagi obeh izjav je bila na seji predsedstva PZS oblikovana komisija, katere člani so načelniki Komisije za planinske poti, Komisije za 
varstvo gorske narave in Komisije za turno kolesarstvo PZS. Naloga komisije je bila priprava predloga strokovnih meril za dvonamensko rabo 
planinskih poti. 14. septembra 2011 se je omenjena komisija prvič sestala in po dolgotrajnem usklajevanju oblikovala kriterije za dvonamensko 
rabo planinskih poti. Kriteriji so se na podlagi dodatnih razprav na terenu še dopolnjevali. 

4. januarja 2012 je bil sklican skupen posvet predstavnikov Planinske zveze Slovenije in Slovenske kolesarske pobude, ki združuje različne 
kolesarske organizacije v Sloveniji. V dolgi diskusiji, ki je potekala korektno in kooperativno, so soočili stališča glede predloga zakona o vožnji 
v naravnem okolju, o kolesarjenju in o dvonamenskih poteh. Tudi na tem posvetu so oblikovali več točk, ki so osnova za nadaljnje reševanje 
problematike gorskega kolesarjenja in uporabe poti. 

Na podlagi vseh zbranih pripomb je imenovana komisija pripravila predlog meril za dvonamensko rabo planinskih poti, ki so toliko usklajena 
znotraj vseh treh komisij, da so primerna za javno razpravo, ki naj bi trajala od 8. marca (predstavitev na 9. seji UO PZS) do 30. aprila 2012. V 
okviru javne razprave bo pred Skupščino PZS v Ormožu (14. aprila 2012), potekala tudi javna predstavitev in razprava v okviru ene od dveh 
delavnic, ki bosta potekali pred skupščino. 

Po zaključeni javni razpravi bo imenovana komisija preučila vse pripombe in pripravila nov predlog kriterijev za sprejem na 10. seji UO PZS. 

Tone Tomše
predsednik komisije za pripravo kriterijev za dvonamensko rabo planinskih poti

JAVNA RAZPRAVA
Javna razprava o predlogih meril za dvonamensko rabo planinskih poti je odprta do ponedeljka, 30. aprila 2012. 

Svoje predloge, pripombe in dopolnila posredujte v pisni obliki do 30. 4. 2012 na naslov:
Planinska zveza Slovenije
p. p. 214
1001 Ljubljana
'Javna razprava – dvonamenska raba pl. poti'

ali na elektronski naslov: info@pzs.si, v zadevi napišite 'Javna razprava – dvonamenska raba pl. poti'.

KRITERIJ ZA DVONAMENSKO RABO PLANINSKIH POTI

mailto:info%40pzs.si?subject=
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LETNA POROČILA DRUŠTEV ZA LETO 2011, 
IZDELAVA POROČIL IN OBRAZCEV ZA AJPES IN DURS
ZAVEZANCI ZA SESTAVITEV LETNEGA POROČILA 
Zavezanci za sestavitev letnih poročil društev so vsa društva, ustanovljena po zakonu o društvih in v skladu z računovodskim standardom SRS 33. 

SESTAVNI DELI LETNEGA POROČILA ZA AJPES
V skladu s 26. členom zakona o društvih mora društvo za poslovno leto, ki je enako koledarskemu, sestaviti letno poročilo, ki obsega:
•	 bilanco stanja (izkaz stanja sredstev in obveznosti do njihovih virov),
•	 izkaz poslovnega izida (izkaz stroškov, donosov, prihodkov in presežke prihodkov ali odhodkov s pojasnili),
•	 prilogo k izkazu poslovnega izida, ki izkazuje obseg pridobitne dejavnosti društva v obračunskem obdobju s pojasnili, 
•	 poročilo o svojem poslovanju (se odda v elektronski obliki – tekstovno prilogo v Ajpesovo aplikacijo),
•	 revizorjevo oceno, če je društvo zavezano k reviziji (oddajo samo tista društva, ki imajo preko 1 milijon evrov letnih prihodkov).

Društvo naj bo pri sestavljanju izkaza uspeha pozorno na prihodke in oblikovanje kratkoročnih pasivnih (BS AOP031) in dolgoročnih 
pasivnih časovnih razmejitev (BS AOP021). Gre za odložene prihodke, ki bodo v krajšem oz. daljšem časovnem obdobju pokrili pred-
videne odhodke, med katerimi so tudi državne podpore in donacije, prejete za pridobitev osnovnih sredstev, ki se porabljajo skladno z 
obračunano amortizacijo. 
Predložitvi letnih poročil:
Društva letno poročilo predložijo AJPES-u v treh mesecih po koncu koledarskega leta, to je do 31. 3. 2012, na AJPES le preko spletnega portala 
http://www.ajpes.si (ukinjena je možnost predložitve podatkov iz letnih poročil na poenotenih obrazcih društev na papirju).
Metodološko navodilo v zadnjih členih navaja, da zoper društvo, ki ne predloži letnega poročila v treh mesecih po koncu koledarskega leta, 
AJPES uvede postopek o prekršku na podlagi 50. člena Zakona o prekrških (Ur. list RS št. 3/07).

IZPOLNJEVANJE OBRAZCEV za AJPES
Obrazci za leto 2011 (podatki iz bilance stanja in podatki iz izkaza poslovnega izida) se niso v ničemer spremenili glede na leto 2010. 

PROSTOVOLJSTVO:
Prostovoljske organizacije, društva, ki so na dan 31. 12. 2011 vpisana v vpisnik prostovoljskih organizacij, morajo v skladu z Zakonom o 
prostovoljstvu prvič predložiti Poročilo o prostovoljstvu
(skupaj z oddajanjem letnega poročila v Ajpesovo aplikacijo je potrebno oddati tudi ta obrazec).
Priporočamo, da društva, ki imajo ročno vodeno evidenco o prostovljstvu za leto 2011 podatke višejo v obrezec, tista društva, ki pa teh 
podatkov ne morejo zagotoviti, pa pod 2.7. v obrazcu podajo obrazložitev in razloge, zakaj teh podatkov še ne morejo sporočiti (Obra-
zložitev – v letu 2011 smo pripravljali sistem za vodenje in spremljanje prostovoljstva, podatke pa bomo začeli zbirati v letu 2012. Kot pomoč 
nam bo posebna računalniška aplikacija, ki jo pripravlja Planinska zveza Slovenije, naša krovna organizacija).
Planinska zveza Slovenije bo v računališki aplikaciji enotne članske evidence omogočila vodenje prostovoljstva v posebnem sklopu, ki 
bo mogoč za PZS in PD, ki so člani zveze. 
 
OBRAČUN DAVKA OD ODHODKOV PRAVNIH OSEB ZA LETO 2011 
(društvo odda obrazec na DURS do 31. 3. 2012 elektronsko s kvali�ciranim digitalnim potrdilom)

Obrazec za obračun davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2011 je objavljen na spletni strani Davčne uprave Republike Slovenije 
(program Silvester Pelias). 
Obrazec morajo zavezanci (vsa društva) izpolniti in posredovati na pristojni Davčni urad do 31. 3. 2012 v elektronski obliki preko sistema 
spletnih storitev e-Davki. 
Ugotovitev pridobitne in nepridobitne dejavnosti društva 
V skladu z 9. členom zakona o obračunu davka od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) Ur. l. 117/06, morajo vsi zavezanci, ki so ustanovljeni 
za opravljanje nepridobitne dejavnosti (med njimi društva) za tisti del, ki je štet za pridobitno dejavnost, plačati davek.

27. člen ZDDPO-2 določa, da se pri določanju davčne osnove iz 9. člena prihodki iz opravljanja dejavnosti, ki ni pridobitna, ter dejanski ali 
sorazmerni stroški izvzamejo iz davčne osnove. 
 Opredelitev pridobitne in nepridobitne dejavnosti po pravilniku – določbe se od lanskega leta niso v ničemer spremenile. 

DRUŠTVO V JAVNEM INTERESU (poročilo za ministrstvo)
Planinska društva, ki delujejo kot društva v javnem interesu na področju športa, morajo na 
Direktorat za šport do 31. 3. 2012 oddati poročilo o delu društva za leto 2011; obrazec program dela društva za leto 2012 je objavljen na spletni stani: 
http://www.mizks.gov.si/si/sport/status_drustva_ki_deluje_v_javnem_interesu_na_podrocju_sporta/.

Ljubljana, 6. 3. 2012
Vera Šmid, računovodja PZS       Matej Planko, generalni sekretar PZS

Obrazca: priloga poročilo 2011 in priloga program 2012

http://www.ajpes.si 
http://www.mizks.gov.si/si/sport/status_drustva_ki_deluje_v_javnem_interesu_na_podrocju_sporta/
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Podatki o društvu in zakonitem zastopniku društva

671_-___/___        _____________________________  _____________________________
(št.odločbe MIZKŠ o podelitvi statusa društva,                                                (matična številka društva)
ki deluje v javnem interesu na področju športa)

______________________________________________________________________________________________________
(naziv društva)

______________________________________________________________________________________________________
(naslov društva)

______________________________________________________________________________________________________
(ime in priimek zakonitega zastopnika društva)

Podatki o kontaktni osebi:

Ime in priimek:    Telefon:    E-pošta:

Poročilo o delu društva za leto 2011

Podatki o programih, projektih, ki se izvajajo v javnem interesu na področju športa
Naslov programa, projekta, ki ga izvajate v 
javnem interesu

Ciljna skupina udeležencev

Število članov/udeležencev programa

Obdobje izvajanja oz. datum izvedbe

Kraj izvajanja – izvedbe

Načrtovana sredstva

Porabljena sredstva

Število strokovnih delavcev vključenih v izvedbo 
programa, projekta

Usposabljanje strokovnega kadra

Opombe

Sklenjene pogodbe o so�nanciranju izvajanja 
programov v javnem interesu na področju 
športa z lokalnimi skupnostmi (občinami);

Občina:

Številka:
Prejeta priznanja za dosežene rezultate pri 
izvajanju programov/projektov v javnem 
interesu na področju športa;
Število članov v društvu s statusom društva, 
ki deluje v javnem interesu na področju športa, v 
letu poročanja in v obdobjih preteklih dveh 
let – ločeno po letih.

Število članov leta:  2009 - 
                                      2010 -
                                      2011 -

»Predlagatelj s svojim podpisom pod kazensko in materialno odgovornostjo potrjujem, da so podatki, ki 
sem jih navedel v poročilu o delu društva, resnični.«

______________________ ______________________
            (kraj in datum)    Pečat                                      (podpis zakonitega zastopnika društva)

LETNA POROČILA DRUŠTEV ZA LETO 2011, IZDELAVA POROČIL IN OBRAZCEV ZA AJPES IN DURS
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Podatki o društvu in zakonitem zastopniku društva

671_-___/___        _____________________________  _____________________________
(št.odločbe MIZKŠ o podelitvi statusa društva,                                                (matična številka društva)
ki deluje v javnem interesu na področju športa)

______________________________________________________________________________________________________
(naziv društva)

______________________________________________________________________________________________________
(naslov društva)

______________________________________________________________________________________________________
(ime in priimek zakonitega zastopnika društva)

Podatki o kontaktni osebi:

Ime in priimek:    Telefon:    E-pošta:

Program dela društva za leto 2012

Podatki o programih, projektih, ki jih nameravate izvajati v javnem interesu na področju športa
Naslov programa, projekta, ki ga 
nameravate  izvajati v javnem interesu

Ciljna skupina udeležencev

1.
2.
3.
4.
5.

Število članov/udeležencev programa

1.
2.
3.
4.
5.

Obdobje izvajanja oz. datum izvedbe

Kraj izvajanja – izvedbe

Načrtovana sredstva za izvedbo 
programa

Število strokovnih delavcev vključenih 
v izvedbo programa, projekta

Usposabljanje strokovnega kadra

Opombe

»Predlagatelj s svojim podpisom pod kazensko in materialno odgovornostjo potrjujem, da so podatki, ki 
sem jih navedel v programu dela društva, resnični.«

______________________ ______________________
          (kraj in datum)    Pečat                                      (podpis zakonitega zastopnika društva)
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ZAPISNIK 8. SEJE UPRAVNEGA ODBORA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE

Številka: UO/573 - 2011 
Datum: 3. 12. 2011 

Z A P I S N I K
8. seje Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije, 
ki je bila v soboto, 3. decembra 2011, ob 15. uri v gostilni Pension Les, Rimska cesta 31, Čatež ob Savi.
Prisotni so bili: 
Predsedstvo PZS: Bojan Rotovnik (predsednik PZS), Borut Peršolja (podpredsednik PZS) in Tone Tomše (podpredsednik PZS) in 
Slavica Tovšak (podpredsednica).
Voljeni člani UO PZS: Miro Eržen, Mirko Tovšak in Danilo Škerbinek.
Predsedniki in načelniki oz. namestniki komisij PZS z zborom dejavnosti: Irena Brložnik, namestnica načelnika Komisije za varstvo 
gorske narave, Franc Gričar, načelnik Vodniške komisije, Igor Mlakar, načelnik Komisije za planinske poti.
Predsedniki MDO PD: France Benedik (MDO PD Gorenjske), Drago Horjak (MDO PD Koroške), Jurček Nowakk (MDO PD Ka-
mniško Bistriškega območja), Anton Purg (MDO PD Podravja), Manja Rajh (Savinjski MDO PD), Gregor Rupnik (MDO PD Posočja) 
in Borut Vukovič (MDO PD Zasavja).
Načelniki komisij PZS, ki nimajo zborov: Jože Melanšek, predsednik Odbora za priznanja, Jože Rovan, načelnik Komisije za turno 
kolesarstvo. 
Ostali: Matej Planko, generalni sekretar PZS, Zdenka Mihelič, predstavnica PZS odnosov z javnostmi, Mija Damjan-Stegu, vodja pisarne 
PZS, Vera Šmid, računovodkinja PZS.
Opravičili so se: Uroš Vidovič, voljeni član, Janez Bizjak, načelnik Komisije za varstvo gorske narave, Borut Kavzar, načelnik Komisije 
za športno plezanje, Rok Kovšca, predsednik Mladinske komisije, Marko Goršič (MDO PD Notranjske), Marinka Koželj Stepic (MDO 
PD Ljubljane), Dragotin Kuster (MDO PD Pomurja), Rudolf E. Skobe (MDO PD Dolenjske in Bele Krajine), Marko Vidmar (MDO PD 
Primorsko-Notranjske) in Andrej Brvar (predsednik nadzornega odbora).

Pred sejo je bila v Mladinskem centru Brežice zelo uspešna in odlično pripravljena podelitev najvišjih priznanj PZS za leto 2011 in skupno 
kosilo v gostilni Pension Les. Pred uradnim delom seje je vse skupaj lepo pozdravil Tone Jesenko, predsednik PD Brežice.
Skladno s poslovnikom je predsednik PZS Bojan Rotovnik predstavil seznam vabljenih na sejo in povedal, kdo je svojo udeležbo opravičil.
Prisotnih je bilo 17 članov od 26 članov UO PZS tako, da je bila sklepčnost 65 %.

Predlog dnevnega reda:
1. Pregled in potrditev zapisnikov

a. 7. seje upravnega odbora – 27. 10. 2011 (Matej Planko)
b. 3. dopisne seje upravnega odbora – 21. 11. 2011 (Matej Planko)

2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS (Matej Planko)
3. Podrobni vsebinski in �nančni načrti dela 2012 (Bojan Rotovnik, Matej Planko in načelniki komisij)
4. Statut PZS (Borut Vukovič)
5. Dogovor o sodelovanju z ZGVS (Borut Peršolja)
6. Potrditev Pravilnika o urejanju delovnega časa, nadomeščanju, odsotnosti z dela in povračila stroškov v Planinski zvezi Slovenije 
in Pravilnika o zagotavljanju varstva delavcev pred mobbingom v Planinski zvezi Slovenije. (Matej Planko)
7. Včlanitev društev v PZS (Matej Planko)
8. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora (Bojan Rotovnik, Matej Planko)
9. Razno (prijave razprav pod točko razno se bodo evidentirale pri 1. točki dnevnega reda)

Predsednik PZS je v glasovanje podal sklep: 

SKLEP 1/3-12-2011: Upravni odbor PZS potrjuje predlagani dnevni red 8. seje UO. 
Sklep je bil soglasno sprejet.

Predsednik je pozval člane UO PZS, da se prijavijo za razprave pod točko 8, Vprašanja in pobude članic in članov UO, v pisni obliki 
smo dobili pobude:
•	 Mira Eržen 
•	 Danila Škerbinek (2 pobudi)

Zatem pa je sledila še prijava razpravljavcev in tem za 9. točko razno:
•	 Danilo Škerbinek (Konferenca o varnosti)

AD. 1 Pregled in potrditev zapisnika:
•	 7. seje upravnega odbora – 27. 10. 2011
Gradivo je bilo posredovano v gradivu za sejo.
Generalni sekretar je podal pregled in realizacijo sklepov 7. seje upravnega odbora. Zapisnik je bil poslan članom UO PZS v pregled. 
Do seje UO PZS nismo dobili nobene pripombe, na sami seji pa je pripombo podal Jurček Nowakk in sicer, da se v 4. točki briše del 
stavka. Pripomba je bila sprejeta in se upošteva v čistopisu zapisnika 7. seje UO PZS.
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SKLEP 2/3-12-2011: Upravni odbor potrjuje zapisnik 7. seje upravnega odbora, ki je bila 27. 10. 2011, na Mengeški koči, s pri-
pombo na brisanje dela stavka v točki 4. 
Sklep je bil soglasno sprejet.
•	 3. dopisne seje upravnega odbora – 21. 11. 2011
Generalni sekretar je še podal pregled zapisnika dopisne seje, ki je potekala v času od 18. 11.–21. 11. 2011 v zvezi s sprejetjem besedila 
Pravilnika o izkaznici in vrstah članarine, ker ni bilo nobene razprave je bil v sprejetje podan sklep:

SKLEP 3/3-12-2011: Upravni odbor PZS potrjuje zapisnik 3. dopisne seje upravnega odbora, ki je potekala od 18. do 21. 11. 2011.
Sklep je bil soglasno sprejet.

AD. 2 Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS 
Generalni sekretar je podal informacijo o preteklih aktivnostih. V tem obdobju med sejama je potekalo veliko aktivnosti:
•	 Tekma v športnem plezanju za svetovni pokal v Kranju.
•	 Tekma v športnem plezanju za Evropski pokal za mladince v Kranju.
•	 Novinarska konferenca pred tekmo v Kranju.
•	 Zaključek sezone v športnem plezanju, Mina Markovič je postala zmagovalka skupnega seštevka svetovnega pokala v težavnosti, 

Maja Vidmar je osvojila 3. mesto, Slovenija je dosegla 3. mesto v skupni razvrstitvi narodov. 
•	 Poslali smo dopis vsem županom za spodbujanje prostovoljstva.
•	 Izveden posvet Gore in varnost na Igu.
•	 Zelo uspešno organizirana 1. konferenca o planinskem gospodarstvu na Igu in izdan prevod knjige Smernice. 
•	 Izvedena Zbora vodnikov PZS in Zbor mladinskih odsekov.
•	 Izpeljana so bila regijska tekmovanja Mladina in Gore v Bogojini, Cerknem in Črnučah. Skupaj je tekmovalo 67 ekip. Zaključno 

tekmovanje bo 14. 1. 2012 v Rušah.
•	 Izšla je prva številke nove mladinske priloge Greva pod objem gora.
•	 Razstava Življenje pod Triglavom je obiskala po Trstu še 5. 11. 2011 Reko in 18. 11. 2011 Gorico.
•	 Izdali smo knjižico usposabljanj za leto 2012. Pridobili smo tudi sredstva iz razpisa ESS, ki so višja kot v preteklem obdobju, tako da 

bodo udeleženci za programe , ki bodo so�nancirani plačali samo stroške oskrbe, zavarovanja, literature.
•	 Na razpis FŠO smo prijavili 24 projektov.
•	 Prvič smo sodelovali na knjižnem sejmu v Cankarjevem domu.
•	 Prodali 20.000 koledarjev, naročili dodatno količino.
•	 Izvedli razpis za tiskarske storitve za leto 2012.
•	 Uskladili letni program dela s Slovensko vojsko za leto 2012. Odobrenih imamo 15 ure prevoza tovora s helikopterjem za potrebe 

komisije za planinske poti in 15 ur prevozov s helikopterjem za ekološko sanacijo planinskih postojank. Za ta del se bo pripravil 
razpis za društva. 

•	 Pripravljamo navodila za članarino. Opravljen je bil izbor zavarovalnice za naslednje tri letno obdobje. 

Predsednik in generalni sekretar sta podala tudi informacije o izbiri zavarovalnice za obdobje 2012-2014 in predstavila proces prido-
bivanja ponudb. Po analizi prejetih ponudb in dodatnih vprašanjih ponudniku, sta na podlagi ponujenih kritij v ožjem izboru ostala 
dva ponudnika in sicer Zavarovalnica Tilia in Zavarovalnica Wiener Staedtische. Na koncu je bila izbrana najugodnejša zavarovalnica, 
ki nam je ponudila najboljše pogoje in ugodnosti, to je Zavarovalnica Wiener Staedtische. Prednosti in izboljšave kritij v primerjavi z 
obstoječim stanjem; kljub zelo slabemu škodnemu rezultatu, nam je s pogajanji uspelo doseči v primeru sklenitve 3 letne pogodbe za 
približno 9 % nižjo premijo. Zavarovane so tudi nezgode, ki niso povezane samo s planinsko dejavnostjo ampak tudi z drugimi dejav-
nostmi v organizaciji PZS in društev (na primer: ne planinski izleti, letna srečanja, …). Stroški reševanja so za A in A+ člane kriti tudi v 
primeru stiske v gori in poškodbe opreme in ne samo v primeru nezgode. Do sedaj se je povračilo stroškov pogojevalo s poškodbo oz. 
nezgodo člana. Poškodba ali okvara opreme je po novem zajeta tudi pri stroških reševanja za B člane. Povišali smo zavarovalne vsote za 
odgovornost za B člane iz 44.000 EUR na 50.000 EUR. Stroški reševanja za B člane so povišani iz 2.800 na 3.000 EUR. Višje so zavarovalne 
vsote za odgovornost za PZS in strokovne kadre PZS iz 88.000 € na 100.000 € (enotna zavarovalna vsota). 
Ponujeno je tudi zavarovanje odgovornosti planinskih društev. To zavarovanje bodo društva sklepala individualno. Zavarovanje bo 
zajemalo tudi dodatno nezgodno zavarovanje za udeležence usposabljanj in akcij markacistov, ki jih organizira PZS ter udeležence 
ostalih dogodkov v organizaciji PZS, dodatno nezgodno zavarovanje za udeležence tekmovanj, ki jih organizira PZS. Ostale ugodnosti 
za člane PZS so popusti pri sklepanju individualnih zavarovanj z Zavarovalnico Wiener Staedtische (ob predložitvi članske izkaznice, 
kjer je razvidno, da je plačana članarina za tekoče zavarovalno leto in osebnega dokumenta) bo možno zavarovanje stanovanjskih hiš, 
etažne lastnine in stanovanjske opreme – 10 % na letno premijo za vsako leto trajanja pogodbe, ter nezgodno zavarovanje TOP 400 – 5 
% na letno premijo za vsako leto trajanja pogodbe.
Donatorstvo ali sponzorstvo, sponzorstvo za preventivne akcije, vzdrževanje planinskih poti in organiziranih akcijah (varstvo narave, 
izobraževanje mladih, …). Zavarovalnica bo prispevala 5.000 € na leto sponzorskih ali donacijskih sredstev za preventivne akcije, vzdr-
ževanje planinskih poti in za organizirane akcije. Namen sredstev se določi v začetku zavarovalnega leta, zavarovalnica pa jih izplača 
do konca meseca marca posameznega leta. 
Možno bo tudi zavarovanje odgovornosti planinskih društev-pd-ji, ki jih sklepajo individualno.
Po predstavitvi je potekala razprava v kateri so sodelovali Drago Horjak, Danilo Škerbinek, Manja Rajh, Jože Rovan, Miro Eržen in 
Jurček Nowakk.

AD. 3 Podrobni vsebinski in �nančni načrti dela 2012
Gradivo je bilo posredovano v gradivu za sejo. Predsednik je točko razdelil na dva dela, prvi del je vsebinski načrt, drugi del pa �nančni načrt. 
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V razpravo se je vključila Manja Rajh, ki je bila mnenja, da se vsebinski načrt ne more obravnavati, ker ni prisotnih večina tvorcev tega 
plana. Mirko Tovšak nasprotuje, da so pri postavki 2. UO zajeti vsi organi PZS (od skupščine dalje) in meni, da bi morali biti organi 
zajeti vsak posebej po posameznih postavkah. Postavka naj se popravi v organi PZS in ne UO PZS, kot je napisano. 
Predsednik PZS je podal odgovor Mirku Tovšaku, da je takšno poimenovanje bilo tudi v preteklosti in so bilo pod to točko zajeti vsi 
prihodki in stroški, ki niso bili vezani na delovanje komisij in odborov, tudi članarina, zakaj se je to takrat tako odločilo ne ve. Letos 
smo šli korak naprej in to stroškovno mesto vsebinsko razdelili na več novih stroškovnih mest, ki nam bodo omogočala preglednejšo 
poslovanja. Samo ime stroškovnega mesta je ostalo tako kot je, se bo pa za �nančni načrt 2013 poskušalo poiskati ustreznejši naziv za 
to stroškovno mesto.
In odgovor Manji Rajh, da je bilo na koordinaciji z vsemi načelniki komisij in odborov, usklajen in potrjen vsebinski plan dela za leto 2012. 
Vera Šmid je predstavila �nančni načrt dela 2012. Razdelan je podroben �nančni načrt 2012 po posameznih dejavnostih PZS in je 
zasnovan po nekoliko drugačnih stroškovnim mestih. 
Razdelan je na osnovno dejavnost, katerega sestavni del je članarina, materialni stroški PZS, strokovna služba, upravni odbor z organi 
(skupščina, nadzorni odbor, upravni odbor, odbor za članstvo, odbor za priznanja, odbor gore in varnost, raziskovalna skupina), med-
narodno dejavnost, skupne projekte, planinski sklad, meddruštvene odbore, komisije – založba, koledar, planinski vestnik, komisija 
za alpinizem, komisija za odprave v tuja gorstva, gospodarska komisija, mladinska komisija s PUS Bavšica, komisija za planinske poti, 
komisija za športno plezanje, komisija za turno kolesarstvo, komisija za tekmovalno turno smučanje, komisija za varstvo gorske narave, 
komisija za usposabljanje in preventivo in vodniška komisija.
Manja Rajh je še postavila vprašanje na podlagi katerih podatkov je plan narejen na osnovi 60.000 članstva, saj meni, da bo glede na povišanje 
članarine članstvo upadlo. Prav tako je želele obrazložitev po posameznih postavkah, zakaj se je kakšen indeks dvignil oz. znižal. Kje se vidi pri 
KŠP znižanje stroška, ko se je v lanskem letu Tomo Česen zaposlil v strokovni službi? Pri pregledu �nančnega načrta je ugotovila, da so nekateri 
stroški previsoki, saj se pri nakupu materiala lahko poveča samo zaradi in�acije. Na koncu �nančnega načrta pa je opozorila na napako, na 
višino indeksa pri VK. Želela je še, da se pripravi natančna kalkulacija za nakup kombija (ki bo za potrebe PZS oz. KŠP), v katerem bo natančno 
zajeto nakupna cena, vzdrževanje, zavarovanje, amortizacija, gorivo, garažiranje itd.
Drago Horjak je pogrešal, kje so zapisani kumulativni podatki �nančnega načrta prihodkov in odhodkov leta 2012 glede na leto 2011. Bil je 
mnenja, da je višina državnih prihodkov previsoka, �nančni načrt je utopičen. Predlagal je, da se načrt do naslednje seje UO PZS uskladi z akti PZS. 
Mirko Tovšak je vprašal, kje je prikazan dohodek od dohodnine.
Predsednik Bojan Rotovnik je podal odgovor na zastavljena vprašanja.
Na pobudo komisij se je �nančno poslovanje iz KUP-a preneslo na komisije, zato indeksi niso primerljivi. Glede sredstev iz državnih 
virov se naj po do sedaj znanih podatkih ne bi zmanjšali, zmanjšala so se samo sredstva za objekte v višini 30 %, vse ostale pozicije osta-
nejo na enaki ravni kot leta 2011 (Letni program športa MŠŠ in sredstva Fundacije za šport). 
Vera Šmid: dohodnina iz �zičnih oseb je načrtovano na 10.400 € in je načrtovano v planinskem skladu. 
Razlika pri znižanju stroškov KŠP, zaradi zaposlitve T. Česna, se vidi pri materialnih stroških in pri drugih postavkah komisije za katero 
dela Tomo Česen. Nabava kombija, strošek najema kombija je od 15.000–20.000 € na letni osnovi, ker smo likvidni, bi kupili kombi do 
25.000 €, ki bi se amortiziral v 5 letih. Po končani razpravi sta bila v glasovanje podana sklepa: 

SKLEP 4/3-12-2011: Upravni odbor PZS potrjuje podrobni vsebinski plan dela za leto 2012.
Sklep je bil sprejet s 13 glasovi ZA in 3 glasovi PROTI (Manja Rajh, Drago Horjak in Mirko Tovšak).

SKLEP 5/3-12-2011: Upravni odbor PZS potrjuje podrobni �nančni plan dela za leto 2012.
Sklep je bil sprejet s 14 glasovi ZA in 3 glasovi PROTI (Manja Rajh, Drago Horjak in Mirko Tovšak).

AD. 4 Statut PZS
Gradivo je bilo posredovano v gradivu za sejo.
Borut Vukovič se je zahvalil za vse pripombe, ki jih je delovna skupina za pripravo statuta PZS prejela. Prizadevali so se, da bi se statut 
še izboljšal. V gradivu so obrazložitev glede tistih pobud, ki jih je delovna skupina lahko v celoti upoštevala oz. vključila v statut, v na-
daljevanju pa glede tistih, ki jih niso mogli vključiti v besedilo predloga. Te pobude je obravnavala na sejah 16., 22. in 24. 11. 2011. V 
tem času se je odzvalo skupaj 8 predlagateljev: 6 posameznikov, 1 MDO PD in predsedstvo PZS. Z zamudo smo prejeli 21. 11. 2011 še 
2 predloga, torej skupaj 10.
Pred razpravo je predsednik PZS pojasnil zaplet, ki je nastal med izdelavo predloga statuta PZS. 
Jurček Nowakk je bil kot predsednik Kamniško-Bistriškega MDO PD in član Upravnega odbora PZS na 5. seji UO PZS s sklepom 4/7-
7-2011 imenovan v delovno skupino za pripravo statuta PZS. UO PZS je s sklepom natančno določil obseg dela delovne skupine za 
pripravo statuta, ki je na podlagi teh sklepov pripravila za obravnavo na 7. seji UO PZS nov predlog statuta PZS skupaj z obrazložitvami. 
Glede na potek postopka sprejemanja novega statuta PZS in glede na sprejete sklepe in predložene obrazložitve sprememb je bilo šele 
po 7. seji UO PZS ugotovljeno, da v predlogu besedila novega statuta PZS manjka določilo o pogojih za kandidate za podpredsednike 
PZS in določilo o nezdružljivosti: 
(4) Funkcija voljenega ali imenovanega funkcionarja organov PZS je nezdružljiva z voljeno ali imenovano funkcijo v organih političnih 
strank na državni ravni.
Po opozorilu o izpuščenih zgoraj navedenih določil brez ustrezne podlage v sprejetih sklepih ali obrazložitev, je delovna skupina ta primer 
obravnavala in v gradivu za 8. sejo UO PZS tudi podala poročilo o vzrokih in odgovorni osebi za ta dogodek. Jurček Nowakk je priznal, 
da je to spremenil on in je zatrjeval, da je o tej spremembi vedela vsa delovna skupina, kar pa so ostali člani skupine ostro zanikali. Po 
razpravi sta bila v glasovanje podana:

SKLEP 6/3-12-2011: Upravni odbor PZS razrešuje Jurčka Nowakka kot člana delovne skupine za pripravo statuta PZS.
Sklep je bil soglasno sprejet.

ZAPISNIK 8. SEJE UPRAVNEGA ODBORA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
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SKLEP 7/3-12-2011: Upravni odbor PZS podaja Častnemu sodišču PZS pobudo za začetek postopka zaradi suma kršitve določil 
Častnega kodeksa slovenskih planincev za člana UO PZS Jurčka Nowakka zaradi nekaterih njegovih dejanj, ki jih je napravil kot 
član delovne skupine za pripravi statuta.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Predsednik PZS Bojan Rotovnik je odprl razpravo na temo statut PZS. Po daljši razpravi članov UO PZS sta bila v glasovanje podana dva sklepa: 

SKLEP 8/3-12-2011: Upravni odbor PZS sprejema predlog statuta PZS z danimi korekcijskimi popravki ter ustrezno prilagoditvijo 
72. člena (prehodne določbe) in pooblašča delovno skupino za pripravo čistopisa in izvedbo javne razprave.
Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP 9/3-12-2011: Kvali�cirani predlagatelji amandmajev k predlogu statuta PZS v javni razpravi so društva, člani PZS.
Sklep je bil soglasno sprejet.

AD. 5 Dogovor o sodelovanju z ZGVS
Gradivo je bilo posredovano v gradivu za sejo.
Borut Peršolja je predstavil nastajanje dogovora med ZGVS in PZS. Operativni nosilec je Vodniška komisija. Po kratki razpravi je bil 
v glasovanje podan sklep:

SKLEP 10/3-12-2011: Upravni odbor PZS potrjuje Dogovor o sodelovanju z Združenjem gorskih vodnikov Slovenije.
Sklep je bil soglasno sprejet.

AD. 6 Potrditev Pravilnika o urejanju delovnega časa, nadomeščanju, odsotnosti z dela in povračila stroškov v Planinski zvezi 
Slovenije in Pravilnika o zagotavljanju varstva delavcev pred mobbingom v Planinski zvezi Slovenije
Gradivo je bilo posredovano v gradivu za sejo.
Generalni sekretar je predstavil nastajanje teh dveh pravilnikov, ki jih strokovna služba PZS še ni imela in jih zakon o delovnih razmerjih 
zahteva. Pri pripravi pravilnika smo sodelovali s pogodbenim kadrovskim inženiringom PZS in je usklajen s statutom PZS in zakonom 
o delovnih razmerjih. Borut Peršolja je predlagal, da se v 19. člen pravilnika vnese tudi alineja- 1 dan izrednega dopusta za prvi šolski 
dan otroka prvošolčka. Po kratki razpravi sta bila v glasovanje podana sklepa:

SKLEP 11/3-12-2011: Upravni odbor PZS potrjuje Pravilnik o urejanju delovnega časa, nadomeščanju, odsotnosti z dela in po-
vračila stroškov v Planinski zvezi Slovenije.
Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP 12/3-12-2011: Upravni odbor PZS potrjuje Pravilnik o zagotavljanju varstva delavcev pred mobbingom v Planinski zvezi 
Slovenije.
Sklep je bil soglasno sprejet.

AD. 7 Včlanitev društev v PZS
Gradivo je bilo posredovano v gradivu za sejo.
Generalni sekretar je povedal, da smo prejeli eno vlogo za sprejem v Planinsko zvezo Slovenije: Kolesarsko-pohodniško društvo Hej, 
gremo naprej, Bantanova ulica 15a, 2000 Maribor.
Pri pregledu vlog smo ugotovili, da ustreza vsem pogojem za sprejem društva v PZS, zato ni nobenega vzroka, da jih v članstvo PZS ne 
bi sprejeli. V glasovanje je bil podan sklep:

SKLEP 13/3-12-2011: Upravni odbor PZS na podlagi 23. člena statuta sprejema Kolesarsko – pohodniško društvo Hej, gremo 
naprej, Bantanova ulica 15a, Maribor med člane PZS.
Sklep je bil soglasno sprejet.

AD. 8 Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora PZS
Miro Eržen je podal poziv MDO planinskih društev za organizacijo razstave v Slovenskem planinskem muzeju. MDO PD-ji naj mu do 
konca leta 2012 sporočijo svojo odločitev.

Danilo Škerbinek je na konferenci o planinskem gospodarstvu, ki je bila novembra na Igu opozoril na primere, ko je prišlo do izgube 
nepremičnin PZS ali so se dogajali primeri in odmevali v javnosti, ki PZS niso v čast. Pri povzetku predlogov 1. delavnice ni bil povzet 
predlog iz njegove razprave: izdelava historične evidence nepremičnin v lasti PZS s stanjem iz leta 1999. Konkretno meni, da je pla-
ninska lastnina Ruške koče in Ribiške koče prenesena na druge ustanove že pred mandatom vodstva PZS v tej sestavi. Želi, da GK PZS 
konkretno prouči kako je potekal prenos nepremičnine.
Predsednik PZS mu je odgovoril, da je bila vsebina delavnice na konferenci ozko usmerjen in da predlogi Danila Škerbineka niso bili 
tema te delavnice, posebno zaradi tega, ker je na konferenci postavil samo načelno pobudo brez konkretnih podatkov. Hkrati lahko kot 
član UO PZS skladno s poslovnikom na vsaki seji sproži vprašanje ali pobudo iz poljubnega področja dela PZS.
Glede na to, da je član UO PZS, Danilo Škerbinek, na seji UO PZS podal konkretno pobudo, da se ponovno preveri prenos nepremič-
nin PZS pri Ruški in Ribniški koči v preteklem mandatu je predsednik PZS zagotovil, da bodo pristojni organi PZS preverili prenose 
nepremičnin in pripravili ustrezno poročilo. 
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AD. 9 Razno
Razrešitev z funkcije članov GK 
Načelnik GK PZS je poslal predlog UO PZS, da razreši Boruta Železnika in Silvo Strassberger z mesta članov GK. Omenjena se zaradi 
osebnih razlogov nista mogla udeleževati sej GK v letu 2011 in sta po pogovoru ustno pristala na razrešitev, sta pa pripravljena sodelovati 
pri delu GK kot zunanja sodelavca. 

SKLEP 14/3-12-2011: UO PZS na predlog načelnika GK PZS razrešuje Boruta Železnika in Silvo Strassberger z mesta članov GK PZS.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Matej Planko je povedal o prizadevanji glede objektov MORS v lasti PD-jev, vendar smo doslej potrkali na gluha ušesa. Odgovorni na 
MORS-u se vedno izgovarjajo drug na drugega. Konkretno pa ne zna odgovorit nihče.
Na koncu je še Danilo Škerbinek podal kratko poročilo o konferenci o varnosti, ki je bila v Fortezza di Osoppo v Italiji.

Seja je bila zaključena ob 21. uri.

Zapisala:
Mija Damjan-Stegu,
vodja pisarne PZS

Matej Planko,                     Bojan Rotovnik,
generalni sekretar PZS                    predsednik PZS

ZAPISNIK 8. SEJE UPRAVNEGA ODBORA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
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VPIS NOVE PLANINSKE KOČE V SEZNAM PLANINSKIH 
KOČ PZS

PD Valentin Stanič Kanal je na Planinsko zvezo Slovenije podalo prošnjo za vpis njihove Planinskega doma pod Ježo na seznam pla-
ninskih koč PZS.

S pobudo PD Valentin Stanič Kanal se je strinjal Meddruštveni odbor PD Posočja.

Prošnjo je obravnavala tudi Gospodarska komisija PZS, ki je na svoji peti seji (31. 1. 2012) sprejela sklep o vpisu nove koče v seznam 
planinskih koč III. kategorije, 
ter predlagala Upravnemu odboru PZS v potrditev vpisa planinskega doma na seznam planinskih koč.

Upravni odbor Planinske zveze Slovenije je na svoji 9. seji (8. 3. 2012) na podlagi predloga PD Valentin Stanič Kanal ter na podlagi 
vseh zbranih mnenj in sklepa Gospodarske komisije PZS sprejel sklep:

Upravni odbor potrjuje, da se v seznam planinskih koč PZS vpiše Planinski dom pod Ježo, 740 m nadmorske višine, III. katego-
rija, ki je v lasti PD Valentin Stanič Kanal.

Bojan Rotovnik, 
predsednik PZS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Več o Planinskem domu pod Ježo:

Planinski dom pod Ježo, 740 m

Planinski dom Pod Ježo se nahaja  v zaselku Kuščerji ob slemenski cesti na kanalskem Kolovratu pod obronki Ježe na nadmorski višini 
740 m. Sedaj obnovljeni dom je bil v preteklosti obmejna stražarnica.

Dom ima idealno lokacijo tako za pohodništvo kot za kolesarjenje, saj slemenska cesta in vrhovi Kolovrata nudijo prečudovit pogled: 
na sever prek Soške doline na Alpe, proti jugu pa preko Benečije in Matajurja na Furlansko nižino vse do morja.

Poleg tega, da bo dom odprt samo v sezoni ob vikendih, načrtujemo v ponudbi še druge možnosti koriščenja, kot so: planinski tabori, 
izobraževanja in druge dejavnosti povezane s planinstvom, rekreacijo in športom. Te dejavnosti je možno izvajati preko celega leta, saj 
je dom dostopen tudi v zimskem času.
Dom bo predvidoma odprt v prvi polovici junija.

 Predsednik PD Valentin Stanič Kanal
 Mirko Strosar
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Vabilo in gradivo za Skupščino PZS
Ormož, 14. april 2012, ob 11. uri

SKUPŠČINSKA PRILOGA

Vsebinska poročila za leto 2011 in ostalo gradivo, ki ni 
objavljeno v Skupščinski prilogi PZS, je dostopno na 
spletni strani www.pzs.si. 

Planinska društva, ki želijo celotno gradivo v tiskani 
obliki, naj to sporočijo na Planinsko zvezo Slovenije     
(01 43 45 680 ali info@pzs.si).

www.pzs.si
mailto:info%40pzs.si?subject=


2

Sklic Skupščine Planinske zveze Slovenije          3
Predlogi sklepov skupščine                 4
Poslovnik o delu Skupščine Planinske zveze Slovenije             5
Finančno poročilo PZS 2011 s pojasnili k bilanci stanja in izkazu poslovnega izida 9
Članarina PZS 2011             21
Poročilo o delu Častnega sodišča PZS        27
Programi dela organov PZS za leto 2013 28
Predlog okvirnega �nančnega načrta Planinske zveze Slovenije za leto 2013 po 
vrstah prihodkov in odhodkov  42
Obrazložitev k predlogu Statuta PZS za Skupščino PZS 2012 46
Statut Planinske zveze Slovenije, predlog, marec 2012 50
Solastništvo planinskih nepremičnin 64

VSEBINA

2

POOBLASTILO DELEGATU ZA UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN ZA PREVZEM
GLASOVNICE (pooblastilo se odda ob vstopu v dvorano)     65
NAVODILO ZA GLASOVANJE 66
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PRILOGE

NAČRT POTI

A – Skupščina PZS: Kulturni dom Ormož, Skolibrova 17, Ormož
http://zemljevid.najdi.si/search_maps.jsp?q=Skolibrova+17%2C+Ormo%C5%BE&hpage=my&o�

B – Delavnici PZS: Pokrajinski muzej Ptuj Ormož (Grad Ormož), Kolodvorska 9, Ormož               
http://zemljevid.najdi.si/search_maps.jsp?q=kolodvorska+9%2C+ormo%C5%BE&hpage=my&o�

Parkiranje avtomobilov bo možno na parkirišču pri Pokrajinskem muzeju (Gradu Ormož).

http://zemljevid.najdi.si/search_maps.jsp?q=Skolibrova+17%2C+Ormo%C5%BE&hpage=my&offset=0&selfld=0&acnum=10&foxsbar=page 
http://zemljevid.najdi.si/search_maps.jsp?q=Skolibrova+17%2C+Ormo%C5%BE&hpage=my&offset=0&selfld=0&acnum=10&foxsbar=page
http://zemljevid.najdi.si/search_maps.jsp?q=kolodvorska+9%2C+ormo%C5%BE&hpage=my&offset=0&selfld=0&acnum=10&foxsbar=page
 http://zemljevid.najdi.si/search_maps.jsp?q=kolodvorska+9%2C+ormo%C5%BE&hpage=my&offset=0&selfld=0&acnum=10&foxsbar=page
 http://zemljevid.najdi.si/search_maps.jsp?q=kolodvorska+9%2C+ormo%C5%BE&hpage=my&offset=0&selfld=0&acnum=10&foxsbar=page
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Številka: S/ 104 - 2012
Datum: 14. 3. 2012

 
V skladu s 36. in 50. členom Statuta Planinske zveze Slovenije (Obvestila PZS, št. 7/8, julij 2007)

ter sklepom 6. in 9. seje UO PZS

s k l i c u j e m

SKUPŠČINO PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE, 

ki bo v soboto, 14. aprila 2012, ob 11. uri, 
v prostorih Kulturnega doma Ormož, Skolibrova 17, Ormož.

 Predlog dnevnega reda Skupščine PZS:

1. Pozdrav in izvolitev organov Skupščine PZS 
2. Sprejem Poslovnika o delu Skupščine PZS 
3.  Vsebinsko in �nančno poročilo organov PZS za leto 2011 
4.  Poročilo Nadzornega odbora PZS in Častnega sodišča PZS za leto 2011
5.  Razprava in potrditev poročil
6.  Okvirni vsebinski in �nančni program dela PZS za leto 2013
7.  Sprejem Statuta PZS 
8.  Urejanje solastništva planinskih nepremičnin
9.  Informacija o izvedenih delavnicah pred skupščino 
10. Razno 

 

Pred skupščino bosta od 9. ure dalje v prostorih Pokrajinskega muzeja Ptuj Ormož (Grad Ormož),                                                     
Kolodvorska 9 v Ormožu, potekali vzporedni delavnici na temi:
•	 predstavitev predloga meril za dvonamensko rabo planinskih poti
•	 ro le atika	t rističnega	voden a	in	t rističnih	aran a ev	v	 laninstv 	

Po skupščini bomo predvajali zmagovalni �lm 6. mednarodnega festivala gorniškega �lma Domžale 2012.

Predsednik Planinske zveze Slovenije
Bojan Rotovnik
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Predlogi sklepov skupščine:
Predlog sklepa št. 1: Skupščina potrjuje z vabilom predlagani  dnevni red skupščine.

Ad 1)
Predlog sklepa št. 2: Skupščina na predlog Meddruštvenega odbora planinskih društev Podravja in sklepa UO PZS za delovnega pred-
sednika izvoli Jožefa Bobovnika (PD Fram).
Imena ostalih kandidatov za organe skupščine bodo podani na seji.

Morebitne predloge za člane organov skupščine predsednik zbira do 30. marca 2012 na naslov Planinska zveza Slovenije, Dvorakova ulica 
9, p.p. 214, 1001 Ljubljana ali na el. naslov info@pzs.si.

Ad 2)
Predlog sklepa št. 3: Skupščina potrjuje Poslovnik  o delu skupščine Planinske zveze Slovenije.

Ad 3) 
Predlog sklepa št. 4: Skupščina potrjuje vsebinsko in finančno poročilo PZS za leto 2011.

Ad 5)
Predlog sklepa št. 5: Skupščina potrjuje poročilo Častnega sodišča  PZS 2011.
Predlog sklepa št. 6: Skupščina potrjuje poročilo Nadzornega odbora PZS 2011.

Ad 6)
Predlog sklepa št. 7:
Skupščina sprejema okvirni program dela PZS za leto 2013 in pooblašča:
•	 komisije z zbori dejavnosti, da sprejmejo podroben program dela posamezne dejavnosti za leto 2013, soglasje k programu mora 

podati upravni odbor,
•	 upravni odbor, da na predlog organov PZS brez zborov dejavnosti sprejme podrobne programe dela PZS na posameznih področjih 

za leto 2013.

Predlog sklepa št. 8:
Skupščina potrjuje okvirni finančni načrt za leto 2013 in pooblašča upravni odbor, da sprejme podrobni finančni načrt za leto 2013.

Ad 7)
Predlog sklepa št. 9: Skupščina potrjuje Statut Planinske zveze Slovenije.

Ad 8)
Predlog sklepa št. 10: Temeljni interes PZS na področju planinskih objektov/nepremičnin je, da so  le-ti v lasti planinskih organizacij ter 
da je njihov osnovni namen omogočanje izvajanje planinske dejavnosti.    

Predlog sklepa št. 11: Skupščina pooblašča predsednika, da skladno z obstoječimi pogodbami, ki urejajo solastniška razmerja med 
PZS in posamičnimi PD na planinskih objektih/nepremičninah in skladno z veljavno zakonodajo, sklene Dodatek k  tem pogodbam. 
V Dodatku se uredijo pravica do posesti, uporabe, uživanja in upravljanja planinskih objektov. V kolikor PZS na PD prenese pravice, 
katere PZS pripadajo iz naslova solastnine, mora PD prevzeti tudi vsa bremena, ki odpadejo na te pravice. O vseh sklenjenih Dodatkih 
predsednik redno poroča UO PZS.

Predlog sklepa št. 12: Skupščina PZS sprejema stališče, da je solastniški delež PZS na planinskih objektih/nepremičninah namenjen 
zaščiti temeljnega interesa PZS na področju planinskih objektov/nepremičnin. S solastniškim deležem je PZS omogočen nadzor nad 
morebitno prodajo planinskih objektov (predkupna pravica) in nadzor nad spremembo namembnosti objekta. V preostalih primerih 
urejanja solastniških razmerij med PZS in posamičnim PD, kjer je potrebno soglasje PZS kot solastnika, skupščina pooblašča predsedni-
ka, da takšno soglasje na predlog PD tudi poda, v kolikor to ni škodljivo za PZS ali v nasprotju s temeljnim interesom PZS na področju 
planinskih objektov/nepremičnin.

mailto:info%40pzs.si?subject=
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K točki 2:

Na podlagi 35., 40. in 46. člena Statuta Planinske zveze Slovenije je skupščina Planinske zveze Slovenije na zasedanju dne, 14. aprila 2012 sprejela

 POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

S tem Poslovnikom Skupščina Planinske zveze Slovenije (v nadaljevanju Skupščina) določa način svojega dela, zlasti:
•	 javnost dela,
•	 priprave na skupščino,
•	 potek dela na skupščini,
•	 odločanje,
•	 vodenje zapisnika.

 
II. JAVNOST DELA

2. člen
Delo skupščine je javno. Javnost zagotavljamo z objavljanjem predloga dnevnega reda, kraja in časa skupščine, gradiv ter objavljanjem 
sprejetih sklepov in stališč v Obvestilih Planinske zveze Slovenije ali na spletnih straneh PZS. Obvestilo o času in kraju sklica Skupščine 
mora biti objavljeno na spletni strani PZS. Javnost dela je zagotovljena s tem, da je skupščina dostopna vsem članom PZS (določbe 70. 
do 75. člena Statuta PZS) in občanom, ki jim je omogočeno, da se seznanijo z gradivi, sklepi in stališči skupščine. Gradiva so članom PD 
in občanom na razpolago na spletnih straneh PZS, v strokovni službi PZS, pri MDO PD in članih PZS.
 

3. člen
PZS obvešča javnost o delu Skupščine preko Obvestil PZS in spletnih strani PZS.
 

4. člen
Za zagotavljanje javnosti dela Skupščine so odgovorni:
•	 predsednik PZS,
•	 predsedstvo UO PZS,
•	 generalni sekretar PZS.

 
III. PRIPRAVE NA SKUPŠČINO

5. člen
Predsednik in generalni sekretar PZS sta odgovorna za priprave na Skupščino PZS.
 

6. člen
V priprave za skupščino spada zlasti:
•	 priprava gradiv za skupščino, ki jih predhodno potrdi UO PZS,
•	 oblikovanje predloga dnevnega reda, 
•	 razpošiljanje vabil in gradiva,
•	 druge organizacijske priprave.

 
7. člen

Vsak predlog za obravnavanje na skupščini mora predlagatelj nasloviti na predsednika PZS. Predlog mora biti vročen najmanj 15 dni pred skupščino.
 

8. člen
Predlog za obravnavo na skupščini mora predlagatelj pripraviti tako, da je kratek in da je iz njega razvidno bistvo. Predlog mora vsebo-
vati tudi predlog sklepa, nosilce naloge in rok izvršitve. Če je več variantnih predlogov, morajo biti vsi navedeni. Predlogi morajo biti 
pripravljeni tako, da so iz njih razvidne možne posledice in finančne obremenitve. Če je predlog oziroma gradivo obsežnejše, mora biti 
priložen še kratek izvleček.
 

9. člen
Ko prejme predsednik PZS predlog in gradivo za obravnavanje in odločanje na skupščini, ugotovi ali spada to v pristojnost skupščine in ali 
je gradivo pripravljeno tako, kot določa ta poslovnik. Če ugotovi, da posamezni predlog ali del predloga ni dovolj dokumentiran, ali stro-
kovno ni razumljivo obrazložen, zahteva od predlagatelja, da ga v določenem roku dopolni. Če predlagatelj tega ne stori, mu vrne predlog. 
 

10. člen
Gradivo, čas in kraj za skupščino določi UO PZS.
 

11. člen
Vabilo za skupščino z vsem potrebnim gradivom se pošlje članom PZS, da določijo delegata oziroma da gradivo obravnavajo ter do 
njega zavzamejo stališče.
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 12. člen
Vabila za skupščino se pošljejo članom Upravnega, Nadzornega odbora in Častnega sodišča PZS. Ti imajo pravico razpravljati, vendar 
nimajo glasovalne pravice .
 

13. člen
Na skupščino je treba povabiti tudi organizacije in skupnosti, katerih članica je PZS. Predsednik PZS tudi določi, koga je poleg s tem 
poslovnikom določenih udeležencev, še potrebno povabiti na skupščino.
 
IV. POTEK DELA NA SKUPŠČINI

14. člen
Predsednik PZS prične s skupščino, če je predsednik PZS zadržan, začne skupščino podpredsednik, ki ga določi predsednik.
 

15. člen
Ko se začne skupščina, lahko predsednik pred prehodom na dnevni red poda kratko poročilo v zvezi z zasedanjem skupščine in drugimi 
predhodnimi vprašanji. 
Predsednik obvesti skupščino tudi o tem, kdo se jo udeležuje, poleg delegatov in organov PZS.
 

16. člen
Skupščina je sklepčna, če so prisotni delegati iz več kot polovice članov PZS, ki imajo več kot polovico glasov za odločanje. 
Če ob napovedani uri skupščina ni sklepčna, se preloži za pol ure, nato lahko sklepa, če so navzoči delegati, ki razpolagajo z najmanj 
tretjino glasov.
 

17. člen
Pooblastila delegati oddajo pri vhodu v dvorano. O prisotnosti drugih vabljenih na skupščino vodi evidenco generalni sekretar PZS.
 

18. člen
Skupščino prične predsednik PZS in predlaga izvolitev delovnega predsedstva. Delovno predsedstvo sestavljajo predsednik in štirje člani.
Ko je delovno predsedstvo izvoljeno, vodi skupščino predsednik delovnega predsedstva (v nadaljnjem besedilu: predsednik DP). Pred-
sednik DP predlaga skupščini v potrditev člane ostalih organov skupščine in sprejem dnevnega reda.
 

19. člen
Ko je izvoljena verifikacijska komisija, mora takoj pričeti z delom in obvestiti skupščino o tem, ali je sklepčna. Če skupščina ni sklepčna, 
ne more nadaljevati z delom.
Skupščina se preloži za pol ure, nato lahko sklepa, če so navzoči delegati, ki razpolagajo z najmanj tretjino glasov.
 

20. člen
Sprejeti dnevni red razglasi predsednik DP. Ko je dnevni red sprejet, se preide na obravnavanje posameznih točk dnevnega reda po 
vrstnem redu, kot so v sprejetem dnevnem redu. Med skupščino se lahko spremeni vrstni red točk dnevnega reda, če je za to upravičen 
razlog in če skupščina tako sklene.
 

21. člen
Poročilo k posameznim točkam dnevnega reda poda poročevalec, ki v uvodu povzame bistvo obravnavanega gradiva, navede odprta 
vprašanja in predlaga sklepe. Ko poročevalec konča poročilo, odpre predsednik DP razpravo. Skupščina pa lahko odloči, da podajanje 
poročila ni potrebno, ker je bilo gradivo že posredovano delegatom, v tem primeru predlaga sklep DP.
 

22. člen
Predsednik DP daje besedo razpravljavcem po vrstnem redu, kot so se prijavili za razpravo.
 

23. člen
Delegat ali drug udeleženec, ki ga k razpravi povabi predsednik DP, lahko razpravlja na skupščini o vsaki točki dnevnega reda, vendar 
največ 5 minut. Razpravljavec sme govoriti samo o vprašanjih, ki so na dnevnem redu skupščine ali pa so z njim v neposredni zvezi. 
Če razpravljavec želi, da skupščina o njegovih predlogih glasuje, mora predložiti delovnemu predsedstvu besedilo sklepov v pisni obliki. 
Pred glasovanjem se mora poročevalec opredeliti do predlaganih sklepov. 
Če se razpravljavec oddalji od vprašanja, ki je na dnevnem redu, ga mora predsednik DP opozoriti, naj se drži dnevnega reda. Če se 
razpravljavec tudi po drugem opominu ne drži dnevnega reda, mu lahko predsednik DP odvzame besedo.
 

24. člen
Delegati se lahko prijavljajo k besedi takoj, ko se obravnava začne in vse do njenega zaključka. Prijavo k besedi se praviloma poda 
pisno predsedniku DP, z navedbo imena delegata in koga predstavlja. Predsednik DP zaključi obravnavo, ko ugotovi, da ni več 
razpravljavcev. 
Predsednik DP da takoj besedo delegatu, ki želi govoriti o prekršitvi poslovnika ali dnevnega reda, ali zato, da bi dopolnil oziroma 
spremenil svojo izjavo. Če je delegat zahteval besedo zaradi prekršitve poslovnika ali dnevnega reda, mu predsednik DP da takoj 
pojasnilo. Če se delegat s pojasnilom ne zadovolji, odloči o spornem vprašanju skupščina. Poročevalec mora zavzeti stališče do 
vprašanj, ki so bila iznesena v razpravi. Razpravljavec lahko govori o istem vprašanju tudi večkrat, vendar se ne sme ponavljati.
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 25. člen
Skupščina lahko sklene na predlog predsednika DP ali posameznega delegata:
•	 da se razpravlja o več točkah dnevnega reda skupaj, če so te točke med seboj povezane,
•	 da se razprava o posameznem vprašanju z dnevnega reda konča tudi prej, preden so o njem govorili vsi razpravljavci, če je vprašanje 

dovolj razčiščeno in se lahko o njem odloči.
 

26. člen
Predsednik DP lahko skupščino prekine in določi, kdaj in kje se bo nadaljevala. Predsednik DP prekine skupščino, če se ne morejo rešiti 
vsa vprašanja, ki so na dnevnem redu, zaradi tega, ker skupščina ni več sklepčna, zaradi potrebnega odmora, zato da se opravijo potrebna 
posvetovanja in v drugih primerih, kadar skupščina tako sklene.
 

27. člen
Predsednik DP lahko razpravo o posameznem vprašanju prekine, če se pokaže potreba, da je za odločanje o zadevi potrebno dobiti nove 
podatke, dopolniti obstoječe gradivo, razčistiti posamezna vprašanja ali iz drugih opravičenih razlogov.

 
28. člen

Ko so izčrpane vse točke dnevnega reda, predsednik DP zaključi skupščino.
 
 
V. VZDRŽEVANJE REDA NA SKUPŠČINI

 29. člen
Predsednik DP skrbi za red na skupščini. Za kršitev reda sme uporabiti naslednje ukrepe:
•	 opomin,
•	 odvzem besede,
•	 odstranitev s skupščine.

Opomin se izreče delegatu ali drugi osebi, ki s svojim obnašanjem, govorjenjem, čeprav mu predsednik DP ni dal besede, seganjem v 
besedo razpravljavcem ali s podobnim ravnanjem, krši red in določbe tega poslovnika. Odvzem besede se izreče delegatu ali drugi osebi, 
ki krši red v smislu drugega odstavka tega člena in je bil na to že dvakrat opozorjen.
Odstranitev s skupščine se izreče delegatu ali drugi osebi, če noče poslušati predsednika DP, ki mu je odvzel besedo ali kako drugače 
grobo moti in preprečuje pravilno delo Skupščine, žali Skupščino ali delegate, ali uporablja neprimerne izraze.
Delegat ali druga oseba, ki mu je izrečena odstranitev s skupščine, se mora takoj odstraniti iz prostora, v katerem je skupščina in se ne 
sme več vrniti na sejo. Če tega ne stori, prekine predsednik DP Skupščino in jo nadaljuje, ko je izrečeni ukrep izvršen. Vsak ukrep se 
vpiše v zapisnik.
Delegat, zoper katerega je uporabljen kakšen ukrep, ima pravico pojasniti svoje ravnanje. O tem ukrepu obvesti PZS članico PZS, orga-
nizacijo oziroma organ, ki ga je predstavljal.
 

30. člen
Če predsednik DP ne more z rednimi ukrepi ohraniti reda na skupščini, odredi po sklepu delovnega predsedstva kratko prekinitev. Če 
tudi v nadaljevanju skupščine ni mogoče ohraniti reda, predsednik DP po sklepu delovnega predsedstva skupščino zaključi.
 
VI. ODLOČANJE
 

31. člen
Skupščina odloča z večino glasov vseh navzočih delegatov, razen če je z zakonom ali Statutom PZS določeno, da je za odločitev potrebna 
posebna večina ali soglasje vseh delegatov.
 

32. člen
Delegat ima pravico pred glasovanjem obrazložiti svoje stališče in pojasniti, kako bo glasoval.
 

33. člen
Pred glasovanjem objavi predsednik DP točno oblikovan predlog sklepa. Če je o posameznem vprašanju predlaganih več različnih 
sklepov skupščina najprej glasuje o predlogu sklepa poročevalca. Sprejet je predlog, ki je dobil potrebno večino glasov.
 

34. člen
Delegati glasujejo tako, da se izjavijo za predlog ali proti predlogu. Glasovanje je praviloma javno.
Predsednik DP pozove delegate, kdo je za predlog, nato pa kdo je proti predlogu. Glasovanje z izjavljanjem vsakega posameznega delegata 
se opravi, če tako odloči predsednik DP, ker je po njegovem mnenju to potrebno, da bi se natančno ugotovil izid glasovanja. Posamezni 
delegat se izjavi »za« ali »proti«. Glasovanje se opravi z dvigom kartončka. 
 

35. člen
Če je število glasov »za« in število glasov »proti« enako, se glasovanje ponovi, pred tem pa je potrebno v ponovni razpravi dodatno 
razčistiti vprašanje.
Če pride tudi pri ponovnem glasovanju do istega izida, se šteje, da predlog ni sprejet. Ponovno se zadevo obravnava na eni od naslednjih 
skupščin. Če pa gre za nujno zadevo v zvezi s poslovanjem, mora skupščina sprejeti začasni sklep o rešitvi tega vprašanja.
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36. člen
Delegati odločajo s tajnim glasovanjem samo v primerih, če je skupščina tako določila. Tajno glasovanje se opravi z glasovnicami z ob-
krožanjem besed »za« ali »proti« oz. z opredelitvijo za vnaprej znane predloge. Rezultat glasovanja ugotovi tričlanski glasovalni odbor, 
ki ga določi skupščina. Po končanem glasovanju obvesti predsednik glasovalnega odbora skupščino o izidu glasovanja.
 

37. člen
Izid glasovanja razglasi predsednik DP.
 
VII. VODENJE ZAPISNIKA NA SKUPŠČINI

 38. člen
O delu na skupščini se piše zapisnik. Zapisnik piše zapisnikar. Potek seje se elektronsko snema. Zapisnik podpišejo predsednik delovnega 
predsedstva, dva overitelja zapisnika in zapisnikar.
 

39. člen
Zapisnik mora vsebovati zlasti:
•	 navedbo časa in kraja skupščine, 
•	 ime in priimek predsednika delovnega predsedstva oz. predsedujočega, ki je vodil skupščino ter članov delovnega predsedstva, 

imena in priimke navzočih delegatov ter opravičeno in neopravičeno odsotnost delegatov ter članice PZS iz katere so,
•	 imena in priimke ostalih vabljenih, ki so se skupščine udeležili,
•	 ugotovitev, da je skupščina sklepčna,
•	 dnevni red skupščine,
•	 sprejete sklepe in podatke o izidu glasovanja o posameznih vprašanjih,
•	 čas prekinitve oziroma zaključka skupščine,
•	 podpis predsednika delovnega predsedstva, dveh overovateljev zapisnika, zapisnikarja in žig.

 
40. člen

Zapisnik mora biti napisan najkasneje v roku 20 dni po skupščini, overovatelja pa ga morata overoviti v petih dneh po prejemu. 
Zapisnik se objavi v Obvestilih PZS. Obravnavati ga mora Upravni odbor PZS ter pristopiti k izvršitvi sklepov.
 

41. člen
Delegat članice PZS lahko zahteva, da se njegov govor, razprava oziroma izjava na skupščini vpiše v zapisnik. Pred objavo lahko zahteva, 
da se mu zapisnik pokaže zaradi redakcijskih popravkov.
 

42. člen
Vsak delegat ima pravico dati pisne pripombe na zapisnik skupščine, objavljenem v Obvestilih PZS v roku 15 dni, ki jih pošlje Upravnemu 
odboru PZS. UO PZS obravnava pripombe k zapisniku in zavzame o njih stališče ter o tem obvesti predlagatelja.
 

43. člen
Izvirni zapisnik in elektronski posnetek s celotno dokumentacijo se hrani v arhivu kot dokument trajne vrednosti. Za hrambo in arhi-
viranje skrbi generalni sekretar PZS.
  
VIII. KONČNE DOLOČBE

 44. člen
Ta poslovnik začne veljati takoj, ko ga sprejme skupščina.
 
 

Predsednik PZS:      Predsednik delovnega predsedstva:
Bojan Rotovnik     
 

ŠTEVILKA:
DATUM: 
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K točki 3: Ljubljana, 29. 2. 2012

FINANČNO POROČILO PZS 2011 S POJASNILI K BILANCI STA-
NJA IN IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA 
Planinska zveza Slovenije uporablja računovodski standard SRS 33 za društva, po potrebi pa tudi splošne standarde. Poslovne knjige 
vodimo po dvostavnem knjigovodstvu. Pridobitno dejavnost vodimo po kontih ločeno v prihodkovni strani, stroške pa ugotavljamo 
procentualno (po izračunu je pridobitne 25,51%, nepridobitne 74,49 %) v skladu s Pravilnikom o pridobitni in nepridobitni dejavnosti.
Na osnovi teh podatkov smo zavezani za obračun davka od dohodkov pravnih oseb. V letu 2011 je bila izračunana obveznost po obraz-
cu davka od dohodkov pravnih oseb nič in sicer zaradi koriščenja investicijskih olajšav. Presežki prihodkov se porabijo za namene 
določene po 24. členu zakona o društvih. Porabijo se za dejavnosti v naslednjem obdobju po posameznih komisijah, kar je prikazano v 
društvenem skladu.
Inventura je bila izvedena po stanju na dan 31. 12. 2011. 
Komisija je popisala osnovna sredstva, nepremičnine, drobni inventar in material, denarna sredstva, terjatve in obveznosti Planinske 
zveze Slovenije. Večjih odstopanj ni bilo. 

 BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2011  
      
   31.12.2010 31.12.2011 indeks 11/10
      
  SREDSTVA 1.471.007 1.341.717 91,21
1. 00-04 Dolgoročna sredstva (opr.osn.sr.) 611.497 658.216 107,64
 06 Dolgoročne finančne naložbe 6.209 6.047 97,40
2. 31,32,33 Zaloge 410.955 400.782 97,52
3. 18 Kratkoročne finančne naložbe 50.562 102.499 202,72
4. 12-17 Kratkorčne poslovne terjatve 75.648 68.027 89,93
5. 10,11 Denarna sredstva 139.280 65.799 47,24
6. 19 Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 176.856 40.347 22,81
7. 99 Zunajbilančna sredstva 45.800 32.237 70,39
      
  OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 1.471.007 1.341.717 91,21
6. 90 Društveni sklad 261.843 273.189 104,33
7. 93 Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 805.212 829.393 103,00
8. 22-27 Kratkoročne poslovne obveznosti 237.295 126.926 53,49
9. 23 Kratkoročni dolgovi do članov 24.457 23.423 95,77
10. 29 Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 142.200 88.786 62,44
 99 Zunajbilančne obveznosti 45.800 32.237 70,39

SREDSTVA:
Osnovna sredstva zajemajo knjigovodsko vrednost opredmetenih osnovnih sredstev (zemljišča, zgradbe in ostala oprema), ki je razlika 
med nabavno vrednostjo in nabranim popravkom vrednosti. Osnovna sredstva se ovrednotijo po dokumentirani nakupni ceni, povečani 
za dokazljive neposredne stroške, ki jih je mogoče pripisati njihovi usposobitvi za uporabo. Nabavna vrednost osnovnih sredstev se 
zmanjšuje posredno z letnimi popravki te vrednosti, ugotovljenimi na podlagi amortizacijskih stopenj, in sicer: zgradbe 3 %, oprema od 
10–25 %, računalniki in računalniški programi 50 %. Sredstva so se povečala za nabavno vrednost računalniških programov za projekt 
Gaea v višini 67.219 € in računalniške opreme za vrednost 7.022 € . Vrednost je ostala na ravni iz leta 2010.

Sestavni del dolgoročnih sredstev je tudi za 6.047 € dolgoročnih finančnih naložb: od tega 1.000,00 € ustanovni delež Ustanove Avgusta 
Delavca in 5.047 € vrednotene obveznice prejete od KDD v višini 10 % za denacionalizacijo zemljišča. Glede na leto 2010 je zabeleženo 
zmanjšanje vrednosti za 3 %.

V letu 2011 je bila obračunana amortizacija v višini 27.524,08 €. Amortizacijski strošek znaša 20.962,72 € in predstavlja amortizacijo od 
novih nabav od 2007 do 2011. Amortizacija v znesku 6.561,36 € pa se krije v breme dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev. 

Postavka zaloge vsebuje zaloge materiala in blaga, gotovih proizvodov in nedokončane proizvodnje (v založbi). Popisane so bile ob koncu 
obračunskega leta. Vrednost nedokončanih proizvodov je 23.415 €. Vrednost vseh zalog je 400.782 €. Zaloge materiala in trgovskega blaga 
se vrednotijo po nakupnih cenah, zaloge proizvodov in nedokončane proizvodnje pa s stroški izdelavnega materiala in tujih izdelavnih 
storitev. Vrednost zalog se je zmanjšala za 3 %.

Kratkoročne finančne naložbe predstavljajo vezane depozite na A Banki d.d. in znašajo 102.499 €. Glede na leto 2010 so se povečale za 
102 %.
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Kratkoročne poslovne terjatve zajemajo knjigovodsko vrednost kratkoročnih terjatev do kupcev, članarine, terjatve za DDV, dane akon-
tacije, dane predujme – skupaj znesek 68.027 €: zmanjšanje za 10 %.

Leta 2011 je Planinska zveza Slovenije oblikovala popravek vrednosti spornih terjatev v višini 4.265 € v breme drugih odhodkov (posledica 
stečajev, dugih odpisov, naročnikov PV in uskladitev). Za te terjatve je bil leta 2011 izveden tudi odpis v breme oblikovanega popravka. 

Denarna sredstva so gotovina v blagajni in denarna sredstva na vpogled na računu pri Abanki Vipa d.d. v višini 65.799 € . To pomeni 
zmanjšana za 53 % glede na leto 2010. 
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve zajemajo kratkoročno odložene oz. vnaprej plačane stroške v vrednosti 40.347 € (od tega sred-
stva FŠO v višini 28.429 € za programe 2011 prejete v januarju 2012, vnaprej prejete račune za dejavnosti 2012). Glede na leto 2010 so 
se zmanjšale za 77 %. 

Zunajbilančna sredstva in obveznosti zajemajo evidenčno knjiženo poroštvo za kreditno pogodbo št. 046572/0, sklenjeno med Banko 
Celje d.d. in PD Celje Matica (poroštvo je bilo sprejeto na UO Planinske zveze Slovenije leta 2007). Vrednost se zmanjšuje glede na 
poplačilo dolga in znaša še 32.237 €: zmanjšanje za 30 % glede na leto 2010.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV:
Društveni sklad je sestavljen iz sklada od denacionalizacije, iz presežka prihodkov in odhodkov iz preteklih obdobij in presežka prihod-
kov iz tekočega obdobja. Povečal se je za knjiženje ostanka prihodkov tekočega obdobja in vrednost knjiženih obveznic KDD. Celotna 
vrednost je 273.189 €. 
Vrednost se je v primerjavi z letom 2010 povečala za 4 %. 

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve so sestavljene iz razmejitev za osnovna sredstva, material in razmejitve za amortizacijo v višini 
829.393 €. Zmanjšujejo se zaradi porabe materiala in amortizacije osnovnih sredstev, povečujejo pa se z oblikovanjem dolgoročnih 
časovnih razmejitev namenjenih za amortizacijo računaliških programov Gaea. Povečanje za 3 % glede na leto 2010. 

Kratkoročne poslovne obveznosti zajemajo vse obveznosti do dobaviteljev, ki se nanašajo na dobavljeno blago in storitve, preplačila 
kupcev, obveznosti do plač zaposlenih, obveznosti za plačilo DDV in druge obveznosti in znašajo 126.926 €. Zmanjšanje je za 47 % glede 
na leto 2010. 

Kratkoročni dolgovi do članov zajemajo obveznosti za izplačila avtorskih honorarjev, pogodbenega dela in potnih stroškov in znašajo 
23.423 € (zmanjšanje za 4 % glede na leto 2010). 

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve zajemajo vnaprej vračunane stroške (poračun akviziterjev za koledarje in prihodke iz 2011 
namenjene dejavnosti za 2012 (za revije Planinski vestnik, za dejavnost KOTG, KA, UO, prejeta reciprociteta) v višini 88.786 €. Vrednost 
je zmanjšana za 43 % glede na leto 2010.

Pridobitno dejavnost vodimo po kontih ločeno v prihodkovni strani, stroške pa ugotavljamo procentualno (po izračunu je pridobitne 
25,51%, nepridobitne 74,49 %) v skladu s Pravilnikom o pridobitni in nepridobitni dejavnosti.

 Izkaz poslovnega izida iz opravljanja pridobitne dejavnosti 2011
 2011  
 Prihodki od pridobitne dejavnosti 512.376
 Dotacije iz proračunskih in drugih javnih sredst. 0
 Dotacije iz drugih fundacij, skladov, ustanov 0

 Prihodki od prodaje blaga, stor. in proizvodov 508.492

 Drugi prihodki 0
 Finančni prihodki (obresti) 3.884
   
 Odhodki od pridobitne dejavnosti 509.563
 Stroški porablj. materiala in trgov. blaga 53.222
 Stroški storitev 352.464
 Stroški dela 68.996
 Dotacije drugim pravnim osebam 16.206
 Amortizacija, investiranje 5.348
 Drugi odhodki iz dejavnosti 3.361
 Finančni odhodki (obresti) 20
 Drugi odhodki 9.946
 Davek od dohodkov pr. oseb 0
 Presežek prihodkov od pridobitne dejavnosti 2.813



O B V E S T I L A  P L A N I N S K E  Z V E Z E  S L O V E N I J E  -  Z A K O N O D A J A  I N  U R A D N E  O B J A V E 11

FINANČNO POROČILO PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE 2011
PO VRSTAH PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. PRIHODKI fin.načrt. 11 izkaz usp.10 izkaz usp.11 indeks indeks
1. Prihodki od dejavnosti rebalans  izk.usp.11/10 i.u.11/fin.n.11
3. Dotacije iz prorač. in drugih javnih sredstev 433.833 378.503 388.429 1,03 0,90
3/1. iz razpisov MŠŠ 264.000 290.787 278.090 0,96 1,05
3/2. iz razpisa Urada za mladino, ŠOU 10.505 4.476 9.418 2,10 0,90
3/3. iz razpisa ESS- evropskih soc. skladov 90.628 83.240 90.483 1,09 1,00
3/4. za projekte od drugih ministrstev 68.700 0 10.438  0,15
4. Dotacija iz fundacij, skladov in ustanov 420.000 378.311 404.554 1,07 0,96
4/1. iz razpisov Fundacije za šport RS po pos. progr. 420.000 378.311 404.554 1,07 0,96
5. Donacije drugih pravnih in fizič. oseb 44.000 42.702 28.999 0,68 0,66
5/1. za odprave 17.000 11.000 0 0,00 0,00
5/2. za tekme 2.000 0 3.690  1,85
5/3. za ostalo dejavnost 18.000 23.657 17.792 0,75 0,99
5/4. od dohodnine fiz. oseb 7.000 8.045 7.517 0,93 1,07
6. Članarine in prispevki članov 566.554 551.050 635.214 1,15 1,12
6/1. članarina in stroški vezani na članarino 551.000 551.050 599.959 1,09 1,09
6/2. članarina iz reciprocitete 15.554 0 35.255  2,27
7. Prihodki od prodaje blaga, stor. in proizvodov 532.000 509.834 508.492 1,00 0,96
7/1. založba 170.000 144.820 151.078 1,04 0,89
7/2. Planinski vestnik (brez A članov) 90.000 88.826 87.069 0,98 0,97
7/3. koledar 80.000 68.595 70.923 1,03 0,89
7/4. usposabljanje kadrov 105.000 125.461 118.268 0,94 1,13
7/5. sponzorstvo 60.000 55.316 34.298 0,62 0,57
7/6. izleti, prireditve 2.000 200 546 2,73 0,27
7/7. najemnine 15.000 15.021 13.810 0,92 0,92
7/8. drug material in storitve 10.000 11.595 32.501 2,80 3,25
8. Ostali prihodki od dejavnosti 32.000 45.876 37.769 0,82 1,18
8/1. prihodki od licenc 12.000 12.850 13.276 1,03 1,11
8/2. prihodki od startnin 20.000 33.026 24.493 0,74 1,22
9. Finančni prihodki (obresti) 2.000 2.765 4.884 1,77 2,44
10. Drugi prihodki 2.000 23.693 514 0,02 0,26
10/1. od odškodnin, tožb, premij 1.000 20.569 0 0,00 0,00
10/3. drugi izredni prihodki 2.000 3.124 514 0,16 0,26
I. SKUPAJ PRIHODKI 2.032.387 1.932.734 2.008.855 1,04 0,99
 Int. prihodki - planinski sklad 101.000  96.350  0,95
 Int. prihodki med komisijami, UO, druge knj. 397.516 448.370 557.071 1,24 1,40
 VSI PRIHODKI PO BILANCI 2.530.903 2.381.105 2.662.277 1,12 1,05
       
  fin.načrt. 11 izkaz usp.10 izkaz usp.11 indeks indeks
II. ODHODKI rebalans  izk.usp.11/10 i.u.11/fin.n.11
1. Stroški porablj. materiala in trgov. blaga 207.705 200.990 208.632 1,04 1,00
1/1. material 174.205 165.331 164.705 1,00 0,95
1/2. oprema 13.000 15.396 14.408 0,94 1,11
1/3. energija 17.000 14.537 24.052 1,65 1,41
1/4. nabavljen drobni inventar 3.500 5.725 5.466 0,95 1,56
2. Stroški storitev 1.352.554 1.272.919 1.381.671 1,09 1,02
2/0 vzdrževanje opreme 23.000 25.017 25.345 1,01 1,10
2/1. avtorski honorarji in pogodbeno delo 142.000 126.508 151.340 1,20 1,07
2/2. prevozi - letalski, avtobusni, drugi 83.000 89.298 70.689 0,79 0,85
2/3. poštne, telefonske in internetne storitve 72.000 67.217 69.962 1,04 0,97
2/4. komunalne storitve 3.000 2.858 2.962 1,04 0,99
2/5. tiskarske storitve 148.000 135.440 161.784 1,19 1,09
2/6. obrtne storitve 51.000 29.747 35.659 1,20 0,70
2/7. odvetniške storitve 8.000 6.893 3.462 0,50 0,43
2/8. delo preko štud. servisa 33.000 17.995 9.442 0,52 0,29
2/9. stroški promocij, oglasi 31.054 12.974 74.506 5,74 2,40
2/10. reprezentanca 15.000 12.721 9.545 0,75 0,64
2/11. stroški na tekmah 43.000 50.847 46.330 0,91 1,08
2/12. stroški na odpravah 104.000 75.248 82.871 1,10 0,80
2/13. storitve (prevodi, kotizacije, č., liter., var.) 4.500 6.896 14.202 2,06 3,16
2/14. povračila - km, dnevn., prenoč. doma in tujina 233.000 258.755 257.129 0,99 1,10
2/15. stroški prehr.za usposabljanje 56.000 74.704 69.096 0,92 1,23
2/16. zavarovanja 190.000 168.599 169.677 1,01 0,89
2/17. najem prostorov , opreme 66.000 72.379 81.560 1,13 1,24
2/18. druge storitve 47.000 38.824 46.109 1,19 0,98
3. Stroški dela 290.500 259.773 270.466 1,04 0,93
3/1. bruto plače 213.500 193.625 196.453 1,01 0,92
3/2. prispevki delodajalca na plače 35.000 31.174 31.535 1,01 0,90
3/3. drugi stroški dela (regres,prevozi, prehr.) 38.000 34.975 38.417 1,10 1,01
3/4. odpravnina ob upokojitvi 4.000 0 4.063  1,02
4. Dotacije drugim pravnim osebam 104.400 98.165 63.529 0,65 0,61
4/1. odobrena sredstva iz pl.skl. drugim 21.000 0 3.514  0,17
4/2. sredstva za delo MDO PD 32.000 32.000 9.962 0,31 0,31
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4/3. sredstva za delo mlad. odsekov 14.400 17.933 12.550 0,70 0,87
4/5. dotacije PD po pogodbi 7.000 18.232 7.503 0,41 1,07
4/6. dejavnost Slov. pl. Muzeja 30.000 30.000 30.000 1,00 1,00
5. Amortizacija, investiranje 11.000 10.858 20.963 1,93 1,91
6. Drugi odhodki iz dejavnosti 14.000 11.790 13.175 1,12 0,94
6/1. članarine UIAA, CAA, OKS, drugi prispevki 14.000 11.790 13.175 1,12 0,94
7. Finančni odhodki (obresti) 328 65 78 1,20 0,24
8. Drugi odhodki 28.000 17.977 38.989 2,17 1,39
8/1. popravki vrednosti - odpisi 3.000 1.768 4.266 2,41 1,42
8/2. stroški iz preteklih let, preračun DDV 3.000 292 4.417 15,13 1,47
8/3. takse za odprave, tekme, carine, prispevki st. z. 22.000 15.916 30.305 1,90 1,38
9. Davek od dohodkov pr. oseb 3.900 3.148 0 0,00 0,00
II. SKUPAJ ODHODKI 2.012.387 1.875.685 1.997.503 1,06 0,99
 Int. odhodki - planinski sklad 101.000  96.350  0,95
 Int. odhodki med komisijami, UO, druge knj. 397.516 448.370 557.071 1,24 1,40
 VSI ODHODKI PO BILANCI 2.510.903 2.324.055 2.650.924 1,14 1,06
 Presežek prihodkov obračunskega leta 20.000 57.049 11.353 0,20 0,57

Prihodki so sestavljeni:
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Dotacije iz proračuna in drugih javnih sredstev:
V to vrsto prihodkov so zajeti prihodki Ministrstva za šolstvo in šport, Urada za mladino, sredstva Evropskih socialnih skladov iz MŠŠ, ki 
smo jih v letu 2011 prejeli v višini 388.429,00 €, kar je za 3 % več kot prejšnje leto. V prihodkih je tudi projekt Ministrstva za gospodarstvo 
– Povečanje prepoznavnosti slovenskih planinskih poti in koč, vendar samo manjši znesek (za vrednost 58.262,00€ so bile oblikovane 
dolgoročne časovne razmejitve za amortizacijo računalinškega programa, ki se bo amortizaral v naslednjih letih). 
Dotacije od fundacij, skladov in ustanov:
Iz razpisov Fundacije za šport smo prejeli sredstva v višini 404.554,00 €, kar je za 7 % več sredstev kot prejšnje leto. Za nekatere projekte 
iz 2011 so bila sredstva nakazana v letu 2012.
Donacije drugih pravnih in �zičnih oseb:
Donacije smo prejeli za dejavnost od Zavarovalnice Tilia za preventivno dejavnost, iz sredstev dohodnine, ki so jo namenili državljani, 
donacije za posamezne komisije in njihovo dejavnost. Vrednost je glede na leto 2010 je zmanjšana za 32 %.
Članarine in prispevki članov
Članarino smo prejeli v višini 599.959 € (od tega iz časovnih razmejitev 2010 10.000€). Sestavljena je iz prihodkov, s katerimi pokriva-
mo stroške vezane na ugodnosti članstva (zavarovanje, stroški revije Planinski vestnik) in pripadajočega dela članarine PZS. Sredstva 
reciprocitete so v višini 19.700 €, ki so bile razporejene v časovnih razmejitvah 2010 za porabo v letu 2011 (za vložek lastnih sredstev v 
projekt razpisnih sredstev ministrstva za gospodarstvo) in sredstev reciprocitete 2011 v višini 15.555 €, ki so razporejena v planinski sklad. 
Prihodki od prodaje blaga, storitev in proizvodov 
Zajeti so vsi prihodki v višini 508.492 € od založbe, revije Planinski vestnik, koledarja, usposabljanja kadrov, sponzorstva, najemnin, 
prihodkov PUS Bavšica, drugega materiala in storitev in so glede na preteklo leto ostali na isti ravni. 
Ostali prihodki od dejavnosti 
v višini 37.769 € so sestavljeni iz prihodkov od licenc, startnin in drugih prispevkov (komisije za alpinizem in komisije za športno ple-
zanje), ki jih namenjajo klubi in člani za dejavnost (glede na 2010 so zmanjšani za 18 %).
Finančni prihodki v višini 4.884 € so sestavljeni iz obresti za vezane vloge in obresti za vloge na TRR. Povečani so za 77% (malenkostno 
večanje obrestnih mer, daljši časi vezave sredstev). 
Drugi prihodki v višini 514 € so sestavljeni iz izravnav, prejetih odpisanih terjatev in drugih nerazvrščenih prihodkov. 
Interni prihodki:
So posledica prikazanih prihodkov znotraj organov Planinske zveze Slovenije med posameznimi stroškovnimi mesti, komisijami, 
strokovno službo in so interne narave (za posamezne dejavnosti, delovanje komisij, namenska sredstva deleža članarin, za dejavnost 
meddruštvenih odborov, za planinski sklad in druge interne prihodke med komisijami ). 

Odhodki so sestavljeni: 
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Stroški porabljenega materiala in trgovskega blaga v višini 208.632 €: stroški materiala (večji stroški so porabljen material v založbi, 
materialni stroški za članske znamkice, porabljen material v PUS Bavšica, porabljen material za delo na poteh, obnovo plezališč in dru-
gi materialni stroški za delo Planinske zveze Slovenije), stroški opreme, energije, nabavljenega drobnega inventarja. Vzrok povečanja 
stroškov energije je nakup bencina v tujini (KŠP), kjer je visok porast. V skupnem pa je povečanje za 4 %.

Stroški storitev v višini 1.381.671€: (glede na leto 2010 so se povečali za 9 %) 
•	 vzdrževanje opreme (za dejavnost komisij, UO in strokovne službe, stavb in druge opreme): povečali so se za 1 %;
•	 avtorski honorarji, pogodbeno delo (usposabljanje kadrov, izdaja revije Planinskega vestnika, izdaja edicij, usposabljanje v posa-

meznih komisijah): povečanje za 20 %;
•	 stroški prevozov – letalskih, avtobusnih (večji stroški so letalski prevozi za KA, KOTG, za delo z reprezentancami KŠP in povračila 

potnih stroškov za delo UO in posameznih komisij): zmanjšanje za 20 % (stoški se povečujejo ali zmanjšujejo glede na stroške po-
sameznih alpinističnih odprv v tujino) ; 

•	 poštne, telefonske, internetne storitve (največji stroški so poštne storitve za revijo PV, Obvestila in druge pošiljke): povečanje za 4 %; 
•	 komunalne storitve (za stavbo PZS in PUS Bavšica): povečanje za 4 %; 
•	 tiskarske storitve (največji stroški so tisk revije PV, tisk koledarjev, tisk Obvestil, tisk propagandnega gradiva za članarino, strokov-

nih brošur in preventivnih letakov za posamezne komisije): povečanje za 19 %; (vzrok povečanja je bila prenova in tisk CP, MP, tisk 
literature za planinsko gospodarstvo);

•	 obrtne storitve (večji strošek je izdelava diplom in priznanj, značk, gra�čnih priprav, fotokopirnih storitev, storitev čiščenja): pove-
čanje za 20 % (večji stroški so tudi zaradi vodenja poslovanja MDO PD na PZS); 

•	 odvetniške storitve: zmanjšanje za 50 %; 
•	 dela preko študentskega servisa (za delovanje komisij, za usposabljanje in manjša pomoč pri delu strokovne službe): zmanjšanje za 48 %; 
•	 promocijske storitve: v stortivah je izvedba projekta Povečanje prepoznavnosti planinskih poti in planinskih koč: povečanje za 5,74 

krat (izvedba projekta);
•	 reprezentančni stroški: zmanjšani za 25 %; 
•	 stroški na tekmah KŠP: zmanjšani za 9 %; 
•	 stroški na odpravah KA in KOTG: povečani za 10 %;
•	 storitve (prevodi, kotizacije, časopisi, literatura, varovanje: povečani za 106 % (zaradi obračuna prevajanj literatur) 
•	 povračila prevoznih stroškov za društvene delavce (večina za delo KŠP, za usposabljanje,za delo na poteh, za dejavnosti UO, pred-

sedstva in posameznih komisij): zmanjšani za 1 %; 
•	 stroški prehrane na usposabljanjih: zmanjšani za 8 %;
•	 stroški zavarovanja (večina za člane, opremo in strokovni kader, zavarovanje na tečajih): povečani za 1 %; 
•	 stroški najemnin (predvsem za usposabljanje strokovnega kadra): povečani za 13 %; 
•	 in stroški drugih storitev: povečani za 19 % (vzrok zmanjšanje štud. servisov, zato povečanje drugih storitev, povečanje tudi zaradi 

vodenja dejavnosti MDO PD).

Stroški dela v višini 270.466 €, povečani glede na leto 2010 za 4 %, so sestavljeni iz stroškov bruto plač, prispevkov delodajalca, drugih 
stroškov dela za zaposlence v str. službi (regres za letni dopust, stroški prevoza na delo in stroški prehrane med delom). Vzrok za pove-
čanje je zaposlitev novega strokovnega kadra in izplačila odpravnine za upokojitev. 
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Dotacije drugim pravnim osebam v višini 63.529 € so se zmanjšale za 35 % glede na leto 2010, in sicer zaradi drugačnega načina vode-
nja sredstev za MDO PD (prej smo nakazali sredstva kot dotacijo društvom, sedaj pa se njihova dejavnost odraža v storitvah na PZS). 
Dotacije so sestavljene iz sredstev za tabore in mladinsko dejavnost po razpisih, sredstev za dotacijo za Slovenski planinski muzej in 
drugih dotacij in donacij na osnovi sklepov, pogodb in vlog, ki so namenjene za planinsko dejavnost.
Amortizacija, investiranje v višini 20.963 €.
V skladu z računovodskim standardom za društva je obračunana amortizacija od osnovnih sredstev nabavljenih od 2007 dalje knji-
žena med stroške amortiziranja po posameznih stroškovnih mestih - glede na leto 2010 so povečana za 93 % (amortizacija od nabav 
do vključno 2006 pa je knjižena v breme dolgoročnih časovnih razmejitev v poslovnem skladu). Povečanje se odraža v amortiziranju 
računalniških programov in opreme.
 
Drugi odhodki iz dejavnosti  v višini 13.175 €: plačane članarine za UIAA, IKAR, CAA, E 6, OKS (povečanje za 12 %).
Finančni odhodki (obresti) v višini 78 €, ki je zanemarljiva vrednost. 
Drugi odhodki v višini 38.989 € (povečanje za 117 %)
Odhodki so sestavljeni iz popravkov vrednosti za 4.266 € odpisov neizterjanih in spornih terjatev zaradi stečajev, ki so bile knjižene glede 
na usklajevanja iz preteklih let, in katerih ni bilo možno izterjati (odpisi so usklajeni s sklepi inventurne komisije). 
V višini 30.305 € so bile plačane takse za odprave in tekme, carine in prispevki za stavbno zemljišče in so povečani za 90 % (ta strošek je 
vedno odvisen od alpinističnih odprav).
Obveznost za davek od dohodkov pravnih oseb po izračunu pridobitne in nepridobitne dejavnosti v letu 2011 zaradi investicijskih 
olajšav ni bil izkazan.
 
Interni odhodki 
So posledica prikazanih odhodkov znotraj organov Planinske zveze Slovenije med posameznimi stroškovnimi mesti, komisijami, stro-
kovno službo in so interne narave (za posamezne dejavnosti, delovanje komisij, namenska sredstva deleža članarin, za dejavnost med-
društvenih odborov, za planinski sklad in druge interne odhodke med komisijami). 

Sestavni del izkaza poslovnega izida Planinske zveze Slovenije je finančno poročilo po stroškovnih mestih posameznih dejavnosti, 
strokovne službe in komisij po vrstah prihodkov in odhodkov glede na dejavnost posameznih komisij.

1. OSNOVNA DEJAVNOST f.načrt.reb.11 fin.poroč. 10 fin.poročilo11 f.p.11/f.p.10 f.p.11/f.n.11
1.1. ČLANARINA      
 prihodki      
 prenos 20.000  10.000   
 članarine 551.000 551.050 589.959 1,07 1,07
 skupaj prihodki 571.000 551.050 599.959 1,09 1,05
 odhodki      
 materialni stroški članarine 25.830  40.294  1,56
 zavarovanja 165.000  169.677  1,03
 delež članarine za A člane 50.500  62.679  1,24
 d. članarin za MDO PD 17.600  17.600  1,00
 d. članarin za planinski sklad 56.000  56.000  1,00
 d. članarin za delo upravnega odbora 33.500  33.500  1,00
 d. članarin za delo mednar. dejavnosti 10.800  10.800  1,00
 d. članarin za materialne stroške PZS 65.000  65.000  1,00
 d. članarin za delo strokovne službe 127.570  122.867  0,96
 d. članarin za komisije brez lastnih sr. 16.500  16.500  1,00
 skupaj odhodki 568.300 551.050 594.917  1,05
 prenosi 2.700 0 5.042  1,87
1.2. MATERIALNI STROŠKI PZS f.načrt.reb.11 fin.poroč. 10 fin.poročilo11 f.p.11/f.p.10 f.p.11/f.n.11
 prihodki      
 delež članarin 65.000 52.060 65.000 1,25 1,00
 delež od komisij 40.460 49.814 38.460 0,77 0,95
 delež razpisov, projektov 30.500 12.277 23.502 1,91 0,77
 drugo 0 0 13.456   
 skupaj prihodki 135.960 114.151 140.418 1,23 1,03
 odhodki      
 porabljen material in storitve za PZS 61.000 52.060 68.680 1,32 1,13
 stroški vzdrževanja stavbe in opreme 64.880 49.844 61.795 1,24 0,95
 drugo,odpisi,dajatve, takse, davek 5.080 5.300 6.521 1,23 1,28
 priznanja, drugi material 5.000 6.947 3.423 0,49 0,68
 skupaj odhodki 135.960 114.151 140.419 1,23 1,03
  0 0 0   
1.3. STROKOVNA SLUŽBA f.načrt.reb.11 fin.poroč. 10 fin.poročilo11 f.p.11/f.p.10 f.p.11/f.n.11
 prihodki      
 prenos      
 razpisi 60.190 72.448 59.713 0,82 0,99
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 delež članarin 127.570 98.226 122.867 1,25 0,96
 delež od komisij 92.740 87.185 89.740 1,03 0,97
 drugo 10.000 1.915 4.740 2,48 0,47
 skupaj prihodki 290.500 259.774 277.059 1,07 0,95
 odhodki      
 bruto plače 213.500 193.625 196.453 1,01 0,92
 prispevki delodajalca na plače 35.000 31.174 31.535 1,01 0,90
 drugi stroški dela (regres,prevozi, prehrana, jubil.nagr.) 38.000 34.975 38.417 1,10 1,01
 odpravnina ob upokojitvi 4.000  4.063  1,02
 drugo 0  6.592   
 skupaj odhodki 290.500 259.774 277.060 1,07 0,95
 prenosi 0 0 0   
2. UPRAVNI ODBOR      
 prihodki      
 razpisi 15.000 23.936 18.052 0,75 1,20
 sponzorstvo, donatorstvo, drugo 10.000 10.000 7.000 0,70 0,70
 delež članarin 33.500 21.562 33.500 1,55 1,00
 drugo   5.348   
 skupaj prihodki 58.500 55.498 63.900 1,15 1,09
 odhodki      
 skupščina, NO, ČS 2.000 5.759 4.161 0,72 2,08
 upravni odbor 4.500 2.333 5.772 2,47 1,28
 predsedstvo 15.000 16.839 15.228 0,90 1,02
 promocija, informiranje 18.000 19.726 19.390 0,98 1,08
 prazn.obl., skupne pl. akcije 10.000 8.849 11.662 1,32 1,17
 odbor gore in varnost 1.000 1.992  0,00 0,00
 raziskovalna skupina 0     
 drugi odbori 8.000  7.688  0,96
 skupaj odhodki 58.500 55.498 63.900 1,15 1,09
 prenosi      
3. MEDNARODNA DEJAVNOST f.načrt.reb.11 fin.poroč. 10 fin.poročilo11 f.p.11/f.p.10 f.p.11/f.n.11
 prihodki      
 razpisi 9.200 8.400 9.144 1,09 0,99
 delež članarin 10.800 10.408 10.800 1,04 1,00
 drugo      
 skupaj prihodki 20.000 18.808 19.944 1,06 1,00
 odhodki      
 UIAA, dejavnost, članarine 8.000 7.508 8.456 1,13 1,06
 CAA, dejavnosti, članarine 8.000 8.063 7.522 0,93 0,94
 druge mednarodne dejavnosti 4.000 3.237 3.966 1,23 0,99
 skupaj odhodki 20.000 18.808 19.944 1,06 1,00
 prenosi      
4. PROJEKTI f.načrt.reb.11 fin.poroč. 10 fin.poročilo11 f.p.11/f.p.10 f.p.11/f.n.11
 prihodki      
 razpisi ministrstev 61.410  3.148  0,05
 razpisi drugih državnih organov, drugo 4.000  4.000  1,00
 drugi prihodki, storitve   50.500   
 planinski sklad   0   
 skupaj prihodki 65.410 0 57.648  0,88
 odhodki      
 usposabljanja strokovnih kadrov      
 projekti Alpske konvencije      
 drugo 65.410  57.648  0,88
 skupaj odhodki 65.410  57.648  0,88
 prenos      
5. PLANINSKI SKLAD f.načrt.reb.11 fin.poroč. 10 fin.poročilo11 f.p.11/f.p.10 f.p.11/f.n.11
 prihodki      
 prenos  1.921 1.921   
 delež članarine 56.000  56.000  1,00
 od reciprocitete 17.000  15.555  0,92
 iz dohodnine fiz. oseb 7.000  7.517  1,07
 ostanek od prodaje koledarja 6.000  5.062  0,84
 prihodki od razprodajnih asortimanov   2.296   
 sponzorska in donatorska sredstva 15.000  8.000  0,53
 skupaj prihodki 101.000 1.921 96.350 50,16 0,95
 delitev sredstev planinskega sklada      
 Slovenski planinski muzej 30.000  30.000  1,00
 mladinska alpinistična repreznetanca 10.000  10.000  1,00
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 razvojni projekt mladih 14.000  14.000  1,00
 planinske poti SPP      
 planinske poti ostale 5.000  3.000  0,60
 raz. proj. s podr. plan. gospodarstva 17.000  14.014  0,82
 planinski informacijski sistem 10.000    0,00
 Planinski vestnik 4.500  4.500  1,00
 srečanje alpinistov veteranov 1.000  995  1,00
 Dan slovenskih planincev 1.500  1.500  1,00
 festival gorniškega filma 3.000  3.000  1,00
 projekti s področja prevent. dejavnosti      
 veliki športno tekmovalni dogodki v Sloveniji      
 projekti komisij/odborov brez lastnih sredstev 5.000  5.000  1,00
 razvojni projekti MDO PD      
 kritje lastnega deleža pri sofinanc.projektih      
 skupaj odhodki 101.000 0 86.009  0,85
 sredstva za prenos 0 1.921 10.342 5,38  
6. MEDDRUŠTVENI ODBORI f.načrt.reb.11 fin.poroč. 10 fin.poročilo11 f.p.11/f.p.10 f.p.11/f.n.11
 prihodki      
 delež članarin 17.600 18.000 17.600 0,98 1,00
 razpisi, drugi prihodki MDO PD 14.400 14.000 16.344 1,17 1,13
 planinski sklad   0   
 skupaj prihodki 32.000 32.000 33.944 1,06 1,06
 odhodki      
 skupni projekti, drugo   0   
 MDO PD Dolenjske in Bele krajine 1.638 1.619 0 0,00 0,00
 MDO PD Gorenjske 4.055 3.985 1.701 0,43 0,42
 MDO PD Koroške 2.054 2.070 2.008 0,97 0,98
 MDO PD Ljubljana 4.504 4.534 3.728 0,82 0,83
 MDO PD Kamn. Bistriško 1.856 1.831 418 0,23 0,23
 MDO PD Notranjske 1.736 1.766 1.796 1,02 1,03
 MDO PD Podravja 3.613 3.668 3.829 1,04 1,06
 MDO PD Pomurja 1.430 1.453 500 0,34 0,35
 MDO PD Posočja 2.174 2.105 1.814 0,86 0,83
 MDO PD Prim. Notranjske 1.836 1.877 432 0,23 0,24
 MDO PD Savinjske 4.815 4.800 1.459 0,30 0,30
 MDO PD Zasavja 2.288 2.292 966 0,42 0,42
 skupaj odhodki 32.000 32.000 18.652 0,58 0,58
 prenosi 0  15.291   
7. ZALOŽBA f.načrt.reb.11 fin.poroč. 10 fin.poročilo11 f.p.11/f.p.10 f.p.11/f.n.11
 prihodki      
 prodaja 170.000 144.204 151.078 1,05 0,89
 razpisi 7.000  12.491  1,78
 drugo (interna prodja,donacije, drugi pr.) 0  35.185   
 skupaj prihodki 177.000 144.204 198.754 1,38 1,12
 odhodki      
 material, blago - poraba 101.000 87.616 129.151 1,47 1,28
 storitve, distribucija 30.500 18.948 21.287 1,12 0,70
 delo PZS 34.200 34.200 34.200 1,00 1,00
 skupaj odhodki 165.700 140.764 184.638 1,31 1,11
 presežek prihodkov /odhodkov 11.300 3.440 14.116 4,10 1,25
8. KOLEDAR f.načrt.reb.11 fin.poroč. 10 fin.poročilo11 f.p.11/f.p.10 f.p.11/f.n.11
 prihodki      
 prodaja 80.000 69.825 70.923 1,02 0,89
 skupaj prihodki 80.000 69.825 70.923 1,02 0,89
 odhodki      
 izdelava, tisk, prodaja 64.000 57.783 55.861 0,97 0,87
 prenos 0 2.042 0 0,00  
 delo PZS 10.000 10.000 10.000 1,00 1,00
 skupaj odhodki 74.000 69.825 65.861 0,94 0,89
 prenos na planinski sklad 6.000  5.062  0,84
       
9. PLANINSKI VESTNIK f.načrt.reb.11 fin.poroč. 10 fin.poročilo11 f.p.11/f.p.10 f.p.11/f.n.11
 prihodki      
 planinski sklad 4.500 8.000 4.500 0,56 1,00
 razpisi 15.290 6.984 17.305 2,48 1,13
 delež članarine A člani 50.500 58.395 62.679 1,07 1,24
 prodaja / naročnine 90.000 89.156 87.069 0,98 0,97
 oglasi 19.500 22.266 17.405 0,78 0,89
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 skupaj prihodki 179.790 184.801 188.959 1,02 1,05
 odhodki      
 tisk, drugi stroški 80.790 81.430 82.607 1,01 1,02
 distribucija 40.000 40.000 41.143 1,03 1,03
 avtorski honorarji 42.500 46.847 46.590 0,99 1,10
 delo PZS 16.500 16.500 16.500 1,00 1,00
 skupaj odhodki 179.790 184.777 186.840 1,01 1,04
 presežek prihodkov /odhodkov 0 24 2.119 88,29  
 sredstva za prenos      
       
10. KOMISIJA ZA ALPINIZEM f.načrt.reb.11 fin.poroč. 10 fin.poročilo11 f.p.11/f.p.10 f.p.11/f.n.11
 prihodki      
 razpisi 58.000 71.188 56.397 0,79 0,97
 planinski sklad 10.000  10.000  1,00
 usposabljanja 16.000 21.313 15.250 0,72 0,95
 drugo, podpore, donacije 5.000 33.344 4.348 0,13 0,87
 skupaj prihodki 89.000 125.845 85.995 0,68 0,97
 odhodki      
 alipinistična dejavnost 57.900 76.063 37.536 0,49 0,65
 usposabljanje 20.000 37.857 35.267 0,93 1,76
 dejavnost komisije 2.500 3.103 3.651 1,18 1,46
 delo PZS 8.600 8.600 8.600 1,00 1,00
 skupaj odhodki 89.000 125.623 85.053 0,68 0,96
 presežek prihodkov /odhodkov 0 222 941   
 sredstva za prenos      
11. KOMISIJA ZA ODPR. V T. GORSTVA f.načrt.reb.11 fin.poroč. 10 fin.poročilo11 f.p.11/f.p.10 f.p.11/f.n.11
 prihodki      
 razpisi 107.000 137.054 135.290 0,99 1,26
 sponzorstvo,donatorstvo 8.000 1.318 0 0,00 0,00
 lastni prispevki 14.000 14.042 0 0,00 0,00
 skupaj prihodki 129.000 152.414 135.290 0,89 1,05
 odhodki      
 programi odprav in druge dejavnosti 107.000 131.784 117.856 0,89 1,10
 šola Nepal 8.900 7.671 6.579 0,86 0,74
 dejavnost komisije 4.500 3.655 1.670 0,46 0,37
 delo PZS 8.600 8.600 8.600 1,00 1,00
 skupaj odhodki 129.000 151.710 134.705 0,89 1,04
 stanje presežka prihodkov /odhodkov 0 704 585 0,83  
 sredstva za prenos      
12. GOSPODARSKA KOMISIJA f.načrt.reb.11 fin.poroč. 10 fin.poročilo11 f.p.11/f.p.10 f.p.11/f.n.11
 prihodki      
 delež članarin 2000  2000  1,00
 planinski sklad 17.000  10.500  0,62
 drugi prihodki 0 9.433 21 0,00  
 skupaj prihodki 19.000 9.433 12.521 1,33 0,66
 odhodki      
 izvajanje projektov 17.000  10.272  0,60
 material in storitve za aktivnosti 1.000 1.455 474 0,33 0,47
 dejavnost komisije 1.000 2.000 2.000 1,00 2,00
 skupaj odhodki 19.000 3.455 12.747 3,69 0,67
 presežek prihodkov /odhodkov 0 5.978 -226 -0,04  
 sredstva za prenos      
13. MLADINSKA KOMISIJA f.načrt.reb.11 fin.poroč. 10 fin.poročilo11 f.p.11/f.p.10 f.p.11/f.n.11
 prihodki      
 planinski sklad 14.000 13.629 14.000 1,03 1,00
 razpisi 34.505 31.125 27.238 0,88 0,79
 prihodki za usposabljanje 10.000 9.756 5.760 0,59 0,58
 drugi prihodki 800 500 4.029 8,06 5,04
 skupaj prihodki 59.305 55.010 51.027 0,93 0,86
 odhodki      
 usposabljanje 15.850 12.979 11.435 0,88 0,72
 osnovna in dopolnila dejavnost 19.055 15.810 14.688 0,93 0,77
 tabori mladih planincev 14.400 14.328 12.774 0,89 0,89
 dejavnost komisije 3.000 4.089 3.792 0,93 1,26
 delo PZS 7.000 8.150 7.000 0,86 1,00
 skupaj odhodki 59.305 55.356 49.688 0,90 0,84
 presežek prihodkov /odhodkov 0 -346 1.339 -3,87  
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13.1. PUS BAVŠICA      

 prihodki f.načrt.reb.11 fin.poroč. 10 fin.poročilo11 f.p.11/f.p.10 f.p.11/f.n.11
 storitve za usposabljanje 14.850 14.933 16.761 1,12 1,13
 storitve zunanje 15.500 11.538 12.415 1,08 0,80
 razpisi 6.500 3.001 5.820 1,94 0,90
 podpore in donacije 1.000 0 360  0,36
 skupaj prihodki 37.850 29.472 35.356 1,20 0,93
 odhodki      
 stroški PUS Bavšica (material in stroški usposablj.) 28.350 23.434 28.740 1,23 1,01
 vzdrževanje, oprema, amortizacija 6.500 4.282 3.718 0,87 0,57
 delo PZS 3.000  3.000  1,00
 skupaj odhodki 37.850 27.716 35.458 1,28 0,94
 presežek prihodkov /odhodkov 0 1.755 -102   
14. KOMISIJA ZA PLANINSKE POTI f.načrt.reb.11 fin.poroč. 10 fin.poročilo11 f.p.11/f.p.10 f.p.11/f.n.11
 prihodki      
 planinski sklad   3.000   
 razpisi 40.000 33.524 23.306 0,70 0,58
 lastna dejavnost 7.500 23.526 3.714 0,16 0,50
 usposabljanje 7.000 12.330 8.874 0,72 1,27
 skupaj prihodki 54.500 69.380 38.894 0,56 0,71
 odhodki      
 material in storitve za aktivnosti 39.300 50.354 25.496 0,51 0,65
 usposabljanje 7.000 9.594 4.012 0,42 0,57
 razpis za PD      
 dejavnost komisije 2.600 2.806 2.666 0,95 1,03
 delo PZS 5.600 5.600 5.600 1,00 1,00
 skupaj odhodki 54.500 68.354 37.775 0,55 0,69
 presežek prihodkov /odhodkov 0 1.026 1.119 1,09  
 sredstva za prenos      
15. KOMISIJA ZA ŠPORTNO PLEZANJE f.načrt.reb.11 fin.poroč. 10 fin.poročilo11 f.p.11/f.p.10 f.p.11/f.n.11
 prihodki      
 razpisi 234.000 305.371 325.863 1,07 1,39
 sponzorstvo, donatorstvo 8.000 7.900 13.305 1,68 1,66
 štartnine in lastni prihodki 32.000 42.422 34.123 0,80 1,07
 usposabljanja 13.600 17.528 14.435 0,82 1,06
 drugi prihodki 2.000 5.156 1.789 0,35 0,89
 skupaj prihodki 289.600 378.377 389.515 1,03 1,35
 odhodki      
 državna prvenstva 23.000 34.252 31.775 0,93 1,38
 mladinska reprezentanca 63.000 105.221 113.405 1,08 1,80
 članska reprezentanca 72.600 101.312 121.430 1,20 1,67
 usposabljanja 16.000 12.497 12.523 1,00 0,78
 SP, evropski, ml. pokal, prvenstva OŠ 53.000 57.592 65.845 1,14 1,24
 obnova plezališč, plezalna stena v Kr. 8.000 21.765 16.544 0,76 2,07
 materialni stroški 23.500 28.740 20.318 0,71 0,86
 delo PZS 30.500 15.000 30.500 2,03 1,00
 skupaj odhodki 289.600 376.379 412.340 1,10 1,42
 presežek prihodkov /odhodkov 0 1.998 -22.825   
 poravnava iz prej. obdobij   14.402   
16. KOMISIJA ZA TURNO KOLESARSTVO f.načrt.reb.11 fin.poroč. 10 fin.poročilo11 f.p.11/f.p.10 f.p.11/f.n.11
 prihodki      
 delež članarin 2.000 3.000 2.000 0,67 1,00
 usposabljanje 4.000 6.915 8.690 1,26 2,17
 drugo, podpore, donacije 500 1.030 2.050 1,99 4,10
 skupaj prihodki 6.500 10.945 12.740 1,16 1,96
 odhodki      
 usposabljanje 5.500 7.466 9.371 1,26 1,70
 dejavnost komisije 1.000 2.108 5.691 2,70 5,69
 skupaj odhodki 6.500 9.574 15.062 1,57 2,32
 presežek prihodkov /odhodkov 0 1.371 -2.322   
 poravnava iz prej obdobij   1.650   
17. KOMISIJA ZA TEKM.TUR. SMUČANJE f.načrt.reb.11 fin.poroč. 10 fin.poročilo11 f.p.11/f.p.10 f.p.11/f.n.11
 prihodki      
 delež članarin 1.600 600 1.600 2,67 1,00
 razpisi      
 sponzorstvo, donatorstvo 3.000  3.030  1,01
 skupaj prihodki 4.600 600 4.630 7,72 1,01
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 odhodki      
 material in storitve za aktivnosti 4.000 2.245 4.280 1,91 1,07
 dejavnost komisije 600  240  0,40
 skupaj odhodki 4.600 2.245 4.520 2,01 0,98
 presežek prihodkov /odhodkov 0 -1.645 110   
18. KOMISIJA ZA VAR. GOR. NARAVE f.načrt.reb.11 fin.poroč. 10 fin.poročilo11 f.p.11/f.p.10 f.p.11/f.n.11
 prihodki      
 delež članarin 1.100 3.000 1.100 0,37 1,00
 usposabljanje, dugo 3.000 4.663 4.729 1,01 1,58
 skupaj prihodki 4.100 7.663 5.829 0,76 1,42
 odhodki      
 usposabljanje 3.000 6.885 1.546 0,22 0,52
 dejavnost komisije 1.100 1.100 1.263 1,15 1,15
 skupaj odhodki 4.100 7.985 2.809 0,35 0,69
 presežek prihodkov /odhodkov 0 -322 3.020 -9,38  
 sredstva za prenos      
19. KOMISIJA ZA USPOSABLJANJE IN PREV. f.načrt.reb.11 fin.poroč. 10 fin.poročilo11 f.p.11/f.p.10 f.p.11/f.n.11
 prihodki      
 delež članarin 3.500 2.300 3.500 1,52 1,00
 razpisi 70.488 61.683 67.437 1,09 0,96
 usposabljanje 46.000 77.486 65.309 0,84 1,42
 skupaj prihodki 119.988 141.469 136.246 0,96 1,14
 odhodki      
 usposabljanje 116.488 125.964 118.401 0,94 1,02
 dejavnost komisije 3.500 12.228 12.346 1,01 3,53
 skupaj odhodki 119.988 138.192 130.747 0,95 1,09
 presežek prihodkov /odhodkov 0 3.277 5.499 1,68  
20. VODNIŠKA KOMISIJA f.načrt.reb.11 fin.poroč. 10 fin.poročilo11 f.p.11/f.p.10 f.p.11/f.n.11
 prihodki      
 delež članarin 6.300 6.300 6.300 1,00 1,00
 razpisi 0  0   
 usposabljanje 0  0   
 skupaj prihodki 6.300 6.300 6.300 1,00 1,00
 odhodki      
 usposabljanje 0  0   
 dejavnost komisije 2.100 5.192 4.220 0,81 2,01
 delo PZS 4.200 4.200 4.200 1,00 1,00
 skupaj odhodki 6.300 9.392 8.420 0,90 1,34
 presežek prihodkov /odhodkov 0 -3.092 -2.120 0,69  
 sredstva za prenos      
 davek od doh. pravnih oseb (stroški)      
 prih z internimi prihodki med UO in kom.     2.530.903 2.381.105 2.662.277 1,12 1,05
 odhodki z internimi odhodki UO in kom. 2.510.903 2.324.055 2.650.924 1,14 1,06
 presežek prihodkov /odhodkov 20.000 57.049 11.353 0,20 0,57

Datum in kraj nastanka letnega poročila
29. februar 2012, Planinska zveza Slovenije, Dvorakova 9, p. p. 214, 1001 Ljubljana
Finančno računovodska služba strokovne službe Planinske zveze Slovenije.

Poročilo je bilo obravnavano na Nadzornem odboru Planinske zveze Slovenije v času od 29. 2. 2012 do 20. 3. 2012. Planinska zveza Slovenije 
je v skladu z 27. členom Zakona o društvih zavezana k revidiranju računovodskih izkazov, saj presegamo 1.000.000 € letnih prihodkov. 
Revizija je bila opravljena v februarju 2012 in ni bilo ugotovljenih bistvenih pomanjkljivosti. Poročilo in pozitivno mnenje bodo posre-
dovali do konca meseca marca in bo naknadno objavljeno.
Upravni odbor Planinske zveze Slovenije je poročilo obravnaval in sprejel na svoji 9. seji 8. 3. 2012.
 

Vera Šmid,       Matej Planko,     Bojan Rotovnik, 
računovodja PZS     generalni sekretar PZS   predsednik PZS   
   

Upravni odbor PZS je na 9. seji 8. 3. 2012 obravnaval finančno poročilo in sprejel sklep:

Upravni odbor PZS soglaša z vsebino poročil organov PZS za leto 2011 in jih posreduje Skupščini PZS v potrditev. Vsebinska poročila 
za leto 2011 bodo objavljena samo na spletni strani, PD pa v tiskani obliki dobijo Letopis PZS 2011, kjer bodo predstavljeni bistveni 
poudarki iz poročil za leto 2011.
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PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE

ČLANARINA PZS 2011
Zap. Planinsko društvo 2010 2011 i11/10

št. Meddruštveni odbor PD A B S+Š P+O OPP SK. A B S+Š P+O OPP SK.
MDO PD DOL. IN BELE KR. A B S+Š P+O OPP SK. A B S+Š P+O OPP SK.

1. ČRNOMELJ 10 451 50 74 585 11 447 40 60 558 0,95
2. POHODNIK NOVO MESTO 0 103 10 10 123 1 111 10 10 132 1,07
3. METLIKA 9 100 6 14 129 9 100 6 15 130 1,01
4. KRKA NOVO MESTO 10 493 45 107 655 13 485 52 94 644 0,98
5. POLET                     3 99 5 5 112 8 109 7 30 154 1,38
6. PLEZALNI KLUB NM 1 8 0 3 12 2 7 6 15 1,25
7. POLOM -KOSTANJEVICA 0 79 8 10 97 0 78 8 7 93 0,96
8. SEMIČ 3 166 12 23 204 3 164 13 25 205 1,00
9. ŠENTJERNEJ 5 38 8 11 62 4 49 23 14 90 1,45
10. TREBNJE 3 126 6 62 197 3 148 19 65 235 1,19
SKUPAJ MDO PD DOL. IN BELE K. 44 1.663 150 319 0 2176 54 1.698 178 326 0 2256 1,04

MDO PD GORENJSKE A B S+Š P+O OPP SK. A B S+Š P+O OPP SK.
11. ALPSKI GORNIŠKI KLUB novo
12. BLED 4 274 14 70 362 5 242 10 62 319 0,88
13. BOHINJSKA BISTRICA 6 244 26 100 376 6 256 26 86 374 0,99
14. CELOVEC 0 50 0 0 50 0 77 77 1,54
15. DOVJE-MOJSTRANA 28 274 40 51 393 29 277 43 64 413 1,05
16. GORENJA VAS 7 152 10 104 273 7 150 9 109 275 1,01
17. GORJE 8 133 35 52 228 9 121 31 47 208 0,91
18. GORN. ŠD BRICALP novo 0 8 15 6 3 32
19. GRS BOHINJ 0 0
20. GRS RADOVLJICA 0 0
21. GRS KRANJ 0 0
22. GOZD MARTULJK 15 203 24 48 290 17 196 23 40 276 0,95
23. ISKRA KRANJ 22 135 3 6 166 23 141 5 3 172 1,04
24. JAVORNIK-KOROŠKA.  BELA 2 343 40 26 411 4 327 33 23 387 0,94
25. JESENICE 17 328 44 71 460 20 336 29 59 444 0,97
26. JEZERSKO 5 83 30 32 150 5 74 28 27 134 0,89
27. KRANJ 77 635 79 273 1064 87 635 61 198 981 0,92
28. KRANJSKA GORA 15 73 7 50 145 14 65 7 46 132 0,91
29. KRIŽE 23 335 15 69 442 24 334 13 83 454 1,03
30. PK ŠKOFJA LOKA    12 29 31 36 108 14 25 14 42 95 0,88
31. RADOVLJICA 33 490 65 225 10 823 35 639 87 216 10 987 1,20
32. RATEČE-PLANICA 7 20 3 9 39 6 22 3 12 43 1,10
33. SOVODENJ 4 131 15 13 163 9 141 9 11 170 1,04
34. SREDNJA VAS V BOHINJU 28 240 66 81 415 29 208 67 77 381 0,92
35. ŠKOFJA LOKA 57 536 61 293 947 54 524 42 264 25 909 0,96
36. TRŽIČ 36 225 31 75 367 35 242 32 94 403 1,10
37. TURNO SM.KLUB OLIMPIK 2 12 0 0 14 6 6 0,43
38. ZA SELŠKO DOL.-ŽELEZNIKI 43 352 23 80 498 44 364 12 52 472 0,95
39. ŽIRI 9 118 23 50 200 12 105 22 47 186 0,93
40. ŽIROVNICA 18 325 47 133 523 19 323 47 121 510 0,98
SKUPAJ MDO PD GORENJSKE 478 5740 732 1947 10 8907 515 5845 659 1786 35 8840 0,99

MDO PD KOROŠKE A B S+Š P+O OPP SK. A B S+Š P+O OPP SK.
41. PLAN. KLUB PECA OLŠEVA 0 18 0 0 18 17 17 0,94
42. BRICNIK MUTA 6 89 15 17 127 11 89 14 20 134 1,06
43. ČRNA 15 67 9 56 147 16 74 13 42 145 0,99
44. DRAVOGRAD 6 150 25 99 280 5 138 22 94 259 0,93
45. GRS PREVALJE 0 0
46. MEŽICA 4 122 17 52 195 5 108 13 29 155 0,79
47. MISLINJA 20 358 28 22 428 17 358 27 26 428 1,00
48. OŽBALT-KAPLA 5 46 7 3 61 5 51 10 4 70 1,15
49. PREVALJE 29 543 70 146 788 29 498 60 146 733 0,93
50. RADLJE OB DRAVI 4 111 3 49 167 4 109 7 52 172 1,03
51. RAVNE NA KOROŠKEM 31 287 37 40 395 34 283 32 35 384 0,97
52. RIBNICA NA POHORJU 1 28 1 6 36 1 42 3 8 54 1,50
53. DOLGA POT DRAVOGRAD 5 53 3 12 73 5 45 4 11 65 0,89
54. SLOVENJ GRADEC 19 260 40 33 352 21 315 47 23 406 1,15
55. VUZENICA 5 47 7 28 87 5 47 4 26 82 0,94
56. PLEZ. KLUB MARTINČEK 0 10 3 5 18 17 3 20 1,11
SKUPAJ MDO PD KOROŠKE 150 2189 265 568 0 3172 158 2191 259 516 0 3124 0,98
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MDO PD LJUBLJANA A B S+Š P+O OPP SK. A B S+Š P+O OPP SK.
57. A BANKA 4 37 2 4 47 2 38 3 3 46 0,98
58. AKADEMSKO P.D. 12 42 34 7 95 15 47 28 7 97 1,02
59. AK VERTIKALA 0 35 8 43 1 35 3 18 57 1,33
60. AVTOMONTAŽA 0 38 0 1 39 36 1 37 0,95
61. AVTOTEHNA 0 61 5 7 73 70 3 6 79 1,08
62. ŠD BTC 9 56 3 1 69 10 51 4 65 0,94
63. ČRNUČE 38 135 20 41 234 32 161 18 60 271 1,16
64. DELO 2 69 0 4 75 2 61 3 66 0,88
65. DOBREPOLJE 0 5 5 30 30 6,00
66. DRAGO BREGAR 3 69 3 4 79 4 68 7 5 84 1,06
67. GAMS 0 5 5 10 10 2,00
68. GORNIK 0 40 1 6 47 40 2 7 49 1,04
69. GROSUPLJE 10 106 25 155 296 11 163 34 190 398 1,34
70. GRS LJUBLJANA 0 0
71. HUDOURNIK 0 30 56 86 21 43 64 0,74
72. IMP LJUBLJANA 19 117 9 17 162 19 110 7 25 161 0,99
73. INTEGRAL LJUBLJANA 6 219 7 209 441 6 237 5 212 460 1,04
74. ISKRA LJUBLJANA 1 60 2 3 66 1 65 3 3 72 1,09
75. DR.ZA RAZV.PL.KULTURE 0 5 25 30 22 13 7 42 1,40
76. JEGLIČ LJUBLJANA 4 37 1 3 45 2 43 3 26 74 1,64
77. KOČEVJE 24 304 13 108 449 25 260 20 128 433 0,96
78. KRES 1 7 2 6 16 1 7 2 6 16 1,00
79. KRIM 4 83 7 15 109 5 95 6 19 125 1,15
80. LJUBLJANA MATICA 223 2118 336 315 2992 227 2268 346 358 3199 1,07
81. LOŠKI POTOK 0 33 3 1 37 30 3 33 0,89
82. MEDVODE 14 268 13 83 378 22 240 13 64 339 0,90
83. MERCATOR 10 204 11 9 234 12 217 12 15 256 1,09
84. OBRTNIK 0 20 20 25 1 5 31 1,55
85. POLJE 2 99 4 6 111 2 100 2 12 116 1,05
86. POLŽ 1 166 15 19 201 2 158 19 38 217 1,08
87. PK RIBNICA       0 20 15 6 41 20 15 10 45 1,10
88. PK STENA novo 0 2 1 1 4
89. POŠTA IN TELEKOM LJ. 42 760 33 65 900 44 726 28 69 867 0,96
90. RAŠICA 64 249 29 118 460 68 243 42 83 436 0,95
91. RIBNICA  NA DOL.                                     10 73 4 3 90 10 89 4 103 1,14
92. RTV SLOVENIJA 0 160 8 82 1 251 125 8 75 1 209 0,83
93. SATURNUS 0 46 3 1 50 53 1 1 55 1,10
94. ŠENTVID PRI STIČNI 2 30 10 10 52 2 20 10 5 37 0,71
95. ŠMARNA GORA 2 61 7 10 80 3 78 5 10 96 1,20
96. ŠPK ANDREJA KOKALJA    0 5 5 9 19 5 5 9 19 1,00
97. ŠD TRIUMF        0 1 5 4 10 3 4 2 9 0,90
98. ŠPIK 0 10 15 2 27 9 3 12 0,44
99. VELIKE LAŠČE 1 65 10 63 139 5 64 5 56 130 0,94
100. VEVČE 0 15 15 10 40 1 14 10 10 35 0,88
101. VIHARNIK 10 160 5 7 182 7 137 3 4 151 0,83
102. ŽELEZNIČAR LJUBLJANA 15 199 24 1 239 17 204 23 1 245 1,03
SKUPAJ MDO PD LJUBLJANA 533 6322 712 1496 1 9064 558 6500 724 1597 1 9380 1,03

MDO PD KAMNIŠKO B. A B S+Š P+O OPP SK. A B S+Š P+O OPP SK.
103. BAJTAR 0 113 4 15 132 104 0 10 114 0,86
104. BLAGOVICA 2 109 16 27 154 3 119 17 39 178 1,16
105. DOMŽALE 11 285 65 173 534 13 275 46 165 499 0,93
106. GRS KAMNIK 0 0
107. JANEZ TRDINA 9 185 90 32 316 8 188 39 27 262 0,83
108. KAMNIK 69 696 104 260 1129 66 911 128 254 1359 1,20
109. KOMENDA 13 238 10 38 299 14 229 13 33 289 0,97
110. MORAVČE 3 185 24 79 291 2 175 17 68 262 0,90
111. ONGER 8 79 12 56 155 8 93 22 60 183 1,18
SKUPAJ MDO PD KAMNIŠKO B. 115 1890 325 680 0 3010 114 2094 282 656 0 3146 1,05

MDO PD NOTRANJSKE A B S+Š P+O OPP SK. A B S+Š P+O OPP SK.
112. BLAGAJANA 15 139 2 83 239 17 132 7 113 269 1,13
113. BOROVNICA 0 2 9 2 13
114. CERKNICA 4 96 6 5 111 4 109 3 5 121 1,09
115. PK EKSTREM                         2 17 1 20 1 17 18 0,90
116. HORJUL 5 89 22 75 191 6 100 20 77 203 1,06
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117. PK KRIMPER 0 5 5
118. LOGATEC 4 122 14 11 151 4 124 11 11 150 0,99
119. PANORAMA 2 30 2 26 60 2 4 9 15 0,25
120. PRESERJE-PODPEČ 13 122 10 304 449 12 121 10 320 463 1,03
121. ROVTE 0 49 2 50 101 41 3 35 79 0,78
122. PD REGA LOG 0 56 3 1 60 58 4 2 64 1,07
123. SNEŽNIK V LOŠKI DOLINI 1 21 0 7 29 1 34 2 11 48 1,66
124. SVETI VID 0 49 8 10 67 57 8 8 73 1,09
125. ŠPD KORENJAK 0 3 3 19 25 2 5 23 30 1,20
126. ŠENTJOŠT 7 40 15 53 115 7 39 17 50 113 0,98
127. VRHNIKA 16 432 33 122 603 14 465 28 173 680 1,13
SKUPAJ MDO PD NOTRANJSKE 69 1265 121 766 0 2221 70 1317 118 839 0 2344 1,06

MDO PD PODRAVJA A B S+Š P+O OPP SK. A B S+Š P+O OPP SK.
128. BREZJE 0 72 2 7 81 59 8 9 76 0,94
129. CIRKULANE 5 70 5 18 98 4 71 8 23 106 1,08
130. DONAČKA GORA 1 59 23 24 107 1 54 14 28 97 0,91
131. DRAVA 2 179 30 50 261 4 169 30 50 253 0,97
132. GRS MARIBOR 0 0
133. FRAM 13 215 29 58 315 18 241 25 60 344 1,09
134. HALOZE 0 6 1 0 7 10 1 11 1,57
135. JAKOB ALJAŽ 8 111 4 1 124 7 105 5 3 120 0,97
136. KOZJAK-AKADEMSKO  PD 29 174 64 118 385 35 178 64 154 431 1,12
137. KOLES.POH.DR. HEJ G.N. novo
138. LOVRENC NA POHORJU 4 115 19 66 204 5 115 15 56 191 0,94
139. MAJŠPERK 0 64 3 43 110 58 4 30 92 0,84
140. MAKOLE NOVO 55 5 51 111
141. MAKS MEŠKO ORMOŽ 5 145 23 81 254 7 141 24 90 262 1,03
142. MARIBOR-MATICA 14 517 39 189 759 11 583 66 206 866 1,14
143. MARIBORSKI TISK 3 66 7 3 79 3 60 4 1 68 0,86
144. MIKLAVŽ 4 84 3 59 150 5 88 4 28 125 0,83
145. OPLOTNICA 2 66 10 74 152 95 14 85 194 1,28
146. OBČINE KIDRIČEVO 3 56 3 50 112 3 59 5 50 117 1,04
147. PK 6B PTUJ              1 14 14 5 34 1 25 10 36 1,06
148. PALOMA - SLADKI VRH 2 228 19 77 1 327 1 192 13 20 1 227 0,69
149. PLANIKA 2 134 5 3 144 2 125 5 2 134 0,93
150. POHORJE 1 73 0 8 82 1 66 2 20 89 1,09
151. POLJČANE 8 290 22 258 578 9 291 27 225 552 0,96
152. POŠTA IN TELEKOM MARIBOR 1 202 7 4 214 1 176 9 4 190 0,89
153. PTUJ 24 393 36 234 687 27 432 38 205 702 1,02
154. NAVEZA 8 37 3 40 88 10 59 5 40 114 1,30
155. RUŠE 10 226 21 86 343 11 265 10 95 381 1,11
156. SKALCA HOČE SLIVNICA 10 123 4 46 183 11 136 13 52 212 1,16
157. SLOVENSKA BISTRICA 12 174 10 159 355 12 181 15 167 375 1,06
158. AK SLOVEN. BISTRICA 20 30 9 50 109 26 35 12 67 140 1,28
159. TAM MARIBOR 18 166 24 21 229 21 176 16 7 220 0,96
160. TISA MARIBOR 1 64 12 9 86 1 57 6 6 70 0,81
161. VEČER 2 94 2 5 103 3 76 1 5 85 0,83
162. ŽELEZNIČAR MARIBOR 0 145 2 10 157 123 1 3 127 0,81
163. ŽETALE           0 32 1 4 37 27 1 6 34 0,92
SKUPAJ MDO PD PODRAVJA 213 4.424 456 1.860 1 6954 240 4.583 479 1.849 1 7152 1,03

MDO PD POMURJA A B S+Š P+O OPP SK. A B S+Š P+O OPP SK.
164. GORNJA RADGONA 1 177 33 114 325 3 171 36 120 330 1,02
165. HAKL 10 138 7 141 296 10 117 9 128 264 0,89
166. LENART 7 188 11 53 259 9 225 13 49 296 1,14
167. LENDAVA 0 49 3 6 58 53 1 6 60 1,03
168. LJUTOMER 0 142 12 32 186 152 19 19 190 1,02
169. MATICA MURSKA SOBOTA 6 236 19 100 72 433 4 226 30 137 37 434 1,00
170. MURA 7 133 8 9 157 6 124 7 8 145 0,92
SKUPAJ MDO PD POMURJA 31 1063 93 455 72 1714 32 1068 115 467 37 1719 1,00

MDO PD POSOČJA A B S+Š P+O OPP SK. A B S+Š P+O OPP SK.
171. AJDOVŠČINA 35 270 23 28 356 35 214 31 36 316 0,89
172. SPD BENEČIJE 0 20 0 0 0 20 20 20 1,00
173. BOVEC 3 75 8 30 116 3 75 4 29 111 0,96
174. BRDA 0 107 9 46 162 114 5 59 178 1,10
175. CERKNO 17 162 17 43 239 16 166 18 58 258 1,08
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176. DR.EKSTR. ŠPORTOV 0 17 4 21 1 6 2 9 0,43
177. GRS BOVEC 0 0
178. IDRIJA 16 145 43 77 281 15 171 27 66 279 0,99
179. JAVORNIK-ČRNI VRH 3 38 2 10 53 3 37 3 11 54 1,02
180. KOBARID 3 105 17 56 181 3 124 21 76 224 1,24
181. KRIŽNA GORA 10 84 8 40 7 149 15 76 6 56 7 160 1,07
182. NOVA GORICA 67 518 31 266 882 63 490 46 305 904 1,02
183. PODBRDO 5 140 13 28 186 5 132 7 25 169 0,91
184. SPD GORICA 0 100 0 0 100 130 130 1,30
185. TOLMIN 17 390 44 203 654 15 411 43 231 700 1,07
186. VALENTIN STANIČ KANAL 9 67 5 76 157 11 64 5 98 178 1,13
 SKUPAJ MDO PD POSOČJA 185 2238 224 903 7 3557 185 2230 218 1050 7 3690 1,04

MDO PD PRIMORSKO N. A B S+Š P+O OPP SK. A B S+Š P+O OPP SK.
187. BRKINI 15 1 1 17
188. DP KOPER 3 19 12 37 71 2 25 4 32 63 0,89
189. JANKO MLAKAR 0 10 2 12 10 4 14 1,17
190. PIRAN                      0 30 5 22 57 40 7 104 151 2,65
191. OBALNI ALPIN.KLUB novo
192. OBALNO-KOPER 18 489 36 213 756 18 460 43 172 693 0,92
193. PK DIVAČA 0 5 6 1 12 2 12 1 1 16 1,33
194. PODNANOS 14 73 15 27 129 10 80 15 30 135 1,05
195. POSTOJNA 8 199 10 127 344 14 202 13 131 360 1,05
196. SEŽANA 17 222 33 119 391 18 221 17 84 340 0,87
197. SLAVNIK            35 112 13 59 219 34 127 14 44 219 1,00
198. SNEŽNIK-ILIRSKA BISTRICA 7 170 17 137 331 6 188 21 138 353 1,07
199. SPD TRST 0 192 192 204 204 1,06
200. VIPAVA 13 72 30 46 161 16 93 30 65 204 1,27
SKUPAJ MDO PD  PRIMORSKO N. 115 1593 177 790 0 2675 120 1677 166 806 0 2769 1,04

MDO PD SAVINJSKE A B S+Š P+O OPP SK. A B S+Š P+O OPP SK.
201. ATOMSKE TOPLICE 3 63 10 31 107 1 62 8 49 120 1,12
202. BOČ-KOSTRIVNICA 0 87 13 50 150 92 12 27 131 0,87
203. CELJE-MATICA 48 260 48 437 793 56 283 53 401 793 1,00
204. DOBRNA          5 72 6 32 115 5 79 9 35 128 1,11
205. DOBROVLJE-BRASLOVČE 6 155 38 138 337 7 170 40 128 345 1,02
206. DR. ŠALEŠKI ALP.ODSEK novo
207. GALICIJA                9 121 4 38 172 9 125 8 27 169 0,98
208. DRAMLJE 13 89 9 73 184 13 95 12 101 221 1,20
209. GORNJI GRAD 9 162 45 55 271 8 160 44 45 257 0,95
210. GRMADA CELJE 23 255 22 151 451 28 259 20 138 445 0,99
211. GRS CELJE 0 0
212. LIBOJE 2 110 8 21 141 2 113 9 33 157 1,11
213. LJUBNO OB SAVINJI 7 171 29 55 262 7 197 25 62 291 1,11
214. LOČE 2 101 13 37 153 3 94 7 57 161 1,05
215. LOŽNO SV.FLORJAN 0 62 4 3 69 1 70 3 7 81 1,17
216. LUČE 2 100 17 21 140 2 100 17 20 139 0,99
217. MOZIRJE 2 108 19 16 145 1 107 17 32 157 1,08
218. NAZARJE 8 122 17 68 215 9 134 21 79 243 1,13
219. OJSTRICA 4 103 1 3 111 4 109 8 8 129 1,16
220. PK RIFNIK               12 8 5 12 37 13 8 3 15 39 1,05
221. PK ROG. SLATINA   2 1 4 4 11 2 1 3 2 8 0,73
222. POLZELA 11 158 19 215 403 14 180 20 180 394 0,98
223. PREBOLD 1 92 16 44 153 1 107 9 43 160 1,05
224. PREVORJE 0 29 0 1 30 10 10 0,33
225. PRISTAVA 0 35 5 25 65 35 0 25 60 0,92
226. POŠTA IN TELEKOM CELJE 9 142 4 5 160 9 133 3 5 150 0,94
227. REČICA OB SAVINJI 8 77 9 75 169 8 83 17 79 187 1,11
228. SLIVNICA PRI CELJU 7 58 6 70 141 7 51 11 74 143 1,01
229. SLOGA-ROGATEC 1 62 5 20 88 2 51 6 25 84 0,95
230. SLOVENSKE KONJICE 13 285 24 134 456 13 275 20 179 487 1,07
231. SOLČAVA 7 23 6 5 41 6 23 7 4 40 0,98
232. SPIN 0 4 4
233. ŠEMPETER V SAVINJ. DOLINI 7 135 9 43 194 8 127 10 41 186 0,96
234. ŠENTJUR 3 95 10 70 11 189 5 122 12 62 201 1,06
235. ŠKALE-HRASTOVEC 1 104 13 33 151 1 103 11 25 140 0,93
236. ŠMARJE PRI JELŠAH 4 64 5 40 113 4 80 9 53 146 1,29
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237. ŠMARTNO OB PAKI 10 126 11 41 188 11 118 11 45 185 0,98
238. ŠPD LEVITACIJA novo
239. ŠOŠTANJ 14 182 23 78 297 15 222 23 88 348 1,17
240. TABOR 0 22 5 68 95 34 7 93 134 1,41
241. VELENJE 24 564 63 229 880 27 547 35 253 862 0,98
242. VINSKA GORA 7 76 16 48 147 7 95 17 44 163 1,11
243. VITANJE 2 55 14 20 91 2 61 11 12 86 0,95
244. VOJNIK 2 165 7 82 256 138 4 115 257 1,00
245. VRANSKO 7 50 17 45 119 6 70 20 46 142 1,19
246. VRELEC 6 98 7 6 117 11 97 7 5 120 1,03
247. ZABUKOVICA 13 183 36 110 342 13 203 31 130 377 1,10
248. ZREČE 10 194 15 93 312 10 192 17 110 329 1,05
249. ŽALEC 0 89 17 38 144 98 12 56 166 1,15
250. ŽELEZAR ŠTORE 0 83 2 3 88 72 2 22 96 1,09
251. ŽELEZNIČAR CELJE 1 64 7 53 125 1 69 4 55 129 1,03
252. ZAVOD ZZZV CELJE 12 231 11 12 266 19 263 15 15 312 1,17
253. ŽUSEM 0 35 3 4 42 0 49 7 2 58 1,38
SKUPAJ MDO PD SAVINJSKE 337 5726 697 2955 11 9726 371 5970 677 3152 0 10170 1,05

MDO PD ZASAVJA A B S+Š P+O OPP SK. A B S+Š P+O OPP SK.
254. BOHOR-SENOVO 3 146 41 61 251 3 169 38 63 273 1,09
255. BREŽICE 68 249 19 175 511 80 248 13 142 483 0,95
256. DOL PRI HRASTNIKU 2 86 9 80 177 2 90 8 81 181 1,02
257. HRASTNIK 6 123 2 70 201 5 113 3 56 177 0,88
258. KUM 5 180 8 12 205 5 192 9 17 223 1,09
259. LAŠKO 7 169 11 34 221 6 166 19 21 212 0,96
260. LISCA-SEVNICA KRŠKO 9 377 35 116 537 9 397 34 80 520 0,97
261. LITIJA 14 298 34 51 397 17 300 32 56 405 1,02
262. PK LAŠKO 0 2 2 5 9 3 4 25 32 3,56
263. POSAVSKI ALP. KLUB 2 46 9 13 70 3 50 11 22 86 1,23
264. DRUŠTVO PROSTI ČAS 1 3 4 10 18 2 4 10 16 0,89
265. RADEČE 2 149 15 59 225 2 160 14 57 233 1,04
266. RIMSKE TOPLICE 0 176 15 40 231 180 17 33 230 1,00
267. TRBOVLJE 6 99 14 74 193 5 92 15 82 194 1,01
268. VIDEM 4 162 9 16 191 3 137 7 11 158 0,83
269. ZAGORJE OB SAVI 10 305 29 74 418 11 274 24 67 376 0,90
SKUPAJ MDO PD ZASAVJA 139 2570 256 890 0 3.855 151 2573 252 823 0 3.799 0,99

SKUPAJ PZS 2.409 36.683 4.208 13.629 102 57.031 2.568 37.746 4.127 13.867 81 58.389 1,02
(ZAKLJUČENO Z ZAPOREDNO ŠTEVILKO 269 - eno društvo ni več član PZS)
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K točki 4:

POROČILO O DELU ČASTNEGA SODIŠČA PZS
Častno sodišče PZS deluje v skladu s Statutom PZS, Častnim kodeksom slovenskih planincev in Pravilnikom o delu Častnega sodišča 
pri PZS.

Častno sodišče v navedenem obdobju ni imelo nobene seje.

Častno sodišče je v mesecu decembru 2011 dobilo eno prijavo zaradi suma kršitve določil Častnega kodeksa slovenskih planincev s 
strani funkcionarja PZS, vendar je častno sodišče to obravnavalo v mesecu januarju 2012.

Pripravila:
Mija Damjan-Stegu,  Stanislav Simšič,
strokovna sodelavka ČS pri PZS  predsednik ČS pri PZS

K točki 4:

Zaradi zgodnje izvedbe letošnje Skupščine PZS sta poročili revizorja in Nadzornega odbora PZS še v izdelavi. Planinska društva ju 
bodo dobila najkasneje 14 dni pred Skupščino PZS.
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K točki 6:

PROGRAMI DELA ORGANOV PZS ZA LETO 2013
Splošni program dela 2013

Organiziranost:
•	 Spremljati uresničevanje avtonomnosti komisij PZS pri pripravi in izvajanju vsebine dela.
•	 V skladu z novim statutom pripraviti enotne pravilnike komisij in odborov, ki se ločijo v delu, ki določa specifična delovanja posa-

meznih komisij in odborov.
•	 Vključevanje v pripravo novih zakonov in drugih pravnih aktov, ki urejajo društveno delovanje in področje planinstva, že v začetni 

fazi, da lahko na tak način dosežemo čim večjo vključenost naših potreb. V skladu z možnosti prevzeti pobudo za vodenje tovrstnih 
postopkov.

•	 Redno sodelovanje s sorodnimi organizacijami in državnimi organi.
•	 Izvedba vsaj 15 sej predsedstva.
•	 Izvedba vsaj 4 sej upravnega odbora praviloma na različnih lokacijah z namenom spoznavanja različnih planinskih okolij.
•	 Izvedba redne letne skupščine, srečanja slovenskih planincev ter svečane podelitve najvišjih priznanj PZS.

Vsebina dela:
•	 Članarina in članstvo: izvedba promocijskih aktivnosti za povečanje članstva in za povečanje prepoznavnosti planinske članarine. 

Zaključiti projekt centralne evidence članstva ter priprava na uvedbo časovno premakljive članarine v letu 2014.
•	 120 letnica organiziranega planinstva v Sloveniji: priprava in izvedba več aktivnosti.
•	 Projekti: spodbujanje projektov in raziskav, ki izboljšujejo sedanje dejavnosti ali razvijajo nove kakovostne rešitve v planinstvu.
•	 Izvedba projektov Alpske konvencije na vseh ravneh planinske organizacije.
•	 Planinski športi in alpinizem: zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje in razvoj planinskih športov ter alpinizma, predvsem s 

podporo razvoju mladih športnikov oz. alpinistov.
•	 Prostovoljstvo: okrepiti pomen planinstva v sistemu prostovoljstva.
•	 Nepremičnine: vzpostavitev register nepremičnin na podlagi določb statuta, sprejem načrta upravljanja nepremičnin PZS ter izbor 

upravnika nepremičnin PZS. Urediti odnose pri upravljanju nepremičnin, kjer je PZS solastnik skupaj s PD.
•	 PD in MDO PD: zagotavljanje podpore PD in MDO PD pri izvajanju njihovih aktivnostih, inovativnostih in reševanju problemov 

s katerimi  se srečujejo v svojem okolju.
•	 Sedež PZS: preučiti možnosti za prenovo prostorov PZS ali za prestavitev sedeža PZS na drugo lokacijo, kjer bi bili možni primer-

nejši prostori.
•	 Odnosi z javnostmi: povečati prisotnost v internetnih in mobilnih medijih. Priprava krajših promocijskih filmov. Večja povezava 

tudi v ostalih medijih. Organizacija okroglih miz na aktualne teme delovanja planinske organizacije. Nadaljevanje izvajanja smernic 
PZS na področju planinskih medijev in obveščanja javnosti.

•	 Trženje: sodoben marketinški pristop z uveljavitvijo blagovne znamke PZS. Uvedba enotnega programa trženja različnih storitev 
(oglasni prostor v Planinskem vestniku, Obvestilih PZS, spletnih straneh, ostala promocijska gradiva) ter dejavnosti (tekmovalni 
športi, odprave, srečanja, planinska infrastruktura …). Trženje izdelkov preko enotne spletne trgovine in enotnega kataloga izdelkov. 
Ureditev planinske trgovine v prostorih PZS.

•	 Skupna nabava: za zainteresirana društva urediti možnost skupne nabave za potrebe društev (oskrbovanje in vzdrževanje planinskih 
koč, planinska oprema, material za urejanje planinskih poti, tiskarske storitve, informacijske rešitve …).

•	 Celostna grafična podoba PZS: zaključiti uvajanje na vseh organizacijskih nivojih PZS. 
•	 NAVEZA – informacijski sistem PZS: stalna nadgradnja in izboljševanje IT sistema NAVEZA, implementacija še zadnjih modulov 

ter povečevanje števila PD, vključenih v NAVEZO (posredovanje podatkov PD, oddajanje poročil društev, poročil za registracijo 
strokovnih kadrov PZS in drugih kadrov, evidence prostovoljskega dela, prijave na aktivnosti PZS, evidence planinskih priznanj 
…). Implementacija modula  za spremljanje realizacije sklepov vseh organov znotraj PZS.

•	 Mednarodna dejavnost:
•	 Izvajanje aktivnosti na mednarodnem področju z namenom promocije PZS v tujini, večjega prenosa znanja, izkušenj in dobrih 

praks ter posredovanje le‐teh na vse organizacijske nivoje planinske organizacije.
•	 Povečati sodelovanje v organih in projektih CAA, združenja planinskih zvez Alpskega loka.
•	 Aktivno sodelovanje pri reorganizaciji UIAA ter sodelovanje pri projektu EU planinski forum EU. 
•	 Redna udeležba imenovanih predstavnikov PZS na sejah matičnih organov mednarodnih organizacij (praviloma 1x letno, če 

je sestanek v Evropi).
•	 Zbiranje, prevajanje in objava uradnih gradiv s področja, kjer ima PZS interes in svojo dejavnost (protokoli, smernice, pripo-

ročila …) .
•	 Nadaljevanje aktivnega sodelovanja z zamejskimi planinskimi društvi in iskanje vsebinskih povezav s slovenskimi planinskimi 

društvi v tujini.
•	 Sodelovanje pri srečanju Treh dežel.
•	 Sistematično urediti delovanje slovenske šole za vodnike v Nepalu.

Bojan Rotovnik, predsednik PZS
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STROKOVNA SLUŽBA

Program dela strokovne službe je v zelo tesni povezani s programi vseh organov v Planinski zvezi Slovenije. Delo v strokovni službi se 
redno prilagaja izvedbi programov. Stalna naloge je nudenje administrativne podpore komisijam in odborom.  Ima pa strokovna služba 
stalne naloge za izboljšanje delovanja na različnih področjih: 
•	 S svojim delom se približati potrebam društev, jim nuditi servis in jih obveščati o aktivnostih. 
•	 Stalno iskati rešitve za odpravo nepotrebnih administrativnih ovir v poslovanju celotne organizacije. 
•	 Nadaljevati z izboljšavami informacijskega sistema in ga nadgrajevati, da bo delo v strokovni službi poenostavilo in zmanjšalo 

število potencialnih napak. 
•	 Na spletni portal NAVEZA dodati nove vsebine, ki bodo društvom olajšala delo in komuniciranje s člani.
•	 Zagotoviti stroškovno ugodno poslovanje na vseh področjih, zmanjšati materialne stroške poslovanja.
•	 Dvig nivoja strokovnosti na vseh področjih.
•	 Pripraviti kvalitetne promocijske akcije in najti nove prodajne kanale, da bo lahko Planinska založba ohranila ustrezno mesto na 

trgu planinskih edicij (zemljevidov, vodnikov in planinskega leposlovja).
•	 Povečanje prihodke od lastne dejavnosti.
•	 Aktivno in strokovno sodelovati pri pripravi gradiv za razpise na različnih področjih delovanja planinske organizacije. Preučiti 

možnosti prijave na nove razpise, ki jih sedaj še nismo izkoristili. 
•	 Pripraviti pilotne projekte v katerih bodo lahko sodelovala tudi planinske društva in jim nuditi podporo pri pripravi ustrezne 

razpisne dokumentacije. Povezati več planinskih društev, da bodo lahko sodelovala pri pridobitvi sredstev višje vrednosti. 
•	 Zagotoviti dodatne ugodnosti za člane PZS, razširiti seznam podjetij in dejavnosti, kjer lahko naši člani kupujejo s popusti. 

Matej Planko, generalni sekretar  PZS

KOMISIJA ZA ALPINIZEM

Komisija za alpinizem (KA) je strokovni koordinacijski organ PZS, ki pokriva področje alpinistične dejavnosti. KA sestavljajo načelnik 
(Miha Habjan) in člani komisije (Alen Marinovič, Rok Dečman, Jasna Pečjak in Matej Kladnik). Ima eno podkomisijo (Podkomisija za 
tekmovalno ledno plezanje). Glavne naloge KA so: izvajanje sklepov UO, izvajanje sklepov zbora načelnikov, usklajevanje in usmerja-
nje razvoja slovenskega alpinizma s poudarkom na vrhunskem alpinizmu, vodenje registra alpinističnih kolektivov in njihovih članov, 
pripravljanje in organiziranje različnih akcij z alpinistično vsebino, izvajanje različnih vrst alpinističnih usposabljanj ter podeljevanje 
nazivov strokovne usposobljenosti, predlaganje kandidatov za dosego statusa vrhunskega športnika s področja alpinizma, podeljevanje 
alpinističnih priznanj ter opravljanje drugih nalog s področja alpinistične dejavnosti in pomoč alpinističnim odsekom.

Osnovna predstavitev delovanja v načrtovanem letu
Komisija za alpinizem (KA) v 2013 načrtuje 5 rednih sej, po potrebi izredne ali dopisne seje ter en redni zbor načelnikov. Zbora načel-
nikov se udeležujejo načelniki vseh slovenskih alpinističnih kolektivov (odsekov, klubov, sekcij (preko 40)). Program dela alpinistične 
dejavnosti je ustaljen in zajema podporo najkvalitetnejšim akcijam v tujih gorstvih, podporo najkvalitetnejšim akcijam (vzponom) v 
domačih in tujih Alpah, programe kategoriziranih vrhunskih alpinistov, mladinsko reprezentanco (akcije), organizacijo taborov za 
mlade perspektivne alpiniste doma in v tujini, mednarodno sodelovanje, tekmovalno ledno plezanje, usposabljanje z vsemi tečaji, izpiti 
in seminarji, sodelovanje z alpinisti veterani, promocijo alpinizma širši  javnosti, tesno sodelovanje s KOTG, predsedstvom in službami 
PZS, s posameznimi alpinisti ter z zunanjimi sodelavci in organizacijami ter ostalo. Poleg ustaljenih programov je v planu tudi nekaj 
novih akcij in nekaj sprememb pri organizaciji in delovanju same KA.

Načrtovana usposabljanja
Naziv usposabljanja Termin in lokacija Št. udeležencev
Izpiti za alpiniste maj–september, Vršič, Vipava, Dolžanova soteska, slovenske Alpe 50
Izpiti za alpinistične inštruktorje februar–junij, Vršič, Vipava, Dolžanova soteska 15
Licenčni seminar za alpinistične inštruktorje–ledeniška tehnika marec, Vršič 50
Začetni alpinistični tečaj v zimskih razmerah marec, Zelenica 20
Začetni poletni alpinistični tečaj v kopni skali Julij, Kamniško sedlo 20
Izpopolnjevalni seminar za sodnike in postavljavce v tekmoval-
nem lednem plezanju

Za državne sodnike enodnevni seminar pred tekmovanjem v SPLP, za med-
narodne sodnike dvodnevni seminar pred tekmo svetovnega pokala 2–6

Načrtovane aktivnosti
Naziv aktivnosti Termin in lokacija Št. udeležencev Namen
Zbor alpinistov april 200–300 Neformalno srečanje in druženje alpinistov
Srečanje alpinistov veteranov oktober 30–40 Neformalno srečanje in druženje alpinistov veteranov
Zimski alpinistični tabor v slovenskih stenah februar 15 Plezanje v zimskih razmerah (mladi perspektivni alpinisti)
Poletni alpinistični tabor v slovenskih stenah avgust 15 Plezanje v kopni skali (mladi perspektivni alpinisti)

Načrtovane aktivnosti v tujini
Naziv aktivnosti Termin in lokacija Št. udeležencev Namen
Zimski tabor Chamonix marec, Chamonix 12 Plezanje mladih perspektivnih alpinistov v gorah nad Chamonix-jem
Poletni tabor–Alpe julij, Dolomiti 12 Plezanje mladih perspektivnih alpinistov v velikih dolomitskih stenah
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Mednarodno srečanje v Angliji maj, Anglija 2 Spoznavanje angleških sten in angleškega načina plezanja

Srečanje lednih plezalcev, Kandersteg januar, Kandersteg 4 Plezanje zaledenelih slapov v Švici, druženje z evropskimi lednimi ple-
zalci

Srečanje lednih plezalcev, Fournel januar, Fournel 4 Plezanje zaledenelih slapov v Franciji, druženje z evropskimi lednimi 
plezalci

Mednarodno srečanje–Valle Orco september, Valle Orco 2 Plezanje velikih granitnih sten
Tabor alpinističnih družin–Alpe avgust, Alpe Plezanje in druženje alpinističnih družin
Ženski alpinistični tabor julij, Alpe 15–20 Plezanje in druženje alpinistk različnih generacij

Pomembnejši projekti
Naziv projekta Namen Stanje

Priročnik Alpinistična šola Posodobiti in dopolniti alpinistični priročnik (»alpiročnik«). 
Alpinistična šola za namen usposabljanja alpinistov

za 2012 se planira uradna verzija alpiročnika na spletnih 
straneh (e- priročnik) in tiskane verzije Alpinistične šole.

Izmenjava s tujimi alpinisti Plezanje in druženje s tujimi alpinisti dogovarjanje in iskanje možnih držav za izmenjavo
Slovenska mladinska alpinistična 
reprezentanca – SMAR

Bolj usmerjena in načrtovana podpora mladih 
perspektivnih alpinistov

za 2012 je pripravljen celoten načrt aktivnosti in 
uradni začetek delovanja SMAR

Zbornik slovenski alpinizem 2012 Zajeti in zabeležiti vso pomembnejšo alpinistično 
aktivnost v preteklem letu, doma in v tujini v začetku leta 2013

Izbor najuspešnejših alpinistov v 2012 Promocija in ovrednotenje alpinističnih dosežkov v 
preteklem letu bo izvedeno v januarju 2013

Pomembnejše novosti
Naziv projekta Namen Stanje

Slovenska mladinska alpinistična reprezentanca––SMAR Uresničevanja programa SMAR in nadgraditev programa V 2012 bo reprezentanca v celoti začela 
z vsemi planiranimi aktivnostmi.

Delovanje Komisije za alpinizem Izboljšati in optimizirati delovanje KA. Dopolniti 
delovanje KA, kadrovsko in vsebinsko. Pripravljajo se načrti sprememb

Organizirati tematske »okrogle mize« Skupaj s slovenskimi alpinisti spregovoriti o aktualni 
problematiki alpinizma

Alpinistični razgledi Ponovno začeti izdajati Alpinistične razglede (vsaj v 
elektronski obliki), interno glasilo z alpinistično vsebino

Alpinistično smučanje Ponovno vrniti pomembno mesto alpinističnega 
smučanja v program aktivnosti KA

Zaključek
Glavna prioriteta delovanja in usmerjanja KA še vedno ostajajo tri aktivnosti:
•	 usposabljanje,
•	 vrhunski alpinizem ter 
•	 podpora mladih perspektivnih alpinistov.

Ob nedavnih, med alpinisti dobro sprejetih, spremembah pri načrtovanju ter izvajanju procesov usposabljanj, ostaja glavna skrb KA 
razvoj, usmeritev in dolgo(kratko)ročna vizija slovenskega vrhunskega alpinizma. Skupaj s KOTG in slovenskimi vrhunskimi alpinisti 
je nujna ugotovitev stanja, zlasti nezainteresiranost slovenskih alpinistov za odprave v najvišja gorstva sveta, nato pa sprejetje in izvajanje 
potrebnih ukrepov. KA mora v prihodnje vzpostaviti boljšo komunikacijo med KA in vrhunskimi alpinisti (stroko) ter načelniki odsekov 
in klubov. Brez sodelovanja verjetno ne bo optimalnih rezultatov. Poleg tega so nujne spremembe v vsebini, načinu in pri kadrih KA. 
Pretekli uspehi slovenskega alpinizma, ki so Slovenijo uvrstili med najmočnejše alpinistične dežele, so lahko dobra popotnica in usmeritev 
mladim alpinistom. Po drugi stani pa so lahko breme in dajejo lažno samozavest, ki se hitro lahko izgubi. Naslednjih nekaj let bo zelo 
pomembnih, da se bo slovenski alpinizem obdržal v stiku z alpinistično svetovno špico. Eden od ukrepov je tudi vzpostavitev Slovenske 
mladinske alpinistične reprezentance–SMAR, s katero bodo imeli mladi perspektivni alpinisti boljše pogoje za uresničevanje lastnih 
alpinističnih ciljev in vizij. Glede na splošno stanje v slovenski in evropski družbi se bo tudi alpinizem moral prilagoditi spremembam. 
To bo v prihodnje velik izziv tako za KA kot tudi za vse (predvsem vrhunske) alpiniste.

Miha Habjan, načelnik KA UO PZS

KOMISIJA ZA PLANINSKE POTI

Naloge komisije, poleg določenih v Statutu PZS ter Poslovniku UO PZS in Predsedstva UO PZS so:
•	 Pospešuje dejavnost na področju planinskih poti, s tem, da zagotavlja vsebinske in druge pogoje za delovanje,
•	 skrbi, da je vzdrževanje planinskih poti v skladu z Zakonom o planinskih poteh,splošnimi načeli varstva narave in stališči KVGN 

pri UO PZS,
•	 skrbi za usposabljanje markacistov,
•	  za sodobno,odgovorno in varno izvajanje aktivnosti,na planinskih poteh,
•	 skrbi za povezovanje znotraj komisij PZS ter sorodnimi organizacijami v Republiki Sloveniji in v tujini, v skladu z načeli mednaro-

dnega sodelovanja PZS,
•	 sklicuje Zbore markacistov, določi predlog dnevnega reda in sklepov ter gradivo za zbore,
•	 izvršuje sklepe Zbora markacistov, Skupščine PZS in UO PZS,
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•	 med dvema Zboroma markacistov opravlja tudi njegove naloge,
•	 vodi seznam markacistov in inštruktorjev markacistov,
•	 vodi seznam izdanih značk markacist PZS in diplom inštruktor markacist,
•	 vodi kataster planinskih poti,
•	 vodi seznam obhodnic (veznih, krožnih in točkovnih poti),
•	 izdaja značke in potrdila za prehojene: Slovensko planinsko pot, Razširjeno slovensko planinsko pot, Pot prijateljstva treh dežel in 

druge poti za katere se tako dogovori,
•	 pripravi predlog finančnega načrta za svoje področje ter ga pošlje Zboru markacistov in UO PZS,
•	 skrbi za smotrno uporabo finančnih sredstev,
•	 predlaga program usposabljanja markacistov in ga da v potrditev KUP,
•	 sprejema program delovnih akcij ter jih organizira in vodi,
•	 vodi in organizira tečaje, seminarje, predavanja in druge oblike usposabljanja in usposabljanja markacistov v skladu s svojim pro-

gramom in programom KUP,
•	 imenuje in razrešuje stalne podkomisije ter druga stalna ali občasna delovna telesa,
•	 opravlja druge zadeve v skladu s tem pravilnikom, Statutom PZS, sklepi Zbora markacistov, Skupščine PZS in UO PZS.

Stalne podkomisije so:
•	 podkomisija za tehnična vprašanja,
•	 podkomisija za usposabljanje in
•	 podkomisija za dokumentacijo.

Organ vodja in namestnik člani seje

UO KPP Igor Mlakar PD Tolm                   
Bogdan Seliger PD Horjul

Boštjan Gortnar PD Medvode, Peter Šilak PD Ptuj, Uroš 
Vidovič PD Ptuj, Tone Tomše PD Radovljica, Maks Kotnik PD 
Dravograd, Albin Žnidaršič PD Sežana, Jože Rovan PD LJ 
Matica

7 sej

Podkomisija za tehnična vprašanja Boštjan Gortnar PD Medvode             
Jože Rovan PD LJ Matica          

Stanko Gašparič, Florjan Nunčič, Gorazd Hace, Rudi Lanz, 
Lojze Pirnat, Tone Tomše, Igor Mlakar

3 seje                                                           
2 usklajevanji

podkomisija za dokumentacijo Bogdan Seliger PD Horjul

Boštjan Gortnar, Katarina Kotnik, Franci Pukl, Klemen 
Pukl, Boštjan Pleško, Jože Kamenšek, Milan Domitrovič, 
Albin Žnidarčič, Lado Kladnik, Samo Resnik, Primož Štucin, 
Mladen Živković, Aleš Mohar, Maksimiljan Kotnik, Jaka 
Kotnik, Marjan Mally, Peter Šilak, Jože Ružič, Marjan Malok, 
Jože Rovan

2 seji                                                            
5 usklajevanj

Podkomisija za usposabljanje Maks Kotnik PD Dravograd Še določi
3 seje                                                            
2 usklajevanji                                               
1 seminar 

Podkomisija za tehnična vprašanja
Izvedlo bi se 12 akcij in 5 intervencij v visokogorju in sredogorju trajale bi 55–60 dni, 100 markacistov (nekateri večkrat) okrog 4000 ur 
dela. Lesena varovanja (ograje, stopnice, lestve) v skupni dolžini 4000 m. Akcije v letu 2013 bi potekale ob pomoči helikopterjev SV, ki 
bi na določene mesta pripeljali tovor v 15 urah naleta.

Material,pripravljen za novo sezono:
VK350 300 kos | VK450 250 kos | VK700 50 kos | VK1000 50 kos  | VK1200 60 kos | OK450 200 kos | OK 550 50 kos | ESK 50 kos |                   
DSK 50 kos | LSK 50 kos | KLV 300 kos | JEKLENICA 800 M | KOLIČKI LES 800 kos 
Ostali drobni material: drogovi za usmerjevalne table – 70 kos, skrinjice za vpisne knjige – 70 kos

Nove usmerjevalne table:
število Sponzor oz. plačnik Kovinski drogovi Nosilci
Odvisno od plačnika Krka Novo mesto 5 10

200 FŠO v okviru razpisa za table 
(pol društvo, pol FŠO) 100 200

Prav tako se predvideva servisiranje strojev in nabava potrošnega material in opreme (svedri, ročno orodje, rezila) nabava novega orodja 
za uporabo predvsem pri eko sanacijah in utrjevanju poti.

Podkomisija za dokumentacijo
Dejavnost podkomisije v letu 2013:
•	 sledenje in evidentiranje polletne oddaje podatkov z strani urednikov na PZS,
•	 vnos in urejanje potekov planinskih poti v računalniški obliki,
•	 koncesijska pogodba za društva,
•	 urejanje mejnih odsekov poti med OPP,
•	 urejanje lastniških razmerij in skrbništev poti,
•	 snemanje potekov planinskih poti na terenu,
•	 urejanje spremljajočih podatkov planinskih poti in
•	 podporne aktivnosti za ta namen.



32

Dejavnost urejanja podatkov o planinskih poteh je stalna, s tem, da bodo glavna težišča sledeča:
•	 snemaje in urejanje potekov planinskih poti, še posebej na področjih, kjer poti še niso posnete, kar velja v glavni meri za visokogorje, 

ki ima relativno kratko letno sezono,
•	 urejanje podatkov o planinskih poteh z dopolnilnimi podatki od usmerjevalnih tabel naprej in njihove postavitve do podatkov o 

uporabljenih varovalnih napravah zahtevnih in zelo zahtevnih poti,
•	 sodelovanje pri pripravi planinskih zemljevidov,
•	  sprotno urejanje stanja potekov glede na spremembe v naravi zaradi posegov drugih ali vplivov narave,
•	  vnosi in urejanja poti izven državne meje za namene meddržavnega sodelovanja in za namen planinskih kart, ki segajo izven držav-

nega teritorija,
•	 usklajevanja in vodenje obravnav delovnih gradiv za planinske zemljevide.

Predvidoma bo sestava podkomisije nespremenjena.

V marcu 2013 bo usklajevalni seminar, tako, kot je vsako leto enkrat. Poleg pregleda opravljenega dela bodo obravnavane aktivnosti 
vezane na urejanje dokumentacije planinskih poti zaradi enotnega pristopa in spoznavanje novih lastnosti programov, ki jih uporabljajo. 
Zamenjava dotrajanih in zastarelih snemalnih naprav,ter posodobitev računalniške opreme.

Dejavnost podkomisije naj bi bila finančno krita iz sredstev na osnovi razpisov, delno na osnovi izvajanja sklepa UO PZS( od prodaje 
podatkov zunanjim naročnikom se prenese do 1.5 % prihodka od prodaje planinskih zemljevidov na stroškovno mesto KPP).
Glavni del bo kritje stroškov nabave nove opreme in kritje materialnih stroškov namenskega snemanja potekov planinskih poti ter 
programske opreme. 
         
Podkomisija za usposabljanje
Podkomisija za usposabljanje organizira in vodi tečaje, seminarje, predavanja ter druge oblike usposabljanja za markaciste ter pripravlja 
strokovno literaturo ter druge strokovne pripomočke.
Naziv usposabljanja Termin in lokacija Št. udeležencev
Tečaj za markaciste PZS maj – 4 dni, september – 4 dni; lokaciji določeni naknadno 25, 25; skupaj 50
Licenčno izpopolnjevanje maj, junij, avgust, september; lokacije določene naknadno 25, 25, 25, 25; skupaj 100
Zaključek tečaja za markaciste PZS–2012 maj, Nanos; september, Lisca 30, 30; skupaj 49
Usposabljanje za nove člane tehničnih ekip april, lokacija določena naknadno 15
Tečaj za motorno žago termin in lokacija določena naknadno 2 x 40
Tečaj za markaciste inštruktorje termin in lokacija določena naknadno 4
Usposabljanje za nove člane interventne tehnične ekipe termin in lokacija določena naknadno 10

Čezmejne povezave
Naziv aktivnosti Termin in lokacija Št. udeležencev in vodja Namen

Sestanek čezmejnih povezav z Italijo Posočje 15 komisija za pl. poti Izmenjava podatkov in skupno 
sodelovanje(akcije),povezave južne meje

Sestanek čezmejnih povezav z Avstrijo Gorenjska 15 Slovensko planinsko društvo 
SPD (Gorica, Trst, Celovec) Nadaljnje sodelovanje z že utrjenim načinom in širitev

Sestanek čezmejnih povezav BMU 5 Prenos znanja in pospešiti licenčno trženje uporabe 
Knafelčeve markacije

Sestanek čezmejnih povezav Hrvaška 5 Začrtati meje sodelovanje in pospešiti licenčno trženje 
uporabe Knafelčeve markacije

DELO V ODBORIH ZA PLANINSKE POTI V MDO
Zaradi bolj usklajenega dela na terenu so v okviru MDO PD-jev ustanovljeni Odbori za planinske poti. Na vsakoletnih srečanjih se zbrani 
markacisti pomenijo o vseh problemih, ki se pojavljajo pri vzdrževanju planinskih poti in si izmenjajo izkušnje.

SREČANJE ODBOROV ZA PLANINSKE POTI v letu 2013
ODBOR ZA PLANINSKE POTI/vodja DATUM KRAJ
SAVINJSKA januar–marec 2013 SAVINJSKA
NOTRANJSKA januar–marec 2013 NOTRANJSKA
GORENJSKA januar–marec 2013 GORENJSKA
PRIMORSKO-NOTRANJSKA januar–marec 2013 PRIMORSKO-NOTRANJSKA 
POSOŠKA januar–marec 2013 POSOŠKA
POMURSKA januar–marec 2013 POMURSKA
PODRAVSKA januar–marec 2013 PODRAVSKA
KOROŠKA januar–marec 2013 KOROŠKA
DOLENJSKA januar–marec 2013 DOLENJSKA
LJUBLJANSKA januar–marec 2013 LJUBLJANSKA
ZASAVSKO-POSAVSKA/ januar–marec 2013 ZASAVSKO-POSAVSKA/
KAMNIŠKO–BISTRIŠKI januar–marec 2013 KAMNIŠKO–BISTRIŠKI

Delo na planinskih poteh po posameznih OPP v MDO PD: vsak OPP v MDO PD organizira vsaj 1-2 skupni akciji dela na poteh.
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PROJEKTI
Naziv projekta Namen Stanje
Krkine poti Pospeševanja zdravega življenja in rekreacije v naravi. Nadaljevanje in izpolnjevanje pogodbe do izteka
Planinska karta paket planinskih poti v sodelovanju s Planinsko založbo v pripravi
Predstavitve na sejmih predstavitev dela markacistov celo leto
Brošura Markacist predstavitev markiranja v pripravi

Igor Mlakar, načelnik KPP UO PZS

KOMISIJA ZA ŠPORTNO PLEZANJE

Splošna predstavitev in temeljni namen delovanja
Komisija za športno plezanje je stalna komisija, ki v okviru PZS skrbi za športno plezanje v Sloveniji. Zastopa interese in usklajuje delo 
odsekov, društev oz. klubov, ki gojijo športno plezanje. Med najpomembnejšimi nalogami so vodenje registra ŠPO in članstva (tekmo-
valci, inštruktorji, trenerji, sodniki, postavljavci smeri idr.), usposabljanje strokovnega kadra, organizacija domačih in mednarodnih 
tekmovanj v športnem plezanju, skrb za državne reprezentance, kategorizacija športnikov, skrb za urejanje plezališč, skrb za varstvo 
narave, sodelovanje z drugimi državnimi in mednarodnimi organizacijami in zvezami.

Seznam vodstva
Načelnik: Borut Kavzar
Člani: Urh Čehovin, Simon Margon, Mira Pirc, Blaž Rant, Albin Simonič, Aleksander Stopinšek in Valerija Gros.

Seznam odborov
Komisija, sodniški zbor, koordinatorji: prvenstvo osnovnih in srednjih šol, opremljanje slovenskih plezališč, vodje usposabljanj: izpiti 
športni plezalci, seminar in izpiti za inštruktorje športnega plezanja 1 in 2, licenčni seminarji.

Podatki o številu vključenih odsekov: Okoli 45
osnovna predstavitev delovanja v načrtovanem letu za organ in za podrejene organe
Plan in opis dela termin
Organizacija
•	 registracija klubov
•	 urejanje spletne strani
•	 sodelovanje FŠ in MŠŠ
•	 sodelovanje mednarodna zveza IFSC
•	 priprava razpisov za vse dejavnosti
•	 kategorizacija

Celo leto

Državno prvenstvo Republike Slovenije za vse kategorije
•	 izdaja tekmovalnih licenc
•	 izvedba tekem po programu 

20. maj–2. december

Članska in mladinska reprezentanca
•	 nastopi obeh ekip po programu
•	 treningi obeh ekip po programu

Celo leto

Šolska športna tekmovanja
•	 izvedba prvenstva OŠ 14. april

Urejanje in opremljanje slovenskih plezališč
•	 razpis za opremo
•	 opremljanje po programu

Celo leto

Strokovno izobraževanje
•	 Izpiti za športne plezalce 1
•	 seminar in izpiti za inštruktorje športnega plezanja 1
•	 licenčni seminar za inštruktorje športnega plezanja 1
•	 licenčni seminar za sodnike 

Celo leto v skladu z razpisi

Razglasitev najuspešnejših športnikov za 2012 januar 2013
Svetovni pokal Log-Dragomer: balvani 21.–22. april
Svetovni pokal Kranj: težavnost, finale 17.–18. november
Evropski mladinski pokal Kranj: težavnost, finale 24.–25. november
Varstvo narave Celo leto
Plezalna stena Kranj
•	 upravljanje v skladu s pogodbo
•	 vadba klubov in zunanjih najemnikov
•	 izvedba vseh vrst treningov reprezentanc
•	 izvedba seminarjev in izpitov za vse profile strokovnih delavcev

Celo leto

Načrtovana usposabljanja (tečaji, seminarji, izpopolnjevanja, šole)
Izpiti za športne plezalce Termin in lokacija Št. udeležencev
seminar in izpiti za inštruktorje športnega plezanja 1 21.–22. januar in 16.–17. februar, Kranj 105
licenčni seminar za inštruktorje športnega plezanja 1 3. februar–začetek aprila, Kranj, Ljubljana, Dolžanova soteska 45
Licenčni seminar za sodnike 12. februar, Kranj 25
Licenčni seminar za sodnike marec, Ljubljana 25
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Načrtovane aktivnosti (srečanja, tekmovanja, tabori …)
Naziv aktivnosti Termin in lokacija Št. udeležencev in vodja Namen

Izvedba DP v težavnosti in balvanih 20. maj–2. december, po Sloveniji tekmovanja v 3 kategorijah, vodja: 
Tomo Česen Nacionalni sistem tekmovanja

Prvenstvo srednjih šol 25.–26. januar, Ljubljana-Šentvid 160, vodja: Andrej Kokalj Promocija športnega plezanja v 
srednjih šolah

Prvenstvo Osnovnih šol 14. april, Kranj 250, vodja: Albin Simonič Promocija športnega plezanja v 
Osnovnih šolah

Svetovni pokal težavnost in balvani celo leto po koledarju mednarodne 
zveze IFSC

članska reprezentanca, vodja: Simon 
Margon Udeležba na svetovnem pokalu

Svetovno prvenstvo vse discipline 12.–16. september, Pariz članska reprezentanca, vodja: Simon 
Margon Udeležba na evropskem prvenstvu

Evropski mladinski pokal celo leto mladinska reprezentanca, vodja: 
Borut Kavzar

Udeležba na evropskem mladinskem 
pokalu

Svetovno mladinsko prvenstvo 29. avgust–2. september, Singapore mladinska reprezentanca, vodja: 
Borut Kavzar

Udeležba na svetovnem mladinskem 
prvenstvu:

Razglasitev najuspešnejših športnih 
plezalcev za leto 2012 januar 2013, Domžale vodja: Tomo Česen Promocija športnega plezanja

Pomembnejši projekti
Naziv projekta Namen Stanje

Projekt opremljanja slovenskih plezališč opremljanje novih smeri in preopremljanje starih v 
vseh slovenskih plezališčih

Projekt teče že vse od leta 2000 in bo predvidoma tekel 
še kar nekaj časa – do leta 2013 imamo sredstva s strani 
Fundacije za šport zagotovljena.

Svetovni pokal Log-Dragomer – balvani  domača tekma svetovnega pokala 21.–22. april
Svetovni pokal Kranj – težavnost domača tekma svetovnega pokala 17.–18. november
Evropski mladinski pokal Kranj –težavnost domača tekma evropskega mladinskega pokala 24.–25. november
Zaključek državnega prvenstva Kranj zaključek v obeh disciplinah za vse kategorije 30. november–2. december

Tomo Česen, strokovni sodelavec     Borut Kavzar, načelnik KŠP UO PZS

KOMISIJA ZA VARSTVO GORSKE NARAVE

Komisija je strokovni organ upravnega odbora Planinske zveze Slovenije, ki zastopa interese planinske organizacije in dejavnosti na 
področju varovanja gorske narave.
Komisija usmerja, usklajuje in pospešuje dejavnosti na področju varovanja gorske narave. Deluje po določilih Statuta PZS, Poslovnika 
UO PZS in Predsedstva UO PZS, Pravilnika o računovodstvu, Vodil za delo PZS in PD ter Častnega kodeksa slovenskih planincev.

PREGLEDNICA: sestava in dejavnost KVGN 
Organ vodja in namestnik Člani seje

KVGN PZS Janez Bizjak, PD Dovje Mojstrana; Dr. 
Milan Naprudnik, PD Ljubljana Matica

Marta Bašelj, PD Škofja Loka; Irena Brložnik, PD Velenje; 
Darko Lorenčič, PD Paloma; Simona Zorko, PD Krim; 
Marjeta Keršič Svetel, PD RTV Ljubljana

4–5 sej

Podkomisija za izobraževanje Marjeta Keršič Svetel, PD RTV Ljubljana Marta Bašelj, PD Škofja Loka; Simona Zorko, PD Krim; Irena 
Brložnik, PD Velenje

Koordinator za sodelovanje z Odbori 
za varstvo gorske narave pri MDO 
PD-jih.

Darko Lorenčič, PD Paloma

PREGLEDNICA: celoletne aktivnosti
Aktivnosti
Ažurno spremljanje stanja in posegov v gorski prostor ter informiranje javnosti o nedovoljenih posegih.
Priprava strokovnih stališč do načrtovanja različnih dejavnosti in prostorskih posegov v gorsko naravo.
Priprava strokovnih predlogov, pripomb in dopolnitev novih zakonov, katerih izvajanje vpliva na stanje narave v gorskem svetu.
Priprava novih vsebin za tečaje VGN in vključevanje področja varstva gorske narave v vse programe usposabljanj PZS.
Sodelovanje in povezovanje KVGN z odbori VGN pri MDO PD.
Sodelovanje v mednarodni komisiji za varstvo gorske narave KONSAR pri CAA.

PREGLEDNICA: Posamezne aktivnosti
Naziv aktivnosti Termin in lokacija Namen

Zbor KVGN november 2013, lokacija še 
ni določena

Srečanje aktivnih VGN in Gorskih stražarjev, obravnava poročil. Sprejem plana 
dela in seznanjanje z aktualno naravovarstveno problematiko

Skupna akcija VGN in markacistov še ni določeno Čiščenje in vzdrževanje planinskih poti
Ureditev ustreznega statusa VGN začetek 2012, konec 2013 Drugačno vrednotenje in pristojnosti VGN
Sodelovanje VGN pri vseslovenski akciji 
Očistimo Slovenijo celo leto Aktivno sodelovanje pri pripravi in izvedbi največje prostovoljske akcije v 

Sloveniji
Strokovna ekskurzija KVGN v zavarovano 
območje še ni določeno Ogled in seznanitev z dobrimi praksami posameznega zavarovanega območja
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Priprava kodeksa Vrednotenje gora in 
posegi v gorski svet začetek 2012, konec 2013 vizija, cilji, usmeritve

Priprava ocene stanja planinskih koč z 
vidika onesnaževanja gorske narave začetek 2012, konec 2013 Ocena stanja glede: čiščenje odpadnih voda, smeti in odpadki, prometna 

obremenitev itd.

PREGLEDNICA: načrtovana usposabljanja KVGN v letu 2013
Naziv usposabljanja Termin in lokacija Št. udeležencev
Tečaj za VGN 3 vikendi, termin in lokacija še nista določena 20-25
Licenčni seminar za VGN Enodnevni seminar, termin in lokacija še nista določena 20-25

Klemen Petek, strokovni sodelavec KVGN                                             Janez Bizjak, načelnik KVGN UO PZS

MLADINSKA KOMISIJA

Mladinska komisija skrbi za najmlajšo populacijo ljubiteljev planin. Svoje aktivnosti ima razporejene na številnih področjih, od orien-
tacije, usposabljanja za mlade in dela z mladimi, družabnosti, in še bi lahko naštevali … Sodelujemo na različnih projektih znotraj in 
zunaj meja Slovenije. Smo stalni član YC UIAA, sodelujemo pa tudi s prostovoljnimi organizacijami v Sloveniji. Mladinska komisija ima 
v skrbništvu Planinsko učno središče Bavšica.

Vodstvo in upravni odbor Mladinske komisije: v letu 2012 dosedanjemu predsedstvu in upravnemu odboru poteče mandat. Novo vodstvo 
in upravni odbor bosta izvoljena na zboru MO 2012

Seznam odborov:
•	 Odbor za mednarodno sodelovanje,
•	 Odbor za orientacijo,
•	 Založniški odbor,
•	 Odbor za vzgojo in izobraževanje,
•	 Odbor za mentorje planinskih skupin in
•	 Programski svet PUS Bavšica.

Število mladinskih odsekov: 128

Mladinska komisija bo v letu 2013 delovala na vseh dosedanjih področjih. Trudili se bomo navezati čim več stikov, uspeti na čim večjih 
razpisih in tako postati čim bolj samostojni.

Načrtovana usposabljanja:
Naziv usposabljanja Termin in lokacija Št. udeležencev
Seminar orientacije 26. 9.–29. 9. 2013, Menina 15
Seminar za organizatorje in traserje POT 25. 10.–27. 10. 2013, Koča na Kopitniku 20
Izpopolnjevanje za vaditelje orientacije 12. 10.–13. 10. 2013, Andrejev dom na Slemenu 20
Seminar družabnosti v gorah 3. 5.–5. 5. 2013, PUS Bavšica 20
Usposabljanje za mentorja planinskih skupin 28. 7.–4. 8 .2013, PUS Bavšica 25
Izpopolnjevanje za mentorje planinskih skupin 14. 9.–15. 9. 2013, PUS Bavšica 25
Neformalno izobraževanje za mladinskega voditelja 20. 7.–28. 7. 2013, PUS Bavšica 25
Mala šola planinstva v zimskih razmerah 22. 2.–24. 2. 2013, Velika Planina 20

Načrtovane aktivnosti:
Naziv aktivnosti Termin in lokacija Št udeležencev Namen
Tekmovanje Mladina in gore Regijska: novembra; Državno: januarja 380 Tekmovanje v planinskem znanju
SPOT maj 2013, naknadno 300 Tekmovanje najboljših v orientaciji
POT celo leto, cela Slovenija 500 Regijska aktivnost v orientaciji
Eksponent (3 tekmovanja) naknadno 100 Popestritev orientacije

Posvet za vodje taborov naknadno 20 Vodje taborov seznaniti o stvareh, ki so pomembne za 
dobro izvedbo tabora

Srečanje mladinskih voditeljev september 2013 30 Povezovanje in družabnost v gorah
Nagradni tabor za zmagovalce SPOT in 
MIG in ekološki tabor julij 2013, PUS Bavšica 25 Tabor za najboljše tekmovalce, s povezavo z 

ekološkim taborom
Nagradna slovesnost za zlati znak maj 2013, naknadno 40 Nagradni izlet za mlade planince
Zbor MO november 2013, Ig 200 Zbor predstavnikov mladinskih odsekov 

Načrtovane aktivnosti v tujini
Naziv aktivnosti Termin in lokacija Št. udeležencev Namen
Udeležba na seji YC UIAA naknadno 4 Povezava z drugimi organizacijami
Projekt z zamejskimi Slovenci poletje 2013, naknadno 25 Povezava planincev zamejcev z matično zvezo
Srečanje treh dežel naknadno 1
Mednarodni tabor avgust 2013, naknadno 40 Mednarodna aktivnost
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Pomembnejši projekti:
Naziv projekta namen Stanje
Taborni prostor MK PZS možnost najema za planinske tabore realizacija prvih taborov
Novi pravilnik MK PZS uskladitev z novim statutom sprejetje na zboru MO
Razvojna skupina za programa Ciciban in Mladi planinec nadaljevanje razvoja programov v fazi realizacije

Pomembnejše novosti:
Naziv projekta Namen Stanje 
Včlanitev v Mladinski svet Slovenije Večja povezanost z drugimi organizacijami, ugodnejša usposabljanja Realizacija

Zaključek:
V letu 2013 bo mladinska komisija organizirala nekaj novosti, ki so predvsem v povezovanju z mladimi v tujini. Povezali se bomo z 
zamejci in skupaj s planinskimi društvi, ki delujejo ob meji, naredili skupen projekt, ki bi povezal mlade planince. V uporabo bomo dali 
prvi taborni prostor, ki bo namenjen planinskim društvom; na njem pa se bo postopoma urejala tudi infrastruktura (Wc-ji, tuši …).
Poleg novosti pa bo mladinska komisija izvajala stalne akcije, ki sedaj uspešno delujejo.

Rok Kovšca, predsednik MK UO PZS

VODNIŠKA KOMISIJA

V letu 2013 je osnovna naloga Vodniške komisije in njenih dveh podkomisij–za usposabljanje ter kategorizacijo in registracijo–izvaja-
nje tečajev in izpopolnjevanj ter skrb za ažurno vodenje evidenc vodnikov PZS.

Ena od pomembnih nalog PU VK PZS je usklajevanje gradiv za naslednji ciklus izpopolnjevanj vodnikov PZS v obdobju od l. 2014 do 
l. 2017. V tem letu naj bi se končala tudi obnova testov za tečaje. Nadaljevati z enotnim usklajevanjem inštruktorjev. IPV naj bi imeli 
tudi v tem letu svoje usklajevanje. Povezovanje med komisijami znotraj PZS, predvsem z mladinsko, nas še vedno ne razveseljuje. V tej 
smeri je treba še krepiti sodelovanje.

Komisija za turno kolesarstvo nas že z aktivnostmi, ki se navezujejo na pohodništvo, vabi k tesnejšemu povezovanju. Prav tako komi-
sija za pota in ne nazadnje tudi komisija za alpinizem. Kot nosilci varnega in strokovnega vodenja pri gibanju v gorah pa se moramo 
odločneje vključiti v preventivno dejavnost, ki skrbi za varnost obiskovalcev slovenskih gora.

Neizpodbitno pa je tudi dejstvo, da smo vodniki PZS še vedno premalo prepoznavni. Torej se moramo v letu 2013 še odločneje vklju-
čevati v »planinsko dogajanje«, poskrbeti je treba za stalno in izčrpno informiranje javnosti v medijih. Tekoče spremljanje problema-
tike in hitro reševanje. Še naprej bomo skrbeli za podelitev priznanj.

Plan izpopolnjevanj vodnikov PZS v letu 2013 (datumi in kraji bodo določeni naknadno)
Zap. Št. USPOSABLJANJE IZVAJALEC
1. Izpopolnjevanje v snežnih razmerah PU VK PZS
2. Izpopolnjevanje v snežnih razmerah PU VK PZS
3. Izpopolnjevanje v snežnih razmerah PU VK PZS
4. Izpopolnjevanje v snežnih razmerah PU VK PZS
5. Izpopolnjevanje v kopnih razmerah MDO PD LJUBLJANA
6. Izpopolnjevanje v kopnih razmerah MDO PD DOLENJSKE IN BELE KRAJINE
7. Izpopolnjevanje v kopnih razmerah MDO PD GORENJSKE
8. Izpopolnjevanje v kopnih razmerah MDO PD KOROŠKA
9. Izpopolnjevanje v kopnih razmerah MDO PD KOROŠKA
10. Izpopolnjevanje v kopnih razmerah MDO PD PODRAVJA
11. Izpopolnjevanje v kopnih razmerah MDO PD PODRAVJA
12. Izpopolnjevanje v kopnih razmerah MDO PD SAVINJSKE
13. Izpopolnjevanje v kopnih razmerah MDO PD SAVINJSKE
14. Izpopolnjevanje v kopnih razmerah MDO PD PRIMORSKO-NOTRANJSKE
15. Izpopolnjevanje v kopnih razmerah MDO PD ZASAVJE
16. Izpopolnjevanje v kopnih razmerah MDO PD NOTRANJSKE
17. Izpopolnjevanje v kopnih razmerah MDO PD PODRAVJE
18. Izpopolnjevanje v kopnih razmerah PU VK PZS
19. Izpopolnjevanje v kopnih razmerah PU VK PZS
20. Izpopolnjevanje v kopnih razmerah PU VK PZS

Plan usposabljanj za vodnike PZS v letu 2013 datumi in kraji bodo določeni naknadno
Zap. Št. USPOSABLJANJE IZVAJALEC
1. Sprejemni izpit in preizkusna tura za pridobitev A kategorije na deljenem tečaju v letu 2011 in ostali PU VK PZS
2. Tečaj za A kategorijo PU VK PZS
3. Sprejemni izpit in preizkusna tura za pridobitev A kategorije PU VK PZS
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4. Sprejemni izpit in preizkusna tura za pridobitev A kategorije PU VK PZS
5. Tečaj za A kategorijo, 1. skupina PU VK PZS
6. Tečaj za A kategorijo, 2. skupina PU VK PZS
7. Tečaj za B kategorijo, 1. skupina PU VK PZS
8. Tečaj za B kategorijo, 2. skupina PU VK PZS
9. Tečaj za C kategorijo, 1. skupina PU VK PZS
10. Tečaj za D kategorijo, 1. skupina PU VK PZS
11. Tečaj za D kategorijo, 2. skupina PU VK PZS
12. Tečaj za G kategorijo, 1. skupina PU VK PZS
13. Tečaj za E kategorijo, 1. skupina PU VK PZS
14. Tečaj za H kategorijo, 1. skupina PU VK PZS
15. Tečaj za IPV PU VK PZS
16. Tečaj za prehod mentorjev PS v sistem vodništva PU VK PZS

Franc Gričar, načelnik VK UO PZS

GOSPODARSKA KOMISIJA

Gospodarska komisija (GK) obravnava vprašanja s področja gospodarjenja in upravljanja planinskih objektov. Usklajuje normative 
za gradnjo, predelavo, obnovo, vzdrževanje in označevanje planinskih zgradb, obvešča upravljavce planinskih koč in koordinira izo-
braževanje osebja, ki dela v planinskih kočah. GK bo v letu 2013 večje projekte izvajala v okviru projektnih skupin.
 
PREGLEDNICA: sestava in dejavnost GK PZS
Organ vodja člani seje

GK PZS Aleš Glavnik, PD Maribor Matica
Drago Dretnik, PD Mežica; Janez Kratnar, PD Ljubljana Matica; Janez Bizjak, PD Dovje Mojstrana;
Dragica Andrejc, PD RPD Dolga pot Dravograd; Miro Pogačar, PD Radovljica; Janez Omahen, PD 
Grosuplje; Manja Rajh, PD Celje Matica; Aleš Jenko, PD Ljubljana Matica; Jože Bobovnik, PD Fram

4-5 sej

PREGLEDNICA: najpomembnejši projekti
Projekti
Izvajanje projekta za pridobitev znaka »Okolju prijazna koča«
Nadaljevanje projekta »Družinam prijazna koča«
Pričetek projekta«Takšnega okusa so planine«
Izvedba »info ture« za oskrbnike/najemnike koč na izbranem območju
Izvedba redne letne konference o planinskem gospodarstvu
Oskrbovanje planinskih postojank s konji
Priprava meril za gradnjo čistilnih naprav od projektne dokumentacije do pridobitve ustreznih dovoljenj. 
Razgovori na pristojnih ministrstvih glede priprave razpisov za sofinanciranje gradenj čistilnih naprav in ekoloških sanacij planinskih koč in sodelovanje pri 
pripravi razpisov
Ustanovitev posebne svetovalne–projektne pisarne, kjer bodo posamezna planinska društva lahko dobila potrebne informacije in navodila glede gradenj 
čistilnih naprav in ekoloških obnov planinskih koč.
Formiranje Gospodarskega sklada za obnovo koč in poti

PREGLEDNICA: Preostale aktivnosti GK
Aktivnost
Priprava predloga cen za leto 2013 in spremljanje upoštevanja cen in popustov v planinskih kočah
Priprava usposabljanj za oskrbnike koč v letu 2012
Razpis za izbor enega slovenskega oskrbnika za obisk seminarja DAV v letu 2013
Evidentiranje in reševanje odprtih ZK vprašanj med PZS in raznimi PD
Mreženje koč, skupni marketing koč, nadaljevanje projekta
Poenotenje standardov glede ponudbe na kočah (hrana, namestitev ...)
Skrb in kontrola nad posegi v gorski prostor
Svetovanje z vidika arhitekturne stroke pri kontroli nad vsemi prostorskimi posegi v gorskem svetu in arhitekturni nadzor
Sodelovanje predstavnika GK PZS v Komisiji za koče in poti CAA

                                   Aleš Glavnik, načelnik GK UO PZS 

KOMISIJA ZA ODPRAVE V TUJA GORSTVA

Komisija za odprave v tuja gorstva (KOTG) je strokovni koordinacijski organ PZS, ki pokriva področje odprav v tuja gorstva. Vsa njena 
dejavnost je usmerjena v organizacijo in pomoč reprezentančnim himalajskim odpravam ter taborom za perspektivne alpiniste v tuja 
gorstva. V povezavi s tem skrbi tudi za spremljajočo se dejavnost v smislu promocije slovenskega vrhunskega odpravarstva (himalajiz-
ma, andizma) v svetu, pridobivanja sponzorjev, sodelovanja s tujimi gorniškimi organizacijami, spremljajočimi kulturnimi dogodki 
povezanimi z gorami in alpinizmom in Slovensko šolo v Nepalu s pomočjo katere pomaga pri usposabljanju Nepalcev za varno plezanje 
na visokih višinah in to uspešno že od leta 1979.
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KOTG sestavljajo načelnik in člani, tesno pa sodeluje tudi s Komisijo za alpinizem in pomaga pri usmerjanju mladih, prihajajočih kadrov 
v smeri proti vrhunskemu alpinizmu.

Osnovna predstavitev delovanja v načrtovanem letu
Kot vsako leto doslej, bo KOTG podprla odprave v tuja gorstva glede na smernice v svetovnem alpinizmu in organizirala člansko odpravo 
v Himalajo, kar je primarnega pomena. Poleg odpravarskega dela bo poskrbela še za vso spremljajočo dejavnost.

Načrtovana usposabljanja
Za usposabljanja je zadolžena Komisija za alpinizem. KOTG svojih usposabljanj ne pozna, saj sodeluje izključno z vrhunskimi alpinisti. 
Usposabljanje tako poteka neposredno preko odprav, kjer si predvsem mladi, perspektivni alpinisti pridobivajo dodatne izkušnje. KOTG 
poskrbi, da je vodja vsake takšne odprave (mladih in perspektivnih), nekdo z bogatimi alpinističnimi izkušnjami in dober pedagog.

Načrtovane aktivnosti 
Naziv aktivnosti Termin in lokacija Št. udeležencev Namen

Slovenski planinski muzej Za Slovenski planinski muzej bomo priskrbeli nekaj materiala iz Nepala in 
pomagali pri ureditvi dela razstave z alpinistično tematiko.

Načrtovane aktivnosti v tujini
Naziv aktivnosti Termin in lokacija Št. udeležencev Namen
Članska reprezentančna odprava jesen 2013 10 + zdravnik Po prvenstveni smeri na vsaj enega od vrhov nad 7000 m v Himalaji.

Mednarodna odprava za 
perspektivne Himalajce pomlad 2013 9 + zdravnik

Na enega od vrhov okrog 7000 m, po možnosti v okviru mednarodnega 
tabora v sodelovanju z Indian Mountaineering Association oz. Nepal 
Mountaineering Association.

Šola Nepal junij 2013 2 + zdravnik

Financiranje udeležbe najmanj treh inštruktorjev pri vzgoji nepalskih 
vodnikov ter v okviru možnosti udeležba enega ali dveh Nepalcev na 
alpinističnih tečajih v Sloveniji. Tesno sodelovanje z UIAA in sledenju 
smernicam za čimprejšnjo včlanitev NMA v UIAA.

Muzej Nepal pomlad in jesen 2013 Dopolnitev slovenskega dela v Mednarodnem gorskem muzeju v Nepalu v 
sodelovanju in strokovni podpori Slovenskega planinskega muzeja.

Pomoč posameznim navezam in 
alpinistom

Za vrhunske cilje v Himalaji, kadar nastopajo sami ali v sestavi drugih, tudi 
mednarodnih odprav. Za ta del bo razpis v decembru 2012. Večina pomoči 
oz. prispevek je namenjen zavarovanju članov odprave in pošiljanju karga.

Mednarodni stiki Udeležba na res pomembnih mednarodnih srečanjih, izmenjava literature in 
druge dokumentacije.

Pomembnejši projekti
Naziv projekta Namen Stanje

Obnova Slovenske šole v Nepalu, 
Manang

Pomoč pri obnovi Slovenske šole v Nepalu. Za ta del financiranja oz. 
pomoči se bomo prijavili na razpis Ministrstva za zunanje zadeve, ki 
je bil objavljen v mesecu februarju 2012.

Projektna dokumentacija je pripravljena, ravno 
tako idejna zasnova.

Matjaž Šerkezi, strokovni sodelavec                                                        Tone Škarja, načelnik KOTG UO PZS

KOMISIJA ZA TURNO KOLESARSTVO

Splošna predstavitev in temeljni namen delovanja Komisije za turno kolesarstvo
Komisija za turno kolesarstvo UO PZS (KTK) skrbi za razvoj turnega kolesarstva v okvirih PZS, z dvema osnovnima nalogama:
•	 usmerjanjem dejavnosti turnih kolesarjev (TK) v PD s poudarkom na varstvu narave in
•	 usposabljanju turnih kolesarjev in turnokolesarskih vodnikov.

V PD so turni kolesarji organizirani na dva načina:
•	 v turnokolesarskih odsekih ali
•	 v okviru dejavnosti vodniških odsekov,

odločajo se za tisto obliko, ki bolj ustreza razmeram v posameznem društvu.

Komisija deluje v osnovni sestavi, v dveh podkomisijah (za izobraževanje in za promocijsko dejavnost) in prek oblikovanja projektnih skupin.
Komisijo vodi načelnik Jože Rovan, člani komisije so Mirjan Bernetič, Tomaž Lampelj, Janja Majhenc, Marjan Pučnik, Franci Razpet, Igor 
Rozman, Peter Šilak, Danilo Škerbinek in Aldo Zubin.

Osnovna predstavitev delovanja KTK v letu 2013
•	 usposabljanje za turnokolesarske vodnike I in II ,
•	 usposabljanje za inštruktorje turnega kolesarstva PZS, 2. del, kolesarske vsebine,
•	 sodelovanje s FŠ pri izvedbi izbirnega predmeta Turno kolesarstvo,
•	 turnokolesarski tabor,
•	 organizacija spomladanske in jesenske kolesarske ture KTK,
•	 organizacija Kramp ture, tradicionalne skupne delovne akcije turnih kolesarjev in markacistov na planinskih poteh,
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•	 zbor turnih kolesarjev PZS,
•	 priprava učnih gradiv in elektronskih predstavitev za izobraževalno dejavnost, priprava turnokolesarskega učbenika (drugo leto 

triletnega projekta 2012-2014)
•	 promocija turnega kolesarstva v skladu s Priporočili turnim kolesarjem PZS: elektronska promocijska predstavitev, zgibanka 

(domača stran PZS, kolesarske spletne strani, turistični sejmi na katerih se predstavlja PZS, planinska srečanja, seje organov PZS, 
na razpolago v planinskih kočah, na planinskih turah itd.)

•	 obveščanje članstva PZS in PD z neposredno e-pošto,
•	 urejanje podstrani KTK na domači strani PZS,
•	 predstavitvena predavanja o turnem kolesarstvu (na MDO PD, v PD) in splošna predavanja s kolesarsko tematiko v prostorih PZS,
•	 sodelovanje z drugimi organizacijami, ki spodbujajo razvoj turnega kolesarstva v okviru Slovenske kolesarske pobude (KZS, KGK 

Volja, STO, GIZ za pohodništvo in kolesarstvo),
•	 sodelovanje pri pripravi zakonodajnih aktov, ki so povezani s turnim kolesarstvom.

Načrtovana usposabljanja KTK
Naziv usposabljanja Termin in lokacija Št. udeležencev
TKV I 6 dni, termin in lokacija še ni določena 20

TKV II 4 dni, termin in lokacija še ni določena 10

usposabljanje za inštruktorje turnega kolesarstva PZS čas trajanja, termin in lokacija še ni določena 6

Načrtovane aktivnosti
Naziv aktivnosti Termin in lokacija Št. udeležencev Namen
Spomladanska tura KTK april, lokacija še ni določena 20 srečanje TK iz vse Slovenije

Kramp tura maj, lokacija še ni določena 15 skupna delovna akcija markacistov in TK na planinski poti

TK tabor avgust, lokacija še ni določena 20 kolesarske ture, druženje in izobraževanje

Jesenska tura KTK oktober, lokacija še ni določena 20 srečanje TK iz vse Slovenije

Zbor turnih kolesarjev november, Ljubljana 30 srečanje načelnikov TKO in TKV

Načrtovane aktivnosti v tujini – ne načrtujemo

Pomembnejši projekti 
Naziv projekta Namen Stanje
zgibanka: Turno kolesarstvo pri PZS promocija turnega kolesarstva trajna dejavnost

letak akcij v letu 2013 promocija turnega kolesarstva trajna dejavnost

elektronska predstavitev dejavnosti KTK promocija turnega kolesarstva trajna dejavnost

priprava turnokolesarskega učbenika usposabljanje TK triletni projekt 2012–2014

Pomembnejše novosti
Naziv projekta Namen Stanje

usposabljanje za inštruktorje turnega kolesarstva usposabljanje 1. izvedba

priprava turnokolesarskega učbenika usposabljanje TK triletni projekt 2012–2014

Zaključek
V letu 2013 nas poleg že utečenih aktivnosti čakajo naslednje naloge:
•	 prva izvedba usposabljanja inštruktorjev turnega kolesarstva,
•	 2. faza turnokolesarskega učbenika v okviru triletnega projekta priprave učbenika in
•	 poglobitev sodelovanja s Fakulteto za šport, s turnimi kolesarji sosednjih držav, z GIZ za pohodništvo in kolesarstvo. 

V prihodnje bo naša dejavnost usmerjena k naslednjim nalogam:
•	 usposabljanju turnokolesarskih vodnikov in inštruktorjev,
•	 organizaciji turnokolesarskih taborov in skupnih tur,
•	 krepitvi mreže organizacijskih oblik turnih kolesarjev v okviru PZS,
•	 osveščanju planinske javnosti v skladu s priporočili turnim kolesarjem PZS,
•	 razširitvi oblik sodelovanja z Mladinsko komisijo PZS
•	 postopnemu odpiranju planinskih in drugih poti v naravnem okolju za dvonamensko rabo (hojo in kolesarjenje),
•	 komisija se bo v okviru PZS in preko organov PZS prizadevala za sooblikovanju takšne okoljske zakonodaje, ki bo vzpostavila jasen 

in razumno omejevalen sistem pravil gibanja kolesarjev po poteh v naravnem okolju in
•	 komisija se bo v okviru PZS in preko organov PZS prizadevala za utrditev povezav z drugimi športnimi organizacijami, ki gojijo 

turno kolesarstvo, v okviru Slovenske kolesarske pobude, s turističnim gospodarstvom in s tujino.

Jože Rovan, načelnik KTK UO PZS
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ODBOR ZA PRIZNANJA

Na podlagi dosedanjih izkušenj dobrega dela Odbora za priznanja PZS  p r e d l a g a m o  Odboru za članstvo PZS, da za leto 2013, na 
podlagi naše ocene, upošteva naslednje okvirne programske naloge za področje priznanj PZS.
1. Priprava poročila o delu »Odbora za priznanja« za leto 2012 in sprejem odločitve o razpisu najvišjih priznanj PZS za leto 2013, 

kot se je to opravljalo do sedaj:
poročilo 2012 v januarju, razpis v juniju, izbor v oktobru 2013 ter podelitev v decembru 2013. Rokovno–terminsko prilagajati 
sklicem sej UO PZS!

2. Redna seja Odbora za priznanja v oktobru 2013: pregled in priprava predlogov za najvišja priznanja PZS: Spominske plakete PZS 
in Svečane listine PZS, za leto 2013, za sejo UO PZS; sprejem predloga Programa dela, s področja dela priznanj PZS, za leto 2014.

3. Dodatne seje za področje priznanj PZS, če se bodo pokazale potrebe za sklic med letom oz. če bo potrebno na podlagi novega 
Pravilnika o priznanjih PZS, dati predloge UO PZS, Predsedstvu PZS, se obravnava dodatno problematiko, s področja delovanja in 
dosedanjih pristojnosti Odbora za priznanja PZS.
Zaradi racionalizacije dela in na podlagi dosedanjih izkušenj, so možne za posamezne primere, ko ni potrebna večja vsebinska 
obravnava, tudi dopisne seje.

4. Finančne potrebe pripravita GS in računovodja PZS na podlagi finančnih potreb za izvajanje tega programa v letu 2012 in vseh 
dodatnih načrtovanj za nabavo novih priznanj in drugih materialnih stroškov.
Kot osnova služijo finančni podatki iz preteklih let, ki jih je potrebno ovrednotiti za tekoče leto, na podlagi dosedanje porabe sredstev 
v okviru Programa dela in finančnega načrta UO PZS, kot se je to urejalo do sedaj!

Jože Melanšek, predsednik OP UO PZS

PLANINSKI VESTNIK

Leto 2012 bo 118. leto, odkar izhaja Planinski vestnik, za revijo pa bo to 112. letnik.
Poslanstvo, vizija in vsebinska zasnova PV bodo tudi v letu 2013 skladni s sodobnimi trendi evropskih oziroma svetovnih planinsko-
gorniško-alpinističnih revij. Ciljna publika nam je vsak, ki želi občasno preživeti del prostega časa v gorah ali ga zanima gorski svet. 
Vsebina bo zasnovana tako, da bodo bralci, naročniki v reviji našli vse tisto, kar v gorah tudi potrebujejo, od nasvetov, zanimivih po-
govorov, zabavnega branja, do predlogov in opisov poti. Na ta način Planinski vestnik tudi promovira planinstvo, delovanje Planinske 
zveze Slovenije in posameznih planinskih društev.
Tako kot do zdaj bomo skušali predstaviti čim več planinskih aktualnih tem (tem meseca) in v intervjujih objavljati čim več zanimivih 
planinskih osebnosti. Spremljali bomo delo organov PZS in predstavili bralcem njihovo dejavnost. Upoštevali bomo anketo o željah 
bralcev naše revije iz leta 2012.
V letu 2013 bo Planinski vestnik izšel vsak mesec v enakem formatu kot v letu 2010 (A4), vezan z žico. Vsak mesec (z izjemo avgusta) 
bomo izdali prilogo rubriko Z nami na pot, kjer sta dve reportaži in osem opisov s priročnimi zemljevidi. V planu imamo izdajo dveh 
malih vodničkov, tako kot v prejšnjih letih.

Uredniška politika:
•	 Imeti vsak mesec temo meseca.
•	 Objavljati komentarje.
•	 Vsak mesec objavljati informacije in predstavitve gorskih skupin, gora, tur, vzponov (8 opisov v rubriki Z nami na pot, vsako leto 

dva mala vodnička).
•	 Objavljati prispevke o testih opreme.
•	 Objavljati strokovne vsebine s poudarkom na varnosti v gorah in varovanju gorske narave.
•	 Predstavljati ljudi, ki v planinstvu in alpinizmu izstopajo.
•	 Doseči ravnovesje vsebin (literarni članki, usposabljanje, zgodovina, alpinizem, naravovarstvo …).
•	 Udeležba na vseh pomembnejših planinskih, gorniških, alpinističnih dogodkih in aktivno sodelovanje pri pripravi pomembnih 

dogodkov (lahko tudi samostojna organizacija, npr. okrogle mize ipd).

Splošni cilji:
•	 Ohraniti prisotnost v radijskih in TV medijih, ohraniti prisotnost v drugih medijih in spletnih straneh.
•	 Sodelovanje pri skupnih projektih, ki so zanimivi za celotno planinsko organiziranost.
•	 Promocija delovanja Planinske zveze Slovenije in planinskih društev.
•	 Izvajanje uredniške zasnove in programskih izhodišč Planinskega vestnika za obdobje 2011–2014.
•	 Tesnejši stik s komisijami in odbori PZS, iskanje medsebojnih sinergij z drugimi dejavnosti v PZS na področju marketinga in trženja 

storitev in blaga, uskladitev s CGP, kjer bo to mogoče.
•	 Funkcionalna povezava s Planinsko založbo in vsemi drugimi izdajateljskimi aktivnostmi PZS.

Operativni cilji:
•	 Redno izdati 12 številk revije.
•	 Ureditev digitalne baze PV-ja na strežnikih PZS.
•	 Propagiranje in predstavitve planinskih edicij Planinske založbe.
•	 Organiziranje skupnih okroglih miz ter posvetov.

Vladimir Habjan, odgovorni urednik
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ZALOŽNIŠKI ODBOR PLANINSKE ZALOŽBE 

Z začetki obiskovanj in raziskovanj gora so nastajali prvi zapisi o doživljajih in lepotah gora, ki pomenijo začetke planinske literature. 
Dandanes PZS v okviru Planinske založbe izdaja planinske zemljevide, planinske in plezalne vodnike, ki pokrivajo ves gorski svet Slovenije, 
strokovno in leposlovno literaturo ter druge edicije namenjene posameznikom in planinskim društvom. V okviru Planinske založbe PZS 
deluje Založniški odbor, ki je sestavljen iz članov, kateri pokrivajo eno izmed navedenih področij. Odbor je strokovni organ Upravnega 
odbora PZS, ki zastopa interese planinske dejavnosti na področju založništva. Odbor usmerja, usklajuje in pospešuje dejavnosti na 
področju založniškega delovanja Planinske zveze Slovenije. Svoje aktivnosti izvaja na podlagi programa dela, ki je sprejet za tekoče leto. 

Člani Založniškega odbora

Zal. odbor v letu 2011 predsednik:
Božidar Lavrič, PD Lj.-Matica

člani:
Dalibor Radovan, PD Lj.-Matica; Mitja Košir, PD Lj.-Matica; Avgust Stu-
šek, PD Boč-Kostrivnica; Bogdan Seliger, PD Horjul; Andrej Mašera, PD 
Lj.-Matica (član ZO do 15.12.2011); Tone Škarja, PD Kamnik

seje v letu 2011:
4. seja - 27. 01. 2011 v Lj.
5. seja - 09. 03. 2011 v Lj.
6. seja – 16. 06. 2011 v Lj.
7. seja – 06. 10. 2011 v Lj.
8. seja – 15. 12. 2011 v Lj.

PREGLEDNICA: pomembnejši projekti
Naziv projekta Namen Stanje
Planinski vodnik Julijske Alpe (K. Janša, A. Poljanec, J. Drab, 
B. Ambrožič) za lažjo, varnejšo hojo izid v drugi polovici leta 2013

Planinski vodnik Slovenska Istra, Čičarija, Brkini, Kras za lažjo, varnejšo hojo izid v drugi polovici leta 2013
Razširjena slov. pl. pot za lažjo, varnejšo hojo izid v drugi polovici leta 2013
Velikani Himalaje (Viki Grošelj) dokumentirano spremljanje dogodkov v Himalaji izid v drugi polovici leta 2013
Otroška literatura navdih, spoznavanje, zanimanje, dodatna popestritev izid v drugi polovici leta 2013

Naziv projekta Namen Stanje
Planinska karta Triglav 1:25 000 varna hoja v gore začetek sezone 2013
Planinska karta Bohinj 1:25 000 varna hoja v gore začetek sezone 2013
Planinska karta Kamniško-Savinjske Alpe 1:50 000 varna hoja v gore začetek sezone 2013
Planinska karta Dolenjska 1:50 000 varna hoja v gore začetek sezone 2013
Planinska karta Pohorje 1:50 000 varna hoja v gore začetek sezone 2013

Založniška dejavnost se razvija naprej in sledi potrebam uporabnikov strokovne ter druge literature. Sodelujemo s številnimi avtorji, ki 
so naši dolgoletni sodelavci, hkrati pa želimo kot založba ponuditi možnost uveljavitve tudi mlajšim avtorjem.

Predsednik ZO Planinske založbe pri UO PZS
Božidar LAVRIČ, l.r.
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PREDLOG OKVIRNEGA FINANČNEGA NAČRTA 
PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE ZA LETO 2013
PO VRSTAH PRIHODKOV IN ODHODKOV
VSEBINSKI DEL:
Predlog finančnega načrta 2013 je naravnan glede na predvideno recesijsko situacijo. Izdelan je na osnovi predvidenih ovrednotenih 
programskih nalog na osnovi predvidenih virov prihodkov in načrtovane porabe. Predvsem gre za zmanjšanje javnih sredstev in pove-
čanje sredstev za usposabljanje iz evropskih socialnih skladov, kjer imamo že odobrena sredstva (obdobje 2012–2014).
Načrtujemo članarino na isti ravni kot je načrtovana za leto 2012. 

NAČRTOVANI PRIHODKI:
Načrtovani prihodki od dejavnosti se gibljejo v okviru pričakovanih javnih sredstev in naše dejavnosti.

Dotacije iz proračuna in drugih javnih sredstev 
V to vrsto prihodkov so zajeti načrtovani prihodki, ki jih pridobimo na osnovi razpisov od Ministrstva za izobraževanje, znanost, kul-
turo in šport (Letni program športa), za katere načrtujemo 12% zmanjšanje, prihodki od Urada za mladino in že odobrena sredstva od 
evropskih socialnih skladov za usposabljanje iz razpisa za obdobje 2012-2014.

Dotacije od fundacij, skladov in ustanov 
Od Fundacije za šport – načrtovano je 10% zmanjšanje glede na pričakovana sredstva po posameznih projektih, ki jih letno prijavljamo 
na razpisu. 

Donacije drugih pravnih in fizičnih oseb
Načrtovane donacije so odvisne od posameznih donatorjev iz dohodnine in so namenjena posameznim projektom v planinskem skladu 
in donacije za posamezne komisije in odbore, ki ustanove in podjetja za svojo dejavnosti prosijo za doniranje. 

Članarine in prispevki članov
Načrtujemo prihodek glede na prihodke 2011. Prihodek članarine je sestavljen iz prihodkov, ki so vezani na ugodnosti članstva (zavaro-
vanje, PV, edicije, planinski koledarček, znamkice) in dela čiste članarine namenjen za dejavnost PZS ter financiranje planinskega sklada. 

Prihodki od prodaje blaga, storitev in proizvodov 
V teh prihodkih načrtujemo povprečno 4 % povečane prihodke: založbe, Planinskega vestnika, koledarja, prihodkov PUS Bavšica, 
usposabljanja kadrov, sponzorstva, najemnin, drugega materiala in storitev. 

Ostali prihodki od dejavnosti 
Načrtujemo prihodke od licenc in startnin, ki jih namenjajo klubi in člani za dejavnost. 

Finančni prihodki 
So prihodki od obresti za vezane vloge in sredstva za vloge na TRR. 
Glede na zmanjšano višino obrestnih mer in zamike pri prejemu javnih sredstev, načrtujemo zmanjšana sredstva.

Med druge prihodke 
Načrtujemo samo možne izredne prihodke (poračunane premije in druga nepredvidena nakazila) in črpanje dolgoročnih časovnih 
razmejitev, ki so bile oblikovane za amortizacijo računalniških programov za posamezne projekte. 

Interni prihodki – planinski sklad
Planinski sklad: znotraj finančnega načrta so določeni prihodki (del sredstev od članarine, sredstva reciprocitete, dohodnina …) zbi-
rajo na enotnem stroškovnem mestu, ki je poimenovan PLANINSKI SKLAD. V okviru finančnega načrta so pri odhodkih opredeljena 
vsebinska področja, za katera se izvede sofinanciranje iz planinskega sklada (ki je namenjeno dejavnostim PZS, v določenih vsebinskih 
področjih pa tudi PD oz. SPM). 

Interni prihodki med komisijami, UO, druge knjižbe
Načrtujemo jih v približno isti višini kot preteklo leto, ti prihodki in odhodki ne vplivajo na rezultat, so samo odraz notranjih internih 
knjiženj med komisijami in ostalimi stoškovnimi mesti,strokovno službo v skladu z medsebojnimi dogovori in sklepi komisij in so 
izvzeti iz poslovnega rezultata.

NAČRTOVANI ODHODKI:
Načrtovani stroški porabljenega materiala in trgovskega blaga 
Zajemajo stroške materiala, opreme, energije in nabavljen drobni inventar po posameznih komisijah in odborih (stroški članarine, 
priznanj, materiala in trgovskega blaga v založbi, posameznih materialov za delo na poteh, za opremo v PUS Bavšica, za usposabljanja, 
za opremo alpinistov in za odprave in dejavnost športnega plezanja, tekmovanja, za reprezentance, za tekme in obnovo plezališč).
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Največji strošek so stroški storitev
Razdeljeni so na vzdrževanje opreme, avtorske honorarje in pogodbeno delo (za UO, založbo, koledar, Planinski vestnik, za usposablja-
nja, mladinsko komisijo, komisijo za alpinizem), prevoze – letalske, avtobusne (predvsem za dejavnost KA, KOTG, KŠP, MK), poštne, 
telefonske, internetne storitve (največji strošek je poštnina za stroške razpošiljanja PV, Obvestil, edicij, informativnega gradiva), komu-
nalne storitve (stroški komunalnih storitev poslovne stavbe PZS in PUS Bavšica), tiskarske storitve (stroški tiska Obvestil, edicij, PV, 
informativnega gradiva, zgibank za posamezne komisije), obrtne storitve (strošek storitev pri izdelavi raznih edicij, diplom, fotokopirnih 
storitev, fotografskih storitev po posameznih komisijah), odvetniške storitve (pretežno za eševanje lastninskih vprašanj), delo preko 
študentskega servisa (za dejavnost KŠP, nekaj za PV, mladinsko komisijo, strokovno službo in stroški dejavnosti PZS ), promocijske, 
reprezentančne stroške, stroške na tekmah (predvsem za dejavnost KŠP), odpravah (za alpinistično dejavnost, povračil prevoznih stro-
škov za društvene delavce: največji strošek razdeljen na posamezne komisije (KŠP, TTS, VK, KVGN, GK, KA, KPP, KUP, MK, založba, 
strokovna služba in UO), zavarovanja (predvsem nezgodno zavarovanje in odgovornost za člane, za zavarovanje na delovnih akcijah in 
akcijah usposabljanja, zavarovanje stavb (PZS, Bavšica), opreme in strokovnega kadra (zavarovanje odgovornosti), najemnin prostorov 
(pretežno za dejavnost KŠP in izvedbo usposabljanj) in drugih storitev.

Stroški dela
Načrtovani so stroški bruto plač, prispevki delodajalca, drugi stroški dela za zaposlene v strokovni službi z preračunano na dejansko 
stanje zaposlenosti na PZS. 
Dotacije drugim pravnim osebam
Načrtovana so sredstva odobrena iz planinskega sklada, za delo MDO PD ( za tiska izplačila, ki jih MDO PD nakazujejo društvom, sred-
stva za tabore in mladinsko dejavnost PD po razpisih (glede na odobrena sredstva FŠO), sredstva za dejavnost slovenskega planinskega 
muzeja po pogodbi in druge dotacije na osnovi pogodb in vlog PD. 

Amortizacija, investiranje
Načrtujemo povrečanje amortizacije od nabav osnovnih sredstev iz prejšnjih let in tekočega leta po predpisanih amortizacijskih stopnjah 
(predvesem za računalniške programe posameznih projektov za katere so bile oblikovane dolgoročne časovne rezervacije).
Drugi odhodki iz dejavnosti
Načrtujemo plačane članarine CAA, UIAA, IKAR in druge (za KŠP, TTS). 

Finančni odhodki (obresti) 
Načrtujemo morebitno plačilo odtegnjenih obresti. 

Drugi odhodki
Načrtujemo popravke vrednosti. V bilanci so se sporne terjatve občutno zmanjšale, čeprav pa se nam vsako leto pojavi kakšen kupec - 
dolžnik, ki gre v stečaj da ne dobimo poplačanih terjatev. 
Med druge odhodke so vključene takse, plačane za odprave in tekme, carine in prispevki za stavbno zemljišče. 

Interni odhodki – planinski sklad
V okviru finančnega načrta so pri odhodkih opredeljena vsebinska področja, za katera se izvede sofinanciranje iz planinskega sklada. 
Delitev sredstev iz Planinskega sklada:
•	 Slovenski planinski muzej – po sklenjenem aneksu k pogodbi o sofinanciranju dejavnosti SPM se sredstva v dveh delih nakažejo 

Občini Kranjska Gora 
•	 mladinska alpinistična reprezentanca – namenijo se sredstva za delovanje mladinske alpinistične reprezentance 
•	 razvojni projekti mladih – delitev sredstev sprejme MK, UO poda soglasje k delitvi 
•	 planinske poti – na osnovi razpisa in meril delitev sredstev sprejme KPP, P PZS poda soglasje k delitvi
•	 razvojni projekti s področja planinskega gospodarstva – delitev sredstev sprejme GK, UO poda soglasje k delitvi
•	 planinski informacijski sistem – namenijo se sredstva za izvedbo prenove informacijskega sistema PZS 
•	 planinski vestnik – namenijo se sredstva za odobren popust B članov naročnikov PV 
•	 srečanje alpinistov veteranov – sredstva se namenijo za izvedbo tradicionalnega srečanja
•	 dan slovenskih planincev – sredstva so prispevek PZS h kritju stroškov organizacije srečanja
•	 festival gorniškega filma – sredstva so namenjena podpori največjemu festivalu gorniškega filma v Sloveniji
•	 projekti s področja preventivne dejavnosti PZS – delitev sredstev sprejme P PZS, UO poda soglasje k delitvi
•	 veliki športno-tekmovalni dogodki v Sloveniji – na predlog komisij delitev sredstev sprejme P PZS, UO poda soglasje k delitvi
•	 projekti komisij/odborov brez lastnih prihodkov – delitev sredstev sprejme P PZS, UO poda soglasje k delitvi
•	 razvojni projekti MDO PD/ MDO PD se prijavi s projektom - delitev sredstev sprejme P PZS, UO poda soglasje k delitvi
•	 kritje lastnega deleža pri sofinanciranih projektih- delitev sredstev sprejme P PZS, UO poda soglasje k delitvi

Ovrednotenje posamezne postavke Planinskega sklada se z upoštevanjem določenih skupnih sredstev opravi v podrobnem finančnem 
načrtu za leto 2013.

Interni odhodki med komisijami, UO, druge knjižbe
Načrtujemo jih v približno isti višini kot preteklo leto, ti odhodki ne vplivajo na rezultat, so samo odraz notranjih internih knjiženj med 
komisijami, upravnim odborom in strokovno službo v skladu z medsebojnimi dogovori in sklepi komisij in so izvzeti iz poslovnega 
rezultata.
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FINANČNI DEL:

FINANČNI NAČRT PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE 2013 PO VRSTAH PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. PRIHODKI f.načrt. 11 fin. por.11 f. načrt.12 fin. načrt 2013 indeks indeks indeks
1. Prihodki od dejavnosti rebalans    fin.n.13/fin.p.11 f.n.13/fin.n.12 f.n.13/fin.n.11

3. Dotacije iz prorač. in drugih javnih sred-
stev 433.833 388.429 389.000 373.210 0,96 0,96 0,86

3/1. iz razpisov MŠŠ 264.000 278.090 265.000 234.000 0,84 0,88 0,89
3/2. iz razpisa Urada za mladino, ŠOU 10.505 9.418 20.000 14.000 1,49 0,70 1,33
3/3. iz razpisa ESS- evropskih soc. skladov 90.628 90.483 94.000 115.210 1,27 1,23 1,27
3/4. za projekte od drugih ministrstev 68.700 10.438 10.000 10.000 0,96 1,00 0,15
4. Dotacija iz fundacij, skladov in ustanov 420.000 404.554 420.000 378.000 0,93 0,90 0,90

4/1. iz razpisov Fundacije za šport RS po pos. 
progr. 420.000 404.554 420.000 378.000 0,93 0,90 0,90

5. Donacije drugih pravnih in fizič. oseb 44.000 28.999 47.700 48.000 1,66 1,01 1,09
5/1. za odprave 17.000 0 16.000 17.000  1,06 1,00
5/2. za tekme 2.000 3.690 3.000 3.000 0,81 1,00 1,50
5/3. za ostalo dejavnost 18.000 17.792 18.300 18.000 1,01 0,98 1,00
5/4. od dohodnine fiz. oseb 7.000 7.517 10.400 10.000 1,33 0,96 1,43
6. Članarine in prispevki članov 566.554 635.214 619.500 619.500 0,98 1,00 1,09
6/1. članarina in stroški vezani na članarino 551.000 599.959 602.000 602.000 1,00 1,00 1,09
6/2. članarina iz reciprocitete 15.554 35.255 17.500 17.500 0,50 1,00 1,13

7. Prihodki od prodaje blaga, stor. in proi-
zvodov 532.000 508.492 512.500 505.000 0,99 0,99 0,95

7/1. založba 170.000 151.078 172.000 172.000 1,14 1,00 1,01
7/2. Planinski vestnik (brez A članov) 90.000 87.069 87.000 88.000 1,01 1,01 0,98
7/3. koledar 80.000 70.923 82.000 80.000 1,13 0,98 1,00
7/4. usposabljanje kadrov 105.000 118.268 105.000 100.000 0,85 0,95 0,95
7/5. sponzorstvo 60.000 34.298 40.000 40.000 1,17 1,00 0,67
7/6. izleti, prireditve 2.000 546 1.500 1.000 1,83 0,67 0,50
7/7. najemnine 15.000 13.810 15.000 14.000 1,01 0,93 0,93
7/8. drug material in storitve 10.000 32.501 10.000 10.000 0,31 1,00 1,00
8. Ostali prihodki od dejavnosti 32.000 37.769 37.000 36.000 0,95 0,97 1,13
8/1. prihodki od licenc 12.000 13.276 12.000 12.000 0,90 1,00 1,00
8/2. prihodki od startnin 20.000 24.493 25.000 24.000 0,98 0,96 1,20
9. Finančni prihodki (obresti) 2.000 4.884 2.500 3.000 0,61 1,20 1,50
10. Drugi prihodki 2.000 514 2.000 2.000 3,89 1,00 1,00
10/1. od odškodnin, tožb, premij 1.000 0 1.500 1.000  0,67 1,00
10/3. drugi izredni prihodki 2.000 514 2.000 1.000 1,95 0,50 0,50
11. prenosi iz DČR za amort.- projekti    35.000    
I. SKUPAJ PRIHODKI 2.032.387 2.008.855 2.030.200 1.999.710 1,00 0,98 0,98
 Int. prihodki - planinski sklad 101.000 96.350 125.000 125.000 1,30 1,00 1,24
 Int. prihodki med komisijami, UO, druge knj. 397.516 557.071 539.630 588.050 1,06 1,09 1,48
 VSI PRIHODKI PO BILANCI 2.530.903 2.662.276 2.694.830 2.712.760 1,02 1,01 1,07
       

  fin.načrt. 11 fin. poro-
čilo11

fin. na-
črt 12

fin. načrt 
2013 indeks indeks indeks

II. ODHODKI rebalans   fin.n.13/fin.p.11 f.n.13/fin.n.12 f.n.13/fin.n.11
1. Stroški porablj. materiala in trgov. blaga 207.705 208.632 196.500 195.500 0,94 0,99 0,94
1/1. material 174.205 164.705 160.000 160.000 0,97 1,00 0,92
1/2. oprema 13.000 14.408 15.000 13.000 0,90 0,87 1,00
1/3. energija 17.000 24.052 17.000 18.000 0,75 1,06 1,06
1/4. nabavljen drobni inventar 3.500 5.466 4.500 4.500 0,82 1,00 1,29
2. Stroški storitev 1.352.554 1.381.671 1.335.900 1.293.410 0,94 0,97 0,96
2/0 vzdrževanje opreme 23.000 25.345 25.000 24.310 0,96 0,97 1,06
2/1. avtorski honorarji in pogodbeno delo 142.000 151.340 135.000 145.000 0,96 1,07 1,02
2/2. prevozi - letalski, avtobusni, drugi 83.000 70.689 83.000 70.000 0,99 0,84 0,84
2/3. poštne, telefonske in internetne storitve 72.000 69.962 70.000 70.000 1,00 1,00 0,97
2/4. komunalne storitve 3.000 2.962 3.000 3.000 1,01 1,00 1,00
2/5. tiskarske storitve 148.000 161.784 143.000 143.000 0,88 1,00 0,97
2/6. obrtne storitve 51.000 35.659 35.600 35.600 1,00 1,00 0,70
2/7. odvetniške storitve 8.000 3.462 8.000 8.000 2,31 1,00 1,00
2/8. delo preko štud. servisa 33.000 9.442 27.000 20.000 2,12 0,74 0,61
2/9. stroški promocij, oglasi 31.054 74.506 26.500 26.500 0,36 1,00 0,85
2/10. reprezentanca 15.000 9.545 12.800 12.000 1,26 0,94 0,80
2/11. stroški na tekmah 43.000 46.330 50.000 50.000 1,08 1,00 1,16
2/12. stroški na odpravah 104.000 82.871 101.000 80.000 0,97 0,79 0,77

2/13. storitve (kotizacije, časopisi, str.liter., varo-
vanje) 4.500 14.202 6.000 5.000 0,35 0,83 1,11

2/14. povračila - km, dnevn., prenoč. doma in tu-
jina 233.000 257.129 250.000 234.000 0,91 0,94 1,00
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2/15. stroški prehr.za usposabljanje 56.000 69.096 59.000 65.000 0,94 1,10 1,16
2/16. zavarovanja 190.000 169.677 191.000 191.000 1,13 1,00 1,01
2/17. najem prostorov , opreme 66.000 81.560 71.000 71.000 0,87 1,00 1,08
2/18. druge storitve 47.000 46.109 39.000 40.000 0,87 1,03 0,85
3. Stroški dela 290.500 270.466 309.000 313.000 1,16 1,01 1,08
3/1. bruto plače 213.500 196.453 230.000 230.000 1,17 1,00 1,08
3/2. prispevki delodajalca na plače 35.000 31.535 38.000 38.000 1,21 1,00 1,09
3/3. drugi stroški dela (regres,prevozi, prehr.) 38.000 38.417 41.000 41.000 1,07 1,00 1,08
3/4. odpravnina ob upokojitvi 4.000 4.063 0 4.000 0,98  1,00
4. Dotacije drugim pravnim osebam 104.400 63.529 103.000 99.000 1,56 0,96 0,95
4/1. odobrena sredstva iz pl.skl. drugim 21.000 3.514 19.000 18.000 5,12 0,95 0,86
4/2. sredstva za delo MDO PD 32.000 9.962 32.000 29.000 2,91 0,91 0,91
4/3. sredstva za delo mlad. odsekov 14.400 12.550 15.000 15.000 1,20 1,00 1,04
4/5. dotacije PD po pogodbi 7.000 7.503 7.000 7.000 0,93 1,00 1,00
4/6. dejavnost Slov. pl. Muzeja 30.000 30.000 30.000 30.000 1,00 1,00 1,00
5. Amortizacija, investiranje 11.000 20.963 13.000 42.000 2,00 3,23 3,82
6. Drugi odhodki iz dejavnosti 14.000 13.175 13.500 14.000 1,06 1,04 1,00
6/1. članarine UIAA, CAA, OKS, drugi prispevki 14.000 13.175 13.500 14.000 1,06 1,04 1,00
7. Finančni odhodki (obresti) 328 78 300 300 3,85 1,00 0,91
8. Drugi odhodki 28.000 38.989 27.500 24.000 0,62 0,87 0,86
8/1. popravki vrednosti - odpisi 3.000 4.266 3.000 2.000 0,47 0,67 0,67
8/2. stroški iz preteklih let, preračun DDV 3.000 4.417 2.500 2.000 0,45 0,80 0,67

8/3. takse za odprave, tekme, carine, prispev-
ki st. z. 22.000 30.305 22.000 20.000 0,66 0,91 0,91

9. Davek od dohodkov pr. oseb 3.900 0 3.500 3.500  1,00 0,90
II. SKUPAJ ODHODKI 2.012.387 1.997.503 2.002.200 1.984.710 0,99 0,99 0,99
 Int. odhodki - planinski sklad 101.000 96.350 125.000 125.000 1,30 1,00 1,24

 Int. odhodki med komisijami, UO, druge knj. 397.516 557.071 539.630 588.050 1,06 1,09 1,48

 VSI ODHODKI PO BILANCI 2.510.903 2.650.924 2.666.830 2.697.760 1,02 1,01 1,07
 Presežek prihodkov obračunskega leta 20.000 11.353 28.000 15.000 1,32 0,54 0,75

PLANINSKI SKLAD 
1/1 PLANINSKI SKLAD - načrt 2013 f.načrt.11 fin.por.11 f.načrt. 12 fin.načrt. 13 f.n.13/f.n.11 f.n.13/f.n.12 f.n.13/f.n.11
 prihodki rebalans       
 prenos  1.921 9.000 9.000  1,00  
 delež članarine 56.000 56.000 70.100 70.100 1,25 1,00 1,25
 od reciprocitete 17.000 15.555 17.500 17.500 1,13 1,00 1,03
 iz dohodnine fiz. oseb 7.000 7.517 10.400 10.400 1,38 1,00 1,49
 ostanek od prodaje koledarja 6.000 5.062 6.000 6.000 1,19 1,00 1,00
 prihodki od razprodajnih asortimanov  2.296 2.000 2.000 0,87 1,00  
 sponzorska in donatorska sredstva 15.000 8.000 10.000 10.000 1,25 1,00 0,67
 skupaj prihodki 101.000 96.350 125.000 125.000 1,30 1,00 1,24
 delitev sredstev planinskega sklada f.načrt.11 fin.por.11 f.načrt. 12 fin.načrt. 13 f.n.13/f.n.11 f.n.13/f.n.12 f.n.13/f.n.11
 Slovenski planinski muzej 30.000 30.000 30.000 30.000 1,00 1,00 1,00
 mladinska alpinistična repreznetanca 10.000 10.000 10.000 10.000 1,00 1,00 1,00
 razvojni projekt mladih 14.000 14.000 15.000 15.000 1,07 1,00 1,07
 planinske poti SPP   9.000 7.000  0,78  
 planinske poti ostale 5.000 3.000 3.000 5.000 1,67 1,67 1,00
 raz. proj. s podr. plan. gospodarstva 17.000 14.014 17.500 17.500 1,25 1,00 1,03
 planinski informacijski sistem 10.000  4.000 4.000  1,00 0,40
 Planinski vestnik 4.500 4.500 3.000 3.000 0,67 1,00 0,67
 srečanje alpinistov veteranov 1.000 995 500 500 0,50 1,00 0,50
 Dan slovenskih planincev 1.500 1.500 3.500 2.000 1,33 0,57 1,33
 festival gorniškega filma 3.000 3.000 3.000 3.000 1,00 1,00 1,00
 projekti s področja prevent. dejavnosti   5.000 5.000  1,00  

 veliki športno tekmovalni dogodki v Slo-
veniji   4.000 4.000  1,00  

 projekti komisij/odborov brez lastnih sred-
stev 5.000 5.000 3.000 4.500 0,90 1,50 0,90

 razvojni projekti MDO PD   2.000 2.000  1,00  
 kritje lastnega deleža pri sofinanc.projektih   12.500 12.500  1,00  
 skupaj odhodki 101.000 86.009 125.000 125.000 1,45 1,00 1,24
 sredstva za prenos  10.342 0 0    

Predlog sklepa za skupščino:
Skupščina potrjuje okvirni finančni načrt za leto 2013 po vrstah prihodkov in odhodkov ter pooblašča upravni odbor, da sprejme podrobni 
finančni načrt za leto 2013 po posameznih dejavnostih oz. po stroškovnih mestih. Skupščina pooblašča upravni odbor, da finančni načrt 
za leto 2013 spremlja in ga na podlagi rebalansov po potrebi usklajuje z dejanskimi prihodki in odhodki.

Vera Šmid,     Matej Planko,          Bojan Rotovnik,
računovodja PZS     generalni sekretar PZS           predsednik PZS
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K točki 7:

Obrazložitev k predlogu Statuta PZS za 
Skupščino PZS 2012
Upravni odbor PZS je na predlog Delovne skupine za pripravo Statuta PZS (v nadaljevanju DS), na svoji 9. seji 8. 3. 2012 soglasno 
potrdil besedilo predloga Statuta PZS kot sledi v nadaljevanju.

Od skupščine PZS v Kočevju je UO PZS problematiko novega statuta obravnaval na vseh sejah. Soglasen sprejem predloga statuta je 
prav gotovo posledica takšne kontinuirane obravnave, pa tudi strpnega dialoga in iskanja skupnih rešitev, ki bi bile sprejemljive za 
čimširši krog. 

Tako je UO PZS na 5. seji, dne 7. 6. 2011, potrdil delovno skupino za pripravo Statuta PZS in ji naložil, da do naslednje seje pripravi 
analizo do sedaj opravljenega dela in pripravi predloge za nadaljnje delo skupine.

Na 6. seji UO PZS, dne 22. 9. 2011, je bila sprejeta analiza, ki jo je pripravila DS, sestavni del te analize pa je bil tudi rokovnik.

Na 7. seji UO PZS, dne 27. 10. 2011, je bil obravnavan predlog statuta, ki je nosil oznako Statut PZS, oktober 2011. V tem gradivo se je 
DS opredelila predvsem do dopolnil, ki so bila vložena na tisto besedilo, ki je bilo pripravljeno za skupščino v Kočevju. Stališče delovne 
skupine do predlaganih dopolnil so bila objavljena v Obvestilih PZS št. 7, z dne 29. 12. 2012. Glede na to, da je bilo z rokovnikom pred-
videno, da bo UO PZS predlog statuta sprejel 3. 12. 2011, je bil čas med obema sejama izkoriščen za to, da se preverja, ali so predlagane 
rešitve sprejemljive za vse. Tako je delovna skupina v času od 27. 10. 2011 do 18. 11. 2011 prejela pripombe in predloge. 

Na 8. seji UO PZS, dne 3.12.2011 je UO PZS obravnaval predlog besedila, ki je bilo označen z oznako november 2011. UO PZS je sprejel 
stališče DS glede pripomb, ki smo jih v času od 27.10.2011 do 18.11.2011, prejeli od predsedstva PZS, člana UO PZS Danila Škerbineka, 
Davorina Mesarca iz APD Kozjak Maribor, predsedstva MDO PD Gorenjske, Planinskega društva RTV Ljubljana, Planinskega društva 
Ljubljana Matica, PD Viharnik, predsednika Kamniško-bistriškega MDO PD Jurčka Novaka in Marka Valentija. Na tej seji je UO PZS 
potrdil besedilo predloga statuta, kakšno je bilo potem objavljeno v 7. št. Obvestil, dne29.12.2011. UO PZS je odločil, da bo javna razprava 
o tistem predlogu trajala do 3.2.2012. 

Na 9. seji UO PZS, dne 8. 3. 2012, je DS predstavila potek javne obravnave, na kateri so svoje pripombe posredovali PD Kum Trbovlje, 
Predsednik PZS, PD Moravče in član UO PZS Jurček Nowakk. DS je prejete pripombe obravnavala in delno upoštevala. Glede pripomb, 
ki niso bile vključene v besedilo, je DS podala obrazložitev. UO PZS je potrdil besedilo predloga statuta in ga predlagal za obravnano in 
sprejem na Skupščini PZS, 14. aprila 2012 v Ormožu.

V nadaljevanju podajamo staišča delovne skupine do pripomb in amandmajev, kakršne je na 9. seji obravnaval UO PZS. 

STALIŠČA DELOVNE SKUPINE DO AMANDMAJEV PD MORAVČE IN JURČKA NOWAKKA 

•	 K predlogu, da se v 2. odstavku 1. člena beseda „strankarskem“ nadomestilo z besedo „političnem“.

Delovna skupina amandmaja ne podpira, saj je pojem političnega delovanja bistveno širši od pojma strankarskega delovanja. Pla-
ninska organizacija se zavestno odreka temu, da bi delovala v organizacijskem okviru političnih strank, ne odreka pa se temu, da 
bi sodelovala v procesu političnega odločanja v najširšem pomenu te besede. Izraz politika pri tem razumemo v okviru osnovne 
definicije po Slovarju slovenskega knjižnega jezika, to je kot „urejanje družbenih razmerij, odločanje o njih s pomočjo države in 
njenih organov“. Okoliščina, da se izraz politika v vsakodnevnem govoru uporablja tudi za delovanje političnih strank, pa ne more 
biti razlog za to, da bi izraz „strankarsko področje“ nadomestili z izrazom „politično področje“. Samostalnik stranka ima sicer res več 
pomenov, vendar pa se pridevnik „strankarski“ uporablja izključno v zvezi s političnimi strankami oziroma strankarskim sistemom. 
Zaradi vsega navedenega menimo, da obstoječe besedilo ni nejasno. S sprejetjem rešitve, ki jo predlaga amandma, bi odprli možnost 
različnih interpretacij, kaj ta določba sploh pomeni, predvsem pa bi svoje delovanje bistveno bolj omejili, kot po besedilu, ki ga je 
predlagala delovna skupina. S sprejetem amandmaja bi se odpovedali možnosti sodelovanja v političnih razpravah, v kakršnih smo 
v preteklosti že sodelovali (na primer v zvezi z Triglavskim narodnim parkom in podobno). Sicer pa je predlagana rešitev tudi v 
celoti skladna z veljavnimi Vodili pri delu PZS in PD.

•	 K predlogu, da se v celoti črta določa 4. ostavka 45. člena predloga statuta o nezdružljivosti funkcije voljenega ali imenovanega 
funkcionarja organov PZS z voljeno ali imenovano funkcijo v organih političnih strank na državni ravni. 

Delovna skupina ne soglaša z argumentom, da naj bi predlagana rešitev pomenila kršitev 2. člena Zakona o društvih, ki določa, da 
delovanje društev temelji na enakopravnosti članov. Določba 4. odstavka 45. člena tega statuta velja za vse enako, od vseh se enako 
zahteva, da niso člani izvršilnih organov političnih strank na državni ravni, če kandidirajo za voljene ali imenovane funkcionarje 
organov PZS. Iz istih razlogov, tudi ni mogoče govoriti, da bi ta določba pomenila diskriminacijo zaradi političnega prepričanja. 
O diskriminaciji bi lahko govorili, če bi se določba o nezdružljivosti nanašala samo na voljene ali imenovane funkcije v določenih 
političnih strankah. S to določbo se tudi nikomur ne prepoveduje ali onemogoča politično delovanje, temveč se le preprečuje, da bi 
funkcionarji političnih strank na državnem nivoju hkrati bili tudi funkcionarji PZS.
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•	 Predlogu, da se v 2. odstavku 47. člena glede podpredsednika PZS briše pogoj, da ima vsaj visoko šolsko izobrazbo. 

Predlog delovna skupina v modificirani obliki sprejema v zvezi z pripombo predsednika PZS (glej v nadaljevanju).

•	 K amandmaju, da se v točki c. 1. odstavka 67. člena tega statuta na začetku dodajo besede „domačemu in „ ….

Delovna skupina amandmaja ne podpira. Glede na to, da je število častnih članov, ki jih PZS lahko ima omejeno na največ 8, ni potrebe, 
da bi širili krog oseb, ki si jim takšno priznanje lahko podeli. Zadošča, da gre za posameznike, ki so že prejeli svečano listino ali pa so 
nekdanji predsedniki PZS. Za izjemna dejanja so možna tudi druga priznanja, tako znotraj planinske organizacije kot njenih komisij. 

•	 Predlog, da se v 5. odstavku 72. člena predloga statuta letnica 2012 popravi na 2014. 

Predlog je utemeljen, saj je šlo za pomoto v zapisu številke.

STALIŠČA DELOVNE SKUPINE DO PRIPOMB PD KUM TRBOVLJE 

1. K Predlogu, da se v točki d. 1. odstavku 19. člena predloga statuta oblikovanje enotnega informacijskega sistema predvidi samo kot 
alternativa, za društva, ki bi se zanjo prostovoljno odločila.

Delovna skupina predloga ne podpira. Sodobno poslovanje, predvsem pa komuniciranje z zainteresirano javnostjo, je za organizacijo, 
ki ima tako razvejano dejavnost in, ki združuje toliko društev kot PZS, ključnega pomena. Obiskovalci spletne strani pričakujejo 
čimbolj celovite informacije z različnih področij delovanja zveze kot društev. S prenosom te naloge na zvezo, društva omogočajo  
oblikovanje in delovanje takšne spletne strani, prepričani pa smo, da je to v veliko korist tudi članicam, saj so le-te v različnih polo-
žajih – tako kadrovskih kot tehničnih , pri oblikovanju lastne spletne strani, ki vsekakor ostaja svobodna odločitev vsakega društva. 

2. K predlogu, da se v točki e. 1. odstavka 19. člena predloga statuta vodenje centralnega imenika posameznikov, predvidi le kot svobodno 
odločitev vsakega posameznika in ne kot obveznost posameznika in še posebej ne kot obveznost društva. 

Delovna skupina predloga ne podpira, saj bi njegova realizacija pomenila, da sploh ne bi mogli priti do stalne evidence posameznih članov 
društva. PZS si prizadeva, da bi v pogajanjih z zavarovalnicami, dosegla čim bolj ugodne in s sorodnimi organizacijami v tujini primerljive 
zavarovalne pogoje za različne kategorije članstva. To vprašanje je vedno zelo aktualno, ko razpravljamo o članarini ter ugodnostih, ki jih 
imajo člani na njeni osnovi. Pri pogajanjih se je izkazalo, da je mogoče dodatne ugodnosti za posamezne kategorije članstva (predvsem 
tiste, ki veliko obiskujejo tuje gore ter ostale bolj izpostavljene kategorije) doseči le na osnovi poimenskega seznama članstva v okviru PZS. 
Zato je za dosego pričakovanj članov iz obsega zavarovanj uvedba poimenskega seznama članov nujna. Katero kategorijo članarine in s 
tem povezanih ugodnosti iz naslova zavarovanja si bo izbral posamezni član, pa je popolnoma svobodna odločitev vsakega posameznika. 

3. K predlogu, da se v točki f. 1. odstavka 19. člena predloga statuta, ki določa da PZS zagotavlja analize in uporabo podatkov delov društev 
upošteva, da zveza podatke lahko dobi iz javnih virov, zavzema, da se v kolikor so pod točko mišljeni splošni podatki to tudi navede. 

Delovna skupina takšnega predloga ne podpira. Statut mora ohraniti določen nivo abstraktnosti in v njem res ni mogoče taksativno 
naštevati kakšne podatke bo zveza lahko analizirala in uporabljala. Težko si je predstavljati, kako bi krovna planinska organizacija, 
kamor društva vstopajo prostovoljno in nanjo na osnovi istega člena prenašajo odgovornost in pristojnost za oblikovanje celovitih 
sistemskih rešitev za potrebe planinstva na celotnem ozemlju države, takšne naloge izvajala brez ustreznih podatkov. Sicer pa so 
društva že v dosedanjem poslovanju za potrebe delovanja PZS, pošiljala ustrezne podatke. Vsekakor pa v statut, ki je krovni doku-
ment PZS, ni možno navajati vseh podrobnosti, ne samo v tem primeru pač pa tudi na drugih področjih. V kolikor je to potrebno, 
se to ureja v drugih dokumentih.

4. K predlogu o nepotrebnosti določbe točke l) 1. odstavka 19. člena predloga statuta o vzpostavitvi enotnega registra nepremičnin v 
lasti društev. 

Res je, da so se informacije o nepremičnina, ki so v lasti društev, lahko pridobile z vpogledov v portal GURS, vendar navedeno ni 
argument za to, da se takšen register ne vzpostavi na nivoju zveze. Navedena naloga pomeni dodatno delo samo za strokovno službo 
zveze. Zbiranje tovrstnih podatkov bo služilo izključno za izvajanje nalog PZS kot so navedene v točka a, b in c istega člena.

5. K predlogu, da se v točki h) 1. odstavka 30. člena določi, da neodvisnega revizorja predlaga UO PZS kot izrazito operativni organ, s 
sklepom pa ga potrdi nadzorni odbor. 

Tako kot ugotavlja že predlagatelj, je revizor pri svojem delu zavezan predpisom in standardom, ki zadevajo področje njegovega delovanja. 
Zato je izbor revizorja predvsem postopek, ki ima komercialno ozadje (cena), pa tudi poznavanje področja na katerem deluje naročnik. 
Dvom o izboru revizorja (ne glede na to, kateri organ ga je izbral) v osnovi pomeni dvom o njegovi strokovnosti in neodvisnosti. 
Težko bi se strinjali z oceno, da je UO izrazito operativni organ, saj se sestaja le nekajkrat letno. Še manj pa je sprejemljivo dejstvo, 
da bi odločitev o izboru neodvisnega revizorja sprejemal nadzorni odbor, ki ima izključno nadzorstveno funkcijo.

6. K predlogu, da se črta točka u) 1. odstavka 32. člena predloga statuta, v kateri je predvideno, da UO PZS odloča o merilih za razvr-
ščanje društev v prednostne skupine in o seznamu društev. 

Delovna skupina ne sprejema stališča, da je takšno razvrščanje diskriminatorno. Za vsa društva bodo veljala enaka merila. Ni mo-
goče govoriti o diskriminaciji, če bo društvo, ki opravlja več dejavnosti ob uporabi kriterijev in meril, ki jih bo upravni odbor šele 
sprejel razvrščeno višje od društva, ki bo imelo ožji nabor dejavnosti. Že sedaj se nekakšno razvrščanje izvaja, saj društva, ki nimajo 
mladinskih taborov pač ne moremo konkurirati za sredstva, ki so namenjena za njihovo izvedbo. Delovna skupina predlaga, da ta 
določba ostane takšna kot je. O merilih, za razvrščanje v prednostne skupine na seznamu razvrščenih društev bo odločal UO PZS 
kot najvišji organ in ob sprejemanju teh meril bo priložnost za podrobnejšo razpravo o teh vprašanjih.
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STALIŠČA DELOVNE SKUPINE DO PRIPOMB PREDSEDNIKA PZS BOJANA ROTOVNIKA

a) Delovna skupina je upoštevala pripombo, da se pojasni pomen kratice MDO PD, to smo storili v 16. členu, kjer se ta kratica prvič pojavi.

b) Delovna skupina je v celoti sprejela vse tri redakcijske pripombe k 12. členu.

c) V 16. členu je spoštovanje častnega kodeksa slovenskih planincev že določeno v točki c, zato ni potrebno, da bi to določali še v točki a. 
Besedilo 1. odstavka 16. člena smo naredili bolj jasno, tako da je iz njega razvidno, da planinsko društvo postane član PZS, ko sklep o 
tem sprejme UO PZS, da pa odločitev društva o včlanitvi v PZS temelji na predhodnem sklepu občnega zbora. 

d) Delovna skupina je sprejela predlog, da se v točki a 2. odstavka 17. člena poudari delo mladih samih in ne le delo z mladimi, tako da 
se celotna točka sedaj glasi:
„a) izvajajo in promovirajo planinstvo v svojem okolju, predvsem z nudenjem ustreznih in zanimivih programov planinskih dejavnosti, 
usposabljanjem obiskovalcev gora ter pospeševanjem dela mladih in z mladimi“.

e) Pobudo da se v 20. členu predvidi možnost prenosa nalog od PZS na MDO PD smo upoštevali pri 32. členu statuta, saj to vprašanje 
sistemsko sodi v člen o pristojnostih UO PZS in ne v člen o prenosu nalog društev na MDO PD. 

f) Tudi določbo o sprejemu ugotovitvenega sklepa o prenehanju članstva smo umestili v 32. člen statuta in ne v 21. člen, ki sicer ureja 
prenehanje članstva.

g) Menimo, da določba 27. člena statuta o tem, da skupščina sprejema poslovnik o delu skupščine, ni ovira, da ta poslovnik ne bi veljal 
za več skupščin in se vsakokrat sprejme samo morebitne dopolnitve in spremembe. Takšno ureditev bo potrebno določiti v prvem na-
slednjem poslovniku, ki ga bo sprejela skupščina. 

h) Točko k v 1. odstavku 27. člena, ki določa pristojnost skupščine, da odloča o vključevanju v druge organizacije, smo dopolnili z določbo, 
da gre za primere iz 1. odstavka 15. člena tega statuta. 

i) Določbo točke l 1. odstavka 27. člena o pristojnosti skupščine, da sklepa o prenehanju PZS, smo dopolnili z napotilom na 68. člen statuta. 

j) Zaradi jasnosti je v določbo 4. odstavka 37. člena statuta o tem, da MDO PD o svojem delu vsako leto najpozneje do 31. 3. poroča 
društvom PZS, dodano, da gre za poročanje o delu v preteklem letu. 

k) 4. odstavek 38. člena je preoblikovan tako, da ostane določba, da podpredsednika MDO PD izvolijo predstavniki društev na prvi seji 
MDO PD, črtana pa je določba, da je podpredsednik lahko samo nekdo izmed navzočih delegatov. S tem je preprečena zagata, do katere 
bi lahko prišlo, če se predvideni podpredsednik ne bi mogel udeležiti prve seje MDO PD.

l) Res je, da imajo velika društva, ki presegajo revizijsko mejo, občni zbor lahko tudi po 31. 3., vendar navedeno ni razlog, da bi podaljševali 
rok za poročanje PZS in MDO PD, saj so ta poročila tudi osnova za odločanje na sejah skupščine PZS in na sejah MDO PD pred skupščino.
 
m) Delovna skupina je sprejela opozorilo, da je povsem nepotrebna določba, da je skupščina sklepčna, če je prisotna tretjina glasov za 
odločanje, saj zadošča določba, da mora pred glasovanjem biti navzoča najmanj tretjina društev, ki so člani PZS. Po sedanji ureditvi 
namreč ni več razlike med številom prisotnih društev in številom glasov za odločanje, saj ima vsako društvo en glas. 

n) Delovna skupina sicer soglaša s pobudo, da so tudi odločanje o spremembi častnega kodeksa slovenskih planincev in sklepanje o 
prenehanju delovanja PZS takšna vprašanja, o katerih je utemeljeno odločati s kvalificirano večino dveh tretjin prisotnih delegatov. 
Seveda pa gre pri tem za politično odločitev, zato naj o tem odloči UO PZS. 

o) V 1. odstavku 45. člena predloga statuta je dodano, da se morajo kandidacijski postopki za ostale funkcije v organih PZS zaključiti 
najmanj 45 dni pred iztekom mandata. Za funkcijo predsednika in podpredsednika PZS pa je že v obstoječem besedilu predvideno, da 
se ti postopki morajo končati najpozneje 90 dni pred iztekom mandata. Menimo, da obeh rokov ni smotrno izenačevati, saj bi to lahko 
ogrozilo uspešno izvedbo volitev. 

p) Delovna skupina soglaša s stališčem, da je potrebno omiliti zahteve glede izobrazbe za podpredsednika PZS, odprto pa je vprašanje 
ali bi glede podpredsednika sploh črtali kakršenkoli pogoj glede izobrazbe, kakor to predlagata PD Moravče in Jurček Nowakk, ali pa 
bi le določili, da ima kandidat za podpredsednika lahko nižjo izobrazbo od zahtevane, če ima nadpovprečne (dolgoletne) vodstvene 
izkušnje pri delu organov PZS kot predlaga predsednik. Drugačen pristop glede kriterijev za podpredsednika je lahko utemeljen ravno 
zaradi mandatarskega sistema, saj mora že kandidiranje temeljiti na medsebojnem zaupanju.
 
q) Predsednik predlaga, da se v 48. členu predloga statuta določi, da v primeru, da izvoljeni član UO PZS odstopi ali mu preneha funkcija, 
član UO PZS postane naslednji kandidat, ki je dobil največje število glasov, dopolni tako, da tak kandidat ni smel prejeti manj kot četrtine 
glasov prisotnih delegatov na skupščini. Predlog je smotrn, vendar je v takšnem primeru tak kvorum potrebno določiti tudi za osnovno 
izvolitev, torej v prvem stavku 1. odstavka 48. člena predloga statuta ter hkrati določiti, da se v primeru, ko s takšno večino ni izvoljeno 
potrebno število članov UO PZS, volitve ponovijo s kandidati, ki niso prejeli najmanj četrtine glasov prisotnih delegatov. 
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r) Zaradi podvajanja je delovna skupina črtala 4. odstavek 51. člena predloga statuta, saj je njegova vsebina že zajeta v 1. odstavku 48. 
člena predloga. 

s) Delovna skupina meni, da se za prihodke, na katere opozarja predsednik (kotizacije za tečaje in seminarje, naročnina na PV, sponzorska 
sredstva), lahko šteje, da so zajeta v točki h (drugi viri). 

t) Rok iz 1. odstavka 57. člena ne teče od dneva nastanka spora med PZS in društvom oziroma ob nastanku spora v organih PZS, temveč 
od dneva sprejetja dokončne odločitve, ki se izpodbija. Rok enega leta temelji na določbi 14. člena Zakona o društvih, ki določa, da ima 
vsak član društva pravico v roku enega leta od sprejetja dokončne odločitve pred sodišče izpodbijati odločitve organov društva, ki so 
bile sprejete v nasprotju z zakonom ali temeljnim ali drugim splošnim aktom društva. Določba 1. odstavka 57. člena statuta dejansko 
pomeni, da je v navedenih sporih izključena sodna pristojnost temveč se spori rešujejo z arbitražo. Zaradi navedenega rok enega leta 
ne pomeni, da toliko časa stranki lahko zavlačujeta z imenovanjem arbitrov, saj se v takšnem primeru uporabijo določbe Zakona o 
arbitraži. Prav tako v statutu ni potrebno določati, katere funkcije so nezdružljive z vlogo arbitra, saj je temu namenjen institut izločitve 
arbitra, ki je prav tako predviden v Zakonu o arbitraži. Zaradi navedenega delovna skupina meni, da določbe 57. člena predloga statuta 
ni potrebno spreminjati. 

u) V izogib morebitnim nejasnostim se v 3. odstavku 41. člena v določbi, da je delovanje glasila urejeno s pravilnikom, črtajo besede „v 
skladu z zakonom, ki ureja medije“. Za tiste medije, ki so vpisani v razvid medijev se ta zakon uporablja že na podlagi samega zakona in 
tega ni potrebno pisati v statut. 

v) Določba 3. odstavka 72. člena predloga statuta je sedaj nepotrebna, saj bodo UO PZS in ostali organi svoje delo nadaljevali do skup-
ščine PZS v letu 2014.

w) Kakor je že razloženo zgoraj v zvezi z pripombo PD Moravče, je v 5. odstavku 72. člena prišlo do očitne pisne pomote v zapisu letnice, 
saj je bil na UO PZS 3. 12. 2011 sprejeto stališče, da se v prehodnih določbah predvidi, da UO in ostali organi delo do skupščine PZS v 
letu 2014 nadaljujejo na podlagi obstoječega statuta. 

        Vodja delovne skupine:
           Borut Vukovič

Podajanje amandmajev na predlog Statuta PZS
Na predlog besedila Statuta PZS, kot je podano v nadaljevanju, je možno podati amandmaje, o katerih se bo posamično glasovalo na 
Skupščini PZS. Upoštevali se bodo samo tisti amandmaji, ki bodo po elektronski ali običajni pošti prispeli najkasneje do vključno petka, 
30. marca 2012 ali, ki bodo najkasneje tega dne priporočeno oddano na pošto. Amandmaje lahko vloži vsako društvo, ki je član PZS.

Amandmaji morajo imeti naslednje elemente:
•	 naziv in naslov predlagatelja,
•	 navedbo, na kateri člen predloga Statuta PZS se nanaša,
•	 konkreten predlog spremembe besedila ,
•	 obrazložitev. 

V kolikor poslani amandmaji ne bodo vsebovali vseh zahtevanih elementov, ne bodo uvrščeni v obravnavo na Skupščini PZS. 

Pisne amandmaje skladno z določili poslovnika pošljite na:

•	 elektronski naslov statut@pzs.si ali na

•	 poslovni naslov: 
Planinska zveza Slovenije,
predsednik
p. p. 214, 1001 Ljubljana.

mailto:%20statut%40pzs.si?subject=
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STATUT PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE, 
predlog, marec 2012
PREAMBULA

Ob upoštevanju:
•	 in spoštovanju pobude, ki jo je dalo Gorsko društvo Triglavski prijatelji leta 1876 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. 61/2006, Uradni list RS št. 58/2009, Uradni list RS št. 39/2011 in Uradni 

list RS št. 64/2011) in 40. člena Statuta Planinske zveze Slovenije (Obvestila PZS, 10. 9. 2007)

sprejema Skupščina Planinske zveze Slovenije

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 slo-
vensko 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, nepoklicno vodništvo, gradnja, vzdrževanje, opremljanje in upravljanje planinskih poti, pla-
ninskih 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, športno-
plezalni, turnokolesarski in planinsko orientacijski vzponi ter spusti, turni smuki, tekmovanja, tečaji in usposabljanja, 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,

(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.
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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,
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.

(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, 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 obli-
kovan s pentljo, v kateri je kratica SPD.

(2) Zastava PZS je modre barve z grbom PZS.

(3) Prapor PZS je modre barve, obrobljen je z zlatim trakom. Na čelni strani prapora je grb PZS. Na hrbtni strani prapora je v središču 
prapora šesterokotnik, v katerem je upodobljen pogled na Triglav z juga. Šesterokotnik je obrobljen z belim okvirom, v središču je zavita 
zlata nit. Pod šesterokotnikom je napis PZS z zlatimi črkami.

(4) 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 ter 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.
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(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 organizira akcije za osebe s posebnimi potrebami,
m) izvaja trajnostni planinski turizem in skrbi za planinske objekte, naprave in oznake,
n) vodenje in usklajevanje 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 in za varnejše ter naravi prijazno obiskovanje gora,
s) izvaja znanstveno-raziskovalne naloge s področja planinstva,
t) skrbi za varovanje gorske narave,
u) skrbi za kulturno, založniško, arhivsko in muzejsko dejavnost in

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 Naziv dejavnosti
02.100 Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti
38.210 Ravnanje z nenevarnimi odpadki
39.000 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
43.120 Zemeljska pripravljalna dela
46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
47.640 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo
47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
55.204 Planinski domovi in mladinska prenočišča
55.210 Dejavnost avtokampov, taborov
58.110 Izdajanje knjig
58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev
58.130 Izdajanje časopisov
58.140 Izdajanje revij in druge periodike
58.190 Drugo založništvo
58.290 Drugo izdajanje programja
59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj
59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
63.120 Obratovanje spletnih portalov
63.990 Drugo informiranje
72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup
77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
79.110 Dejavnost potovalnih agencij
79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
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84.250 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah
85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe
88.991 Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij
88.999 Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve
90.010 Umetniško uprizarjanje
90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
90.030 Umetniško ustvarjanje
91.030 Varstvo kulturne dediščine
91.040 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot
93.110 Obratovanje športnih objektov
93.120 Dejavnost športnih klubov
93.190 Druge športne dejavnosti
93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
94.120 Dejavnost strokovnih združenj
94.999 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 nastopa-
nju. 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.

E. ČLANSTVO V PZS

16. člen (včlanitev društva v PZS)
(1) 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 so skladna 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 in
e) so njegova pravila usklajena s tem statutom.

(2) Nova društva se po včlanitvi vključijo v program uvajanja, ki traja dve leti in poteka pod mentorstvom društva iz krajevno pristojnega 
Meddruštvenega odbora planinskih društev (v nadaljevanju: MDO PD).

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) sodelujejo z drugimi društvi v PZS in
g) 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 dejav-
nosti, 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.
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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 in ne sme biti manjša od petkratnika najvišje članarine posameznika po 
pravilniku iz drugega odstavka 23. člena tega statuta.

(4) O včlanitvi pridruženega člana odloča UO PZS.

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,
j) sprejetje standardov za planinske koče in njihovo razvrščanje ter določitev najvišjih cen osnovne oskrbe in prenočevanja,
k) pomoč pri informiranju društev o javnih razpisih, ki se navezujejo na planinstvo,
l) vzpostavitev enotnega registra nepremičnin v lasti društev,
m) vzpostavitev enotnega vrednotenja prostovoljnega dela v planinski organizaciji,
n) vzdrževanje planinskih poti na podlagi vsakoletnega načrta,
o) podeljevanje priznanj in
p) druge naloge, ki jih prenese skupščina.

(2) PZS vzpostavi centralni imenik 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 skle-
pi skupščine ali sicer s svojim delovanjem škoduje ugledu planinske organizacije, lahko UO PZS izključi iz članstva ali pridruženega 
članstva PZS.
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(2) Zoper sklep UO PZS lahko društvo 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) Po vzpostavitvi centralnega imenika iz e) vrstice prvega odstavka 19. člena lahko posameznik vplača celotno članarino PZS. PZS 
odvede društveni del članarine društvu, ki ga izbere posameznik.

G. ORGANI PZS

25. člen (mandatna doba)
(1) Mandatna doba članov organov PZS je štiri leta.

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, varuha pravic gora,
i) potrjuje programske smernice predsednika PZS,
j) odloča o predlogih, vlogah, ugovorih in pritožbah društev zoper odločitve organov PZS,
k) odloča o vključevanju v druge organizacije v skladu z 1. Odstavkom 15. člena,
l) sklepa o prenehanju PZS v skladu z 68. členom statuta in
m) 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 vodjo in člane odborov iz 35. člena tega statuta,
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 na-
sprotju z zakonom ali tem statutom.
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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.

(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, sodelavci 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,
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 in imenuje ter razrešuje člane odborov iz 35. člena tega statuta ter 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) enkrat na leto odloča o sprejemu društev v članstvo PZS,
p) 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 drugih načinih prenehanja članstva društev v PZS,
u) odloča o poroštvih društvom po predhodnem soglasju nadzornega odbora PZS (v nadaljevanju: NO PZS),
v) 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.
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34. člen (komisije)
(1) 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) komisija 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 organizira-
nost 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 vse-
binskega 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.

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) za sodelovanje z Gorsko reševalno zvezo Slovenije – Gore in varnost.

(2) Odbor vodi vodja, ki ga člani izvolijo izmed sebe na predlog predsednika 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 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 opre-
deljuje 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 Gore in varnost je strokovno telo, ki skrbi za uresničevanje dogovora o sodelovanju med PZS in Gorsko reševalno zvezo Slovenije.

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, na sejah predsedstva PZS, UO PZS, komisij in odborov ter morajo imeti 
na voljo vse 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.
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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. Organizira-
nost 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 pred-
sednik MDO PD.

(4) MDO PD o svojem delu vsako leto najpozneje do 31. 3. 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 prvi 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)
(1) Varuh pravic gora je od organov PZS neodvisen strokovnjak, ki se:

a) v imenu PZS hitro odziva na nedovoljene ali sporne dejavnosti ter posege v gorah in
b) pripravlja predloge za izboljšanje zakonodaje glede dejavnosti in posegov v gorah.

(2) Varuh pravic gora je za svoje delo odgovoren predsedniku PZS in skupščini PZS.

(3) Organi PZS in strokovna služba zagotavljajo varuhu pravic gora odzivnost in strokovno pomoč na njegov poziv.

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.

(2) Organi PZS, razen skupščina, so sklepčni, če je navzoča več kakor polovica 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.

(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, ki ga overita overovatelja 
zapisnika. Učinki odločitev organa PZS nastopijo takoj.

(6) Organi PZS, razen skupščina, lahko poslujejo v elektronski obliki in 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.

(7) Organi PZS odgovarjajo na prejete zadeve najpozneje v tridesetih dneh od prejetja zadeve.

41. člen (ugotavljanje ustreznosti društvenih pravil)
(1) Usklajenost temeljnega akta društva, ki se želi včlaniti v PZS, s Statutom PZS, preveri krajevno pristojni MDO PD in izda pisno 
soglasje. V primeru nejasnosti zagotavlja svetovalno in strokovno pomoč MDO PD odbor PZS za pravne zadeve.

(2) MDO PD spremlja tudi usklajenost spremenjenega in dopolnjenega temeljnega akta društva, ki je član PZS, s Statutom PZS, pred 
potrditvijo na zboru članov PD.
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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 ter 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 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 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 predse-
dnik 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 petinštiridesed (45) dni pred iztekom mandata.

(2) Kandidate za organe PZS predlagajo društva izmed svojih članov.

(3) Kandidat za predsednika PZS ne sme kandidirati za podpredsednika PZS in obratno. Kandidatura za predsednika PZS ali podpred-
sednika PZS izključuje kandidaturo za člana UO PZS.

(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 (volitve)
(1) Volitve organov PZS so praviloma tajne. Skupščina PZS lahko sprejme sklep, da so volitve javne, razen za predsednika PZS.

47. 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 ali 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 vodstvenih izkušenj pri 
delu organov PZS in
c) govori angleški jezik ali katerega od jezikov drugih alpskih držav.

(3) 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.
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48. 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 izvolotev potrebno 
število glasov. V primeru,da 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

49. člen (volitve članov NO PZS)
(1) Za predsednika in člane NO PZS so izvoljeni kandidati, ki so prijeli večino glasov prisotnih delegatov.

50. 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.

51. 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.

52. člen (volitve varuha pravic gora)
(1) Za varuha pravic gora lahko kandidira član društva, ki:

a) ima najmanj visokošolsko izobrazbo,
b) je uveljavljen strokovnjak s področja varstva narave ali sorodnih področij in
c) ima vsaj pet let izkušenj dela v društvih ali organih PZS.

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-ume-
tniških 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).

(5) V primeru prenehanja delovanja društva, v katerem ima PZS premoženje, in v skladu s temeljnim aktom tega društva njegovo pre-
moženje preide v lastništvo pravnega naslednika oz. drugega društva, ki je član PZS, PZS pa obdrži svoje premoženje tudi v tem društvu.
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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, splošnimi akti PZS in kolektivno pogodbo za negospodarstvo.

(3) Strokovna služba se členi na učno središče in administrativni ter tehnični del.

(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 3 v športu, ki si jo pridobi najpozneje v treh letih po 
zaposlitvi.

(5) Strokovni sodelavci 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 delokroga praviloma v sedmih dneh od prejema zadeve.

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 pravilnikom..
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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 in drugo muzejsko ter arhivsko gradivo, ki je sestavni del nacionalne planinske muzejske zbirke.

(3) PZS finančno podpira delovanje in razvoj SPM na podlagi pogodbe.

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 dejav-
nosti, 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 za priznanja PZS.

(3) Posamezne komisije iz 34. člena tega statuta podeljujejo vsako leto omejeno število samo najvišjih priznanj za dolgoletne in izjemne 
dosežke na področju komisije.

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 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, 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.
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R. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

69. člen (veljavnost statuta)
(1) Ta statut začne veljati osem (8) dni po objavi v Obvestilih 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.

(2) Z dnem veljavnosti novega Statuta PZS preneha veljati Statut PZS, sprejet 19. 5. 2007.

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 sta-
tuta 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 30. 6. 2014.

(2) Društva morajo svoje temeljne akte uskladiti s tem statutom v roku štiriindvajset (24) mesecev od njegove uveljavitve.

(4) Komisije, ki so delovale pred sprejetjem tega statuta, se postopoma preoblikujejo v komisije iz 34. člena tega statuta z združitvijo, 
pripojitvijo ali ukinitvijo najpozneje do 30. 6. 2014.

(5) UO PZS in ostali organi nadaljujejo svoje delo do skupščine PZS v letu 2014 v sestavi, določeni s statutom PZS, sprejetim 19.5.2007.

(6) PZS sprejme programska vodila iz 13. člena tega statuta najpozneje v roku dveh (2) let od njegove uveljavitve.

(7) PZS vzpostavi enotni informacijski sistem iz 19. člena tega statuta najpozneje v roku osemnajst (18) mesecev od njegove uveljavitve.

(8) PZS sprejme pravilnik iz drugega odstavka 23. člena tega statuta v roku šestih (6) mesecev od uveljavitve tega statuta.

(9) PZS vzpostavi centralni imenik društev in posameznikov po pravilniku iz drugega odstavka 23. člena tega statuta v roku osemnajst 
(18) mesecev od uveljavitve tega statuta.

(10) PZS vzpostavi enotni register nepremičnin iz 19. člena tega statuta v roku dveh 18 mesecev od uveljavitve tega statuta.

(11) Strokovni sodelavci 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.
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K točki 8:

SOLASTNIŠTVO PLANINSKIH NEPREMIČNIN
V soboto, 26. novembra 2011, je v organizaciji PZS v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje RS na Igu potekala 1. konferenca o 
planinskem gospodarstvu. V okviru konference je bila izvedena delavnica na temo »Lastništvo planinskih koč in 10 % lastniški delež 
PZS«, ki se je je udeležilo preko 20 predstavnikov planinskih društev, delavnico pa so vodili Bojan Rotovnik (predsednik PZS), Matej 
Planko (generalni sekretar) ter Črt Zavašnik (pravni strokovnjak).

Izhodišča za razpravo na delavnici so bila podana že z vabilom na konferenco in sicer: 
PZS je solastnica (praviloma 10 %) mnogih planinskih koč in pripadajočih zemljišč. V okviru delavnice bomo poskušali poiskati odgo-
vore na naslednja vprašanja:
•	 Ali je solastništvo PZS skladno s potrebami sedanjega časa? Ali so možne še kakšne druge rešitve? 
•	 Kakšna je ali kakšna bi naj bila vloga PZS, kot solastnice nepremičnin? Kdo naj sprejme odločitev o tem?

Po obširni razpravi so bili v zaključku konference sprejeti naslednji sklepi in zaključki: 
Organom PZS predlagamo, da izvedejo razpravo o možnostih natančnejše ureditve solastniških razmerij v tistih primerih, kjer je PZS 
lastnik ali skupaj s PD solastnik planinskih koč in pripadajočih funkcionalnih zemljišč. Predlagamo, da se naj skladno z že sklenjenimi 
pogodbami za prenos dela lastništva nepremičnin iz PZS na PD in skladno z zakonodajnimi možnostmi, na podlagi aneksov k osnovnim 
pogodbam ustrezneje in natančneje uredijo naslednja področja:
1. prenos pravic upravljanja nad objekti iz PZS na PD, kjer je PD solastnik nepremičnine,
2.  PD, ki so solastniki planinskih koč skupaj s PZS, ob prevzemu pravic upravljanja prevzamejo tudi dolžnosti iz naslova upravljanja 

planinskih koč,
3.  natančnejšo določitev, da je solastniški delež PZS namenjen predvsem za nadzor PZS nad morebitnimi prodajami planinskih objektov 

ali spremembami njihove namembnosti. V ostalih primerih, kjer je potrebo soglasje solastnika, PZS praviloma podpre odločitev PD, ki 
je solastnik nepremičnine.

Gospodarska komisija PZS je na svoji 4. seji, ki je bila dne 13. 12. 2011 in na svoji 5. seji, ki je bila 31. 1. 2012, obravnavala vse sklepe 
konference, se z njimi seznanila in določila odgovorne za izvedbo posameznih sklepov.

Ker je tematika upravljanj nepremičnin vezana na sklepe skupščine, predvsem na sklep skupščine iz leta 1999 o prenosu 9/10 lastništva 
nad objekti in funkcionalnimi zemljišči iz PZS na PD in ker je potrebno sistematično in dolgoročno urediti problematiko upravljanja 
planinskih nepremičnin oz. planinskih koč, kjer je PZS solastnik, predlagam, da skupščini PZS podamo v sprejem naslednje sklepe:

PREDLOG SKLEPA št. 1: Temeljni interes PZS na področju planinskih objektov/nepremičnin je, da so  le-ti v lasti planinskih 
organizacij ter da je njihov osnovni namen omogočanje izvajanje planinske dejavnosti.    

PREDLOG SKLEPA št. 2: Skupščina pooblašča predsednika, da skladno z obstoječimi pogodbami, ki urejajo solastniška razmerja 
med PZS in posamičnimi PD na planinskih objektih/nepremičninah in skladno z veljavno zakonodajo, sklene Dodatek k  tem 
pogodbam. V Dodatku se uredijo pravica do posesti, uporabe, uživanja in upravljanja planinskih objektov. V kolikor PZS na PD 
prenese pravice, katere PZS pripadajo iz naslova solastnine, mora PD prevzeti tudi vsa bremena, ki odpadejo na te pravice. O vseh 
sklenjenih Dodatkih predsednik redno poroča UO PZS.

PREDLOG SKLEP št. 3: Skupščina PZS sprejema stališče, da je solastniški delež PZS na planinskih objektih/nepremičninah na-
menjen zaščiti temeljnega interesa PZS na področju planinskih objektov/nepremičnin. S solastniškim deležem je PZS omogočen 
nadzor nad morebitno prodajo planinskih objektov (predkupna pravica) in nadzor nad spremembo namembnosti objekta. V 
preostalih primerih urejanja solastniških razmerij med PZS in posamičnim PD, kjer je potrebno soglasje PZS kot solastnika, 
skupščina pooblašča predsednika, da takšno soglasje na predlog PD tudi poda, v kolikor to ni škodljivo za PZS ali v nasprotju s 
temeljnim interesom PZS na področju planinskih objektov/nepremičnin.  

Bojan Rotovnik,
predsednik PZS
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ČLAN PZS ___________________________
                                        (planinsko društvo, klub)

P O O B L A S T I L O

____________________________________________ JE DELEGAT/KA
                                                          (ime in priimek)

NA ZASEDANJU SKUPŠČINE PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE,
dne 14. aprila 2012.

ČLAN PZS

___________________________

PREDSEDNIK 

       MP 

__________________________________

ZA UGOTOVITEV
SKLEPČNOSTI

ODDATI OB VSTOPU
V DVORANO



66

NAVODILO ZA GLASOVANJE

V sladu s 34. členom Statuta PZS  (Obvestila PZS, št. 9, september 2007) imajo delegati članov PZS število glasov odvisno od števila 
članov s plačano članarino v preteklem letu.

Člani PZS, ki imajo do 1000 članov, imajo za odločanje v Skupščini PZS 1 (en) glas, za vsakih začetih 1000 članov, pa še 1 (en) glas za 
odločanje.

Člani PZS z več kot 1000 člani imajo naslednje število glasov:

PLANINSKO DRUŠTVO število glasov
LJUBLJANA-MATICA 4
KAMNIK 2

Glasovalne kartone bodo delegati članov PZS prejeli ob predložitvi pooblastila za ugotavljanje sklepčnosti ob  vstopu v prostor, 
kjer bo zasedala Skupščina PZS.
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PRIJAVA K RAZPRAVI
NA SKUPŠČINI PZS, dne 14. aprila 2012

DELEGAT 

__________________________________________________________
(ime in priimek)

ČLAN 

__________________________________________________________
(naziv člana PZS - društvo, klub)

PRIJAVLJAM RAZPRAVO K TOČKI DNEVNEGA REDA

___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/

VSEBINA RAZPRAVE:

PREDLOG SKLEPA:

ODDAJTE PREDSEDNIKU DELOVNEGA PREDSEDSTVA NA ZAČETKU ZASEDANJA SKUPŠČINE PZS
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BELEŽKA




