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Strokovna služba PZS (faks: 01 43 45 691, info@pzs.si)
Uradne ure Strokovne službe PZS (tudi Planinske založbe): 
ponedeljek in četrtek: od 9.–15. ure, 
sreda: od 9.–17. ure, 
petek: od 9.–13. ure.
Odmor za malico: 10.30–11.00.

Generalni sekretar: 01 43 45 680
generalni.sekretar@pzs.si

Tajništvo: 01 43 45 680
mija.stegu@pzs.si

Planinska založba: 01 43 45 684
planinska.zalozba@pzs.si

Koledar PZS: 01 43 45 690
koledar@pzs.si

Računovodstvo: 01 43 45 687
ursa.mali@pzs.si

Planinski vestnik: 01 43 45 690
pv@pzs.si
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katarina.macek@pzs.si
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tomo.cesen@pzs.si

KPP, GK, KVGN: 01 43 45 683
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Trženje: 041 560 117
natalija.marovt@pzs.si

Odbor za članstvo, Odbor za pravne zadeve: 
01 43 45 692, damjan.omerzu@pzs.si

Spletna stran PZS, E-novice PZS:
spletne.strani@pzs.si, enovice@pzs.si

Predstavnica PZS za odnose z javnostmi: 
041 222 358, zdenka.mihelic@pzs.si
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AKTUALNO V PLANINSKI ZVEZI 
SLOVENIJE

AKTUALNO V PLANINSKI ZVEZI SLOVENIJE

OBVESTILA PZS v elektronski obliki
Vse prejemnike Obvestil PZS obveščamo, da bodo Obvestila PZS zaradi racionalizacije 
v prihodnje izhajala le nekajkrat letno. Vabimo vas, da tudi vi, prejemniki, sodelujete pri 
zmanjšanju stroškov: in sicer vas vabimo k prejemanju Obvestil PZS le v elektronski obliki. 

Če se odločite, da jih želite v prihodnje prejemati samo v e-obliki, potem nam na e-naslov 
obvestila@pzs.si  posredujte e-sporočilo, v katerem boste navedli:
•	  ime in priimek,
•	  e-naslov, na katerega želite prejemati e-obliko Obvestil PZS,
•	  domači naslov, na katerega ste Obvestila PZS prejemali do sedaj, da bomo lahko v 

seznamu prejemnikov Obvestil PZS ustrezno označili prejemanje samo e-oblike.

Hvala za vaše razumevanje in sodelovanje še vnaprej.

Zdenka Mihelič,       Bojan Rotovnik, 
urednica Obvestil PZS      predsednik PZS 

Posledice 
naravne ujme na 
planinskih poteh

Zdenka Mihelič

Izredne vremenske razmere, ki smo jim bili 
v Sloveniji priča februarja, so povzročile 

ogromno škode tudi na naših planinskih po-
teh. Po podatkih PZS je poškodovanih kar 40 
odstotkov poti izven visokogorja.

Prehodnost poti je onemogočena pred-
vsem zaradi velike količine podrtega drevja. 
Planinska zveza je ob tem opozarjala na ne-
varnost gibanja v gozdovih, na zaprte planin-
ske poti, ob tem pa je odprla tudi posebno 
podstran, kjer je objavljen seznam planin-
skih poti, ki do nadaljnjega ostajajo zaprte: 
http://stanje-poti.pzs.si. Sezam ni dokončen, 
saj vsi skrbniki poti zaradi velikega obsega 
škode še niso uspeli pripraviti prve ocene 
stanja. 

Uporabnike planinskih poti PZS opozarja, 
da pred odhodom preverijo stanje posamezne 
planinske poti, poškodbe na planinskih poteh, 
ki so jih dodatno opazili, pa lahko sporoča-
jo na e-naslov: poskodbe.poti@pzs.si. PZS 

opozarja vse obiskovalce gora, naj dosledno 
upoštevajo zaporo planinskih poti, ki so jih 
skrbniki zaprli zaradi objektivne nevarnosti 
na prizadetih območjih. Prav tako vas skrb-
niki poti, to so planinska društva, prosijo za 
razumevanje in povečano previdnost, saj bo 
odprava posledic naravne ujme trajala vsaj 
pol leta.

Splošni nasveti: Obiskovalci gora, pred 
turo (ne samo dan ali dva prej, temveč več 
dni prej) spremljajte vremensko napoved za 
gore, kamor se odpravljate, upoštevajte po-
datke in vsa opozorila o višini snežne odeje, 
snežnih razmerah v gorah in stopnji nevar-
nosti proženja snežnih plazov >>> podatki 
so na ARSO in na prvi strani našega portala 
www.pzs.si. Izberite poti, primerne svojim 
psihofizičnim sposobnostim, na turi pa se 
prilagodite najšibkejšemu udeležencu. S seboj 
imejte primerno planinsko opremo in se jo 
naučite uporabljati. Pri načrtovanju ture upo-
števajte krajši zimski dan. Preverite odprtost 
planinskih koč (večina koč v visokogorju in 
sredogorju je pozimi zaprtih) ter ne upora-
bljajte planinskih poti, ki jih je za uporabo 
zaprlo planinsko društvo, skrbnik planinske 
poti. Pozimi v gore nikoli ne zahajajte sami. 
Odpravite se na pot dovolj zgodaj ter o svojih 
poteh in načrtih obvestite domače. Srečno 
in varen korak.

Vremenski 
podatki za gorski 
svet in nevarnost 
snežnih plazov na 
spletu PZS

Zdenka Mihelič

V skrbi za čim 
varnejše obi-

skovanje gora je 
PZS na svoji sple-
tni strani pripravila 
poseben razdelek, 
kjer pred odho-
dom v gore v sliki 
in besedi najdete 
vse potrebne po-
datke: snežne raz-
mere – nevarnost 
proženja snežnih 
plazov, klicno številko 112 v primeru nesreče, 
napoved za gorski svet, podatke z lavinskih 
postaj, padavine in višino snežne odeje ter 
hitro povezavo do modela ALADIN/SI).

Več na spletnem mestu PZS: 
http://pzs.si/novice.php?pid=8988.

Podeljena 
najvišja 
priznanja PZS za 
leto 2013

Zdenka Mihelič

Sedmega decembra 2013 je v Pokrajin-
skem muzeju Koper potekala svečana 

podelitev najvišjih priznanj Planinske zveze 
Slovenije za leto 2013. Podelitev je Planin-
ska zveza Slovenije pripravila v sodelovanju 
z Mestno občino Koper in Obalnim planin-
skim društvom (OPD) Koper

Planinska zveza je ena največjih in naj-
bolj množičnih  nevladnih organizacij v 
Sloveniji. Združuje na tisoče ljudi, ki pri-

http://stanje-poti.pzs.si
mailto:poskodbe.poti%40pzs.si?subject=
www.pzs.si
http://pzs.si/novice.php%3Fpid%3D8988
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pomorejo širiti ljubezen do narave, čistega 
okolja, ohranjajo in skrbijo za urejene poti, 
širijo pozitiven planinski duh. In tudi letos je 
Planinska zveza Slovenije (PZS) posamezni-
kom in PD za neutrudno prostovoljno delo 
podelila priznanja. Letošnja podelitev, ki so 
se je udeležili visoki gostje iz Mestne občine 
Koper, iz Nepala, Lovske in Ribiške zveze 
Slovenije, Gorske reševalne zveze Slovenije 
in Športne zveze Koper, je prvič potekala na 
južnem Primorskem;  v Kopru, na slovenski 
Obali, kjer se konča tudi Slovenska planinska 
pot. Le-ta letos praznuje 60 let od odprtja in 
je najstarejša planinska vezna pot v Sloveniji, 
Evropi in najstarejša tovrstna pot na svetu. In 
kot je dejal predsednik PZS Bojan Rotovnik: 
»Izteka se letošnje praznovanje 120-letnice 
naše planinske organizacije, ki smo ga pričeli 
s slavnostno akademijo 27. februarja, na rojstni 
dan Slovenskega planinskega društva, katerega 
naslednica je Planinska zveza Slovenije. V letu 
2013 smo obeležili tudi začetke podružnic SPD, 
ki so bile ustanovljene istega leta, leta 1893. 
Praznovanje pa zaključujemo na Obali, da s 
tem počastimo tudi Slovensko planinsko pot 
in njeno 60. obletnico.«

Pred prireditvijo so v avli Pokrajinskega 
muzeja Koper ob letošnji 60-letnici Slovenske 
planinske poti predsednik PZS Bojan Rotov-
nik, predsednik OPD Koper Aldo Zubin in 
Ciril Velkovrh, avtor razstave fotografij s 
Slovenske planinske poti, odprli istoimensko 
razstavo, ki so ji glasbeno popotnico zaigrali 
učenci tamkajšnje glasbene šole.

Člani OPD Koper so čudovito poskrbeli za prire-
ditev, njihova pevska skupina pa je še posebej 

izstopala, foto Zdenka Mihelič

Na prireditvi smo poseben del namenili 
50. obletnici Komisije za odprave v tuja gor-
stva (KOTG) PZS, ki je v 50 letih svojega delo-
vanja nanizala številne uspehe v visokih gorah 
Himalaje in sveta, in brez katere Slovenija in 
slovenski alpinisti ne bi bili prepoznavni na 
zemljevidu svetovnega vrhunskega alpinizma. 
Poleg alpinistično športnega udejstvovanja je 
prispevala tudi na humanitarnem področju, 
saj je leta 1979 v Manangu (Nepal) ustanovila 
Slovensko gorniško šolo za Nepalce, kjer so se 
številne generacije domačinov usposobile za 
varno delo v visokih gorah in katera je delo-
vala vse do danes, ko so Nepalci dosegli raven 
znanja, ki jim omogoča samostojno delovanje. 
Zgodovinski pregled delovanja slovenskih al-

pinistov v Himalaji in drugod je predstavil 
Tone Škarja, dolgoletni načelnik KOTG PZS, 
ki je vodenje komisije prevzel za Pavletom 
Šegulo (1963–1975) in Alešem Kunaverjem 
(1975–1979). Ob tej priložnosti sta Planinska 
zveza Nepala in Nepala najprizadevnejšim v 
Slovenski gorniški šoli v Nepalu ob 50-le-
tnici KOTG PZS podelili priznanja. Prejeli 
so jih: Tone Škarja, Bojan Pollak, posmrtno: 
Aleš Kunaver, pobudnik Slovenske gorniške 
šole v Nepalu, in Planinska zveza Slovenije. 

Prejemniki najvišjih priznanj Planin-
ske zveze Slovenije za leto 2013, SVEČA-
NIH LISTIN PZS: Lojze Abram (Slovensko 
planinsko društvo Trst), Ivo  Berdon – Gio-
vanni (SPD Gorica), Silva Donko (PD Ma-
riborski tisk), Rajko Ortan (PD Prevalje), 
Branko Planinc (PD Dol pri Hrastniku), 
Anton Purg (PD Ptuj), Jože Ružič (PD Ma-
tica Murska Sobota), Ivan Trobiš (PD Vojnik), 
Friderik Zobec (PD Skalca Hoče-Slivnica), 
Štefanija Žagmeister  (PD Pošte in Telekoma 
Ljubljana).

Spominske plakete pzs, ki jih Planin-
ska zveza Slovenije podeljuje ob življenjskih 
jubilejih svojim najzaslužnejšim članom za 
njihovo dolgoletno zvesto in izjemno uspešno 
delo, so prejeli:
 
za 60 let: Ivan Eder (PD Pošte in Telekoma 
Maribor), Mirjam Frankovič Franetič (PD Se-
žana), Nevenka Furjan (OPD Koper), Julčka 
Partlič (PD Fram), Janez Sagadin (PD Fram), 
Bogdan Seliger (PD Horjul),Alenka Zorko 
(PD Ptuj), PD Pošte In Telekoma Ljubljana,
 
za 65 let: Ignac Breitenberger (PD Idrija), 
Anton Kresnik (PD Saturnus), dr. Andrej 

Koren (PD Maribor Matica), Franc Legat 
(PD Gorje), Vida Mali (PD Poljčane), Janez 
Petkoš (PD Bled),
 
za 70 let: Daniel Cilenšek (PD Krim), Ludvik 
Feltrin (PD Cerkno), Milorad Guzina (PD 
Pošte in Telekoma Ljubljana), Avgust Koncilja 
(PD Trbovlje), Inge Križe (PD Ruše), Klavdij 
Mlekuž (PD Dovje - Mojstrana),Emil Orel 
(PD Sežana), Jože Rožič (PD Tržič),
 
za 75 let: Franc Čretnik (PD Liboje), Albin 
Jakopič (PD Gorje),
 
za 80 let: Maks Paradiž (PD Prevalje),
 
za 90 let: Ivan Lužovec – Dušan (PD Maribor 
Matica), Leopold Urajnar (PD Saturnus).
 

Posebna priznanja so prejeli: Urban Če-
pon (PD Vrhnika) – pisna pohvala PZS na 
predlog Raziskovalne skupine za diplomsko 
nalogo »Analiza delovanja čistilnih naprav 
za odpadne vode pri planinskih kočah«. Or-
ganizacijski odbor taborov mladih planin-
cev Savinjskega Meddruštvenega odbora 
Planinskih društev – pisna pohvala PZS 
za 30-letno organizacijo taborov mladih iz 
planinskih društev Savinjskega MDO PD-
-ja. Ciril Velkovrh (PD Ljubljana–Matica) 
– zlati častni znak PZS za promocijo Sloven-
ske planinske poti in planinstva na splošno s 
fotografskimi razstavami. Planinska zveza 
Nepala – zlati častni znak PZS za dolgoletno 
zelo uspešno sodelovanje pri usposabljanju 
strokovnih kadrov in mednarodnem sode-
lovanju obeh zvez.

Več na spletnem mestu PZS: 
http://pzs.si/novice.php?pid=8824. 

Prejemniki svečanih listin PZS za leto 2013,  foto Zdenka Mihelič

http://pzs.si/novice.php%3Fpid%3D8824
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Policija in 
planinska 
zveza skupaj 
za varnost 
obiskovalcev 
slovenskih gora

PZS in Policija

Generalni direktor policije Stanislav Ve-
niger in predsednik Planinske zveze Slo-

venije Bojan Rotovnik sta 18. decembra 2013 
podpisala sporazum o sodelovanju.

Generalni direktor policije Stanislav Veniger 
in predsednik PZS Bojan Rotovnik, foto Nina 

Djordjević

Namen sporazuma je okrepiti sodelo-
vanje med obema subjektoma, ki opravljata 
naloge v gorah. Gre predvsem za pomoč pri 
vzdrževanju in obnovi planinske infrastruk-
ture, skupnih strokovnih usposabljanjih in 
posvetih, izmenjavi informacij o razmerah 
v gorah, testiranju planinske in gorniške 
opreme, sodelovanju na področju radijskih 
komunikacij, sodelovanju pri pripravi Na-
cionalnega programa varnosti v gorah, sku-
pnih preventivnih aktivnosti ipd. Policija 
bo v okviru svojih zmožnosti zagotavljala 
helikopterske prevoze in nudila pomoč z 
materialnimi sredstvi.

Veniger in Rotovnik sta poudarila, da 
policija in planinska zveza že vrsto let zelo 
dobro sodelujeta, s sporazumom pa bosta to 
sodelovanje še okrepili in skupaj bolje zago-
tavljali visoko raven varnosti obiskovalcev 
slovenskih gora.

Več na spletnem mestu PZS: 
http://pzs.si/novice.php?pid=8857. 

AKTUALNO V PLANINSKI ZVEZI SLOVENIJE

Mednarodni 
dan gora 2013: 
Gore – ključ 
do trajnostne 
prihodnosti

Irena Mrak 

Mednarodni 
dan gora, 11. 

december, praznu-
jemo od leta 2003, 

ko je po uspešnem mednarodnem letu gora 
2002 ta dan generalna skupščina Združenih 
narodov razglasila za poseben dan, namenjen 
goram.

Osrednja tema dneva gora 2013 je bila 
»Gore – ključ do trajnostne prihodnosti«, 
torej razmišljanja o tem, kako dobrine in sto-
ritve, ki izhajajo iz gorskih območij ključno 
prispevajo k trajnostnemu razvoju nasploh. 

Gorska območja so zaradi specifičnih 
geografskih razmer človeku vseskozi pred-
stavljala na eni strani območja številnih na-
ravnih virov, po drugi strani pa območja, kjer 
sta bila njegova stalna poselitev in preživetje 
zelo otežena. Poseben pomen svetovnih gor-
skih območij je tako leta 1999 prvič opredelil 
trinajsti člen Agende 21 – »Upravljanje obču-
tljivih ekosistemov: Trajnostni razvoj gorskih 
območij« in bistveno pripomogel k splošnemu 
zavedanju o potrebi po varovanju in skrbnem 
načrtovanju razvoja v gorah. V omenjenem 
členu je med drugim jasno zapisano, da do-
gajanje v gorah posredno lahko vpliva na po-
lovico svetovnega prebivalstva, zato je nujno 
posvečati veliko pozornost naravnim virom 
v gorskih območjih, posebej vodnim virom 
in biotski raznovrstnosti.

Celotno poslanico PZS ob dnevu gora 
2013 preberite na spletnem mestu PZS: 
http://pzs.si/novice.php?pid=8834.

Slovenskim 
alpinistom 
posebna 
priznanja ob 
diamantnem 
jubileju prvega 
vzpona na 
Everest

Zdenka Mihelič

Šestega decembra 2013 je v Slovenskem 
etnografskem muzeju potekala slove-

snost ob diamantnem jubileju prvega vzpo-
na na Mt. Everest (1953–2013), na kateri 
je 8 slovenskih alpinistov, ki so se na vrh 
najvišje gore sveta povzpeli z nepalske stran, 
prejelo posebna priznanja. Slavnostni dogo-
dek so pripravili Generalni konzulat Nepala 
v Sloveniji v sodelovanju s Planinsko zvezo 
Slovenije, Planinsko zvezo Nepala, Sloven-
skim etnografskim muzejem in Gorenjskim 
muzejem,

Slovenski prejemniki posebnih priznanj na 
slovesnosti in podeljevalci priznanj, 

foto Zdenka Mihelič

Leta 2013 (29. maja) je minilo natanko 60 
let od prvega pristopa na najvišjo goro sveta, 
Mt. Everest. Prva sta nanj stopila novozelan-
dski alpinist Edmund Hillary in šerpa Ten-
zing Norgay. Posebna priznanja – diamantne 
medalje – je prejelo 8 slovenskih alpinistov, 
ki so se na vrh Everesta ali po nepalsko Sa-
garmathe povzpeli z nepalske strani, in sicer: 
Andrej Štremfelj – skupaj z Nejcem Zaplo-
tnikom sta bila l. 1979 prva Slovenca na vrhu 
Sveta po prvenstveni smeri zahodnega gre-
bena (Andrej je edini Slovenec z dvakratnim 
pristopom na vrh Everesta); Andrejeva žena 
Marija Štremfelj (z možem Andrejem sta na 
Everestu stala kot prvi zakonski par na svetu, 
pristop po normalni smeri), s pristopom po 
normalni smeri pa tudi Viki Grošelj, Davo 
Karničar, Tadej Golob, Matej Flis, Gregor 

Lačen in Tomaž Jakofčič, ki je opravil prvi 
slovenski vodniški vzpon na vrh Everesta. Na 
slovesnosti so bili prisotni Andrej in Mari-
ja Štremfelj, Viki Grošelj, Davo Karničar in 
Tadej Golob.

Slovesnosti se je udeležil tudi minister 
za izobraževanje, znanost in šport, dr. Jernej 
Pikal, ki je izpostavil izjemno športno pripra-
vljenost, jekleno telo in veliko srce vseh, ki so 
se povzpeli na Everest. »Doživeli smo velike 
uspehe, pa tudi poraze, vse pa veže veliko srce 
in močan duh, z željo po najvišjih gorah sveta.«

Več na spletnem mestu PZS: 
http://pzs.si/novice.php?pid=8822

http://pzs.si/novice.php%3Fpid%3D8834
http://pzs.si/novice.php%3Fpid%3D8822
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Aldo Zubin 
prejemnik 
plakete 
najzaslužnejšim 
prostovoljcem 
leta 2013

Zdenka Mihelič

Tretjega decembra 2013 je v dvorani Dr-
žavnega sveta RS potekala podelitev 

plaket Državnega sveta RS najzaslužnejšim 
prostovoljcem za leto 2013. Med prejemniki 
plaket je bil na predlog Planinske zveze Slove-
nije odlikovan tudi Aldo Zubin, predsednik 
OPD Koper in dolgoletni prostovoljec na 
področju planinstva.

Po podelitvi in kulturnem programu, s 
katerim so poleg mednarodnega dneva pro-
stovoljstva zaznamovali tudi datum rojstva 
dr. Franceta Prešerna, so se nagrajenci in go-
stje zbrali na sprejemu v preddverju dvorane 
Državnega sveta. V kulturnem programu sta 
sodelovala vokalna skupina »In spiritu« iz 
Vojnika pod vodstvom ter študentka Aka-
demije za gledališče, radio, film in televizijo 
Urška Taufer.

Aldo Zubin ob prejemu plakete, 
foto arhiv Alda Zubina

Dobitniki plaket Državnega sveta RS za 
najzaslužnejše prostovoljce leta 2013 so: dr. 
Franci Avsec, Marija Jereb, Franc Jurman, 
Mirko Lebarič, Lorena Marija Meglič, Marta 
Peršak, Zdenka Ponomarenko, Lili Primc, Pe-
ter Solar, Branka Stergar, Janez Sterle, Branko 
Šmid, Majda Šmit in Aldo Zubin.

Obrazložitev plakete za Alda Zubina in 
pogovor z njim si preberite na spletnem me-
stu PZS: http://pzs.si/novice.php?pid=8808.

Tretja 
konferenca o 
planinskem 
gospodarstvu

Zdenka Mihelič

Planinska zveza Slovenije in njena Gospo-
darska komisija (GK) PZS sta že tretjič 

pripravili uspešno konferenco o planinskem 
gospodarstvu, ki je tokrat potekala na Go-
spodarskem razstavišču v Ljubljani v okviru 
sejma Alpe-Adria: Turizem in prosti čas 2014.

Prvega februarja se je na Gospodarskem 
razstavišču v Ljubljani, kjer se je na tamkaj-

šnjem sejmu Alpe-Adria 2014 predstavljala 
tudi PZS s partnerji, na 3. konferenci o pla-
ninskem gospodarstvu kljub slabemu vre-
menu in razmeram na cestah in zbralo kar 
58 udeležencev iz 34 planinskih društev. Na 
konferenci je sodelovalo 11 predavateljev in 
organizatorjev, predstavljenih pa je bilo se-
dem aktualnih tem, ki so jih udeleženci zelo 
pohvalili, prav tako izvedbo in samo izbiro 
kraja dogodka. Skupna ugotovitev prisotnih 
je bila, da je konferenca ponovno zdelo dobro 
uspela in da je treba s tem nadaljevati tudi v 
prihodnje.

Predstavljene teme so bile: Novosti na 
področju delovno pravne zakonodaje in vpliv 
na planinsko gospodarstvo  (Matej Verbajs, 
pravnik CNVOS), Skupna nabava – prilo-
žnost za izboljšanje poslovanja planinskih 
koč (Matej Planko, generalni sekretar PZS), 

Prvi prejemniki certifikata Družinam prijazna planinska koča s predsednikom PZS Bojanom Rotovnikom 
in vodjem projekta Dragom Dretnikom, foto Zdenka Mihelič

Drugi prejemniki znaka Okolju prijazna planinska koča s predsednikom PZS Bojanom Rotovnikom 
in vodjem projekta Dragom Dretnikom, foto Zdenka Mihelič

http://pzs.si/novice.php%3Fpid%3D8808
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Razpis za pridobitev EU sredstev za sofinan-
ciranje novogradenj in rekonstrukcij siste-
mov za ravnanje z vodnimi viri na planinskih 
kočah - informacija o aktivnostih (Drago 
Dretnik, član GK PZS in Klemen Petek, stro-
kovni sodelavec PZS), Pohodniške nastanitve 
– možnost vključitve planinskih  koč (Marko 
Lenarčič, direktor GIZ Pohodništvo), Poslo-
vanje planinskih koč v tujini z vidika gorskih 
vodnikov (Klemen Gričar, ZGVS), Davek na 
nepremičnine (Damjan Omerzu, strokovni 
sodelavec PZS), Predstavitev osnutka pravil-
nika GK PZS in najvišje cene prenočevanja in 
osnovne oskrbe v planinskih kočah (Damjan 
Omerzu, strokovni sodelavec PZS; Bojan Ro-
tovnik, predsednik PZS)

Na konferenci sta predsednik PZS Bojan 
Rotovnik in Drago Dretnik, vodja projektov 
podelitve certifikatov Okolju prijazna pla-
ninska koča (OPPK) in Družinam prijazna 
planinska koča (DPPK), za obdobje 4 let (do 
januarja 2018) podelila prejemnikom prve 
certifikate DPPK, skupaj 12, in drugič so bili 
podeljeni certifikati OPPK – prejelo jih je 5 
planinskih koč.

Prvi prejemniki certifikata Družinam pri-
jazna planinska koča so:
•	 Dom na Menini planini, PD Gornji Grad. 

Certifikat prejme za vse starostne katego-
rije otrok. 

•	 Koča na Blegošu, PD Škofja Loka. Certifikat 
prejme za vse starostne kategorije otrok. 

•	 Koča na planini Razor, PD Tolmin. Cer-
tifikat prejme za vse starostne kategorije 
otrok.

•	 Koča pri Jelenovem studencu, PD Kočevje. 
Certifikat prejme za vse starostne katego-
rije otrok.                                                

•	 Domžalski dom na Mali planini, PD Dom-
žale. Certifikat prejme za starostne kate-
gorije otrok: od 3 do 7 let, od 7 do 14 let.

•	 Valvasorjev dom pod Stolom, PD Rado-
vljica. Certifikat prejme za vse starostne 
kategorije otrok.

•	 Planinski dom pri Krnskih jezerih, PD 
Nova Gorica. Certifikat prejme za staro-
stne kategorije otrok: od 3 do 7 let, od 7 
do 14 let.

•	 Kosijev dom na Vogarju, PD Železničar 
Ljubljana. Certifikat prejme za vse staro-
stne kategorije otrok.

•	 Dom dr. Klementa Juga v Lepeni, PD Nova 
Gorica. Certifikat prejme za vse starostne 
kategorije otrok.

•	 Planinski dom na Zelenici, PD Tržič. Cer-
tifikat prejme za starostne kategorije otrok: 
od 3 do 7 let, od 7 do 14 let.

•	 Koča na Planini pri Jezeru, PD Integral. 
Certifikat prejme za vse starostne kate-
gorije otrok.

•	 Koča na Gozdu, PD Kranjska Gora. Cer-
tifikat prejme za vse starostne kategorije 
otrok.

Živahno 
dogajanje na 
sejmu Alpe-
Adria: Turizem in 
prosti čas 2014

Zdenka Mihelič

Na sejmu Alpe-Adria: Turizem in prosti 
čas 2014 na Gospodarskem razstavišču 

v Ljubljani se je predstavila tudi Planinska 
zveza Slovenije s partnerji. Podeljenih je bilo 
tudi več nagrad.

Sejem Alpe-Adria: Turizem in prosti čas 
2014 je potekal od 29. januarja do 1. februarja. 

Planinska zveza Slovenije k predstavljanju 
vsej široki javnosti pa je povabila še partnerje 
in sorodne organizacije: Gorsko reševalno 
zvezo Slovenije, Združenje gorskih vodnikov 
Slovenije, CIPRO Slovenija, Slovenski pla-
ninski muzej in Geodetsko družbo Ljubljana. 
Skupaj smo pripravili res slikovit in zanimiv 
prostor, kjer so obiskovalci dobili informacije 
o varovanju gorske narave, o varnejšem obi-
skovanju gora v zimskih razmerah, o naših 
planinskih kočah, o Slovenski planinski poti, 
ogledali so si lahko razstave ... Pred dvorano 
so se najpogumnejši preizkusili na plezalnem 
stolpu, Društvo GRS Ljubljana je na njem 
prikazalo reševanje iz stene, gorski vodniki 
pa so prikazali, kako organizirati reševanje v 
primeru plazu (tovariška pomoč, organizacija 
skupine, iskanje s plazovno žolno). Pripravili 
smo tudi delavnice za otroke z risanjem in 
izdelavo planinskega magneta, pa nagradne 
igre, poklepetali ste lahko tudi z gorskimi 
vodniki in jih vprašali za nasvete, izvedeli, 
kako z javnim prevozom do izhodišča ture, 
si kupili najnovejše vodnike in planinske ze-
mljevide, določene edicije PZS tudi z 20 do 
60 % popustom.

AKTUALNO V PLANINSKI ZVEZI SLOVENIJE

Certifikat Okolju prijazna planinska koča 
so po prvih prejemnikih lansko leto prejele 
naslednje planinske koče:
•	 Koča na Planini pri Jezeru, PD Integral. 
•	 Planinski dom na Zelenici, PD Tržič. 
•	 Domžalski dom na Mali planini, PD Dom-

žale.
•	 Valvasorjev dom pod Stolom, PD Rado-

vljica.
•	 Poštarski dom na Vršiču, PD Pošte in Te-

lekoma Ljubljana.

Več na spletnih mestih PZS: 
http://www.pzs.si/novice.php?pid=9004 in 
http://www.pzs.si/novice.php?pid=9002. 

Članom PZS smo za obisk sejma omogočili kar 
polovico cenejše vstopnice in veliko jih je to ugo-
dnost tudi izkoristilo. Med številnimi obiskovalci 
sejma in našega razstavnega prostora je bil tudi 

predsednik države Borut Pahor. 
Foto Zdenka Mihelič.

Več na spletnem mestu PZS, kjer smo ob-
javili tudi vse prejemnike nagrad na našem 
razstavnem prostoru: 
http://pzs.si/novice.php?pid=9010.

Informacija 
Komisije za 
pripravo volitev 
PZS 2014

Komisija za pripravo volitev PZS 2014

Komisija za pripravo volitev PZS 2014 je na 
19. redni seji UO PZS16. 1. 2014 poročala 

o poteku kandidacijskega postopka v skladu 
z Razpisom volitev organov PZS v mandatu 
2014–2018, ki je bil objavljen na spletni strani 
PZS 25. 10. 2013 in v Obvestilih PZS 21. 11. 2013.

Opravljen je bil 1. krog evidentiranja kan-
didatov, in sicer kandidatov za predsednika 
PZS in podpredsednike PZS.

Edini kandidat za predsednika PZS je 
Bojan Rotovnik (PD Šoštanj), ki je predstavil 
Programske smernice PZS 2014–2018. Pre-
dlog programski smernic lahko preberete tudi 
na spletnem mestu PZS: 
http://www.pzs.si/novice.php?pid=8977. 

Evidentirani kandidati za podpredsednike 
PZS so: Miro Eržen (PD Dovje – Mojstrana), 
Stanko Gašparič (PD ZZV Celje), Tone Je-
senko (PD Brežice) in Roman Ponebšek (PD 
Litija). Skladno s točko b 1. odstavka 47. člena 
Statuta PZS si kandidat za predsednika PZS iz-
bere listo kandidatov za podpredsednike PZS, 
s katerimi bodo skupaj nastopili na volitvah. 

Kandidat za predsednika PZS Bojan Ro-
tovnik (PD Šoštanj) je na svojo listo kandi-
datov za podpredsednike PZS uvrstil: Mira 
Eržena (PD Dovje – Mojstrana), Toneta 
Jesenka (PD Brežice) in Romana Ponebška 
(PD Litija).

http://www.pzs.si/novice.php%3Fpid%3D9004
http://www.pzs.si/novice.php%3Fpid%3D9002
http://pzs.si/novice.php%3Fpid%3D9010
http://www.pzs.si/novice.php%3Fpid%3D8977
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Nagrada za 
življenjsko delo 
na področju 
alpinizma Tonetu 
Škarji, izbrani 
najuspešnejši 
alpinisti in 
športni plezalci v 
letu 2013

Zdenka Mihelič

Šestindvajsetega februarja 2014 je v Can-
karjevem domu v Ljubljani v okviru 8. 

mednarodnega festivala gorniškega filma 
potekal Alpinistično-plezalni večer, slove-
sna razglasitev in podelitev priznanj najuspe-
šnejšim alpinistom in športnim plezalcem za 
največje dosežke v alpinizmu in športnem 
plezanju v letu 2013.

Alpinistično-plezalni večer organizirajo 
Planinska zveza Slovenije ter njeni Komisija 
za alpinizem in Komisija za športno plezanje 
PZS. 

Namen izbora je predvsem ocena in 
ovrednotenje najkvalitetnejših alpinističnih 
vzponov in vrhunskih športnoplezalnih do-
sežkov ter širši javnosti predstaviti najboljše 
dosežke naših alpinistov in športnih plezalcev 
v minulem letu. 

S tokratno prireditvijo pa je Planinska 
zveza zaokrožila tudi celoletno prazno-
vanje 120-letnice organiziranega planin-
stva v Sloveniji in ustanovitve Slovenskega 
planinskega društva (1893–2013), katerega 
naslednica je Planinska zveza Slovenije. Pra-
znovanje smo pričeli na dan ustanovitve SPD 
27. 2. 2013 z odkritjem spominske plošče na 
pročelju Name v centru Ljubljane, kjer je bilo 
ustanovljeno SPD, in s slavnostno akademijo 
istega dne, preko leta pa se je zvrstilo izjemno 
število zanimivih dogajanj, v katera so bila 
vključena številna planinska društva, med-

Mnenja in 
pripombe PZS 
na osnutek 
Zakona o 
spremembah 
in dopolnitvah 
Zakona o 
ohranjanju 
narave

Planinska zveza Slovenije

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je v 
24. januarja 2014 na svoji spletni strani 

objavilo Osnutek Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave in 
odprlo javno razpravo.

Planinska zveza Slovenije je ob tem pozva-
la vsa društva in organe PZS, da se vključijo 
v razpravo in svoje pripombe in predloge 
posredujejo na PZS
Več o pozivu PZS na spletnem mestu PZS: 
http://www.pzs.si/novice.php?pid=8981. 

Predsednik PZS je ob tem javnosti podal 
tudi svojo izjavo ob Osnutku Zakona o spre-
membah in dopolnitvah Zakona o ohranja-
nju narave, preberete si jo lahko na spletnem 
mestu PZS: 
http://www.pzs.si/novice.php?pid=8987. 

Predstavniki Lovske zveze Slovenije, Pla-
ninske zveze Slovenije, Ribiške zveze Slovenije 
in Zveze tabornikov Slovenije, ki v okviru 
Nevladne skupine za okoljsko in društveno 
zakonodajo že nekaj let pristojne institucije 
kot tudi širšo javnost opozarjajo na nujnost 
ureditev voženj v naravnem okolju, so na sku-
pnem sestanku sprejeli skupna stališča in pri-
pombe glede sprememb in dopolnitev Zakona 
o ohranjanju narave ter Zakona o vodah ter 
jih posredovali Ministrstvu za kmetijstvo in 
okolje RS. Člani nevladne skupine, ki združu-
jejo preko 100.000 članov, sicer pozdravljajo 
dolgo pričakovano pripravo osnutka Zako-
na o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
ohranjanju narave ter se z večino predlaganih 
rešitev strinjajo, a so si enotni, da je treba z 
zakonom urediti tako problematiko voženj 
z motornimi vozili kot tudi s kolesi, pri če-
mer vožnja s kolesi ne more biti obravnavana 
enako kot vožnja z motornimi vozili, ki pov-
zroča dejansko škodo v naravnem okolju, in 
mora biti obravnavana z večjimi omejitvami 
in sankcionirana s strožjimi kaznimi. Poleg 
tega se strinjajo, da je treba vožnjo s kolesi 

urejati na način, da se prepreči konflikte med 
različnimi uporabniki in da se jim nameni 
površine, ki so že v osnovi grajene za vožnjo z 
vozili. Ob tem so člani nevladne skupine med 
drugim podprli tudi pobudo Planinske zveze 
Slovenije za uvedbo samostojne klasifikacije 
objektov društev, ki delujejo v javnem intere-
su, (to so lovske, planinske, ribiške, taborniške 
koče in domovi) pri Geodetski upravi RS in s 
tem zniža stopnjo njihove obdavčitve.
Več na spletnem mestu PZS: 
http://www.pzs.si/novice.php?pid=9096.

PZS je mnenja in pripombe na osnutek 
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zako-
na o ohranjanju narave poslala na ministrstvo 
v skladu z javno razpravo. Med drugim je 
zapisala: 

»V Planinski zvezi Slovenije (PZS) smo pre-
senečeni nad predlogom dopolnitev Zakona o 
ohranjanju narave, saj se zavzemamo, da mora 
zakonodaja ločiti med vožnjami v naravnem 
okolju z motornimi vozili od voženj s kolesi, saj 
je vpliv voženj z motornimi vozili na naravo 
bistveno bolj škodljiv. Zato podpiramo zelo 
stroge omejitve in visoke kazni glede voženj z 
motornimi vozili v naravnem okolju. Za vožnje 
s kolesi podpiramo blažje oblike omejitev in se 
zavzemamo, da se za vožnje s kolesi odprejo 
tudi vse nekategorizirane ceste ter gozdne in 
poljske prometnice, torej vse površine, ki so že 
v osnovi grajene za vožnjo z vozili.

Planinske poti, ki ne potekajo po prometni-
cah, se lahko odprejo tudi za vožnjo s kolesi, če 
takšna planinska pot izpolnjuje sprejeta stro-
kovna Merila za dvonamensko rabo planinskih 
poti in če se s tem strinja skrbnik poti, ki mora 
izvesti predpisani postopek ter takšno pot pri-
merno označiti …« 

Pripombe v celoti preberite na spletnem 
mestu PZS: 
http://www.pzs.si/novice.php?pid=9102. 

Natečaj: 
Prostovoljec leta 
2013

Planinska zveza Slovenije

Mladinski svet Slovenije razpisuje nate-
čaj: Prostovoljec leta 2013. Pozivajo k 

prijavi prostovoljk, prostovoljcev in prosto-
voljskih projektov.

Izbrani najboljši prostovoljci in projek-
ti bodo prejeli priznanja in nagrade, ki jih 
bodo prispevali donatorji in bodo predvsem 
simbolične narave. Priznanja za sodelovanju 
v natečaju bodo prejeli vsi prijavljeni prosto-
voljci in projekti.

Besedilo natečaja in obrazci za prijavo 
so dostopni na spletni povezavi: 
http://mss.si/sl/novice/1069/1/objavljamo-
-natecaj-prostovoljec-leta-2013. 

PRIJAVE NA NATEČAJ:
V Planinski zvezi zbiramo prijave za na-

tečaj do 31. 3. 2014, pošljite jih po e-pošti 
na info@pzs.si. V Zadevi navedite: »Natečaj 
Prostovoljec leta 2013«.

http://www.pzs.si/novice.php%3Fpid%3D8981
http://www.pzs.si/novice.php%3Fpid%3D8987
http://www.pzs.si/novice.php%3Fpid%3D9096
http://www.pzs.si/novice.php%3Fpid%3D9102
http://mss.si/sl/novice/1069/1/objavljamo-natecaj-prostovoljec-leta-2013
http://mss.si/sl/novice/1069/1/objavljamo-natecaj-prostovoljec-leta-2013
mailto:info%40pzs.si?subject=
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društveni odbori planinskih društev, komisije 
PZS in posamezniki.
Najuspešnejša alpinistka v letu 2013 je Ana-
stasija Davidova (AO PD Ljubljana–Matica). 
Najuspešnejši alpinist v letu 2013 je Luka 
Krajnc (AO PD Celje – Matica).
Najperspektivnejši alpinist v letu 2013 je 
Martin Žumer (AO PD Radovljica).
Najuspešnejša športna plezalka v letu 2013 
je Mina Markovič (PK 6b Ptuj).
Najuspešnejši športni plezalec v letu 2013 je 
Domen Škofic (ŠPO PD Radovljica).

Prvič je bila podeljena nagrada za ži-
vljenjsko delo na področju alpinizma, ki 
jo je prejel Tone Škarja (AO PD Kamnik), 
alpinistični in odpravarski veljak, za katerega 
je bila celotna alpinistična srenja enotna, da 
si nagrado več kot zasluži. 
Več o Tonetu Škarji in nagradi na spletnem 
mestu PZS: 
http://www.pzs.si/novice.php?pid=9100. 

Nagrade za posebne dosežke v alpinizmu 
so prejeli: Domen Kastelic (Akademski AO), 
Janez Svoljšak (AO PD Kranj), Luka Lindič 
(AO PD Celje – Matica), Marko Prezelj (AO 
PD Kamnik), Tadej Krišelj (AO PD Kamnik), 
Tina Di Batista (AO PD Ljubljana-Matica), 
Tomaž Jakofčič (Akademski AO).
* na predlog KA PZS
Priznanja za vrhunske dosežke na tekmova-
njih so prejeli: Jernej Kruder (ŠPO PD Celje 
– Matica), Urban Primožič (PK Škofja Loka) 
in Maja Vidmar (PK Škofja Loka).

Priznanja perspektivnim športnim plezal-
cem za rezultate na svetovnem in evropskem 
mladinskem prvenstvu: Martin Bergant (PK 
Škofja Loka), Janja Garnbret (Šaleški AO), 
Matic Kotar (ŠPO PD Rašica), Sara Lukič 
(Šaleški AO), Anže Peharc (ŠPO PD Tržič).
Priznanje trenerjema najuspešnejše športne 
plezalke in plezalca sta prejela: Roman Kraj-
nik (PK Škofja Loka), trener Mine Markovič, 
najuspešnejše športne plezalke za leto 2013 
in tudi trener državne članske reprezentance, 
ter Uroš Grilc (ŠPO PD Radovljica), trener 

Domna Škofica, najuspešnejšega športnega 
plezalca za leto 2013. 
Priznanje za fair play so podelili letos prvič, 
in sicer ga je prejel Anže Štremfelj (PD Kranj) 
za fair play potezo, ko je na tekmi za držav-
no prvenstvo kot trener opozoril sodnika na 
napako svoje tekmovalke pri nepravilnem 
vpenjanju. Anže je s tem pokaza svoj špor-
tni duh in dosledno spoštovanje pravil ter 
samonadzora tako ob zmagi kot ob porazu.
Več o dogodku na spletnem mestu PZS: 
http://www.pzs.si/novice.php?pid=9104. 

Tone Škarja ob prejemu nagrade za življenjsko delo na področju alpinizma, foto Zdenka Mihelič

AKTUALNO V PLANINSKI ZVEZI SLOVENIJE
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Koča na Bohorju 
– razpis za 
najemnika

PD Bohor Senovo

Planinsko drustvo Bohor Senovo na pod-
lagi sklepa UO PD objavlja RAZPIS zbi-

ranja ponudb za najem planinske koce na 
Bohorju

Koča na Bohorju, foto Sonja Kostevc

Na razpis se lahko prijavijo pravne in fi-
zične osebe, ki izpolnjujejo pogoje na osnovi 
Zakona o gostinski dejavnosti, Pravilnika o 
upravljanju, poslovanju in opremi planinskih 
koč in Pogoje za udeležbo na razpisu, ki so 
na voljo na sedežu društva vsak ponedeljek v 
času uradnih ur (od 18. do 19. ure) oziroma na 
spletni strani društva: http://www.pdbohor.si. 

Pisne prijave je treba poslati po pošti na 
naslov društva – Planinsko društvo Bohor 
Senovo, Titova 106, 8281 Senovo – v zaprti 
kuverti s pripisom »za razpisno komisijo« z 
vsemi zahtevanimi prilogami, do vključno 
5. aprila 2014.

Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni 
do 16. junija 2014.

Ogled planinske koče je možen vsak dan 
v njenem obratovalnem času (zaprta ob po-
nedeljkih).

Z izbranim ponudnikom bo sklenjena 
najemna pogodba od 1. avgusta 2014 dalje, 
za obdobje najema. 

Dodatne informacije: 031 319 032 (Hinko 
Uršič).

Usposabljanje 
za gorske 
stražarje v MDO 
PD Dolenjske in 
Bele krajine

Rozalija Skobe

Odbor za varstvo gorske narave MDO PD 
Dolenjske in Bele krajine je 1. marca v 

prostorih PD Krka Novo mesto izvedel prvi 
del že VI. tečaja za gorsko stražo. Vodja 
usposabljanja je Rozalija Skobe.

Usposabljanja se je udeležilo kar 21 planincev 
iz šestih planinskih društev, največ iz PD Krka 

Novo mesto  6, PD Semič 5, Pohodniškega 
društva Novo mesto 4, iz PD Pohodnik 3 ter iz PD 

Kočevje 1. Letos sta se nam prvič priključila tudi 
2 planinca iz MDO PD Ljubljana, iz PD Integral. 

Foto Rozalija Skobe.

Predavala sta prof. Dušan Klenovšek in 
prof. Jože Perše. Ob prelepih diapozitivih iz 
narave je prvi (teoretični) del usposabljanja 
hitro minil. Drugi del bo 17. maja 2014 z na-
ravovarstveno ekskurzijo v Kozjanski park, 
kjer si bomo ogledali Jovse. Na zaključku bodo 
udeleženci prejeli tudi izkaznice in značke GS.

Volilni občni 
zbor PD Podbrdo

Olga Zgaga

Planinsko društvo Podbrdo je na rednem 
občnem zboru 22. februarja na Grahovem 

ob Bači izvolilo novi stari odbor, ki ga bo še 
naprej vodil predsednik Tomaž Štenkler.

V preteklem letu se je s plačilom članarine 
zapisalo društvu 161 članov. Planinsko sezono 

so s prizadevnim delom gospodarskega odse-
ka, žičničarjev, markacistov in oskrbnikov s 
preko 2000 prostovoljnimi delovnimi urami 
uspešno prebrodili. V dnevnik vzdrževalnih 
del so kot najzahtevnejša dela zabeležili: utrdi-
tev petega stebra tovorne žičnice, čiščenje žle-
bov in vodnega zbiralnika, povečanje obsega 
centralnega ogrevanja in kapacitete fotovolta-
ičnega sistema, dokončanje podpornega zidu, 
pričetek izgradnje zunanjih sanitarij. Voziček 
tovorne žičnice je po nosilni vrvi prisopihal 
na vrh kar 74-krat. Teža prepeljane hrane in 
materiala je znašala ca. 19 ton. 

Planinski dom Zorka Jelinčiča na Črni 
prsti je prijazno in gostoljubno pozdravljal 
pohodnike. V ta svet tišine in surove roman-
tike planinske narave je vstopilo 1800 poho-
dnikov. V gorsko jutro pa se jih je na gori pre-
budilo 485. Varnost in udobnejšo hojo so jim 
zagotavljale dobro vzdrževane planinske poti 
s kar tridesetimi novimi planinskimi tablami. 

Prepoznavnost PD Podbrdo so še utrdi-
le že tradicionalne prireditve: pohod Vinka 
Kobala, jubilejni, 20. tek Ivana Anderleta na 
Črno prst, pohod po poteh Simon Kosa, uspe-
hi članov v Pokalu primorskih gorskih tekov. 
Odsek Grahovo – Koritnica je poskrbel za 
vodenje šestih izletov, za srečanje planincev s 
sveto mašo na Črni prsti, sodeloval pa je tudi 
pri vzpostavitvi tematske poti Na svoji zemlji. 

V letu 2014 bo glavnina aktivnosti usmerjena 
k pripravi dokumentacije za zamenjavo strehe 
na planinskem domu na Črni prsti in izgradnjo 

čistilne naprave. Tehnično zahteven projekt bodo 
izpeljali v dveh letih v sodelovanju s tehnično 

pisarno PZS in s pomočjo evropskih sredstev. Za-
radi izrednih vremenskih razmer to zimo bo imel 

nadpovprečno veliko dela tudi markacijski odsek. 
Foto Olga Zgaga.

Po potrditvi novega statuta je predsednik 
Meddruštvenega odbora PD Posočja Gregor 
Rupnik podelil zahvale PZS, ki jih je za uspe-
šno delo v planinski organizaciji prejelo dva-
najst članov društva. Nagradili so še člane za 
akcijo »Na obisk na Črno prst«, Nado Drole za 
osvojeno Slovensko planinsko transverzalo, 
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Jožeta Dakskoblerja ob 5. obletnici vodništva 
in Jožeta Štendlerja in Miro Krivec ob njunih 
jubilejih. Posebno zahvalo so izrazili članici 
Liljani Gatej, ki je po skoraj desetih letih pre-
nehala z aktivnim vodništvom. 

Delo društva so pohvalili gostje iz PD 
Ajdovščina, PD Tolmin, TIC-a Podbrdo, 
Društva Baška dediščina, Turistične zve-
ze Gornjega Posočja, Turističnega društva 
Podbrdo in KS Grahovo ob Bači. 

Srečanje 
vodnikov PZS iz 
MDO Primorsko-
Notranjskih PD

Maruška Lenarčič

Petnajstega februarja 2014 so se v Ankaranu 
(končna oz. začetna točka Slovenske pla-

ninske poti) zbrali planinski vodniki Meddru-
štvenega odbora Primorsko-Notranjskih PD.

Zbralo se je 16 bolj in manj mladih vodnic 
in vodnikov PZS iz treh društev s predsedni-
kom MDO PD Markom Vidmarjem na čelu. 
Škoda, da so manjkali vodniki ostalih društev, 
saj je vreme omogočilo zanimiv nekajurni, 
nekoliko manj običajen pohod ob morju in 
le dobrih sto metrov nad njim z izrazitimi 
značilnostmi submediteranskega območja in 
s prelepimi pogledi na Tržaški zaliv z verigo 
vršacev, od Julijcev do Dolomitov, v ozadju.

Cilji druženja in pohoda so bili izmenjava 
izkušenj, načrtovanje sodelovanja, pregled 
dosedanjega dela in imenovanje novega vodje 
odbora vodnikov. Pa ne nazadnje tudi spozna-
vanje zanimivosti novih krajev in možnosti 
za nove pohodniške cilje, saj se planinci prav 
pogosto ne odpravijo planinariti ob morju.

Vodja odbora Bogdan Rojc je poročal o 
delu v času od zadnjega srečanja in predstavil 
načrt dela, pri katerem je izpostavil kopno iz-
popolnjevanje vodnikov MDO Primorsko-No-
tranjskih PD, ki bo letos aprila organizirano na 
Nanosu in bo zaradi bližine omogočilo števil-
nejšo udeležbo. Izbrali so tudi novo vodjo Od-
bora vodnikov MDO PN PD Barbaro Raičić.

Srečanje vodnikov PZS iz MDO Primorsko-No-
tranjskih PD, foto Maruška Lenarčič

Gradnja 
planinskih koč in 
pohorskih bajt iz 
snega

Olga Malec

Petnajstega februarja 2014 je bilo pri Are-
hu živahno ne samo na smučišču in na 

parkirišču, kjer je bila popolna gneča, ampak 
tudi na travniku pred cerkvijo, kjer je potekala 
v organizaciji Planinskega društva Ruše 6. 
tradicionalna prireditev: Gradnja pohorskih 
bajt in planinskih koč iz snega.

Vreme je bilo naklonjeno. Snežna odeja 
je bila dovolj debela, tako da so lahko ekipe 
ustvarjale svoje umetnine iz snega, ki se je dal 
dobro oblikovati. Tekmovanja se je udeležilo 
devet ekip iz Ruš, Razvanja, Male nedelje in 
Zaprešičev iz sosednje Hrvaške.

Nastajale so manjše in večje bajte iz snega, 
foto Olga Malec

Ruški planinci so tako povečali svoje ime-
tje za kar nekaj koč, pa čeprav samo za dan 
ali dva. Ruški koči ob bok so zrasle iz snega: 
gozdarska koča falskega grofa, ki je nekdaj 
stala na Klopnem vrhu (postavila jo je ekipa 
Športnega društva Glažuta, 1. nagrada), Koča 
na Žavcarjevem vrhu (zgradili so jo Pohorski 
zanesenjaki, 3. nagrada), Koča na Jezercu (na-
stala je izpod spretnih rok mladih planincev, 
ki imajo tam poletne tabore) in Gasilska koča, 
nahaja se pod Mariborsko kočo, (zgradila jo 
je ekipa gasilcev iz Razvanja). Ekipa Veselih 
6 se je lotila gradnje bližnje cerkve sv. Areha, 
družina Simonič je postavila sneženega moža 
»na glavo«, izletniki iz Zaprešičev na Hrva-
škem so ustvarili sfingo. Posebno vzdušje je 
pripravila skupina Pohodnikov Turističnega 
društva iz Male nedelje, ki je s seboj pripeljala 
tudi harmonikaša in druženje popestrila s 
peko kostanjev. Čeprav je razpis zajemal gra-
dnjo koč in bajt, ustvarjanje drugih skulptur 
iz snega ni bilo prepovedano. Gostje iz Male 
nedelje se tako na Arehu postavili kip kralja 
Matjaža in si prislužili 2. nagrado. Komisija 
jim jo je podelila ravno zaradi estetske podobe 
in tehnične dovršenosti.

Srečanje 
markacistov 
MDO PD 
Kamniško-
Bistriškega 
območja 2014

Alojz Pirnat

Sedmega februarja 2014 so se v planinskem 
domu PD Komenda zbrali markacisti PZS 

MDO PD Kamniško-Bistriškega območja 
pod vodstvom načelnika markacistov OPP 
MDO PD KBO Alojza Pirnata.

Letnega srečanja se je udeležilo 31 mar-
kacistov, trije pripravniki, predsednik MDO 
PD KBO Jurček Nowakk, operater za kata-
ster Samo Resnik, načelnik Komisija za turno 
kolesarstvo PZS Jože Rovan, član GRS Miro 
Šušteršič in na zaključku tudi načelnik Ko-
misije za planinske poti PZS Igor Mlakar, ki 
je imel kot član tehnične ekipe še obveznosti 
zaradi požledi v preteklem tednu.

Na srečanju markacistov kamniško-bistriškega 
območja, foto Jurček Nowakk

V delovnem delu srečanja smo predelali: 
poročila načelnikov o opravljenem delu v letu 
2013, plan akcij in izobraževanje markacistov 
v letu 2014, kataster planinskih poti ..., pro-
bleme s prehodom na nov sistem Geopedija 
in uporabo le-tega preko spleta, zaradi dol-
goletne vroče teme o kolesarjih na planinskih 
poteh in o dvonamenski rabi planinskih poti 
smo na srečanje povabili načelnika KTK PZS 
Jožeta Rovana, da nam poda informacijo, kaj 
to turno kolesarstvo sploh je in kakšna so 
pričakovanja turnih kolesarjev. 

Zaradi opažanj povečanega števila kole-
sarjev na določenih odsekih pešpoti, smo se 
dogovorili, da pripravimo predlog v okviru 
MDO PD KBO, da se pripravi točno določeno 
število tabel za prepoved vožnje s kolesi na 
planinski poti in se to pošlje na KTK PZS, 
sledil bo dogovor glede izvedbe. Padlo pa je 
tudi nekaj predlogov za odprtje poti ali pa 
določenih odsekov poti, ki pa jih je potrebno 
skupaj pregledati na terenu in potem ugotoviti 
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Mladinski pevski zbor OŠ Janka Glazerja. Na 
namišljenem popotovanju iz Ruš na Areh, kjer 
so imeli postanke pri Šarhovi lipi in na Apnici, 
so prepevali planinske pesmi, se pogovarjali 
in zabavali, pa tudi zaplesali in brali literarne 
sestavke nekaterih članov društva s planinsko 
vsebino ter nas nasmejali: vodnika Matevž 
Jurše in Dušan Habulin ter učenci 3. razreda 
OŠ. Kulturni program je povezovala nekdanja 
načelnica MO PD Helena Jurše. 

Zbrane so nagovorili: načelnik MO PD 
Ruše Tomaž Jurše in podpredsednik PD Ruše 
Benjamin Jug, župan Občine Ruše Uroš Štanc, 
predstavnik PZS in predsednik Mladinske 
komisije PZS Matej Ogorevc in predstavnica 
Pokrajinskega odseka mladinskih odsekov 
Podravja in Pomurja Urška Trček. Osrednji 
govor je imel Ladislav Pepelnik, ravnatelj OŠ. 

Mladi planinci na našem praznovanju, 
foto Olga Malec

 
Ob zaključku prireditve sta podpredse-

dnik društva in načelnik Mladinskega odseka 
PD Ruše podelila še priznanja 22 najzaslu-
žnejšim članom MO PD v obdobju zadnjih 
desetih letih. S skromnim darilo sta se za do-
bro sodelovanje zahvalila tudi Osnovni šoli 
Janka Glazerja Ruše, vrtcu Ruše in Gimnaziji 
in srednji kemijski šoli Ruše. Šopke v zahvalo 
in spomin na uspešna leta sodelovanja so pre-
jeli tudi nekdanji mentorji planinskega krožka 
na OŠ: Edita Bečan, Frida Lep, Tonica Miglič 
in Leon Škrlovnik. Hvala vam. Po uradnem 
delu je sledilo druženje ob planinski malici 
do poznih večernih ur.

ustreznost, pot do odprtja pa je glede na napi-
san zakon o planinskih poteh še dolga. Željo 
po odprtju imajo tudi znotraj našega MDO 
PD, saj imajo odseke za turno kolesarstvo PD 
Blagovica, PD Moravče in sedaj še PD Kamnik 
Turno smučarski in kolesarski odsek.

Glede požledi in sanacije uničenih poti na 
našem območju: potrudili se bomo, da bomo 
kar najhitreje posanirali poškodbe na terenu in 
sproti obveščali javnost na strani PZS o stanju na 
poteh. Po izkušnjah vsako podrto drevo pred-
stavlja oviro, ki navede pohodnika, da naredi 
obhod, to pa še dodatno povzroča erozijo, ki jo 
bo že zaradi požledi in podrtega drevja preveč. 

Za leto 2014 je potrjenih 37 markacistov 
PZS, trije pa morajo v letošnjem letu še opraviti 
licenčno izpopolnjevanje za podaljšanje veljav-
nosti licence. Po delovnem delu srečanja pa smo 
nadaljevali z bolj družabnim delom, v katerem 
pa ni manjkalo rešitev problematike na terenu. 
Več na spletnem mestu PZS: 
http://www.pzs.si/novice.php?pid=9050. 

Praznovali 
smo 60 let 
Mladinskega 
odseka PD Ruše

Olga Malec

Leto 2013 je bilo za Mladinski odsek PD 
Ruše jubilejno. Od leta 1953, ko je bil le-

-ta ustanovljen na pobudo Boža Štravsa, ta-
kratnega učitelja na ruški osnovni šoli, sicer 
pa vnetega planinca, je minilo natanko 60 
let. Visoki jubilej smo proslavili s slavnostno 
akademijo v mesecu decembru, v mesecu 
pričakovanj in priprav na praznovanje ob 
iztekajočem se letu 2013.

V kulturnem programu so se v sprošče-
nem vzdušju predstavili najmlajši planinci 
iz vrtca, pa otroci prve triade in starejši ter 

Srečanje 
vodnikov MDO 
PD Podravja

Stanka Čoh

Območni odbor vodnikov MDO PD 
Podravja je organiziral 30. novembra 

2013 na Jurgovem izobraževanje in srečanje 
vodnikov PZS, mentorjev ter vseh, ki bi radi 
pridobili tovrstna znanja, ali zgolj poklepetali 
v družbi somišljenikov ob kavi.

Defibrator in oživljanje je predstavil Bo-
štjan Polenčič, Osnove orientacije je predsta-
vil Janez Vertič, o aktualni tehnični opremi 
je spregovoril Mitja Plohl, seznanili smo 
se tudi o tem, na kaj moramo biti pozorni, 
ko organiziramo prevoz otrok. O novostih 
pri tehnični opremi in osebni opremi pa so 
nam predstavili iz Iglu športa. Medse smo 
povabili predsednika PZS Bojana Rotovnik 
in načelnika Vodniške komisije (VK) PZS 
Franca Gričarja.

Na srečanju se že sedem let srečujemo, 
družimo, izmenjujemo izkušnje, dogovar-
jamo in planiramo skupne akcije planinski 
vodniki iz MDO PD Podravja. Letošnjih šest-
deset udeležencev srečanja priča o tem, da je 
postalo srečanje priljubljen način druženje 
in sodelovanja.

Vodniki PZS iz MDO PD Podravja z načelnikom 
VK PZS Francem Gričarjem in predsednikom PZS 

Bojanom Rotovnikom, foto Stanka Čoh

NOVO IZ PLANINSKE ZALOŽBE 

PLANINSKO-IZLETNIŠKI VODNIK PREDDVOR 
Avtorja: Tomaž Polajnar in Marjan Raztresen

Od sredine februarja do sredine marca lahko v Planinski trgovini 
PZS kupite planinsko-izletniški vodnik Preddvor po polovični ceni. 
Preddvor, ta premalo znani kraj, dobesedno pred vrati Kranja in tudi 
Ljubljane, je izvrstno izhodišče za dolgo vrsto planinskih izletov in tur 
vseh težavnostnih stopenj, tudi na dvatisočak Storžič, ki je preddvor-
ska hišna gora. V tem vodničku so opisane nekatere najbolj znane 
od preštevilnih planinskih poti, ki vodijo na hribe, in planinske točke 
na obeh straneh reke Kokre, ki jih je mogoče videti ali vsaj slutiti iz 
Preddvora in njegove neposredne okolice. Cilji teh planinskih poti so 
v treh gorskih skupinah, ki se dvigajo nad krajem, v gorovjih Storžiča, 
Grintovcev in Krvavca. Med njimi so taki, ki vzamejo le urico ali dve 
časa, pa tudi čisto prave celodnevne planinske ture na dvatisočake 
in na hribe tik pod to višino, ki so primerne le za dobro vsestransko 
usposobljene in opremljene planince.

Format: 11 x 17 cm + zavihki, obseg: 96 strani, 32 fotografij

V času od 15. 2. do 15. 3. 2014 lahko vodnik kupite po akcijski ceni  
s 50-odstotnim  popustom: 8,98 €* (redna cena: 17,95 €*). 
*DDV je obračunan v ceni. Stroške poštnine plača naročnik. 

Vabljeni k nakupu!

Planinska zveza Slovenije, Planinska trgovina PZS
na sedežu: Dvorakova ulica 9, Ljubljana, v času uradnih ur, po pošti: p. p. 214, SI-1001 Ljubljana, po telefonu: 01 43 45 684 v času 
uradnih ur, faksu: 01 43 45 691, brezplačna telefonska številka 080 1893 (24 ur na dan, vse dni v letu), e-naročila: narocilo@pzs.si 
ali spletna trgovina PZS, http://trgovina.pzs.si. Uradne ure v Planinski založbi PZS, Ljubljana, Dvorakova 9: v ponedeljek in četrtek 
od 9. do 15. ure, sredo od 9. do 17. ure, petek od 9. do 13. ure (odmor za malico: 10.30–11.00).
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Živeti z gorami izpod izkušenega publicistiËnega in 
uredniškega peresa vladimirja Habjana je predvsem 
knjiga doživetij. Knjiga raznolikih zgodb gornika,  
ki je do stanja, ko se v gorah tudi na zahtevni turi 
poËuti varno, prehodil dolgo pot. Pri tem je imel 
pogosto veË sreËe kot pameti in znanja, a je poËasi 
le pridobival izkušnje, potrebne za vzpone na 
najzahtevnejše gore, za vstop v zimski in ledeniški svet. 
Predvsem pa za varno gibanje po kraljestvu brezpotij. 
Vseh 34 zgodb se zaËne z (veËinoma) avtorjevimi 
fotografijami, ki predstavljajo razpoloženjska vrata, 
skozi katera vstopimo v vsakokratno gorniško doživetje. 

22,90 € 
ISBN 978-961-6870-13-9

izbrane naslovnice 04_12 izbrana.indd   2-3 8.12.13   21:02

V januarju 2014 je izšla 
knjiga Vladimirja Hab-
jana, Živeti z gorami. 
Je knjiga doživetij, 
raznolikih zgodb gorni-
ka. Knjiga je na voljo po 
ceni 22,90 €.

V jeseni 2013 pa je izšla 
knjiga Vikija Grošlja, 
Velikani Himalaje. V 
njej je avtor predstavil 
vseh štirinajst svetovnih 
osemtisočakov in orisal 
zgodovino vzponov. 
Knjiga je na voljo po 
ceni 29,90 €.

INFORMACIJE, NAKUP in NAROČILA:

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

http://www.pzs.si/novice.php%3Fpid%3D9050
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VABIMO

9. plezalni 
vikend TURA 
2014

PD Vipava

Planinsko društvo Vipava prvi vikend v 
aprilu (od 4. do 6. aprila 2014) že deve-

tič zapovrstjo organizira plezalni vikend pod 
Gradiško Turo nad Vipavo.

Tudi letos člani Planinskega društva Vi-
pava z gonilno silo in ustanoviteljem plezal-
nega vikenda Dejanom Korenom prireja-
jo bogat program, ki se bo začel v petek, 4. 
aprila, ob 20. uri z uvodnim alpinističnim 
predavanjem Jerneja Arčona, člana AO PD 
Nova Gorica. 

Osrednje dogajanje na letošnjem plezal-
nem vikendu prinaša sobota. Ves dan bo pote-
kalo plezanje po različnih sektorjih plezališča 
nad Kampom Tura, posebna nagrada pa čaka 
tiste, ki bodo preplezali največ smeri v enem 
dnevu. Ob 9.30 bo začetek tekme za otroke 
(kombinacija balvani in težavnosti), popoldne 

od 16. ure dalje pa se bodo v balvanskem ple-
zanju preizkusili člani (kvalifikacije), finalna 
tekma ob 21. uri pa bo zagotovo eden izmed 
vrhuncev sobotnega večernega dogajanja, ki 
ga bo odprla Anastazija Davidova - Nasty 
z alpinističnim predavanjem ob 20. uri. Za 
glasbeni odtenek plezalno obarvane sobote pa 
bosta poskrbeli domači rock glasbeni skupini 
Sabalmoza in Antioksidanti. 

Zadnji dan vipavski plezalni vikend že 
tradicionalno prinaša start atraktivne tekme 
Adventure Race ob 9. uri. Letošnja novost sta 

dve kategoriji, in sicer Adventure Race na 50 
km za bolj izkušene in Mini Adventure Race 
na 15 km, ki se je lahko udeleži vsak. Obe 
vključujeta preizkušnje v plezanju, gorskem 
teku, kolesarstvu in spretnostnem poligonu 
ter za najboljše zaslužene nagrade.

Osrednje prizorišče 9. plezalnega vikenda 
so športne površine v Kampu Tura, ki ude-
ležencem v času plezalnega vikenda ponuja 
tudi brezplačno kampiranje. 

Vabljeni torej pod Turo.

Napovednik planinskih dogodkov
12. 3. 2014 Seminar Wikipedija med planinci PZS PZS, info@pzs.si

13. 3. 2014 Po Hmeljarski poti PD Pošte in Telekoma 
Ljubljana

Jožef Tišlarič, 040 792 547; 
pomočnik Stanko Jaki, 041 696 925                                                              

13. 3. 2014 Ko višina in lepota osupneta – odprtje razstave ob 60-letnici APD 
Kozjak Maribor

APD Kozjak Maribor

14. 3. 2014 Občni zbor PD Ribnica in predavanje Domače gore – posebnosti 
Julijskih Alp

PD Ribnica Stane Babič, 041 415 308

14. 3. 2014 Občni zbor PD Ruše PD Ruše 02 661 30 41, pd.ruse@krs.net

14. 3. 2014 57. redni Občni zbor OPD Koper OPD Koper

15. 3. 2014 pohod in svečanost v spomin padlim borcem na Resevno PD Šentjur Miro Rožej, 041 359 447

15. 3. 2014 Bistriški vintgar–Urh–Ančnikovo PD Slovenska Bistrica Matej Horvat, Jelka Jamnikar

15. 3. 2014 5. tradicionalni Marjanov pohod PD Moravče www.pdm.si

15. 3. 2014 Občni zbor PD Prevalje PD Prevalje Jože Merc, 041 612 586

15. 3. 2014 Osorščica s Televrino (588m, otok Lošinj, Hrvatska) PD Radovljica Polona Tomažin, Jana Remic

15. 3. 2014 Žigartov vrh, 1346 m MO PD Rašica Daša Novak, 041 502 416

15. 3. 2014 24. tradicionalni zimski Arničev pohod na Raduho PD Luče

15. 3. 2014 Trstelj, 643 m PD Viharnik Borut Vukovič, 031 805 686

15. 3. 2014 Glinščica (320 m) PD Preddvor Janez Planinc 

15. 3. 2014 Pot sedmih slapov, Buzet PD Iskra Kranj Sebastjan Potočnik in Aleša Dolinar, 
sebastjan.potocnik@gmail.com

15. 3. 2014 Dobrča, 1634 m PD Drago Bregar Boštjan Kaplan, 041 804 538

15. 3. 2014 Občni zbor PD Miklavž PD Miklavž na Dravskem 
polju

16. 3. 2014 Mislinja–Ribniška koča–Črni vrh–Kope(Pungart)–Razborca–Mislinja PD Železar Štore, odsek 
Pohodniki

pohodnik@gmail.com

16. 3. 2014 29. marčevski pohod na Šmohor PD Laško

16. 3. 2014 Mučeniki na Bukovici PD Žalec Vlado Rojnik

VABIMO

pd.ruse@krs.net
www.pdm.si
sebastjan.potocnik@gmail.com
pohodnik@gmail.com
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16. 3. 2014 Občni zbor PD Rimske Toplice PD Rimske Toplice Ratkovič Rade, 031 268 971

16. 3. 2014 Planik v Istri PD Železničar Ljubljana Zlatko Segulin

16. 3. 2014 Po Rokovnjaški planinski poti, 1. del PD Blagovica Bojan Pustotnik, 041 710 681

16. 3. 2014 Kamniški vrh, 1259 m PD Podpeč - Preserje Marko Goršič, 041 795 006

22. 3. 2014 Solkan–Sabotin–Vrhpolje–Korada–Kanal  (Staničev pohod) PD Železar Štore pohodnik@gmail.com

22. 3. 2014 Memorial Marije VILD PD Mura Murska Sobota Franc Donša

22. 3. 2014 Sadilni dan – Delovna akcija odseka za VGN v cvetlično zeliščnem parku 
LILIJA

PD Grmada Celje Iztok Trobiš, 051 605 413

22. 3. 2014 Zg. Polskava–Trije Kralji (15. tradicionalni pohod) PD Pohorje Drago Čelan, 051 603 539

22. 3. 2014 Zbor članov PD Bohor Senovo na Bohorju PD Bohor Senovo

22. 3. 2014 Anina pot PD Viharnik Boris Jesenšek, 051 256 726

23. 3. 2014 Teden turne smuke Bjelašnica, 2067 m PD Ljubljana–Matica Stane Soklič, 041 615 064

23. 3. 2014 39. tradicionalni zimski pohod na Porezen 1630m PD Cerkno Damjana Čadež, 031 687 256, 
www.planinsko-drustvo-cerkno.si

23. 3. 2014 Izlet po Krasu SPD Gorica

23. 3. 2014 Izlet žena PD Velenje Skaza Marjan

23. 3. 2014 Jožefov pohod PD Črnomelj

23. 3. 2014 Cjanovca, 1817 m PD Podpeč - Preserje Zlatko Prošič, 031 709 719

25. 3. 2014 Visoka pot – Haute Route ALK Alpski gorniški klub

27. 3. 2014 Mini treking po Visu KPD Hej, gremo naprej Igor Oprešnik in Renato Ribič

28. 3. 2014 Sandkopf (3090 m), Avstrija PD Iskra Kranj Uroš Prelovšek, 040 255 163

29. 3. 2014 Spust izpod Raduhe 2014 DGRS Koroške Peter Naglič

29. 3. 2014 Po vinskih goricah na Boč I. PD Poljčane Jože Težak, 02 8025 338, 031 623 901

29. 3. 2014 Pohod po grajskih poteh štirih gradov Kunšperk–Bizeljsko–Podsreda–
Pišece

PD Atomske toplice – 
Podčetrtek

Mirela Kunst,  031 276 762

29. 3. 2014 Čistilna akcija v Peklu pri Borovnici PD Borovnica Damjan Debevec, 031 202 350

29. 3. 2014 21. tradicionalni pohod v Jelenov žleb PD Ribnica Gregor Češarek, 031 538 005

29. 3. 2014 Dolina Glinščice, 320 m PD Viharnik Štefan Rojina, 041 478 421

29. 3. 2014 Zasavska Sveta gora (852 m) PD Preddvor dovč, 041 322 490

29. 3. 2014 21. tradicionalni pohod po stopinjah Valentina Staniča – Staničev 
pohod

PD Valentin Stanič Kanal Žarko Marinič, 041 503 005

30. 3. 2014 30. pohod po brežiški planinski poti PD Brežice 051 323 335,  tone.jesenko@siol.net

30. 3. 2014 Miklavž in Cicelj PD Železničar Ljubljana Ljubiša Bojević

30. 3. 2014 Pot za zidom – Lokve SPD Gorica

30. 3. 2014 9. Kamniški memorial za smučko in cepin na Kamniško sedlo PD Kamnik pdkamnik@siol.net

30. 3. 2014 Vremščica, 1027 m, in Šilen Tabor PD Podpeč - Preserje Niko Bertoncelj

3. 4. 2014 Nočni pohod na Trško Goro PD Krka Novo mesto Anton Progar, 041 693 195

4. 4. 2014 9. plezalni vikend TURA 2014 PD Vipava

4. 4. 2014 20-letnica PD AT Podčetrtek in 85-letnica Kozjanske podružnice pri SPD PD Atomske toplice - 
Podčetrtek

Ivan Šalamon, 041 794 104

5. 4. 2014 Kolesarski brevet 200 – po Istri OPD Koper Marko Vidmar, 041 373 070, www.opd.si

5. 4. 2014 Regijsko planinsko orientacijsko tekmovanje Borovnica 2014 PD Borovnica Primož Pečlin, 031 818 316

5. 4. 2014 100 slovenskih vrhov v enem dnevu PD Krka Novo mesto Rudolf Skobe, 041 673 464, 
Anton Progar, 041 693 195

5. 4. 2014 Kraški rob (Slovenska Istra) PD Radovljica Joža Varl, Marjana Bolte Turk

5. 4. 2014 Črna prst (mimo Orožnove koče), 1844 m PD Viharnik Slavica Dudanova, 040 871 405

6. 4. 2014 Areh (Ruška koča)–Šumik–Klopni vrh–Šumik–Mariborska koča–Areh PD Železar Štore pohodnik@gmail.com

6. 4. 2014 Pohod po obronkih Celja: Grmada iz Velenja PD Grmada Celje Alenka Mirnik, 041 623 413

12. 4. 2014 12. Pohod – po poteh Celjskih Grofov PD Grmada Celje Franc Šinko  031 383 591

12. 4. 2014 35. pohod Štampetov most PD Železničar Ljubljana Branislav Markovič, 041 698 446

12. 4. 2014 Tura odprte planinske šole PD Velenje pisarna PD Velenje

12. 4. 2014 Skupščina PZS 2014 PZS, PD Krka Novo mesto 
in Krka, d. d., Novo mesto

Info PD, 01 43 45 680

12. 4. 2014 Učka, 1237 m PD Viharnik Borut Vukovič, 031 805 686

13. 4. 2014 Kojca, 1303 m SPD Gorica

18. 4. 2014 Velikonočni otoki PD Iskra Kranj

19. 4. 2014 4. tekmovanje v športnem plezanju osnovnošolskih otrok PD Atomske toplice - 
Podčetrtek

Ivan Šalamon, 041 794 104

19. 4. 2014 Pohod na Hum PD Laško

19. 4. 2014 Tura Golaki PD Krim Janko Purkat

19. 4. 2014 Pohod po Polzelski planinski poti PD Polzela Berni Palir, 041 813 909

19. 4. 2014 Nemške glave, 1597 m MO PD Rašica Daša Novak, 041 502 416

19. 4. 2014 Čaven–Kucelj, 1237 m PD Viharnik Štefan Rojina, 041 478 421

20. 4. 2014 Obolno PD Železničar Ljubljana Ljubiša Bojović

pohodnik@gmail.com
www.planinsko-drustvo-cerkno.si
tone.jesenko@siol.net
pdkamnik@siol.net
www.opd.si
pohodnik@gmail.com
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21. 4. 2014 Velikonočni pohod na Malo goro PD Ajdovščina Jože Vodopivec, 031 571 056

21. 4. 2014 Kam. Bela–Presedljaj–Konj–P. Rzenik–Pl. Dol–Dolski graben PD Železar Štore pohodnik@gmail.com

21. 4. 2014 Javornik pri Črnem vrhu – velikonočni pohod                                          PD Grmada Celje Franc Šinko 031 383 591

21. 4. 2014 Sonnblick, 3105 m PD Ljubljana–Matica Duško Grabnar, 031 376 091

21. 4. 2014 21. pomladanski pohod Oplotnica–Črno jezero PD Oplotnica Miran Čoh, 041 327 266

25. 4. 2014 Paklenica–Stari Grad (HR), 3 dni PD Železar Štore pohodnik@gmail.com

25. 4. 2014 Južni Velebit–Visočica in srečanje planincev z večernimi zabavami PD Atomske toplice - 
Podčetrtek

041 794 104

26. 4. 2014 Sloven'c tvoj rod je hodil tod PD Železničar Celje Alojz Ornik, 041 431 264

26. 4. 2014 Izlet po gorovju Transilvanije, Romunija PD Železničar Celje Jože Ratej, 041 792 734

26. 4. 2014 Spominski pohod na Planino Golobar PD Bovec Gregor Rupnik, 040 308 172

26. 4. 2014 Lovčen, 1657 m PD Ljubljana–Matica Stane Soklič, 041 615 064

26. 4. 2014 Krekova pot Radeče–Brunk PD Železar Štore pohodnik@gmail.com

26. 4. 2014 Pohod po Ribniški planinski poti, V. del in čistilna akcija PD Ribnica Marjana Rozman, 041 847 365

26. 4. 2014 Sloven‘c, tvoj rod je hodil tod PD Železničar Ljubljana 041 698 446

26. 4. 2014 Vis (HR), planinarjenje PD Podpeč - Preserje Marko Goršič, 041 795 006

26. 4. 2014 Pohod na Jankovec, 1200 m PD Prevalje Kristjan Krajger, 051 310 901

26. 4. 2014 Trim pohod na Rašico PD Janez Trdina Miro Šušteršič, 041 809 862

26. 4. 2014 Mali Golak (1495m), Trnovski gozd PD Radovljica Matko Pogačnik, Jure Vreček, 
PD, 031 345 209

26. 4. 2014 Gladki vrh – Ratitovec (1667 m) PD Preddvor Rajko Fende, 040 395-558

27. 4. 2014 40. tradicionalni TRIM pohod na Boč ob Dnevu upora PD Poljčane Ivo Borovnik, 041 878 376, 
Janko Kovačič, 051 211 801

27. 4. 2014 Pomlad na Bukovici PD Žalec Vlado Rojnik

27. 4. 2014 Čistilni dan – delovna akcija odseka za VGN narave pri Pečovniški koči PD Grmada Celje Iztok Trobiš, 051 605 413

27. 4. 2014 Tradicionalni pohod, 21. pohod na Šentjungert PD Vojnik Miroslav Blazinšek, 041 685 635

27. 4. 2014 Pohod na Sveti križ PD Črnomelj Marjan Kastelic, 040 465 599, 
kastelic.musa@gmail.com 

27. 4. 2014 Terska dolina SPD Gorica

30. 4. 2014 Tradicionalno kresovanje pri Koči na Golici PD Jesenice PD Jesenice, 04 58 66 070

30. 4. 2014 Kresovanje na Vogarju PD Železničar Ljubljana Branislav Markovič, 041 698 446

1. 5. 2014 Tradicionalni pohod po Krajevni skupnosti Slivnica pri Celju PD Slivnica pri Celju pdslivnicapricelju@gmail.com

1. 5. 2014 Prvomajski pohod na Areh PD Fram Janez Sagadin, 02 601 49 81, 
nini1953@gmail.com

1. 5. 2014 Prvomajsko srečanje na Mrzlici PD Trbovlje pdtrbovlje@pzs.si

1. 5. 2014 Prvomajsko srečanje planincev – pri Pečovniški koči na Grmadi PD Grmada Celje Franc Šinko  031 383 591

1. 5. 2014 Srečanje na Župenci PD Borovnica Damjan Debevec, 031 202 350

1. 5. 2014 Prvi maj, srečanje občanov na Resevni PD Šentjur Miro Rožej, 041 359 447

1. 5. 2014 19. tradicionalni prvomajski pohod po Moravški planinski poti PD Moravče www.pdm.si

1. 5. 2014 Prvomajski pohod in srečanje na Krašnjem Vrhu PD Metlika Jože Jenič

1. 5. 2014 Pohod na Lisco in tradicionalno prvomajsko srečanje na Lisci PD Lisca Sevnica Darinka Avguštin, 041 481 697, 
pdlisca@siol.net

1. 5. 2014 Prvomajsko srečanje PD Rimske Toplice Rade Ratkovič, 031 268 971

1. 5. 2014 Srečanje planincev na Gori Oljka PD Polzela www.pd-polzela.si

1. 5. 2014 Prvomajski pohod na Zavrh PD Lenart, Občina Lenart, 
TD Rudolf Maister, VD 
Lenart

Franc Meke, 031 755 610

1. 5. 2014 2. prvomajska vožnja po moravški poti s kolesom PD Moravče www.pdm.si

1. 5. 2014 Turni smuk PD Bajtar Velika planina Vinko Poličnik, www.pdbajtar.si

2. 5. 2014 Tradicionalni pohod po KS Slivnica pri Celju PD Slivnica pri Celju Silvo Užmah,www.pdslivnica.com, 
pdslivnicapricelju@gmail.com

3. 5. 2014 Koča v Krnici, 1113 m PD Viharnik Slavica Dudanova, 040 871 405

3. 5. 2014 Travni vrh, 928 m (naravovarstveni izlet) PD Viharnik Helena Tepina, 040 294 161

4. 5. 2014 Pohod po obronkih Celja: GEOSS iz Kresnic PD Grmada Celje Alenka Mirnik, 041 623 413

4. 5. 2014 Jezikova nedelja na Bohorju PD Bohor Senovo

4. 5. 2014 Javornik, 1156 m SPD Gorica

4. 5. 2014 41. Trim pohod na Paški Kozjak PD Velenje PD Velenje

9. 5. 2014 Novi Sad, Fruška gora PD Železničar Ljubljana Branislav Markovič, 041 698 446

9. 5. 2014 Proslava ob 110-letnici SPDT SPD Trst

10. 5. 2014 Tečaj za ferate, Glinščica, 300 m PD Ljubljana–Matica Drago Metljak, 041 750 785

10. 5. 2014 Srečanje udeležencev akcije Prijatelj Ratitovca PD za Selško dolino 
Železniki

Alojz Lotrič

10. 5. 2014 Spomladanski izlet PD Rimske Toplice Valerija Seme, 041 220 755

VABIMO

pohodnik@gmail.com
pohodnik@gmail.com
pohodnik@gmail.com
kastelic.musa@gmail.com 
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10. 5. 2014 Naravovarstveni pohod k rumenemu sleču v Gabrju PD Krka Novo mesto ter 
Odbor za varstvo gorske 
narave pri MDO PD 
Dolenjske in Bele krajine

Anton Progar, 041 693 195, 
Rozi Skobe, 041 533 317

10. 5. 2014 Golica, 1836 m (ogled narcis) PD Prevalje Veronika Viltužnik, Kristjan Krajger, 
041 278 697

10. 5. 2014 Gorjanci, 1178 m PD Viharnik Borut Vukovič, 031 805 686

11. 5. 2014 38. spominsko rekreativni pohod na Blegoš PD Škofja Loka PD Škofja Loka in PD Gorenja vas, 
www.pdgorenjavas.com

11. 5. 2014 Črnivec–Kašna pl.–Lepenatka–Kal–Veliki Rogatec–Kal–Črnivec PD Železar Štore, odsek 
Pohodniki

pohodnik@gmail.com

11. 5. 2014 Tečaj za ferate, Gradiška tura, 800 m PD Ljubljana–Matica Drago Metljak, 041 750 785

11. 5. 2014 Pohod Družne planinske poti PD Brda www.pdbrda.si

11. 5. 2014 Družne Sabotinske poti SPD Gorica

12. 5. 2014 Letni tečaj gorništva za zahtevne ture PD Ljubljana–Matica Jože Drab, 040 30 30 27

17. 5. 2014 Od doma na Uršljo goro, 1696 m PD Bricnik Muta Igor Košir, Ivan Verčko

17. 5. 2014 Pohod po dolini Lobnice (v spomin markacistom ) PD Ruše Boris Poglovnik, 041 533 638

17. 5. 2014 Menina planina z Vivodnikom (1508 m) PD Radovljica Matko Pogačnik, Milan Kos, 031 345 209

17. 5. 2014 Vremščica, 1027 m PD Viharnik Štefan Rojina, 041 478 421

18. 5. 2014 Dobrna–Klanc–Visoko–Špik–Basališče–Gmajna–Zavrh–Dobrna PD Železar Štore pohodnik@gmail.com

18. 5. 2014 35. tradicionalni pohod na Travnik PD Ljubno ob Savinji 031 710 787

18. 5. 2014 Kofce PD Železničar Ljubljana Andrej Kromar

18. 5. 2014 Srečanje planincev MDO PD Notranjske PD Podpeč - Preserje Marko Goršič, 041 795 006

24. 5. 2014 Kostelski pohod PD Kočevje in TŠD Kostel Vida Ofak, Anton Selan, 041 288 891 

24. 5. 2014 Slavnik PD Železar Štore pohodnik@gmail.com

24. 5. 2014 Pohod na Goli vrh PD Nazarje www.pdrustvo-nazarje.si

24. 5. 2014 Poznopomladansko smučanje, Kranjska koča na Ledinah, 1700 m PD Ljubljana–Matica Marko Habjan, 031 241 843

24. 5. 2014 Pohod po obhodnici Ratitovec PD za Selško dolino 
Železniki

Alojz Lotrič

24. 5. 2014 3. Pohod treh bivakov (Gozdnik–Kamnik–Golava) PD Prebold Katja Debelak, 031 397 604

24. 5. 2014 Izlet na Hahliče in Platak PD Podpeč - Preserje Marko Goršič, 041 795 006

24. 5. 2014 Obir PD Prevalje Izidor Močilnik, 041 559 567

24. 5. 2014 Rokovnjaški pohod PD Kamnik pdkamnik@siol.net

24. 5. 2014 Dan Alpske konvencije PZS, TNP, CIPRA Slovenija, 
PD Dovje – Mojstrana, 
Slovenski planinski muzej

PZS, info@pzs.si

24. 5. 2014 Golica, 1835 m PD Rašica Daša Novak, 041 502 416

24. 5. 2014 Pristovški Storžič, 1759 m PD Viharnik Grega Rihar, 041 211 693

25. 5. 2014 7. pohod Stari pisker PD Zabukovica Janja Polavder, 040 705 301

25. 5. 2014 Dimek – Hrovatov memorial (spust po reki Muri) PD Matica Murska Sobota Jože Ružič, 041 614 672, ruzicjoze@siol.net

25. 5. 2014 38. pohod na planino Sleme PD Tolmin Rudi Rauch, Milena Brešan, 041 743 356, 
pdtolmin@gmail.com

25. 5. 2014 Pohod po poti XIV. divizije Vrh nad Laškim–Lisca PD Atomske toplice - 
Podčetrtek

Manja Rajh

25. 5. 2014 Tradicionalni pohod Peternel–Korada–Peternel PD Brda

25. 5. 2014 Palec PD Železničar Ljubljana Ljubiša Bojović

25. 5. 2014 33. srečanje planincev na Paškem Kozjaku PD Vitanje pdvitanje@pzs.si

25. 5. 2014 Bottai, 1526 m SPD Gorica

25. 5. 2014 Pohod po poteh okoli Logatca PD Logatec Jernej Rus, 040 468 648

31. 5. 2014 Spominski pohod za Mateja Užmaha na Klemenčo jamo PD Slivnica pri Celju pdslivnicapricelju@gmail.com

31. 5. 2014 Pohod na Geoss PD Litija Sašo Borišek

31. 5. 2014 Pohod na Haloški planinski poti PD Ptuj Jože Dajnko

31. 5. 2014 Šumljakov pohod PD Maribor Matica Franc Kocbek

31. 5. 2014 Morež, 2261 m PD Ljubljana–Matica Duško Grabnar, 031 376 091

31. 5. 2014 Hrvaško Zagorje PD Železničar Ljubljana Branislav Markovič, 041 698 446

31. 5. 2014 Trdinov pohod: Porezen PD Janez Trdina Miro Šušteršič, 041 809 862

31. 5. 2014 44. tabor ljubljanskih planincev MDO PD Ljubljane Marinka Koželj Stepic, 
mdo.ljubljana@pzs.si

31. 5. 2014 Zirbitzkogel (2396 m),Seetalske Alpe, Avstrija PD Radovljica Janez Pretnar, Jure Vreček, 
PD, 031 345 209

31. 5. 2014 Grmada nad Ortnekom, 887 m PD Viharnik Boris Jesenšek, 051 256 726

1. 6. 2014 23. pohod družin na Boč PD Poljčane Marinka Marovt, 040 414 006, 
Dani Belec, 041 470 336 

1. 6. 2014 Breg–Razbor–Lisca–Sv.Lovrenc–Veliko Kozje–Gašperjeva k.–Zid.most PD Železar Štore pohodnik@gmail.com

1. 6. 2014 9. Makove igre – pri Pečovniški  koči na Grmadi PD Grmada Celje Alenka Mirnik, 041 623 413

1. 6. 2014 10. pohod od češnje do češnje PD Brda

www.pdgorenjavas.com
pohodnik@gmail.com
www.pdbrda.si
pohodnik@gmail.com
pohodnik@gmail.com
www.pdrustvo-nazarje.si
pdkamnik@siol.net
info@pzs.si
ruzicjoze@siol.net
pdtolmin@gmail.com
pdvitanje@pzs.si
pdslivnicapricelju@gmail.com
mdo.ljubljana@pzs.si
pohodnik@gmail.com
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1. 6. 2014 14. Tončev pohod v Marijo Reko PD Prebold Matic Pečovnik, 070 550 314

1. 6. 2014 tradicionalni letni pohod na Vrhtrebnje PD Trebnje Roman, 041 652 949, Marjan, 031 246 348

2. 6. 2014 Letni tečaj gorništva za zahtevne ture PD Ljubljana–Matica Jože Drab, 040 30 30 27

6. 6. 2014 Nočni pohod na Paški Kozjak PD Dobrna pd@dobrna.si

7. 6. 2014 Obir PD Železničar Celje Alojz Ornik, 041 431 264

7. 6. 2014 Pohod po Trojiški pohodni poti – TPP PD Hakl Sv. Trojica Drago Lipič, 040 230 240

7. 6. 2014 Češnjev pohod Kostrivnica – Donačka gora PD Boč - Kostrivnica Klavdija Strniša, 040 266 833

7. 6. 2014 Juriš na Bohor PD Bohor Senovo

7. 6. 2014 Bosonogi na Šenturško goro PD Komenda info@pd-komenda.si

7. 6. 2014 Pohod po mlinarski poti (Polhov mlin) PD Prevalje Kristjan Krajger, 031 805 686

7. 6. 2014 Gorjanski vrh, 1693 m PD Viharnik Borut Vukovič, 031 805 686

8. 6. 2014 22. pohod po Velikolaški kulturni poti PD Velike Lašče pd.velike-lasce.si

8. 6. 2014 Srečanje obmejnih planinskih društev SPD Trst

8. 6. 2014 Po gričih okrog Šmarja PD Šmarje pri Jelšah Ivan Strašek, 051 618 801

8. 6. 2014 TRADICIONALNI POHOD NA JELENK PD Idrija Valerija Pavšič, 040 480 727

8. 6. 2014 Srečanje obmejnih planinskih društev SPD Gorica

14. 6. 2014 Spominski pohod po poteh prijateljstva Slo–Češka PD Železničar Celje Vovk Dani, 041 902 801

14. 6. 2014 Kolesarski brevet 600 – po Sloveniji OPD Koper Marko Vidmar, 041 373 070, www.opd.si

14. 6. 2014  Gr. Saualpe (Velika Svinja/Ladinger Spitze) PD Grmada Celje Franc Šinko, 031 383 591

14. 6. 2014 Pohod na Kališče v počastitev začetka vodništva in naravovarstveni dan 
na Kališču

PD Kranj

14. 6. 2014 Možic (1602 m)–Slatnik–Dravh PD Železar Štore pohodnik@gmail.com

14. 6. 2014 Pohod Vojnik–Uršula nad Dramljami PD Vojnik Miroslav Blazinšek, 041 685 635

14. 6. 2014 Državno prvenstvo v športnem plezanju – težavnostno plezanje D Prosti čas, Šmartno

14. 6. 2014 Slovenska planinska pot PD Železničar Ljubljana Zlatko segulin in Janja Prelovšek

14. 6. 2014 Mlinarjev in Zorčev spominski pohod na Krim PD Podpeč - Preserje Janez Drašler, 031 615 235

14. 6. 2014 Dan slovenskih planincev PD Prevalje Jože Merc, 041 612 586

14. 6. 2014 Dan slovenskih planincev 2014 – Dan slovenskih planinskih doživetij PZS, PD Bohinjska 
Bistrica, PD Srednja vas v 
Bohinju

PZS, 01 43 45 680

14. 6. 2014 Krniške skale (2195 m), Karnijske Alpe, Avstrija PD Radovljica Janko Baloh, Milan Kos, PD, 031 345 209

14. 6. 2014 Svinjak, 1653 m PD Viharnik Štefan Rojina, 041 478 421

15. 6. 2014 Savica–Komna–Mahavšček (2008 m)–Bogatin (1977 m)–Komna–Savica PD Železar Štore pohodnik@gmail.com

15. 6. 2014 Mali Karman/ M.te Cuarnan, 1372 m SPD Gorica

16. 6. 2014 Pohod po območju občine Horjul PD Horjul Bogdan Seliger

16. 6. 2014 Kolesarjenje ob Donavi – 3. del KPD Hej, gremo naprej Igor Oprešnik 

20. 6. 2014 Nočni pohod na Trdinov vrh PD Krka Novo mesto Anton Progar, 041 693 195, 
Maksimiljan Črepinšek, 041 230 945

21. 6. 2014 Planinsko plezalni tabor – v Paklenici PD Grmada Celje Franc Šinko, 031 383 591

21. 6. 2014 Mednarono srečanje planincev Železničarjev PD Železničar Ljubljana 041 698 446

21. 6. 2014 Mala tura PD Bajtar Velika planina Miro Uršič, www.pdbajtar.si

21. 6. 2014 Triglavska jezera in Bohinjske planine PD Rašica Daša Novak, 041 502 416

21. 6. 2014 Čez greben Viševnika, 2050 m PD Viharnik Grega Rihar, 041 211 693

22. 6. 2014 13. Pohod od Gorice do Planice PD Fram Leon Vrhovšek, 041 834 633, 
vrhovsek.leon@gmail.com

22. 6. 2014 Dan žalskih planincev PD Žalec Vlado Rojnik

22. 6. 2014 Občinski praznik – pohod na Bricnik, 1017 m PD Bricnik Muta Vlasta Senica in vodniki

22. 6. 2014 Soča–Lemovje–Bavški Grintavec (2347 m)–Planina–Lemovje–Soča PD Železar Štore pohodniki@gmail.com

23. 6. 2014 Nočni pohod na Goro Oljko iz Polzele PD Polzela Jožica Jegrišnik, 031 840 387, 
www.pd-polzela.si

25. 6. 2014 Pohod ob dnevu državnosti PD Kočevje  Anton Ožbold, 041 359 768

25. 6. 2014 Pohod na Golico v sodelovanju z občino Jesenice PD Jesenice 04 58 66 070

25. 6. 2014 Pohod po Ravenski poti PD Šoštanj info@pd-sostanj.si

25. 6. 2014 Družinski pohod na Mrzlico PD Trbovlje pdtrbovlje@pzs.si

25. 6. 2014 Družinski pohod PD Slovenske Konjice Irena Rihtarič

25. 6. 2014 Hafner, 3076 m PD Ljubljana–Matica Andreja Tomšič, 040 666 198

25. 6. 2014 Bosna PD Iskra Kranj

25. 6. 2014 Igorjev pohod PD Vrelec

25. 6. 2014 Tradicionalni pohod na Čreto PD Vransko Anton Sitar

25. 6. 2014 S kolesom na Čreto PD Vransko Anton Ferme

25. 6. 2014 Pohod Ruše – Ruška koča ob dnevu državnosti PD Ruše Franček Hribernik, 041 842 880

28. 6. 2014 Pohod na Petruvo v Osilnico PD Kočevje Anton Ožbold, 041 359 768

28. 6. 2014 Rečiška krožna pot PD Laško

28. 6. 2014 31. tabor mladih planincev PD Zabukovica Bogomil Polavder, 041 688 055

VABIMO

pd@dobrna.si
info@pd-komenda.si
pd.velike-lasce.si
www.opd.si
pohodnik@gmail.com
pohodnik@gmail.com
www.pdbajtar.si
vrhovsek.leon@gmail.com
pohodniki@gmail.com
www.pd-polzela.si
info@pd-sostanj.si
pdtrbovlje@pzs.si
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28. 6. 2014 Pohod v spomin na helikoptersko tragedijo. Koncert klasične glasbe v 
Koči na Ledinah.

PD Kranj

28. 6. 2014 Po Oblakovi poti skozi Pekel PD Borovnica Damjan Debevec, 031 202 350

28. 6. 2014 Tabor mladih planincev PD Slivnica pri Celju pdslivnicapricelju@gmail.com

28. 6. 2014 Velika Baba, 2127 m PD Prevalje Veronika Viltužnik, 041 278 697

28. 6. 2014 Zlatorogova transverzala ponosa na Mali planini – Domžalski dom PD Domžale Janko Vodlan, 01 72 48 106

28. 6. 2014 Obir z Ojstrcem (2193 m), Karavanke, Avstrija PD Radovljica Jana Remic, Polona Tomažin, 
PD, 031 345 209

29. 6. 2014 Velika Zelenica PD Krim Boštjan P. Strnad

29. 6. 2014 Krasji vrh PD Železničar Ljubljana Ljubiša Bojović

30. 6. 2014 Letni tečaj gorništva za zahtevne ture PD Ljubljana–Matica Marko Jurič, 041 572 893

5. 7. 2014 Tončkov dan 2014 Komisija za planinske 
poti PZS

Klemen Petek, strokovni sodelavec PZS, 
01 43 45 683

5. 7. 2014 Spominski Bregarjev pohod po Fužinskih planinah. PD Drago Bregar Boštjan Kaplan, 041 804 538

5. 7. 2014 Spominska maša za ponesrečene planince PD Radovljica Zvone Stroj,  051 323 402

5. 7. 2014 Rif. Lagazuoi, 2862 m, Piz Boe, 3150 m PD Ljubljana–Matica Drago Metljak, 041 750 785

5. 7. 2014 Martuljški slapovi PD Železar Štore pohodnik@gmail.com

5. 7. 2014 Tabor mladih planincev Soriška Planina PD Polzela Zoran Štok, 041 784 778

5. 7. 2014 Mladinski planinski tabor PD Podpeč - Preserje Jasna Grabeljšek, 040 187 806

5. 7. 2014 Cima d'Asta, 2847 m SPD Gorica

5. 7. 2014 Planinski tabor MO PD Rašica – DOVJE MO PD Rašica Daša Novak, 041 502 416

5. 7. 2014 Kriška gora, 1471 m PD Viharnik Borut Vukovič, 031 805 686

6. 7. 2014 Rinka–Okrešelj–Križ–Rinka–Skuta (2532 m)–Turska gora–Kotliči–Kam. 
sedlo–Okrešelj–Rinka

PD Železar Štore pohodnik@gmail.com

6. 7. 2014 Pohod po obronkih Celja: Križevnik–iz Pl. Ravne PD Grmada Celje Alenka Mirnik, 041 623 413

6. 7. 2014 Kamniti Lovec, 2079 m, Svete Višarje, 1750 m PD Prevalje Ivan Komprej, Veronika Viltužnik, 
041 278 697

11. 7. 2014 Grintovec–Kočna PD Železničar Ljubljana Janja Prelovšek

12. 7. 2014 Kanjon Iške PD Krim Janko Purkat,janko.purkat@gmail.com

12. 7. 2014 Varno v gore PD Velenje Marjan Karlovčec

12. 7. 2014 Preber (2741 m), Nizke ture, Avstrija PD Radovljica Janez Pretnar, Janko Baloh, 
PD, 031 345 209

12. 7. 2014 Kališče–Hudičev boršt–Preddvor PD Viharnik Borut Vukovič, 031 805 686

13. 7. 2014 Saichenbrunn–Untere Seescharte–Kreuzsee– 
Wangenitzseehütte(2465)–Petzeck(3283)–Saichenbrunn

PD Železar Štore pohodnik@gmail.com

13. 7. 2014 Tradicionalno srečanje na planini Razor PD Tolmin Milena Brešan, 041 743 356

15. 7. 2014 Bosna in Hercegovina PD Atomske toplice - 
Podčetrtek

18. 7. 2014 Pohod v Dolomite PD Hakl Sv. Trojica Drago Lipič, 040 230 240

19. 7. 2014 21. Pohod čez Dravo na Vurberk PD Fram Stanka Vobič, 051 327 110, 
stanka.vobic@hotmail.com

19. 7. 2014 9. gorski tek iz Andraža nad Polzelo PD Polzela Zoran Štok, 041 754 778

20. 7. 2014 Valušnice, 2460 m PD Ljubljana–Matica Stane Soklič, 041 615 064

20. 7. 2014 Tolminski Kuk PD Železničar Ljubljana Zlatko Segulin

20. 7. 2014 Kriški podi SPD Gorica

21. 7. 2014 Tatre – Slovaška PD Podpeč - Preserje Marko Goršič, 041 795 006

25. 7. 2014 Bivera, 2474 m PD Ljubljana–Matica Slavica Pavlin, 041 462 709

25. 7. 2014 Krn–Batognica–Veliki Stador PD Železničar Ljubljana Andrej Kromar

25. 7. 2014 Savojske Alpe 2014 PD Atomske toplice - 
Podčetrtek

26. 7. 2014 Luknja peč, Rjavina, 2543 m PD Ljubljana–Matica Duško Grabnar, 031 376 091

26. 7. 2014 Monte Rosa, 4634 m PD Železar Štore pohodnik@gmail.com

26. 7. 2014 Znamenje ob poti ~~2. alpinistični tabor Nejca Zaplotnika PD Kranj

26. 7. 2014 41. tabor mladih planincev PD Gornja Radgona Tonček Mlinarič, 051 266 077

26. 7. 2014 Košutica, 1961 m PD Prevalje Kristjan Krajger, Veronika Viltužnik, 
051 310 901

26. 7. 2014 Stol, 2236 m PD Radovljica Marjana Bolte Turk, Miro Pogačar, PD, 
031 345 209

26. 7. 2014 Bavški Grintavec, 2347 m PD Viharnik Grega Rihar, 041 211 693

27. 7. 2014 Planinska zabava Ratitovec raja PD za Selško dolino 
Železniki

Alojz Lotrič

30. 7. 2014 Treking po Kirgiziji PD Piramida Maribor - Ptuj pd.piramida@gmail.com oz. 070 207 397

31. 7. 2014 Nočni pohod na Rajhovko PD Ljubno ob Savinji 031 710 787

1. 8. 2014 Srbija KPD Hej, gremo naprej Igor Oprešnik in Renato Ribič

2. 8. 2014 Rotewand, 2855 m – tečaj bivakiranja PD Ljubljana–Matica Jože Drab, 040 30 30 27

2. 8. 2014 Vshodna Srbija (Džerdap–Midžor) PD Železničar Ljubljana Branislav Markovič, 041 698 446

pdslivnicapricelju@gmail.com
pohodnik@gmail.com
pohodnik@gmail.com
Janko Purkat,janko.purkat@gmail.com
pohodnik@gmail.com
stanka.vobic@hotmail.com
pohodnik@gmail.com
pd.piramida@gmail.com
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2. 8. 2014 Grossvenediger PD Železničar Celje Dani Vovk, 041 901 802

2. 8. 2014 Popoldne ob citrah PD Rimske Toplice Rade Ratkovič, Valerija Seme, 031 268 971, 
041 220 755

2. 8. 2014 M.te Cevedale/Zuffalspitze, 3769 m SPD Gorica

2. 8. 2014 SÄuleck, 3086 m PD Viharnik Borut Vukovič, 031 805 686

3. 8. 2014 21. letni pohod na Čaven PD Ajdovščina Bogdan Kodele, 031 853 405

3. 8. 2014 Pohod po obronkih Celja: Lanež – iz Loke PD Grmada Celje Alenka Mirnik, 041 623 413

9. 8. 2014 Prokletije, 2536 m PD Ljubljana–Matica Jože Drab, 040 30 30 27

9. 8. 2014 Sv. maša na Vogarju v spomin na planince umrle v gorah PD Železničar Ljubljana 051 200 851

9. 8. 2014 Stržišče–Črna prst–Rodica (1942 m)–Rutarski gozd–Stržišče PD Železar Štore pohodnik@gmail.com

9. 8. 2014 Tabor mladih planincev PD Sloga Rogatec Ines Zelezina

9. 8. 2014 Pohod na Lovrenška jezera PD Lovrenc na Pohorju Lovrenc Paradiž

9. 8. 2014 19. tradicionalni pohod na Triglav PD Hakl Sv. Trojica PD Hakl Sv. Troijca

9. 8. 2014 Monte Lastroni (2449 m), Karnijske Alpe, Italija PD Radovljica Luka Taler, Matko Pogačnik, 
PD, 031 345 209

15. 8. 2014 Družinski tabor v Trenti PD Grmada Celje Franc Šinko, 031 383 591

16. 8. 2014 Kolesarjenje okrog Ratitovca PD za Selško dolino 
Železniki

Rado Golješček

16. 8. 2014 Lahkih nog naokrog, prireditev z Ansamblom Saša Avsenika PD Radovljica Strokovna delavka PD, 031 345 209

16. 8. 2014 Pohod na Triglav PD Lisca Sevnica Darinka Avguštin, 041 481 697, 
pdlisca@siol.net

16. 8. 2014 Dolomiti – Croda Rossa, 2966 m PD Prevalje Kristjan Krajger, Veronika Viltužnik, 
Ivan Komprej, 051 310 901

16. 8. 2014 Zadnje Robičje, 1930 m PD Viharnik Grega Rihar, 041 211 693

17. 8. 2014 Izvir Tolminke PD Železničar Ljubljana Andrej Kromar

17. 8. 2014 Pl. Kuhinja–Krn (2244 m)–Batognica–Prag–Jez. v Lužnici–Pl. Kuhinja PD Železar Štore pohodnik@gmail.com

17. 8. 2014 Horuk na Klopni vrh PD Lovrenc na Pohorju Borut Cotič

17. 8. 2014 18. spominski pohod na Gorjance in Trdinov vrh PD Krka Novo mesto Anton Progar, 041 693 195

17. 8. 2014 Srečanje planincev na Poreznu (1630 m) in praznovanje 110-letnice PD 
Cerkno

PD Cerkno Damjana Čadež, 031 687 256

20. 8. 2014 Dolina Vrata PD Prevalje Kristjan Krajger, 051 310 901

23. 8. 2014 Bohinj–Trigl. jez.–Veliko Špičje (2398 m)–Prehodavci–Zelnarici–Tičarici–
Bohinj

PD Železar Štore pohodnik@gmail.com

23. 8. 2014 Spominski pohod po poteh I. svetovne vojne PD Železničar Celje Dani Vovk, 041 902 801

23. 8. 2014 Pohod ob obeležjih NOB v KS Griže PD Zabukovica Jože Jančič, 041 200 196

23. 8. 2014 Dvodnevna Tura: Triglavska jezera PD Krim Janko Purkat

23. 8. 2014 28. srečanje planincev in borcev na Graški gori PD Velenje Marjan Skaza

23. 8. 2014 Rojstni kralja Matjaža za Peci PD Mežica Rudi Burjak Rudi, Jože Oprešnik, 
www.pdmezica.si, pdmezica@gmail.com

23. 8. 2014 Pohod Logatec–Triglav PD Logatec Janez Slabe, 041 544 561

23. 8. 2014 Velika tura PD Bajtar Velika planina www.pdbajtar.si

23. 8. 2014 Lagazuoi (2778 m), Dolomiti, Italija PD Radovljica Milan Kos, Janko Baloh, PD, 031 345 209

23. 8. 2014 Montaž, 2753 m PD Viharnik Boris Jesenšek, 051 256 726

24. 8. 2014 Goličica PD Železničar Ljubljana Ljubiša Bojović

24. 8. 2014 Veliko Kladivo PD Krim Boštjan P. Strnad

24. 8. 2014 Petzeck, Avstrija – Pot prijateljstva PD Podpeč - Preserje Marko Goršič, 041 795 006

29. 8. 2014 Dachstein, 2999 m (ferata Johann) PD Ljubljana–Matica Jože Drab, 040 30 30 27

29. 8. 2014 Dachstein, 2999 m (normalni pristop) PD Ljubljana–Matica Andreja Tomšič, 040 666 198

29. 8. 2014 Proslava pri spomeniku štirih srčnih mož na Ribčevem lazu PD Srednja vas v Bohinju Janez Korošec, 041 341 311, 031 341 821

29. 8. 2014 Dugi otok in Nacionalni park Kornati PD Pošte in Telekoma 
Ljubljana

PD Pošte in Telekoma Ljubljana in TA 
Balkanika, 040 565 593

30. 8. 2014 Vrbanove špice, 2408 m, Rjavina, 2532 m, Cmir, Begunjski vrh PD Ljubljana–Matica Mateja Vertelj, 040 171 858

30. 8. 2014 Metlina, 237 m, Kornati PD Ljubljana–Matica Stane Soklič, 041 615 064

30. 8. 2014 Pohod bosonogih Prtovč–Ratitovec PD za Selško dolino 
Železniki

Marjan Benedik

30. 8. 2014 Kolo prijateljstva PD Nazarje www.pdrustvo-nazarje.si

30. 8. 2014 Gustlnov pohod na Dovško Babo PD Dovje - Mojstrana Gregor Berce

30. 8. 2014 11. deloigra IGRAJMO SE V RUTAH PD Gozd Martuljk Sara Mertelj, 041 554 014

30. 8. 2014 Objemimo Donačko goro PD Sloga Rogatec Nedelko Kuhar, 041 763 490

30. 8. 2014 Bohinjske planine Od Komne do Vogla PD Prevalje Izidor Močilnik, 041 559 567

30. 8. 2014 Pohod po poteh prenosa ranjencev PD Idrija Marica Brezavšček, 05 374 42 39

31. 8. 2014 Obir PD Železničar Ljubljana Branislav Markovič, 041 698 446

31. 8. 2014 Srečanje Jeseničanov pri Koči na Golici PD Jesenice 04 58 66 070

31. 8. 2014 Po obronkih Ponikve PD Žalec Dani Jelen

31. 8. 2014 Amariana – Italija – Pot prijateljstva PD Podpeč - Preserje Marko Goršič, 041 795 006

31. 8. 2014 22. srečanje domžalskih planincev na Mali planini PD Domžale Janko Vodlan, 01 72 48 106

VABIMO

pohodnik@gmail.com
pdlisca@siol.net
pohodnik@gmail.com
pohodnik@gmail.com
www.pdmezica.si
pdmezica@gmail.com
www.pdbajtar.si
www.pdrustvo-nazarje.si
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PRAVILNIK MLADINSKE KOMISIJE PZS

Na podlagi 3. odstavka 34. člena Statuta Planinske zveze Slovenije je Zbor mladinskih odsekov 16. novembra 2013 sprejel in Upravni 
odbor PZS na podlagi točke 1. odstavka 32. člena Statuta PZS podal soglasje na svoji seji 16. januarja 2014 za

Pravilnik Mladinske komisije Planinske zveze Slovenije
1. člen (vsebina pravilnika)

(1) Pravilnik Mladinske komisije Planinske zvezi Slovenije (v nadaljevanju: pravilnik) ureja organiziranje in naloge na področju mla-
dinskega dela v Planinski zvezi Slovenije (v nadaljevanju: PZS). 

(2) Mladi v MK PZS zajemajo vse starostne skupine otrok in mladine do dopolnjenega 29. leta starosti.

2. člen (opredelitev MK PZS)

(1) Mladinska komisija PZS (v nadaljevanju: MK PZS) je prostovoljna nacionalna mladinska organizacija, ki povezuje mladinske odseke 
planinskih društev, ki so člani PZS in deluje v javnem interesu v mladinskem sektorju.

(2) MK PZS deluje avtonomno, v okviru na skupščini sprejetega letnega vsebinskega in finančnega programa.

3. člen (naloge MK PZS)
(1) Naloge MK PZS so: 
•	 zagotavljati organizacijske in vsebinske pogoje za delovanje in razvoj mladih na področju planinstva; 
•	 skrbeti za planinsko usposabljanje in razvoj mladih ter strokovnih kadrov, ki delajo z mladimi; 
•	 skrbeti za povezovanje mladih planincev in planink s komisijami znotraj PZS in s sorodnimi organizacijami v Republiki Sloveniji in v tujini;
•	 promovirati gibanje v naravi, zdrav način življenja, odgovoren odnos do narave in človeške vrednote med mladimi.

4. člen (organizacijske oblike mladih)

(1) Dejavnost mladih v MK PZS je organizirana po naslednjih oblikah:
•	 Planinske skupine (v nadaljevanju: PS); 
•	 Mladinski odseki planinskih društev (v nadaljevanju: MO); 
•	 Odbori mladinskih odsekov v Meddruštvenih odborih planinskih društev (v nadaljevanju: Odbor MO); 
•	 Izvršni odbor MK PZS (v nadaljevanju: IO MK PZS) in strokovni odbori MK PZS; 
•	 Zbor mladinskih odsekov (v nadaljevanju: Zbor MO).

5. člen (planinske skupine)

(1) Planinske skupine so osnovna oblika organiziranja in združevanja mladih, ki jo ustanovi MO ali planinsko društvo (v nadaljnjem 
besedilu: PD). PS šteje najmanj 5 članov.

(2) Planinsko skupino vodi ustrezno strokovno usposobljen mentor planinske skupine, vodnik PZS ali mladinski voditelj. 

6. člen (mladinski odseki planinskih društev)

(1) Naloge mladinskega odseka: 
•	 organiziranje mladih za delo v planinskih skupinah; 
•	 izvajanje programa dela v skladu s finančnim načrtom; 
•	 delo z mladimi in delo mladih v vseh oblikah planinskega delovanja; 
•	 organiziranje izletov, pohodov, tur, vzponov, srečanj, orientacijskih tekmovanj, taborjenj in drugih oblik prostovoljnega planinskega delovanja; 
•	 sodelovanje pri delu PD, Odborov MO in MK PZS; 
•	 sodelovanje z vzgojno-izobraževalnimi zavodi (vrtci), osnovnimi in srednjimi šolami, športnim organizacijam in drugimi organi-

zacijami v lokalnem okolju; 
•	 zastopanje interesov članov MO v lokalnih organizacijah mladih; 
•	 razvijanje prostovoljnega dela; 
•	 obveščanje MK PZS o svojem delovanju; 
•	 skrb za povečevanje članstva; 
•	 skrb za varstvo planinske narave in zdravega človekovega okolja; 
•	 zbiranje in hramba predmetov, daril, priznanj in dokumentacijskega gradiva, ki se nanaša na MO; 
•	 opravljanje drugih dejavnosti v skladu s tem pravilnikom. 

7. člen (minimalni pogoji za delovanje MO)

(1) Minimalni pogoji za delovanje MO:
•	 zagotovljeni morajo biti kadrovski pogoji za organizirano delo z mladimi in sicer vsaj trije planinsko izobraženi člani PD (mentor 

planinske skupine, vodnik PZS, mladinski voditelj …), od tega vsaj en vodnik PZS; 
•	 zagotovljena morajo biti sredstva za delovanje;
•	 načelnik MO mora biti član upravnega odbora PD. 
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8. člen (načelnik MO)

(1) Načelnik MO mora biti praviloma polnoleten in mlajši od 29 let na dan volitev. 
(2) Naloge načelnika MO so: 
•	 vodi MO;
•	 sklicuje in vodi seje MO;
•	 skrbi za nemoteno izvajanje programa MO;
•	 koordinira delo v MO;
•	 načrtuje in skrbi za realizacijo sredstev za usposabljanje strokovnih kadrov; 
•	 obvešča člane MO o skupnih akcijah;
•	 skrbi za povezovanje z MO drugih društev;
•	 zastopa MO v UO društva, v Odboru MO in na Zboru MO ter
•	 opravlja druge naloge, pomembne za delovanje MO. 

(3) Vsako od zgoraj navedenih nalog lahko s pooblastilom načelnika prevzame tudi drug član MO.

9. člen (člani MO)

(1) Člani MO so predšolski otroci, osnovnošolci in mladina do 29. leta starosti, ki so plačali letno članarino v matičnem društvu.

10. člen (strokovni kadri MO)

(1) Člani MO so tudi vsi starejši člani, ki v MO opravljajo strokovne naloge s področja usposabljanja in drugega dela z mladimi (mentorji 
planinskih skupin, vodniki PZS, in ostali strokovni kadri) in ki so plačali redno letno članarino matičnemu društvu. 

11. člen (pravice članov MO)

(1) Pravice članov MO so: 
•	 da uživajo vse članske pravice in ugodnosti, ki so določene v pravilih PD, Statutu PZS in drugih splošnih aktih PD in PZS; 
•	 da jim PD finančno omogočajo izvajanje programov, skladno z vsebinskim in finančnim programom sprejetim na občnem 

zboru PD; 
•	 do usposabljanja na vseh področjih planinske dejavnosti v okviru PD, MDO PD in PZS. 

12. člen (dolžnosti članov MO)

(1) Dolžnosti članov MO so: 
•	 da delujejo v skladu s pravili PD, Statutom PZS in Častnim kodeksom slovenskih planincev; 
•	 da spoštujejo človekovo dostojanstvo, človekove pravice in svoboščine; 
•	 da ne škodujejo ugledu planinske organizacije; 
•	 da vestno opravljajo dolžnosti, ki so jim bile zaupane v planinski organizaciji; 
•	 da pridobivajo in obnavljajo svoje planinsko znanje in veščine; 
•	 da varujejo naravno in kulturno dediščino ter skrbijo za varstvo okolja; 
•	 da redno plačujejo društveno članarino. 

13. člen (članstvo MO v MK PZS)

(1) Člani MK PZS so MO, ki izpolnjujejo pogoje iz tega pravilnika in jih IO MK PZS sprejme v članstvo. 
(2) Člani MK PZS vsaki dve leti obnovijo svoje članstvo posredovanjem osnovnih podatkov o delu MO.
(3) Postopek obnovitve članstva izvede IO MK PZS praviloma pred volilnim Zborom MO. 

14. člen (postopek včlanitve v MK PZS)

(1) MO zaprosijo za pridruženo članstvo v MK PZS s pisno vlogo, ki jo naslovijo na IO MK PZS. 
(2) Pisno vlogo sestavljata:
•	 sklep PD o ustanovitvi MO; 
•	 izpolnjen obrazec za registracijo MO, ki ga predpiše IO MK PZS in je dosegljiv na spletni strani MK PZS.

15. člen (svetovanje novim MO)

(1) PD lahko za pomoč pri ustanovitvi MO zaprosi IO MK PZS, ki je dolžen nuditi svetovalca, ki PD najmanj eno leto pomaga pri vzpo-
stavitvi organiziranosti in vsebine MO. 

(2) Svetovalec mora imeti:
•	 vsaj petletne izkušnje pri delu in vodenju MO (dolgoletni član MO, načelnik MO, ipd.),
•	 strokovno planinsko izobrazbo (mentor planinske skupine, vodnik PZS, inštruktor planinske vzgoje),
•	 voljo za izvajanje takšne naloge.
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16. člen (zavrnitev vloge MO za članstvo)

(1) IO MK PZS lahko zavrne vlogo MO za članstvo v MK PZS. Obrazložen sklep o zavrnitvi mora poslati vlagatelju, ki se lahko zoper 
sklep pritoži v roku 30 dni od prejema sklepa na Zbor MO. O pritožbi se odloča na prvem Zboru MO. 

17. člen (Odbori MO)

(1) Odbor MO je oblika sodelovanja MO znotraj meddruštvenega odbora PD, ki:
•	 spodbuja izmenjavo izkušenj, 
•	 usklajuje in se opredeljuje o zadevah širšega pomena za planinstvo in mlade,
•	 skupaj organizira prireditve večjega pomena,
•	 medsebojno aktivno sodeluje tudi na drugih področjih.

(2) V odboru MO sodeluje najmanj en predstavnik vsakega MO, ki je včlanjen v MK PZS. Vsak MO, ki je član odbora MO, ima en volilni 
glas.

(3) Predstavniki MO izvolijo vodjo odbora MO.
(4) Vsako leto se praviloma izvede vsaj 1 posvet med člani IO MK PZS in vodji odborov MO.
(5) Odbori MO poskušajo s kandidiranjem svojih predstavnikov za člane IO MK PZS zagotoviti razpršeno sestavo in zastopanost v IO MK PZS. 
(6) Mladinski odseki se združujejo v odbor MO na območju meddruštvenega odbora PD, v katerega je vključeno matično PD. Izjemoma 

lahko MO ob soglasju Zbora MO ustanovijo odbor MO na drugače oblikovanem območju, če zato obstajajo posebni razlogi (zdru-
ževanje zaradi premajhnega števila MO ...). 

18. člen (Zbor MO)

(1) Zbor MO je najvišji organ organiziranja mladih znotraj PZS.
(2) Zbor MO skliče načelnik MK PZS najmanj enkrat letno. Sklic Zbora skupaj z gradivom mora biti objavljen na spletnih straneh MK 

PZS in poslan mladinskim odsekom vsaj 30 dni pred datumom Zbora.
(3) Na predlog tretjine MO ali na zahtevo Upravnega odbora PZS je načelnik dolžan sklicati v roku enega meseca izredni Zbor MO. Če 

načelnik v predpisanem roku ne skliče Zbora, ga lahko skliče predlagatelj.
(4) Glasovalno pravico ima po en predstavnik MO. Predstavnik je praviloma načelnik MO.
(5) Zbor MO je sklepčen, če je prisotna vsaj četrtina registriranih MO. Sklepi se sprejemajo z večino prisotnih delegatov. 
(6) Način dela Zbora MO ureja Poslovnik o delu Zbora MO, ki ga sprejme Zbor MO. 
(7) V kolikor je Zbor MO nesklepčen, se skupščini PZS v potrditev predložijo programi dela in poročila, kot so bila predlagana za po-

trditev na Zboru MO. 

19. člen (naloge Zbora MO)

(1) Naloge Zbora MO:
•	 sprejema usmeritve za delo na področju mladih v PZS,
•	 sprejema predlog vsebinskega in finančnega poročila ter programa MK PZS, ki ga sprejme skupščina PZS, 
•	 voli in razrešuje načelnika MK PZS ter člane IO MK PZS, h katerim poda soglasje UO PZS, 
•	 sprejema Pravilnik MK PZS, ki ga potrdi UO PZS in Poslovnik o delu Zbora MO, 
•	 opravlja druge naloge, ki so povezane z organizacijo in delovanjem MK PZS, v skladu s tem pravilnikom in Statutom PZS. 

20. člen (volitve)

(1) Volilni Zbor MO se izvede vsaki 2 leti.
(2) Kandidacijski postopki za izvedbo volitev začnejo teči najprej šest mesecev in se zaključijo najmanj 45 dni pred iztekom mandata.
(3) Kandidate predlagajo MO. Kandidati za načelnika pripravijo predlog programa dela.
(4) Volitve so praviloma javne. Volitve so tajne kadar je za določeno funkcijo več kandidatov, kot je predvidenih mest in v drugih pri-

merih, ko Zbor MO tako odloči.
(5) Vsak delegat lahko posameznemu kandidatu nameni samo en glas. Delegat lahko voli največ toliko kandidatov, kot je razpisanih mest.
(6) Izvoljen je kandidat za načelnika, ki prejme večino glasov. Izvoljeni so tisti kandidati za člane IO MK PZS, ki prejmejo največ glasov, 

glede na število mest v odboru.
(7) Po izvolitvi se o novem načelniku MK PZS in o sestavi novega IO MK PZS seznani UO PZS, ki poda soglasje novemu vodstvu MK PZS.

21. člen (izvršni odbor MK PZS)

(1) IO MK PZS je izvršilni organ Mladinske komisije med dvema Zboroma MO.
(2) IO MK PZS sestavlja načelnik MK PZS in 8 do 11 članov, ki jih izvoli Zbor MO.
(3) Seje IO MK PZS so sklepčne, če je navzočih več kot polovica članov. IO MK PZS si prizadeva za odločanje s soglasjem. V primeru, 

da to ni mogoče, sklepa z večino glasov navzočih članov. 
(4) IO MK PZS vodi načelnik MK PZS, ki ga v njegovi odsotnosti nadomešča eden izmed namestnikov načelnika, ki ga zato pooblasti 

načelnik.
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(5) Člani IO MK PZS morajo biti v času mandata stari med 15 in 29 let. Načelnik MK PZS mora biti polnoleten in ne sme biti starejši 
od 29 let. 

(6) IO MK PZS je za svoje delo odgovoren Zboru MO.
(7) Vodje strokovnih odborov MK PZS so vabljeni na vse seje IO MK PZS, kjer imajo pravico razpravljati, vendar nimajo glasovalne pravice. 

22. člen (naloge IO MK PZS)

(1) Naloge IO MK PZS so: 
•	 izvršuje sklepe Zbora MO;
•	 pripravlja predlog dnevnega reda in gradivo za Zbor MO;
•	 usklajuje in usmerja razvoj planinske dejavnosti mladih;
•	 imenuje in razrešuje vodje ter člane odborov MK PZS ter drugih delovnih teles MK PZS;
•	 imenuje in razrešuje predstavnike MK PZS v organe in komisije PZS;
•	 s soglasjem predsedstva PZS imenuje in razrešuje predstavnike v domače in mednarodne organizacije, katerih članica je MK PZS;
•	 sprejema MO v članstvo MK PZS;
•	 pripravlja predloge splošnih aktov s področja planinske dejavnosti mladih;
•	 na predlog načelnika MK PZS izvoli namestnike načelnika MK PZS; 
•	 imenuje vodstva projektov in akcij MK PZS; 
•	 pripravlja predlog letnega vsebinskega in finančnega programa za MK PZS, ki ga sprejme skupščina PZS;
•	 izvaja letni vsebinski in finančni program MK PZS; 
•	 s programom MK PZS sodeluje pri razpisih za sofinanciranje; 
•	 potrjuje programe in navodila za izvedbo posameznih akcij; 
•	 sprejema nove člane v MO, briše MO iz članstva in skrbi za register MO;
•	 podeljuje priznanja MK PZS in daje predloge za priznanja PZS;
•	 sprejema programe odborov MK PZS ter drugih delovnih teles MK PZS; 
•	 opravlja druge naloge s področja planinske dejavnosti mladih v skladu s sklepi Zbora MO ter sklepi UO PZS. 

23. člen (dopisne seje)

(1) Načelnik MK PZS lahko skliče dopisno sejo v elektronski obliki in sklicuje dopisne seje za vsebino, ki terja zgolj formalno potrditev. 
Odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje več kot tri četrtine vseh članov. 

24. člen (načelnik MK PZS)

(1) Naloge načelnik MK PZS:
•	 vodi in predstavlja MK PZS;
•	 sklicuje Zbor MO in seje IO MK PZS;
•	 nadzoruje izvajanje sklepov;
•	 sprejema odločitve o stvareh manjšega pomena in rešuje tekočo problematiko;
•	 odgovoren je za obveščanje s področja dela komisije znotraj planinske organizacije;
•	 redno sodeluje v delu predsedstva PZS, UO PZS in na skupščini PZS;
•	 ima pooblastilo za izvajanje na skupščini sprejetega letnega vsebinskega in finančnega programa MK PZS;
•	 odgovarja za namensko porabo finančnih sredstev.

(2) IO MK PZS na predlog načelnika izvoli namestnike načelnika MK PZS. 

25. člen (strokovni odbori MK PZS)

(1) Odbori opravljajo strokovno delo na posameznih področjih planinske dejavnosti mladih, pripravijo predlog letnega programa s 
svojega področja in ga usklajujejo v okviru PZS.

(2) Odbore sestavlja do 7 članov. Vodjo imenuje IO MK PZS na predlog načelnika MK PZS. Člane odbora predlaga v imenovanje IO 
MK PZS vodja odbora.

(3) Odbori so pri opravljanju nalog samostojni v okviru sprejetega delovnega programa. O svojem delu so vodje dolžni redno poročati 
na sejah IO MK PZS. Odbori so za svoje delo odgovorni IO MK PZS in Zboru MO. 

(4) Članstvo v strokovnem odbor je nezdružljivo s članstvom v IO MK PZS.
(5) Odbori za svoje delo smiselno uporabljajo določila tega pravilnika.
(6) IO MK PZS lahko za posamezna področja dela oz. naloge ustanovi delovne skupine.

26. člen (odbor za delo mladih)

(1) Odbor za delo mladih je strokovno odbor MK PZS, ki pokriva predvsem področje dela mladih in njihov lasten prispevek k delovanju organizacije.
Naloge: 
•	 skrbi za razvoj in izvedbo usposabljanje za mladinske voditelje;
•	 skrbi za pripravo in izvedbo drugih projektov in akcij (seminarji, posveti, šole …);
•	 skrbi za druge oblike aktivnosti in sodelovanje mladih.
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27. člen (odbor za delo z mladimi)

(1) Odbor za delo z mladimi je strokovni odbor MK PZS, ki pokriva predvsem delo z mladimi in kontinuiran strokovni razvoj organizacije.
(2)  Naloge:
•	 skrbi za izvajanje programa, usposabljanj in izpopolnjevanj mentorjev planinske vzgoje;
•	 skrbi za spremljanje in razvoj programov Ciciban planinec, Mladi planinec in planinske šole;
•	 skrbi za pripravo in izvedbo tekmovanj Mladina in gore;
•	 skrbi za založniško dejavnost;
•	 izvaja drugo strokovno delo.

(3) Članstvo v odboru ni starostno omejeno.

28. člen (odbor za orientacijo)

(1) Odbor za orientacijo je strokovni organ MK PZS za področje planinske orientacije.
(2) Naloge:
•	 skrbi za stalnost planinskih orientacijskih tekmovanj;
•	 izvaja usposabljanja na področju planinske orientacije;
•	 pripravlja predloge za spremembo pravil planinskih orientacijskih tekmovanj.

29. člen (mednarodno sodelovanje)

(1) MK PZS se mednarodno povezuje in sodeluje s tujimi sorodnimi organizacijami.
(2) MK PZS znotraj PZS pokriva področje delovanje v Mladinski komisiji Mednarodnega združenja planinskih organizacij (Youth 

Commission UIAA).
(3) Predstavnika v Youth Commission UIAA imenuje IO MK PZS v soglasju s Predsedstvom PZS. 
(4) Predstavnik sodeluje tudi pri drugih mednarodnih dejavnostih MK PZS.

30. člen (izvajanje funkcij v MK PZS)

(1) Člani odborov in drugi funkcionarji MK PZS se morajo izločiti iz postopkov odločanja, pri katerih zaradi konflikta interesov ni 
zagotovljena njihova nepristranskost in neodvisnost.

(2) Članstvo v odborih in druge funkcije, razen načelniku in voljenim članom, samodejno ugasnejo zaradi neaktivnosti, za kar se šteje 
neupravičena neudeležbi na treh sejah zaporedoma.

31. člen (strokovni sodelavec PZS)

(1) Naloge strokovnega sodelavca PZS za področje MK PZS so:
•	 vodi register MO;
•	 vodi register mentorjev planinskih skupin, mladinskih voditeljev in drugih strokovnih kadrov;
•	 vodi evidenco izvajanja Ciciban planinca, Mladega planinca, Planinske šole in drugih programov;
•	 vodi register priznanj MK PZS;
•	 skrbi za drugo podporo delovanju MK PZS.

32. člen (priznanje Mladina in gore)

(1) Priznanje Mladina in gore je priznanje MK PZS za največje dosežke na področju mladinskega dela na področju planinstva. 
(2) IO MK PZS vsako leto, na podlagi predloga ali na lastno pobudo, podeli največ 3 priznanja Mladina in gore in sicer : 
•	 eno priznanje MO ali PD za izjemne dosežke pri delu z mladimi, ki se kažejo v kvaliteti in stalnosti dela ter razširjenosti planinstva 

med mladimi v lokalnem prostoru; 
•	 eno priznanje posamezniku za življenjsko delo, izjemne dosežke pri delu z mladimi in prispevek na strokovnem področju, učbenikov 

in didaktičnih pripomočkov s področja planinstva; 
•	 eno priznanje organizacijam in ustanovam izven PZS, ki se ukvarjajo z vzgojo in izobraževanjem planinske mladine (VVO in šole ...). 

(3) Izjemoma lahko MK PZS podeli tudi eno dodatno priznanje Mladina in gore, ki ga za izjemne dosežke na področju mladinskega 
dela na vseh področjih planinstva prejme posameznik mlajši od 29 let. 

(4) Predloge za priznanje Mladina in gore lahko poda MO, PD in odbori MO, najkasneje do 15. oktobra za tekoče leto.

33. člen (prehodne in končne določbe)

(1) Pravilnik začne veljati z objavo v Obvestilih PZS. 
(2) Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik Mladinske komisije pri Planinski zvezi Slovenije, ki je bil sprejet 27. 2. 1998.
(3) Organi MK PZS nadaljujejo svoje delo do naslednjih rednih volitev.

Načelnik MK PZS:  Predsednik PZS:
Matej Ogorevc   Bojan Rotovnik



8

Na podlagi 33. člena Pravilnika o organiziranosti vodnikov Planinske zveze Slovenije in 52. člena Statuta PZS je Zbor vodnikov Planinske 
zveze Slovenije 29. 11. 2003 sprejel Pravilnik vodnikov PZS, ki ga je UO PZS potrdil 12. 3. 2004. Zbor je 22. 11. 2008 sprejel spremembe 
3. in 35. člena, ki jih je UO PZS potrdil 12. 3. 2009. Zbor je na podlagi 34. člena Statuta PZS sprejel spremembe 21. člena pravilnika 24. 
11. 2012 in spremembe 20., 21., 26., 31., in 36. člena 23. 11. 2013, ki jim je UO PZS dal soglasje.

Pravilnik vodnikov Planinske zveze Slovenije 
I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

Pravilnik vodnikov Planinske zveze Slovenije (v nadaljnjem besedilu: pravilnik) ureja status vodnikov Planinske zveze Slovenije (v na-
daljnjem besedilu: VPZS), pravice in dolžnosti, delovanje in področja delovanja, usposabljanje ter kategorizacijo in registracijo VPZS 
v okviru Planinske zveze Slovenije (v nadalj-njem besedilu: PZS). 

2. člen

VPZS je lahko vsak, ki je uspešno opravil s programom določeno strokovno usposabljanje. VPZS je usposobljen strokovni delavec v 
športu na področju planinstva in je nosilec strokovnega naziva VPZS, ne glede na spol in ne glede na podeljeno kategorijo vodenja. Vsi 
VPZS so tudi vpisani v Register VPZS, ki ga vodi Komisija za vzgojo in izobraževanje PZS (v nadaljnjem besedilu: KVIZ).

II. DOLŽNOSTI IN PRAVICE VPZS
3. člen

Dolžnosti VPZS so:
•	 da skrbi za načrtovano, vsestransko varno, strokovno in vsebinsko bogato izvajanje vodniške dejavnosti;
•	 da ima vedno s seboj na turi ustrezno opremo;
•	 da za vodenje v okviru PZS ne sprejema plačila;
•	 da aktivno sodeluje vsaj v eni od oblik vodniške organizacije in celotnega PD;
•	 da vsaj na tri leta pridobiva in obnavlja svoje vodniško znanje na izpopolnjevanjih VPZS;
•	 da vsako leto obnavlja svojo vodniško registracijo;
•	 da neregistrirane VPZS spodbuja k ponovni registraciji;
•	 da spodbuja k vpisu v PD nove člane;
•	 da s svojim delom uresničuje tudi širša programska načela PZS, kamor se v prvi vrsti uvršča priprava programa strokovne vodniške 

pomoči vrtcem in šolam;
•	 da sodeluje z oskrbniki planinskih koč;
•	 da sodeluje z markacisti v smislu sporočanja poškodb na poteh;
•	 da sodeluje z avtorji zemljevidov in vodnikov v smislu sporočanja ugotovljenih napak in popravkov;
•	 da varuje naravno in kulturno dediščino ter skrbi za varstvo okolja;
•	 da deluje v skladu s tem pravilnikom, pravili vodniških odsekov PD, pravili PD, Pravilnikom o organiziranosti vodnikov PZS, Sta-

tutom PZS in Častnim kodeksom slovenskih planincev ter ostalimi akti v okviru PZS, ki urejajo vodenje.

4. člen

VPZS sme voditi posamezno turo le na podlagi strokovne usposobljenosti za posamezno kategorijo, ki predstavlja tudi zgornjo mejo 
vodenja in v skladu s priporočenim številom vodenih. Dolžnost VPZS je tudi, da pri načrtovanju, pripravi in izvedbi tur upošteva svojo 
strokovno usposobljenost in za vodenje zagotovi predpisano število ustrezno strokovno usposobljenih pomočnikov VPZS.

Preglednico vodenih na vodnika glede na težavnost ture pripravi Podkomisija za kategorizacijo in registracijo Vodniške komisije PZS 
(v nadaljnjem besedilu: PKR)  s posebnim aktom, ki ga sprejme in potrdi Vodniška komisija PZS (v nadaljnjem besedilu: VK).

5. člen
Pravice VPZS so:
opravljanje vodniške dejavnosti;
•	 da uživa vse pravice in ugodnosti, ki so določene v pravilih PD, Statutu PZS in drugih splošnih aktih PD in PZS; 
•	 ob izpolnjevanju pogojev za registracijo je VPZS upravičen do zavarovanja za primer civilno pravne odškodninske odgovornosti 

pri vodenju, kar za vse VPZS in pripravnike za VPZS ureja PZS;
•	 povračilo stroškov, ki izhajajo iz vodniškega dela (stroški prevoza, stroški prehrane v času vodenja, stroški nočitev v času vodenja, 

materialni stroški (obraba opreme v času vodenja);
•	 informiranje o aktualnih stvareh s področja vodništva in planinstva preko vodniškega odseka planinskega društva oziroma PD;
•	 da sodeluje pri pripravi akcije (ture), ki jo bo vodil ali pomagal voditi;
•	 da spremeni potek ture ali jo celo prekine, če je to potrebno zaradi varnosti udeležencev;
•	 da zavrne pred začetkom ture udeležence, ki glede opreme, zdravstvenega in splošnega stanja ne ustrezajo pričakova-nim pogojem, 

v katerih bo potekala tura.
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6. člen

VPZS ima pravico, da se sam odloči, ali bo vodil določeno turo in si po potrebi izbere vodnike pomočnike. Če si VPZS za pomočnike 
izbere VPZS, ki imajo eno stopnjo nižjo kategorijo, kot je težavnost ture ali pripravnike za VPZS z enako kategorijo, ima lahko največ 
dva takšna pomočnika. Pri lahkih kopnih turah (A kategorija) lahko kot pomočniki sodelujejo tudi izkušeni planinci, vendar največ 
dva. Za delo pomočnikov odgovarja VPZS, ki jih je izbral.

7. člen

VPZS odgovarja za svoje delo po Častnem kodeksu slovenskih planincev in ostalih aktih, ki urejajo vodniško dejavnost v okviru 
PZS.

8. člen

Na podlagi ugotovljenih večjih kršitev tega pravilnika, ostalih pravnih aktov PZS, Pravilnika VPZS ali Častnega kodeksa slovenskih 
planincev s strani določenega VPZS lahko VK predlaga zboru vodnikov izbris takšnega VPZS iz seznama registriranih VPZS. Vsaj 
šest mesecev preden VK poda zboru vodnikov predlog za izključitev VPZS iz seznama, mora VK PZS o tem pisno in argumentirano 
seznaniti VPZS, vodniški odsek, matično PD in matični vodniški odbor pri meddruštvenem odboru PD (v nadaljnjem besedilu: 
MDO PD).

Kaj so lahko večje kršitve tega pravilnika in ostalih aktov, postopek ugotavljanja in obravnavanja uredi VK s posebnim aktom, ki ga 
potrdi zbor vodnikov.

III. OZNAKE VPZS
9. člen

Značka in izkaznica VPZS sta enotni.

Značka VPZS je ovalne oblike, rahlo izbočena navzven, srebrno kovinske barve. V sredini je znak PZS modre barve, nad znakom ob 
zgornjem robu je zapisano Vodnik PZS v rdeči barvi, ob spodnjem robu pa isto besedilo izpisano tudi v angleščini: Guide AAS. Vsaka 
značka je oštevilčena na hrbtni strani, na sprednji strani pod znakom PZS pa sta vgravirana ime in priimek VPZS. Seznam izdanih značk 
vodi strokovna služba PZS.

Izkaznica je modre barve in žepne velikosti. Na naslovni strani je znak PZS in tekst: Vodnik Planinske zveze Slovenije ter v angleščini: 
Guide of Alpine Association of Slovenia. Izkaznica vsebuje osebne podatke, sliko ter podatke o doseženi kategoriji in registraciji. Seznam 
izdanih izkaznic vodi strokovna služba PZS.

10. člen

V primeru izgube ali poškodbe izkaznice ali značke lahko VPZS pri strokovni službi PZS s pisno prošnjo in obrazložitvijo zaprosi za 
novo izkaznico ali značko. Stroške izdaje oziroma izdelave krije sam.

IV. KATEGORIZACIJA

Osnove kategorizacije

11. člen

VPZS so glede na svojo strokovno usposobljenost razvrščeni v sistem kategorizacije. Osnovo kategorizacije sestavljajo: težavnost, po-
trebno tehnično znanje, način gibanja, letni čas in geografske okoliščine posameznih tur. Vsaka kategorija ima črkovno oznako in kratek 
opis. Kategorije so stalne in standardizirane.

12. člen

Osnovno usposabljanje je usposabljanje VPZS A kategorije za vodenje lahkih kopnih tur, ki je osnova prostovoljnega vodništva. Program 
usposabljanja se lahko izvaja sklenjeno ali v več delih.

Licenčno usposabljanje (v nadaljnjem besedilu: izpopolnjevanje VPZS) je namenjeno obnavljanju obstoječega znanja in uvajanju novosti.

Nadaljevalno usposabljanje pa je namenjeno pridobivanju usposobljenosti za višje kategorije vodenja.

Splošni in posebni pogoji za pridobitev posamezne kategorije so navedeni v 21. členu tega pravilnika.
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Kategorije vodenja
13. člen

Lahke kopne ture – A kategorija
Opis: osnovno vodništvo, za gibanje se uporablja predvsem hoja, posebno tehnično znanje ni potrebno.
Vodenje: lahke označene in lahke neoznačene poti.

Zahtevne kopne ture – B kategorija
Opis: vključuje osnovno vodništvo, pa tudi znanje uporabe vrvi, varovanja udeležencev na poti ter uporabo cepina.
Vodenje: vse iz kategorije A, poleg tega pa še zahtevne in zelo zahtevne označene poti vključno s posameznimi snežišči, zahtevne neoz-
načene poti in lahka brezpotja. 

Zelo zahtevne kopne ture – C kategorija
Opis: K znanju, potrebnemu za B kategorijo, se doda še znanje gibanja naveze, varovanje vodenega na krajših plezalnih odsekih in po-
sebna orientacijska znanja.
Vodenje: vse iz kategorije B poleg tega pa še vodenje po zelo zahtevnih neoznačenih poteh, zahtevnih in zelo zahtevnih plezalnih poteh 
ter zahtevnih in zelo zahtevnih brezpotjih. 

Lahke snežne ture – D kategorija
Opis: Osnovno zimsko vodništvo, uporaba cepina in derez, palic in krpelj.
Vodenje: vse iz kategorije A, lahke označene in lahke neoznačene poti v snegu, zimsko markirane poti ter organizirani in varovani zimski pohodi.

Zahtevne snežne ture – E kategorija
Opis: K znanju, potrebnemu za kategoriji C in D, se doda še znanje uporabe vrvi in varovanje vodenih na krajših odsekih v zimskem 
brezpotju in posebno orientacijsko znanje.
Vodenje: vse iz kategorij C in D, zahtevne in zelo zahtevne označene poti v snegu ter lahko in zahtevno brezpotje v snegu.

Lahki turni smuki – G kategorija
Opis: K znanju za kategorijo D se doda še obvladovanje smučanja in tehnika hoje s smučmi ter posebno orientacijsko znanje.
Vodenje: vse iz kategorije A in D ter lahki turni smuki.

Zahtevni turni smuki – H kategorija
Opis: K znanju za kategoriji E in G se doda še popolno obvladovanje smučanja in tehnike hoje s smučmi na različnih terenih, potrebno 
je posebno orientacijsko znanje in obvladovanje zavarovanja poti v zimskih razmerah.
Vodenje: vse iz kategorije E in G ter zahtevni in zelo zahtevni turni smuki.

Lahke ledeniške ture – I kategorija
Opis: Hoja z derezami in cepinom po ledeniku, varovanje na ledeniku, reševanje iz ledeniških razpok in posebno orientacijsko znanje.
Vodenje: Vse iz kategorij C in E, lahke označene in delno neoznačene poti po ledeniku, lahko ledeniško brezpotje in kombinirane poti 
(led-skala) do zahtevnih neoznačenih poti.

Ledeniški turni smuki – K kategorija
Opis: K znanju za kategorijo I se doda še popolno obvladovanje smučanja in tehnike hoje s smučmi na ledenikih ter posebno orientacijsko znanje. 
Vodenje: vse iz kategorije H in I ter ledeniški turni smuki. 

Plezalni vzponi – F kategorija
Opis: Poleg vsega iz kategorij C, E in I še znanje za vodenje v plezalnih smereh, pomoč soplezalcu v kopnem, snegu, ledu, kombiniranem 
svetu, zaledenelih slapovih, reševanje, orientacija.
Vodenje: Vse iz kategorij C, E in I ter plezalne smeri v plezališčih in visokih stenah, v kopnem snegu in ledu do IV. težavnostne stopnje 
po lestvici Mednarodne zveze planinskih organizacij (v nadaljnjem besedilu: UIAA).

V. NAČINI PRIDOBIVANJA KATEGORIJ
14. člen

Nosilec programov usposabljanj VPZS je VK.

Izvajalci usposabljanj so lahko z verifikacijo Podkomisije za usposabljanje VK (v nadaljnjem besedilu: PU VK) tudi Mladinska komi-
sija PZS, Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru, 
PD, vodniški odbor MDO PD ali drugi ustrezni izvajalci, ki morajo zagotoviti enake organizacijske in vsebinske pogoje za kakovostno 
izvedeno usposabljanje.
 
Usposabljanje poteka po enotnih kriterijih in navodilih. Posamezne teme lahko predava le ustrezno usposobljen strokovni kader iz 
preglednice predavateljev in inštruktorjev za usposabljanja VPZS, ki jo pripravlja PU VK, sprejme in potrdi pa VK. Kriterije za uvrstitev 
na preglednico potrdi KVIZ.
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15. člen

K osnovnemu usposabljanju za pridobitev naziva VPZS je mogoče pristopiti na podlagi uspešno opravljenega sprejemnega izpita in 
uspešno opravljene preizkusne ture. Osnovno usposa-bljanje za A kategorijo obsega: tečaj, opravljen izpit ter uspešno zaključeno pri-
pravništvo. Izpit obsega izpitno nalogo, pisne teste in izpitno turo.

16. člen

Izvajalci oziroma organizatorji usposabljanja organizirajo usposabljanje po enotnih kriterijih in Navodilu za izvedbo usposabljanj VPZS, 
ki ga pripravi PU VK, sprejme in potrdi pa VK.

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

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

Ocenjevanje oziroma preverjanje usposobljenosti se uredi z Navodilom za izvedbo usposabljanj VPZS, ki ga izdela PU VK, sprejme in potrdi pa VK.

18. člen

Kandidat mora opraviti izpit v roku največ leto dni po končanem tečaju. Če ga ne opravi, mora postopek za pridobitev katerekoli kate-
gorije začeti znova. V primeru višje sile, ki je onemogočila opravljanje izpita v določenem roku, je možno podaljšanje roka, vendar ne 
več kot za eno leto, če je bila prošnja za podaljšanje dana na PU VK pred iztekom roka. Na odločitev PU VK se lahko VPZS pritoži na 
VK v 15 dneh po prejemu sklepa. Odločitev VK je dokončna.

19. člen

Po uspešno opravljenem izpitu postanejo kandidati pripravniki za VPZS oziroma pripravniki v višji kategoriji vodenja. Pripravništvo za 
VPZS oziroma pripravništvo v višji kategoriji vodenja lahko traja največ tri leta, pri čemer se upošteva 31. december tretjega leta, leto, v 
katerem so opravili izpit, pa ne. V tem času mora pripravnik voditi najmanj pet različnih tur, ki po težavnosti sodijo v kategorijo vodenja, 
za katero se opravlja pripravništvo. Vsako pripravniško turo morajo pripravniki voditi pod mentorstvom, registriranega VPZS enake ali 
višje kategorije vodenja. Pri mentorstvu na petih pripravniških turah pa morata sodelovati najmanj dva registrirana VPZS, vendar ne 
hkrati. Pripravnik za VPZS oziroma pripravniki v višji kategoriji vodenja lahko vodi tudi pod mentorstvom aktivnega gorskega vodnika. 
Od registriranega VPZS ali gorskega vodnika mora dobiti pisno mnenje o opravljenem vodenju.

Če pripravnik ne vodi ture pod mentorstvom, je lahko v času pripravništva le pomočnik registriranemu VPZS na turi enake kategorije 
vodenja, v kateri opravlja pripravništvo. 

20. člen

Pripravnik pošlje poročila o pripravništvu na ustreznem obrazcu, na katerem je tudi mentorsko mnenje, izvajalcu usposabljanja, ta pa po pregledu 
poročilo posreduje PKR kot predlog za potrditev določene kategorije. PKR na osnovi predloga, pisnih mnenj in poročil potrdi kategorijo vodenja.
 
Če pripravnik v roku treh let ne konča pripravništva, mora postopek za pridobitev katere koli kategorije začeti znova (izpolnjevanje 
pogojev, tečaj, izpit, pripravništvo). Izjemoma se pripravništvo lahko podaljša za eno leto, če pripravnik odda pisno prošnjo za podaljša-
nje pripravništva pred iztekom roka pripravništva, v kateri navede razloge, ki so mu onemogočili opraviti pripravništvo v roku treh let. 
Prošnje za podaljšanje obravnava PKR, na odločitev PKR se lahko pritoži na VK v 15 dneh po prejemu sklepa. Odločitev VK je dokončna.

Če PKR oceni, da pripravnik za VPZS oziroma pripravnik za višjo kategorijo vodenja ni uspešno opravil pripravništva, se lahko pripravnik 
zoper tako odločitev pritoži VK v 15. dneh po prejemu sklepa. 

Če VK potrdi sklep PKR, se lahko pripravnik v roku 15. dneh po prejemu sklepa pritoži KVIZ. Odločitev KVIZ je dokončna.

21. člen

Pogoji za pridobitev naziva VPZS in napredovanja v višje kategorije vodenja, ki jih mora izpolniti kandidat, ob prijavi oz. do začetka 
tečaja, so splošni in posebni.
Splošni pogoji so:
•	 starost najmanj 18 let (do začetka tečaja);
•	 dosežena IV. stopnja šolske izobrazbe (končana srednja poklicna šola), ali status dijaka 4. letnika srednje šole (do začetka tečaja);
•	 uspešno opravljen sprejemni izpit iz snovi Planinske šole (do začetka tečaja);
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•	 uspešno opravljena preizkusna tura (do začetka tečaja);
•	 članstvo v planinskem društvu, ki je član PZS (ob prijavi);
•	 petletna predhodna aktivnost v planinstvu (ob prijavi);
•	 ustrezno zdravstveno stanje (ob prijavi);
•	 sposobnost samostojnega gibanja na turah, ki so za eno stopnjo težje od tiste, za katero si prizadeva pridobiti pravico vodenja (ob prijavi). 

Kandidat dokazuje, da izpolnjuje splošne pogoje z ustreznimi dokumenti.
Ustrezno zdravstveno stanje glede na zahtevnost posamezne kategorije kandidat potrdi s podpisom izjave o ustreznem zdravstvenem 
stanju, sposobnost samostojnega gibanja pa s spiskom tur, določenih v nadaljevanju tega člena.

Posebni pogoji za posamezne kategorije so (ob prijavi):

Lahke kopne ture – A kategorija:
V zadnjih petih letih opravljenih najmanj:
•	 10 različnih kopnih tur nad gozdno mejo po lahkih označenih ali neoznačenih poteh,
•	 10 različnih kopnih tur po zahtevnih ali zelo zahtevnih označenih poteh,
•	 3 različne lahko kopne ture v vlogi pomočnika vodnika.

Zahtevne kopne ture – B kategorija:
•	 potrjena kategorija A, poleg tega pa v zadnjih petih letih opravljenih najmanj
•	 20 različnih tur po zahtevnih ali zelo zahtevnih označenih poteh nad gozdno mejo;
•	 5 različnih brezpotij.

Zelo zahtevne kopne ture – C kategorija:
•	 potrjena kategorija B, poleg tega pa v zadnjih petih letih opravljenih najmanj
•	 20 različnih tur po brezpotju nad gozdno mejo (štejejo tudi dostopi in sestopi plezalnih smeri, če so dolgi nad 250 m višinske razlike);
•	 10 različnih plezalnih vzponov vsaj II. ali višje težavnostne stopnje po lestvici UIAA;
•	 10 različnih plezalnih vzponov vsaj III. ali višje težavnostne stopnje po lestvici UIAA.

Lahke snežne ture – D kategorija:
•	 potrjena kategorija A, poleg tega pa v zadnjih petih letih opravljenih najmanj
•	 10 različnih tur po lahkih označenih poteh v snegu;
•	 5 različnih tur po zahtevnih označenih poteh v snegu.

Zahtevne snežne ture – E kategorija:
•	 potrjena kategorija C in D, poleg tega pa v zadnjih petih letih opravljenih najmanj
•	 10 različnih tur po zahtevnih ali zelo zahtevnih označenih poteh v snegu;
•	 5 različnih zimskih plezalnih vzponov.

Lahki turni smuki – G kategorija:
•	 potrjena kategorija D;
•	 uspešno opravljeno preverjanje znanja smučanja na preizkusni turi, poleg tega pa v zadnjih petih letih opravljenih najmanj
•	 10 različnih lahkih turnih smukov;
•	 5 različnih zahtevnih turnih smukov.

Zahtevni turni smuki – H kategorija:
•	 potrjena kategorija G in E, poleg tega pa v zadnjih petih letih opravljenih najmanj
•	 10 različnih zahtevnih turnih smukov;
•	 5 različnih zelo zahtevnih turnih smukov.

Lahke ledeniške ture – I kategorija:
•	 potrjena kategorija E, poleg tega pa v zadnjih petih letih opravljenih najmanj
•	 10 različnih lahkih tur po ledeniškem svetu;
•	 5 različnih zahtevnih tur po ledeniškem svetu.

Ledeniški turni smuki – K kategorija:
•	 potrjena kategorija H in I, poleg tega pa v zadnjih petih letih opravljenih najmanj
•	 15 različnih ledeniških smukov.

Plezalni vzponi – F kategorija
•	 potrjene kategorija C, E in I poleg tega pa v zadnjih petih letih kot prvi ali menjaje se v vodstvu opravljenih najmanj
•	 20 različnih kopnih smeri vsaj V+ težavnostne stopnje po lestvici UIAA;
•	 10 različnih visokogorskih plezalnih vzponov;
•	 10 različnih visokogorskih plezalnih vzponov najmanj IV. težavnostne stopnje po lestvici UIAA ali višjih od 500 m;
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•	 10 različnih visokogorskih snežnih (zimskih) vzponov;
•	 5 različnih visokogorskih snežnih (zimskih) vzponov najmanj IV. težavnostne stopnje po lestvici UIAA ali višjih od 500 m;
•	 10 različnih visokogorskih lednih/kombiniranih vzponov; 
•	 5 različnih visokogorskih lednih/kombiniranih vzponov najmanj IV. težavnostne stopnje po lestvici UIAA ali višjih od 500 m.

S seznamom opravljenih tur kandidat dokazuje, da izpolnjuje posebne pogoje za posamezno kategorijo.

22. člen

Prehod iz nižje v višjo kategorijo je mogoč z nadaljevalnim usposabljanjem, ki obsega: tečaj, opravljen izpit, v katerega spadajo izpitna 
naloga, pisni testi in izpitna tura, ter opravljeno pripravništvo za želeno višjo kategorijo. Če je kandidat osnovno usposabljanje končal 
z oceno uspešno opravil, se lahko takoj udeleži nadaljevalnega usposabljanja. Po zaporedni triletni aktivnosti se lahko v nadaljevalno 
usposabljanje vključi vsakdo, ki je osnovno usposabljanje sklenil z oceno opravil.

Kandidat mora tudi izpolnjevati posebne pogoje za določeno kategorijo, ki so zapisani v 21. členu tega pravilnika.

Če kandidat pridobi višjo kategorijo, se šteje, da izpolnjuje pogoje tudi za nižje kategorije, ločeno za kopne ture, snežne ture in turne smuke.

23. člen

Kandidati (inštruktorji planinske vzgoje, alpinisti, alpinistični inštruktorji, člani GRS …) za višje kategorije, ki imajo priznan na-ziv 
VPZS ter imajo ustrezno znanje in izkušnje, enakovredne usposabljanju za višjo kategorijo, ki so jih pridobili v drugih usposabljanjih v 
okviru PZS ali izven nje, lahko ob izpolnjevanju posebnih pogojev, ki so zapisani v 21. člen tega pravilnika in opravljenem pripravništvu 
pridobijo višjo kategorijo v skladu z usposobljenostjo. Pogoji in načini pridobitve in potrditve so zapisani v Navodilu za pridobitev in 
potrditev kategorij v posebnih primerih, ki ga pripravi PKR, sprejme in potrdi pa VK.

24. člen

VPZS, ki v skladu z dogovorom med PZS in UIAA izpolnjuje pogoje, pridobi tudi ustrezne mednarodne kategorije po standardih UIAA.
 
VI. IZPOPOLNJEVANJA VPZS 

25. člen

V izpopolnjevanje VPZS se lahko vključijo vsi kategorizirani VPZS in ostali posamezniki, ki zaprosijo za pridobitev naziva VPZS.

26. člen

Za podaljšanje dovoljenja za opravljanje strokovnega dela v športu na področju planinstva, ki velja tri leta, se mora VPZS redno na 
vsaka tri leta udeleževati izpopolnjevanj VPZS. Ta so ločena za kopne ture, snežne ture in turne smuke. Prvo triletno obdobje se začne 
z naslednjim letom od leta, v katerem je bil opravljen izpit za A-kategorijo.

27. člen

Licenca za vodenje velja od potrditve na PKR tri leta oziroma do naslednje potrditve na PKR, če je to v sklopu triletnega ciklusa oziroma 
ni drugačnega sklepa PKR. 

V izkaznici VPZS je napisano leto, do konca katerega mu velja licenca. Če se VPZS udeleži izpopolnjevanje VPZS v letu, v katerem mu 
poteče licenca, mu nova licenca ob izpolnjevanju ostalih pogojev velja do konca tretjega leta, ne upoštevajoč leta, v katerem se je udeležil 
izpopolnjevanja VPZS.

Če se VPZS udeleži izpopolnjevanja VPZS po izteku licence, se mu leto, v katerem se je udeležil izpopolnjevanja VPZS, šteje v triletno 
licenčno obdobje ali pa tistega leta nima licence.

Kot izpopolnjevanje VPZS šteje tudi uspešno končano dodatno usposabljanje, ločeno za kopne, snežne in turno smučarske kategorije.

28. člen
Teme za izpopolnjevanja VPZS določa PU VK tri leta pred začetkom ciklusa. V teh treh letih morajo biti teme usklajene tako, da se za 
izpopolnjevanja VPZS vnaprej izda pisno gradivo.

VII. REGISTRACIJA VPZS
29. člen

Vsi VPZS so ob izdaji potrdila o usposobljenosti vpisani v Register VPZS, ki ga operativno vodi strokovna služba PZS. Z dnem vpisa v 
Register VPZS velja prvo dovoljenje za opravljanje strokovnega dela v športu na področju planinstva za dobo treh let. 



14

Register VPZS vsebuje osebne podatke, podatke o usposabljanjih ter podatek o doseženi strokovni usposobljenosti oziroma kategoriji 
vodenja. Podatke lahko PZS uporablja v skladu z zakonskimi predpisi. 

30. člen

Registracija VPZS obsega podaljševanje dovoljenja za opravljanje strokovnega dela v športu na področju planinstva in podaljševanje 
zavarovanja za primer civilno pravne odškodninske odgovornosti.
VPZS ima lahko licenco za opravljanje strokovnega dela v športu na področju planinstva, ne da bi bil pri tem zavarovan za primer civilno 
pravne odškodninske odgovornost. 

Podaljševanje licence za opravljanje strokovnega dela v športu na področju planinstva:
VPZS mora po pridobitvi naziva vsaka tri leta podaljševati licenco za opravljanje strokovnega dela v športu na področju planinstva. Pogoj 
je, da je bil v letu pred iztekom licence aktiven v najmanj petih akcijah in da se je vsaj enkrat na tri leta aktivno udeležil izpopolnjevanja 
VPZS, ločeno za kopne ture, snežne ture in turne smuke ali opravil izpit za pridobitev višje kategorije vodenja.

Kot udeležba na izpopolnjevanju VPZS se šteje tudi aktivna udeležba inštruktorja, če je ta poleg teme, ki jo je vodil ali pomagal voditi, 
aktivno sodeloval tudi na vseh ostalih temah izpopolnjevanja VPZS.

Podaljševanje zavarovanja za primer civilno pravne odškodninske odgovornosti:
Za podaljševanje zavarovanja za primer civilno pravne odškodninske odgovornosti, ki izvira iz dejavnosti VPZS, je treba vsako leto do 
28. februarja poslati pisno poročilo o delu na VK. Poročilo pošlje PD ali ustrezen organ PD na ustreznem obrazcu, ki ga izpolni VPZS. 
Minimalen pogoj za podaljševanje zavarovanja za primer civilno pravne odškodninske odgovornosti je pet planinskih aktivnosti (vo-
denje izletov, tabori, predavanja, seminarji, usposabljanja, markiranja, planinska orientacijska tekmovanja…), od tega morata biti vsaj 
dve aktivnosti izvedeni v okviru matičnega PD in vsaj dve aktivnosti samostojno vodeni turi.
S poslanim poročilom PD hkrati tudi potrdi, da je VPZS član PD s plačano članarino za tekoče leto.
Le v izjemnih primerih lahko VPZS pošlje poročilo in dokaz, da je plačal članarino, sam neposredno na VK. V takšnih primerih mora 
biti priloga poročila tudi pisna obrazložitev, zakaj je VPZS sam posredoval poročilo.

31. člen

Če VPZS licence za opravljanje strokovnega dela v športu na področju planinstva ne podaljša dvakrat zapored (obdobje šestih let - šest 
let zapored ni imel licence), mora pred udeležbo na izpopolnjevanju VPZS ponovno izpolniti posebne pogoje za udeležbo na osnovnem 
usposabljanju (pogoji tur za kategorijo A). Izpolnjevanje pogojev dokazuje s seznamom opravljenih tur. Ta pogoj mora izpolniti do 
dneva prijave na izpopolnjevanje VPZS.

32. člen

VPZS, ki so v svoji najvišji kategoriji aktivni že najmanj deset let, za podaljšanje zavarovanja za primer civilno pravne odškodninske 
odgovornosti ni potrebno pošiljati poročila o svoji aktivnosti, ampak je dovolj le pisno izražena želja. Ta ugodnost se ne nanaša na po-
daljševanje licence za opravljanje strokovnega dela v športu na področju planinstva oziroma na obvezna triletna izpopolnjevanja VPZS, 
ločeno za kopne ture, snežne ture in turne smuke.

Doba deset let se šteje od dneva, ko je bila VPZS potrjena najvišja kategorija vodenja, ki je določena s tem pravilnikom. 

33. člen

VPZS, ki ne izpolnjuje pogojev 26. člena, se podaljšanje registracije zavrne dokler ne izpolni pogojev. Registracija v preteklem letu ni 
pogoj za registracijo v naslednjem letu.

Izjemoma se registracija lahko podaljša za eno leto, kljub neizpolnjevanju pogojev, če VPZS odda pisno prošnjo, v kateri navede razlo-
ge za neizpolnjevanje pogojev. Prošnje obravnava PKR. Na odločitev PKR se lahko VPZS pritoži na VK v 15 dneh po prejemu sklepa. 
Odločitev VK je dokončna.

34. člen

Za enotno evidenco vseh VPZS skrbi strokovna služba VK PZS, ki tudi potrdi registracijo posameznega VPZS.

Vsako leto se v Obvestilih PZS objavi spisek registriranih VPZS za tekoče leto.

VIII. PRIZNANJA VPZS
35. člen

Vodniška priznanja se podeljujejo vsem VPZS, ki so s svojim delom pomembno prispevali k razvoju in ugledu vodništva v okviru PZS, 
kar ureja Pravilnik o priznanjih VPZS, ki ga sprejme VK in potrdi zbor vodnikov ter UO PZS.
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IX. PREHODNE DOLOČBE 
36. člen

Naziv VPZS lahko pridobijo tudi študentje in diplomanti Fakultete za šport, Pedagoške fakultete v Mariboru in Pedagoške fakultete v 
Ljubljani. Posamezne kategorije imajo priznane po izpolnitvi pogojev in potrjene po uspešno opravljenem pripravništvu. Pogoji in načini 
pridobitve in potrditve kategorij so zapisani v Navodilu za pridobitev in potrditev kategorij v posebnih primerih, ki ga v sodelovanju z 
zgoraj navedenimi fakultetami pripravi PKR, sprejme in potrdi pa VK.

Naziv VPZS lahko pridobi tudi »mladinski planinski vodnik« ali »planinski vodnik«, ki je imel priznan ta naziv, a se v letu 1991 ni kate-
goriziral. Izpolniti mora naslednje pogoje: poročilo z vsaj 27 turami, ki jih je opravil v zadnjih petih letih pred oddajo vloge na ustreznem 
obrazcu in najmanj eno aktivno udeležbo na izpopolnjevanju VPZS za kopne ture v zadnjih treh letih. Če izpolni zahtevane pogoje, ima 
lahko priznano in potrjeno kategorijo A.

Naziv VPZS lahko pridobi na svojo zahtevo tudi gorski vodnik, ki ima ustrezno znanje in izkušnje oziroma je končal usposabljanje po 
programu za gorske vodnike. Ustreznost programa ugotovi KUP. Pogoji in načini pridobitve in potrditve kategorij so zapisani v Navodilu 
za pridobitev in potrditev kategorij v posebnih primerih, ki ga pripravi PKR, sprejme in potrdi pa VK.

Če nekdo pridobi višjo kategorijo na osnovi pogoja izpolnjevanja tur, se to ne šteje kot tečaj in to ne pomeni nadomestila za izpopolnje-
vanje. Registracija ni pogoj za pridobivanje kategorij v posebnih primerih.

37. člen

Dokler ustrezni organi ne bodo sprejeli aktov navedenih v 38. členu tega pravilnika, veljajo sklepi PKR in VK in ostala navodila, ki niso 
v nasprotju s tem pravilnikom.

38. člen

Na podlagi tega pravilnika VK pripravi Akt o kršitvah, postopkih ugotavljanja kršitev in obravnavanje ter Pravilnik o priznanjih VPZS, 
ki ju sprejme in potrdi zbor vodnikov.

Na podlagi tega pravilnika VK in njeni podkomisiji pripravita Navodilo za izvedbo usposabljanj VPZS in Navodilo za pridobitev in 
potrditev kategorij v posebnih primerih. Oba zgoraj omenjena akta sprejme in potrdi VK.

39. člen

Zaradi priprave Vodniškega učbenika in Planinske šole ter s tem povezane prenove učnih načrtov se za izvajanje usposabljanj po 
Navodilih za izvedbo usposabljanj VPZS uvede prehodno obdobje do 31.12.2006, ko se bo usposabljanja lahko izvajalo še po prej 
veljavnih pravilih. 

40. člen

Vsi postopki za pridobitev oziroma potrditev kategorij, ki so se začeli do sprejema tega pravilnika, se izvedejo po načinu, ki je veljal do 
sprejema tega pravilnika.
 
X. KONČNE DOLOČBE

41. člen

Z dnem, ko prične veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o izobraževanju, kategorizaciji in registraciji vodnikov Planinske zveze 
Slovenije, ki ga je na 16. seji, dne 7. novembra 1997, sprejel in na 22. seji 5. oktobra 2001 dopolnil UO PZS. 
 

42. člen

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Obvestilih PZS.

Načelnik VK PZS:    Predsednik PZS:
Franc Gričar                     Bojan Rotovnik
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Na podlagi 3. odstavka 34. člena Statuta Planinske zveze Slovenije je Zbor delegatov Komisije za varstvo gorske narave 22. 2. 2014 spre-
jel Pravilnik Komisije za varstvo gorske narave PZS. Upravni odbor PZS je na podlagi n točke  1. odstavka 32. člena Statuta PZS podal 
soglasje na svoji seji 6. 3. 2014.

Pravilnik Komisije za varstvo gorske narave 
Planinske zveze Slovenije

1. člen (področje dela)

(1) Komisija za varstvo gorske narave Planinske zveze Slovenije (v nadaljevanju KVGN PZS) usklajuje in pospešuje dejavnosti planinske 
organizacije na področju varovanja gorske narave.

(2) KVGN PZS pripravlja strokovna mnenja in predloge rešitev ter jih posreduje pristojnim organom PZS. 

2. člen (organiziranost KVGN)

(1) V okviru KVGN delujejo:
•	 Odseki za varstvo gorske narave planinskih društev;
•	 Odbori za varstvo gorske narave MDO PD;
•	 Izvršni odbor KVGN PZS (v nadaljevanju IO KVGN PZS) in
•	 Zbor odsekov za varstvo gorske narave.

3. člen (dejavnost varstva gorske narave v planinskih društvih)

(1) Planinsko društvo za urejanje vprašanj varstva gorske narave ustanovi odsek za varstvo gorske narave. 
(2) Odseki za varstvo gorske narave se združujejo v odbore za varstvo gorske narave MDO PD.

4. člen (zbor odsekov za varstvo gorske narave)

(1) Zbor odsekov za varstvo gorske narave (v nadaljevanju: zbor) je najvišji organ KVGN PZS.
(2) Zbor sestavljajo predstavniki odsekov za varstvo gorske narave planinskih društev. Glasovalno pravico ima po en predstavnik odseka za 

varstvo gorske narave planinskega društva. Predstavnik je praviloma načelnik odseka ali drug član, ki ga društvo pooblasti za zastopanje.
(3) Pristojnost zbora:
•	 sprejema in spreminja pravilnik komisije;
•	 voli izvršni odbor in načelnika; 
•	 odloča o predlogu letnega vsebinskega in finančnega programa ter poročila KVGN PZS.

(4) Zbor skliče načelnik najmanj enkrat letno. Sklic zbora skupaj z gradivom mora biti objavljen na spletnih straneh PZS in odsekom za 
varstvo gorske narave poslan vsaj 21 dni pred datumom zbora.

(5) Načelnik skliče zbor tudi v 21 dneh od podane zahteve več kot tretjine članov KVGN PZS ali na zahtevo Upravnega odbora PZS. Če 
načelnik v predpisanem roku ne skliče zbora, ga lahko skliče predlagatelj.

(6) Zbor je sklepčen, če je prisotna vsaj tretjina odsekov za varstvo gorske narave. Sklepi se sprejemajo z večino prisotnih. 
(7) Zbor pri svojem delu smiselno uporablja Poslovnik o delu skupščine PZS.
(8) V kolikor je zbor nesklepčen, se Skupščini PZS v potrditev predložijo programi dela in poročila, kot so bila predlagana za potrditev na zboru. 

5. člen (volitve)

(1) Volilni zbor se izvede vsake 4 leta in sicer v istem letu kot redna volilna Skupščina PZS.
(2) Kandidacijski postopki za izvedbo volitev začnejo teči najprej šest mesecev in se zaključijo najmanj 45 dni pred iztekom mandata.
(3) Kandidate predlagajo odseki za varstvo gorske narave. Kandidati za načelnika v kandidaturi pripravijo predlog programa dela.
(4) Volitve so javne. Zbor lahko določi, da so volitve tajne.
(5) Vsak delegat lahko posameznemu kandidatu nameni samo en glas. Delegat lahko voli največ toliko kandidatov, kot je razpisanih mest.
(6) Izvoljen je kandidat za načelnika, ki prejme večino glasov. Izvoljeni so tisti kandidati za člane izvršnega odbora KVGN PZS, ki prej-

mejo največ glasov, glede na število mest v odboru.

6. člen  (izvršni odbor GK PZS)

(1) Izvršni odbor sestavlja od 7 do 9 članov. Mandat traja 4 leta.
(2) Izvršni odbor je sklepčen, kadar je prisotna večina vseh članov. Odbor si prizadeva za odločanje s soglasjem. Če soglasje ni mogoče, 

odloča z večino navzočih članov.

7. člen (naloge izvršnega odbora KVGN PZS)

(1) Naloge izvršnega odbora KVGN PZS:
•	 zagotavlja organizacijske, vsebinske in strokovne pogoje za delovanje in razvoj varstva gorske narave;
•	 skrbi za povezovanje dejavnosti KVGN PZS s komisijami znotraj PZS, z odbori za varstvo gorske narave MDO PD, z odseki za var-

stvo gorske narave planinskih društev, s sorodnimi, strokovnimi in raziskovalnimi  organizacijami v Republiki Sloveniji in v tujini;
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•	 skrbi za usklajenost programskih nalog s Statutom PZS, Častnim kodeksom slovenskih planincev, sklepi Skupščine PZS in UO PZS;
•	 pripravlja predlog dnevnega reda in gradivo za zbor ter izvršuje sklepe zbora;
•	 imenuje in razrešuje člane strokovnih odborov KVGN PZS in predstavnike KVGN PZS v drugih organih PZS;
•	 s soglasjem predsedstva PZS imenuje in razrešuje predstavnike KVGN PZS v strokovne organe drugih organizacij;
•	 pripravlja predloge vsebinskih in finančnih načrtov ter poročila o delu in finančna poročila za odločanje na zboru in nato na Skupščini PZS;
•	 s programi oziroma usposabljanji sodeluje pri razpisih za sofinanciranje, ki jih razpisujejo vladne in nevladne organizacije v Repu-

bliki Sloveniji in drugod;
•	 sprejema akte s področja dela KVGN PZS, ki so podrejeni temu pravilniku;
•	 skrbi za vsebinsko ustrezno in ažurno vsebino domače spletne strani KVGN PZS in
•	 daje mnenja in potrebna soglasja k ostalim aktom PZS, ki urejajo varstvo gorske narave.

8. člen (načelnik KVGN PZS)

(1) Načelnik KVGN PZS:
•	 vodi in predstavlja KVGN PZS; 
•	 sklicuje zbor in seje izvršnega odbora;
•	 nadzoruje izvajanje sklepov;
•	 odgovoren je za obveščanje s področja dela komisije znotraj planinske organizacije; 
•	 redno sodeluje pri delu predsedstva PZS, UO PZS in na Skupščini PZS;
•	 ima pooblastilo za izvajanje na skupščini sprejetega letnega vsebinskega in finančnega programa KVGN PZS ter
•	 odgovarja za namensko porabo finančnih sredstev.

(2) Načelnik izmed članov izvršnega odbora izbere namestnika, ki ga nadomešča v primeru odsotnosti. Izbiro namestnika z ugotovi-
tvenim sklepom potrdi izvršni odbor KVGN PZS. 

9. člen  (začasni odbori in delovne skupine)

(1) Komisija lahko za posamezna področja dela oz. naloge ustanovi tudi druge začasne odbore in delovne skupine.

10. člen (strokovni sodelavec PZS)

(1) Strokovni sodelavec, ki je v strokovni službi PZS zadolžen za KVGN PZS nudi strokovno in administrativno-tehnično pomoč KVGN 
PZS in sodeluje na sejah izvršnega odbora KVGN PZS.

11. člen (usposabljanja)

(1) V okviru KVGN PZS se lahko posamezniki usposabljajo za gorske stražarje in varuhe gorske narave. 
(2) Usposabljanja za gorske stražarje lahko izvajajo odseki za varstvo gorske narave planinskih društev in odbori za varstvo gorske narave 

MDO PD na podlagi programa, ki ga sprejme IO KVGN PZS.
(3) Varuh gorske narave je uradni naziv strokovnega delavca v športu na področju planinstva. Usposabljanje za varuhe gorske narave 

izvaja KVGN PZS na podlagi programa, ki ga potrdi Strokovni svet Republike Slovenije za šport. 

12. člen (Priznanje KVGN PZS)

(1) Diploma dr. Angele Piskernik je najvišje priznanje KVGN PZS. 
(2) Diploma dr. Angele Piskernik se podeljuje gorskim stražarjem, varuhom gorske narave in drugim zaslužnim posameznikom za 

njihovo življenjsko delo na področju varstva in ohranjanja gorske narave. 
(3) Diplomo dr. Angele Piskernik se lahko podeli tudi organizacijam za njihove izjemne dosežke na področju varstva in ohranjanja 

gorske narave.
(4) IO KVGN PZS vsako leto objavi razpis za zbiranje predlogov za podelitev Diplom dr. Angele Piskernik.
(5) Predlagatelji so lahko planinska društva, MDO PD in organi PZS.
(6) Diploma dr. Angele Piskernik se podeljujejo na Zboru odsekov za varstvo gorske narave.

13. člen (znak KVGN PZS)

(1) Znak KVGN je okrogle oblike, v temno zelenem kolobarju je v zgornji polovici napis »Komisija za varstvo gorske narave«, v spodnji pa »Planinska 
zveza Slovenije«. V beli sredini je obris Špika in pod njim diagonalno ležeč Clusijev svišč v zeleni in modi barvi. Znak je lahko tudi črno-bel.

14. člen (končne odločbe)

(1) Ta pravilnik začne veljati z objavo v Obvestilih PZS.
(2) Z začetkom veljave tega pravilnika prenehata veljati Pravilnik Komisije za varstvo gorske narave PZS, ki ga je UO PZS potrdil 22. 10. 

2004 in Pravilnik o priznanjih Komisije za varstvo gorske narave, ki je bil sprejet 9. 4. 2009.
(3) KVGN PZS uskladi svoje podrejene akte s tem pravilnikom v roku enega leta od začetka veljave tega pravilnika. Do uskladitve ostanejo 

v veljavi, v kolikor niso v nasprotju s tem pravilnikom.

Irena Mrak,         Bojan Rotovnik,
načelnica KVGN PZS         predsednik PZS
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Planinska zveza Slovenije, Dvorakova ulica 9, Ljubljana, matična številka 5145368000,  ki jo zastopa predsednik Bojan Rotovnik (v 
nadaljevanju: PZS)
in
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Štefanova ulica 2, Ljubljana, matična številka 1332813000,  ki jo zastopa 
generalni direktor policije Stanislav Veniger, (v nadaljevanju: Policija)
sklepata naslednji 

Sporazum o sodelovanju
1. člen

PZS in Policija uvodoma ugotavljata, da je na podlagi odločbe Ministrstva za okolje in prostor, številka 014-10-2/2005/5 z dne 18. 9. 
2007, PZS priznan status društva, ki deluje v javnem interesu na področju ohranjanja narave, na podlagi odločbe Ministrstva za šol-
stvo in šport, številka 6717-16/2006/12 (05109) z dne 18. 10. 2010, znova: odločba št. 6717-16/2006/17 z dne 5. 2. 2013, priznan status 
društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa ter status mladinske organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju in 
status nacionalne mladinske organizacije, na podlagi odločbe Ministrstva za obrambo, št. 6717-16/2006/17 z dne 5. 2. 2013, priznan 
status organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, z odločbo Ministrstva za 
zdravje, številka 093-49/2008-4 z dne 28. 8. 2009, pa status humanitarne organizacije ter da je krovna planinska organizacija v Sloveniji, 
sestavljena iz planinskih društev.

2. člen

Vsebine, pri katerih Policija in PZS sodelujeta v okviru tega sporazuma, so:
•	 vzdrževanje in obnova planinske infrastrukture,
•	 skupna strokovna usposabljanja in posveti,
•	 izmenjava informacij o razmerah v gorah, 
•	 testiranje gorniške opreme,
•	 sodelovanje na področju radijskih komunikacij,
•	 sodelovanje pri pripravi Nacionalnega programa varnosti v gorah,
•	 skupne preventivne aktivnosti in
•	 vzajemne promocijske aktivnosti.

3. člen

PZS se zavezuje, da bo v okviru svojih zmožnosti zagotavljala Policiji strokovna usposabljanja na svojem področju, sodelovala s Policijo 
pri skupnem testiranju alpinistične oziroma gorniške in druge opreme, omogočala sodelovanje predstavnikov Policije na dogodkih in 
prireditvah v organizaciji PZS, brezplačno zagotavljala Policiji informacije o stanju v gorah na portalu snežnih razmer iz nabora redno 
zbranih podatkov ter Policiji omogočila uporabo podatkov iz evidenc planinskih poti, katastra planinskih poti in druge digitalne pro-
storske podatke, koristne za Policijo.

Pri organiziranih in najavljenih službenih aktivnostih (izvajanje policijskih nalog ali usposabljanja) v gorah bo PZS za prenočevanje v 
planinskih kočah priznala policistom enak popust, kot ga imajo člani planinske organizacije. PZS bo spodbujala in podpirala sodelovanje 
planinskih društev na regionalni ravni z vodstvom policijskih uprav in s Posebno policijsko enoto po sestavu III – gorska enota. V svojih 
glasilih in na spletni strani bo PZS omogočala brezplačno oglaševanje petih pomembnejših prireditev oziroma dogodkov ter slovesnosti, 
ki jih organizira oziroma pri katerih sodeluje Policija. 

PZS Policiji enkrat na leto omogoči brezplačen najem Planinskega učnega središča Bavšica v jesensko - zimskem obdobju za največ 4 
dni (brez prehrane). PZS Policiji omogoči najem zemljišč, ki so v njeni 100 % lasti, za postavitev radijsko-telekomunikacijske opreme v 
visokogorju. Mikrolokacijo postavitve opreme določita oba partnerja skupaj, pri tem upoštevata vse zahteve s področja varovanja okolja 
in ostale morebitne omejitve, vezane na lokacijo.

4. člen

Policija se zavezuje, da bo PZS v okviru svojih zmožnosti pomagala pri pripravi in izvedbi letnega programa aktivnosti, kot so zagota-
vljanje helikopterskih prevozov za popravilo, vzdrževanje ali sanacijo planinskih poti, planinskih koč in žičnic, sodelovanje pri testiranju 
alpinistične, gorniške in druge opreme, izvedbi mladinskih planinskih taborov, skupnih preventivnih akcij ter usposabljanj.

Policija bo PZS omogočila najem in uporabo telekomunikacijskega omrežja TETRA. Policija bo PZS po lastni presoji po nadgradnji 
omrežja TETRA, po pravnih pravilih predpisov, ki urejajo stvarno premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnosti, odstopila 
analogne radijske postaje. 

Policija bo na svojih internih spletnih straneh, na spletni strani Policije, v glasilu Varnost in pri ostalem medijskem pojavljanju omogočala 
brezplačno oglaševanje pomembnejših prireditev oziroma dogodkov ter slovesnosti, ki jih organizira oziroma pri katerih sodeluje PZS. 
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5. člen

PZS mora Policiji vsako leto najpozneje do konca oktobra predložiti predlog letnega načrta sodelovanja za prihodnje leto in informacijo 
o statusu delovanja v javnem interesu za prihodnje obdobje.

PZS in Policija na podlagi tega sporazuma vsako leto do konca novembra podpišeta letni načrt sodelovanja za prihodnje leto, v katerem 
podrobno opredelita vsebine, oblike in način sodelovanja ter odgovorne osebe za izvedbo posameznih vsebin letnega načrta.

PZS se obvezuje, da bo Policiji vsako leto do konca januarja predložila letno poročilo o realizaciji letnega načrta sodelovanja za preteklo leto.

6. člen

PZS in Policija sta soglasni, da sta skrbnika sporazuma, ki sta odgovorna za njegovo uresničevanje skladno s predpisi, pripravo letnega 
načrta sodelovanja in letnega poročila o uresničevanju, v Policiji predstavnik Generalne policijske uprave, ki ga določi generalni direktor 
policije, v PZS pa njen generalni sekretar. 

7. člen

PZS ali Policija lahko predlagata spremembe, dopolnitve ali podaljšanje tega sporazuma. Vse spremembe in dopolnitve ter podaljšanje 
so veljavne le, če so sklenjene v pisni obliki.

8. člen

Vsaka stranka lahko brez navedbe razlogov odpove ta sporazum z odpovednim rokom šest mesecev.

Vsaka stranka lahko zaradi neizpolnjevanja obveznosti druge stranke ter  zaradi izjemnih okoliščin odstopi od tega sporazuma. 

9. člen

Morebitne spore, nastale iz tega sporazuma, bosta PZS in Policija reševali sporazumno, sicer pa stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

10. člen

Ta sporazum se sklepa za tri leta, z možnostjo podaljšanja.

Sporazum je sestavljen v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po dva (2) izvoda. 

11. člen

Sporazum je sklenjen z dnem podpisa obeh strank.

            Številka: 229-139/2013/5
Datum: 18. 12. 2013        Datum: 18. 12. 2013
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Območja delovanja MDO PD
Skladno z dogovorom na srečanju vodstva PZS s predsedniki MDO PD in razprave na 18. seji UO PZS je bil predstavljen predlog raz-
delitve območij delovanja MDO PD-jev glede na občine. Za vsa mejna območja so se predsedniki MDO PD-jev samostojno dogovorili 
za razdelitev občin v MDO PD-je, tako da je za vse občine določeno, v kateri MDO PD spadajo. Razdelitev je UO PZS potrdil na 19. seji, 
zadnja dopolnila pa sprejel na 20. seji 6. marca 2014.

šifra občina MDO PD
019 Divača MDO Primorsko-Notranjskih PD
035 Hrpelje - Kozina MDO Primorsko-Notranjskih PD
038 Ilirska Bistrica MDO Primorsko-Notranjskih PD
040 Izola/Isola MDO Primorsko-Notranjskih PD
049 Komen MDO Primorsko-Notranjskih PD
050 Koper/Capodistria MDO Primorsko-Notranjskih PD
090 Piran/Pirano MDO Primorsko-Notranjskih PD
091 Pivka MDO Primorsko-Notranjskih PD
094 Postojna MDO Primorsko-Notranjskih PD
111 Sežana MDO Primorsko-Notranjskih PD
136 Vipava MDO Primorsko-Notranjskih PD
005 Borovnica MDO PD Notranjske
008 Brezovica MDO PD Notranjske
013 Cerknica MDO PD Notranjske
021 Dobrova - Polhov Gradec MDO PD Notranjske
064 Logatec MDO PD Notranjske
065 Loška dolina MDO PD Notranjske
140 Vrhnika MDO PD Notranjske
149 Bloke MDO PD Notranjske
162 Horjul MDO PD Notranjske
208 Log - Dragomer MDO PD Notranjske
001 Ajdovščina MDO PD Posočja
006 Bovec MDO PD Posočja
007 Brda MDO PD Posočja
014 Cerkno MDO PD Posočja
036 Idrija MDO PD Posočja
044 Kanal MDO PD Posočja
046 Kobarid MDO PD Posočja
075 Miren - Kostanjevica MDO PD Posočja
084 Nova Gorica MDO PD Posočja
128 Tolmin MDO PD Posočja
183 Šempeter - Vrtojba MDO PD Posočja
201 Renče - Vogrsko MDO PD Posočja
020 Dobrepolje MDO PD Ljubljane
022 Dol pri Ljubljani MDO PD Ljubljane
032 Grosuplje MDO PD Ljubljane
037 Ig MDO PD Ljubljane
039 Ivančna Gorica MDO PD Ljubljane
061 Ljubljana MDO PD Ljubljane
066 Loški Potok MDO PD Ljubljane
071 Medvode MDO PD Ljubljane
104 Ribnica MDO PD Ljubljane
123 Škofljica MDO PD Ljubljane
134 Velike Lašče MDO PD Ljubljane
138 Vodice MDO PD Ljubljane
179 Sodražica MDO PD Ljubljane
017 Črnomelj MDO PD Dolenjske in Bele krajine
073 Metlika MDO PD Dolenjske in Bele krajine
085 Novo mesto MDO PD Dolenjske in Bele krajine
109 Semič MDO PD Dolenjske in Bele krajine
088 Osilnica MDO PD Dolenjske in Bele krajine
048 Kočevje MDO PD Dolenjske in Bele krajine
165 Kostel MDO PD Dolenjske in Bele krajine
119 Šentjernej MDO PD Dolenjske in Bele krajine
121 Škocjan MDO PD Dolenjske in Bele krajine
130 Trebnje MDO PD Dolenjske in Bele krajine
156 Dolenjske Toplice MDO PD Dolenjske in Bele krajine
170 Mirna Peč MDO PD Dolenjske in Bele krajine
193 Žužemberk MDO PD Dolenjske in Bele krajine
197 Kostanjevica na Krki MDO PD Dolenjske in Bele krajine
199 Mokronog - Trebelno MDO PD Dolenjske in Bele krajine
203 Straža MDO PD Dolenjske in Bele krajine
206 Šmarješke Toplice MDO PD Dolenjske in Bele krajine
211 Šentrupert MDO PD Dolenjske in Bele krajine
212 Mirna MDO PD Dolenjske in Bele krajine
003 Bled MDO PD Gorenjske
004 Bohinj MDO PD Gorenjske
012 Cerklje na Gorenjskem MDO PD Gorenjske

027 Gorenja vas - Poljane MDO PD Gorenjske
041 Jesenice MDO PD Gorenjske
052 Kranj MDO PD Gorenjske
053 Kranjska Gora MDO PD Gorenjske
082 Naklo MDO PD Gorenjske
095 Preddvor MDO PD Gorenjske
102 Radovljica MDO PD Gorenjske
117 Šenčur MDO PD Gorenjske
122 Škofja Loka MDO PD Gorenjske
131 Tržič MDO PD Gorenjske
145 Železniki MDO PD Gorenjske
146 Žiri MDO PD Gorenjske
163 Jezersko MDO PD Gorenjske
192 Žirovnica MDO PD Gorenjske
207 Gorje MDO PD Gorenjske
023 Domžale MDO PD Kamniško-Bistriškega območja
043 Kamnik MDO PD Kamniško-Bistriškega območja
068 Lukovica MDO PD Kamniško-Bistriškega območja
072 Mengeš MDO PD Kamniško-Bistriškega območja
077 Moravče MDO PD Kamniško-Bistriškega območja
164 Komenda MDO PD Kamniško-Bistriškega območja
186 Trzin MDO PD Kamniško-Bistriškega območja
009 Brežice MDO PD Zasavja
034 Hrastnik MDO PD Zasavja
054 Krško MDO PD Zasavja
057 Laško MDO PD Zasavja
060 Litija MDO PD Zasavja
099 Radeče MDO PD Zasavja
110 Sevnica MDO PD Zasavja
129 Trbovlje MDO PD Zasavja
142 Zagorje ob Savi MDO PD Zasavja
194 Šmartno pri Litiji MDO PD Zasavja
011 Celje Savinjski MDO PD
030 Gornji Grad Savinjski MDO PD
051 Kozje Savinjski MDO PD
062 Ljubno Savinjski MDO PD
067 Luče Savinjski MDO PD
079 Mozirje Savinjski MDO PD
083 Nazarje Savinjski MDO PD
092 Podčetrtek Savinjski MDO PD
106 Rogaška Slatina Savinjski MDO PD
107 Rogatec Savinjski MDO PD
114 Slovenske Konjice Savinjski MDO PD
120 Šentjur Savinjski MDO PD
124 Šmarje pri Jelšah Savinjski MDO PD
125 Šmartno ob Paki Savinjski MDO PD
126 Šoštanj Savinjski MDO PD
127 Štore Savinjski MDO PD
133 Velenje Savinjski MDO PD
137 Vitanje Savinjski MDO PD
139 Vojnik Savinjski MDO PD
144 Zreče Savinjski MDO PD
148 Bistrica ob Sotli Savinjski MDO PD
150 Braslovče Savinjski MDO PD
153 Dobje Savinjski MDO PD
154 Dobrna Savinjski MDO PD
173 Polzela Savinjski MDO PD
174 Prebold Savinjski MDO PD
180 Solčava Savinjski MDO PD
184 Tabor Savinjski MDO PD
189 Vransko Savinjski MDO PD
190 Žalec Savinjski MDO PD
209 Rečica ob Savinji Savinjski MDO PD
016 Črna na Koroškem MDO PD Koroške
025 Dravograd MDO PD Koroške
074 Mežica MDO PD Koroške
076 Mislinja MDO PD Koroške
081 Muta MDO PD Koroške
093 Podvelka MDO PD Koroške
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101 Radlje ob Dravi MDO PD Koroške
103 Ravne na Koroškem MDO PD Koroške
112 Slovenj Gradec MDO PD Koroške
141 Vuzenica MDO PD Koroške
175 Prevalje MDO PD Koroške
177 Ribnica na Pohorju MDO PD Koroške
018 Destrnik MDO PD Podravja
024 Dornava MDO PD Podravja
026 Duplek MDO PD Podravja
028 Gorišnica MDO PD Podravja
042 Juršinci MDO PD Podravja
045 Kidričevo MDO PD Podravja
055 Kungota MDO PD Podravja
069 Majšperk MDO PD Podravja
070 Maribor MDO PD Podravja
087 Ormož MDO PD Podravja
089 Pesnica MDO PD Podravja
096 Ptuj MDO PD Podravja
098 Rače - Fram MDO PD Podravja
108 Ruše MDO PD Podravja
113 Slovenska Bistrica MDO PD Podravja
115 Starše MDO PD Podravja
118 Šentilj MDO PD Podravja
135 Videm MDO PD Podravja
143 Zavrč MDO PD Podravja
158 Hajdina MDO PD Podravja
159 Hoče - Slivnica MDO PD Podravja
160 Hoče - Slivnica MDO PD Podravja
167 Lovrenc na Pohorju MDO PD Podravja
168 Markovci MDO PD Podravja
169 Miklavž na Dravskem polju MDO PD Podravja
171 Oplotnica MDO PD Podravja
172 Podlehnik MDO PD Podravja
178 Selnica ob Dravi MDO PD Podravja
182 Sveti Andraž v Slov. goricah MDO PD Podravja
185 Trnovska vas MDO PD Podravja
191 Žetale MDO PD Podravja
196 Cirkulane MDO PD Podravja

198 Makole MDO PD Podravja
200 Poljčane MDO PD Podravja
202 Središče ob Dravi MDO PD Podravja
205 Sveti Tomaž MDO PD Podravja
002 Beltinci MDO PD Pomurja
010 Tišina MDO PD Pomurja
015 Črenšovci MDO PD Pomurja
029 Gornja Radgona MDO PD Pomurja
031 Gornji Petrovci MDO PD Pomurja
033 Šalovci MDO PD Pomurja
047 Kobilje MDO PD Pomurja
056 Kuzma MDO PD Pomurja
058 Lenart MDO PD Pomurja
059 Lendava/Lendva MDO PD Pomurja
063 Ljutomer MDO PD Pomurja
078 Moravske Toplice MDO PD Pomurja
080 Murska Sobota MDO PD Pomurja
086 Odranci MDO PD Pomurja
097 Puconci MDO PD Pomurja
100 Radenci MDO PD Pomurja
105 Rogašovci MDO PD Pomurja
116 Sveti Jurij ob Ščavnici MDO PD Pomurja
132 Turnišče MDO PD Pomurja
147 Benedikt MDO PD Pomurja
151 Cankova MDO PD Pomurja
152 Cerkvenjak MDO PD Pomurja
155 Dobrovnik/Dobronak MDO PD Pomurja
157 Grad MDO PD Pomurja
161 Hodoš/Hodos MDO PD Pomurja
166 Križevci MDO PD Pomurja
176 Razkrižje MDO PD Pomurja
181 Sveta Ana MDO PD Pomurja
187 Velika Polana MDO PD Pomurja
188 Veržej MDO PD Pomurja
195 Apače MDO PD Pomurja
204 Sveta Trojica v Slov. goricah MDO PD Pomurja
210 Sveti Jurij v Slov. goricah MDO PD Pomurja

PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE 
- OBMOČJA MDO PD-jev 

Občine brez planinskega društva

Opomba: Odebeljena črta označuje mejo posameznega MDO PD.

OBMOČJA DELOVANJA MEDDRUŠTVENIH ODBOROV PD
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Številka: IZHP – 439/ 2013
Datum: 19. 9. 2013

Z A P I S N I K
17. seje upravnega odbora Planinske zveze Slovenije, ki je bila v četrtek, 19. septembra 2013, ob 16.30, v veliki dvorani KRKE d.d. 
na Dunajski 65, v Ljubljani.

Prisotni so bili:
Predsednik PZS: Bojan Rotovnik.
Podpredsedniki PZS: Miro Eržen in Tone Jesenko.
Voljeni člani UO PZS: Mirko Tovšak in Danilo Škerbinek.
Predsedniki MDO PD: Borut Vukovič (MDO PD Zasavja), France Benedik (MDO PD Gorenjske), Drago Horjak (MDO PD Koroške), 
Gregor Rupnik (MDO PD Posočja), Jurček Nowakk (MDO PD Kamniško-bistriškega območja), Manja Rajh (Savinjski MDO PD) in 
Janez Maček (namestnik MDO PD Notranjske). 
Načelniki (oz. namestniki) komisij PZS z zborom dejavnosti: Katarina Filipič (namestnica Vodniške komisije), Aleš Pirc (Komisija 
za športno plezanje) in Igor Mlakar (Komisija za planinske poti).
Načelniki (oz. namestniki) komisij PZS, ki nimajo zbora dejavnosti: Jože Rovan (Komisija za turno kolesarstvo).
Vodje odborov PZS: Jože Melanšek (Odbor za priznanja).
Strokovna služba PZS: Matej Planko (generalni sekretar), Urša Mali (strokovna delavka v računovodstvu) in Mija Damjan–Stegu 
(vodja pisarne).
Opravičeno odsotni:
Borut Peršolja (podpredsednik PZS), Slavica Tovšak (podpredsednica PZS), Uroš Vidovič (voljeni član), Anton Purg (MDO PD Podrav-
ja), Marinka Koželj Stepic (MDO PD Ljubljane), Marko Vidmar (MDO Primorsko-Notranjskih PD), Franc Gričar (Vodniška komisija), 
Matej Ogorevc (Mladinska komisija), Irena Mrak (Komisija za varstvo gorske narave), Milena Brešan (Odbor za članstvo) in Andrej 
Brvar (predsednik NO) ter Zdenka Mihelič (predstavnica PZS za odnose z javnostmi).

Skladno s poslovnikom je predsednik PZS Bojan Rotovnik predstavil seznam vabljenih na sejo in povedal, kdo je svojo udeležbo opravičil.
Prisotnih je bilo 15 od 26 članov UO PZS, tako da je bila sklepčnost 57, 69 %.

Predlog dnevnega reda:
1. Pregled zapisnika 16. seje upravnega odbora – 13. 6. 2013 (Matej Planko)
2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS (Matej Planko)
3. Soglasje k vodstvu Komisije za športno plezanje (KŠP) (Bojan Rotovnik)
4. Soglasje k pravilniku Komisije za športno plezanje (Aleš Pirc)
5. Potrditev izhodišč za spremembo zakona o planinskih poteh (Matej Planko)
6. Finančno poročilo PZS januar–julij 2013 (Matej Planko, Urša Mali)
7. Izhodišča za pripravo podrobnega finančnega načrta PZS za leto 2014 (Bojan Rotovnik, Matej Planko)
8. II. obravnava in sprejem Poslovnika o delu UO PZS (Borut Vukovič)
9. Potrditev Sporazuma o sodelovanju med Policijo in Planinsko zvezo Slovenije (Matej Planko)
10. Imenovanje volilne komisije za volitve na skupščini 2014 (Bojan Rotovnik)
11. Spremembe operativnega programa izvedbe določil novega statuta; revizija 2 (Bojan Rotovnik, Matej Planko)
12. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora (Bojan Rotovnik, Matej Planko).
13. Razno 

Drago Horjak je predlagal, da se z dnevnega reda umakneta 6. in 7. točka ter da se skliče posebna seja samo na temo finance.

Zatem je predsednik PZS v glasovanje podal:

SKLEP 1/19-09-2013: Upravni odbor PZS na predlog Draga Horjaka predlaga umik dveh točk (6. in 7.) s predlaganega dnevnega 
reda 17. seje UO PZS.
Sklep ni bil sprejet 1 glas ZA (Drago Horjak), 14 glasov PROTI. 

SKLEP 2/19-09-2013: Upravni odbor PZS potrjuje predlagani dnevni red 17. seje UO PZS.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Predsednik PZS je pozval člane UO PZS, da se prijavijo za razpravo pod točko 12. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega 
odbora. Prijavil se je:
•	 Danilo Škerbinek na temo ustanovitev osrednjega društva SPD.

Pod točko 13. Razno se je prijavil:
•	 Jurček Nowakk: razprava na odgovor PZS – delavnice.

Predsednik PZS je pozdravil novega načelnika KŠP PZS Aleša Pirca, ki je tudi član UO PZS do volilne skupščine 2014.
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AD. 1. Pregled zapisnika 16. seje upravnega odbora – 13. 6. 2013
Generalni sekretar PZS je povedal, da sta pripombe na zapisnik podala Milena Brešan in Anton Purg, ki pa so že upoštevane v zapisniku, 
ki je gradivo za to sejo.

SKLEP 3/19-09-2013: Upravni odbor PZS potrjuje zapisnik 16. seje upravnega odbora, ki je bila 13. 6. 2013, z dopolnilom Jurčka 
Nowakka k besedilu v 7. točki.
Sklep je bil soglasno sprejet.

AD. 2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS
Generalni sekretar PZS je predstavil glavne aktivnosti, ki so potekale od pretekle seje UO PZS:
•	 Organizirali smo Dan planinskih doživetij v Kamniški Bistrici. 
•	 Organizirali in sodelovali smo na posvetu o vožnji z vozili v naravnem okolju, ki je bil v Državnem svetu RS. 
•	 Soorganizirali smo Dan Alpske konvencije v Mojstrani: Po alpskih dolinah s kolesom in peš.
•	 Tudi letos smo skupaj s časnikom Nedelo izvedli akcijo Izberimo najbolj priljubljeno planinsko kočo 2013. Letos je izbor potekal v 

dveh krogih. Ponovno je bila izbrana Koča na Dobrči.
•	 Skupaj s Svetovnim slovenskim kongresom, SPM-jem, TNP-jem in Gorniškim klubom Skala smo organizirali Planinski dan pod 

Triglavom za Slovence v zamejstvu in po svetu.
•	 Izvedli smo delavnico o prostovoljstvu, ki pa je bila slabo obiskana. V jesenskem času jo bomo organizirali še v Podravju. 
•	 Predsednik Republike Borut Pahor je na našo pobudo odlikoval PD Ljubljana–Matico z redom za zasluge. Ostali naši predlogi niso 

bili upoštevani.
•	 V PUS Bavšica smo soorganizirali mednarodno sejo Komisije za tekmovalno ledno plezanje UIAA.
•	 Po vseh komisijah so bila organizirana redna letna usposabljanja. Do konca imamo še tri licenčna usposabljanja za vodnike PZS v 

Bavšici, tečaj za vodnike PZS kategorije C in drugi del tečaja za markaciste PZS. 
•	 Predstavniki gospodarske komisije so obiskali koče, ki so se prijavile na razpise za svetovalno pisarno (20), certificiranje za okolju 

prijazno planinsko kočo (6) in certificiranje za družinam prijazno planinsko kočo (14). 
•	 Organizirali smo prvi Tončkov dan in obnovili del SPP v okolici Vršiča in v Trenti, s tem smo zaključili tudi skupno akcijo OKS in 

Heliosa obnove markacij na SPP.
•	 Zaključili smo z gradnjo čistile naprave v PUS Bavšica in uredili tamkajšnjo okolico.
•	 Podpisali smo dogovor o sodelovanju z ZGVS.
•	 Organizirali smo slovesnost ob 60. obletnici postavitve Kugyjevega spomenika. 
•	 Inštruktor PZS je sodeloval na tečaju za nepalske gorske vodnike v Manangu.  
•	 Gospodarska komisija je izdala brošuro Okolju prijazna planinska koča.
•	 Športni plezalci so nanizali kup uspehov na različnih tekmovanjih:

- Svetovne športne igre Calvi: Mina Markovič 1. mesto, Domen Škofic med 8 najboljših.
- Mladinsko evropsko prvenstvo Imst: Janja Garnbret dvakrat 1. mesto, Martin Bergant 2. mesto in Domen Škofic 2. mesto.
- Mladinsko svetovno prvenstvo Kanada: Domen Škofic 3. mesto, Janja Garnbret 4. mesto.
- Tekma za svetovni pokal Brianson: Mina Markovič 2. mesto, Domen Škofic 4. mesto.
- Rockmaster Arco: Mina Markovič 1. mesto, Domen Škofic 3. mesto.

•	 Marjan Zupančič je postavil novi rekord SPP, potreboval je 7 dni, 14 ur in 44 minut.
•	 Udeležili smo se skupščine Združenja za reciprociteto v Španiji.
•	 Organizirali smo skupščino CAA v SPM in PUS Bavšica.
•	 Skozi celo sezono smo sodelovali z mediji, ki so poročali o razmerah v naših gorah in ustrezno tudi opozarjali obiskovalce.
•	 Opravili smo nujna vzdrževalna dela na Aljaževem stolpu. Sedaj potekajo postopki za ureditev zemljiško knjižnega stanja in dolo-

čitev upravljavca.
•	 Podatki o članstvu v Navezi:

- Število društev, ki so oddali zahtevo za dostop do Naveze: 223.
- Število članov s popolnoma zaključeno članarino: 34200.
- Število članov, ki imajo zabeleženo članarino, nimajo pa urejene še pristopne izjave: 4483.
- Število kontaktnih oseb: 65439.

AD. 3. Soglasje k vodstvu Komisije za športno plezanje (KŠP) PZS
Komisija za športno plezanje PZS je imela 24. junija 2013 izredni zbor načelnikov, kjer so izvolili novega načelnika in člane Izvršnega 
odbora KŠP PZS.

SKLEP 4/19-09-2013: Upravni odbor PZS na podlagi 32. člena Statuta PZS, podaja soglasje k sestavi Izvršnega odbora Komisije 
za športno plezanje PZS za obdobje 2013 do 2017 v sestavi: načelnik Aleš Pirc (PD Rašica), člani: Jure Golob (PD Rašica), Janez 
Hafner (PD Tržič), Erih Obrez (PD Celje – matica), Sandi Pelko (PD Grosuplje), Jernej Peterlin (Društvo prosti čas Šmartno) in 
Albin Simonič (PD Celje – matica).
Sklep je bil soglasno sprejet.

AD. 4. Soglasje k pravilniku Komisije za športno plezanje
Na Zboru Komisije za športno plezanje PZS je bil sprejet Pravilnik KŠP PZS, ki mu mora pred začetkom veljavnosti skladno z 32. členom 
Statuta PZS soglasje podati UO PZS. Pri pripravi pravilnika je sodelovala tudi strokovna služba. Aleš Pirc je podal kratko obrazložitev, 
kako je nov pravilnik nastajal. 

ZAPISNIK 17. SEJE UPRAVNEGA ODBORA PZS
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Danilo Škerbinek je postavil vprašanje ali bo ta komisija odgovorna tudi za strokovnost izobraževanja, zakaj ta funkcije ni navedena v 
pravilniku. Aleš Pirc je odgovoril, da bo o usposabljanju samostojen pravilnik, ki pa je že v pripravi.

SKLEP 5/19-09-2013: Upravni odbor PZS na podlagi 32. člena Statuta PZS daje soglasje k Pravilniku Komisije za športno plezanje 
PZS.
Sklep je bil soglasno sprejet.

AD. 5. Potrditev izhodišč za spremembo Zakona o planinskih poteh
Zaradi težav pri izvajanju določil zakona o planinskih poteh in na podlagi opravljenih razgovorov s pristojnimi ministrstvi so vam v 
prilogi podana vsebinska izhodišča Planinske zveze Slovenije za novo zakonsko ureditev planinskih poti. Generalni sekretar PZS je 
povedal, da je natančen pregled Zakona o planinskih poteh, podzakonskih aktov, pregled trenutno že realiziranih nalog in nalog, ki nas 
še čakajo ter opravljenih pogovorov na ministrstvih pokazal, da je potrebno določene dela zakona spremeniti in poenostaviti. Opravlje-
ni so že bili pogovori z Ministrstvom za infrastrukturo in prostor in GURS-om o vzpostavitvi katastra planinskih poti in prostorskem 
prikazu planinskih poti. Pri dogovarjanjih so na Ministrstvu in GURS-u ugotovili, da takšna dikcija, ki je sedaj napisna v zakonu, ne 
dopušča vpisa naših poti v javni register gospodarske infrastrukture. Takrat, ko je bil pisan zakon, so bile predvidene drugačne rešitve 
na področju prikaza teh podatkov na GURS-u, kot je bilo dejansko izvedeno, zato prihaja do določenih razlik. 
Na podlagi teh dejstev so bila pripravljena izhodišča. Po konkretnejših dogovorih s pristojnimi organi se bo videlo ali se bodo te zah-
tevane spremembe dale urediti preko spremembe zakona ali bo potrebno vložiti novi zakon. Zakon je glede na vsebino, ki ga pokriva, 
prenormiran in je preveč birokratski ter ga bodo poskušali poenostaviti, da bodo postopki prijaznejši do skrbnikov poti.
France Benedik je podal pripombe: 

k 6. točki: 
•	 Izhodišče je preveč splošno, s čimer se daje PZS preveliko odgovornost. Zato bi kazalo nekoliko bolj definirati in bolj natančno 

določiti postopke, le-ti so preveč splošno napisani.
k 9. točki:

•	 Naj se dopolni z besedilom »Razen v primeru, če se obstoječa pot mora zaradi varnosti nadomestiti z drugo, bolj varno.«
k 15. točki:

•	 Vključite v besedilo tudi ažuriranje.
k 17. točki:

•	 Nova kategorija »Izjemno zahtevna planinska pot« ni potrebna. Taka lahko postane vsaka zahtevna, še bolj pa zelo zahtevna pla-
ninska pot ob vremenskih preobratih. Navajajmo planince, da imajo na poteh, kjer lahko pričakujemo nevarnosti, poleg čelade tudi 
samovarovalni komplet. Gojimo lastno odgovornost za varnost.
k 19. točki:

•	 Na koncu odstavka dodati: »na predlog Komisije za planinske poti PZS«.

Jože Rovan je pohvalil izhodišča, osnovne stvari so dobro zajete, postavil je vprašanje, kaj je mišljeno s 4. kategorijo; če se to nanaša 
na »moderne« ferate, se strinja, da je vnesena, če se pa smatra, da bi morali zavarovane poti ločiti na manj ali bolj zavarovane poti, je to 
potrebno ločiti in je mnenja, da jo je potrebno definirati na praktičnih primerih Slovenije, katera pot je to in to uskladiti.
Jurčka Nowakka je zanimala razlika med 16. in 19. točko in postavil vprašanje pri 9. točki, ali je potrebno tako omejevati.
Borut Vukovič glede vsebine nima pripomb, ima pa pomislek za zakonsko ureditev, da bi bilo napisano, da je omejena gradnja poti v 
sredogorju. Z dani pripombami se strinja tudi Janez Maček.
Predsednik PZS je odgovoril, da s 4. kategorijo ni mišljena »moderna« ferata. Sedaj imamo tri kategorije, dve kategoriji za lahke poti, za 
zahtevne poti je pa samo ena in tej kategoriji se je dodala še ena, ker so zahtevne poti preveč različne, da bi bile vse skupaj v eni kategoriji. 
Glede novih poti v visokogorju pa je zapisano v Vodilih PZS, prav tako v Zakonu o planinskih poteh piše, da ni dovoljena gradnja novih 
poti v visokogorju, dopustna je samo prestavitev poti zaradi različnih dejavnikov (podora …).
Generalni sekretar PZS je želel, naj se natančneje opredeli pripomba MDO PD Gorenjske v 6. točki. 
Pri predlogu MDO PD Gorenjske v 15. točki so trenutno veljavni podatki, glede 16. člena je mišljeno, da, če bi nekdo želel te podatke 
kupiti za komercialno uporabo, jih je treba plačati in izkupiček gre PZS, v 19. členu skrbniške pogodbe pa samo urejajo relacijo med PD 
in PZS. V zakonu se ne more definirati organe PZS, ampak se samo določi krovna organizacija, to pa je PZS.
Igor Mlakar je bil mnenja, da zakon ne deluje, vse skupaj bi za sabo potegnilo nove stroške, večje odgovornosti. Želimo si, da bi PD imela 
manj odgovornosti, postopek pa lažji. Zakon je potrebno spremeniti, prav tako pravilnike. Po razpravi je predsednik PZS v glasovanje podal:

SKLEP 6/19-09-2013: Upravni odbor PZS potrjuje Izhodišča za spremembo Zakona o planinskih poteh.
Sklep je bil soglasno sprejet.

AD. 6. Finančno poročilo PZS januar–julij 2013
Na 16. seji UO PZS je bilo predlagano, da se pripravijo polletni podatki in predstavijo na naslednji seji. Finančno poročilo smo izdelali 
za obdobje januar–julij 2013 in podatke primerjali z rebalansom finančnega načrta za leto 2013. Primerjava je narejena za knjižene 
prihodke in stroške oz. odhodke, internih preknjižb nismo vključili, saj bodo pravo sliko pokazale šele konec poslovnega leta. Vrednost 
amortizacije in s tem tudi črpanje DČR je prikazano za sedem mesecev (dejanske knjižbe še ni – bo konec poslovnega leta).
Urša Mali je povedala, da so v gradivu podatki o knjiženih prihodkih in stroških oz. odhodkih. Le-ti so primerjani z rebalansom. Nastanek 
in s tem knjiženje poslovnih dogodkov je odvisen od dinamike posameznih dejavnosti, zato tudi stroški in prihodki niso enakomerno 
razporejeni po mesecih. 
Iz razpisov MIZŠ smo do današnjega dne dobili izplačano 127.444 €, prejšnji teden je bil oddan tretji zahtevek v vrednosti 41.432 €. Za 
črpanje imamo na voljo tako še 43.377 €, in sicer za člansko reprezentanco v športnem plezanju. Za ESS smo 15. 9. 2013 oddali osmi 
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zahtevek v vrednosti 39.646 €, do začetka decembra bomo pripravili še devetega, da počrpamo odobrena sredstva. Za črpanje sredstev 
Fundacije za šport pripravljamo še preostale zahtevke, nekatere pa bomo lahko oddali šele proti koncu leta, ko zberemo vsa poročila 
(primer: smerne table). V postavki dotacij ustanov je tudi zavod Movit, ki je odobril 17.437 € (20 % nakažejo po prejemu poročil) sredstev 
za izvedbo tabora mednarodne izmenjave mladih. Ta je potekal od 25. avgusta do 3. septembra 2013 na Jezerskem. 
Pri plačilih članarine smo opazili, da društva kasneje in manj pogosto plačujejo članarino kot prejšnja leta.
Vzrok za manjšo realizacijo planinske trgovine glede na enako obdobje lani je tudi v tem, da veliko prodaje poteka preko komisijskih 
pogodb (računi se izdajajo, ko dobimo obvestilo o prodanih edicijah), pozna pa se tudi dejstvo, da smo do zdaj imeli kot novost le ze-
mljevid Polhograjsko hribovje. Trenutno stanje knjiženih prihodkov planinske trgovine je 83.000 €.
Pri PV je trenutno vseh naročnikov za 45 več kot na koncu lanskega leta, spremenjena pa je njihova struktura (večji delež naročnikov s 
plačano članarino A oz. A+).
Prodaja koledarja je zdaj še v povojih, glavnino pričakujemo od oktobra naprej.
Trenutno stanje prihodkov od usposabljanja kadrov je 103.513 € (94 % načrtovanih).

Tako kot prihodki so tudi stroški v skupni vrednosti v skladu z načrtovanimi v rebalansu, pri nekaterih postavkah pa so izkazana večja 
odstopanja. Tudi tu se namreč pozna, da ne nastajajo enakomerno. To se dobro vidi pri stroških odprav (največja ravno poteka), pri 
tiskarskih storitvah (večji strošek bo še za tisk koledarja). Pri stroških avtorskih honorarjev je dosežena vrednost v obravnavanem obdo-
bju nizka tudi zaradi zamika pri pripravi celotne dokumentacije za usposabljanja, imamo pa nekaj primerov – predvsem pri prevajanju 
in lektoriranju – ko je avtor spremenil status: nekateri so odprli svoj s. p., zato zdaj izdajajo za svoje delo račune, niso več plačani preko 
avtorskih pogodb. 
Postavka »sredstva za delo MDO PD« kaže nerealno sliko med načrtovanim in porabljenim, saj so med doseženimi zapisane le na pod-
lagi sklepov MDO PD-jev dotacije društvom za opravljene aktivnosti, drugi stroški, ki so jih potrdili predsedniki MDO PD-jev, pa so 
knjiženi med posameznimi vrstami stroškov.

V zadnjo preglednico, ki kaže razporeditev prihodkov planinskega sklada, se je prikradel tiskarski škrat. Pravi seštevek odhodkov je 
namreč 27.000 €, delež pa 0,25. Sicer pa je pri realizaciji upoštevano le tisto, kar je že realizirano, nerazporejena sredstva bomo preknjižili, 
ko bodo opravljeni projekti.
V kratki razpravi sta sodelovala Mirko Tovšak in Danilo Škerbinek, ki je v poročilu pogrešal sponzorstvo. Generalni sekretar PZS mu 
je odgovoril, da delež od zavarovalnice še ni zajet v poročilu in bo v prihodnjih mesecih realizirano.

AD. 7. Izhodišča za pripravo podrobnega finančnega načrta PZS za leto 2014
Z izhodišči za pripravo podrobnega finančnega načrta želimo urediti enako metodologijo za vse organe PZS ter pri tem upoštevati 
trenutne finančne razmere.
V razpravo so se vključili člani UO PZS. Drago Horjak, ki je razpravljal o nastali situaciji, povedal je, da je že pri sprejemanju finančnega 
načrta za leto 2012 bila utopija, prav tako za leto 2013. Najbolj se boji, da se ne bomo kmalu pogovarjali o sanaciji. Opozarjal je, da se je 
potrebno pogovarjati o realnih številkah. Kritika gre tudi predsednikom MDO PD, ki za svoje delo ne znajo izkoristiti finančnih sredstev, 
ki so jim na razpolago in na člane UO PZS, ki ne znamo razmišljati o financah PZS.
Mirko Tovšak se je dotaknil predloga za povišanje članarine in pravi da je to velik problem, ker članstvo upada in je veliko negodovanja, 
ko se članarina viša. Predlaga, da članarina ostane na isti višini ter da se poišče zmanjšanje sredstev kje drugje.
Jurček Nowakk je opozoril, da mu je bilo že obljubljeno, da bo na septembrski seji obrazloženo, kako se bo obračunavala članarina A.
Danilo Škerbinek: pri povišanju članarine je potrebno ponuditi dodatne ugodnosti za člane PZS. Z uvedbo članarine je potrebno upo-
števati konkurenco pri planinskih zvezah sosednjih držav. Razponi med članarinami so previsoki. Prosil je, da se na eni od naslednjih 
sej predstavi analizo odškodninskih zahtevkov. Predlagal je, da bi bila revija PV tiskana na recikliranem papirju.
Manja Rajh je menila, da bo število članov v letu 2013 upadlo, tudi če bo ostala enaka članarina, zaradi ekonomske situacije, ki je v 
državi, zato meni, da ni dobro, da je povišanje članarine v gradivu, ker člani dobijo občutek, da vodstvo PZS ne zna z denarjem in to 
negativno vpliva na ljudi. Meni, da je potrebno določene dejavnosti črtati (npr. raziskovalna dejavnost) in zaradi tega kvaliteta komisij 
ne bo nič slabša. 
Predsednik PZS je pojasnil, da načrtovanje proračunov ni enostavno, kar mora temeljiti na dejstvih in ne na intuiciji. Dejstvo je, da 
bo predvidoma v oktobru oblikovan proračun države za leto 2014, MIZŠ se kot skoraj vsem proračunskim porabnikom napoveduje 
zmanjšanje sredstev, posledično tudi zmanjšanje sredstev za šport. V preteklih letih so bila znižanja večinoma na športnih objektih, 
program pa je ostajal v približno enakih okvirih. Za leto 2013 so bile športne panoge, ki delujejo pod okriljem PZS, napačno vrednotene 
in pričakujemo, da se bo ta napaka za leto 2014 odpravila in da bodo sredstva za to področje primerljiva s sredstvi, pridobljenimi leta 
2012. Vseeno smo predvideli 5 % znižanje sredstev. Ko bodo znani rezultati proračuna države, bomo naredili rebalans in to uskladili. 
Prav tako bo FŠO razdelil v letu 2014 sredstva, ki so bila pridobljena v letu 2013. PZS nima nobenih kreditov in vse obveznosti plačuje 
v normalnih rokih. 
Predlog za povišanje članarine je ena izmed možnosti, da se predvsem v društvih nadomesti vedno manjša javna sredstva za namen 
planinstva. Ob tem bi se lahko uvedla tudi delitev članarine 50 : 50 med PZS in PD na način, da PZS krije vse stroške iz članarine. Glede 
na relativno majhna sredstva, ki bi jih ob morebitnem povečanju članarine prejela PZS, je to predvsem ukrep, ki bi olajšal financiranje 
programa dela PD. 
Generalni sekretar PZS je odgovoril Škerbineku o odškodninskih zahtevkih in izplačilih bonusov, ki bi jih naj prejšnja zavarovalnica 
izplačala PZS. Samo v prvih dveh letih (2004 in 2005) je PZS dobila nekaj sredstev s tega naslova, naprej pa teh sredstev s strani zava-
rovalnice ni bilo, ker je bilo odškodninskih zahtevkov več kot vplačil premij. Pripravil se bo pregled odškodninskih zahtevkov sedanje 
zavarovalnice.
Danilo Škerbinek je povedal, da članarina 23 oz. 25 € res ni visoka. Splošno izhodišče za pridobitev več sredstev je med drugim tudi 
pogajanja z zavarovalnico, pregledati je potrebno samo poslovanje PZS, tiskanje PV na recikliranem papirju, in še bi se kaj našlo.
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Predsednik PZS je odgovoril Jurčku Nowakku, da bo Strokovna služba PZS pripravila širše obrazložitve na vprašanje o vezavi PV na 
članarino.
Jože Rovan je mnenja, da bi se moralo še kaj narediti na popustih v kočah in pri ostalih naših partnerjih, ponudbo za naše člane bi bilo 
potrebno razširiti, da bi imeli člani občutek, da so s članstvom res nekaj pridobili.
Drago Horjak je dodal, da so vsa izhodišča pripravljena na dohodkovni strani, ni pa dovolj podrobno napisano na odhodkovni strani.

SKLEP 7/19-09-2013: Upravni odbor PZS potrjuje izhodišča za podrobnega finančnega načrta PZS (brez simulacije o povišanju 
članarine) za leto 2014.
Sklep je bil sprejet z 1 glasom proti (Drago Horjak).

SKLEP 8/19-09-2013: Upravni odbor PZS podpira, da se do naslednje seje UO PZS opravi razprava v okviru MDO PD-jev o mo-
žnosti povečanja zneskov članarine za leto 2014 ter o uvedbi nove delitve članarine v razmerju 50 % za PD in 50 % za PZS. 
Sklep je bil soglasno sprejet.

AD. 8. II. obravnava in sprejem Poslovnika o delu UO PZS
Upravni odbor PZS je prvo obravnavo novega poslovnika opravil na 16. seji UO PZS, ki je bila 13. 6. 2013. Po seji so nekateri člani UO 
PZS posredovali svoje pripombe. Pripombe so bile obravnavane. Vmesno besedilo je bilo ponovno posredovano članom UO PZS, 
ki so podali naknadne pripombe. Odbor za pravne zadeve PZS je pripombe, ki jih je prepoznal kot smiselne in utemeljene, vključil v 
spodnje besedilo.
Borut Vukovič je podal obrazložitev pravilnika in podal pripombe, ki so prišle na Odbor za pravne zadeve PZS in jih je Odbor tudi 
upošteval v obliki amandmajev. 
V razpravi so sodelovali: Drago Horjak, Danilo Škerbinek, ki je želel, da se popravi rok za oddajo zapisnika seje v roku 10–14 dni; Jurček 
Nowakk je želel zapisnik seje v roku 7 dni, ter da se voljene člane, če jih ni trikrat na seji UO PZS, odstavi in za njim nastavi naslednjega 
po vrsti. Miro Eržen je pojasnil, da skupščina voli in razrešuje člane UO PZS, tega pooblastila UO PZS nima. Borut Vukovič je dodal, 
da bi to moralo biti opredeljeno v Statutu PZS, kot sankcije na neopravljanje dolžnosti.
Amandmaji so bili narejeni pri naslednjih členih:
Amandma k 4. členu:
V 1., 2. in 4. odstavku se izraz »volilna komisija« nadomesti z »komisija za pripravo volitev«.
V 2. odstavku se beseda »potrdi« zamenja z besedo » ugotovi«.
Amandma k 8. členu
V 2. odstavku se za »Sklic izredne seje s predlogom dnevnega reda…« doda »in gradivom«.
Amandma k 10. členu
Za zadnjim stavkom se doda: »V primeru, da ni prisoten noben član predsedstva, sejo vodi najstarejši član UO PZS.«
Amandmaji k 13. členu
V 1. odstavku se besedna zveza »je opravičeno« nadomesti z »se je opravičil«.
V 2. odstavku se 3. poved spremeni tako, da se glasi: »O utemeljenosti zahtevanih sprememb ali dopolnitev zapisnika prejšnje seje poda 
mnenje generalni sekretar PZS, lahko pa tudi predsednik PZS, lahko pa tudi član UO PZS na katerega se sporni del zapisnika nanaša.«
Amandma k 20. členu
4. poved se dopolni tako, da se za besedami »Če k dokumentu niso predlagana stališča…« doda »in predlogi sklepov«.
Amandmaji k 36. členu
Doda se nova b) alineja, ki se glasi »finančno poročilo,«. Ostale alineje se ustrezno drugače označijo.
Alineja  d) se spremeni, tako da se glasi »poročila MDO PD,«.
Amandmaji 38. členu
V 1. in 4. odstavku se izraz »volilna komisija« nadomesti z »komisija za pripravo volitev«.
Doda se nov 5. odstavek, ki se glasi:
»(5) V primeru, da predsedniku MDO preneha funkcija med  dvema volilnima skupščinama, se opravijo nove volitve, mandat novega 
predsednika MDO potrdi UO PZS na prvi redni seji, mandat pa traja do naslednje volilne skupščine.«
Po razpravi je predsednik PZS v glasovanje podal:

SKLEP 8/19-09-2013: Upravni odbor PZS sprejema vse amandmaje, ki jih je podal Odbor za pravne zadeve, ki so bili narejeni v 
4., 8., 10., 13., 20., 36. in 38. členu.
Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP 9/19-09-2013: Upravni odbor PZS, na predlog Odbora za pravne zadeve PZS, sprejme Poslovnik Upravnega odbora PZS.
Sklep je bil soglasno sprejet.

AD. 9. Potrditev Sporazuma o sodelovanju med Policijo in Planinsko zvezo Slovenije
Planinska zveza Slovenije in Policija delujeta na področjih, ki se prepletajo in na nekaterih smo že sodelovali. Da bomo lahko sodelova-
nje nadaljevali in ga še nadgradili, je nastala pobuda, da se to uredi tudi s podpisom formalnega sporazuma, ki bo natančneje opredelil 
področja sodelovanja. Na podlagi podpisanega sporazuma bomo vsako leto uskladili letni program dela, v katerem si pa bomo določili 
konkretne naloge za izvedbo. Na podoben način že imamo urejeno sodelovanje s Slovensko vojsko. V razpravo so se vključili Janez 
Maček, ki je predlagal, da naj Policija deluje tudi v nižjem gorskem svetu (kolesarji, motorji, štirikolesniki).
Miro Eržen je vprašal, če lahko v ta sporazum vnesemo program e-gost (prijava gosta), ali je možno pri prijavni službi to poenotiti. 
Generalni sekretar PZS je pojasnil, da to pri tem sporazumu ni bilo nič omenjeno in predlagal, da so to vpiše v načrt letnega programa 
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sodelovanja s SV. France Benedik je vprašal glede popustov večjega števila ljudi (Policije) v kočah, kjer bi se usposabljali, generalni 
sekretar PZS je odgovoril, da se bodo dogovorili za vsak najavljeni dogodek  posebej s planinskimi društvi, kjer bo dogodek organiziran.

SKLEP 11/19-09-2013: Upravni odbor PZS potrjuje Sporazum o sodelovanju med Policijo in Planinsko zvezo Slovenije.
Sklep je bil soglasno sprejet.

AD. 10. Imenovanje volilne komisije za volitve na skupščini 2014
V skladu s Statutom PZS se v letu 2014 izvedejo volitve za predsednika PZS, podpredsednike PZS, člane UO PZS (voljene člane in 
predsednike MDO PD), predsednika in člane Nadzornega odbora PZS ter varuha pravic gora. Kandidacijski postopek vodi komisija za 
pripravo volitev, ki volitve razpiše, zbira kandidature, pregleda formalno ustreznost kandidatur in pripravi poročilo o kandidacijskem 
postopku za Skupščino PZS in glede kandidatov za predsednike MDO PD tudi za seje MDO PD. 
V razpravo so se vključili: Manja Rajh in Janez Maček, ki sta imela pomisleke ali je združljivost dveh funkcij Mihaela Kersnika sporna, 
kajti če pride do kakršnihkoli konfliktov pri delu komisije, je namreč tudi tožilec pri Častnem sodišču PZS. Jurček Nowakk je povedal, 
da so v njihovem MDO PD-ju že razpisane volitve. Predsednik PZS je pojasnil, da je to v nasprotju s Statutom PZS, saj je bilo v pred-
hodnih določbah jasno napisano, da se organom mandat podaljša do volilne skupščine. Tone Jesenko je predlagal dodatnega člana za 
volilno komisijo in to je Darko Bukovinski.
Borut Vukovič je še pojasnil, da konflikt glede funkcij lahko nastaja samo v odnosu volitev do 2014, meni, da ni konflikta interesov. Glede 
MDO PD KBO pa je pojasnil, da bi mandat predsedniku MDO PD lahko prenehal iz katerega koli drugega razloga in tudi predlagal, da 
se jim mandat podaljša do volilne skupščine 2014. 

SKLEP 12/19-09-2013: Upravni odbor PZS na podlagi a) točke 1. odstavka 32. člena Statuta PZS imenuje komisijo za pripravo 
volitev PZS 2014 v sestavi: 
•	 vodja: Jože Melanšek (član Pravne komisije PZS, PD Velenje), 
•	 člani: Darko Bukovinski (PD Brežice), Maruška Lenarčič (OPD Koper),
•	 namestnika: Dragica Onič (PD Poljčane) in Mihael Kersnik (tožilec pri Častnem sodišču PZS, PD Dovje Mojstrana).

Strokovno in administrativno podporo komisiji zagotavlja Damjan Omerzu, strokovni sodelavec PZS. Vsem članom komisije za 
pripravo volitev PZS 2014 mandat preneha z izvedbo volitev na Skupščini PZS 2014.
Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP 13/19-09-2013: V primeru, da kateri od imenovanih članov komisije za pripravo volitev kandidira za razpisane funkcije, 
mu mandat člana volilne komisije takoj preneha. Nadomesti ga nadomestni član po vrstnem redu, kot navedeno v sklepu UO PZS 
o imenovanju. 
Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP 14/19-09-2013: Upravni odbor PZS pooblašča Komisijo za pripravo volitev PZS 2014, da skladno s pravnimi akti PZS pri-
pravi razpis volitev, sprejema kandidature, pregleda formalno ustreznost, pripravi poročila o evidentiranih kandidatih in pripravi 
navodila za izvedbo volitev predsednikov MDO PD na sejah MDO PD. O kandidatih za predsednika PZS, podpredsednike PZS, 
voljene člane UO PZS, predsednika in člane NO PZS ter varuha pravic gora komisija pripravi pisno poročilo, ki je sestavni del 
gradiv za Skupščino PZS 2014. Glede kandidatov za predsednike MDO PD pripravi pisno poročilo in ga objavi na spletni strani 
PZS, med gradivi za Skupščino PZS 2014 in posreduje vsem MDO PD za izvedbo volitev. Komisija o poteku svojega dela redno 
seznanja UO PZS.
Sklep je bil soglasno sprejet.

AD. 11. Spremembe operativnega programa izvedbe določil novega statuta; revizija 2
Generalni sekretar PZS je pojasnil, da je bil operativni program izvedbe določil novega Statuta PZS sprejet na 12. seji UO PZS, ki je 
bila 8. 11. 2012. Nato so bile dopolnitve sprejete na 14. seji UO PZS, ki je bila 7. 3. 2013. V predlogu revizije 2 tega dokumenta so poleg 
popravkov datumov nekaterih nalog, ki iz različnih vzrokov še niso bile izvedene, navedene tudi, katere naloge so že bile realizirane.

SKLEP 15/19-09-2013: Upravni odbor PZS potrjuje revizijo 2 Operativnega programa izvedbe določil novega Statuta PZS.
Sklep je bil soglasno sprejet.

AD. 11. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora
Danilo Škerbinek: od letošnje aprilske seje UO PZS naprej ostaja neodgovorjeno vprašanje o utemeljenosti javne navedbe podpredse-
dnika PZS ob zaključku Jurčičevega pohoda, da je sočasno z SPD leta 1893 bilo ustanovljeno tudi Osrednje društvo SPD, ki je predhodnik 
današnjega PD Ljubljana–Matica!?
Do danes so sicer bili dani različni neargumentirani odgovori, ki pa se razhajajo z vsebino dokumentov o SPD, ki so dostopni.
SPD je sedež svojega delovanja imenovalo osrednje društvo tisti trenutek, ko so ustanovili prvi dve podružnici v Kamniku in Mozirju.
Od tod izhaja, da SPD v svojih gradivih za tisti del SPD, ki je delovalo na sedežu SPD, imenuje kot osrednji odbor ali osrednje društvo; 
gre za sopomenki.
Poročilo osrednjega društva izleta 1895 v PV, ki ga navaja predsednik PZS, da si ga naj preberemo in s tem dobimo dokaz, da je obstajalo 
osrednje društvo beremo: »SPD je završilo prvo triletno obdobje ...« in v nadaljevanju navaja podatke o delu celotnega SPD, ne osre-
dnjega društva.
Kaj je bilo potrebno takrat in danes, da kandidat za ustanovitev PD postane pravno veljavno PD? Pripraviti mora Pravilnik in ga dati v 
potrditev ustreznega državnega organa.
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Pravilnika o osrednjem društvu ali Pravilnika SPD z omembo osrednjega društva v tem Pravilniku, ki bi bil potrjen od državnih organov, 
ni najti.
Šele leta 1935 je bilo Osrednje društvo uvedeno v strukturo SPD, takratni pristojni banski urad pa je napisal: »Presnovo društva po vsebini 
teh pravil ne prepovem«. No, kljub temu do ustanovitve osrednjega društva do II. svetovne vojne ni prišlo.
Ali bi banska uprava leta 1935 dala dovolilo za delo osrednjemu društvu, če bi osrednje društvo bilo že ustanovljeno leta 1893?
Veljavni Pravilniki SPD, Podružnic, PZS, PD ...s o javni dokumenti.
Vodstvo PZS uvaja s zagovarjanjem ustanavljanja osrednjega odbora I. 1893, katerega naslednik bi naj bilo današnje PD Ljubljana–Matica, 
podatek, ki te javne listine postavlja pod vprašaj.
Predlagal je sklep, da je potreben argumentiran dokument, saj bodo sicer podružnice (današnja PD) in številni planinci po Sloveniji, ki so 
do leta 1935 storili ogromno neprecenljivega dela in imajo zasluge za ustanavljanje podružnic ter delovanje SPD kot celote, obravnavane 
drugače, kot si zaslužijo in žal tudi neustrezno vrednotene. Manja Rajh se je strinjala z Škerbinekovim mnenjem in je postavila vprašanje, 
če nismo nasledniki SPD, zakaj izdajamo PV, potem pa naj ga izdaja PD Ljubljana–Matica, saj je PV začelo izdajati SPD. Borut Peršolja 
zelo velikokrat negira mnenja članov PZS. Drago Horjak je povedal, da gre za potvarjanje zgodovine, Borut Peršolja mora preklicati svoje 
besede. PD Ljubljana–Matica z ustanovitvijo oz. z nasledstvom nima nič skupnega. Mi smo tu, da podpiramo stališče našega članstva, 
ne pa da ga negiramo in potvarjamo našo zgodovino. Borut Peršolja je postavil trditev, Danilo Škerbinek pa je pristopil z argumenti. 
Miro Eržen je dejal, da nekatere zadeve iz preteklosti niso natančno napisane. Predlagal je, da se iz tega napiše diplomska naloga, da 
se zadeve razjasnijo. Opozoril je tudi na vprašanje Aljaževega stolpa, ki se ga do sedaj ni lotil niti en predsednik PZS. To so vprašanja, 
ki jih je potrebno razrešiti na osnovi argumentov z nekaterimi postopki, ki jih je zelo težko najti za nazaj, zato naj to zadevo pojasnijo 
zgodovinarji. Danilo Škerbinek je predlagal, da naj Borut Peršolja predloži, na podlagi katerih argumentov je podal to trditev. Manja 
Rajh je dodala, da naj vodilni ljudje PZS ne govorijo nekaj na pamet, ampak naj imajo podkrepljene stvari z argumenti. Jože Melanšek 
je predlagal, da naj tudi PD Ljubljana–Matica dokaže z argumenti, da so oni nasledniki SPD.
Po razpravi je bil v glasovanje podan:

SKLEP 16/19-09-2013: Upravni odbor PZS zaprosi zgodovinarja Petra Mikšo, da poda strokovno mnenje o nasledstvu SPD.
Sklep je bil soglasno sprejet.

AD. 12. Razno
Jurček Nowakk je povedal, da so že maja prosili, da bi na Mali planini PZS organizirali delavnico za njihov MDO PD s tremi točkami, 
zaradi prezasedenosti komisij so to prestavili na september. Sedaj pa so prejeli odgovor od predsedstva, da se bodo v kratkem organizirali 
posveti za PD, in da na njihovo območje ne bodo pošiljali predavateljev. 
Predsednik PZS je pojasnil, da je bilo veliko tem, o katerih želijo razpravljati, že obravnavanih na različnih aktivnostih PZS (delavnice, 
posveti, okrogle mize), še enkrat pa je pozval, da naj se pošljejo predlogi za teme, da se jih vključi v posvete v organizaciji PZS in se bodo 
teme upoštevale.

Naslednja seja UO PZS bo 14. 11. 2013.

Seja je bila končana ob 20.45.

Zapisala:
Mija Damjan-Stegu,
vodja pisarne PZS

Matej Planko,          Bojan Rotovnik,
generalni sekretar PZS        predsednik PZS
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Številka: IZHP – 525 / 2013
Datum: 14. 11. 2013

Z A P I S N I K
18. seje Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije, ki je bila v četrtek, 14. novembra 2013, ob 16.30, v avditoriju Izobraževalnega 
centra za zaščito in reševanje RS, Zabrv 12, na Igu.

Prisotni so bili:
Predsednik PZS: Bojan Rotovnik.
Podpredsedniki PZS: Slavica Tovšak, Miro Eržen in Tone Jesenko.
Voljeni člani UO PZS: Danilo Škerbinek, Mirko Tovšak in Uroš Vidovič.
Predsedniki MDO PD: Anton Purg (MDO PD Podravja), Borut Vukovič (MDO PD Zasavja in vodja Odbora za pravne zadeve PZS), 
Drago Horjak (MDO PD Koroške), France Benedik (MDO PD Gorenjske), Gregor Rupnik (MDO PD Posočja), Jurček Nowakk (MDO 
PD Kamniško Bistriškega območja), Manja Rajh (Savinjski MDO PD), Marinka Koželj Stepic (MDO PD Ljubljane), Miro Mlinar (MDO 
PD Notranjske), Marko Vidmar (MDO Primorsko-Notranjskih PD) in Rudolf E. Skobe (MDO PD Dolenjske in Bele krajine).
Načelniki (oz. namestniki) komisij PZS z zborom dejavnosti: Aleš Pirc (Komisija za športno plezanje), Matej Ogorevc (Mladinska 
komisija), Franc Gričar (Vodniška komisija) in Irena Mrak (Komisija za varstvo gorske narave).
Načelniki komisij, ki nimajo zborov: Jože Rovan (Komisija za turno kolesarstvo).
Vodje odborov: Jože Melanšek (Odbor za priznanja in vodja komisije za pripravo volitev PZS 2014), Milena Brešan (Odbor za članstvo).
Predsednik nadzornega odbora: Andrej Brvar.
Strokovna služba: Matej Planko (generalni sekretar), Mija Damjan - Stegu (vodja pisarne) in Zdenka Mihelič (predstavnica za odnose z javnostmi).
Opravičeno odsotni:
Borut Peršolja (podpredsednik PZS), Igor Mlakar (Komisija za planinske poti), Dragotin Kuster (MDO PD Pomurja) in Jasna Pečjak 
(Komisija za gorske športe).

Na začetku seje so prisotni prejeli mnenje zgodovinarja dr. Petra Mikše glede nasledstva SPD, ki je bilo pripravljeno na podlagi sklepa 
UO PZS št. 16/19-09-2013.
Skladno s poslovnikom je predsednik PZS Bojan Rotovnik predstavil seznam vabljenih na sejo in povedal, kdo je svojo udeležbo opravičil.
Prisotnih je bilo 21 od 26 članov UO PZS, tako da je bila sklepčnost 80, 77 %.

Predlog dnevnega reda:
1. Pregled zapisnika 17. seje upravnega odbora – 19. 9. 2013 (Matej Planko)
2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS (Matej Planko in Jože Melanšek)
3. Potrditev prejemnikov svečanih listin in spominskih plaket PZS za leto 2013 (Jože Melanšek)
4. Pravilnik o priznanjih – II. obravnava (Jože Melanšek, Milena Brešan)
5. Pravilnik o članstvu posameznikov in članarina 2014 (Matej Planko, Milena Brešan)
6. Potrditev programa uvajanja za nova društva in mentorstvo (Milena Brešan)
7. Sprejem novih članov v PZS (Matej Planko)
8. Vzorčni Pravilnik o delu MDO PD (Borut Vukovič)
9. Sredstva planinskega sklada (Matej Planko)
10. Imenovanja in razrešitve (Bojan Rotovnik)
11. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora (Bojan Rotovnik, Matej Planko)
12. Razno.

Ker ni bilo pripomb na predlagani dnevni red je predsednik PZS v glasovanje podal:

SKLEP 1/14-10-2013: Upravni odbor PZS potrjuje predlagani dnevni red 18. seje UO PZS.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Predsednik PZS je pozval člane UO PZS, da se prijavijo za razpravo pod točko 11. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora. Prijavil se je:
•	 Gregor Rupnik, planinska koča društva Gora s Predmeje

Pod točko 12. Razno se je prijavil:
•	 Anton Purg: obračun članskih znamkic in program Naveza.
•	 Danilo Škerbinek, gradivo za sejo UO 
•	 Matej Planko, informacija o izplačilih škod iz zavarovanja z naslova članarine
•	 Jurček Nowakk, gradiva in prostor za seje UO PZS, razpisi MDO, vpis prostovoljnih ur MDO

AD. 1. Pregled zapisnika 17. seje upravnega odbora – 19. 9. 2013
Generalni sekretar PZS je povedal, da je pripombi na zapisnik, ki sta bili samo redakcijskega značaja, podal Borut Vukovič, ki pa sta že 
upoštevani v zapisniku, ki je gradivo za to sejo.
Drago Horjak je podal pobudo, da se ena seja UO PZS posvetil izključno temi o članarini PZS in temu podobnim temam.
Danilo Škerbinek se ni strinjal z odgovorom g. Mikše na svoje zastavljeno vprašanje in je predlagal, da se k obravnavi tematike nasledstva 
SPD povabi tudi pravnike. Predsednik je opozoril razpravljavca, da se pri obravnavi zapisnika razpravlja samo o tem, ali je vsebina seje 
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korektno zapisana v zapisniku, nikakor pa ni primerno, da se pri tej točki odpirajo nove vsebine. Zato je predsednik razpravo Danila 
Škerbineka prestavil pod točko razno.

SKLEP 2/14-11-2013: Upravni odbor PZS potrjuje zapisnik 17. seje, ki je bila 19. 9. 2013.
Sklep je bil soglasno sprejet.

AD. 2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS
Generalni sekretar PZS je predstavil glavne aktivnosti, ki so potekale od pretekle seje UO PZS:
•	 V PUS Bavšica je bila organizirala skupščino BMU, katere so se udeležili predstavniki planinskih zvez iz 11 držav.
•	 Udeležili smo se skupščine UIAA v Pontresini, Švica, kjer so se v UIAA ponovno vrnili planinski organizaciji Nemčije in Avstrije.
•	 Udeležili smo se skupščine IKAR na Braču, Hrvaška. 
•	 Udeležili smo se skupščine ERA v Vršcu, Srbija.
•	 Sodelovali smo na 49. srečanju planincev treh dežel v Mallnitzu na avstrijskem Koroškem. 
•	 Soorganizirali smo okroglo mizo Planinstvo kot vez z domovino.
•	 Programa Ciciban planinec in Mladi planince sta dobila nagrado za izvedbo celostne podobe, ki so jo zasnovali v Grupi EE za MK 

PZS na 6. bienalu vidnih sporočil Slovenije. 
•	 Predstavnica MK PZS je sodelovala na 99. kongresu Furlanskeha planinskega združenja in predstavila delo mladih in delo z mladimi v PZS.
•	 Na Jezerskem smo organiziral skupaj s PD Litija mednarodni tabor za mlade.
•	 Organizirali smo dve novinarski konferenci. Na prvi smo predstavili novosti v Planinski založbi: knjigo Velikani Himalaje, zemlje-

vid Polhograjsko hribovje, zemljevid Šaleška dolina z okolico in planinski koledar. Druga pa je bila posvečena prihajajoči tekmi za 
svetovni pokal v težavnostnem plezanju, ki bo ta vikend v Kranju.

•	 Predstavnika VK sta sodelovala kot svetovalca na tečaju za planinske vodnike v Makedoniji.
•	 Predstavnika KPP sta sodelovala kot svetovalca na tečaju za markaciste v Makedoniji. 
•	 Pripravili smo 28 programov na razpis Fundacije za šport.
•	 Člani SMAR so se vrnili z odprave Phola Gangchen. 
•	 V Chamonixu smo organizirali tabor za perspektivne alpiniste. 
•	 Naši športni plezalci so odlično nastopali na tekmah za svetovni pokal. Mina Markovič je zmagala na dveh tekmah, Domen Škofic 

in Urban Primožič sta nanizala vrhunske uvrstitve. 
•	 Priprave na zadnjo tekmo v težavnosti v Kranju so v zaključni fazi. Vsi vabljeni, da se je udeležite. 
•	 Sodelovali smo na bazarju nevladnih organizacij Lupa.
•	 Izdali smo Katalog izdelkov planinske trgovine PZS. 
•	 Organiziral smo Nagradno igro PZS,plezaj s Tomom Česnom. 
•	 Izvedena je bila anketa za PD.

Jože Melanšek, vodja Komisije za pripravo volitev PZS 2014, je podal poročilo o izvedenih aktivnostih komisije od imenovanja. Povedal je, 
da je Komisija za izvedbo volitev PZS 2014 imela 1. sejo, na kateri so se seznanili z nalogami komisije, pravnimi akti, ki jim bodo služili kot 
osnova za delo, se lotili priprave programa dela, rokovnika in razpisa. Skupaj s strokovnim sodelavcem PZS so v sestavu komisije trije pravniki. 
Zato je bila izmenjava mnenj in dokončna odločitev o vsebini razpisa lažja, kako optimalno izdelati razpis. Ocenjevali so, kaj vse spada v razpis 
in kaj ne: kaj je vsebina – formalno-pravni vidik in kaj smatrati kot razlago, utemeljitev in kaj spada v izvedbeni del. V razpravi so sodelovali 
vsi člani: redni in nadomestni ter ugotovili, da bodo po potrebi tudi tako delovali v bodoče. Tak način dela jim omogoča popolno izmenjavo 
mnenj, »več ljudi več ve«, različnost pogledov in poenotenje sprejemanja skupnih zaključkov in stališč. Komisija se je odločila, da bodo za 
izmenjavo posameznih mnenj poslovali tudi dopisno in telefonsko. Na podlagi le-tega so določili naloge in roke, ki jih je možno izvajati le v 
skladu z določili Statuta PZS, Poslovnika UO PZS in sklepov o imenovanju komisije. Zato lahko vsebinsko in formalno delujejo samo v okviru 
sklepov UO PZS, ob imenovanju, znotraj razpisnega postopka in priprav na volitve, razen če se UO PZS ne odloči drugače.
Že pred sejo, je predsednik PZS, dne 11. 9. 2013, poslal vsem predsednikom MDO obvestilo in navodilo glede poteka volitev predse-
dnikov MDO PD za naslednji mandat.
Sprejeli so razpis za volitve za organe PZS za mandat 2014–2018, razpis z roki, z obrazcem, za kandidaturo, je bil 25. 10. 2013 objavljen 
na spletnih straneh PZS, nato redno vključen v E-novice PZS, 31. 10. 2013, itd. Naknadno pa bo objavljen tudi v Obvestilih PZS.
Namen te 1. informacije (poročila) je, seznaniti in opozoriti vas člane UO PZS, predvsem predsednike MDO PD in načelnike komisij, da 
so se začeli kandidacijski postopki, da je potrebno to sporočilo pravočasno prenesti naprej v PD, na plenarne seje MDO PD in komisije 
PZS ter se tako aktivno vključiti v postopke. Povedati je potrebno, da je to odgovorna naloga, da pridobimo sposobne društvene delavce, 
ki zaslužijo naše zaupanje, ki poznajo splošno in celovito problematiko planinske organizacije.
V ta namen je predsednik PZS 5. 11. 2013 dodatno obvestil vse predsednike MDO PD o postopku kandidiranja in volitvah predsednikov 
MDO PD v letu 2014 z namenom, da seznanijo s to novostjo svoje članstvo na plenarnih sejah. Namen je enoten nastop, dobiti – pridobiti 
zadostno število najboljših kandidatov, od spodaj navzgor: PD, MDO PD, PZS, kar je pomemben demokratičen postopek. 

Danilo Škerbinek je menil, da razpis volitev ni bil izveden skladno z njegovimi pričakovanji, saj meni, da bi moral razpis vsebovati 
dodatne pogoje za kandidate v smislu poznavanja planinstva, vpetosti v delo organizacije, potrebne izkušnje, zahtevo po primerni 
regijski zastopanosti … Prav tako meni, da pri razpisu manjkajo pri nekaterih kadrih, ki jih razpisujemo navedbe členov Statuta PZS, 
ki predstavljajo pogoje za te kandidate ter priporočila, kako se izbirajo podpredsedniki. Zato je predlagal dopolnitev razpisa volitev.

AD. 3. Potrditev prejemnikov svečanih listin in spominskih plaket PZS za leto 2013
Jože Melanšek je povedal, da je Odbor za priznanja PZS na svoji 5. seji 9. 10. 2013 obravnaval predloge za najvišja priznanja PZS za 
leto 2013 v skladu z določili 10. in 11. člena ter 15. in 16. člena Pravilnika o priznanjih PZS in objavljenega javnega Razpisa za leto 2013.
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Med predlaganimi je bil tudi Janez Bizjak, in sicer za spominsko plaketo, ki je bila prekvalificirana v svečano listino, vendar je Odbor za 
priznanja PZS predlog za podelitev priznanja na osebno željo Janeza Bizjaka umaknil.
Generalni sekretar je prosil predsednike MDO PD, da preverijo, če so vsi kandidati, ki so jih predlagali, bili obravnavani, da ne bo prišlo 
do kakšnih zapletov.

SKLEP 3/14-11-2013: Upravni odbor PZS potrjuje prejemnike spominskih plaket PZS za leto 2013. Plakete prejmejo:
•	 za 60 let: Ivan Eder (PD Pošte in Telekoma Maribor), Mirjam Frankovič Franetič (PD Sežana), Nevenka Furjan (Obalno PD Koper), Julčka 

Partlič (PD Fram), Janez Sagadin (PD Fram), Bogdan Seliger (PD Horjul), Alenka Zorko (PD Ptuj) in PD Pošte in Telekoma Ljubljana; 
•	 za 65 let: Ignac Breitenberger (PD Idrija), Anton Kresnik (PD Saturnus), dr. Andrej Koren (PD Maribor Matica), Franc Legat 

(PD Gorje), Vida Mali (PD Poljčane) in Janez Petkoš (PD Bled); 
•	 za 70 let: Daniel Cilenšek (PD Krim), Ludvik Feltrin (PD Cerkno), Milorad Guzina (PD Pošte in Telekoma Ljubljana), Avgust Kon-

cilja (PD Trbovlje), Inge Križe (PD Ruše), Klavdij Mlekuž (PD Dovje – Mojstrana), Emil Orel (PD Sežana) in Jože Rožič (PD Tržič); 
•	 za 75 let: Franc Čretnik (PD Liboje) in Albin Jakopič (PD Gorje); 
•	 za 80 let: Maks Paradiž (PD Prevalje); 
•	 za 90 let: Ivan Lužovec – Dušan (PD Maribor Matica) in Leopold Urajnar (PD Saturnus).

Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP 4/14-10-2013: Upravni odbor PZS potrjuje prejemnike svečanih listin PZS za leto 2013. Listine prejmejo: Lojze Abram 
(SPD Trst), Ivo Berdon – Giovanni (SPD Gorica), Silva Donko (PD Mariborski tisk), Rajko Ortan (PD Prevalje), Branko Planinc 
(PD Dol pri Hrastniku), Anton Purg (PD Ptuj), Jože Ružič (PD Matica Murska Sobota), Ivan Trobiš (PD Vojnik), Friderik Zobec 
(PD Skalca Hoče – Slivnica) in Štefanija Žagmeister (PD Pošte in Telekoma Ljubljana).
Sklep je bil soglasno sprejet.

AD. 4. Pravilnik o priznanjih – II. obravnava
Jože Melanšek, vodja Odbora za priznanja PZS, je pojasnil, da je odbor na svoji 5. seji 9. 10. 2013 obravnaval tudi Pravilnik o priznanjih, 
upošteval je predloge in dopolnitve, ki jih je prejel Odbor za priznanja. Predlagal je, da se pravilnik predstavi na spomladanskih posvetih 
za PD-je, da se jih opozori na novosti, ki jih pravilnik zajema.
Manja Rajh je menila, da v pravilniku morajo ostati 3 vrste priznanj: pohvala, jubilejna listina in najvišja svečana listina. Prepričana je, 
da, če je jubilejna listina samo eno priznanje, naj to potem velja tudi za posameznike. Vodstvu PD veliko pomeni, če se jubileja udeleži 
nekdo iz vodstva PZS in osebno podeli priznanje.
France Benedik: v 4. členu, v izvedenem aktu, je treba napisati kriterije, ki jih mora morebitni prejemnik izpolnjevati, da dobi priznanje. 
PD se mora izkazati s kvalitetnim delovanjem, za pridobitev priznanje in ne da je to vezano na leto obstoja. 
Danilo Škerbinek, je predlagal, da bi predlogu Pravilnika o priznanjih priložili del današnjih obrazložitev , ki seznanjajo z več zelo 
pomembnimi in koristnimi sporočili za predlagatelje priznanj. Del te obrazložitve bi bilo koristno dodati Pravilniku, saj se vedno znova 
ugotavlja težave predlagateljev pri pripravi predlogov. In še: Kakšne vrste znak je tisti, omenjen v 3 vrstici 10. člena, da ni prirejen za 
nošenje? Prejemniki priznanj znak vendar radi nosijo, saj jim je to edina nagrada za opravljeno delo!
Marinka Koželj Stepic je v 20. členu predlagala, da se doda: o odločitvi obvesti predlagatelja.
Jurček Nowakk: pohvala PZS za društva razvrednoti delo. Predlagal je, da se naziv pohvale spremeni, poglavje za PD mora biti svoj del. 
Naj se točno napiše, kakšni so kriteriji za PD, vsaj smernice. V 9. členu: ali tujec avtomatsko dobi zlati znak brez predhodnega znaka? V 
16. členu: ali se ta hierarhija ukinja, ki je bila doslej. Prav tako je vprašal, ali Naveza že deluje; in če že, prosi za geslo.
Milena Brešan je podala pojasnila na zastavljena vprašanja. 
Predsednik PZS je predlagal, da se pravilnik pripravi s pripombami, ki so bile danes podane na seji; se jih smiselno uvrsti v pravilnik in se 
za na naslednjo sejo UO pripravi za III. obravnavo. Predlagatelja se s tem nista strinjala in sta predlagala, da se te zadeve uredijo na tej seji.
Borut Vukovič je bil mnenja, da je za društva predlog dober, da se PD-jem večkrat podeli jubilejna listina, svečana listina pa se odstrani 
in je rezervirana za posameznike, ostale zadeve pa se bile bolj lepotne napake.
V razpravi sta sodelovala še Miro Eržen in Rudi Skobe.
Predsednik PZS je po razpravi povzel, da planinska društva dobijo pohvalo, zlati častni znak in jubilejno listino, zunanje institucije pa 
lahko dobijo pohvala in zlati častni znak. Po razpravi je bil v glasovanje podan:

SKLEP 5/14-11-2013: Upravni odbor PZS na predlog Odbora za priznanja in Odbora za članstvo PZS sprejme Pravilnik o priznanjih 
PZS, s podanimi korekcijskimi pripombami ter spremembo, da je najvišje priznanje za planinska društva jubilejna listina PZS (ki 
jo lahko društva prejmejo večkrat), zunanje organizacije pa lahko prejmejo pohvalo in zlati častni znak PZS.
Sklep je bil soglasno sprejet.

AD. 5. Pravilnik o članstvu posameznikov in članarina 2014
Milena Brešan je povedala, da bo na podlagi razprave znotraj PZS v letu 2014 ostala višina članarine enaka kot zadnji dve leti. V Pravil-
niku o članstvu posameznikov so se modificirale vsebine glede zavrnitev modela razvrščanja društev v razrede. Ker določen del članstva 
planinske organizacije članarine ne vplačuje redno, je obstoječim članom dana možnost podaje izjave, s katero dovoljuje zbiranje in 
obdelavo osebnih podatkov ob naslednjem vplačilu članarine. 
Spremembe pravilnika se začnejo uporabljati za članarino 2014.

Jurček Nowakk je postavil vprašanje: v letu 2012 je bilo zagotovljeno, da kdor bo uporabljal program Naveza oz. imel vpisane člane, bo 
delitveno razmerje 50 : 50, ter da je kršen že 2. člen pogojevanje PV, kjer piše da A ni enakopraven z B.
Predsednik PZS mu je odgovoril, da je bilo v opisanem primeru zagotovljeno, da bo delitveno razmerje 45 : 55, kar se je tudi izvajalo.
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SKLEP 6/14-11-2013: Upravni odbor PZS potrjuje spremembe Pravilnika o članstvu posameznikov. 
Sklep je bil soglasno sprejet.
Generalni sekretar je povedal, da je na podlagi zaključka sestanka vodstva PZS s planinskimi društvi, ki upravljajo z več planinskimi 
kočami ali imajo planinsko kočo v Triglavskem pogorju in na predlog podkomisije za visokogorske koče pri Gospodarske komisije ter 
s soglasjem Odbora za članstvo se popust za člane planinske organizacije za prenočevanje v sobah z 1 do 4 ležišči v planinskih kočah I. 
kategorije zniža na 30 %. Pri tem se bo polna cena za prenočevanje v teh sobah nekoliko znižala, tako da bo dejansko povečanje cene za 
prenočevanje članov v sobah od 1 do 4 postelje manjše od 20 %. 
Manja Rajh je dejala, da bomo glede predlaganih popustov potrdili, kar že marsikje v kočah izvajajo. Postavila je vprašanje, ali so ti popusti 
usklajeni z dogovori, ki jih imamo s tujimi zvezami? Predsednik PZS ji je odgovoril, da sporazum o reciprociteti že od začetka veljavnosti ne 
določa višino popustov, ampak določilo, da morajo biti enaki popusti, kot jih nudimo za svoje člane, tudi za člane planinskih organizacij, članic 
združenja za reciprociteto. Danilo Škerbinek je povedal, da je pred dvema letoma na seji UO PZS nad Moravčami predlagal, da se pripravi 
struktura stroška za prenočevanje. Vseskozi slišimo o prenizko odobrenih cenah za spanje. Zakaj za to ni izkazana pripravljenost, saj bi s podatki 
na mizi lahko utemeljeno razpravljali ob takih predlogih. Ljudje bodo še manj prenočevali kot sicer. Ob tem upoštevajmo, da je prenočevanje 
v kočah čez mejo cenejše in s temi cenami, kot jih imamo, ljudi sami usmerjamo v tuje koče. Popust pri prenočevanju v sobah s štirimi ležišči 
se zmanjšuje. Veliki povpraševalci po taki možnosti prenočevanja so družine. V sosednjih državah družinskemu planinarjenju povečujejo 
ugodnosti, pri nas pa ravno obratno. Verjetno bo treba kmalu obravnavati nov predlog za višje članarine. Poskrbeti je treba, da bomo ob tem 
lahko ponudili tudi nove zanimive ugodnosti. Drago Horjak je dejal, da bi GK morala zastopati interese članov ne pa obratno. Ima občutek, 
da se tržimo navznoter in ne navzven. S tem načinom bo naše članstvo upadlo. Matej Ogorevc je dejal, naj se popusti ne znižujejo, konkurenca 
cen pa naj naredi svoje. Miro Eržen: koče so ena izmed osnov planinstva in brez koč tudi osnovne dejavnosti ne bo. Manja Rajh je povedala, 
da se je o kalkulacijah cen na GK o tem razpravljalo. Dobro vemo, koliko je članov, ki hodijo po hribih brez plačane članarine.
Po razpravi je bil v glasovanje podan:

SKLEP 7/14-11-2013: Upravni odbor PZS potrjuje ugodnosti za člane planinske organizacije. 
Sklep je bil sprejet z 13 glasovi ZA in 8 glasovi PROTI (Danilo Škerbinek, Rudi Skobe, Marinka Koželj Stepic, Marko Vidmar, Uroš 
Vidovič, Matej Ogorevc, Miro Mlinar, Aleš Pirc).

AD. 6. Potrditev programa uvajanja za nova društva in mentorstvo
Milena Brešan je povedala, da je v Statutu PZS v 16. členu določeno, da se nova društva po vključitvi v PZS vključijo v program uvajanja, 
ki traja dve leti in poteka pod mentorstvom društva iz krajevno pristojnega meddruštvenega odbora planinskih društev. 
Program uvajanja novega društva naj bi vseboval predlog obveznih vsebin: poslanstvo planinskega društva (PD), predpisi, ki urejajo 
delovanje PD (Zakon o društvih, Zakon o prostovoljstvu, Statut PZS ...), upravljanje in organizacija planinskega društva, statut – temeljni 
akt društva, odgovornosti organov upravljanja društva, izvajanje dejavnosti PD, predstavitev in organizacijo Planinske zveze Slovenije, 
dejavnosti Bonitete in obveznosti PD, predstavitev, organizacija in dejavnosti meddruštvenih odbor PD, celostna podoba društva, komu-
niciranje z javnostjo, finance in administracija, upravljanje z evidencami članstva, organizacija in izvedba javne prireditve, zavarovanje 
odgovornosti in status društva v javnem interesu. Ker ni bilo razprave, je bil v glasovanje podan:

SKLEP 8/14-11-2013: Upravni odbor PZS na predlog Odbora za članstvo PZS potrjuje Program uvajanja novih društev in izdelavo 
spletnega priročnika.
Sklep je bil soglasno sprejet.

AD. 7. Sprejem novih članov v PZS
Generalni sekretar je povedal, da smo prejeli 6 prošenj za včlanitev v Planinsko zvezo Slovenije: Planinsko društvo Preddvor, Planinsko 
društvo K2, Plezalno društvo Cempin, Športno društvo Pajki, Športno društvo Proteus in Športno plezalni klub PLUS. Vse vloge so popolne.
Komisija za športno plezanje PZS je izdala pozitivna mnenja za Plezalno društvo Cempin, Športno društvo Pajki in Športno društvo Proteus. 
MDO PD Gorenjske je podal pozitivno mnenje za Planinsko društvo Preddvor in Plezalno društvo Cempin. Marko Vidmar je povedal, da je 
proti sprejemu Športnega društva Proteus, ker se ni udeležil nobene seje MDO, kljub temu da je bil velikokrat vabljen na seje MDO Primorsko 
– Notranjskih PD. Prav je, da se vsaj prvič pride na sejo in se predstavi. Vprašal je tudi, naj se jasno pove kakšno vlogo naj še ima MDO PD pri 
včlanjevanju novih društev/klubov v PZS. Manja Rajh je predlagala v razmislek, da bi vsa ta plezalna društva, ki so samostojna, ukrenili nekaj, 
da bi ta društva »prisililo«, da se vključi v neko obstoječo PD. Aleš Pirc je dejal, če klubi želijo tekmovati, morajo biti člani PZS. Ne bi pa smeli 
podpirati klubov, ki niso člani PZS in za njih uvesti neke ukrepe. Podal je pozitivno mnenje za Plezalno društvo Cempin , Športno plezalni 
klub PLUS, Športno društvo Pajki in Športno društvo Proteus. Danilo Škerbinek, je vprašal zakaj sprejemamo kandidate (PD, klube,…) za 
včlanitev v PZS samo enkrat letno, ali se ne trudimo imeti več članstva, svečan sprejem vseh novih članov pa naj bo samo enkrat letno.

SKLEP 9/14-11-2013: Upravni odbor PZS na podlagi 16. in 32. člena Statuta PZS sprejema:
Planinsko društvo Preddvor, matična št.: 4051122000, Planinsko društvo K2, matična št.: 4047281000, Plezalno društvo Cempin, 
matična št.: 4048709000, Športno društvo Pajki, matična št.: 4047354000, Športno društvo Proteus, matična št.: 1633341000,
Športno plezalni klub PLUS, matična št. : 4013263000, med člane PZS. 
Sklep je bil s sprejet z 1 glasom PROTI (Marko Vidmar).

Manja Rajh je sporočila, da je S MDO PD na zadnji seji sprejel sklep o predlogu brisanja enega izmed neaktivnih društev iz članstva v 
PZS in predlog bodo posredovali za naslednjo sejo UO PZS. Predsednik PZS je pozval vse predsednike MDO PD, da za naslednjo sejo 
UO PZS podajo morebitne predloge za črtanje neaktivnih PD iz članstva v PZS. 
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SKLEP 10/14-11-2013: Upravni odbor PZS na podlagi 16. člena statuta PZS za dobo dveh let določa mentorska društva iz krajevno 
pristojnega MDO PD za izvedbo programa uvajanja za novo včlanjena društva:
Planinsko društvo Preddvor, MDO PD Gorenjske, mentorstvo prevzame: PD Škofja Loka.
Planinsko društvo K2, Savinjski MDO PD, mentorstvo prevzame: PD Dobrovlje Braslovče.
Plezalno društvo Cempin, MDO PD Gorenjske, mentorstvo prevzame PD Škofja Loka.
Športno društvo Pajki, Savinjski MDO PD, mentorstvo prevzame: PD Vitanje.
Športno društvo Proteus, MDO Primorsko – Notranjskih PD, mentorstvo prevzame: PD Vipava.
Športno plezalni klub PLUS, MDO Primorsko – Notranjskih PD, mentorstvo prevzame: PD Vipava.
Sklep je bil soglasno sprejet.

AD. 8. Vzorčni pravilnik o delu MDO PD
Borut Vukovič je na kratko obrazložil pripravo vzorčnega pravilnika, ki je bil obravnavan na srečanju vodstva PZS s predsedniki MDO 
PD. Naknadno ni bilo prejetih dodatnih pripomb na besedilo. Na podlagi razprave na tem sestanku so dodane naloge MDO PD in pravice 
ter dolžnosti članov, naloge odborov, ki jih praviloma imajo vsi MDO PD -ji in naloge predsedstva MDO PD. Dodane so tudi dodatne 
postopkovne določbe o sklicevanju in vodenju. Po sprejemu pravilnika na MDO PD in soglasju s strani UO PZS, se pravilnik objavi na 
spletni strani PZS in posreduje tudi vsem društvom na območju MDO PD.
Predlog pravilnika se naslanja na obstoječi vzorčni pravilnik MDO PD, vendar je očiščen nepotrebnih ponavljanj in usklajen z novim Statutom PZS. 
Besedilo predstavlja vzorčni pravilnik. Posamezen MDO PD se bo torej odločil ali bo vzorec uporabil. MDO PD-ji lahko besedilo smi-
selno prilagodijo svojim potrebam in organiziranosti. 
Rudi Skobe je povedal, da so na seji MDO PD že obravnavali pravilnik, iz njega so izločili del, kjer je opisano predsedstvo, ker je malo 
čudno postavljeno. Marinka Koželj Stepic je dejala, naj se v 4. členu popravi, da smo v komunikaciji dosledni, saj to ne spada v pravilnik. 
Stalni organ je pri njih tudi odbor za informiranje in propagando. V 14. členu naj se napiše, da se vabilo in zapisnik pošljeta na pisarno 
PZS. Vprašanje je imela glede sklepčnosti, kaj narediti, saj je njihov MDO PD velik in nekateri sploh ne hodijo na seje, delo MDO PD 
ignorirajo. Drago Horjak je dejal, da MDO PD Koroške ima tak pravilnik in je zelo podoben temu, prosil pa je za pojasnilo v 5. in 18. 
členu ter v 5. točki. Predsednik PZS mu je odgovoril, da so MDO PD-ji pod okriljem PZS in za vse veljajo enaka pravila, ter da skupščino 
sestavljajo planinska društva in potrjujejo vsebinski in finančni načrt dela PZS, ki je obvezen za vse organe. 
V razpravi so sodelovali še Manja Rajh, Jurček Nowakk, Marko Vidmar, Miro Mlinar in Borut Vukovič. Po razpravi je predsednik 
PZS v glasovanje podal:

SKLEP 11/14-11-2013: Upravni odbor PZS na predlog Odbora za pravne zadeve sprejema vzorčni pravilnik o delu meddruštvenih 
odborov planinskih društev s spremembo, da lahko MDO PD v svojih pravilih izjemoma določi, da MDO PD veljavno odloča, če 
je pred glasovanjem navzočih manj kot polovica društev, ki so člani MDO PD, a ne manj kot tretjina.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Predsednik PZS je povedal, da je zemljevid področij delovanja MDO PD pripravljen na podlagi dogovora srečanja vodstva PZS s predsedniki MDO 
PD, ki je bilo 30. 9. 2013. Delitev Slovenije na področja delovanja MDO PD bo olajšala določanje krajevno pristojnega MDO PD za posamezno 
društvo, osnova pa je, v kateri občini ima društvo sedež. Prav tako bodo občine, kjer deluje posamezni MDO PD, navedene v pravilniku MDO 
PD-ja. Predlagal je, da predsedniki MDO PD natančno pregledajo zemljevid, podajo svoje predloge in na naslednji seji UO PZS to potrdimo.

Ob pregledovanju seznama je bilo ugotovljeno, da sta dva društva preselila svoj sedež društva. Planinsko društvo Janko Mlakar je sedež 
društva prestavila v občino Ljubljana, uvrščen pa je v MDO Primorsko-Notranjskih PD.
SKLEP 12/14-11-2013: Upravni odbor PZS potrjuje, da se Planinsko društvo Janko Mlakar vključi v MDO PD Ljubljana, ker se je sedež 
društva prestavil v občino Ljubljana. 
Sklep je bil soglasno sprejet.
 Planinsko društvo Avtomontaža ima sedež društva v občini Brezovica, uvrščen pa je v MDO PD Ljubljane. Ostali dve društvi iz občine 
Brezovica sta uvrščeni v MDO PD Notranjske. 

SKLEP 13/14-11-2013: Upravni odbor PZS potrjuje, da se Planinsko društvo Avtomontaža vključi v MDO PD Notranjska, ker se 
je sedež društva prestavil v občino Brezovica. 
Sklep je bil soglasno sprejet.
Predsednik PZS je povedal, da smo prejeli dopis iz KPD Bazovica z Reke, ki ima planinsko skupino, s prošnjo, da se želi formalno pove-
zati v PZS. Predlagal je, da se jih sprejme kot pridružene člane, da se jim pošlje povabilo, da se nam pridružijo. Člani upravnega odbora 
so se s tem strinjali.

AD. 9. Sredstva planinskega sklada
Generalni sekretar je povedal, da je predsedstvo prejelo predlog Komisije za turno kolesarstvo, da bi jim iz sredstev Planinskega sklada 
sofinancirali pokrije dela stroškov priprave predloga idejne zasnove Slovenske turnokolesarske poti in predlog Komisije za gorske športe, 
da bi s sredstvi Planinskega sklada sofinancirali organizacijo tekmovanj državnega prvenstva v turnem smučanju v sezoni 2013/2014 in 
sofinancirali organizacijo tekem BMU v lednem plezanju.

SKLEP 14/14-11-2013: Upravni odbor PZS soglaša s sklepom predsedstva, da se iz sredstev Planinskega sklada 2013, s postavke 
»sredstva za komisije brez lastnih prihodkov«, nameni 500 € za sofinanciranje pokritja dela stroškov priprave predloga idejne 
zasnove Slovenske turnokolesarske poti. 
Sklep je bil soglasno sprejet.

ZAPISNIK 18. SEJE UPRAVNEGA ODBORA PZS
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SKLEP 15/14-11-2013: Upravni odbor PZS soglaša s sklepom predsedstva, da se iz sredstev Planinskega sklada 2013, s postavke 
»sredstva za komisije brez lastnih prihodkov«, nameni 1.000 € za sofinanciranje organizacije tekmovanj državnega prvenstva v 
turnem smučanju v sezoni 2013/2014 in sofinanciranje organizacije tekem v lednem plezanju 2013/14. Sofinanciranje se izvede, 
če bodo tekme državnega prvenstva izvedene s sodelovanjem še vsaj ene druge planinske zveze (odprto državno prvenstvo).
Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP 16/14-11-2013: Upravni odbor PZS potrjuje, da se v okviru Planinskega sklada za leto 2013 prerazporedijo neporabljena 
sredstva z drugih postavk v višini 2.820 € na postavko Slovenski planinski muzej (priprava Študije izvedljivosti organiziranosti 
Slovenskega planinskega muzeja kot samostojnega javnega zavoda, ki jo bo UO PZS obravnaval na naslednji seji).
Sklep je bil soglasno sprejet.

AD. 10. Imenovanja in razrešitve
Slavica Tovšak je povedala, da umika predloge sklepov, ker je prišlo do nekaterih sprememb.

AD. 11. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora
Gregor Rupnik: je vprašal, kaj dogaja z vlogo društva Gora, Predmeja za pridobitev statusa planinske postojanke, ki so jo poslali na PZS 
v mesecu septembru. Predsednik PZS mu je odgovoril, da bo vprašanje posredovano na Gospodarsko komisijo, kje se je zadeva ustavila 
ter da se jo pripravi za naslednjo sejo UO PZS.

AD. 12. Razno
Generalni sekretar je predstavil stanje škodnih primerov za obdobje 2004 do 2011 pri zavarovalnici Tilia in stanje prijavljenih škod v 
letu 2012 in 2013 pri zavarovalnici Wiener Städtische. 
Anton Purg je dejal, da kot vemo lahko posamezniki kupijo članske znamkice tudi neposredno na PZS in si izberejo društvo, kjer bodo včlanjeni. 
Zagotovo je takšna možnost dobrodošla in prinaša kar nekaj prednosti. Po njihovem mnenju pa je nesprejemljiv način obračuna tako kupljenih 
znamkic. Član namreč ob včlanitvi plača celotni znesek članarine PZS, kar je logično in pravilno, planinsko društvo, ki ga je izbral član pa dobi še 
račun od PZS za prodane znamkice in sicer za znesek, ki se sicer odvede PZS in hkrati obvestilo o vračilo celotnega zneska plačane članarine. To 
pomeni, da so iste članske znamkice plačane hkrati dvakrat (v celotnem znesku s strani člana in v znesku, ki pripada PZS s strani društva). S tem na-
stane nelogična situacija in dodatni stroški za društvo zaradi plačilnega prometa. Društvo fizično tudi ni prejelo teh znamkic in se postavlja vprašanje 
utemeljenosti izdaje takšnega računa za blago, ki ga niso prejeli. Predlagal je, da PZS v primeru plačila članarine na PZS društvu, ki ga izbere član, 
pošlje račun za celotno vrednost plačane članarine, iz katerega bo razvidno, da je članarina že bila plačana (saj jo je dejansko član že plačal), hkrati pa 
izda dobropis društvu za znesek, ki pripada društvu. Znesek dobropisa se lahko obračuna pri oddaji obračunov za članarino ali pa nakaže društvu. 
Generalni sekretar je povedal, da vsako društvo s strani PZS dobi nakazano celotno vrednost članarine na račun, za vsakega člana, ki 
vplača članarino na PZS. Anton Purg je podal pripombo tudi na nedelovanje aplikacije Naveza. 
Danilo Škerbinek je dejal, da če želiš gradivo za sejo UO PZS res kvalitetno obravnavati, moraš imeti papir pred sabo. Meni, da ni možno 
pričakovati strokovne razprave, če imaš gradivo samo v elektronski verziji. Če član UO uporablja na seji svoj računalnik, naj bo na voljo 
vsaj solidna mizica, ki bo varna podlaga za drago orodje. Predsednik PZS je povedal, da je kot predsednik PZS član različnih organov in 
da v vseh organih prejema gradivo v e-obliki. Ob tem vprašanju je potrebno upoštevati tudi okoljevarstveni vidik in vidik racionalizacije 
poslovanja. Do naslednje seje UO PZS se bo ta predlog proučil.
Jurček Nowakk je predlagal, da bi se določeno gradivo za sejo UO PZS, predvsem predlogi pravnih aktov, pošiljalo v wordovi obliki. 
Prav tako pa se je glede prostorov pridružil Škerbinekovemu predlogu.
Zastavil je še vprašanji glede občinskih razpisov, kako naj MDO PD- ji na te razpise reagirajo, ter kako je z vpisom prostovoljnih ur.
Predsednik PZS: predlogi pravnih aktov se bodo pošiljali tudi v wordovi obliki, za prostor za seje UO PZS bodo prostori v skladu z 
možnostmi, saj smo racionalni in iščemo brezplačne prostore. Če je možnost, da se PZS prijavi s programom MDO PD na lokalnem 
nivoju, naj se to sporoči generalnemu sekretarju in bomo to prijavo posredovali. Generalni sekretar je pojasnil, da se sedaj rešuje status 
članov, ki delujejo za MDO PD. 
Matej Ogorevc: v soboto je Zbor MO, napovedana je zelo slaba sklepčnost, zato je prosil vse predsednike MDO PD, da pobarajo pla-
ninska društva in svoje PO MO-je.
Danilo Škerbinek je dejal, da je v odgovoru Petra Mikše, ki smo ga prejeli na začetku današnje seje UO PZS, potrjeno, da so šele leta 
1936 bili dani pravni pogoji za ustanovitev osrednjega društva. Takrat je SPD združevala že nekaj 10 podružnic. Nova podružnica, ki so 
ji bile dane možnosti za ustanovitev leta 1936, ni mogla nadaljevati kontinuitete SPD, ki je bilo ustanovljeno l. 1893, kot se še navaja!? Kar 
obravnavamo, je zelo odgovorna zadeva in se tiče vsega članstva PZS. Kot odborniki PZS smo se do svoje organizacije dolžni obnašati 
odgovorno in spoštljivo ter v interesu članstva in javnosti zagotavljati pravilne zgodovinske podatke. Še enkrat predlaga, da se poišče še 
tolmačenje pooblaščene pravne stroke glede navedb o osrednjem društvu SPD in da PZS ugotovitve objav.
Manja Rajh je bila mnenja, da je to potrebno razčistiti že zaradi PZS, interes vodstva PZS mora biti, da se zadevi enkrat pride do dna.
Predsednik je zaradi pozne ure in ker tema ni bila predvidena za obravnavo, zaključil razpravo z izjavo, da je to problematika, ki je nere-
šena že več kot 60 let in če bi bila enostavno rešljiva, bi jo verjetno rešilo že katero izmed preteklih vodstev PZS. 

Naslednja seja UO PZS bo 16. 1. 2014. Seja je bila končana ob 21. uri.

Zapisala:
Mija Damjan-Stegu, vodja pisarne PZS

Matej Planko,          Bojan Rotovnik,
generalni sekretar PZS        predsednik PZS
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Številka: 132  / 2014
Datum: 16. 1. 2014

Z A P I S N I K
19. seje Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije, ki je bila v četrtek, 16. januarja 2014, ob 16.30, v sejni sobi v Hali Tivoli, 
Celovška 25, Ljubljana.

Prisotni so bili:
Predsednik PZS: Bojan Rotovnik.
Podpredsedniki PZS: Miro Eržen, Borut Peršolja in Tone Jesenko.
Voljeni člani UO PZS: Danilo Škerbinek, Mirko Tovšak in Uroš Vidovič.
Predsedniki MDO PD: Bojan Gorjup (namestnik predsednika MDO PD Zasavja), Drago Horjak (MDO PD Koroške), France Benedik 
(MDO PD Gorenjske), Gregor Rupnik (MDO PD Posočja), Jurček Nowakk (MDO PD Kamniško Bistriškega območja), Manja Rajh 
(Savinjski MDO PD), Alenka Zega (namestnica predsednice MDO PD Ljubljane), Miro Mlinar (MDO PD Notranjske), Marko Vidmar 
(MDO Primorsko-Notranjskih PD) in Rudolf E. Skobe (MDO PD Dolenjske in Bele krajine).
Načelniki (oz. namestniki) komisij PZS z zborom dejavnosti: Aleš Pirc (Komisija za športno plezanje), Matej Ogorevc (Mladinska 
komisija) in Miha Habjan (Komisija za alpinizem).
Načelniki komisij, ki nimajo zborov: Jože Rovan (Komisija za turno kolesarstvo).
Vodje odborov: Jože Melanšek (Odbor za priznanja in vodja Komisije za pripravo volitev PZS 2014), Milena Brešan (Odbor za članstvo).
Strokovna služba: Matej Planko (generalni sekretar), Mija Damjan – Stegu (vodja pisarne) in Zdenka Mihelič (predstavnica PZS za 
odnose z javnostmi).
Opravičeno odsotni:
Slavica Tovšak (podpredsednica PZS), Franc Gričar (Vodniška komisija) in Irena Mrak (Komisija za varstvo gorske narave), Anton 
Purg (MDO PD Podravja), Marinka Koželj Stepic (MDO PD Ljubljane), Borut Vukovič (MDO PD Zasavja) in Andrej Brvar (Nadzorni 
odbor PZS).
 
Pred začetkom seje je Jože Rovan, načelnik Komisije za turno kolesarstvo PZS in član Delovne skupine za kataster in številčenje planinskih 
poti, članom UO PZS prvič predstavil Slovensko turnokolesarsko pot (kot transverzalo, ki bo krožna pot po praktično celi Sloveniji) in 
stanje katastra planinskih poti.

Skladno s poslovnikom je predsednik PZS Bojan Rotovnik predstavil seznam vabljenih na sejo in povedal, kdo je svojo udeležbo opravičil.
Prisotnih je bilo 20 od 26 članov UO PZS, tako da je bila sklepčnost 76,92 %.

Predlog dnevnega reda:
1. Pregled zapisnika 18. seje upravnega odbora – 14. 11. 2013 (Matej Planko)
2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS in vmesno poročilo komisije za pripravo volitev (Matej Planko in 
Jože Melanšek)
3. Informacija o rezultatih spletne ankete PD (Bojan Rotovnik in Matej Planko)
4. Soglasje k imenovanju selektorjev mladinske in članske reprezentance v športnem plezanju (Aleš Pirc)
5. Podrobni finančni načrt 2014 (Matej Planko, Urša Mali)
6. Status Slovenskega planinskega muzeja (Miro Eržen)
7. Določitev območji delovanja MDO PD (Slavica Tovšak)
8. Planinsko gospodarstvo (Aleš Glavnik in Klemen Petek):

a. potrditev prenosa 9/10 nepremičnin za dve planinski koči – Vojkova koča na Nanos in Dom Zorka Jelinčiča na Črni prsti 
b. vpis nove planinske koče v register planinskih koč 
c. podelitev certifikatov Okolju prijazna planinska koča in Družinam prijazna planinska koča

9. Soglasje k pravilniku MK PZS (Matej Ogorevc)
10. Ažuriranje stanja nepremičnin v poslovnih knjigah PZS (Matej Planko)
11. Planinski sklad (Matej Planko in načelniki komisij)
12. Informacija o tehnični napaki v Pravilniku o priznanjih PZS (Jože Melanšek)
13. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora (Bojan Rotovnik, Matej Planko).
14. Razno.

Manja Rajh je podala predlog za umik 5. točke dnevnega reda: Predlog finančnega načrta za leto 2014 z naslednjo obrazložitvijo: »To je 
najpomembnejša točka dnevnega reda, za katero moramo imeti dovolj časa za pregled in pripravo vprašanj.« Gregor Rupnik je povedal, da 
je bilo premalo časa za pregled in razpravo na seji MDO PD. Drago Horjak se je pridružil predlogu umika 5. točke. Marko Vidmar pravi, 
da je to kršitev 7. člena Poslovnika o delu UO PZS, umiku te točke se pridružujejo tudi Danilo Škerbinek, Mirko Tovšak in Miro Mlinar.

Predsednik PZS se je opravičil za pozno pošiljanje gradiva in obrazložil, kakšne so bile težave pri oblikovanju gradiva. Bilo pa je že nekaj 
razprav o okvirnem finančnem načrtu 2014, na katerega pa ni bilo pripomb.

Predlog dnevnega reda:
1. Pregled zapisnika 18. seje upravnega odbora – 14. 11. 2013 (Matej Planko)
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2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS in vmesno poročilo komisije za pripravo volitev (Matej Planko in 
Jože Melanšek)
3. Informacija o rezultatih spletne ankete PD (Bojan Rotovnik in Matej Planko)
4. Soglasje k imenovanju selektorjev mladinske in članske reprezentance v športnem plezanju (Aleš Pirc)
5. Status Slovenskega planinskega muzeja (Miro Eržen)
6. Določitev območji delovanja MDO PD (Slavica Tovšak)
7. Planinsko gospodarstvo (Aleš Glavnik in Klemen Petek):

a. potrditev prenosa 9/10 nepremičnin za dve planinski koči – Vojkova koča na Nanos in Dom Zorka Jelinčiča na Črni prsti 
b. vpis nove planinske koče v register planinskih koč 
c. podelitev certifikatov Okolju prijazna planinska koča in Družinam prijazna planinska koča

8. Soglasje k pravilniku MK PZS (Matej Ogorevc)
9. Ažuriranje stanja nepremičnin v poslovnih knjigah PZS (Matej Planko)
10. Planinski sklad (Matej Planko in načelniki komisij)
11. Informacija o tehnični napaki v Pravilniku o priznanjih PZS (Jože Melanšek)
12. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora (Bojan Rotovnik, Matej Planko).
13. Razno.

Predsednik PZS je v glasovanje podal:

SKLEP 1/16-01-2014: Upravni odbor PZS potrjuje umik 5. točke z dnevnega reda 19. seje UO PZS.
Sklep je bil sprejet z 12 glasovi za (Bojan Gorjup, Jurček Nowakk, Drago Horjak, Uroš Vidovič, Miha Habjan, Manja Rajh, Tovšak Mirko, 
Danilo Škerbinek, Aleš Pirc, Miro Mlinar, Marko Vidmar in Gregor Rupnik).

SKLEP 2/16-01-2014: Upravni odbor PZS potrjuje predlagani dnevni red 19. seje UO PZS brez 5. točke, ki je bila umaknjena.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Predsednik PZS je pozval člane UO PZS, da se prijavijo za razpravo pod točko 12. (Vprašanja in pobude članic in članov upravnega 
odbora). Prijavili so se:
Rudi Skobe: pravilnik MDO PD,
Jurček Nowakk: papirnati del gradiva UO PZS in lista prisotnosti,
Drago Horjak: KŠP PZS,
Danilo Škerbinek: PZS člani in članstvo,
Marko Vidmar: 16. člen Statuta PZS, pošiljanje gradiv z vabili,
Mirko Eržen: KŠP PZS.

Pod točko 13. (Razno) sta se prijavila:
Jurček Nowakk: poročilo in plan o delu MDO PD, prostovoljne ure,
Bojan Rotovnik: priznanja PZS.

AD. 1. Pregled zapisnika 18. seje upravnega odbora – 14. 11. 2013
Generalni sekretar PZS je povedal, da sta pripombe na zapisnik v pisni obliki podala Gregor Rupnik in Danilo Škerbinek, ki pa so že 
upoštevane v zapisniku, ki je gradivo za to sejo.
Sklepi so izvedeni skoraj v celoti, razen sklepa 8/14-11-2013 (Upravni odbor PZS na predlog Odbora za članstvo PZS potrjuje Program 
uvajanja novih društev in izdelavo spletnega priročnika), ki je samo delno, saj spletni priročnik še ni izdelan.
Danilo Škerbinek je razpravljal, da se pri posameznih podanih predlogih na koncu ne zavzame stališče in sprejme sklepa. Predlaga, da 
se to začne prakticirati. Izpostavil je na pretekli seji podani predlog, da bi naj UO PZS društva v PZS sprejemal večkrat in ne samo en-
krat letno, saj bi kandidatu za novo PD oz. novega člana PZS dali s tem pobudo za nadaljnje aktivnosti. Predlaga, da PZS svoje ravnanje 
spremeni. Predsednik mu je odgovoril, da je določilo o sprejemanju društev v PZS samo enkrat letno zapisano v Statutu PZS in da bi za 
izvedbo tega predloga morali prvo spremeniti statut.

SKLEP 3/16-01-2014: Upravni odbor PZS potrjuje zapisnik 18. seje upravnega odbora, ki je bila 14. 11. 2013.
Sklep je bil soglasno sprejet.

AD. 2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS
Generalni sekretar PZS je predstavil glavne aktivnosti, ki so potekale od pretekle seje UO PZS:
•	 V Kranju smo uspešno organizirali tekmo za svetovni pokal v težavnostnem plezanju, pred samo tekmo pa imeli dobro obiskano 

novinarsko konferenco.
•	 Skupaj s PD Kranj smo organizirali Plezalne dneva Kranja, na katerih smo dobili državne prvake v športnem plezanju.
•	 Soorganizirali smo 9. strokovni posvet Gore in varnost na Igu. 
•	 Udeležili smo se II. mednarodnega simpozija v Bosni in Hercegovini na temo planinskih poti in planinskega gospodarstva.
•	 Predstavili smo se na 29. knjižnem sejmu v Ljubljani.
•	 Organizirali smo Zbor mladinskih odsekov in Zbor vodnikov PZS.
•	 Turni kolesarji so organizirali tradicionalno jesensko turo. 
•	 Podpisali smo dogovor o sodelovanju s Policijo.
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•	 Najvišje priznanje za prostovoljstvo je na naš predlog dobil predsednik OPD Koper Aldo Zubin.
•	 Soorganizirali smo slovesnost ob diamantnem jubileju prvega vzpona na Mt. Everest.
•	 Imeli smo delovno srečanje s predstavniki Planinske zveze Nepala.
•	 V Kopru smo skupaj z OPD Koper organizirali svečano podelitev najvišjih priznanj PZS za leto 2013.
•	 Ob letošnjem mednarodnem dnevu gora smo pripravili svojo poslanico.
•	 Skupaj s TNP in CIPRO Slovenija smo pred novim letom poslali poziv k neuporabi pirotehničnih sredstev.
•	 Mladinska komisija je skupaj s PD Dobrovlje Braslovče izvedla Državno tekmovanje Mladina in gore. 
•	 Naši tekmovalci iz reprezentanc za tekmovalno ledno plezanje in tekmovalno turno smučanje redno tekmujejo in dosegajo vidne 

rezultate.
•	 Izdali smo novo knjigo Vladimirja Habjana Živeti z gorami.
•	 V planinski trgovini smo imeli prednovoletno akcijo.
•	 Podprli smo izdajo knjige Zgodovina slovenskega alpinizma avtorjev Petra Mikše in Urbana Goloba. 

Najave:
•	 Zimski posveti za planinska društva

28. 1. 2014 – Maribor,
30. 1. 2014 – Trzin,
4. 2. 2014 – Postojna,
6. 2. 2014 – Laško.

•	 3. konferenca planinskega gospodarstva bo na Gospodarskem razstavišči v Ljubljani 1. 2. 2014.

Jože Melanšek, vodja Komisije za pripravo volitev PZS 2014, je podal poročilo o izvedenih aktivnostih komisije od imenovanja. Namen 
te 2. informacije je bil seznaniti člane UO PZS in vse prisotne, da se je kandidacijski postopek za predsednika in podpredsednike PZS 
zaključil 23. decembra 2013. Tako je bil zadnji dan za prejem priporočene pošte na PZS 24. 12. 2013. 2. januarja 2014 je imela komisija 
2. redno sejo. Dogovorili so se, da za dosledno in boljše delo komisije sprejmejo »protokol« - sklep, kako bodo delovali in kaj upoštevali. 
Celotno delo je potekalo skladno s sklepi 2. seje komisije, z aktivnostmi po 2. seji, s sodelovanjem vseh članov komisije (tel. razgovori, 
E-pošta – pregled osnutkov gradiv). Kandidatu za predsednika PZS je bil 6. 1. 2014 poslan uradni dopis za dopolnitev vloge in za Pro-
gramske smernice PZS 2014–2018, kandidat je odgovoril v roku, dne 13. 1. 2014; kandidat za predsednika je izbral predlog za 3 kandidate 
za podpredsednike PZS (Miro Eržen, PD Dovje Mojstrana, Tone Jesenko, PD Brežice, Roman Ponebšek, PD Litija) ter obvezo, da bo do 
skrajnega roka (24. 2. 2014) za dopolnitev kandidatur, poslal vsa potrebna dokazila.
Vodja komisije za pripravo volitev je pozval vse predsednike MDO PD, da prenesejo na PD sporočilo, da kandidacijski postopki, v 
skladu z razpisom, še tečejo do 10. februarja 2014 za ostale organe PZS. Paziti je potrebno na roke in pravilno naslovitev na kuvertah: 
NE ODPIRAJ – volitve PZS!

Danilo Škerbinek je opozoril, da manjka poročilo o posvetu Gore in varnost, zanima ga s čim bo posvet pripomogel k večji varnosti 
v gorah, prav tako pogreša poročilo o nesrečah naših članih v gorah v preteklem letu, saj se iz teh spoznanj da največ naučiti. Prav tako 
je potrebno v poročilih o nesrečah dodati podatek, ali je ponesrečeni član PZS ali ne. Za naše člane bi bilo potrebno organizirati vikend 
tečaje za varno hojo v gorah, ki so specializirani (npr. hoja poleti in pozimi, hoja s krpljami …) in s tem prispevati, da bi bilo nesreč manj. 
Predlaga, da se o tem podvzame potrebne aktivnosti.
Nadalje je vprašal, ali je PZS še del civilne družbe, ko odločamo o kadrovanju in volitvah odbornikov , saj je med njimi vse več profesi-
onalnih vladnih funkcionarjev, ne smemo dovoliti, da je PZS deležna vse večjega populizma, in podal še vprašanja: ali PZS ni več član 
TNP, in ali si nismo zadali nalogo, da bomo recenzirali obstoječi Častni kodeks slovenskih planincev.
Predsednik PZS je odgovoril, da so vsa gradiva s posvetov, delavnic objavljena na spletni strani PZS, teme na posvetih pa skupaj določita 
GRZS in PZS, in je predlagal, da pisno posreduje svoje predloge Odboru Gore in varnost. Predsednik PZS je razpravljavca pozval, da 
svoje trditve o kadrovanju podkrepi z argumenti in ker odgovora ni prejel, tudi ni mogel podati pojasnila.

Ad. 3. Informacija o rezultatih spletne ankete PD
Predsednik PZS je predstavil rezultate spletne ankete za planinska društva, ki je bila izvedena oktobra in novembra 2013. Spletno an-
keto je izpolnilo 187 društev od 278, to je prva spletna anketa članov PZS, prednosti ankete je neposreden prenos v podatkovno zbirko, 
potrditev oddaje ter enostavna obdelava podatkov. Spraševali smo o aktivnostih v PD, o usposabljanjih v PD, kakšne odseke in skupine 
imajo v PD, kako sodelujejo z lokalno skupnostjo, z vrtci in šolami, kako se povezujejo z drugimi društvi doma in v tujini, koliko jih ima 
el. naslov, spletno stran, društveno pisarno, telefon …
Vsi podatki po MDO PD-jih bodo poslani predsednikom MDO PD.
Danilo Škerbinek je predlagal, da je potrebno objaviti te podatke v posebni publikaciji in poudariti, kaj s planinsko dejavnostjo pri-
spevamo v slovenskem prostoru na področju športa. Opozoril je, da je UO PZS takšno zanimivo anketo izvedel ter rezultate objavil v 
Obvestilih PZS leta 2006. Rezultate bi veljalo primerjati.
Jurček Nowakk je predlagal, da bi se podatki za Planinski kažipot podali posebej.

Ad. 4. Soglasje k imenovanju selektorjev mladinske in članske reprezentance v športnem plezanju
Na podlagi pravilnika KŠP PSZ je bil objavljen razpis za selektorja mladinske in članske reprezentance v športnem plezanju. 
Aleš Pirc je povedal, da imata predlagana selektorja velike izkušnje na področju športnega plezanje in da jima strokovnosti ni za oporekati 
ter da bosta svoje programe izpeljala korektno. 
Roman Krajnik se zadnja leta profesionalno ukvarja s športnim plezanjem in kot trener beleži velike uspehe. Bil je tudi trener mladinske 
reprezentance, zadnja 4 leta pa je bil prvi glavni trener članske reprezentance pod vodstvom prejšnjega selektorja Simona Margona. Je 
tudi trener naše najboljše športne plezalke Mine Markovič.
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Anže Štremfelj pleza od mladih nog, športno plezanje je treniral tudi sam, sedaj pa trenira druge; v mladinski reprezentanci je bil zadnjih 
5 let trener, je tudi trener ene izmed naših najuspešnejših športnih plezalk Maje Vidmar.
SKLEP 4/16-01-2014: Upravni odbor PZS podaja soglasje k imenovanju Romana Krajnika (Plezalni klub Škofja Loka) za selektorja 
članske reprezentance v športnem plezanju za obdobje 2014–2017. 
Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP 5/16-01-2014: Upravni odbor PZS podaja soglasje k imenovanju Anžeta Štremflja (PD Kranj) za selektorja mladinske 
reprezentance v športnem plezanju za obdobje 2014–2017. 
Sklep je bil soglasno sprejet.

Oba nova selektorja sta po sprejetju sklepov s predsednikom PZS podpisala selektorski pogodbi.

Ad. 5. Status Slovenskega planinskega muzeja
Miro Eržen je v dodatnih pojasnilih k gradivu, ki so ga prejeli člani UO posebej izpostavil prizadevanja Slovenskega planinskega muzeja 
za pridobitev statusa nacionalnega muzeja, saj le-ta s poslanstvom in vizijo, predvsem pa z dosedanjo dejavnostjo, bistveno presega lo-
kalne okvire delovanja muzeja, v katerega je sedaj vključen kot del notranje organizacijske enote Kranjska Gora. Iz Študije izvedljivosti 
samostojnega statusa Slovenskega planinskega muzeja je razvidno, da v je okviru postopka spremembe statusa prvi korak vzpostavitev 
SPM kot notranje organizacijske enote nadrejenega muzeja. To v tem trenutku ne pomeni vzpostavitve samostojnega statusa, finančno 
pa za PZS pomeni nadaljnje financiranje v okviru obstoječe Pogodbe o sofinanciranju delovanja SPM, sklenjenega z občino Kranjska 
Gora za obdobje 2010–2014.
V odgovorih na vprašanja članov UO PZS je Eržen pojasnil, da je vse muzejsko gradivo, ki je bilo posredovano Slovenskemu planinske-
mu muzeju (vključno s knjižnico), vpisano v inventarnih knjigah Slovenskega planinskega muzeja, tako da ne vidimo problemov glede 
razmejitve lastništva ob eventualni spremembi statusa. V smislu finančne obremenitve PZS se s sprejetjem predlaganih sklepov le-ta 
ne spreminja oziroma ostaja v okviru določil v veljavni pogodbi. Opozoril je, da je zaradi splošne finančne situacije, ki ima za posledico 
nespoštovanje pogodbe o sofinanciranju delovanja Slovenskega planinskega muzeja s strani pogodbenih partnerjev (TNP), tudi interes 
občine Kranjska Gora, da SPM s pridobitvijo statusa muzeja nacionalnega pomena, dolgoročno uredimo stabilno sofinanciranje delo-
vanja muzeja tudi z ministrstvom za kulturo.
V razpravi so sodelovali Danilo Škerbinek, Drago Horjak in Miro Mlinar.
Po razpravi je predsednik PZS v glasovanje podal: 

SKLEP 6/16-01-2014: Upravni odbor PZS soglaša s predlogom preoblikovanja Slovenskega planinskega muzeja v samostojno no-
tranjo organizacijsko enoto nadrejenega muzeja na način, ki mu bo omogočila finančno in programsko transparentnost delovanja 
ter zagotavljala njegovo prepoznavnost in mu omogočila nadaljnji razvoj.

SKLEP 7/16-01-2014: Upravni odbor PZS pooblašča predsedstvo PZS, da v okviru Poslovnega odbora Slovenskega planinskega 
muzeja ali v neposrednih razgovorih z Ministrstvom za kulturi in ustanovitelji nadrejenega muzeja, izvaja vse aktivnosti za do-
seganje zgoraj navedenega cilja ter v okviru finančno sprejemljivih možnosti PZS zagotavlja ustrezno sofinanciranje delovanja 
Slovenskega planinskega muzeja.
Sklepa sta soglasno sprejeta.

Ad. 6. Določitev območji delovanja MDO PD
Skladno z dogovorom na srečanju vodstva PZS s predsedniki MDO PD in razprave na pretekli seji UO PZS je bil predstavljen predlog 
razdelitve območij delovanja MDO PD-jev glede na občine. Za vsa mejna območja so se predsedniki MDO PD-jev samostojno dogovorili 
za razdelitev občin v MDO PD-je, tako da je za vse občine določeno, v kateri MDO PD spadajo. 
Rudi Skobe je vprašal, ali bo sklep dokončen, ali ga bo možno kaj spremeniti, ker je PD Kočevje podalo predlog za prestavitev iz MDO 
PD Ljubljane v MDO PD Dolenjske in Bele krajine.
Predsednik PZS je povedal, da sklepe potrjuje in dopolnjuje oz. razveljavlja Upravni odbor PZS. Predsednike MDO PD je prosil, da v 
pravilnike MDO PD vnesejo tudi občine, ki spadajo v določeno območje.

SKLEP 8/16-01-2014: Upravni odbor PZS potrjuje seznam razdelitve območij delovanja MDO PD po občinah, kot je bilo predla-
gano z gradivom.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 7. 
a. Potrditev prenosa 9/10 nepremičnin za dve planinski koči – Vojkova koča na Nanos in Dom Zorka Jelinčiča na Črni prsti 
Klemen Petek je podal kratko obrazložitev, to sta zadnja prenosa za uresničitev lastništva planinskih koč po sklepu Skupščine PZS iz 
leta 1999.
Ker ni bilo razprave, je bil v glasovanje podan:

SKLEP 9/16-01-2014: Upravni odbor PZS na prošnjo PD Podbrdo in na podlagi sklepa Skupščine PZS iz leta 1999, ter s soglasjem 
Gospodarske komisije PZS potrjuje, da se s PD Podbrdo podpiše pogodba o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim v 
razmerju 9/10 PD Podbrdo in 1/10 PZS za Dom Zorka Jelinčiča na Črni prsti in parcelo (k.o. Stržišče, parc. št. 644/21), na kateri 
dom stoji.
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SKLEP 10/16-01-2014: Upravni odbor PZS na prošnjo PD Postojna in na podlagi sklepa Skupščine PZS iz leta 1999, ter s soglasjem 
Gospodarske komisije PZS potrjuje, da se s PD Postojna podpiše pogodba o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim v 
razmerju 9/10 PD Postojna in 1/10 PZS za Vojkovo kočo na Nanosu in pripadajoče parcele (k.o. Nanos, parc. št. 213/191, 213/192, 
213/193, 213/194, 213/195, 213/760, 213/762 ).
Sklepa sta bila soglasno sprejeta.

b. Vpis nove planinske koče v register planinskih koč 
Soglasje k temu sta podala MDO Posočja in PD Ajdovščina.

SKLEP 11/16-01-2014: Upravni odbor PZS na predlog Gospodarske komisije PZS in s soglasjem MDO ŠD Posočja ter PD Ajdo-
vščina potrjuje, da se v seznam planinskih koč PZS III. kategorije vpiše: Planinska koča v Tihi dolini, 925 m. Koča je v lasti Društva 
za ohranjanje naravne in kulturne dediščine Gora (matična št. 5937337000). 
Sklep je bil soglasno sprejet.

c. podelitev certifikatov Okolju prijazna planinska koča in Družinam prijazna planinska koča

SKLEP 12/16-01-2014: Upravni odbor PZS na predlog Gospodarske komisije PZS podeljuje certifikate »Okolju prijazna planinska 
koča« za obdobje januar 2014–januar 2018 kočam:
•	 Koča na Planini pri Jezeru – PD Integral,
•	 Planinski dom na Zelenici – PD Tržič,
•	 Domžalski dom na Mali planini – PD Domžale,
•	 Poštarski dom na Vršiču – PD PT Ljubljana,
•	 Valvasorjev dom pod Stolom – PD Radovljica.

Sklep je bil soglasno sprejet.

Danilo Škerbinek je pohvalil opravljen projekt za spodbujanje družinskega gorništva in predlagal, da s podatki o teh kočah pripravimo 
vodič ter priložil vzorec takega iz tujine .
Klemen Petek je odgovoril, da bo to v brošuri Družinam prijazna planinska koča in predstavil brošuro, v kateri so predstavljene vse 
koče, ki so prejele certifikat Okolju prijazna planinska koča.

SKLEP 13/16-01-2014: Upravni odbor PZS na predlog Gospodarske komisije PZS podeljuje certifikat »Družinam prijazna pla-
ninska koča« za obdobje januar 2014–januar 2018 kočam:
•	 Dom na Menini planini – PD Gornji Grad,
•	 Koča na Blegošu – PD Škofja Loka,
•	 Koča na Planini Razor – PD Tolmin,
•	 Koča pri Jelenovem studencu – PD Kočevje,
•	 Domžalski dom na Mali planini – PD Domžale,
•	 Valvasorjev dom pod Stolom – PD Radovljica,
•	 Planinski dom pri Krnskih jezerih – PD Nova Gorica,
•	 Kosijev dom na Vogarju – PD Železničar Ljubljana,
•	 Dom dr. Klementa Juga v Lepeni – PD Nova Gorica,
•	 Planinski dom na Zelenici – PD Tržič,
•	 Koča na Planini pri Jezeru – PD Integral,
•	 Koča na Gozdu – PD Kranjska Gora.

Sklep je bil soglasno sprejet.

Certifikati se bodo prejemnikom predvidoma podelili na 3. konferenci planinskega gospodarstva, ki bo 1. 2. 2014 na Gospodarskem 
razstavišču v Ljubljani v sklopu sejma Alpe Adria.

Ad. 8. Soglasje k Pravilniku MK PZS
Na Zboru mladinskih odsekov je bil sprejet Pravilnik MK, kateremu mora pred začetkom veljavnosti skladno z 32. členom Statuta PZS 
soglasje podati UO PZS. 
Matej Ogorevc je podal kratko obrazložitev nastajanja prenovljenega pravilnika.
Rudi Skobe je opozoril na nekaj neskladij, ki so v neskladju s Statutom PZS in drugimi pravilniki, ki zadevajo Mladinsko komisijo PZS. 
V 4. členu bi kazalo zamenjati vrstni red zadnjih alinej. Tretja alineja 7. člena je nesprejemljiva, saj nihče ne more s pravilnikom ene od 
komisij PZS nalagati PD-ju notranjo organiziranost, zato naj se besedno zvezo »mora biti« zamenja z besedama »je praviloma«. V 3. 
odstavku 17. člena, kjer je govora o odborih, je potrebno na koncu stavka zapisati še: » ki ga mora nato potrditi še MDO PD.«, da bo to 
usklajeno z že potrjenim vzorčnim pravilnikom za MDO PD-je, hkrati pa bo to jasno tudi odborom MO. V 6. odstavku 18. člena ohra-
nimo enoten standard, torej prisotnih najmanj ena tretjina predstavnikov MO in ne zgolj ena četrtina.
Danilo Škerbinek: 12. člen 3. alineja, zamenjati besedno zvezo, da skrbijo za ugled in so vzor drugim mladim obiskovalcem. 
Borut Peršolja je povedal, da je sodeloval v javni razpravi, zato ga je zanimalo, če je bila narejena predhodna analiza, ki bi pokazala, kako 
ustroj in besedilo pravilnika vpliva na kakovost delovanja mladih v PZS. Iz uvodne predstavitve ni bilo jasno, kaj je pravzaprav novega v 
novem pravilniku, zato ga je zanimalo, če se lahko še enkrat izpostavijo najpomembnejše novosti, ki jih prinaša domnevno novi Pravilnik 
MK PZS. Zanima ga, kako bo MK na podlagi predloženega besedila pravilnika skrbela za neorganizirane mlade oz. tiste, ki hodijo v 
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gore, pa niso člani MO ali PD (družinsko gorništvo). Zanimalo ga je tudi, kako se uresničujeta dve programski vodili, ki sta bili pred leti 
sprejeti na Skupščini PZS: delo mladih in delo z mladimi. Spraševal je, kako se ti dve vodili poznata, čutita v besedilu pravilnika. Nadalje 
je spraševal, kako poteka delo dveh ločenih odborov, pri čemer je en odgovoren za Planinsko šolo, drugi za programa Ciciban planinec 
in Mladi planinec. To, da tisti, ki izvajajo te programe – torej mentorji planinskih skupin – nimajo neposrednih informacij, je strokovno 
slabo in nesprejemljivo. Ob tem je spraševal MK, kaj je v letu 2013 izvedla v okviru razvoja programov Ciciban planinec in Mladi planinec. 
Koliko znakov je bilo podeljenih lani, predlani in v primerjavi z leti pred prenovo obeh programov? V povezavi s podatki iz ankete, ki jih 
je predstavil predsednik PZS, ga je zanimalo, koliko registriranih mentorjev planinskih skupin trenutno dejansko deluje v vrtcih in šolah. 
Iz pravilnika tudi ni razbral, kakšna je vizija sodelovanja MK PZS z vrtci in šolami. Za konec pa je vprašal, kakšen je namen podeljevanja 
priznanja Mladina in gore. Kdo so bili dobitniki v zadnjih letih in kakšno je sporočilo javnosti ob dobitnikih najvišjega priznanja? 
V razpravi je sodeloval tudi Gregor Rupnik. 
Matej Ogorevc je povedal, da bodo pripombe na komisiji proučili. Po razpravi je predsednik PZS v glasovanje podal:

SKLEP 14/16-01-2014: Upravni odbor PZS na podlagi 32. člena Statuta PZS daje soglasje k Pravilniku Mladinske komisije PZS.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 9. Ažuriranje stanja nepremičnin v poslovnih knjigah PZS
Generalni sekretar Matej Planko je predstavil opravljene aktivnosti na področju ažuriranja seznama nepremičnim PZS. Na podlagi sklepa 
17/04-04-2013 15. seje UO PZS, ki je bila 4. 4. 2013 je pripravljen seznam nepremičnin PZS za register nepremičnin. Zaradi dolgotrajnih 
postopkov so določeni postopki še v teku, še na tej seji so se potrdili zadnji sklepi za prenos 90 % lastništva planinskih koč na planinska 
društva. Zaradi navedenega se je odločil, da bodo na tej seji predstavljeni zbrani podatki in dali bomo možnost vsem, da posredujemo 
morebitne pripombe. Do naslednje seje UO PZS pa bomo pripravili končni seznam nepremični PZS z vrednostmi v skladu s sprejetimi 
izhodišči za vpis v poslovne knjige PZS. 

Ad. 10. Planinski sklad
Točka je bila zaradi nesprejetja finančnega načrta 2014 umaknjena z dnevnega reda.

Ad. 11. Informacija o tehnični napaki v Pravilniku o priznanjih PZS 
Jože Melanšek je povedal, da je bila osnova za obravnavo postavljeno vprašanje na 18. seji UO PZS s strani Jurčka Nowakka.
Ugotovljeno je bilo, da je bil Častni znak PZS prvič vključen v spremembe Pravilnika leta 2005, vendar v obliki medalje ni bil nikoli 
realiziran – izdelan in podeljen. Dejstvo pa je, da vse od začetka tega mandata 2010–2014, ko smo redno sporočali v letnih poročilih, da 
nam PD, MDO PD, komisije PZS podajo predloge, le-ti niso podali nobenega predloga in nobenega vprašanja v tej zadevi. Niti v fazi 
sprejemanja novega Statuta PZS in kasneje Pravilnika o priznanjih PZS, ko smo imeli obravnavo Osnutka Pravilnika z načelniki komisij, 
predsedniki MDO PD in UO PZS. Da ne bi takoj pristopili k spremembam Pravilnika o priznanjih PZS, je Melanšek predlagal, da po 
enem letu uveljavljanja proučimo to področje in eventualne druge nejasnosti v pravilniku.
Jurček Nowakk je vprašal, kakšen pravilnik je sedaj sprejet, ker ga on ni videl, in kaj je od njegovih pripomb upoštevano. Kot član UO 
PZS bi ga moral dobiti, da bi videl, kaj je bilo upoštevano.
Jože Melanšek je odgovoril, da je bil pravilnik objavljen v Obvestilih PZS 4/2013, ki so uradno glasilo PZS, ter objavljeno pa je bilo tudi 
na spletni strani PZS

SKLEP 15/16-01-2014: Upravni odbor PZS soglaša, da se po enem letu veljavnosti Pravilnika o priznanjih PZS opravi analiza in 
se po potrebi pripravijo predlogi sprememb pravilnika. 
Sklep je bil sprejet z 1 glasom proti (Jurček Nowakk).

AD. 12. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora
Rudi Skobe je umaknil vprašanje.
Jurček Nowakk je vprašal, zakaj se ne pošilja gradiva za sejo UO PZS v papirni obliki, kot je bilo dogovorjeno na zadnji seji UO PZS. Ker 
on ni dolžan financirati tiskanja gradiva iz svojega žepa, ampak bi to morala narediti PZS. Prav tako pa želi dobiti gradivo v word obliki.
Predsednik PZS obljubil, da se bodo v wordu pošiljali pravni akti. Vsi člani UO PZS težimo k racionalizaciji dela PZS. KVGN PZS je 
sprejela predlog, da bi naj poslovanje PZS v kar največji možni meri potekalo brezpapirno oz. v elektronski obliki. Vse mednarodne 
organizacije, v katere je vključena PZS, pošiljajo gradivo v elektronski pošti, prav tako organizacije v Sloveniji in to je danes običajna 
oblika poslovanja organizacij. 

Miro Eržen je dejal, da od lanske jeseni prihajajo pripombami na delo v KŠP PZS. Pričakoval je, da se bodo očitki rešili znotraj komisi-
je. Komisija naj te očitke analizira, naredi celovito poročilo o svojem delovanju in jih argumentirano zavrže oz. se interno pogovori in 
sprejme zavezujoče sklepe.
Drago Horjak je povedal, da so se znotraj KŠP pojavila določena trenja, gre za korektnost sojenja na športnih tekmovanjih, izbiro se-
lektorjev, neodzivnost do problemov, ki so bili poslani tudi načelniku, odziva pa ni bilo. Meni, da bi se to moralo reševati znotraj KŠP. 
Na tekmi, ko je prisoten Tomo Česen, je vse tako kor mora biti, na vse ostale tekme pa je veliko pripomb. Zato predlaga, da se to stanje 
v KŠP prouči in poda poročilo.
Predsednik PZS je povedal, da se je predsedstvo seznanilo s širšo tematiko KŠP in so se sprejeli določeni sklepi in priporočila, ki morajo 
biti realizirani do konca januarja.
Aleš Pirc je pojasnil, kako je postal Borut Kavzar načelnik KŠP PZS leta 2009. Načelnik je bil hkrati tudi selektor, kar pomeni, da je 
v lahko odločal sam o dodeljevanju in porabi denarja, v letu 2012 je prekoračil proračunska sredstva. Člani KŠP PZS o v določenem 
trenutku zahtevali odstop načelnika in selektorja, vendar odstop ni bil izveden. Dve izmed članic KŠP PZS sta bili tudi sodnici in iz tega 
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izhaja vse to maščevanje Pavla Škofica na sodniški zbor. V lanskem letu je bila zaradi takega stanja v aprilu na Zboru načelnikov podana 
razrešnica oz. izglasovana nezaupnica takratnemu načelniku Borutu Kavzarju oz. celotni KŠP PZS, na podlagi tega pa so bile izvedene 
izredne volitve. Prepričan je, da Pavel Škofic blati celotno PZS in pričakuje kakšno podporo od UO PZS.
Jurček Nowakk je vprašal, kako lahko tekmujejo nekateri otroci, ki niso člani PZS. Aleš Pirc je pojasnil, da obstajata Vzhodna in zaho-
dna liga, in nekateri klubi, ki ne tekmujejo na državni ravni, otrok ne vključujejo v PZS. To se sedaj ureja, ker doslej ni bilo kontrole in ta 
tekmovanja niso potekala pod okriljem PZS, kar je cilj KŠP PZS, da bi tudi to prišlo s časoma pod okrilje PZS.
Miro Eržen je predlagal, da UO PZS sprejme sklep, da na osnovi pisnih informacij, ki jih člani UO dobivajo, da IO KŠP v roku 30 dni 
pripravi temeljito poročilo, na osnovi tega bo P PZS pripravilo nadaljnje ukrepe, če bo to potrebno.
Predsednik PZS je predlagal, da naj KŠP pripravi argumentirane odgovore, na podlagi katerih bo UO PZS zavzel določene ukrepe.
Manja Rajh je bila mnenja, da se mora med dve sprti strani vključiti mediator, ki bo objektivno ocenil, katera stran ima prav. Saj PZS ne 
bo morala objaviti poročila za javnost, če tega ne bo.
Na podlagi razprave je bil sprejet:

SKLEP 16/16-01-2014: Upravni odbor PZS sprejme sklep, da na osnovi pisnih informacij, ki jih člani UO PZS dobivajo od nekaterih 
piscev, zadolži IO KŠP PZS, da v roku 30 dni pripravi temeljito poročilo, ki ga preuči Predsedstvo PZS, in če bo potrebno, predlaga 
nadaljnje ukrepe in poroča UO PZS. 
Sklep je bil soglasno sprejet.

Danilo Škerbinek je vprašal, kje smo glede članstva, kako iti v nove aktivnosti, zakaj še nimamo podatka o število članov v letu 2013. 
Podal je pobudo k pošiljanju članskih izkaznic, zraven bi morala biti zahvala za včlanitev in nekaj osnovnih informacij o članstvu, varnosti 
v gorah, o možnosti usposabljanja v naši organizaciji in drugimi potrebnimi informacijami.
Matej Planko je odgovoril, da še pozivamo društva, da pošljejo svoje podatke o številu članov oz. prodanih znamkicah. Ko bodo podatki 
končni, bomo podatke poslali naprej. Do danes je prejetih 244 obračunov članskih znamkic za leto 2013.
Vse izkaznice, ki se pošiljajo na novo, so prilepljene na spremnem dopisu, kjer se zahvaljujemo vsakemu članu za včlanitev in mu podamo 
nekaj osnovnih informacij. Vsem članom UO PZS bo v vednost poslan dopis, ki se pošilja skupaj s članskimi izkaznicami.
Marka Vidmarja je zanimalo tolmačenje 16. člena Statuta PZS, c. točka, kaj mora storiti MDO PD pri včlanjevanju športnih plezalno 
društev v PZS. Želi, da to tolmačenje dobijo vsi člani UO PZS.
Poslovnik UO PZS ima terminsko opredeljeno, kako mora biti poslano vabilo z gradivom za sejo MDO PD, kar pa s pravilnikom MDO 
PD ne gre skupaj, saj zmanjka časa. Predsednik PZS je povedal, da bomo prosili Pravno komisijo PZS, da bo podala tolmačenje k temu.

Ad. 13. Razno
Jurček Nowakk je vprašal, kako je z vodenjem prostovoljnih ur v organih PZS in je predlagal, da se o tem sprejme sklep, ki ga je pripravil. 
Predsednik PZS je povedal, da je v Navezi pripravljena aplikacija za vpisovanje prostovoljnih ur, vendar ni velikega interesa na strani PD. 
Na začetku je bilo s strani države zagotovljeno, da bodo na voljo ugodnosti, ki jih bodo lahko koristile prostovoljske organizacije. Če teh 
z zakonom določenih ugodnosti ne bo, se pojavlja vprašanje smiselnosti, da je PZS še naprej vpisana v razvid prostovoljskih organizacij. 
Jurček Nowakk je postavil vprašanje, kako bo s poročili in plani o delu MDO PD, ali jih bodo vsi MDO PD-ji napisali, saj poročila sicer 
ne bo pisal. 
Predsednik PZS je pojasnil, da mora vsak podati poročilo, kar je osnova za nadaljnjo financiranje. V začetku februarja bo predvidoma 
sklicana koordinacija za predsednike MDO PD oz. pripravljen predlog skupnega programa dela MDO PD za leto 2015.
Predsednik PZS je povedal, da je predsedstvo PZS prejelo predlog za planinsko priznanje za nekoga, ki smo ga zaradi dejanja, ki ga je 
priznal, predlagali za obravnavo častnemu sodišču PZS in njegovega društva. Častno sodišče PZS se je izreklo, da za odločanje v zadevi 
ni pristojno, odgovor častnega sodišča društva pa nismo prejeli. Jože Melanšek je pojasnil, da je tudi Odbor za priznanja PZS v dilemi 
tako kot predsedstvo.. Drago Horjak je pojasnil, da gre v tej zadevi za poseg v naravo, za kar je obravnavani tudi plačal za prekršek 
upravnemu organu. Horjak podpira predlog, da se priznanje ne podeli.
Manja Rajh je predlagala, da se v takih primerih po določenih letih napaka izbriše in se lahko priznanje podeli. Rudi Skobe je bil zgrožen 
nad dejstvom, da podeljujemo najvišja planinska priznanja takim, o katerih je predlagatelj uspel napisati le stavek ali dva.

Miro Mlinar je povedal, da bo v tem letu 50 let delovanje MO PD Vrhnika.

Predsednik je podal informacijo, da bo naslednja seja UO PZS 6. 3. 2014.

Seja je bila končana ob 20.40.

Zapisala:
Mija Damjan–Stegu,
vodja pisarne PZS

Matej Planko,          Bojan Rotovnik,
generalni sekretar PZS        predsednik PZS
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ZAPISNIK
Zbora Mladinskih odsekov Planinske zveze Slovenije, ki je bil v soboto, 16. novembra 2013, v Centru za zaščito in reševanje na Igu 
z začetkom ob 13. uri (ob 10. uri okrogli mizi na temo Kako do finančnih sredstev in Motivacija mladih planincev – problem ali izziv).

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

Prisotni: priloga 1 k arhivskemu zapisniku

Dnevni red:
1. Izvolitev organov Zbora mladinskih odsekov
2. Vsebinsko poročilo in delno finančno poročilo o delu MK PZS v letu 2013
3. Program dela MK PZS za leto 2014
4. Glasovanje o sprejemu Pravilnika MK PZS
5. Poročilo stališč in sklepov z okroglih miz 
6. Razno

Zbor se je začel ob 13.00; ker ni bilo prisotnih dovolj delegatov za začetek, se je začetek zbora prestavil za 30 minut, kot je navedeno v 
poslovniku zbora.

Rok Kovšca je kot vodja seminarja za mladinske voditelje podal poročilo o usposabljanju. Nato je za podelitev na oder povabil mladinske 
voditelje, ki so z uspešno opravljenim seminarskim delom izobraževanja prejeli naziv Mladinski voditelj. 

Po podelitvi je predsednik MK PZS na oder povabil podpredsednika Planinske zveze Slovenije Mira Eržena. Mladinskemu odseku PD 
Zabukovica se je podelilo najvišje priznanje MK PZS, priznanje Mladina in gore. Priznanje Mladina in gore je prejela tudi Dragica Onič (PD 
Poljčane), in sicer za njeno življensko delo, izjemne dosežke pri delu z mladimi in za prispevek na strokovnem delu s področja planinstva.

Po podelitvi je predsednik naznanil, da je preteklo 30 minut in da se Zbor MO lahko uradno začne. 
Prisotnih je bilo 33 članov z volilo pravico in tako je bila sklepčnost dosežena.

Ad 1) Izvolitev organov Zbora Mladinskih odsekov

Na predlog predsednika MK PZS je bilo soglasno izvoljeno delovno predsedstvo.
Glasovanje Sklep VSEBINA SKLEPA
Za: 33

1/10 Zbor MO imenuje Izidorja Furjana (PD Ptuj) za delovnega predsednika, Barbaro Bajcer (PD Velenje) in Roka Kovšco (PD Krka 
Novo mesto) za člana delovnega predsedstva.Proti: 

Vzdržani: 

Na predlog delovnega predsednika so bili soglasno izvoljeni organi Zbora MO.
Glasovanje Sklep VSEBINA SKLEPA
Za: 33

2/10 Zbor MO imenuje verifikacijsko komisijo v sestavi:
predsednica Petra Kolar (PD Vransko), članici Urška Petek (PD Velenje) in Katja Maček (PD Šentjošt).Proti: 

Vzdržani: 

Glasovanje Sklep VSEBINA SKLEPA
Za: 33

3/10 Zbor MO potrjuje Štefana Matjaža (PD Ljubno ob Savinji) za zapisnikarja.Proti: 
Vzdržani: 

Glasovanje Sklep VSEBINA SKLEPA
Za: 33

4/10 Zbor MO potrjuje za overovatelja zapisnika Klemena Kogovška (PD Domžale) in Tino Arh (PD Zagorje). Proti: 
Vzdržani: 

Delovno predsedstvo je predlagalo, da se druga in tretja točka dnevnega reda združita in se poročilo predsednika MK PZS nadaljuje 
z delnim finančnim poročilom komisije. Predsednik MK PZS Matej Ogorevc je napovedal udeležbo pri točki razno, in sicer na temo 
razpisa MK PZS.

Glasovanje Sklep VSEBINA SKLEPA
Za: 33

5/10 Zbor MO potrjuje predlagano spremembo dnevnega reda.Proti: 
Vzdržani: 
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Ad 2) in Ad 3) Vsebinsko poročilo o delu odborov MK PZS in Program dela MK PZS v letu 2014

Matevž Zih je podal poročilo Odbora za orientacijo.
Miran Muhič je podal poročilo Odbora za mentorje planinskih skupin.
Katja Maček je podala poročilo Odbora za vzgojo in izobraževanje v imenu Andreja Baroviča.
Vanja Blažica je podala poročilo o PUS Bavšica.

Matej Ogorevc je podal poročilo MK PZS. V poročilu so zajete dejavnosti MK PZS, ki niso potekale v odborih. Upravni odbor MK PZS 
je imel skupno 7 sej, od katerih so bile 4 korespondenčne. 

V polnopravno članstvo smo sprejeli Mladinski odsek PD Trebnje.

Predsednik MK PZS Matej Ogorevc je prebral pomembnejše sklepe, in sicer:

Sklep 1/3:
UO MK PZS imenuje Izidorja Furjana na mesto vodje delovne skupine za razpis MK ter Damjana Omerzuja na mesto vodje delovne 
skupine za prenovo Pravilnika MK PZS.

Sklep 2/4:
Člani MK PZS za svoje delo znotraj MK PZS niso upravičeni do izplačila dnevnic, avtorskih in drugačnih honorarjev, v kolikor ne gre 
za profesionalno oz. poklicno opravljeno delo. Odstopanja od tega sklepa so možna s predhodno najavo načelniku MK PZS. Morebitna 
izredna izplačila potrjuje predsedstvo MK PZS.

Sklep 2/6:
UO MK PZS se seznanja z aktivnostmi o registraciji programov pod okriljem MK PZS. S tem sklepom se dovoljuje nadaljnja registracija 
programov.

Sklep 2/10:
UO MK PZS potrjuje programe za akciji Zimska planinska šola ter Tečaj gibanja po zahtevnih in zelo zahtevnih poteh. Za izvajanje 
programa se pooblasti OVIZ.

Sklep 3/2:
UO MK PZS potrjuje predlog Pravilnika MK PZS. Potrjeni Pravilnik MK PZS je tako primeren za obravnavo na Zboru MO 2013 in za 
glasovanje o njegovem sprejetju s strani delegatov MO.

Sklep 3/3:
UO MK PZS nalaga delovni skupini za Razpis MK PZS, da pripravi razpis za sofinanciranje planinskih zimovanj. Delovna skupina naj 
upošteva predloge in vodila, obravnavana na tej seji.

Predsednik MK PZS je povedal, da je MK PZS s sredstvi Fundacije za šport izvedla razpis za sofinanciranje planinskih taborjenj. Poleg 
razpisa smo ohranili sofinanciranja področnih planinskih tekmovanj, planinskih šol in srečanja mladih po pokrajinskih odborih. Za 
sofinanciranje imajo mladinski odseki vedno večje zanimanje. 

Naštel je tudi pomebnejše akcije MK, in sicer (v oklepaju organizator oz. vodja akcije):
•	 Dan planincev (MK PZS),
•	 120 vrhov mladih (Rok Kovšca, Andrej Barovič),
•	 sestanek s predsedstvom PZS (Matej Ogorevc),
•	 sestanek s predsedstvom Mladinskega sveta Slovenije (MSS) (Matej Ogorevc, Damjan Omerzu),
•	 snemanje mladinskega planinskega filma »V objemu gora«' (Nina media, MK PZS),
•	 volitve predstavnikov v svet RS za mladino (Domen Strle),
•	 Mladinski planinski tabor Ditching the wifi for the wildlife (Pia Peršič, Aljaž Zupan, PZS),
•	 sprejem MK PZS v MSS (Katja Maček, Matej Ogorevc),
•	 Skupna je mladost – predavanja Varno na izlet (Tadeja Češka, Judita Mihev, Matej Ogorevc, Jasna Grabeljšek Skočir, Kristina Su-

hadolnik),
•	 predstavitev MK PZS na skupščini CAI (Urška Trček),
•	 izdelava enotnih obrazcev in dokumentov (Vesna Lenart, Izidor Furjan, Domen Strle, Matej Ogorevc).

Delno finančno poročilo o delu MK PZS 

Delno finančno poročilo je podal predsednik MK PZS Matej Ogorevc.
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AKCIJE MO, SOFINANCIRANE S STRANI MK PZS:

Planinska šola: dobropis v PZ v vrednosti 5 € za udeleženca PŠ (poročilo).
Srečanja PO MO: sofinanciranje srečanja v vrednosti 150 € (poročilo).
Planinska orientacijska tekmovanja: dobropis v vrednosti 40 € v PZ (pisna prošnja na MK).
Planinska zimovanja: razpis MK PZS za sofinanciranje planinskih zimovanj.
Planinska taborjenja: razpis MK PZS za sofinanciranje planinskih taborjenj.

Delovni predsednik je udeležence zbora povabil k razpravi.

K razpravi se ni prijavil nobeden od prisotnih, vse sklepe so prisotni potrdili.

Ad 4)

Glavna točka letošnjega Zbora mladinskih odsekov je vsekakor predstavljala potrditev novega pravilnika Mladinske komisije PZS. V 
krajši razpravi je predsednik MK PZS odgovoril na nekatera vprašanja in komentarje, hkrati pa je poudaril še nekatere vsebinsko naj-
pomembnejše spremembe. Sledilo je soglasno sprejetje Pravilnika MK PZS. Formalno bo začel veljati šele, ko bo podal k njegovemu 
sprejetju soglasje še Upravni odbor Planinske zveze Slovenije. Veljati bo začel z objavo v Obvestilih PZS.

Na predlog delovnega predsednika so bili soglasno sprejeti sklepi:
Glasovanje Sklep VSEBINA SKLEPA
Za: 33

6/10 Zbor MO je seznanjen s poročili posameznih odborov.Proti: 
Vzdržani: 

Glasovanje Sklep VSEBINA SKLEPA
Za: 33

7/10 Zbor MO PZS je seznanjen z delnim finančnim poročilom MK PZS.Proti: 
Vzdržani: 

Glasovanje Sklep VSEBINA SKLEPA
Za: 33

8/10 Zbor MO PZS je seznanjen s delom za leto 2013 in okvirnim planom za leto 2014.Proti: 
Vzdržani: 

Glasovanje Sklep VSEBINA SKLEPA
Za: 33

9/10 Zbor MO PZS je sprejel novi Pravilnik MK PZS.Proti: 
Vzdržani: 
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Ad 5) Poročilo stališč in sklepov z okroglih miz

Na začetku delavnic je zbrane nagovoril tudi podsekretar Urada Republike Slovenije za mladino Zorko Škvor.
Barbara Bajcer je povzela dogajanje na okrogli mizi o tem, kako motivirati mlade planince. Še posebej so se osredotočili na najstnike, 
saj so v tem obdobju zaznali največji upad v svojih MO. Na okroglo mizo so bili povabljeni še strokovni delavci iz drugih organizacij, in 
sicer Barbara Tahovnik (predstavnica katoliških skavtov), Tina Arh (planinka in tabornica) ter Amadej Kumer (PD Braslovče). Okrogla 
miza je potekala kot debata, skupaj so izmenjevali mnenja in izkušnje.
Matej Ogorevc je povzel dogajanje na okrogli mizi Kako do finančnih sredstev. Na njej so sodelovali Tina Michieli (Center za informi-
ranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij), Aljaž Zupan (PD Litija) in Štefan Matjaž (PD Ljubno ob Savinji). Poudarek je bil na 
tem, kje lahko zainteresirani najdejo razne razpise, kako napisati dobro vlog na razpis. Predavatelja Aljaž Zupan (PD Litija) in Štefan 
Matjaž (PD Ljubno ob Savinji) pa sta predstavila tudi primere iz prakse.

Na predlog delovnega predsednika je bil soglasno sprejet sklep:
Glasovanje Sklep VSEBINA SKLEPA
Za: 33

10/10 Zbor MO PZS potrjuje stališča in sklepe okroglih miz.Proti: 
Vzdržani: 

Ad 6) Razno

Delovni predsednik je povabil k besedi razpravljavce.

V njej je predsednik MK PZS napovedal spremembe razpisa za sofinanciranje planinskih taborjenj in zimovanj. Po prejeti pritožbi oz. 
pismu PD Idrija, se je na Upravnem odboru MK PZS odprla razprava na temo problema sofinanciranja planinskih zimovanj. Slednja 
so bila do sedaj obravnavana neenakopravno, saj so bili do sredstev razpisa upravičeni le izvajalci, ki so zimovanja izvedli po 1. janu-
arju. Razlog leži v zahtevah Fundacije za šport (od katere MK PZS dobi sredstva za ta razpis), ki zahtevajo izvedbo akcij v določenem 
terminskem roku. Na podlagi razprave Upravnega odbora MK PZS je bila sprejeta rešitev, da se, če bo le mogoče, že za letošnjo zimo 
razpiše razpis MK PZS za sofinanciranje planinskih zimovanj. Sredstva bodo zagotovljena iz drugih virov, tako bodo do sredstev upra-
vičeni izvajalci, ki bodo izvajali dejavnosti v celotni zimski sezoni (med 21. decembrom in 20. marcem oz. v višinah nad 1500 m med 1. 
decembrom in 30. aprilom). 

Na koncu sta zbrane nagovorila še gosta Tea Jarc, predsednica Mladinskega sveta Slovenije, in Miro Eržen, podpredsednik Planinske 
zveze Slovenije.

Zbor je bil sklenjen ob 15. uri.

Delovni predsednik je povabil vse zbrane na druženje ob pijači in pecivu.

Zapisnikar:                                                                                             Delovni predsednik:
Štefan Matjaž               Izidor Furjan 

Overovateljica:        
Tina Arh       

Overovatelj:
Klemen Kogovšek 

ZAPISNIK ZBORA MLADINSKIH ODSEKOV 2013
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Zapisnik Zbora vodnikov Planinske zveze Slovenije,
ki je bil v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu, v soboto, 23. 11. 2013, z začetkom ob 10. uri 

Prisotni: lista prisotnih je priloga 1 k zapisniku.

Gradivo za Zbor VPZS je obsegalo:
•	 Vabilo na Zbor vodnikov 2013
•	 Poslovnik o delu Zbora vodnikov PZS
•	 Poročilo o delu VK PZS in podkomisij za leto 2013
•	 delno finančno poročilo VK PZS za leto 2013 (do 15. 10. 2013)
•	 Program dela Vodniške komisije za leto 2014
•	 Osnutek finančnega načrta Vodniške komisije za leto 2014
•	 Predlog sprememb oz. dopolnitev Pravilnika vodnikov PZS

Dnevni red Zbora vodnikov PZS:
1. Začetek Zbora vodnikov PZS, izvolitev delovnega predsedstva in organov zbora
2. Poročilo verifikacijske komisije 
3. Podelitev priznanj Zaslužni vodnik PZS in Častni vodnik PZS
4. Sprejem Poslovnika o delu Zbora vodnikov PZS
5. Poročilo o delu VK PZS in podkomisij za leto 2013
6. Razprava o poročilih
7. Potrditev programa dela in finančnega načrta VKPZS za 2014
8. Potrditev sprememb Pravilnika vodnikov PZS
9. Razno

K 1. TOČKI:
Načelnik VK PZS Franc Gričar je pozdravil navzoče in predlagal organe Zbora VPZS:
-  Delovno predsedstvo:
    Marinka Koželj Stepic       PD Integral     delovna predsednica  MDO PD Ljubljane
    Franc Slokan     PD Ljutomer   član   MDO PD Pomurja
    Marjan Kobav    PD Kamnik  član   MDO PD Kam.-bistriškega območja

-  Zapisnikar:
    Katarina Filipič   PD Cerkno  zapisnikarica  MDO PD Posočja

-  Verifikacijska komisija:
    Barbara Raičić     OPD Koper  predsednica  MDO Primorsko-Notranjskih PD
    Rudi Bevc   PD Podpeč-Preserje član   MDO PD Notranjske
    Jure Cencelj    PD Žalec  član   Savinjski MDO PD

-  Overovatelja  zapisnika:
    Dragica Onič   PD Poljčane   članica   MDO PD Podravja
    Jože Stanonik   PD Škofja Loka  član   MDO PD Gorenjske

Sklep št. 1: Sprejme se predlagano sestavo organov Zbora VPZS. Predlog je bil sprejet soglasno.

Delovna predsednica Marinka Koželj Stepic je predlagala, da se zamenja 2. in 3. točko dnevnega reda in se najprej podeli priznanja.

K 3. TOČKI:
Predsednik PZS Bojan Rotovnik in načelnik VK PZS Franc Gričar sta ob sodelovanju Stanke Čoh in strokovne sodelavke Veronike Su-
sman podelila priznanja Zaslužni vodnik in Častni vodnik PZS, ki ga prejmejo vodniki, ki s svojim neumornim delovanjem pomembno 
prispevajo k razvoju in ugledu prostovoljnega vodništva v okviru PZS, in je od prve registracije preteklo najmanj 25 let za Zaslužnega 
vodnika in najmanj 30 let za Častnega vodnika.
Priznanje Zaslužni vodnik so prejeli:

MDO PD GORENJSKE
Edvard Erzetič, PD Kranj | Dušan Feldin, PD Kranj | Peter Leban PD Kranj | Slava Alojzija Obradović, PD Kranj | Jožef Rožič, PD Tržič
Jože Šparovec , PD Kranj | Metka Šparovec, PD Kranj | Jožef Trilar, PD Kranj

MDO PD KOROŠKE 
Martin Tajnik, PD Mislinja 

MDO PD PODRAVJA
Leon Vrhovšek, PD Fram
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SAVINJSKI MDO PD
Silva Čulk, PD Zabukovica | Ferdinand Glavnik, PD Pošte in Telekoma Celje | Igor Golčman, PD Pošte in Telekoma Celje | Franc Karol 
Naraks PD Zabukovica | Janja Polavder, PD Zabukovica | Darka Zupanc, PD Velenje | Magda Žist, PD Velenje

Priznanje Častni vodnik PZS pa je prejel Jože Gobec, PD Železar Štore, Savinjski MDO PD.
V imenu vseh prejemnikov priznanj se je zahvalil 89–letni Dušan Feldin.

K 2. TOČKI:
Poročilo Verifikacijske komisije je podala predsednica Barbara Raičić. Na Zboru je bilo prisotnih 49 glasov od skupno 52 glasov, kar 
predstavlja 94,23 %. Zbor je bil sklepčen in je lahko začel z delom.

K 4. TOČKI:
Poslovnik o delu Zbora vodnikov so delegati prejeli z gradivom. Delovna predsednica Marinka Koželj Stepic je predlagala, da se v 2. 
členu črta besedo v Obvestilih PZS, tako da se 2. odstavek 2. člena glasi: »Javnost se zagotavlja z objavljanjem predloga dnevnega reda 
ter kraja in časa sej zbora in gradiv ter objavljanjem sprejetih sklepov in stališč na internetnih straneh PZS.«
Sklep št. 2: Poslovnik o delu Zbora VPZS, z navedeno spremembo, je bil brez razprave soglasno sprejet.

K 5. TOČKI:
Poročila o delu VK PZS in podkomisij so bila poslana z gradivom in so priloga k zapisniku. Načelnik VK PZS Franc Gričar je dodal, da 
se v sodelovanju s Fakulteto za šport in inštruktorji pripravljajo novi testi.
Frane Kemperle, vodja Podkomisije za usposabljanje VK PZS, je poročal, da je bilo v letu 2013 na izpopolnjevanjih okrog 50 udeležencev 
več kot običajno in je bilo potrebno dodati dve izmeni. Razpisani so že vsi tečaji in izpopolnjevanja za leto 2014 in poziva inštruktorje, 
da se čim prej prijavijo za vodje akcij. Poteka prenova programov, po katerih bo večji poudarek na praktičnem delu in manj teorije.
26. 10. 2013 je v Kamniški Bistrici potekalo usklajevanje inštruktorjev s kar 50 udeleženci. V programu izpopolnjevanj za naslednje 
obdobje, 2015–2017, naj bi bilo nekaj novih tem, in sicer uporaba mobitelov in ravnanje vodnikov v kriznih situacijah.

Bojan Pollak, vodja Podkomisije za kategorizacijo in registracijo VK PZS, je povedal, da je komisija vse reševala preko elektronske pošte, 
kar se je pokazalo za dobro in bodo s tako prakso verjetno tudi nadaljevali. Opazno je povečanje števila vodnikov. Na dan 31. 10. 2013 
je bilo kategoriziranih 3.352 vodnikov, registriranih pa je bilo 1.512 vodnikov, največ v Savinjskem MDO PD (317), sledita MDO PD 
Ljubljane (176) in MDO PD Gorenjske (166). 
Med posebnimi primeri, ki jih je komisija obravnavala, je izpostavil primer vodnika PZS, ki je podpisal poročilo pripravniku za turo, na 
kateri ni bil prisoten. Vodniku se za dobo petih let njegova mentorska poročila ne bodo upoštevala, pripravniku pa se seveda te ture ne 
prizna in mora namesto pet opraviti osem pripravniških tur pri treh mentorjih.

K 6. TOČKI 
V razpravo se je najprej vključil predsednik PZS Bojan Rotovnik, ki je poudaril, da tako visoka sklepčnost zbora kaže na pomembnost 
vodniške dejavnosti znotraj PZS. 
Svojo razpravo je razdelil na tri dele. Najprej se je dotaknil teme okrogle mize pred samim zborom na temo Nadzor planinskih društev s 
strani tržnega inšpektorja. Dejal je, da se PZS ne more strinjati z odgovori, ki jih je prejela s strani TIRS. Skupaj z Odborom za usposabljanje 
in preventivo, Vodniško komisijo in pravnimi strokovnjaki bodo pripravili obrazložitev in odgovor poslali na Tržni inšpektorat RS najka-
sneje v mesecu januarju. TIRS je pristojen za Zakon o gorskih vodnikih in Zakon o pospeševanju turizma, kjer gre za pridobitno dejavnost, 
medtem ko za Zakon o športu in Zakon o društvih ni pristojen. Vsi dosedanji postopki tržnega inšpektorja na področju prostovoljnega 
vodništva so bili ustavljeni, zato poziva vse, da se v primeru inšpekcije čim prej obrnejo tudi na PZS, ki jim bo ustrezno pomagala.
V nadaljevanju se je zahvalil vsem izvajalcem usposabljanj, zahvala VK za delitev izkušenj z državami nekdanje Jugoslavije, posebej Hrvaške 
in Makedonije. Usposabljanje vodnikov je tako v Bavšici že spremljala vodilna organizacija za izvajanje usposabljanj z območja Balkana.
Dejal je, da je posebej pomemben podpis dogovora z Združenjem gorskih vodnikov Slovenije, ki se je pripravljal več let in ki naj bi 
pripeljal do priprave predloga sprememb Zakona o gorskih vodnikih. Prav tako je izredno pomembno področje sodelovanja z GRZS.
Kot tretje pa je izpostavil stroške vodniških tečajev. Po analizi, ki jo je pripravila strokovna služba PZS, se je npr. strošek tečaja A v zadnjih 
osmih letih podvojil. Predlagal je, da bi Vodniška komisija morala glede na zelo zaostrene razmere nekatere svoje že sprejete odločitve 
v zvezi z izvedbo tečajev začasno zamrznila (op. zapisnikarja: nižje število udeležencev na tečajih A, B in D, ločen izpit pri strnjenem 
tečaju A, sprejemni izpit pri tečajih D in G, kar bi podražilo usposabljanja). 

V razpravo sta se vključila še Dragica Onič, PD Poljčane, ki je s terena prenesla mnenje, da so podražitve izobraževanj v tej gospodarski 
situaciji nesprejemljive. Prav tako je izrazila dvom, da je že zrel čas za nadgradnjo sistema Naveza, saj mnoga PD še osnove niso mogla 
izpolniti. Vzroke vidi v nezadostni ali manjkajoči tehnični opremi društev in usposobljenosti prostovoljnih planinskih delavcev. Drago 
Metljak iz PD Ljubljana–Matica, je pozitivno ocenil delovanje VK PZS, ki da je postalo bolj učinkovito, obenem pa je ponovno opozoril, 
da se za področje vodenja po zelo zahtevnih zavarovanih poteh (feratah) od lanskega zbora ni nič spremenilo. Prav tako ne vidi nobene 
spremembe pri kategorizaciji poti. Pripomba je bila na spreminjanje terminov akcij, kar predstavlja zaposlenim inštruktorjem nemalo 
problemov. Glede kategorizacije poti je Franc Gričar pojasnil, da se stvari urejajo in da so v Zakonu o planinskih poteh navedene tudi ferate.
Sklep št. 3: Poročila o delu VK PZS in podkomisij za leto 2013 so bila soglasno sprejeta.

K 7. TOČKI:
Iz programa dela VK PZS, ki je tudi priloga k zapisniku, izhaja, da bo glavna naloga VK PZS in podkomisij v naslednjem letu izvajanje 
tečajev in izpopolnjevanj ter vodenje evidenc vodnikov. Vsi tečaji in izpopolnjevanja so razpisani, na seznamu pa še ni izpopolnjevanja 
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MDO Primorsko-Notranjskih PD, ki bo predvidoma 18. in 19. aprila na Nanosu, če bo možen dogovor z novim oskrbnikom. Razpisanih 
je precej več tečajev in izpopolnjevanj kot v letu 2013.
Komisija se bo zavzemala za povezovanje med komisijami znotraj PZS, tako bo ponovno razpisan tečaj za prehod mentorjev planinskih 
skupin v vodnike PZS kategorije A. K tesnejšemu sodelovanju vabi Komisija za turno kolesarstvo PZS, ravno tako Komisija za planin-
ske poti PZS, pa tudi Komisija za alpinizem PZS. Vzpostavila bo tesnejše stike z ZGVS in GRZS, se odločneje vključila v preventivno 
dejavnost in v zagotavljanje večje prepoznavnosti s stalnim informiranjem medijev. 

V skladu z razpravo predsednika PZS Bojana Rotovnika bo potrebno finančni načrt VK PZS spremeniti, za kar bo že v začetku decem-
bra sklicana seja Vodniške komisije PZS.

V razpravo se je vključila Veronika Viltužnik s pripombo na spreminjanje lokacij za že razpisana izpopolnjevanja, o katerih udeleženci 
niso bili pravočasno obveščeni. Franc Gričar je pojasnil, da se termin zelo redko spremeni, večkrat pa je zaradi razmer na terenu potrebno 
spremeniti lokacijo. Za obveščanje je odgovoren vodja akcije.
Sklep št. 4: Zbor vodnikov PZS pooblašča VK PZS, da v skladu z razpravo predsednika PZS Bojana Rotovnika glede zaostrenih razmer na 
področju financ na svoji seji v začetku decembra sprejme spremembo finančnega načrta VK PZS za leto 2014. Sklep je bil sprejet soglasno.
Sklep št. 5: Program dela VK PZS je bil soglasno sprejet.

K 8. TOČKI:
V praksi so se pokazale nekatere pomanjkljivosti in nejasnosti pri izvajanju Pravilnika vodnikov PZS, zato so bile predlagane spremembe 
20., 21., 26., 30., 31., in 36. člena.
20. člen: 2. odstavek se dopolni in se glasi: »Če pripravnik v roku treh let ne konča pripravništva, mora postopek za pridobitev katere 
koli kategorije začeti znova (izpolnjevanje pogojev, tečaj, izpit, pripravništvo). Izjemoma se pripravništvo lahko podaljša za eno leto, če 
pripravnik odda pisno prošnjo za podaljšanje pripravništva pred iztekom roka pripravništva, v kateri navede razloge, ki so mu onemo-
gočili opraviti pripravništvo v roku treh let. Prošnje za podaljšanje obravnava PKR, na odločitev PKR se lahko pritoži na VK v 15 dneh 
po prejemu sklepa. Odločitev VK je dokončna.
21. člen: doda se alineja: »potrjena kategorija D«.
S tem se pogoji izenačijo s Fakulteto za šport.
26. člen: zaradi različnega tolmačenja se ta člen dopolni in se glasi: »Za podaljšanje dovoljenja za opravljanje strokovnega dela v športu 
na področju planinstva, ki velja tri leta, se mora VPZS redno vsaka tri leta udeleževati izpopolnjevanj VPZS. Ta so ločena za kopne ture, 
snežne ture in turne smuke. Prvo triletno obdobje se začne z naslednjim letom od leta, v katerem je bil opravljen izpit za A-kategorijo.
30. člen: v alineji Podaljševanje licence za opravljanje strokovnega dela v športu na področju planinstva se doda odstavek: Spisek 
vodnikov, ki imajo licenco za tekoče leto, vodi VK. Licenca velja do 31. decembra leta, ki je napisano v izkaznici oz. do objave spiska 
registriranih vodnikov v naslednjem letu..
V alineji Podaljšanje zavarovanja za primer civilnopravne odškodninske odgovornosti se doda zadnji odstavek: VK vsako leto v 
začetku maja objavi spisek vseh vodnikov, ki so registrirani (zavarovani za primer odškodninske odgovornosti in imajo veljavno licenco).
31. člen: se dopolni in se glasi: Če VPZS licence za opravljanje strokovnega dela v športu na področju planinstva ne podaljša dvakrat 
zapored (obdobje šestih let - šest let zapored ni imel licence), mora pred udeležbo na izpopolnjevanju VPZS ponovno izpolniti posebne 
pogoje za udeležbo na osnovnem usposabljanju (pogoji tur za kategorijo A). Izpolnjevanje pogojev dokazuje s seznamom opravljenih 
tur. Ta pogoj mora izpolniti do dneva prijave na izpopolnjevanje VPZS.
36. člen: dodate se odstavek: Če nekdo pridobi višjo kategorijo na osnovi pogoja izpolnjevanja tur, se to ne šteje kot tečaj in to ne pomeni 
nadomestila za izpopolnjevanje. Registracija ni pogoj za pridobivanje kategorij v posebnih primerih.
 Sklep št. 6: spremembe Pravilnika vodnikov PZS so bile sprejete soglasno, razen čl. 30, za katerega bo Odbor za usposabljanje in 
preventivo našel enotno rešitev na ravni PZS. Pravilnik s spremembami in pojasnili je priloga zapisniku.

K 9. TOČKI
Franc Kadiš, vodja Odbora za usposabljanje in preventivo PZS, je vse povabil na posvet »Gore in varnost«.
Sprejet je bil sklep, da bo Zbor vodnikov PZS vedno zadnjo soboto v novembru.
Načelnik VK PZS Franc Gričar je vse prisotne seznanil, da bo brošura akcij 2014 izdana samo v elektronski obliki. Tudi gradivo za izpo-
polnjevanje 2015–2017 bo samo v elektronski obliki.
V letu 2014 se bo poskusno začelo uvajati prijave preko aplikacije Naveza. Na ta način bo zagotovljena pravočasnost in pravilnost podatkov 
in prilog prijavitelja. V letu 2015 bodo prijave predvidoma možne samo preko informacijskega sistema Naveza.
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Zap. Planinsko društvo 2012 2013 Indeks 
13/12

št. Meddruštveni odbor A+ A B S+Š P+O OPP Skupaj A+ A B S+Š P+O OPP Skupaj
MDO PD DOL. IN BELE KR.

1. ČRNOMELJ 11 439 35 55 540 14 401 33 50 498 92,22 %
2. POHODNIK NOVO MESTO 95 6 6 107 97 5 102 95,33 %
3. METLIKA 8 105 2 25 140 6 100 3 30 139 99,29 %
4. KRKA NOVO MESTO 2 11 463 33 86 595 2 7 396 26 71 502 84,37 %
5. POLET                     4 5 117 7 46 179 4 8 121 5 35 173 96,65 %
6. PLEZALNI KLUB NM 1 1 15 15 32 2 1 5 14 22 68,75 %
7. POHODNIŠKO DRUŠTVO NOVO MESTO 

novo
6 2 77 4 22 111

8. POLOM -KOSTANJEVICA 81 18 6 105 83 14 10 107 101,90 %
9. SEMIČ 5 154 15 30 204 3 127 16 26 172 84,31 %
10. ŠENTJERNEJ 4 39 6 13 62 1 3 29 3 6 42 67,74 %
11. TREBNJE 3 155 13 45 1 217 3 157 13 35 208 95,85 %
SKUPAJ MDO PD DOL. IN BELE K. 7 48 1.663 135 327 1 2181 15 47 1.593 117 304 0 2076 95,19 %

MDO PD GORENJSKE A+ A B S+Š P+O OPP Skupaj A+ A B S+Š P+O OPP Skupaj
12. ALPSKI GORNIŠKI KLUB 1 17 1 19 4 12 1 1 18 94,74 %
13. BLED 7 230 10 80 327 8 219 14 87 328 100,31 %
14. BOHINJSKA BISTRICA 3 6 258 38 126 431 3 6 242 29 109 389 90,26 %
15. CELOVEC 60 60 68 68 113,33 %
16. PLEZ. DRUŠTVO CEMPIN                   novo 0
17. DOVJE-MOJSTRANA 7 25 284 36 76 428 7 25 313 37 81 463 108,18 %
18. GORENJA VAS 7 146 9 105 267 1 12 133 5 67 218 81,65 %
19. GORJE 1 11 131 18 66 227 2 12 151 23 56 244 107,49 %
20. GORN. ŠD BRICALP 8 17 19 6 7 57 13 28 20 2 5 68 119,30 %
21. GRS BOHINJ 0 0
22. GRS RADOVLJICA 0 0
23. GRS KRANJ 0 0
24. GOZD MARTULJK 2 16 201 21 47 287 3 15 186 21 45 270 94,08 %
25. ISKRA KRANJ 1 19 142 5 2 169 2 16 130 3 5 156 92,31 %
26. JAVORNIK-KOROŠKA BELA 4 312 24 19 359 5 293 30 14 342 95,26 %
27. JESENICE 2 21 336 27 85 471 6 26 294 31 68 425 90,23 %
28. JEZERSKO 8 60 22 35 125 4 2 70 25 36 137 109,60 %
29. KRANJ 20 90 610 98 218 4 1040 16 100 588 90 279 1 1074 103,27 %
30. KRANJSKA GORA 15 68 3 34 120 16 66 3 48 133 110,83 %
31. KRIŽE 1 24 328 13 93 459 3 23 312 13 73 424 92,37 %
32. PK ŠKOFJA LOKA    1 12 16 29 38 96 4 5 27 14 24 74 77,08 %
33. PREDDVOR                                             novo 0
34. RADOVLJICA 6 43 591 83 281 17 1021 10 60 573 71 279 17 1010 98,92 %
35. RATEČE-PLANICA 1 5 14 3 7 30 7 15 2 8 32 106,67 %
36. SOVODENJ 9 133 9 14 165 10 109 9 11 139 84,24 %
37. SREDNJA VAS V BOHINJU 1 28 224 65 120 438 1 27 213 76 99 416 94,98 %
38. ŠKOFJA LOKA 8 57 516 53 295 929 5 64 465 37 282 853 91,82 %
39. TRŽIČ 6 29 248 15 70 368 8 33 225 22 110 398 108,15 %
40. TURNO SM.KLUB OLIMPIK 2 2 5 5 250,00 %
41. ZA SELŠKO DOL.-ŽELEZNIKI 1 44 358 16 44 463 46 363 18 56 483 104,32 %
42. ŽIRI 3 10 130 17 53 213 2 11 162 20 61 256 120,19 %
43. ŽIROVNICA 4 14 305 44 97 464 4 16 299 45 125 489 105,39 %
SKUPAJ MDO PD GORENJSKE 77 521 5739 664 2013 21 9035 98 573 5553 641 2029 18 8912 98,64 %

MDO PD KOROŠKE A+ A B S+Š P+O OPP Skupaj A+ A B S+Š P+O OPP Skupaj
44. PLAN. KLUB PECA OLŠEVA 5 14 19 5 5 26,32 %
45. BRICNIK MUTA 11 105 13 29 158 11 98 16 27 152 96,20 %
46. ČRNA 9 68 13 36 126 1 7 52 12 32 104 82,54 %
47. DRAVOGRAD 7 136 19 96 258 5 109 10 93 217 84,11 %
48. GRS PREVALJE 0 0
49. MEŽICA 1 5 72 11 27 116 1 5 74 14 15 109 93,97 %
50. MISLINJA 7 8 343 18 21 397 7 10 315 14 21 367 92,44 %
51. OŽBALT-KAPLA 5 45 10 3 63 6 48 7 4 65 103,17 %
52. PREVALJE 3 28 475 69 150 725 2 31 468 66 160 727 100,28 %
53. RADLJE OB DRAVI 6 103 5 50 164 6 84 4 60 154 93,90 %
54. RAVNE NA KOROŠKEM 6 26 266 27 22 347 2 14 269 27 27 339 97,69 %
55. RIBNICA NA POHORJU 2 44 3 8 57 2 45 3 7 57 100,00 %
56. DOLGA POT DRAVOGRAD 5 46 4 7 62 4 39 3 4 50 80,65 %
57. SLOVENJ GRADEC 1 22 302 46 29 400 1 24 320 41 40 426 106,50 %
58. VUZENICA 7 50 4 40 101 6 59 3 50 1 119 117,82 %
59. PLEZ. KLUB MARTINČEK 20 6 26 10 3 10 23 88,46 %
60. ALP. KLUB RAVNE  NA K. 1 2 3 7 8 19 4 1 39 1300,00 %
61. ALP. KLUB SLOV. GRADEC 6 5 11 2 27 3 1 33 300,00 %
62. ALP. KLUB  ČRNA 15 15 7 18 5 20 50 333,33 %
63. KOROŠKI ALP. KLUB 3 10 13
SKUPAJ MDO PD KOROŠKE 25 135 2088 247 553 0 3048 30 142 2069 235 572 1 3049 100,03 %

MDO PD LJUBLJANA A+ A B S+Š P+O OPP Skupaj A+ A B S+Š P+O OPP Skupaj
64. A BANKA 2 45 3 5 55 2 34 4 7 47 85,45 %
65. AKADEMSKO PD 4 13 53 18 6 94 7 13 47 22 2 91 96,81 %
66. AK VERTIKALA 3 1 37 1 42 6 15 20 41 97,62 %

ČLANSTVO PZS V LETU 2013
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67. AVTOTEHNA 1 64 1 6 72 2 61 2 4 69 95,83 %
68. ŠD BTC 8 43 3 54 2 7 41 1 5 56 103,70 %
69. ČRNUČE 1 38 178 28 61 306 6 53 128 13 63 263 85,95 %
70. DELO 2 60 2 64 1 51 4 56 87,50 %
71. DOBREPOLJE 30 2 32 24 24 75,00 %
72. DRAGO BREGAR 2 57 5 4 68 2 48 5 1 56 82,35 %
73. GAMS 67 2 9 78 57 3 7 67 85,90 %
74. GORNIK 41 8 49 39 9 48 97,96 %
75. GROSUPLJE 1 9 163 16 189 378 3 12 153 13 180 361 95,50 %
76. GRS LJUBLJANA 0 0
77. HUDOURNIK 2 20 25 47 2 5 1 12 20 42,55 %
78. IMP LJUBLJANA 6 11 104 9 26 156 7 16 103 9 27 162 103,85 %
79. INTEGRAL LJUBLJANA 4 251 10 208 473 4 210 6 229 449 94,93 %
80. ISKRA LJUBLJANA 2 64 2 1 69 3 68 1 4 76 110,14 %
81. JANKO MLAKAR 10 5 15 10 5 15 100,00 %
82. DR. ZA RAZV. PL. KULTURE 1 1 2 8 7 3 20 2000,00 %
83. PLEZ. DR. KRIMPER 3 3 0
84. JEGLIČ LJUBLJANA 1 33 3 8 45 1 1 35 6 9 52 115,56 %
85. KOČEVJE 24 235 22 124 405 5 14 206 15 120 360 88,89 %
86. KRES 7 1 6 14 4 1 3 8 57,14 %
87. KRIM 2 3 87 9 12 113 6 95 6 26 133 117,70 %
88. LJUBLJANA MATICA 69 211 2154 344 348 3126 64 212 1994 194 347 2811 89,92 %
89. LOŠKI POTOK 30 2 32 33 2 35 109,38 %
90. MEDVODE 1 17 240 8 50 316 18 211 9 75 313 99,05 %
91. MERCATOR 14 170 7 9 200 17 152 7 14 190 95,00 %
92. OBRTNIK 29 1 5 35 3 31 2 36 102,86 %
93. POLJE 1 91 7 99 2 93 1 7 103 104,04 %
94. POLŽ 2 145 10 71 228 2 152 9 22 185 81,14 %
95. PK RIBNICA       14 7 15 36 21 6 10 37 102,78 %
96. PK STENA 2 1 1 4 4 2 4 10 250,00 %
97. POŠTA IN TELEKOM LJ. 5 37 661 32 48 783 7 32 645 28 54 766 97,83 %
98. RAŠICA 34 46 246 28 96 450 29 54 203 35 169 490 108,89 %
99. RIBNICA NA DOL.                                     12 86 4 3 105 4 10 82 1 2 99 94,29 %
100. RTV SLOVENIJA 102 7 70 179 110 10 96 216 120,67 %
101. SATURNUS 52 3 55 58 3 2 63 114,55 %
102. ŠENTVID PRI STIČNI 25 10 10 45 1 20 10 10 41 91,11 %
103. ŠMARNA GORA 3 67 3 5 78 3 75 11 8 97 124,36 %
104. ŠPK ANDREJA KOKALJA    1 1 4 5 1 12 1 1 3 8 13 108,33 %
105. ŠD TRIUMF        2 2 0
106. ŠPIK 0 0
107. VELIKE LAŠČE 5 64 7 46 122 4 80 9 37 130 106,56 %
108. VEVČE 1 17 5 5 28 1 15 5 5 26 92,86 %
109. VIHARNIK 1 7 151 2 4 165 1 6 135 1 2 145 87,88 %
110. ŽELEZNIČAR LJUBLJANA 6 42 199 9 6 262 6 54 189 3 12 264 100,76 %
SKUPAJ MDO PD LJUBLJANA 134 522 6204 622 1513 0 8995 149 575 5750 464 1606 0 8544 94,99 %

MDO PD KAMNIŠKO B. A+ A B S+Š P+O OPP Skupaj A+ A B S+Š P+O OPP Skupaj
111. BAJTAR 92 9 101 114 2 10 126 124,75 %
112. BLAGOVICA 3 114 18 43 178 3 112 19 37 1 172 96,63 %
113. DOMŽALE 3 22 287 34 227 573 4 30 269 41 203 547 95,46 %
114. GRS KAMNIK 0 0
115. JANEZ TRDINA 2 7 162 23 32 226 3 9 157 48 31 248 109,73 %
116. KAMNIK 18 65 807 126 318 1334 26 59 782 88 337 1292 96,85 %
117. KOMENDA 12 217 15 28 272 3 10 203 17 46 279 102,57 %
118. MORAVČE 2 164 10 55 231 5 163 13 49 230 99,57 %
119. ONGER 2 6 84 18 40 150 2 7 85 14 43 151 100,67 %
SKUPAJ MDO PD KAMNIŠKO B. 25 117 1927 244 752 0 3065 38 123 1885 242 756 1 3045 99,35 %

MDO PD NOTRANJSKE A+ A B S+Š P+O OPP Skupaj A+ A B S+Š P+O OPP Skupaj
120. AVTOMONTAŽA 34 2 3 39 41 6 5 52 133,33 %
121. BLAGAJANA 18 156 8 74 256 19 132 9 66 226 88,28 %
122. BOROVNICA 1 12 4 17 1 34 3 22 60 352,94 %
123. CERKNICA 1 4 109 3 2 119 1 4 110 6 6 127 106,72 %
124. PK EKSTREM                         1 15 2 2 20 1 16 3 2 22 110,00 %
125. HORJUL 7 125 22 80 234 7 123 21 74 225 96,15 %
126. LOGATEC 4 127 7 9 147 5 108 9 12 134 91,16 %
127. PANORAMA 9 1 6 16 7 1 8 50,00 %
128. PRESERJE-PODPEČ 5 10 132 10 290 447 2 124 6 310 442 98,88 %
129. ROVTE 1 33 5 39 78 1 1 24 4 22 52 66,67 %
130. PD REGA LOG 65 2 4 71 50 4 4 58 81,69 %
131. PLEZALNO DR. GRIF novo 10 10
132. SNEŽNIK V LOŠKI DOLINI 1 30 3 8 42 1 21 3 25 59,52 %
133. SVETI VID 55 4 9 68 68 8 5 81 119,12 %
134. ŠPD KORENJAK 1 5 10 16 1 2 8 11 68,75 %
135. ŠENTJOŠT 7 29 22 53 111 7 30 26 43 106 95,50 %
136. VRHNIKA 1 13 473 27 162 676 14 455 26 149 644 95,27 %
SKUPAJ MDO PD NOTRANJSKE 8 66 1405 123 755 0 2.357 2 62 1344 136 739 0 2283 96,86 %

MDO PD PODRAVJA A+ A B S+Š P+O OPP Skupaj A+ A B S+Š P+O OPP Skupaj
137. BREZJE 65 4 5 74 63 6 4 73 98,65 %
138. CIRKULANE 4 54 5 20 83 3 46 1 30 80 96,39 %
139. DONAČKA GORA 2 70 10 37 119 2 59 14 30 105 88,24 %
140. DRAVA 4 132 18 29 183 4 151 30 34 219 119,67 %
141. GRS MARIBOR 0 0
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142. FRAM 2 20 252 37 71 382 2 18 261 43 99 423 110,73 %
143. HALOZE 3 30 4 37 1 31 32 86,49 %
144. JAKOB ALJAŽ 6 106 4 4 120 6 90 1 1 98 81,67 %
145. KOZJAK-AKADEMSKO  PD 13 24 181 55 65 338 23 33 167 50 90 363 107,40 %
146. KOLES. POH. DR. HEJ G. N. 1 75 8 24 108 2 97 6 29 134 124,07 %
147. LOVRENC NA POHORJU 1 3 109 17 71 201 1 3 105 14 47 170 84,58 %
148. MAJŠPERK 65 1 39 105 67 5 17 89 84,76 %
149. MAKOLE 2 47 3 56 108 2 42 4 51 99 91,67 %
150. MAKS MEŠKO ORMOŽ 4 7 153 18 90 272 7 4 127 17 85 240 88,24 %
151. MARIBOR-MATICA 3 10 557 56 231 857 3 10 444 48 149 654 76,31 %
152. MARIBORSKI TISK 3 50 3 56 37 4 41 73,21 %
153. MIKLAVŽ 4 73 3 23 103 4 77 4 21 106 102,91 %
154. OPLOTNICA 104 10 90 204 1 104 12 72 189 92,65 %
155. OBČINE KIDRIČEVO 6 68 6 50 130 6 72 4 54 136 104,62 %
156. PK 6B PTUJ              1 17 5 23 2 21 8 8 39 169,57 %
157. PALOMA - SLADKI VRH 1 209 20 11 1 242 1 195 20 25 1 242 100,00 %
158. PIRAMIDA MAR.- PTUJ novo 2 60 4 4 70
159. PLANIKA 1 113 8 3 125 1 97 7 5 110 88,00 %
160. POHORJE 1 72 6 23 102 82 1 35 118 115,69 %
161. POLJČANE 8 291 24 218 541 1 7 284 23 222 537 99,26 %
162. POŠTA IN TELEKOM MARIBOR 1 156 8 2 167 1 136 8 3 148 88,62 %
163. PTUJ 2 23 416 21 213 675 4 22 384 29 132 571 84,59 %
164. NAVEZA 7 37 3 58 105 9 48 5 31 93 88,57 %
165. RUŠE 3 9 232 11 76 331 3 7 233 11 78 332 100,30 %
166. SKALCA HOČE SLIVNICA 9 112 7 58 186 10 109 6 52 177 95,16 %
167. SLOVENSKA BISTRICA 11 177 11 127 326 1 9 161 11 168 350 107,36 %
168. AK SLOVEN. BISTRICA 30 6 28 8 57 129 27 5 26 10 47 115 89,15 %
169. TAM MARIBOR 1 27 152 13 4 197 4 30 119 9 5 167 84,77 %
170. TISA MARIBOR 1 62 3 13 79 1 43 2 5 51 64,56 %
171. VEČER 3 54 4 2 4 67 2 55 3 6 66 98,51 %
172. ŽELEZNIČAR MARIBOR 97 1 3 101 70 1 71 70,30 %
173. ŽETALE           18 5 6 29 18 2 6 26 89,66 %
SKUPAJ MDO PD PODRAVJA 64 203 4434 420 1779 5 6905 82 202 4.181 422 1.646 1 6534 94,63 %

MDO PD POMURJA A+ A B S+Š P+O OPP Skupaj A+ A B S+Š P+O OPP Skupaj
174. GORNJA RADGONA 3 164 28 105 300 1 5 157 33 96 292 97,33 %
175. HAKL 6 3 133 10 150 302 11 3 110 8 150 282 93,38 %
176. LENART 9 232 16 74 331 1 8 207 20 55 291 87,92 %
177. LENDAVA 40 2 4 46 50 1 3 54 117,39 %
178. LJUTOMER 117 18 13 148 136 14 12 162 109,46 %
179. MATICA MURSKA SOBOTA 5 241 27 109 36 418 3 6 200 20 108 35 372 89,00 %
180. MURA 8 107 6 4 125 9 94 7 4 114 91,20 %
SKUPAJ MDO PD POMURJA 6 28 1034 107 459 36 1670 16 31 954 103 428 35 1567 93,83 %

MDO PD POSOČJA A+ A B S+Š P+O OPP Skupaj A+ A B S+Š P+O OPP Skupaj
181. AJDOVŠČINA 5 34 215 20 42 316 6 41 212 22 66 347 109,81 %
182. SPD BENEČIJA 20 20 20 20 100,00 %
183. BOVEC 2 6 82 10 7 107 2 4 68 3 38 115 107,48 %
184. BRDA 108 4 67 179 103 3 29 135 75,42 %
185. CERKNO 20 171 15 57 263 2 24 160 20 43 249 94,68 %
186. DR. EKSTR. ŠPORTOV 2 23 7 32 2 2 21 7 32 100,00 %
187. GRS BOVEC 0 0
188. IDRIJA 7 18 148 33 116 322 12 26 135 43 83 299 92,86 %
189. JAVORNIK-ČRNI VRH 1 36 3 12 52 4 44 4 5 57 109,62 %
190. KOBARID 4 106 12 42 164 3 110 19 50 182 110,98 %
191. KRIŽNA GORA 1 15 71 9 76 9 181 2 13 75 12 71 8 181 100,00 %
192. NOVA GORICA 12 51 539 54 334 990 10 68 497 46 168 789 79,70 %
193. PODBRDO 6 138 9 24 177 6 127 7 21 161 90,96 %
194. SPD V GORICI 140 140 123 123 87,86 %
195. TOLMIN 8 20 373 31 228 660 6 29 374 29 232 670 101,52 %
196. VALENTIN STANIČ KANAL 1 11 60 2 104 178 2 6 43 1 55 107 60,11 %
 SKUPAJ MDO PD POSOČJA 36 188 2230 209 1109 9 3781 44 226 2112 216 861 8 3467 91,70 %

MDO PRIMORSKO NOTR. PD A+ A B S+Š P+O OPP Skupaj A+ A B S+Š P+O OPP Skupaj
197. BRKINI 28 6 1 35 16 5 2 23 65,71 %
198. DP KOPER 1 28 7 59 95 2 24 4 37 67 70,53 %
199. PIRAN                      41 10 110 161 30 13 65 108 67,08 %
200. OBALNI ALPIN.KLUB 25 23 9 57 21 27 6 54 94,74 %
201. OBALNO-KOPER 1 15 439 25 180 660 4 18 392 25 178 617 93,48 %
202. PK DIVAČA 4 4 9 17 8 5 10 23 135,29 %
203. ŠPK PLUS                                                 novo 0
204. PODNANOS 9 59 18 33 119 7 67 21 32 127 106,72 %
205. POSTOJNA 4 173 14 137 328 5 223 13 102 343 104,57 %
206. ŠD PROTEUS                                           novo 0
207. SEŽANA 2 13 249 29 86 379 4 14 225 19 82 344 90,77 %
208. SLAVNIK            2 4 66 4 18 1 95 3 2 72 8 13 98 103,16 %
209. SNEŽNIK-ILIRSKA BISTRICA 3 4 178 21 161 367 5 3 184 14 172 378 103,00 %
210. SPD TRST 191 191 210 210 109,95 %
211. VIPAVA 14 95 29 72 210 3 8 84 28 72 195 92,86 %
SKUPAJ MDO PRIM. NOTR. PD 8 89 1574 176 866 1 2714 19 80 1562 161 765 0 2587 95,32 %

SAVINJSKI MDO PD A+ A B S+Š P+O OPP Skupaj A+ A B S+Š P+O OPP Skupaj
212. ATOMSKE TOPLICE 1 64 4 59 128 1 88 10 54 153 119,53 %
213. BOČ-KOSTRIVNICA 95 11 31 137 93 7 33 133 97,08 %
214. CELJE-MATICA 23 35 267 53 313 691 25 43 214 53 327 662 95,80 %

ČLANSTVO PZS V LETU 2013
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215. DOBRNA          7 78 9 20 10 124 5 74 5 19 7 110 88,71 %
216. DOBROVLJE-BRASLOVČE 7 170 40 171 388 7 175 38 125 345 88,92 %
217. DR. ŠALEŠKI ALP. ODSEK 4 5 49 3 18 79 4 4 41 3 10 62 78,48 %
218. GALICIJA                12 143 3 41 199 14 137 3 72 226 113,57 %
219. DRAMLJE 5 8 87 8 72 180 3 8 82 5 52 150 83,33 %
220. GORNJI GRAD 3 8 185 37 62 2 297 3 8 192 28 70 2 303 102,02 %
221. GRMADA CELJE 13 18 236 34 190 491 17 18 261 18 150 464 94,50 %
222. GRS CELJE 0 0
223. K2                                                              novo 0
224. LIBOJE 1 2 112 7 34 156 2 120 7 31 160 102,56 %
225. LJUBNO OB SAVINJI 1 8 197 25 64 295 2 9 194 20 73 298 101,02 %
226. LOČE 4 90 6 62 162 5 82 5 45 137 84,57 %
227. LOŽNO SV. FLORJAN 1 77 2 10 90 1 84 2 10 97 107,78 %
228. LUČE 2 104 20 14 140 2 110 21 35 168 120,00 %
229. MOZIRJE 1 1 103 20 37 162 3 88 25 37 153 94,44 %
230. NAZARJE 7 150 29 95 281 7 148 31 86 272 96,80 %
231. OJSTRICA 4 100 1 66 171 6 94 3 51 154 90,06 %
232. ŠD PAJKI                                                   novo 0
233. PK RIFNIK               3 7 13 1 10 34 5 9 9 5 12 40 117,65 %
234. PK ROG. SLATINA   1 2 3 1 7 1 4 8 13 185,71 %
235. POLZELA 15 180 25 190 410 1 13 119 25 246 404 98,54 %
236. PREBOLD 1 101 4 25 131 1 92 3 8 104 79,39 %
237. PREVORJE 15 15 14 14 93,33 %
238. PRISTAVA 35 5 30 70 35 5 35 75 107,14 %
239. POŠTA IN TELEKOM CELJE 1 7 117 4 4 133 1 9 106 5 6 127 95,49 %
240. REČICA OB SAVINJI 6 109 27 77 219 5 106 25 71 207 94,52 %
241. SLIVNICA PRI CELJU 4 6 56 11 63 140 5 5 59 12 56 137 97,86 %
242. SLOGA-ROGATEC 3 50 3 40 96 3 53 5 28 89 92,71 %
243. SLOVENSKE KONJICE 2 13 270 14 184 483 7 8 252 17 188 472 97,72 %
244. PK SLOVENSKE KONJICE 2 2 21 10 37 68 3400,00 %
245. SOLČAVA 3 17 4 5 29 4 10 5 1 20 68,97 %
246. SPIN 6 6 6 6 100,00 %
247. ŠEMPETER V SAVINJ. DOLINI 13 112 12 35 172 1 10 115 7 41 174 101,16 %
248. ŠENTJUR 5 86 11 90 192 6 80 8 52 146 76,04 %
249. ŠKALE-HRASTOVEC 103 11 24 138 1 110 14 32 157 113,77 %
250. ŠMARJE PRI JELŠAH 4 4 67 9 5 89 3 6 76 4 9 98 110,11 %
251. ŠMARTNO OB PAKI 1 6 118 12 53 190 1 6 104 10 42 163 85,79 %
252. ŠPD LEVITACIJA 0 0
253. ŠOŠTANJ 1 15 208 28 103 355 1 16 221 41 96 375 105,63 %
254. TABOR 44 6 61 111 1 40 3 30 74 66,67 %
255. VELENJE 2 18 503 35 330 888 2 19 491 32 183 727 81,87 %
256. VINSKA GORA 6 97 13 52 168 5 88 16 38 147 87,50 %
257. VITANJE 2 44 11 7 64 3 61 9 17 90 140,63 %
258. VOJNIK 1 144 6 27 178 1 139 7 16 163 91,57 %
259. VRANSKO 1 7 58 9 34 109 1 7 56 14 43 121 111,01 %
260. VRELEC 9 78 10 4 101 7 80 10 3 100 99,01 %
261. ZABUKOVICA 3 8 165 25 122 323 4 9 147 26 109 295 91,33 %
262. ZREČE 9 192 13 137 351 11 178 18 118 325 92,59 %
263. ŽALEC 78 15 65 158 1 1 90 13 93 198 125,32 %
264. ŽELEZAR ŠTORE 67 17 84 2 60 2 1 65 77,38 %
265. ŽELEZNIČAR CELJE 1 70 4 50 125 1 56 3 57 117 93,60 %
266. ZAVOD ZZZV CELJE 14 5 278 9 23 329 16 196 4 8 224 68,09 %
267. ZGORNJ. ALP. KLUB RINKA novo 0 1 6 7
268. ŽUSEM 56 6 3 65 46 4 1 51 78,46 %
SKUPAJ SAVINJSKI MDO PD 88 300 5848 658 3230 12 10136 90 327 5.603 654 2.957 9 9640 95,11 %

MDO PD ZASAVJA A+ A B S+Š P+O OPP Skupaj A+ A B S+Š P+O OPP Skupaj
269. BOHOR-SENOVO 3 141 18 59 221 4 119 18 41 182 82,35 %
270. BREŽICE 9 50 286 25 103 473 7 41 283 16 115 462 97,67 %
271. DOL PRI HRASTNIKU 2 58 5 89 154 3 56 3 90 152 98,70 %
272. HRASTNIK 3 102 4 56 165 2 86 5 52 145 87,88 %
273. KUM 2 191 8 14 215 3 191 10 17 221 102,79 %
274. LAŠKO 3 168 11 24 206 3 173 34 32 242 117,48 %
275. LISCA-SEVNICA KRŠKO 10 353 35 84 482 12 333 40 48 433 89,83 %
276. LITIJA 3 23 300 29 58 413 6 28 280 24 47 385 93,22 %
277. PK LAŠKO 4 5 24 33 7 5 25 37 112,12 %
278. POSAVSKI ALP. KLUB 2 3 44 10 20 79 2 5 46 7 23 83 105,06 %
279. DRUŠTVO PROSTI ČAS 2 7 6 15 5 5 7 17 113,33 %
280. RADEČE 2 164 15 53 234 3 177 14 41 235 100,43 %
281. RIMSKE TOPLICE 193 20 63 276 197 20 59 276 100,00 %
282. TRBOVLJE 4 89 8 64 165 3 2 86 9 61 161 97,58 %
283. VIDEM 3 134 5 16 158 1 3 115 3 14 136 86,08 %
284. ZAGORJE OB SAVI 2 8 262 29 43 344 2 10 222 22 32 288 83,72 %
SKUPAJ MDO PD ZASAVJA 20 112 2491 234 776 0 3633 21 119 2376 235 704 0 3455 95,10 %

SKUPAJ PZS 498 2.329 36.637 3.839 14.132 85 57.520 604 2.507 34.982 3.626 13.367 73 55.159 95,90 %

Vseh društev, včlanjenih v PZS v letu 2013  284
Društva s plačano članarino   264 + 1
Društva GRS    9
Društva, ki niso prevzela članskih znamkic 4
Nova društva, včlanjena v letu 2013  6



Vabilo in gradivo za Skupščino PZS
Novo mesto, 12. april 2014, ob 11.00

SKUPŠČINSKA PRILOGA

Vsebinska poročila za leto 2013, ki so sestavni del 
gradiva za Skupščino PZS, so zaradi racionalnosti 
objavljena na spletni strani www.pzs.si.

Planinska društva, ki želijo vsebinska poročila za leto 
2013 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=
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Poročilo o prenosu nepremičnin na PD po sklepu Skupščine PZS iz leta 1999 26
Poročilo o delu Komisije za pripravo volitev PZS 2014 31
Kandidatna lista za volitve PZS, ki bodo potekale na Skupščini PZS 
v Novem mestu, 12. 4. 2014 32
Delovna skupina za pripravo predloga sprememb in dopolnitev 
Častnega kodeksa slovenskih planincev – POROČILO  34
Poročilo o delu skupine za pripravo Programskih vodil PZS  35
Programske smernice Planinske zveze Slovenije 2014–2018 36
Okvirni vsebinski in finančni program dela PZS za leto 2015 39
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Navodilo za glasovanje  54
Pooblastilo delegatu za ugotovitev sklepčnosti in za prevzem glasovnice 
(pooblastilo se odda ob vstopu v dvorano)     55
Prijava k razpravi 56

PRILOGE

OPIS POTI
DO KRKE, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, Novo mesto:

Opis poti do Krke iz smeri Ljubljana
Avtocesto zapustite na drugem izvozu za Novo mesto (Novo mesto – vzhod). V prvem 
krožišču zapeljite na prvi izvoz. Nadaljujte do drugega krožišča. Tu zapeljite na drugi 
izvoz, smer Metlika. Po nekaj sto metrih vožnje boste na svoji levi strani opazili Krkine 
proizvodne obrate. Nadaljujte po glavni cesti do semaforiziranega križišča in zavijte levo. 
Na desni strani ceste je Krkina upravna stavba (visoka marmornata stavba sive barve). 

Opis poti do Krke iz smeri Zagreb
Avtocesto zapustite na prvem izvozu za Novo mesto (Novo mesto – vzhod). V prvem 
krožišču zapeljite na prvi izvoz. Nadaljujete do drugega krožišča. Tu zapeljite na drugi 
izvoz, smer Metlika. Po nekaj sto metrih vožnje boste na svoji levi strani opazili Krkine 
proizvodne obrate. Nadaljujte po glavni cesti do semaforiziranega križišča in zavijte levo. 
Na desni strani ceste je Krkina upravna stavba (visoka marmornata stavba sive barve). 

OGLED OBRATA NOTOL 
Po zaključku Skupščine PZS bo možen tudi ogled proizvodnje zdravil v podjetju 
Krka, d. d., Novo mesto.

Nekaj o Notolu:
Ogledali si boste lahko sodoben obrat za proizvodnjo trdnih oblik farmacevtskih izdelkov 
Notol, ti. tablet in kapsul. Gre za visokoavtomatizirane proizvodne in transportne procese. 
V objekt so vgrajeni najkakovostnejši in najsodobnejši materiali in tehnologije. 

Hišni red:
Prosimo, da vsi prisotni dosledno upoštevate, da na celotnem območju Krke, tako v 
zgradbah kot na zunanjih površinah, velja popolna prepoved kajenja. Fotografiranje je 
dovoljeno le pred upravno stavbo in v avli upravne stavbe, na proizvodnem delu podjetja 
pa fotografiranje tudi ni dovoljeno.
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Številka: IZHP – 134/ 2014
Datum: 6. 3. 2014

V skladu z 28. in 43. členom Statuta Planinske zveze Slovenije (Obvestila PZS, junij 2012) in 
skladno s sklepom 16. in 20. seje Upravnega odbora PZS

s k l i c u j e m

SKUPŠČINO PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE, 
ki bo v soboto, 12. aprila 2014, ob 11. uri, 

v prostorih Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, v Novem mestu.

 Predlog dnevnega reda Skupščine PZS:

1. Izvolitev delovnega predsedstva, komisije za izvedbo volitev, verifikacijske komisije, zapisnikarja in 
dveh overiteljev zapisnika Skupščine PZS 

2. Vsebinsko in finančno poročilo organov PZS za leto 2013
3. Poročilo Nadzornega odbora PZS in Častnega sodišča PZS za leto 2013
4. Razprava in potrditev poročil
5. Poročilo o prenosu nepremičnin na PD po sklepu skupščine iz leta 1999 
6. Volitve za organe PZS za mandatno obdobje 2014–2018
7. Častni kodeks slovenskih planincev – poročilo delovne skupine 
8. Programska vodila – poročilo delovne skupine
9. Razglasitev rezultatov volitev
10. Programske smernice PZS za mandatno obdobje 2014–2018
11. Okvirni vsebinski in finančni program dela PZS za leto 2015
12. Razno

Skupščina PZS bo obogatena tudi s kulturnim programom, ki ga bodo pripravili člani PD Krka Novo mesto in 
pevski zbor podjetja Krka. Del kulturnega programa bo posvečen tudi 100. obletnici PD Krka Novo mesto.

Pred Skupščino PZS bo ob 9. uri v istih prostorih potekala delavnica Spremembe pri poslovanju planinskih 
društev. Gradivo za delavnico bo objavljeno naknadno na spletni strani www.pzs.si. 

Po zaključku Skupščine PZS bo možen tudi ogled proizvodnje zdravil v podjetju Krka, d. d.

Zaradi lažje organizacije vas prosimo za informativne prijave na info@pzs.si do srede, 9. 4. 2014.

Predsednik Planinske zveze Slovenije
Bojan Rotovnik

www.pzs.si
 info@pzs.si
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Predlogi sklepov Skupščine PZS

Predlog sklepa št. 1: Skupščina PZS potrjuje z vabilom predlagani dnevni red skupščine.

Ad. 1)
Predlog sklepa št. 2: Skupščina PZS na predlog Upravnega odbora PZS za delovnega predsednika izvoli Rudolfa E. Skobeta (PD 
Krka Novo mesto).

Imena ostalih kandidatov za organe skupščine bodo podani na skupščini.

Ad. 2) 
Predlog sklepa št. 3: Skupščina PZS potrjuje vsebinsko in finančno poročilo PZS za leto 2013.

Ad. 3)
Predlog sklepa št. 4: Skupščina PZS potrjuje poročilo Nadzornega odbora PZS za leto 2013.

Predlog sklepa št. 5: Skupščina PZS potrjuje poročilo Častnega sodišča PZS za leto 2013.

Ad. 5)  
Predlog sklepa št. 6: Skupščina PZS ugotavlja, da so bile vse nepremičnine, na katere se nanaša sklep Skupščine PZS iz leta 1999, 
ustrezno prenesene na društva in da je s tem sklep iz leta 1999 realiziran. Za vsa bodoča urejanja lastništva nepremičnin veljajo 
pravila, ki jih določa Statut PZS.

Ad. 7) 
Predlog sklepa št. 7: Skupščina PZS podaljša mandat delovni skupini za pripravo predloga sprememb in dopolnitev Častnega kodeksa 
slovenskih planincev do Skupščine PZS 2015. Ta na podlagi predhodne javne razprave pripravi predlog sprememb in dopolnitev 
Častnega kodeksa slovenskih planincev do Skupščine PZS 2015. 

Ad. 8) 
Predlog sklepa št. 8: Skupščina PZS sprejema poročilo delovne skupine za pripravo Programskih vodil PZS o izvedenih aktivnostih 
v letu 2013.

Predlog sklepa št. 9: Skupščina PZS kot končni rok za sprejem Programskih vodil PZS določa datum, ko bo izvedena Skupščina 
PZS v letu 2015. 

Ad. 10) 
Predlog sklepa št. 10: Skupščina PZS potrjuje Programske smernice PZS za mandatno obdobje 2014–2018. 

Ad. 11) 
Predlog sklepa št. 11: Skupščina PZS sprejema okvirni vsebinski program dela PZS za leto 2015 in pooblašča, da na podlagi okvirnih 
programov:
•	 komisije z zbori dejavnosti in MDO PD-ji sprejmejo podrobni program dela posamezne dejavnosti za leto 2015, soglasje k 

programu mora podati Upravni odbor PZS, 
•	 Upravni odbor PZS, na predlog organov PZS brez zborov dejavnosti, sprejme podrobne programe dela PZS na posameznih 

področjih za leto 2015.

Predlog sklepa št. 12: Skupščina PZS potrjuje okvirni finančni načrt za leto 2015 in pooblašča Upravni odbor PZS, da sprejme po-
drobni finančni načrt za leto 2015 po posameznih dejavnostih oz. po stroškovnih mestih. Skupščina PZS pooblašča Upravni odbor 
PZS, da finančni načrt za leto 2015 spremlja in ga na podlagi rebalansa uskladi z dejanskimi prihodki in odhodki.
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Na podlagi b) točke 1. odstavka 27. člena Statuta Planinske zveze Slovenije je Skupščina Planinske zveze Slovenije na zasedanju, 
dne 12. 1. 2013, v Tržiču, 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 ter kraja in časa skupščine in gradiv ter objavljanjem 
sprejetih sklepov in stališč v Obvestilih Planinske zveze Slovenije (v nadaljevanju 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 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 meddruštvenih odborih planinskih društev (v nadaljevanju MDO PD) in društvih, ki so člani PZS.
 

3. člen
PZS obvešča javnost o delu skupščine prek Obvestil PZS in spletnih strani PZS.
 

4. člen
Za zagotavljanje javnosti dela skupščine so odgovorni:
•	 predsednik PZS,
•	 predsedstvo PZS,
•	 generalni sekretar PZS.

 

III. PRIPRAVE NA SKUPŠČINO

5. člen
Predsednik PZS in generalni sekretar PZS sta odgovorna za priprave na Skupščino PZS.
 

6. člen
V priprave za skupščino spada zlasti:
•	 priprava gradiv za skupščino,
•	 oblikovanje predloga dnevnega reda, ki ga potrdi Upravni odbor PZS (v nadaljevanju UO PZS),
•	 razpošiljanje vabil in gradiva,
•	 druge organizacijske priprave.

 
7. člen

Predlog dnevnega reda, gradivo, čas in kraj za skupščino določi UO PZS.

UO PZS določi datum skupščine vsaj 120 dni pred skupščino, kar ne velja za izredne skupščine in hkrati objavi javni poziv za predlaganja 
tem, ki naj jih skupščina obravnava.

Društva podajo predloge tem za obravnavo na seji skupščine najkasneje 60 dni pred skupščino. Predlog za obravnavanje na skupščini 
mora predlagatelj nasloviti na predsednika PZS.

Do predlogov tem za obravnavo na skupščini se opredeli predsedstvo PZS, o njihovi uvrstitvi na dnevni red pa odloča UO PZS.

Predsednik PZS skliče skupščino in obvesti društva najkasneje 30 dni pred datumom skupščine. Skupaj s sklicem objavi dnevni red, 
gradivo in predloge sklepov. 

Pisna dopolnila na predloge sklepov društva vlagajo najkasneje 10 dni pred skupščino. Do dopolnil se opredeli predsedstvo PZS in na 
spletni strani objavi dopolnila in stališča najkasneje 5 dni pred skupščino.
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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 
strokovno ni razumljivo obrazložen, zahteva od predlagatelja, da ga v določenem roku dopolni. Če predlagatelj tega ne stori, mu vrne 
predlog. 
   

10. člen
Vabilo za skupščino z vsem potrebnim gradivom se pošlje članom PZS , da določijo delegata oziroma da gradivo obravnavajo ter do 
njega zavzamejo stališče.
 

11. člen
Vabila za skupščino se pošljejo članom UO PZS in Nadzornega odbora PZS (v nadaljevanju NO PZS). Ti imajo pravico razpravljati o 
poročilih, vendar brez pravice glasovanja o poročilih in sklepih.
 
12. 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

13. člen
Skupščino prične predsednik PZS. Če je predsednik PZS zadržan, začne skupščino podpredsednik PZS, ki ga določi predsednik.
 

14. člen
Ko se začne skupščina, lahko predsednik PZS pred prehodom na dnevni red poda kratko poročilo v zvezi z zasedanjem skupščine in 
drugimi predhodnimi vprašanji. 

Predsednik PZS obvesti skupščino tudi o tem, kdo se jo udeležuje poleg delegatov in organov PZS.
 

15. člen
Skupščina je sklepčna, če so prisotni delegati vsaj tretjine društev, ki so člani PZS. 
 

16. člen
Pooblastila delegati oddajo pri vhodu v dvorano. Evidenco o prisotnosti drugih vabljenih na skupščini vodi generalni sekretar PZS.
 

17. člen
Skupščino prične predsednik PZS in predlaga izvolitev delovnega predsedstva. Delovno predsedstvo sestavljajo predsednik delovnega 
predsedstva (v nadaljevanju predsednik DP) in štirje člani.

Ko je delovno predsedstvo izvoljeno, vodi skupščino predsednik delovnega predsedstva. Predsednik DP predlaga skupščini sprejem 
dnevnega reda.
 

18. 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.
 

19. 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.

20. 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.
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21. člen
Predsednik DP daje besedo razpravljavcem po vrstnem redu, kot so se prijavili za razpravo.

 22. člen
Delegat ali drug udeleženec, ki ga k razpravi povabi predsednik DP, lahko razpravlja na skupščini pri 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.
 

23. 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 proceduralni kršitvi statuta, poslovnika ali dnevnega reda. Če je delegat zahteval 
besedo zaradi proceduralnih kršitev, mu predsednik DP da pojasnilo takoj. 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.

24. 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.
 

25. 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.
 

26. 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.

27. člen
Ko so izčrpane vse točke dnevnega reda, predsednik DP zaključi skupščino.
 

 V. VZDRŽEVANJE REDA NA SKUPŠČINI
 

28. člen
Predsednik DP skrbi za red na skupščini. Za kršitev reda sme uporabiti naslednje ukrepe:
•	 opomin,
•	 odvzem besede.

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.

Delegat, zoper katerega je uporabljen kakšen ukrep, ima pravico pojasniti svoje ravnanje. O tem ukrepu obvesti PZS društvo, organizacijo 
oziroma organ, ki ga je predstavljal.
 

29. 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
 

30. 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.
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 31. člen
Delegat ima pravico pred glasovanjem obrazložiti svoje stališče in pojasniti, kako bo glasoval.
 

32. 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.
 

33. 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 z »za« ali »proti«. Glasovanje se opravi z dvigom kartončka. 
 

34. 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.
 

35. člen
Delegati odločajo s tajnim glasovanjem, če je skupščina tako določila. Tajno glasovanje se opravi z glasovnicami z obkrožanjem besed 
»za« ali »proti« oz. z opredelitvijo za vnaprej znane predloge. 

Rezultat glasovanja ugotovi verifikacijska komisija. Po končanem glasovanju obvesti predsednik verifikacijske komisije skupščino o 
izidu glasovanja.

36. člen
Izid glasovanja razglasi predsednik DP.
 

VII. VOLITVE

37. člen
Volitve predsednika PZS, podpredsednikov PZS, članov UO PZS, predsednika in članov NO PZS ter varuha pravic gora, skupščina 
opravi na podlagi potrditve kandidatnih list, ki jih je predložila komisija za pripravo volitev.

38. člen
Na volilni skupščini se izvoli tričlanska komisija za izvedbo volitev, ki po opravljenem tajnem glasovanju razglasi izid volitev. 

39. člen
Volitve predsednika PZS in podpredsednikov PZS se opravijo na podlagi enotne liste, o kateri se glasuje tajno.
Ostale volitve organov PZS so lahko javne, če tako pred glasovanjem odloči skupščina.

Volitve predsednika PZS in podpredsednikov PZS se opravi tako, da se obkroži zaporedna številka pred enotno listo, če pa je lista samo 
ena, se obkroži besedo »za« ali »proti«. 

Tajne volitve ostalih organov (članov UO PZS, predsednika in članov NO PZS in varuha pravic gora) se opravijo z obkrožanjem zapo-
redne številke pred imenom kandidata.

Javne volitve se izvedejo z dvigovanjem kartončkov.

40. člen
Če je za volitve predsednika PZS in podpredsednikov PZS več list oz. če je za funkcije predsednika in članov NO PZS ter varuha pravic 
gora več kandidatov in nobena lista oz. kandidat ne dobi potrebne večine, se volitve ponovijo s tistima dvema kandidatoma oz. listama, 
ki sta dobili največ glasov.

Volitve se ponovijo tudi, če so liste oz. kandidati dobili enako število glasov.

Izvoljeni so tisti kandidati za člane UO PZS, ki so dobili največje število glasov, vendar najmanj eno četrtino glasov prisotnih delegatov. 
V kolikor na ta način ni izvoljeno potrebno število članov UO PZS, se volitve ponovijo s kandidati, ki niso prejeli za izvolitev potrebno 
število glasov.
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41. člen
Če se na skupščini opravijo le javne volitve (članov UO PZS, predsednika in članov NO PZS ter varuha pravic gora), rezultat volitev 
razglasi predsednik DP.

42. člen
Izredna skupščina PZS se mora sklicati pred potekom šestih mesecev od dneva, ko na redni skupščini PZS ni bil izvoljen predsednik 
PZS. Če ni izvoljen edini kandidat oziroma nobeden od kandidatov za predsednika PZS, se podaljša mandat vseh organov PZS najdlje 
za 6 mesecev.

VIII. VODENJE ZAPISNIKA NA SKUPŠČINI
 

43. člen
O delu na skupščini se piše zapisnik. Zapisnik piše zapisnikar. Potek seje se elektronsko snema. Zapisnik podpišejo predsednik delovnega 
predsedstva, dva overovatelja zapisnika in zapisnikar.
 

44. 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 in zapisnikarja ter žig.

 
45. 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.
 

46. člen
Delegat članice PZS lahko zahteva, da se povzetek njegovega govora, razprave oziroma izjave na skupščini vpiše v zapisnik. Pred objavo 
lahko zahteva, da se mu zapisnik pokaže zaradi redakcijskih popravkov.
 

47. 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.
 

48. 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.
 

VIX. KONČNE DOLOČBE
 

49. člen
Ta poslovnik začne veljati takoj, ko ga sprejme skupščina in velja tudi za bodoče skupščine.

Spremembe in dopolnitve tega poslovnika lahko predlagajo društva, ki so člani PZS, in morajo biti vročeni najmanj 60 dni pred skup-
ščino. Predlogi sprememb in dopolnitev morajo biti podani v obliki amandmajev.

Do predlaganih sprememb in dopolnitev se opredelita predsedstvo PZS in UO PZS, ki hkrati obravnavo poslovnika uvrsti na predlog 
dnevnega reda skupščine. UO PZS lahko tudi sam predlaga spremembe in dopolnitve poslovnika. 
 

France Benedik,           Bojan Rotovnik, 
predsednik delovnega predsedstva         predsednik PZS
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K 2. točki

Poročilo o članstvu v letu 2013
Planinska zveza Slovenije je štela konec leta 284 planinskih društev s skupno 55.159 članov planinskih društev, kar je 4,1 % manj kot v 
preteklem letu (57.520). Razen v MDO PD Koroške se je število članov zmanjšalo v vseh MDO PD-jih, najmanj v Kamniško-Bistriškem 
(99,35 %), največ pa MDO PD Posočja (91.70 %). 

Članarino je vplačalo 265 PD, na novo je bilo včlanjenih 9 PD, 9 je društev GRS, 4 društva pa niso prevzela članskih znamkic.

Kategorijo članstva A + je izbralo 604 članov (2012 – 498), A pa 2507 (2012 – 2329) članov, tako da se je skupno število A članov (A in 
A+) v primerjavi s predhodnim letom (2012 – 2827) povečalo za 284 ali 10 %, trend rasti je enak kot v preteklem letu, kar kaže na interes 
članstva za ponujen večji obseg ugodnosti. Nobenega A+ ali A člana nima 46 PD, pri čemer so izvzeta društva GRS in nova društva. 

Osip članov beležimo pri kategorijah B (34.982 oz. -4,6 %) in S+Š (3.626 oz. -4,6 %), žal tudi pri P+O (13.367 oz. -5,5 %), pri katerih smo 
v letu 2012 beležili 2 % porast in OPP (73 oz. -16,5 %). Rast beleži samo B1 kategorija članstva s 5927 člani (3,1 %). 

Družinsko članarino je uveljavljalo 9814 članov (v 2012 – 9.096 članov): 109 A+/d, 341 A/d, 4678  B/d, 1440 S+Š/d, 3241 P+O/d in 5 OPP/d. 
Skrb zbujajoč je padec števila mladih članov (S+Š in P+O). Odbor za članstvo je problematiko obravnaval in predlagal Mladinski komisiji, 
Komisiji za alpinizem in Komisiji za športno plezanje PZS, da podajo predloge možnih ukrepov oz. programov, vendar odziva ni bilo. V 
nekaterih okoljih ugotavljajo, da bi bila lahko razlog padca števila članov previsoka članarina. Ocenjujemo, da temu ni tako, saj je članarina 
ob uveljavitvi ponujenih ugodnosti primerna in dostopna vsem kategorijam članov. Novi trendi in razmere, ki so sedaj pri nas, terjajo 
drugačne pristope k pobiranju članarine. Potrebno je tudi nadaljevati s promocijskimi aktivnostmi za predstavitev prednosti in ugodnosti 
članstva in krepiti stik s članstvom. Upad članstva ni vezan na regijo, niti ne na velikost društva. Lahko bi kvečjemu rekli, da je pri velikih 
društvih praviloma upad članstva večji, kar bi si lahko razlagali tudi s tem, da pri teh društvih ni tolikšnega osebnega stika s članstvom. 

Možnost včlanjevanja njihovih članov preko PZS in spleta omogoča svojim članom 139 PD. V letu 2013 je članarino preko PZS vplačal 301 član, 
od tega 178 na PZS, 123 pa preko spleta. Spletno včlanitev so koristili člani iz 44 PD (povprečno 2,8 člana/PD). Člani, ki so vplačali članarino 
na PZS so prihajali iz 35 PD, povprečno 5 članov /PD). Problem predstavljajo člani, ki ob vplačilu preko PZS nimajo vnaprej izbranega PD.      

Centralna evidenca članstva – NAVEZA
Za dostop do Naveze je registriranih 236 društev (od 284). Končni letni obračun članarine je preko Naveze oddalo 106 PD, ki je imelo 
vse vnose skladne z dejansko prodanimi znamkicami.

V Navezo je bilo konec leta vpisanih 39.250 članov z vneseno članarino in pristopno izjavo, članarin je bilo vnesenih 43.079 (78 % član-
stva), kar pomeni, da so PD za več kot 90 % članov v Navezo priložila tudi pristopno izjavo. Skupno je bilo v letu 2012 in 2013 vpisanih 
v Navezo 69.527 kontaktnih oseb.

Delež društev, ki uporablja Navezo raste, dobršen del jih že beleži podatke elektronsko, žal je predviden cilj vključitve članov vseh PD v 
Navezo še daleč, zato bo potrebno pristopiti k dodatnim aktivnostim za pospešitev in pomoč društvom za uspešen zaključek projekta. 

Zavarovanje članov 
Zavarovanje članov PZS je sklenjeno pri zavarovalnici Wiener Städtische, podružnici v Ljubljani d. d. Del, ki krije reševanje v gorah po 
celem svetu, je zavarovan pri Generali zavarovalnici d. d. 

V lanskem letu je uveljavljalo odškodnino 33 zavarovancev: za stroške reševanja (1), invalidnosti (27) in žal tudi smrti (5), v letu 2012 je 
bilo 21 zahtevkov. Doslej je bilo zaključenih 23 primerov, od teh je bilo kar 8 izplačil odškodnine iz naslova invalidnosti zavrnjenih, ker 
poškodbe niso pustile trajnih posledic, invalidnost ni bila ugotovljena. Odškodnine so bile izplačane v 16 primerih (3 smrt, 13 invali-
dnost), 8 zahtevkov je bilo zavrnjenih (ni bila ugotovljena invalidnost), 9 primerov še ni bilo zaključenih. 

Presenetljiv je podatek, da je bil za zavarovanje za reševanje v tujini vložen samo en zahtevek. Ta je bil izplačan v roku 6 tednov po vlo-
ženem zahtevku.

Glede kategorij članov ugotovimo, da so zajete praktično vse: A+, A, B, B1, S+Š in P+O.

Vzrok poškodbe je v 70 % nesreč zdrs oz. padec pohodnikov, 15 % nesreč pa je povezanih s padcem pri plezanju.

Glede na to, da je glavni razlog poškodb zdrs, bo potrebno še več osveščanja planincev in drugih obiskovalcev gora o nevarnosti v gorah 
in ponudba še več krajših (npr. vikend) tečajev varne hoje v gorah, poleg tistih, ki se že izvajajo (kot so npr. dan varstva pred snežnimi 
plazovi, tečaji varne hoje v nekaterih PD-jih, društvih GRS, itd.).   

Odbor za članstvo PZS
Milena Brešan
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Prilogi:
Struktura gibanja članstva z grafom
Starostna struktura članov, vpisnih v Navezo 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

A+         498 604

A 987 1260 1464 1663 1857 2108 2409 2568 2329 2507

B (brez B1) 32790 31681 30661 31268 32199 31650 30740 31784 30890 29055

B1 3253 3073 3711 4913 5524 5636 5943 5962 5747 5927

S+Š 5450 5010 4770 4666 4558 4420 4208 4127 3839 3626

P+O 11263 11485 12250 13143 14046 13823 13731 13948 14132 13367

OPP         85 73

SKUPAJ 53743 52509 52856 55653 58184 57637 57031 58389 57520 55159

NAVEZA 2013 – vnesenih 43.079 članov (78 %)
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K 2. točki

Vsebinska poročila za leto 2013, ki so sestavni del gradiva za Skupščino PZS, so zaradi racionalnosti objavljena na spletni
strani www.pzs.si. Upravni odbor Planinske zveze Slovenije je poročila obravnaval in sprejel na svoji 20. seji 6. 3. 2014.

Finančno poročilo 2013 s pojasnili k bilanci stanja 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 
v odstotku (po izračunu je pridobitne 24,63 % – leta 2012 23,31 %, nepridobitne 75,37 % – leta 2012 76,69 %) v skladu s Pravilnikom o 
pridobitni in nepridobitni dejavnosti. 

Na osnovi teh podatkov smo zavezani za obračun davka od dohodkov pravnih oseb. Za leto 2013 je bila izračunana obveznost po obrazcu 
davka od dohodkov pravnih oseb nič (negativna davčna osnova). 

Redni letni popis je bil izveden po stanju na dan 31. 12. 2013. Med letom pa smo v skladu s SRS 33 (v povezavi s SRS 4) opravili slabitev 
zalog edicij, ki so bile nabavljene pred letom 2005 in so bile vrednotene kot material v društvenem skladu. Pri rednem letnem popisu 
je komisija popisala osnovna sredstva, nepremičnine, drobni inventar, edicije, trgovsko blago in material, denarna sredstva, terjatve in 
obveznosti Planinske zveze Slovenije. Večjih odstopanj ni bilo.

1. BILANCA STANJA
PODATKI IZ BILANCE STANJA NA DAN 31. 12. 2013   
  31.12.2013 31.12.2012 Koef. 13/12
 SREDSTVA 1.189.424 1.356.555 0,88
00-05 Neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva 701.438 745.303 0,94
06 Dolgoročne finančne naložbe 6.003 5.974 1,00
60,63,66 Zaloge 285.147 409.436 0,70
12-16 Kratkoročne poslovne terjatve 75.937 86.727 0,88
10,11 Denarna sredstva 37.575 46.116 0,81
19 Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 83.324 62.998 1,32
99 Zunaj bilančna sredstva 18.215 28.500 0,64
 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 1.189.424 1.356.555 0,88
92 Društveni sklad 262.832 274.477 0,96
96 Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 639.820 801.225 0,80
22-28 Kratkoročne poslovne obveznosti 242.741 226.793 1,07
29 Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 44.031 54.060 0,81
99 Zunaj bilančne obveznosti 18.215 28.500 0,64

Sredstva
Osnovna sredstva zajemajo knjigovodsko vrednost opredmetenih osnovnih sredstev (zemljišča, zgradbe in druga oprema), ki je razlika 
med nabavno vrednostjo in nabranim popravkom vrednosti. Osnovna sredstva se ovrednotijo po dokumentirani nakupni ceni, pove-
čani 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 letnih amortizacijskih stopenj, in sicer: zgradbe 1,5–3 %, 
oprema od 10–20 %, računalniki in računalniški programi 50 %. 

Vrednost neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev se je glede na leto 2012 zmanjšala za 6 %. Leta 2013 je bila dokončana 
investicija v čistilno napravo v Bavšici, nabavljen je bil tudi modul za poročanje in analizo strokovnih kadrov. Za leto 2013 je bila obra-
čunana amortizacija v vrednosti 77.358 €. Strošek amortizacije je bil knjižen v vrednosti 69.405 €, amortizacija opreme, nabavljene pred 
1. 1. 2007 v znesku 7.953 € pa se je krila iz dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev. 

Sestavni del dolgoročnih sredstev je tudi za 6.000 € dolgoročnih finančnih naložb: od tega 1.000 € ustanovni delež Ustanove Avgusta 
Delavca in za 5.000 € vrednotenih 49 obveznic Slovenske odškodninske družbe za denacionalizirano zemljišče pri Štuhecovem domu. 
Glede na leto 2012 je stanje večje za 29 €. 

Postavka zaloge vsebuje zaloge materiala in trgovskega blaga, edicije in »nedokončano proizvodnjo« (v založbi). Popisane so bile ob 
koncu poslovnega leta z rednim letnim popisom. Zaloge materiala in trgovskega blaga se vrednotijo po nakupnih cenah, zaloge proi-
zvodov in nedokončane proizvodnje pa s stroški izdelavnega materiala in zunanjih izdelavnih storitev. Vrednost vseh zalog na 31. 12. 
2013 je 285.147 €, v primerjavi s stanjem na dan 31. 12. 2012 se je zmanjšala za 30 %. Glavni razlog za takšno zmanjšanje je slabitev zalog 
edicij, ki so bile nabavljene leta 2005 in prej. Ker je bila knjigovodska vrednost v primerjavi s tržno vrednostjo nekaterih edicij višja, je 
bil pripravljen seznam edicij, katerih prodaja je bila zelo majhna ali pa je sploh ni bilo. Šestim edicijam je bila določena nabavna cena 
0, enaindvajsetim edicijam pa smo zmanjšali nabavno ceno na 30 % prvotne nabavne cene. Skupna vrednost slabitve zalog je bila 100.759 €. 
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Vrednost zaloge nedokončanih proizvodov je še 13.639 € (iz preteklih let ostajajo odprti še zemljevid TNP, vodnika Julijske Alpe in Bovec 
ter zemljevid Stol, leta 2013 pa se je pridružila knjiga Živeti z gorami). Glede na stanje konec leta 2012 se je vrednost zmanjšala za 60 %, 
saj so leta 2013 prišli v prodajo Vodniški učbenik ter zemljevida Šaleška dolina in Polhograjsko hribovje. Zmanjšanje vrednosti zalog je 
zabeleženo tudi pri edicijah 7.596 €, vrednost zalog trgovskega blaga pa je narasla za 15.161 €. 

Kratkoročne poslovne terjatve zajemajo knjigovodsko vrednost kratkoročnih terjatev do kupcev v Sloveniji in tujini, članarine, terjatve 
za DDV, dane akontacije, dane predujme - skupaj vrednost 75.937 €. Glede na stanje konec leta 2012 gre za zmanjšanje za 12 % zaradi 
intenzivnejšega dela s kupci. Za sporne terjatve je bil oblikovan popravek vrednosti terjatev 1.256 € (posledica neplačanih manjših ra-
čunov fizičnih oseb). Za te terjatve je bil 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 vrednosti 37.575 €. Glede na 
2012 so zmanjšana za 19 % zaradi zamika izplačil javnih sredstev. 

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve zajemajo kratkoročno odložene oz. vnaprej plačane stroške v vrednosti 9.542 € (prejeti računi 
za zavarovanje v prvih mesecih leta 2014, račun IFSC za tekmo SP v Kranju 2014) in vrednost odobrenih sredstev za leto 2013 – 73.781 € 
(prejeta januarja in februarja 2014: sredstva iz evropskih socialnih skladov, sredstva Fundacije za šport). Glede na leto 2012 so se krat-
koročne aktivne časovne razmejitve povečale za 32 %. 

Zunaj bilančna 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 18.215 €: zmanjšanje za 36 % glede na leto 2012.

Obveznosti do virov sredstev
Društveni sklad je sestavljen iz sklada od denacionalizacije, iz presežka prihodkov in odhodkov iz preteklih obdobij in presežka odhodkov 
iz tekočega obdobja. Zaradi presežka odhodkov nad prihodki za leto 2013 se je glede na 2012 zmanjšal za 11.645 € oz. 4 %.

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve so sestavljene iz razmejitev za osnovna sredstva, za material založbe (edicije nabavljene leta 
2005 in prej) in za amortizacijo. Skupna vrednost na zadnji dan leta 2013 znaša 639.820 €, glede na primerjalno stanje je manjša za 20 %. 
Vrednost se je zmanjšala zaradi slabitve zalog vrednosti starejših edicij in zaradi amortizacije osnovnih sredstev (računalniški program 
Gaea je dokončno amortiziran, razknjižila so se sredstva za amortizacijo plezalne stene in čistilne naprave v PUS Bavšica). 

Kratkoročne poslovne obveznosti zajemajo vse obveznosti do dobaviteljev, preplačila kupcev, preplačila članarin (zaradi popustov), ob-
veznosti za decembrske plače zaposlencev, obveznosti za plačilo decembrskega DDV in obveznosti za povračila stroškov prostovoljcem. 
Skupna vrednost na dan 31.12.2013 je 242.741 € in je za 7 % večja od primerjane. 

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve zajemajo vnaprej vračunane stroške namenjene dejavnosti za 2013 (honorarji za decembrsko 
številko PV, za dejavnost GK, za delo akviziterjev za koledar, za dejavnost založbe), vnaprej prejete prihodke (plačane naročnine na PV 
za leto 2014), vnaprej prejeta sredstva iz reciprocitete. Skupna vrednost znaša 44.031 €, glede na leto prej je zmanjšana za 19 %.

Pridobitno dejavnost vodimo po kontih ločeno na prihodkovni strani, stroške pa ugotavljamo v odstotkih (po izračunu je pridobitne 
dejavnosti 24,63 %, nepridobitne pa 75,37 %) v skladu s Pravilnikom o pridobitni in nepridobitni dejavnosti. 

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA IZ OPRAVLJANJA PRIDOBITNE DEJAVNOSTI ZA LETO 2013
Prihodki od pridobitne dejavnosti 481.978

Dotacije iz proračunskih in drugih javnih sredstev 0

Dotacije iz drugih fundacij, skladov, ustanov 0

Prihodki od prodaje blaga, storitev in proizvodov 481.978

Drugi prihodki 0

Finančni prihodki (obresti) 0

  

Odhodki od pridobitne dejavnosti 484.846

Stroški porabljenega materiala in trgovskega blaga 60.080

Stroški storitev 298.198

Stroški dela 75.485

Dotacije drugim pravnim osebam 15.400

Amortizacija 17.093

Drugi odhodki iz dejavnosti 3.726

Finančni odhodki (obresti) 14,76

Drugi odhodki 14.849

  

Davek od dohodkov pravnih oseb 0

Presežek prihodkov / odhodkov od pridobitne dejavnosti -2.868
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2. IZKAZ USPEHA
FINANČNO POROČILO PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE 2013 - IZKAZ USPEHA 
PO VRSTAH PRIHODKOV IN ODHODKOV
 PRIHODKI poročilo 2013 rebalans 2013 poročilo 2012 koeficient koeficient

 Prihodki od dejavnosti    por. 2013/
reb. 2013

por. 2013/por. 
2012

1. Dotacije iz prorač. in drugih javnih sredstev 415.389 377.665 453.340 1,10 0,92
1.1. iz razpisov MIZŠ 212.586 212.253 275.174 1,00 0,77
1.2. iz razpisa Urada za mladino, ŠOU, MOVIT 32.220 16.483 4.107 1,95 7,85
1.3. iz razpisa ESS - evropskih soc. skladov 136.313 115.210 123.030 1,18 1,11
1.4. iz drugih ministrstev in dolgor. časovne razm. 34.269 33.719 51.030 1,02 0,67
2. Dotacija iz fundacij, skladov in ustanov 369.130 355.495 417.987 1,04 0,88
2.1. iz razpisov Fundacije za šport RS po pos. progr. 335.685 317.931 417.987 1,06 0,80
2.2. črpanje dolgor. časovnih razm., triletna pog. 33.445 37.565  0,89  
3. Donacije drugih pravnih in fizič. oseb 15.311 17.000 21.872 0,90 0,70
3.1. za odprave  2.000 2.060 0,00 0,00
3.2. za tekme 1.570  750  2,09
3.3. za ostalo dejavnost 2.635 1.000 3.582 2,63 0,74
3.4. od dohodnine fiz. oseb 11.107 14.000 15.480 0,79 0,72
4. Članarine in prispevki članov 621.855 626.906 644.315 0,99 0,97
4.1. članarina in stroški vezani na članarino (bruto) 603.749 608.800 626.407 0,99 0,96
4.2. članarina iz reciprocitete 18.106 18.106 17.908 1,00 1,01
5. Prihodki od prodaje blaga, stor. in proizvodov 471.737 498.705 481.584 0,95 0,98
5.1. založba 134.135 160.000 146.345 0,84 0,92
5.2. Planinski vestnik (brez A članov) 75.891 84.000 83.953 0,90 0,90
5.3. koledar 55.210 54.000 52.266 1,02 1,06
5.4. usposabljanje kadrov 111.891 110.855 108.683 1,01 1,03
5.5. sponzorstvo, oglasi 46.753 53.000 54.370 0,88 0,86
5.6. najemnine 38.435 26.700 26.301 1,44 1,46
5.7. drug material in storitve 9.422 10.150 9.666 0,93 0,97
6. Ostali prihodki od dejavnosti 52.823 47.813 50.521 1,10 1,05
6.1. prihodki od licenc 12.521 13.218 13.218 0,95 0,95
6.2. prihodki od vstopnin, registracija 21.239 23.595 27.843 0,90 0,76
6.3. ostali prihodki iz dejavnosti 19.063 11.000 9.460 1,73 2,02
7. Finančni prihodki (obresti) 511 0 2.454  0,21
8. Drugi prihodki 10.241 7.000 0 1,46  
8.1. od odškodnin, tožb, premij   0   
8.2. drugi izredni prihodki 10.241 7.000 0 1,46  
 SKUPAJ PRIHODKI PO BILANCI 1.956.998 1.930.584 2.072.074 1,01 0,94
 interni prihodki - planinski sklad 57.723 109.606 98.951 0,53 0,58
 interni prihodki med komisijami 806.903 659.741 772.384 1,22 1,04
 VSI PRIHODKI 2.821.624 2.699.931 2.943.409 1,05 0,96
       
  poročilo 2013 rebalans 2013 poročilo 2012 koeficient koeficient

 ODHODKI    por. 2013/
reb. 2013

por. 2013/por. 
2012

1. Stroški porablj. materiala in trgov. blaga 243.945 217.774 210.681 1,12 1,16
1.1. material 197.645 173.620 167.891 1,14 1,18
1.2. oprema 20.757 22.000 14.670 0,94 1,41
1.3. energija 24.321 20.140 25.352 1,21 0,96
1.4. nabavljen drobni inventar 1.223 2.014 2.768 0,61 0,44
2. Stroški storitev 1.210.787 1.231.915 1.380.553 0,98 0,88
2.1. vzdrževanje opreme 26.249 25.175 37.187 1,04 0,71
2.2. avtorski honorarji in pogodbeno delo 137.562 146.000 150.754 0,94 0,91
2.3. prevozi - letalski, avtobusni, drugi 68.764 65.000 81.653 1,06 0,84
2.4. poštne, telefonske in internetne storitve 81.849 70.490 76.137 1,16 1,08
2.5. komunalne storitve 1.801 3.011 2.756 0,60 0,65
2.6. tiskarske storitve 122.497 125.875 141.859 0,97 0,86
2.7. obrtne storitve 53.641 40.280 51.491 1,33 1,04
2.8. odvetniške storitve 609 5.000 6.143 0,12 0,10
2.9. delo preko štud. servisa 11.776 10.000 12.760 1,18 0,92
2.10. stroški promocij, oglasi, sponzorstvo 33.305 30.210 31.983 1,10 1,04
2.11. reprezentanca 8.238 10.070 6.826 0,82 1,21
2.12. stroški na tekmah in treningih 76.374 50.000 56.680 1,53 1,35
2.13. stroški na odpravah 39.921 31.906 67.044 1,25 0,60
2.14. storitve (kotizacije, prevaj.,lekt., bančne st.) 11.273 5.000 16.398 2,25 0,69
2.15. povračila - km, dnevn., prenoč. doma in tujina 178.637 235.000 251.659 0,76 0,71
2.16. prehr. za usposabljanje in druge plan. dej. 50.919 62.229 76.212 0,82 0,67
2.17. zavarovanja 182.840 190.835 177.354 0,96 1,03
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2.18. najem prostorov, opreme 73.973 71.497 74.216 1,03 1,00
2.19. druge storitve 50.559 54.336 61.440 0,93 0,82
3. Stroški dela 306.497 308.000 297.703 1,00 1,03
3.1. bruto plače 224.038 226.000 222.017 0,99 1,01
3.2. prispevki delodajalca na plače 36.438 37.000 36.241 0,98 1,01
3.3. drugi stroški dela (regres, prevozi, prehr.) 41.958 41.000 39.445 1,02 1,06
3.4. odpravnina ob upokojitvi 4.063 4.000 0 1,02  
4. Dotacije drugim pravnim osebam 62.529 79.600 80.814 0,79 0,77
4.1. odobrena sredstva iz pl.skl. drugim 3.000 3.000 5.000 1,00 0,60
4.2. sredstva za delo MDO PD 5.490 22.600 10.575 0,24 0,52
4.3. sredstva za delo mlad. odsekov 14.453 11.000 13.033 1,31 1,11
4.4. dotacije PD in drugim 9.586 13.000 22.206 0,74 0,43
4.5. dejavnost Slov. pl. Muzeja 30.000 30.000 30.000 1,00 1,00
5. Amortizacija 69.405 70.000 55.992 0,99 1,24
6. Drugi odhodki iz dejavnosti 15.129 15.000 15.571 1,01 0,97
6/1. članarine UIAA, CAA, OKS, drugi prispevki 15.129 15.000 15.571 1,01 0,97
7. Finančni odhodki (obresti) 60 0 149   
8. Drugi odhodki 60.291 26.500 29.324 2,28 2,06
8.1. popravki vrednosti - odpisi 919 2.000 2.321 0,46 0,40
8.2. stroški iz preteklih let, preračun DDV 136 1.500 3.653 0,09 0,04
8.3. takse za odprave, tekme, carine, prispevki st. z. 59.235 23.000 23.349 2,58 2,54
9. Davek od dohodkov pravnih oseb  0 0   
 SKUPAJ ODHODKI PO BILANCI 1.968.643 1.948.789 2.070.786 1,01 0,95
 interni odhodki - planinski sklad 57.723 109.606 98.951 0,53 0,58
 interni odhodki med komisijami 806.903 659.741 772.384 1,22 1,04
 VSI ODHODKI 2.833.270 2.718.136 2.942.121 1,04 0,96
 Presežek prihodkov/odhodkov obrač. leta -11.645 -18.204 1.288   

Dotacije iz proračuna in drugih javnih sredstev
V to vrsto prihodkov so zajeti prihodki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Urada za mladino, zavoda MOVIT, Evropskih 
socialnih skladov drugih ministrstev. Glede na leto 2012 so se dotacije iz proračuna in drugih javnih sredstev v celoti zmanjšale za 8 %, 
so se pa povečale glede na predvidena sredstva v rebalansu za leto 2013 za 10%. Vzrok za povečanje so dodatno pridobljena sredstva iz 
razpisa ESS, ker je med letom odstopil en konzorcijski partner (namesto njega smo lahko črpali več sredstev). Povečali so se tudi prihodki 
iz razpisov za mladino, saj smo bili uspešni na razpisu zavoda MOVIT za organizacijo tabora mladi v akciji. V 4. postavki je vključeno 
črpanje dolgoročnih časovnih razmejitev za amortizacijo računalniškega programa Gaea (projekt Ministrstva za gospodarstvo – Povečanje 
prepoznavnosti slovenskih planinskih poti in koč v vrednosti 24.969 €) in prejeta sredstva Zavoda za zaposlovanje po programu »prvi izziv«. 

Dotacije od fundacij, skladov in ustanov
Tudi iz razpisov Fundacije za šport smo prejeli manj sredstev kot leta 2012, in sicer za 20 %. Zmanjšanje je tako veliko, ker smo leta 2012 
črpali sredstva v vrednosti 29.864 € iz časovnih razmejitev. Iztekla se je tudi triletna pogodba za obnovo plezališč (za leto 2013 smo imeli za 
koriščenje znesek 22.125 €), za pokritje amortizacije za PUS in plezalno steno smo črpali dolgoročne časovne razmejitve v vrednosti 11.320 €.

Donacije drugih pravnih in fizičnih oseb
Vrednost donacij sestavlja dohodnina fizičnih oseb (11.107 €), manjše donacije pa so za tekme (ledno plezanje), za obnovo planinskih 
poti (sms) in drugo. Vrednost je glede na leto 2012 zmanjšana za 30 %. 

Članarine in prispevki članov
Vrednost članarine je 603.749 € (6.000 € je bilo črpanih iz dolgoročnih časovnih razmejitev za izdajo članskih izkaznic v letu 2013). 
Sestavljena je iz prihodkov, s katerimi pokrivamo stroške vezane na ugodnosti članstva (zavarovanje, revija Planinski vestnik) in pripa-
dajočega dela članarine PZS. Sredstva reciprocitete v višini 18.106 € so razporejena v planinski sklad. 
 
Prihodki od prodaje blaga, storitev in proizvodov 
Zajeti so vsi prihodki planinske trgovine, revije Planinski vestnik, koledarja, usposabljanja kadrov, sponzorstev, najemnin, drugega 
materiala in storitev. V skupni vrednosti so se zmanjšali za 2 % glede na leto 2012. Najbolj so se povečali prihodki od najemnin – PUS 
Bavšica je bilo polno zasedeno, največje zmanjšanje pa je zabeleženo pri prihodkih od sponzorstev in oglaševanja.

Ostali prihodki od dejavnosti 
Vključujejo prihodke od licenc pri komisiji za športno plezanje, prihodke od vstopnin, registracije klubov in druge prihodke iz dejavnosti 
(povračila za material in storitve), glede na leto 2012 so večji za 5 %. Pri povračilih za material in storitve je zabeležen največji porast 
zaradi delnega pokritja stroškov za organizacijo tekme Log s strani soorganizatorja tekme v vrednosti 7.500 €. 

Finančne prihodke v vrednosti 511 € predstavljajo obresti za sredstva na transakcijskem računu. Zaradi pomanjkanja likvidnih sredstev 
so dosegle le 21 % finančnih prihodkov leta 2012.

Drugi prihodki 
V rebalansu smo predvideli 7.000 € za posek lesa, dejanska vrednost prodanega lesa je bila 10.241 €.
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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).  
Stroški porabljenega materiala in trgovskega blaga v vrednosti 243.945 € so za 16 % večji kot leta 2012 in vključujejo stroške materiala, 
opreme, energije in drobnega inventarja. Večji strošek materiala predstavlja poraba materiala v založbi (zmanjšanje zalog), materialni 
stroški iz članarine, porabljen material za delo na poteh, obnovo plezališč, nabava hrane za tečaje v Bavšici. 18 % porast je zabeležen 
zaradi večje nabave materiala za obnovo plezališč (iztek triletne pogodbe 22.125 €) in večje porabe hrane v PUS. Tudi vrednost opreme 
se je povečala zaradi nabave opreme za sodelujoče pri obnovi plezališč. 

Stroški storitev v vrednosti 1.210.787 € so se glede na leto poprej zmanjšali za 12 %. 
Za 29 % se je zmanjšala vrednost vzdrževanja opreme – nastali so le redni mesečni stroški brez posebnih nadgradenj računalniških 
programov.
Vrednost avtorskih honorarjev in pogodbenega dela se je zmanjšala za 9 % glede na leto 2012 (vključeni so avtorski honorarji za Planinski 
vestnik, koledar, usposabljanje kadrov, osebno dopolnilno delo oskrbnika PUS Bavšica, podjemni pogodbi za akviziterja pri prodaji 
koledarja). Do zmanjšanja je prišlo, ker nekateri avtorji zaradi svojega statusa pošiljajo račune, ki pa so knjiženi na posamezno vrsto 
stroška – med obrtne storitve (lektoriranje, fotografiranje).
Vrednost stroškov prevozov se je zmanjšala za 16 % (večje vrednosti predstavljajo letalski prevozi za komisijo za alpinizem in odprave 
v tuja gorstva ter komisijo za športno plezanje).
Poštne in telefonske storitve so se povečale za 8 % glede na leto 2012. Stroški telefonskih storitev so se zmanjšali z devet tisoč na osem 
tisoč evrov, stroški poštnine pa so se povečali s 67 tisoč na skoraj 74 tisoč € (poštne storitve za revijo PV, Obvestila in druge pošiljke za 
fizične in pravne osebe, akcije za povečanje prodaje, pošiljanje kataloga Planinske trgovine).
Vrednost komunalnih storitev (za stavbo PZS in PUS Bavšica) se je glede na 2012 zmanjšala za 35 %. Vzrok je v spremenjenem načinu 
obračunavanja komunalnih storitev v Ljubljani. 
Vrednost tiskarskih storitev smo uspeli zmanjšati z dogovori s ponudniki (največji stroški so za tisk Planinskega vestnika in koledarje, 
za tisk dnevnikov za najmlajše, manjši zneski pa so za tisk Obvestil, mladinske revije Gremo pod objem gora, propagandnega gradiva 
za članarino in posamezne komisije). Glede na leto 2012 so se stroški zmanjšali za 14 %. 
Strošek obrtnih storitev je sestavljen iz storitev izdelave diplom in priznanj, grafičnih priprav, fotokopirnih storitev, storitev čiščenja, 
graviranja, trženja, varovanja, in drugih storitev. Zabeleženo je povečanje za 4 %. 
Najbolj se je zmanjšala vrednost odvetniških storitev (leta 2012 se je reševalo lastninska vprašanja glede zapuščine po Cirilu Oblaku), 
več zadev smo uredili v lastni režiji. 
Vrednost storitev za dela preko študentskega servisa (za dejavnost komisije za športno plezanje, pomoč pri pakiranju v planinski trgovini, 
pri obdelavi podatkov za članarino) se je zmanjšala za 8 %. 
Stroški promocije in sponzorstev so se povečali za 4 % glede na leto 2012 (povečanje promocije planinske trgovine PZS, spletne strani, 
oglaševanje PV). 
Stroški reprezentance so se povečali za 21 %, predvsem zaradi praznovanja ob 120 letnici slovenskega planinstva. 
Stroški na tekmah in treningih so povečani za 35 % zaradi večjega števila tekem in posledično treningov članske reprezentance v špor-
tnem plezanju, stroški na odpravah pa so se zmanjšali za 40 % (odpadla odprava). 
Storitve pod postavko 2.14 vključujejo stroške prevajanja, lektoriranja, kotizacije, provizije in druge bančne stroške. Glede na leto 2012 
so se zmanjšali za 29 %. 
Za 29 % so se zmanjšala tudi povračila stroškov (članom posameznih odborov in komisij, prostovoljcem). 
Vrednost stroškov prehrane za usposabljanja in druge planinske dejavnosti je zmanjšana za 33 %.
Stroški zavarovanja so sestavljeni iz zavarovanja članov planinskih društev, strokovnega kadra, tečajnikov in tekmovalcev. Vključeno je 
tudi zavarovanje nepremičnin in opreme. V skupni vrednosti je povečano za 3 % glede na leto 2012.
Stroški najema opreme in prostorov so ostali na enaki ravni kot leto poprej. 
Vrednost drugih storitev se je zmanjšala za 18 %.

Stroški dela so se glede na leto 2012 povečali za 3 %, sestavljajo jih stroški bruto plač, prispevki delodajalca, drugi stroški dela za zapo-
slence v strokovni službi (regres za letni dopust, stroški prevoza na delo in stroški prehrane med delom). Vzrok za povečanje je zaposlitev 
strokovnega delavca v okviru programa »prvi izziv« (Zavod RS za zaposlovanje je v okviru tega programa nakazal določena sredstva).
 
Dotacije drugim pravnim osebam vključujejo sredstva za tabore in mladinsko dejavnost po razpisih, dotacijo za Slovenski planinski 
muzej in druge dotacije ter donacije na osnovi sklepov (tudi za smerne table društvom). Glede na leto 2012 so manjše za 23 %.

Amortizacija: v skladu z računovodskim standardom za društva je obračunana amortizacija od osnovnih sredstev nabavljenih od 2007 
dalje knjižena med stroške amortiziranja po posameznih stroškovnih mestih, amortizacija od nabav do vključno 2006 pa je knjižena v 
breme dolgoročnih časovnih razmejitev v poslovnem skladu. Povečanje amortizacije glede na leto 2012 za 24 % je posledica nadgradnje 
informacijskega sistema (iz leta 2011 Gaea, iz leta 2012 in 2013 modula za usposabljanje strokovnih kadrov), manjši zneski pa so še za 
amortiziranje plezalnega stolpa, službenega vozila in druge opreme. 

Drugi odhodki iz dejavnosti v vrednosti 15.129 € zajemajo plačane članarine za UIAA, IKAR, ISMF, IFSC, CAA, ERA, OKS in druge.

Finančni odhodki (obresti in tečajne razlike) so zavedeni v vrednosti 60 €. 
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Drugi odhodki 
V tem sklopu so obravnavani popravki vrednosti terjatev, ki niso bile izterljive, strošek DDV od popisnih razlik, takse za odprave, tekme 
in druge pristojbine. Popravki vrednosti in strošek DDV sta zmanjšana glede na leto 2012 (končni poračun odbitnega deleža DDV je 
pokazal povečanje na 24 %, zato so se zmanjšali stroški). Ogromen porast stroškov v zadnji postavki drugih odhodkov pa je posledica 
spremenjenih pravil mednarodne organizacije IFSC za pripravo tekem v športnem plezanju. V preteklih letih je organizator tekme 
sam poskrbel za plačilo stroškov spremljevalnih ekip in delegatov iz držav udeleženk, sam je moral plačati delo postavljavcev smeri in 
izplačati nagrade najboljšim. Leta 2013 pa so se pravila IFSC spremenila, tako da IFSC vse neposredno zaračuna organizatorju, so pa 
zneski v primerjavi s preteklimi višji.

Obveznost za davek od dohodkov pravnih oseb po izračunu pridobitne in nepridobitne dejavnosti leta 2013 ni bila izkazana.
 
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.

FINANČNO POROČILO PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE ZA LETO 2013 PO POSAMEZNIH DEJAVNOSTIH  

1. OSNOVNA DEJAVNOST poročilo 2013 rebalans 2013 poročilo 2012 por. 2013/
reb. 2013

por. 2013/
por. 2012

1.1. ČLANARINA      
 prihodki      
 prenos   10.000   
 članarine in prispevki članov - bruto 603.212 608.800 616.200 0,99 0,98
 prihodki od sponzorskih sredstev, prodaje v plan. trgovini 10.854 12.500 16.759 0,87 0,65
 skupaj prihodki 614.066 621.300 642.959 0,99 0,96
 odhodki      
 materialni stroški članarine 35.583 32.000 61.991 1,11 0,57
 zavarovanje članov 157.471 165.550 165.412 0,95 0,95
 delež članarine za člane A in A+ 76.628 70.000 68.289 1,09 1,12
 delež članarine za MDO PD 18.000 18.000 18.000 1,00 1,00
 delež članarine za planinski sklad 49.635 59.000 67.203 0,84 0,74
 delež članarine za delo organov pzs 37.500 37.500 37.500 1,00 1,00
 delež članarine za mednarodno dej. 11.000 11.000 11.000 1,00 1,00
 delež članarine za materialne stroške pzs 76.250 76.250 65.000 1,00 1,17
 delež članarine za strokovno službo 143.000 143.000 136.380 1,00 1,05
 delež članarine za komisije brez lastnih sr. 9.000 9.000 14.500 1,00 0,62
 skupaj odhodki 614.066 621.300 645.274 0,99 0,95
 prenosi 0 0 -2.315   

1.2. MATERIALNI STROŠKI PZS poročilo 2013 rebalans 2013 poročilo 2012 por. 2013/
reb. 2013

por. 2013/
por. 2012

 prihodki      
 delež iz članarine 76.250 76.250 65.000 1,00 1,17
 delež od komisij 33.948 33.948 41.880 1,00 0,81

 dotacije iz prorač. in drugih javnih sredstev (ESS) + delež 
iz PS 22.891 27.689 23.590 0,83 0,97

 drugi prihodki od dejavnosti 32.130 12.000 13.685 2,68 2,35
 prenos iz dolgoročnih časovnih razmejitev za amortizacijo 33.409 33.409 33.293 1,00 1,00
 skupaj prihodki 198.627 183.296 177.447 1,08 1,12
 odhodki      
 stroški materiala, opreme, energije 26.326 17.594 24.736 1,50 1,06
 stroški storitev 103.355 99.002 130.467 1,04 0,79
 amortizacija 63.688 66.000 49.858 0,96 1,28
 članstvo v GZ, CNVOS, OKS, pristojbine 961 700 1.741 1,37 0,55
 skupaj odhodki 194.330 183.296 206.801 1,06 0,94
  4.297 0 -29.353   

1.3. STROKOVNA SLUŽBA poročilo 2013 rebalans 2013 poročilo 2012 por. 2013/
reb. 2013

por. 2013/
por. 2012

 prihodki      
 dotacije iz prorač. in drugih javnih sredstev (ESS) 18.601 24.921 22.642 0,75 0,82
 dotacije iz prorač. in drugih javnih sredstev (LPŠ) 22.313 25.614 29.220 0,87 0,76
 dotacija iz fundacij, skladov in ustanov (FSO) 34.722 29.782 14.846 1,17 2,34
 dotacija zavoda za zaposlovanje 7.250 7.250  1,00  
 delež iz članarine 143.000 143.000 136.380 1,00 1,05



18

 delež od komisij 79.213 79.213 97.720 1,00 0,81
 drugi prihodki 469 2.220 2.451 0,21 0,19
 skupaj prihodki 305.568 312.000 303.258 0,98 1,01
 odhodki      
 bruto plače 224.038 226.000 222.017 0,99 1,01
 prispevki delodajalca 36.438 37.000 36.241 0,98 1,01
 drugi stroški dela 41.958 41.000 39.681 1,02 1,06
 odpravnina ob upokojitvi 4.063 4.000 0 1,02  
 povračila zaposlencem 3.624 4.000 4.873 0,91 0,74
 skupaj odhodki 310.121 312.000 302.812 0,99 1,02
 prenosi -4.553 0 447   

2. ORGANI PZS poročilo 2013 rebalans 2013 poročilo 2012 por. 2013/
reb. 2013

por. 2013/
por. 2012

 prihodki      
 dotacija iz fundacij, skladov in ustanov (FSO, LPŠ) 26.692 28.742 28.589 0,93 0,93
 prihodki od sponzorskih sredstev 7.579 10.000 13.570 0,76 0,56
 delež iz članarine 37.500 37.500 37.500 1,00 1,00
 delež iz planinskega sklada (dan planincev in študija) 6.320 3.500 3.500 1,81 1,81
 drugi prihodki 756 350 312 2,16 2,42
 skupaj prihodki 78.847 80.092 83.471 0,98 0,94
 odhodki      
 skupščina, organi skupščine 2.960 3.000 1.371 0,99 2,16
 upravni odbor 3.286 4.000 5.991 0,82 0,55
 predsedstvo - dejavnost (povračila stroškov) 10.114 14.000 15.627 0,72 0,65
 predsedstvo - izvedba sklepov 12.559     
 promocija, informiranje 37.081 39.792 42.874 0,93 0,86
 skupne planinske akcije 5.339 8.800 11.849 0,61 0,45
 odbor gore in varnost 18 1.000 68 0,02 0,26
 raziskovalna skupina 1.235 4.500 2.946 0,27 0,42
 drugi odbori 1.796 5.000 5.064 0,36 0,35
 skupaj odhodki 74.388 80.092 85.790 0,93 0,87
 prenosi 4.459 0 -2.319   

3. MEDNARODNA DEJAVNOST poročilo 2013 rebalans 2013 poročilo 2012 por. 2013/
reb. 2013

por. 2013/
por. 2012

 prihodki      
 dotacije iz prorač. in drugih javnih sredstev (LPŠ) 5.950 5.950 7.360 1,00 0,81
 delež iz članarine 11.000 11.000 11.000 1,00 1,00
 drugi prihodki 1.710 2.000 2.695 0,85 0,63
 skupaj prihodki 18.660 18.950 21.055 0,98 0,89
 odhodki      
 UIAA,dejavnost, članarine 8.878 9.000 9.043 0,99 0,98
 CAA, dejavnost, članarine 6.564 6.000 5.658 1,09 1,16
 druge mednarodne dejavnosti 8.348 3.950 8.394 2,11 0,99
 skupaj odhodki 23.790 18.950 23.094 1,26 1,03
 prenosi -5.131 0 -2.039   

4. PROJEKTI poročilo 2013 rebalans 2013 poročilo 2012 por. 2013/
reb. 2013

por. 2013/
por. 2012

 prihodki      
 iz razpisa ESS- evropskih soc. skladov 136.313 115.210 123.030 1,18 1,11
 razpisi drugih državnih organov 17.838 1.500 12.500 11,89 1,43
 planinski sklad  3.368 520 0,00 0,00
 skupaj prihodki 154.151 120.078 136.050 1,28 1,13
 odhodki      
 usposabljanja strokovnih kadrov 136.313 115.210 123.030 1,18 1,11
 drugi projekti 16.338 1.500 13.020 10,89 1,25
 ostalo  3.368 0 0,00  
 skupaj odhodki 152.651 120.078 136.050 1,27 1,12
 prenos 1.500 0 0   

5. PLANINSKI SKLAD poročilo 2013 rebalans 2013 poročilo 2012 por. 2013/
reb. 2013

por. 2013/
por. 2012

 prihodki      
 prenos 5.500 5.500 10.342 1,00 0,53
 delež članarine 49.635 59.000 67.203 0,84 0,74
 od reciprocitete 18.106 18.106 17.908 1,00 1,01
 iz dohodnine fiz. oseb 11.107 14.000 15.480 0,79 0,72
 ostanek od prodaje koledarja 4.527 1.000 0 4,53  
 prihodki od razprodajnih asortimanov 1.959 2.000 1.519 0,98 1,29
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 sponzorska in donatorska sredstva 2.500 10.000 5.000 0,25 0,50
 skupaj prihodki 93.334 109.606 117.451 0,85 0,79
 delitev sredstev planinskega sklada      
 Slovenski planinski muzej 32.820 30.000 30.000 1,09 1,09
 mladinska alpinistična reprezentanca 10.000 10.000 10.000 1,00 1,00
 razvojni projekt mladih 3.500 14.132 15.000 0,25 0,23
 planinske poti SPP 7.433 7.000 2.000 1,06 3,72
 planinske poti ostale 3.377 5.000 1.000 0,68 3,38
 raz. proj. s podr. plan. gospodarstva 14.280 18.106 13.500 0,79 1,06
 planinski informacijski sistem 4.000 4.000 4.000 1,00 1,00
 Planinski vestnik 313 1.000 629 0,31 0,50
 srečanje alpinistov veteranov 500 500 500 1,00 1,00
 Dan slovenskih planincev 3.500 3.500 3.500 1,00 1,00
 festival gorniškega filma 3.000 3.000 3.000 1,00 1,00
 projekti s področja prevent. dejavnosti  1.000 0 0,00  
 veliki športno tekmovalni dogodki v Sloveniji 4.000 4.000 4.000 1,00 1,00
 projekti komisij/odborov brez lastnih sredstev 2.000 3.000 2.000 0,67 1,00
 razvojni projekti MDO PD 2.000 2.000 2.000 1,00 1,00
 kritje lastnega deleža pri sofinanc.projektih  3.368 7.822 0,00 0,00
 skupaj odhodki 90.723 109.606 98.951 0,83 0,92
 sredstva za prenos 2.610 0 18.500   

MEDDRUŠTVENI ODBORI PD poročilo 2013 rebalans 2013 poročilo 2012 por. 2013/
reb. 2013

por. 2013/
por. 2012

 prihodki      
 delež iz članarine 18.000 18.000 18.000 1,00 1,00
 dotacija iz fundacij, skladov in ustanov (FSO) 4.600 4.600 14.000 1,00 0,33
 delež iz planinskega sklada 2.000 2.000 2.000 1,00 1,00
 drugi prihodki MDO PD, sredstva za 120-letnico 3.473  3.963  0,88
 skupaj prihodki 28.073 24.600 37.963 1,14 0,74
 odhodki      
 skupni projekti, drugo  2.000 2.000 0,00 0,00
 MDO PD Dolenjske in Bele krajine 1.428 1.266 350 1,13 4,08
 MDO PD Gorenjske 3.027 2.591 6.613 1,17 0,46
 MDO PD Koroške 1.881 1.556 2.035 1,21 0,92
 MDO PD Ljubljane 3.501 2.967 5.379 1,18 0,65
 MDO PD Kamniško-Bistriškega območja 1.721 1.349 2.436 1,28 0,71
 MDO PD Notranjske 1.965 1.390 1.073 1,41 1,83
 MDO PD Podravja 3.270 2.458 3.823 1,33 0,86
 MDO PD Pomurja 267 1.131 1.165 0,24 0,23
 MDO PD Posočja 2.037 1.597 2.371 1,28 0,86
 MDO Primorsko-Notranjskih PD 2.121 1.427 2.315 1,49 0,92
 Savinjske MDO PD 3.847 3.271 6.163 1,18 0,62
 MDO PD Zasavja 2.692 1.597 3.530 1,69 0,76
 skupaj odhodki 27.757 24.600 39.254 1,13 0,71
 presežek prihodkov /odhodkov 315 0 -1.290   
 neporablj. sredstva iz pret. obdobja 14.001  15.291   
 ostanek sredstev za porabo/ostanek manjkov 14.316  14.001   

7. PLANINSKA TRGOVINA poročilo 2013 rebalans 2013 poročilo 2012 por. 2013/
reb. 2013

por. 2013/
por. 2012

 prihodki      
 prihodki iz prodaje 144.984 160.000 157.410 0,91 0,92
 prihodki od sponzorskih in donatorskih sredstev 5.101     
 dotacija iz fundacij, skladov in ustanov (FSO) 3.165 3.165 6.000 1,00 0,53
 skupaj prihodki 153.250 163.165 163.410 0,94 0,94
 odhodki      
 stroški materiala (poraba, interne knj.) 94.008 100.800 102.161 0,93 0,92
 stroški storitev, distribucije 31.742 28.165 25.748 1,13 1,23
 sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala PZS 34.200 34.200 34.200 1,00 1,00
 skupaj odhodki 159.950 163.165 162.108 0,98 0,99
 presežek prihodkov /odhodkov -6.700 0 1.302   
 kritje iz preteklih obdobij 6.700     

8. KOLEDAR poročilo 2013 rebalans 2013 poročilo 2012 por. 2013/
reb. 2013

por. 2013/
por. 2012

 prihodki      
 prodaja 56.296 54.000 53.680 1,04 1,05
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 skupaj prihodki 56.296 54.000 53.680 1,04 1,05
 odhodki      
 stroški honorarjev po pogodbah 3.035 1.800  1,69  
 stroški storitev (tisk, oblikovanje, distribucija …) 33.572 36.039 48.841 0,93 0,69
 sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala PZS 10.000 10.000 10.000 1,00 1,00
 prenos na planinski sklad 4.527     
 skupaj odhodki 51.135 47.839 58.841 1,07 0,87
 presežek prihodkov /odhodkov 5.161 6.161 -5.161   
 presežek prihodkov /odhodkov iz preteklih obdobij -5.161 -5.161 0   
 ostanek sredstev za porabo/ostanek manjkov 0 1.000 -5.161   

9. PLANINSKI VESTNIK poročilo 2013 rebalans 2013 poročilo 2012 por. 2013/
reb. 2013

por. 2013/
por. 2012

 prihodki      
 delež iz planinskega sklada 313 1.000 629 0,31 0,50
 dotacija iz fundacij, skladov in ustanov (FSO) 4.220 10.900 18.438 0,39 0,23
 delež iz članarine 76.628 70.000 68.289 1,09 1,12
 prihodki iz prodaje 75.944 84.000 84.460 0,90 0,90
 prihodki od sponzorskih sredstev 15.425 16.500 16.539 0,93 0,93
 skupaj prihodki 172.530 182.400 188.355 0,95 0,92
 odhodki      
 stroški materiala 362 200 259 1,81 1,40
 stroški storitev (tisk, distribucija …) 120.878 114.824 119.606 1,05 1,01
 stroški honorarjev po pogodbah 50.852 48.000 48.576 1,06 1,05
 sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala PZS 16.500 16.500 16.500 1,00 1,00
 skupaj odhodki 188.592 179.524 184.942 1,05 1,02
 presežek prihodkov /odhodkov -16.063 2.876 3.414   
 presežek prihodkov /odhodkov iz preteklih obdobij -15.002 -15.002 -18.415   
 ostanek sredstev za porabo/ostanek manjkov -31.065 -12.126 -15.002   

10. KOMISIJA ZA ALPINIZEM poročilo 2013 rebalans 2013 poročilo 2012 por. 2013/
reb. 2013

por. 2013/
por. 2012

 prihodki      
 dotacije iz prorač. in drugih javnih sredstev (LPŠ) 31.863 31.863 60.555 1,00 0,53
 dotacija iz fundacij, skladov in ustanov (FSO) 30.471 33.471  0,91  
 delež iz planinskega sklada 10.500 10.500 10.000 1,00 1,05
 prihodki iz usposabljanja 11.040 9.040 13.736 1,22 0,80
 sponzorska in donatorska sredstva, lastni prispevki 4.222 4.872 450 0,87 9,38
 skupaj prihodki 88.096 89.746 84.741 0,98 1,04
 odhodki      
 stroški materiala, opreme, amortizacija 4.201 6.885 2.582 0,61 1,63
 stroški usposabljanj 20.203 16.554 27.081 1,22 0,75
 stroški storitev (kategorizacija, SMAR, tabori, podpore) 38.505 63.107 51.858 0,61 0,74
 sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala PZS 3.200 3.200 8.600 1,00 0,37
 skupaj odhodki 66.109 89.746 90.121 0,74 0,73
 presežek prihodkov /odhodkov 21.987 0 -5.380   
 presežek prihodkov /odhodkov iz preteklih obdobij 5.325  10.705   
 ostanek sredstev za porabo/ostanek manjkov 27.312  5.325   

11. KOMISIJA ZA ODPR. V TUJA GORSTVA poročilo 2013 rebalans 2013 poročilo 2012 por. 2013/
reb. 2013

por. 2013/
por. 2012

 prihodki      
 dotacija iz fundacij, skladov in ustanov (FSO) 30.667 30.667 104.339 1,00 0,29
 dotacija ministrstva za zunanje zadeve   7.000   
 sponzorska in donatorska sredstva  2.000 2.080 0,00 0,00
 lastni prispevki  2.000 1.980 0,00 0,00
 skupaj prihodki 30.667 34.667 115.399 0,88 0,27
 odhodki      
 podpora odpravam 57.247 31.906 92.462 1,79 0,62
 šola Nepal 1.500 1.500 15.291 1,00 0,10
 dejavnost komisije 2.226 0 4.480  0,50
 sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala PZS 1.261 1.261 8.600 1,00 0,15
 skupaj odhodki 62.234 34.667 120.833 1,80 0,52
 stanje presežka prihodkov /odhodkov -31.567 0 -5.434   
 presežek prihodkov /odhodkov iz preteklih obdobij 33.994  39.428   
 ostanek sredstev za porabo/ostanek manjkov 2.427  33.994   

12. GOSPODARSKA KOMISIJA poročilo 2013 rebalans 2013 poročilo 2012 por. 2013/
reb. 2013

por. 2013/
por. 2012
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 prihodki      
 delež iz članarine 500 500 2.000 1,00 0,25
 delež iz planinskega sklada (reciprociteta) 14.280 18.106 13.500 0,79 1,06
 drugi prihodki 61 0 362  0,17
 skupaj prihodki 14.841 18.606 15.862 0,80 0,94
 odhodki      
 izvajanje projektov 14.280 16.506 13.390 0,87 1,07
 material in storitve za aktivnosti  500 352 0,00 0,00
 dejavnost komisije 555 1.600 1.637 0,35 0,34
 skupaj odhodki 14.835 18.606 15.380 0,80 0,96
 presežek prihodkov /odhodkov 6 0 482   
 presežek prihodkov /odhodkov iz preteklih obdobij 47  -435   
 ostanek sredstev za porabo/ostanek manjkov 53  47   

13. MLADINSKA KOMISIJA poročilo 2013 rebalans 2013 poročilo 2012 por. 2013/
reb. 2013

por. 2013/
por. 2012

 prihodki      
 delež iz planinskega sklada 3.500 14.132 15.000 0,25 0,23
 dotacija iz fundacij, iz proračunskih sr. 41.216 35.483 32.710 1,16 1,26
 prihodki iz usposabljanja 3.135 9.145 5.087 0,34 0,62
 drugi prihodki 206 700 664 0,29 0,31
 skupaj prihodki 48.057 59.460 53.461 0,81 0,90
 odhodki      
 stroški usposabljanj 6.270 9.300 6.457 0,67 0,97
 osnovna in dopolnila dejavnost 19.932 27.810 25.072 0,72 0,79
 tabori mladih planincev (razpis za PD) 11.402 11.000 10.502 1,04 1,09
 dejavnost komisije 3.219 2.500 3.246 1,29 0,99
 sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala PZS 7.000 7.000 7.000 1,00 1,00
 skupaj odhodki 47.823 57.610 52.277 0,83 0,91
 presežek prihodkov /odhodkov 234 1.850 1.183   
 presežek prihodkov /odhodkov iz preteklih obdobij -9.859  -11.042   
 ostanek sredstev za porabo/ostanek manjkov -9.625  -9.859   

13.1. PUS BAVŠICA poročilo 2013 rebalans 2013 poročilo 2012 por. 2013/
reb. 2013

por. 2013/
por. 2012

 prihodki      
 storitve za usposabljanje 18.096 17.000 15.160 1,06 1,19
 storitve zunanje 32.473 22.000 20.842 1,48 1,56
 dotacija iz fundacij, skladov in ustanov (FSO) 6.954 4.000 3.144 1,74 2,21
 skupaj prihodki 57.523 43.000 39.146 1,34 1,47
 odhodki      
 stroški PUS Bavšica (material in stroški usposablj.) 31.903 35.100 34.944 0,91 0,91
 vzdrževanje objekta, amortizacija 12.377 4.000 3.402 3,09 3,64
 sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala PZS 3.900 3.900 3.000 1,00 1,30
 skupaj odhodki 48.180 43.000 41.346 1,12 1,17
 presežek prihodkov /odhodkov 9.343 0 -2.200   
 presežek prihodkov /odhodkov iz preteklih obdobij 1.530  3.730   
 ostanek sredstev za porabo/ostanek manjkov 10.873  1.530   

14. KOMISIJA ZA PLANINSKE POTI poročilo 2013 rebalans 2013 poročilo 2012 por. 2013/
reb. 2013

por. 2013/
por. 2012

 prihodki      
 delež iz planinskega sklada 10.810 12.000 3.000 0,90 3,60
 dotacije iz prorač. in drugih javnih sredstev (ESS) 9.214 3.200  2,88  
 dotacija iz fundacij, skladov in ustanov (FSO) 79.973 60.000 60.730 1,33 1,32
 donacije drugih pravnih in fiz. oseb (sms) 289     
 prihodki iz prodaje 9.938 10.000 7.855 0,99 1,27
 prihodki iz usposabljanja 8.334 11.000 14.690 0,76 0,57
 skupaj prihodki 118.557 96.200 86.276 1,23 1,37
 odhodki      
 stroški materiala, opreme, amortizacija 16.189 13.500 37.147 1,20 0,44
 60 let SPP 1.561 3.500  0,45  
 stroški usposabljanj 12.805 8.500 11.576 1,51 1,11
 dane dotacije (razpisi za PD) 8.086 12.000 1.938 0,67 4,17

 stroški storitev (zavar. strok. kadrov, stor. za urejanje poti, 
potni str.) 32.139 48.700 11.068 0,66 2,90

 sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala PZS 10.000 10.000 5.600 1,00 1,79
 skupaj odhodki 80.779 96.200 67.330 0,84 1,20
 presežek prihodkov /odhodkov 37.778 0 18.946   
 presežek prihodkov /odhodkov iz preteklih obdobij 19.954  1.008   
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 ostanek sredstev za porabo/ostanek manjkov 57.732  19.954   

15. KOMISIJA ZA ŠPORTNO PLEZANJE poročilo 2013 rebalans 2013 poročilo 2012 por. 2013/
reb. 2013

por. 2013/
por. 2012

 prihodki      
 delež iz planinskega sklada 4.000 4.000 4.000 1,00 1,00
 dotacije iz pror. in drugih javnih sredstev (LPŠ) 132.685 132.685 163.479 1,00 0,81
 dotacija iz fundacij, skladov in ustanov (FSO) 139.458 139.458 143.735 1,00 0,97
 prihodki od sponzorskih sredstev 15.247 14.000 19.036 1,09 0,80
 prihodki iz prodaje - najem plezalne stene 5.043 4.700 5.459 1,07 0,92
 prihodki iz usposabljanja 3.480 12.910 12.810 0,27 0,27
 drugi prihodki od dejavnosti (licence, startnine, drugo) 37.388 29.813 37.521  1,00
 skupaj prihodki 337.300 337.566 386.040 1,00 0,87
 odhodki      
 stroški materiala, opreme, amortizacija 63.981 60.000 33.429 1,07 1,91
 stroški usposabljanj 4.086 12.910 11.389 0,32 0,36
 stroški storitev (dp, mlad. in čl. Repr., SP, najem dvorane) 202.389 196.678 252.354 1,03 0,80
 sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala PZS 17.000 17.000 36.000 1,00 0,47
 članarine 2.000 2.000 2.000 1,00 1,00
 drugi odhodki (takse za tekme) 58.524 45.000 46.422 1,30 1,26
 skupaj odhodki 347.979 333.588 381.594 1,04 0,91
 presežek prihodkov /odhodkov -10.679 3.978 4.445   
 presežek prihodkov /odhodkov iz preteklih obdobij -3.978 -3.978 -8.423   
 ostanek sredstev za porabo/ostanek manjkov -14.657 0 -3.978   

16. KOMISIJA ZA TURNO KOLESARSTVO poročilo 2013 rebalans 2013 poročilo 2012 por. 2013/
reb. 2013

por. 2013/
por. 2012

 prihodki      
 delež iz članarine 1.000 1.000 2.000 1,00 0,50
 dotacije iz prorač. in drugih javnih sredstev (ESS) 4.433 2.000 3.001 2,22 1,48
 prihodki iz usposabljanja 11.645 7.000 8.175 1,66 1,42
 delež iz planinskega sklada 500 2.000 2.125 0,25 0,24
 skupaj prihodki 17.578 12.000 15.301 1,46 1,15
 odhodki      
 stroški usposabljanj 9.603 10.000 9.002 0,96 1,07
 stroški storitev za dejavnost komisije 3.143 2.000 2.288 1,57 1,37
 skupaj odhodki 12.746 12.000 11.290 1,06 1,13
 presežek prihodkov /odhodkov 4.832 0 4.011   
 presežek prihodkov /odhodkov iz preteklih obdobij 3.340  -671   
 ostanek sredstev za porabo/ostanek manjkov 8.172  3.340   

17. KOMISIJA ZA GORSKE ŠPORTE poročilo 2013 rebalans 2013 poročilo 2012 por. 2013/
reb. 2013

por. 2013/
por. 2012

 prihodki      
 delež iz članarine 3.500 3.500 2.000 1,00 1,75
 razpisi   4.500  0,00
 delež iz planinskega sklada 1.500 3.000 1.500 0,50 1,00
 sponzorska in donatorska sredstva 300  730   
 skupaj prihodki 5.300 6.500 8.730 0,82 0,61
 odhodki      
 stroški materiala in storitev 2.769 6.000 3.400 0,46 0,81
 članarine in drugi prispevki 800 500 590 1,60 1,36
 finančni in drugi odhodki (takse za tekme) 360     
 skupaj odhodki 3.929 6.500 3.990 0,60 0,98
 presežek prihodkov /odhodkov 1.372 0 4.740   
 presežek prihodkov /odhodkov iz preteklih obdobij -1.812  -6.551   
 ostanek sredstev za porabo/ostanek manjkov -441  -1.812   

18. KOMISIJA ZA VARSTVO GORSKE NARAVE poročilo 2013 rebalans 2013 poročilo 2012 por. 2013/
reb. 2013

por. 2013/
por. 2012

 prihodki      
 delež iz članarine 500 500 2.500 1,00 0,20
 dotacije iz pror. in drugih javnih sredstev (ESS) 2.905 2.900 2.743 1,00 1,06
 prihodki iz usposabljanja 3.506 3.300 3.314 1,06 1,06
 drugo 57 100 71 0,57 0,80
 skupaj prihodki 6.968 6.800 8.628 1,02 0,81
 odhodki      
 stroški usposabljanj 5.742 5.100 5.568 1,13 1,03
 stroški storitev (zavarovanje strok. k., povračila str.) 1.950 1.700 1.173 1,15 1,66
 skupaj odhodki 7.692 6.800 6.741 1,13 1,14
 presežek prihodkov /odhodkov -724 0 1.886   
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 presežek prihodkov /odhodkov iz preteklih obdobij 4.587 4.587 2.698   
 ostanek sredstev za porabo/ostanek manjkov 3.863 4.587 4.584   

19. ODBOR ZA USPOSABLJANJE IN PREV. poročilo 2013 rebalans 2013 poročilo 2012 por. 2013/
reb. 2013

por. 2013/
por. 2012

 prihodki      
 delež iz članarine 3.500 3.500 3.500 1,00 1,00
 dotacije iz pror. in drugih javnih sredstev (ESS) 6.274 5.000 6.173 1,25 1,02
 prihodki iz usposabljanja 2.555 4.500 4.431 0,57 0,58
 skupaj prihodki 12.329 13.000 14.104 0,95 0,87
 odhodki      
 preventivni projekti 751 3.000  0,25  
 stroški usposabljanj 10.155 9.000 13.577 1,13 0,75
 stroški storitev za dejavnost komisije 108 1.000 508 0,11 0,21
 skupaj odhodki 11.015 13.000 14.085 0,85 0,78
 presežek prihodkov /odhodkov 1.314 0 19   
 presežek prihodkov /odhodkov iz preteklih obdobij 19     
 ostanek sredstev za porabo/ostanek manjkov 1.333  19   

20. VODNIŠKA KOMISIJA poročilo 2013 rebalans 2013 poročilo 2012 por. 2013/
reb. 2013

por. 2013/
por. 2012

 prihodki      
 delež članarin   2.500  0,00
 dotacije iz prorač. in drugih javnih sredstev (ESS) 71.358 58.900 70.282 1,21 1,02
 prihodki iz prodaje 7.128     
 prihodki iz usposabljanja 67.338 52.000 57.815 1,29 1,16
 skupaj prihodki 145.824 110.900 130.597 1,31 1,12
 odhodki      
 stroški materiala (majice, priznanja) 7.953     
 stroški usposabljanj 124.449 93.300 104.870 1,33 1,19
 stroški storitev (zavar. strok. kadrov, zbor, potni str.) 11.221 3.500 7.880 3,21 1,42
 sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala PZS 10.100 10.100 10.100 1,00 1,00
 skupaj odhodki 153.723 106.900 122.850 1,44 1,25
 presežek prihodkov /odhodkov -7.899 4.000 7.747   
 presežek prihodkov /odhodkov iz preteklih obdobij -11.073 -11.073 -18.820   
 ostanek sredstev za porabo/ostanek manjkov -18.972 -7.073 -11.073   
       

21. 120 letnica slov. planinstva poročilo 2013 rebalans 2013 poročilo 2012 por. 2013/
reb. 2013

por. 2013/
por. 2012

 prihodki      
 od donacij in sponzorjev 2.000 2.000  1,00  
 pokritje iz rezerv iz pret. obdobij 18.037     
 skupaj prihodki 20.037 2.000  10,02  
 odhodki      
 po programu 20.037 27.000  0,74  
 skupaj odhodki 20.037 27.000  0,74  
       

  poročilo 2013 rebalans 2013 poročilo 2012 por. 2013/
reb. 2013

por. 2013/
por. 2012

 neto prihodki 1.956.998 1.930.584 2.072.074 1,01 0,94
 neto odhodki 1.968.643 1.948.789 2.070.786 1,01 0,95
 presežek prihodkov/odhodkov -11.645 -18.204 1.288 0,64 -9,04
 iz rezerv iz pret. obdobij za 120. obletnico 18.037 25.000    
       
 vsi prihodki (neto + interni) 2.821.624 2.699.931 2.943.408 1,05 0,96
 vsi odhodki (neto + interni) 2.833.270 2.718.136 2.942.121 1,04 0,96
 presežek prihodkov/odhodkov -11.645 -18.204 1.287   

Datum in kraj nastanka letnega poročila: 
28. februar 2014, Planinska zveza Slovenije, Dvorakova 9, p. p. 214, 1001 Ljubljana

Poročilo je bilo obravnavano na Nadzornem odboru Planinske zveze Slovenije v času od 4. do 11. marca 2014. Planinska zveza Slovenije je 
v skladu s 27. členom Zakona o društvih zavezana k revidiranju računovodskih izkazov. Revizija je bila opravljena zadnji teden februarja 
2014. Revizorjevo poročilo je sestavni del poročila.

Upravni odbor Planinske zveze Slovenije je poročilo obravnaval in sprejel na svoji 20. seji 6. 3. 2014.

Urša Mali,     Matej Planko,      Bojan Rotovnik,
strok. del. v rač.     generalni sekretar PZS     predsednik PZS
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K 3. točki:
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K 3. točki:

Poročilo o delu Nadzornega odbora PZS
Poročilo o delu Nadzornega odbora PZS bo poslano naknadno.

Andrej Brvar, 
predsednik Nadzornega odbora PZS

K 3. točki:

Poročilo o delu Častnega sodišča PZS
Častno sodišče deluje v skladu s Statutom PZS, Častnim kodeksom slovenskih planincev in Pravilnikom o delu Častnega sodišča pri PZS.

Častno sodišče PZS po novem Statutu PZS ne obstaja več. Skladno s prehodnimi določbami preneha delovati s Skupščino PZS 2014.

V času od Skupščine PZS 2013 Častno sodišče PZS ni obravnavalo nobene kršitve.

Pripravil:
Damjan Omerzu, 
strokovni sodelavec PZS

Stanislav Simšič,
predsednik Častnega sodišča PZS
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K 5. točki

Poročilo o prenosu nepremičnin na PD po sklepu 
Skupščine PZS iz leta 1999
Planinska zveza Slovenije je s strani Fiskulturne zveze Slovenije v letu 1953 prevzela lastništvo nad nepremičninami, ki so bile v lasti 
planinske organizacije že pred 2. svetovno vojno. Zaradi ureditve razmerij lastništva med PZS in društvi, ki so bili nasledniki predvoj-
nih podružnic, je Skupščina PZS, ki je potekala 1. 6. 1999 v Mariboru,  sprejela generalni sklep, ki je bil podlaga za nadaljnje uskladitve 
zemljiškoknjižnega stanja med PZS in planinskimi društvi. Sklep se je glasil:
»PZS kot formalni lastnik vrne vsem društvom, bivšim lastnikom, objekte in zemljišča, ki jih je leta 1953 prevzela od Fiskulturne zveze 
Slovenije. Pri tem PZS obdrži solastništvo na nekaj odstotkih lastnine in pravico prenosa lastnine društva na PZS, v kolikor društvo – 
lastnik preneha delovati ali izstopi iz PZS. Delež solastništva se dogovori med PZS in društvom.«
V letu 2013 so bili na UO PZS na podlagi zgornjega sklepa skupščine potrjene še zadnje uskladitve zemljiškoknjižnega stanja, tako da je 
bil s tem nabor nepremičnin, na katere se nanaša sklep Skupščine PZS iz leta 1999 zaključen. Spodaj je seznam nepremičnin, ki so bile 
zajete v postopku uskladitev.

     vrednost Lastniški lokacija

PLANINSKO DRUŠTVO št. k.o. k.o. parc. št. / m2 GURS nova    delež  

   št. stavbe    %  

Maribor Matica 699 H. Pohorje 406/18 3515 2.910,00 € 10 Mariborska koča in okolica

Maribor Matica 699 H. Pohorje 406/21 1492 1.435,00 € 10 Mariborska koča in okolica

Maribor Matica 700 S. Pohorje 329 21291 266.292,00 € 10 Mariborska koča in okolica

Maribor Matica 700 S. Pohorje 330 6622 4.948,00 € 10 Mariborska koča in okolica

Maribor Matica 700 S. Pohorje 332/4 2762 43.944,00 € 10 Mariborska koča in okolica

Maribor Matica 700 S. Pohorje 334/3 1336 1.285,00 € 10 Mariborska koča in okolica

Maribor Matica 700 S. Pohorje 264 40 2.871,00 € 10 Mariborska koča in okolica

Maribor Matica 700 S. Pohorje 334/4 3340  10 Mariborska koča in okolica

Maribor Matica 700 S. Pohorje 334/6 2990 2.752,00 € 10 Mariborska koča in okolica

Maribor Matica 700 S. Pohorje 334/7 16000 9.530,00 € 10 Mariborska koča in okolica

Maribor Matica 700 S. Pohorje 334/8 9101 5.772,00 € 10 Mariborska koča in okolica

Maribor Matica 700 S. Pohorje 334/9 6752 5.884,00 € 10 Mariborska koča in okolica

Maribor Matica 700 S. Pohorje 334/10 2316 2.132,00 € 10 Mariborska koča in okolica

Maribor Matica 700 S. Pohorje 334/12 18341 11.152,00 € 10 Mariborska koča in okolica

Maribor Matica 700 S. Pohorje 334/13 1789 1.720,00 € 10 Mariborska koča in okolica

Maribor Matica 700 S. Pohorje 270 38 13.868,00 € 10 Mariborska koča in okolica

Maribor Matica 700 S. Pohorje 20/4 24  10 Mariborska koča in okolica

Maribor Matica 700 S. Pohorje 15 360 25.863,00 € 10 Mariborska koča in okolica

Maribor Matica 700 S. Pohorje 46 1285  10 Mariborska koča in okolica

Maribor Matica 700 S. Pohorje 9 319,5 57.573,00 € 10 Mariborska koča in okolica

Maribor Matica 700 S. Pohorje 50 232  10 Mariborska koča in okolica

Maribor Matica 700 S. Pohorje 12 90 229,00 € 10 Mariborska koča in okolica

Maribor Matica 700 S. Pohorje 61 130  10 Mariborska koča in okolica

Maribor Matica 700 S. Pohorje 337  278.004,00 € 10 Mariborska koča in okolica

Maribor Matica 700 S. Pohorje 331/1 22217  10 Mariborska koča in okolica

S. Bistrica 726 Planina 129/2 267 296,00 € 10 Štuhcev dom

S. Bistrica 726 Planina 130/1 11594 4.278,00 € 10 Štuhcev dom

S. Bistrica 726 Planina 40 62 85,00 € 10 Štuhcev dom

S. Bistrica 726 Planina 148 18,2 18.469,00 € 10 Štuhcev dom

S. Bistrica 726 Planina 129/1 6533  10 Štuhcev dom

S. Bistrica 726 Planina 47 164,5 54.822,00 € 10 Štuhcev dom

S. Bistrica 726 Planina 41 520  10 Štuhcev dom

Ruše 729 Frajhajm 131 56 63.057,00 € 10 Ruška koča in okolica

Ruše 729 Frajhajm 130 48  10 Ruška koča in okolica

Ruše 729 Frajhajm 55/3 63260  10 Ruška koča in okolica

Ruše 729 Frajhajm 129 52 254.755,00 € 10 Ruška koča in okolica

Ruše 729 Frajhajm 133 565,2  10 Ruška koča in okolica

Ruše 729 Frajhajm 56 6574  10 Ruška koča in okolica

Ruše 729 Frajhajm 170 427 583,00 € 10 Ruška koča in okolica

 Ruše 673 Lobnica 434/15 41261 17.089,00 € 10 Ruška koča in okolica
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 Ruše 673 Lobnica 434/16 22409 11.423,00 € 10 Ruška koča in okolica

 Ruše 673 Lobnica 434/29 413 439,00 € 10 Ruška koča in okolica

 Ruše 673 Lobnica 434/56 2433 2.196,00 € 10 Ruška koča in okolica

 Ruše 673 Lobnica 434/57 29802 14.559,00 € 10 Ruška koča in okolica

 Ruše 673 Lobnica 434/71 2121 1.374,00 € 10 Ruška koča in okolica

 Ruše 673 Lobnica 496/21 368  10 Ruška koča in okolica

 Ruše 673 Lobnica 554 801,9 1.163,00 € 10 Ruška koča in okolica

 Ruše 673 Lobnica 496/28   10 Ruška koča in okolica

 Ruše 673 Lobnica 496/29   10 Ruška koča in okolica

 Ruše 673 Lobnica 496/30   10 Ruška koča in okolica

 Ruše 673 Lobnica 496/31   10 Ruška koča in okolica

 Ruše 673 Lobnica 542/5 25440 11.053,00 € 10 Ruška koča in okolica

 Ruše 673 Lobnica 542/9 19363 10.693,00 € 10 Ruška koča in okolica

 Ruše 673 Lobnica 542/19 1048 1.046,00 € 10 Ruška koča in okolica

 Ruše 673 Lobnica 542/20 2321 1.950,00 € 10 Ruška koča in okolica

 Ruše 673 Lobnica 542/27   10 Ruška koča in okolica

 Ruše 673 Lobnica 542/28   10 Ruška koča in okolica

 Ruše 673 Lobnica 543 108 1.833,00 € 10 Ruška koča in okolica

 Ruše 673 Lobnica 542/29   10 Ruška koča in okolica

Paloma Sladki vrh 824 Hudi kot 1060/1 94596 28.523,00 € 8,49 Ribniška koča na Pohorju

Paloma Sladki vrh 824 Hudi kot 37 522,6 81.514,00 € 10 Ribniška koča na Pohorju

Paloma Sladki vrh 824 Hudi kot 650 15  10 Ribniška koča na Pohorju

Paloma Sladki vrh 824 Hudi kot 1060/9 1016  10 Ribniška koča na Pohorju

Paloma Sladki vrh 824 Hudi kot 1060/6 748 266,00 € 10 Ribniška koča na Pohorju

Paloma Sladki vrh 824 Hudi kot 36 241,2 41.903,00 € 10 Ribniška koča na Pohorju

Paloma Sladki vrh 824 Hudi kot 1060/5 105  10 Ribniška koča na Pohorju

Paloma Sladki vrh 824 Hudi kot 1060/7 1742 524,00 € 10 Ribniška koča na Pohorju

Paloma Sladki vrh 824 Hudi kot 1060/8 337 99,00 € 10 Ribniška koča na Pohorju

Prevalje 899 Uršlja Gora II 9 300,6 85.149,00 € 10 Dom na Uršlji gori

Prevalje 899 Uršlja Gora II 396/2 457  10 Dom na Uršlji gori

Celje Matica 909 Logarska 
Dolina 661/31 4107 4.465,00 € 10 Dom planincev v Logarski dolini

Celje Matica 909 Logarska 
Dolina 219 306  10 Dom planincev v Logarski dolini

Celje Matica 909 Logarska 
Dolina 268 18  10 Dom planincev v Logarski dolini

Celje Matica 909 Logarska 
Dolina 716/2 800 73,00 € 10 Parcela med Klemenčo jamo in Ojstrico 

Celje Matica 909 Logarska 
Dolina 717/14 59 371,00 € 10 Zavetišče GRS na Okrešlju

Celje Matica 909 Logarska 
Dolina 211 59  10 Frischaufov dom na Okrešlju in okolica

Celje Matica 909 Logarska 
Dolina 717/13 4255706 386.576,00 € 10 Frischaufov dom na Okrešlju in okolica

Celje Matica 909 Logarska 
Dolina 213 18  10 Frischaufov dom na Okrešlju in okolica

Celje Matica 909 Logarska 
Dolina 214 17  10 Frischaufov dom na Okrešlju in okolica

Celje Matica 909 Logarska 
Dolina 267   10 Frischaufov dom na Okrešlju in okolica

Celje Matica 909 Logarska 
Dolina 149 116 26,00 € 10 Frischaufov dom na Okrešlju in okolica

Celje Matica 909 Logarska 
Dolina 157 917 1.052,00 € 10 Frischaufov dom na Okrešlju in okolica

Celje Matica 909 Logarska 
Dolina 262 56 8.440,00 € 10 Parcele okoli Palenka v Logarski dolini

Celje Matica 909 Logarska 
Dolina 661/10 23598  10 Parcele okoli Palenka v Logarski dolini

Celje Matica 909 Logarska 
Dolina 660/4 2435 1.645,00 € 10 Parcele okoli Palenka v Logarski dolini

Celje Matica 909 Logarska 
Dolina 661/5 8814 3.898,00 € 10 Parcele okoli Palenka v Logarski dolini

Celje Matica 909 Logarska 
Dolina 661/8 359 255,00 € 10 Parcele okoli Palenka v Logarski dolini
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Trbovlje 1020 Pongrac 1662/2 4589 3.438,00 € 10 Planinski dom na Mrzlici in okolica

Trbovlje 1020 Pongrac 1682/2 2172 1.067,00 € 10 Planinski dom na Mrzlici in okolica

Trbovlje 1020 Pongrac 1687/2 5147 2.027,00 € 10 Planinski dom na Mrzlici in okolica

Trbovlje 1020 Pongrac 942 13,4 2.752,00 € 10 Planinski dom na Mrzlici in okolica

Trbovlje 1020 Pongrac 1689 1881  10 Planinski dom na Mrzlici in okolica

Trbovlje 1020 Pongrac 1690 536 132,00 € 10 Planinski dom na Mrzlici in okolica

Trbovlje 1020 Pongrac 1691/2 2081 2.386,00 € 10 Planinski dom na Mrzlici in okolica

Trbovlje 1020 Pongrac 1691/3 70 26,00 € 10 Planinski dom na Mrzlici in okolica

Trbovlje 1020 Pongrac 641 774 198.055,00 € 10 Planinski dom na Mrzlici in okolica

Trbovlje 1020 Pongrac 641 41,8  10 Planinski dom na Mrzlici in okolica

Trbovlje 1020 Pongrac 641 335  10 Planinski dom na Mrzlici in okolica

Trbovlje 1020 Pongrac 1691/4 335  10 Planinski dom na Mrzlici in okolica

Trbovlje 1020 Pongrac 374 6 1,00 € 10 Planinski dom na Mrzlici in okolica

Trbovlje 1020 Pongrac 1691/5 5036 2.081,00 € 10 Planinski dom na Mrzlici in okolica

Laško 1023 Slivno 811/6 1725 644,00 € 10 Dom na Šmohorju z okolico

Laško 1023 Slivno 817/5 275 34,00 € 10 Dom na Šmohorju z okolico

Laško 1023 Slivno 319 36 2.954,00 € 10 Dom na Šmohorju z okolico

Laško 1023 Slivno 818/2 3464  10 Dom na Šmohorju z okolico

Laško 1023 Slivno 819/2 1711 842,00 € 10 Dom na Šmohorju z okolico

Laško 1023 Slivno 820/1 1417 523,00 € 10 Dom na Šmohorju z okolico

Laško 1023 Slivno 44 528,4 92.153,00 € 10 Dom na Šmohorju z okolico

Laško 1023 Slivno 143 482  10 Dom na Šmohorju z okolico

Laško 1023 Slivno 817/11 1418 532,00 € 10 Dom na Šmohorju z okolico

Laško 1023 Slivno 817/13 362 49,00 € 10 Dom na Šmohorju z okolico

Laško 1023 Slivno 817/12 861 323,00 € 10 Dom na Šmohorju z okolico

Novo Mesto 1478 Gaberje 4 433,7 103.449,00 € 10 Planinsko dom pri Gospodični na Gorjancih in 
gozd ob domu

Novo Mesto 1478 Gaberje 947 12,6  10 Planinsko dom pri Gospodični na Gorjancih in 
gozd ob domu

Novo Mesto 1478 Gaberje 2755/276 3757  10 Planinsko dom pri Gospodični na Gorjancih in 
gozd ob domu

Novo Mesto 1478 Gaberje 2755/360 839 540,00 € 10 Planinsko dom pri Gospodični na Gorjancih in 
gozd ob domu

Črnomelj 1532 Planina 2736/2 1508 1.743,00 € 10 Planinski dom na Mirni Gori

Črnomelj 1532 Planina 139 102 0,00 € 10 Planinski dom na Mirni Gori

Ljubljana 1891 Županje 
Njive 842 4927 2.274,00 € 10 Dom v Kamniški Bistrici

Ljubljana 1891 Županje 
Njive 843 2301 1.172,00 € 10 Dom v Kamniški Bistrici

Ljubljana 1891 Županje 
Njive 513 70 3.389,00 € 10 Dom v Kamniški Bistrici

Ljubljana 1891 Županje 
Njive 844/1 5706  10 Dom v Kamniški Bistrici

Ljubljana 1891 Županje 
Njive 512  15.971,00 € 10 Dom v Kamniški Bistrici

Ljubljana 1891 Županje 
Njive 844/3 44  10 Dom v Kamniški Bistrici

Ljubljana 1891 Županje 
Njive 845 322 242,00 € 10 Dom v Kamniški Bistrici

Ljubljana 1891 Županje 
Njive 201 98,7 92.079,00 € 10 Dom v Kamniški Bistrici

Ljubljana 1891 Županje 
Njive 202 422  10 Dom v Kamniški Bistrici

Ljubljana 1891 Županje 
Njive 846 531  10 Dom v Kamniški Bistrici

Ljubljana 1891 Županje 
Njive 847 3631 46.028,00 € 10 Dom v Kamniški Bistrici

Ljubljana 1891 Županje 
Njive 848 2631 2.152,00 € 10 Dom v Kamniški Bistrici

PD za Selško dolino 
Železniki 2073 Danje 60 400 0,00 € 10 Krekova koča na Ratitovcu

Kamnik 2078 Kokra 355/3 626 99,00 € 10 Cojzova koča na Kokrskem sedlu

Kamnik 2078 Kokra 186 469 64.980,00 € 10 Cojzova Koča na Kokrskem sedlu

Kamnik 2078 Kokra 355/2 500  10 Cojzova Koča na Kokrskem sedlu
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Križe 2147 Križe 667 312 82.565,00 € 10 Koča na Kriški gori

Križe 2147 Križe 665 14  10 Koča na Kriški gori

Križe 2147 Križe 1000 7  10 Koča na Kriški gori

Križe 2147 Križe 654/2 3489  10 Koča na Kriški gori

Križe 2147 Križe 654/3 173 293,00 € 10 Koča na Kriški gori

Kranjska Gora 2169 Kranjska 
Gora 825/32 2880 4.153,00 € 10 Koča na Gozdu

Kranjska Gora 2169 Kranjska 
Gora 1243 200 61.363,00 € 10 Mihov dom na Vršiču

Kranjska Gora 2169 Kranjska 
Gora 1244 51,3  10 Mihov dom na Vršiču

Kranjska Gora 2169 Kranjska 
Gora 1245 36,9  10 Mihov dom na Vršiču

Kranjska Gora 2169 Kranjska 
Gora 828/40 764  10 Mihov dom na Vršiču

Dovje - Mojstrana 2171 Dovje 1626   10 Aljažev dom v Vratih in okoliške parcele

Dovje - Mojstrana 2171 Dovje 1482/71 6406  10 Aljažev dom v Vratih in okoliške parcele

Dovje - Mojstrana 2171 Dovje 1482/104 14535 14.836,00 € 10 Aljažev dom v Vratih in okoliške parcele

Dovje - Mojstrana 2171 Dovje 1581   10 Aljažev dom v Vratih in okoliške parcele

Dovje - Mojstrana 2171 Dovje 1580 508 62.973,00 € 10 Aljažev dom v Vratih in okoliške parcele

Dovje - Mojstrana 2171 Dovje 1482/102 254  10 Aljažev dom v Vratih in okoliške parcele

Jesenice 2174 Planina 25 365,4 83.791,00 € 10 Koča na Golici

Jesenice 2174 Planina 542/2 322  10 Koča na Golici

Gorje 2198 Studor 255 353 97.095,00 € 10 Dom Planika pod Triglavom

Gorje 2198 Studor 256 295,5  10 Dom Planika pod Triglavom

Gorje 2198 Studor 1717/2 400  10 Dom Planika pod Triglavom

Ljubljana Matica 2198 Studor 1837/3 4319 9.894,00 € 10 Dom na Komni

Ljubljana Matica 2198 Studor 1312 80 201,00 € 10 Dom na Komni

Ljubljana Matica 2198 Studor 1313 662,2 83.949,00 € 10 Dom na Komni

Podbrdo 2241 Stržišče 67 347,4 96.724,00 € 10 Dom Zorka Jelinčiča na Črni prsti

Podbrdo 2241 Stržišče 644/21 2890  10 Dom Zorka Jelinčiča na Črni prsti

Javornik Črni vrh nad 
Idrijo 2369 Javornik 147/2 100 45,00 € 10 Pirnatova koča na Javorniku in vrh Javornika 

Javornik Črni vrh nad 
Idrijo 2369 Javornik 153/2 1257 637,00 € 10 Pirnatova koča na Javorniku in vrh Javornika 

Javornik Črni vrh nad 
Idrijo 2369 Javornik 7 251,4 54.397,00 € 10 Pirnatova koča na Javorniku in vrh Javornika 

Javornik Črni vrh nad 
Idrijo 2369 Javornik 9 70  10 Pirnatova koča na Javorniku in vrh Javornika 

Postojna 2406 Nanos 213/191 1950 645,00 € 10 Vojkova koča na Nanosu 

Postojna 2406 Nanos 213/192 1708 582,00 € 10 Vojkova koča na Nanosu 

Postojna 2406 Nanos 213/193 1344 491,00 € 10 Vojkova koča na Nanosu 

Postojna 2406 Nanos 213/194 1460 556,00 € 10 Vojkova koča na Nanosu 

Postojna 2406 Nanos 213/195 1498 654,00 € 10 Vojkova koča na Nanosu 

Postojna 2406 Nanos 213/760 7991 6.171,00 € 10 Vojkova koča na Nanosu 

Postojna 2406 Nanos 17 327,6 67.560,00 € 10 Vojkova koča na Nanosu 

Postojna 2406 Nanos 213/762 159  10 Vojkova koča na Nanosu 

Ilirska Bistrica 2508 Snežnik 2049/2 985 719,00 € 10 Planinski dom na Sviščakih

Ilirska Bistrica 2508 Snežnik 2049/7 495 1.439,00 € 10 Planinski dom na Sviščakih

Idrija 2356 Čekovnik 78 165,4 52.163,00 € 10 Koča na Hleviški planini in okolica

Idrija 2356 Čekovnik 77 16  10 Koča na Hleviški planini in okolica

Idrija 2356 Čekovnik 309/3 8063  10 Koča na Hleviški planini in okolica

Radovljica 2180 Žirovnica 5 421,3 96.684,00 € 10 Valvasorjev dom pod Stolom

Radovljica 2180 Žirovnica 1075/2 686  10 Valvasorjev dom pod Stolom

Radovljica 2180 Žirovnica 1075/1 187 132,00 € 10 Valvasorjev dom pod Stolom

Radovljica 2180 Žirovnica 1076 350 247,00 € 10 Valvasorjev dom pod Stolom

Sevnica 1361 Podgorje 5/19 508 1.041,00 € 10 Tončkov dom na Lisci in Jurkova koča na Lisci z 
okolico

Sevnica 1361 Podgorje 5/21 3768 42.874,00 € 10 Tončkov dom na Lisci in Jurkova koča na Lisci z 
okolico

Sevnica 1361 Podgorje 5/28 114 1.778,00 € 10 Tončkov dom na Lisci in Jurkova koča na Lisci z 
okolico
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Sevnica 1361 Podgorje 5/25 39 608,00 € 10 Tončkov dom na Lisci in Jurkova koča na Lisci z 
okolico

Sevnica 1361 Podgorje 121 12,9 557,00 € 10 Tončkov dom na Lisci in Jurkova koča na Lisci z 
okolico

Sevnica 1361 Podgorje 5/1   10 Tončkov dom na Lisci in Jurkova koča na Lisci z 
okolico

Sevnica 1361 Podgorje 5/27 1519 558,00 € 10 Tončkov dom na Lisci in Jurkova koča na Lisci z 
okolico

Sevnica 1361 Podgorje 144 109 0,00 € 10 Tončkov dom na Lisci in Jurkova koča na Lisci z 
okolico

Sevnica 1361 Podgorje 120 563,7 89.302,00 € 10 Tončkov dom na Lisci in Jurkova koča na Lisci z 
okolico

Sevnica 1361 Podgorje 144  0,00 € 10 Tončkov dom na Lisci in Jurkova koča na Lisci z 
okolico

Sevnica 1361 Podgorje 123 115,5 38.753,00 € 10 Tončkov dom na Lisci in Jurkova koča na Lisci z 
okolico

Sevnica 1361 Podgorje 5/26 494 2.163,00 € 10 Tončkov dom na Lisci in Jurkova koča na Lisci z 
okolico

Sevnica 1361 Podgorje 5/30 73 702,00 € 10 Tončkov dom na Lisci in Jurkova koča na Lisci z 
okolico

Sevnica 1361 Podgorje 124 260 45.228,00 € 10 Tončkov dom na Lisci in Jurkova koča na Lisci z 
okolico

Sevnica 1361 Podgorje 5/18   10 Tončkov dom na Lisci in Jurkova koča na Lisci z 
okolico

Sevnica 1361 Podgorje 145 31 0,00 € 10 Tončkov dom na Lisci in Jurkova koča na Lisci z 
okolico

Sevnica 1361 Podgorje 118 15 6.143,00 € 10 Tončkov dom na Lisci in Jurkova koča na Lisci z 
okolico

Sevnica 1361 Podgorje 5/24 134  10 Tončkov dom na Lisci in Jurkova koča na Lisci z 
okolico

Sevnica 1361 Podgorje 119 9 3.332,00 € 10 Tončkov dom na Lisci in Jurkova koča na Lisci z 
okolico

Sevnica 1361 Podgorje 5/29 47  10 Tončkov dom na Lisci in Jurkova koča na Lisci z 
okolico

Sevnica 1361 Podgorje 127 6,5 8.669,00 € 10 Tončkov dom na Lisci in Jurkova koča na Lisci z 
okolico

Sevnica 1361 Podgorje 5/20 5931  10 Tončkov dom na Lisci in Jurkova koča na Lisci z 
okolico

Škofja Loka 2036 Sopotnica 275 270,3 72.671,00 € 10 Dom na Lubniku

Škofja Loka 2036 Sopotnica 112 320  10 Dom na Lubniku

Škofja Loka 2035 Škofja Loka 349 497 13.171,00 € 10 Dom na Lubniku

Javornik  Kor. Bela 2181 Zabreznica 1 209,7 64.812,00 € 10 Prešernova koča na Stolu

Javornik  Kor. Bela 2181 Zabreznica 1/2 855  10 Prešernova koča na Stolu

Javornik  Kor. Bela 2171 Dovje 1584 206,8 36.739,00 € 10 Dom Valentina Staniča pod Triglavom

Javornik  Kor. Bela 2171 Dovje 1484/4 250  10 Dom Valentina Staniča pod Triglavom

Bohinjska Bistrica 2200 Bohinjska 
Bistrica 1423/377 82 53,00 € 10 Orožnova koča na Planini za Liscem - stavba ni 

vpisnan

Poljčane 1165 Drevenik 259 795 1.175,00 € 10 Planinski dom na Boču

Poljčane 1165 Drevenik 1191/1 16097 10.524,00 € 10 Planinski dom na Boču

Poljčane 1165 Drevenik 1191/3 579 495,00 € 10 Planinski dom na Boču

Poljčane 1165 Drevenik 1182/4 5105 2.052,00 € 10 Planinski dom na Boču

Poljčane 1165 Drevenik 1182/5 30 4,00 € 10 Planinski dom na Boču

Poljčane 1165 Drevenik 1182/3 7089 2.783,00 € 10 Planinski dom na Boču

Poljčane 1165 Drevenik 1191/5 270 33,00 € 10 Planinski dom na Boču

Predlog sklepa:
Skupščina PZS ugotavlja, da so bile vse nepremičnine, na katere se nanaša sklep Skupščine PZS iz leta 1999, ustrezno prenesene 
na društva in da je s tem sklep iz leta 1999 realiziran. Za vsa bodoča urejanja lastništva nepremičnin veljajo pravila, ki jih določa 
Statut PZS.

Pripravil:
Damjan Omerzu, strokovni sodelavec PZS

Matej Planko, Bojan Rotovnik,
generalni sekretar PZS   predsednik PZS
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K 6. točki

Poročilo o delu Komisije za pripravo volitev PZS 2014
Upravni odbor PZS je na svoji 17. seji dne 19. 9. 2013 imenoval Komisijo za pripravo volitev PZS 2014 (v nadaljevanju: komisija) v na-
slednji sestavi: Jože MELANŠEK (PD Velenje), vodja, Maruška LENARČIČ (Obalno PD Koper) in Darko BUKOVINSKI (PD Brežice) 
kot člana ter Dragica ONIČ (PD Poljčane) in Mihael KERSNIK (PD Mojstrana) kot nadomestna člana.

Osnova za delo komisije so naslednji dokumenti – akti PZS: Statut PZS, Poslovnik UO PZS, Poslovnik o delu Skupščine PZS, sklep o 
imenovanju in nalogah komisije ter rokovnik.

Komisija je imela naslednje seje:
1. seja 21. 10. 2013 – sprejem sklepa – »protokola« o delovanju komisije, glavna točka dnevnega reda je bila priprava Razpisa za volitve 

organov PZS za mandatno obdobje 2014–2018.
2. seja 2. 1. 2014 – glavna točka dnevnega reda obravnava predlogov za predsednika in podpredsednike PZS.
3. seja 12. 2. 2014 – glavna točka dnevnega reda obravnava predlogov za ostale organe PZS, pregled Programskih smernic kandidata za 

predsednika PZS za mandat 2014–2018 ter zaradi ledene ujme v začetku februarja 2014sprejem sklepa o podaljšanju razpisa do 24. 
2. 2014.

4. dopisna seja 26. 2. 2014 – glavna točka dnevnega reda dokončna obravnava predlogov na razpis za ostale organe PZS (člane UO, 
predsednika in člane NO, varuha pravic gora, predsednike MDO PD), sprejem končnega poročila komisije in priprava predlogov za 
20. sejo UO PZS (6. 3. 2014) in Skupščino PZS, ki bo 12. aprila 2014 v Novem mestu.

Na podlagi zaključkov 4. dopisne seje komisije je komisija ugotovila ustreznost vseh kandidatur kot sestavnega dela POROČILA KO-
MISIJE ZA PRIPRAVO VOLITEV 2014 ter predlaga Skupščini PZS Poročilo z naslednjimi kandidati (PRILOGA).

Vsi kandidati ustrezajo zahtevam pogojev iz Razpisa volitev za organe PZS za mandat 2014–2018, objavljenega v Obvestilih PZS štev. 
4/2013 (Zakonodaja in uradne objave).

Dodatna ugotovitev komisije: komisija je upoštevala, na podlagi SKLEPA 13/19-09-2013, 17. seje UO PZS, ob prijavi Maruške LENARČIČ 
za predsednico MDO Primorsko-Notranjskih PD, da namesto nje postane redna članica komisije Dragica ONIČ.

Komisija je posredovala informacije o pripravah na volitve PZS v letu 2014 na naslednjih sejah UO PZS:
1. poročilo – informacija – na 18. seji UO PZS 14. 11. 2013,
2. vmesno poročilo na 19. seji UO PZS, 16. 1. 2014 in
3. končno poročilo na 20. seji UO PZS 6. 3. 2014.

Komisija je, v skladu s Statutom PZS, tekoče obveščala javnost na spletnih straneh PZS in v E-novicah PZS.

Komisija ugotavlja, da je v rednem in podaljšanem roku prispelo zadostno število prijav, razen za Varuha pravic gora. Podaljšani rok je 
bil opravljen na predlog komisije zaradi ledene ujme v začetku februarja 2014.

PRILOGA:                                                                                   Vodja komisije
Lista kandidatov za volitve organov PZS 2014                             Jože MELANŠEK, l.r.
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Kandidatna lista za volitve PZS, ki bodo potekale na 
Skupščini PZS v Novem mestu, 12. 4. 2014
PREDSEDSTVO PZS

Izvoli se 1 kandidat.
Za funkcijo kandidat pogoji predlagatelji

Predsednik PZS Bojan Rotovnik
(PD Šoštanj)

Rojen:
7. 2. 1976

izobrazba: diplomirani organizator – menedžer
tuji jeziki: angleščina, srbščina
dosedanje delo v organizaciji:
član PD Šoštanj od 1986. V društvu opravljal funkcije načelnika 
MO član UO, blagajnik, uredik društvenega glasila Planinski po-
potnik in predsednik društva.
Vodnik PZS od leta 1992 (A, B, D in G kategorije), Inštruktor pla-
ninske vzgoje od 1997. Urednik in soavtor učbenika Planinska 
šola, Vodniškega učbenika, učbenika Planinska orientacijska tek-
movanja in priročnika Planinski tabori ter urednik prirpčnika za 
Mentorje planinskih skupin. 
Vodja  ali član več usposabljanj za vodnike PZS, seminarjev orien-
tacije, slovenskih planinskih orientacijskih tekmovanj, različnih 
seminarjev Mladinske komisije teh dveh tečajev za mladinske 
voditelje.
Od leta 1995 aktiven član različnih organov PZS in sicer predsed-
nik Mladinske komisije, vodja odbora za orientacijo pri Mladinski 
komisiji, član Vodniške komisije, član Komisije za uspoasbljanje in 
preventivo, vodja programskega sveta Planinskega učnega sre-
dišča Bavšica in voljeni član UO PZS. 
V mandatu 2010–2014 predsednik PZS. V tem obdobju tudi član 
Izvršnega odbora Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja 
športnih zvez, član Sveta Fundacije za šport (2011–2012), pred-
sednik Strokovnega sveta Republike Slovenije za šport (od leta 
2013), predsednik Poslovnega odbora Slovenskega planinskega 
muzeja ter predstavnik PZS v svetu Triglavskega narodnega parka

PD Šoštanj , PD Žiri, PD Kranj, PD Gozd 
Martuljek, PD Tržič, PD Javornik Koroška 
Bela, PD Križe, PD Radovljica, PD Škofja 
Loka, Plezalno društvo Cempin, PD 
Srednja vas v Bohinju, PD za Selško do-
lino Železniki, PD Brežice, PD Tolmin, PD 
Gorje, PD Bled, PD Dovje – Mojstrana

Skladno s 47. členom Statuta PZS, kandidat za predsednika PZS izmed prejetih kandidatur za podpredsednike PZS predloži listo kandi-
datov s katerimi na volitvah nastopi na enotni listi. Kandidat za predsednika PZS Bojan Rotovnik kandidira s spodnjo listo kandidatov 
za podpredsednike PZS.

Izvoli se do 4 kandidate.
Za funkcijo kandidat pogoji predlagatelji

Podpredsedniki 
PZS

Miro Eržen
(PD Dovje – 
Mojstrana)

Rojen:
15. 10. 1955

izobrazba: diplomirani inženir metalurgije, MBA
tuji jeziki: angleščina, nemško, srbohrvaško
dosedanje delo v organizaciji: Član planinske organizacije od 
1966. Od leta 1982 predsednik Gospodarskega odbora druš-
tva. Član Gospodarske komisije PZS od 1992–1996.Od leta 2000 
predsednik PD Dovje – Mojstrana. Voljen član UO PZS od leta 
1996. Član Pravne komisije PZS od leta 2012, član Sveta TNP od 
leta 2008, podpredsednik PZS od leta 2013. Aktiven na področju 
gospodarske in muzejske dejavnsti (izgradnja Šlajmarjevega 
doma, elektrifikacija, izgradnja čistične naprave in obnova Alja-
ževega doma v Vratih, odprtje Slovenskega planinskega muzeja)

PD Žiri, PD Kranj, PD Gozd Martuljek, PD 
Tržič, PD Javornik Koroška Bela, PD Križe, 
PD Radovljica, PD Škofja Loka, Plezalno 
društvo Cempin, PD Srednja vas v Bo-
hinju, PD za Selško dolino Železniki, PD 
Gorje, PD Bled

Tone Jesenko
(PD Brežice)

Rojen:
9. 1. 1944

izobrazba: višja – pedagoška akademija
tuji jeziki: angleščina, hrvaščina
dosedanje delo v organizaciji:
več mandatov v vodstvu PD Brežice, predsednik PD Brežice od 
leta 2005. Član MDO PD Zasavja od leta 2005. Vodnik PZS (A, B in 
D kategorije). Podpredsednik PZS od leta 2013.

PD Žiri, PD Kranj, PD Gozd Martuljek, PD 
Križe, PD Škofja Loka, PD Srednja vas v 
Bohinju,

Roman Ponebšek
(PD Litija)

Rojen:
6. 9. 1969

izobrazba: diplomirani inženir elektrotehnike
tuji jeziki: angleščina, hrvaščina
dosedanje delo v organizaciji:
Vodenje taborov PD Litija od leta 1986. Od leta 1989 član UO PD 
Litija, načelnik MO PD Litija, vodenje dejavnosti za mlade (tabori, 
izleti, planinske šole).
V 1990 opravljen vodniški tečaj. Od 1991 do 2005 Gospodar 
PUS Bavšica. Od 1991 do 2000 aktiven član MK PZS (predsednik, 
podpredsednik, vodja emdnarodnih ekoloških taborov, vodja 
tekmovanja Mladina in Gore). Od leta 2000 predsednik PD Litija. 
Leta2005 opravljen tečaj za IPV (sodelovanje v vodstvu tečajev, 
vodenje izpopolnjevanj za VPZS za MDO PD Zasavja). Od 2006 do 
2010 voljeni član UO PZS.

PD Litija
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UPRAVNI OBOR PZS

Izvoli se 7 kandidatov.
Za funkcijo kandidat predlagatelji

Člani UO PZS Zoran Kos (PD Ruše), rojen: 29. 7. 1951 PD Ruše

Igor Kanižar (PD Moravče), rojen: 6. 2. 1957 PD Moravče

Danilo Škerbinek (APD Kozjak Maribor), rojen: 21. 9. 1940 APD Kozjak Maribor

Marija Štremfelj (PD Kranj), rojena: 25. 6. 1957 PD Kranj

Drago Horjak (RPD Dolga pot Dravograd), rojen: 9. 1. 1949 RPD Dolga pot Dravograd

Milena Brešan (PD Tolmin), rojena: 11. 1. 1956 PD Tolmin

Jožef Bobovnik (PD Fram), rojen: 24. 2. 1960 PD Fram

Štefan Keber (PD Prevalje), rojen: 29. 11. 1947 PD Prevalje

Slavica Tovšak (PD Jakoba Aljaža), rojena: 27. 12. 1950 PD Jakoba Aljaža, OPD Koper

Brigita Čeh  (PD Matica Murska Sobota), rojena: 2. 5. 1970 PD Ljutomer

NADZORNI ODBOR PZS

Izvoli se 1 kandidat.
Za funkcijo kandidat predlagatelji

Predsednik NO PZS Andrej Brvar (PD Ljubljana–Matica), rojen: 11. 2. 1953 PD Domžale

Izvoli se 4 kandidate.
Za funkcijo kandidat predlagatelji

Člani NO PZS Anton Purg (PD Ptuj), rojen: 16. 4. 1943 PD Ptuj

Milan Kirbiš (PD Miklavž), rojen: 31. 7. 1955 PD Miklavž

Vlasta Senica (PD Bricnik Muta), rojena: 1. 9. 1954 PD Bricnik Muta

Marjan Burja (PD Preddvor), rojen: 9. 1. 1939 PD Preddvor

Ladislava Stranščak (OPD Koper), rojena: 25. 12. 1952 OPD Koper

PREDSEDNIKI MEDDRUŠTVENIH ODBOROV PLANINSKIH DRUŠTEV

Voli se 1 kandidat v vsakem meddruštvenem odboru planinskih društev
Za funkcijo kandidat predlagatelji

Predsednika MDO PD Dolenjske in Bele 
krajine

Rudolf Skobe (PD Polet Šentrupert), rojen: 30. 3. 1945 PD Krka Novo mesto, Pohodniško druš-
tvo Novo mesto

Predsednik Kamniško-Bistriškega MDO PD Jurček Nowakk (PD Moravče), rojen: 2. 3. 1963 PD Moravče

Predsednik MDO PD Podravja Igor Oprešnik (KPD Hej, gremo naprej), rojen: 31. 12. 1967 KPD Hej, gremo naprej

Predsednik MDO PD Zasavja Borut Vukovič (PD Viharnik), rojen: 18. 12. 1951 PD Litija, PD Brežice

Predsednik MDO PD Posočja Gregor Rupnik (PD Bovec), rojen: 10. 3. 1944 PD Tolmin

Predsednica Savinjskega MDO PD Manja Rajh (PD Celje – Matica, rojena: 6. 10. 1955 PD Vinska gora

Predsednik MDO PD Koroške Mirko Tovšak (PD Mislinja), rojen: 24. 7. 1947 PD Mislinja

Predsednik MDO PD Gorenjske France Benedik (KPD Hej, gremo naprej), rojen: 31. 1. 1941 PD za Selško dolino Železniki

Predsednik MDO PD Pomurja Franc Slokan (PD Ljutomer), rojen: 15. 9. 1953 PD Ljutomer

Predsednica MDO PD Ljubljane Marinka Koželj Stepic (PD Integral), rojena: 11. 4. 1942 PD Medvode, PD Iskra Ljubljana, PD Krim

Predsednica MDO Primorsko-Notranjskih PD Maruška Lenarčič (OPD Koper) , rojena: 16. 3. 1948 OPD Koper

Predsednik MDO PD Notranjske Miro Mlinar (PD Cerknica) , rojen: 27. 8. 1945 PD Horjul, PD Logatec

VARUH PRAVIC GORA

Izvoli se 1 kandidat.
Varuh pravic gora Prispela ni nobena kandidatura /

Ljubljana, 26. 2. 2014
Komisija za pripravo volitev PZS 2014

Jože Melanšek, vodja
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K 7. točki

Delovna skupina za pripravo predloga sprememb in 
dopolnitev Častnega kodeksa slovenskih planincev 
– POROČILO
Na skupščini v Celju 12. 4. 2014 je bila imenovana delovna skupina za prenovo Častnega kodeksa slovenskih planincev in sprejet doku-
ment o njegovi prenovi. V delovno skupino so bili imenovani: Slavica Tovšak (vodja), Borut Peršolja, Andrej Brvar, Franci Ekar, Tomaž 
Banovec in Stane Pinter. Doslej se je sestala na štirih rednih in nekaj korespondenčnih sejah. Najprej je bila sprejeta osnovna usmeritev, 
da ostajamo v okvirih sedaj veljavnega teksta kodeksa in ga dopolnimo, posodobimo in nadgradimo. 

V razpravah smo prišli do spoznanja, da je potrebno pregledati tudi nekatere druge dokumente, ki obravnavajo kodeks, saj nam lahko 
pomagajo pri oblikovanju naših dokončnih usmeritev. Tako smo analizirali in se opredelili do gradiva:
•	 Etični kodeks organiziranega prostovoljstva (temelji na vzajemnem spoštovanju vseh vključenih v proces prostovoljskega dela),,
•	 Športno obnašanje – Fair play( dokument o medsebojnem sodelovanju, prijateljskem obnašanju, strpnosti, občutek odgovornosti),
•	 Tirolska deklaracija o gorskih športih,
•	 Etika – načela.

Ob tem so se pojavila razmišljanja o novi opredelitvi poslanstva planinstva oziroma gorništva v Sloveniji. Nekateri člani so menili, da so 
v osnovnem dokumentu dovolj podrobno razčlenjena posamezna področja in so predlagali le malenkostno preoblikovanje zaporedja 
strukturnih sklopov. Ker je s spremembo statuta PZS kodeks na formalni ravni postal sestavni del pravnega reda PZS, so se pojavila 
razmišljanja o nujnosti vnosa določenih vsebin v kodeks (npr. prostovoljstvo, način reševanja sporov, previdnostno načelo). V kodeks 
naj bi se umestilo tudi novo poglavje o odgovornosti posameznika za ravnanje v gorah in poglavje, ki zajema področje gorniškega 
usposabljanja, kot najmočnejšega dela preventivnega delovanja PZS. Upoštevati moramo tudi nekatere spremembe, ki jih je potrebno 
pravilno in dogovorno vnesti v tekstualni del kodeksa npr. samostojnost GRZS, nov zakon o TNP in dejstvo, da nimamo več samo hoje, 
temveč veliko širši pojem – gibanje v gorah, ki je sestavljeno iz hoje, plezanja, smučanja, kolesarjenja.

V kodeksu ne bi smelo manjkati poglavje o planinskem premoženju, saj je ustvarjeno premoženje plod preteklega vlaganja, odrekanja, 
naprezanja, ustvarjalnosti in idej naših predhodnikov. Le spoštovanje tega je pravi obet za prihodnje rodove. Prav planinsko premoženje 
je tisto, s katerim moramo upravljati kot najboljši gospodarji in bdeti nad načrtovanimi in nenačrtovanimi posegi v občutljivi gorski svet.

V kodeks kaže umestiti tudi sodelovanje z drugimi organizacijami, zlasti šolami, društvi upokojencev (krajevno, regijsko, državno). 
Smiselna bi bila tudi usmeritev o vsebinah Planinskega vestnika, ki je primarno namenjen članstvu.

V toku razprav se je pojavila nova in zanimiva zamisel o oblikovanju novega Častnega kodeksa, ki bi bil bistveno krajši in zgoščen v 
dvanajstih točkah. Na prvi pogled bi bil prijaznejši do bralca, vendar bi po oceni nekaterih članov zahteval kar nekaj dodelav. Mestoma 
je namreč posplošitev prevelika in ne odraža strukturne trdnosti ter preglednosti pomembnih vsebin.

Tukaj so se poti delovne skupine ustavile. Dodobra moramo oceniti in preučiti pozitivne in negativne učinke ene in druge verzije kodeksa, 
saj želimo do jeseni 2014 predati PD in MDO PD v javno obravnavo na nivoju delovne skupine usklajen in dodelan predlog Častnega 
kodeksa slovenskih planincev. Tako bo ta pomembni dokument lahko sprejet na skupščini v letu 2015.

Predlog sklepa: Skupščina PZS podaljša mandat delovni skupini za pripravo predloga sprememb in dopolnitev Častnega kodeksa 
slovenskih planincev do Skupščine PZS 2015. Ta na podlagi predhodne javne razprave pripravi predlog sprememb in dopolnitev 
Častnega kodeksa slovenskih planincev do Skupščine PZS 2015.

Vodja delovne skupine:
   Slavica Tovšak
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K 8. točki

Poročilo o delu skupine za pripravo Programskih 
vodil PZS
Programska vodila PZS predstavljajo enega izmed osnovnih dokumentov, ki bodo opredeljevali poslanstvo, vrednote in usmeritve PZS 
pri njenem delu v naslednjem srednjeročnem obdobju. V dinamičnem času, ki ga živimo se tudi na področju planinske in gorniške 
dejavnosti srečujemo s spremembami v družbenem okolju tako v domovini, kot širšem alpskem in svetovnem prostoru, ki v mnogo-
čem vplivajo tudi na širše dojemanje gora in dejavnosti, ki jih tako člani planinskih organizacij kot ostali obiskovalci in vplivni faktorji 
izvajajo v gorskem svetu.

Z namenom priprave Programskih vodil za delo PZS v naslednjem obdobju je bila s sklepom Skupščine PZS 12. januarja 2013 v Tržiču 
in z dopolnilnim sklepom Upravnega odbora PZS imenovana delovna skupina v sestavi Miro Eržen (vodja) in člani uroš Kuzman, Tine 
Marenče, Roman Ponebšek, Franc Šinko, Marjeta Keršič Svetel in Pavel Škofic.

Pri svojem delu smo zato najprej pregledali veljavna Vodila pri delu Planinske zveze Slovenije in planinskih društev, sprejetih v letu 1999, 
z namenom analizirati, kaj je v njih takšnega, ki ima trajno vrednost, katere vsebine pa je potrebno v smislu zgoraj navedenega posodobiti 
oziroma prilagoditi novim spoznanjem. Nedvomno so vrednote in usmeritve iz dosedanjega delovanja planinske organizacije kot so pro-
stovoljstvo, tovarištvo, odgovoren odnos do narave, skrb za vzgojo in izobraževanje za večjo varnost vseh obiskovalcev gora, vzdrževanje 
planinske infrastrukture planinskih koč in poti),; alpinizem in gorski športi ter skrb za članstvo in popularizacijo planinstva tiste temeljne 
stvari, o katerih ne more biti dvoma, da bodo ostala tudi v bodoče sidrišča, na katero bo vpeto delovanje planinske organizacije v bodoče.
Z ozirom na to, da je bilo leto 2013 tudi leto visokih obletnic delovanja planinskih organizacij v sosednjih deželah (150 let švicarske in 
italijanske planinske zveze (SAC in CAI), smo pozorno prisluhnili tudi njihovim razmišljanjem o viziji delovanja planinskih organiza-
cij v bližnji prihodnosti, s katerimi imamo kljub številnim specifičnostim nekatere enake izzive: (negativne demografske spremembe 
v alpskih dolinah, močan razvoj novih športov, ki preusmerjajo pozornost mladih s področja planinstva in gorništva na le-te), pojav 
novih oblik gorskih športov in s tem društev, ki v planinski organizaciji vidijo le orodje za uresničevanje svojih ozkih interesov, nima-
jo pa namena ali cilja prispevati svojega deleža k splošnemu delovanju planinskih organizacij, iskanje ravnotežja med turizmom in 
planinstvom v smislu prepoznavanja planinske infrastrukture (koče in poti) kot dela turistične infrastrukture, predvsem pa v iskanju 
optimuma med ekonomiko poslovanja planinskih koč, množičnim obiskom in negativnimi vplivi na okolje. Nenazadnje pa postajajo 
klimatske spremembe in ekstremni vremenski pojavi vedno bolj upoštevanja vreden faktor tudi pri načrtovanju vplivov na okolje in s 
tem tudi na trende obiska gora. Nenazadnje smo o določenih vprašanjih, vezanih na te izzive, spregovorili tudi na srečanju planincev 
treh dežel v Mallnitzu v oktobru 2013.

Člani skupine smo tudi pozorno spremljali interne razprave znotraj PZS o posameznih vprašanjih s področja njene dejavnosti in si pri tem 
poskušali ustvariti vtis, na katerih področjih bo potrebno pred oblikovanjem prvega predloga vodil opraviti širšo razpravo v letu 2014.
Na osnovi določil 72. člena Statuta PZS je le-ta dolžna sprejeti Programska vodila najkasneje 2 leti po uveljavitvi statuta. Z ozirom na to, 
da je bil veljavni statut sprejet 14. 4. 2012, objavljen v Obvestilih 14. 6. 2012, veljati pa je pričel 8 dni po objavi – 22. 6. 2012, bi morala biti 
nova vodila sprejeta do 22. 6. 2014. Z ozirom na predvideno javno razpravo o predlogu programskih vodi v letu 2014 pa delovna skupina 
predlaga, da se ta rok podaljša do Skupščine PZS v letu 2015.

Predlog sklepa: Skupščina PZS sprejema poročilo delovne skupine za pripravo Programskih vodil PZS o izvedenih aktivnostih v 
letu 2013.

Predlog sklepa: Skupščina PZS kot končni rok za sprejem Programskih vodil PZS določa datum, ko bo izvedena Skupščina PZS 
v letu 2015. 

Vodja skupine
 Miro Eržen



36

K 10. točki

Programske smernice Planinske zveze Slovenije 
2014–2018
priloga kandidaturi in predlog za Skupščino PZS

Planinska zveza Slovenije je ena izmed najbolj množičnih, najstarejših in najbolj prepoznavnih nevladnih organizacij v Sloveniji, ki ima 
pomembno mestu tudi v mednarodnih planinskih organizacijah. Temelj delovanja planinske organizacije predstavlja prostovoljstvo 
ter izvajanje aktivnost v skladu s trajnostnim razvojem ter varnostjo v gorah. Namen programskih smernic je uresničevanja poslanstva 
planinske organizacije (Planinstvo kot način življenja) ter upoštevanje načel delovanja PZS.

Programske smernice Planinske zveze Slovenije v mandatnem obdobju 2014–2018:
a) izvajati povezovanje vsebin in dejavnosti ter nadgrajevati programe dela z namenom doseganja celovitosti planinstva na vseh 

ravneh planinske organizacije,
b) nadaljnje prilagajanje poslovanja PZS zahtevam sedanjega časa predvsem s preglednostjo poslovanja, z razširjanjem e-poslo-

vanja ter s še večjim vključevanjem zainteresirane javnosti v procese sprejemanja odločitev,
c) doseči, da Planinska zveza Slovenije postane krovna organizacija za vse dejavnosti v gorskem svetu, ki delujejo skladno z usme-

ritvami PZS glede varovanja gorske narave in varnosti v gorah,
d) skladno z načeli trajnostnega razvoja izvajati športne dejavnosti ter izvajati aktivnostih za pospeševanje in promoviranje gorskega turizma,
e) na področju mednarodnega sodelovanja doseči večjo vključenost planinstva v dokumente Evropske unije ter nadaljevati prenose 

primerov dobrih praks pri izvajanju planinskih dejavnosti in organizacijskega delovanja.

Izvedbene aktivnosti za uresničitev programskih smernic

Splošne naloge:
•	 sprejeti Programska vodila PZS in prenovljeni Častni kodeks slovenskih planincev,
•	 zaključiti s prenosom določil Statuta PZS, sprejetega leta 2012, v poslovanje in organiziranost planinske organizacije (pravila PD, 

pravilniki MDO PD, pravilniki komisij in odborov, načrt upravljanja s premoženjem PZS, sistematizacija delovnih mest),
•	 s temeljito analizo ugotoviti, ali je smiselno izvesti prenovo prostorov PZS na Dvorakovi 9 ali izvesti zamenjavo sedanjih prostorov 

za primernejše,
•	 poleg modulov za članarino in evidentiranja prostovoljnega dela v NAVEZO implementirati module za usposabljanja, registre 

strokovnih kadrov, register planinskih priznanj ter omogočiti uporabo NAVEZE tudi za potrebe izvajanja aktivnosti strokovnih 
kadrov in funkcionarjev zveze,

•	 še povečati ponudbo v Planinski trgovini, predvsem s specifičnimi artikli za planinska društva in strokovne kadre,
•	 aktivno vključevanje planinskih vsebin na primerne sejme, konference, seminarje … izven planinske organizacije,
•	 vzpostaviti sodoben marketinški pristop pri nudenju izdelkov in storitev/programov PZS ter spletnega včlanjevanja z uveljavitvijo tržne znamke.

Članarina posameznikov in članstvo društev v PZS:
•	 stalno izvajati prenos primerov dobrih praks med planinskimi društvi in iz tujine z namenom povečati obseg in kakovost dela PD 

ter s tem povečati prepoznavnost in privlačnost planinstva,
•	 v novem triletnem obdobju 2015–2018 povečati zneske za plačilo članarine posameznikov z namenom vzpostavitve za PD še ugo-

dnejšega delitvenega razmerja članarine s tem, da PZS krije stroške članskih ugodnosti. Ob tem spodbuditi društva, da dodatni 
prihodek namenijo povečevanju obsega in kakovosti društvenih programov dela,

•	 dokončanje projekta centralne evidence članstva ter na tej osnovi izboljšati in razširit zavarovanja članov, članstvu pa zagotoviti 
nadgradnjo oz. razširitev ugodnosti,

•	 po široki javni razpravi sprejeti merila za razvrščanje društev v prednostne razrede, ki bodo podlaga za koriščenje dodatnih ugo-
dnosti, ki jih društvom nudi PZS.

Planinske poti:
•	 dokončati in javno objaviti digitalni kataster planinskih poti,
•	 uvesti prosti dostop zainteresiranim do podatkov o planinskih poteh z namenom čim širše popularizacije planinskih poti in posle-

dično planinstva,
•	 nadaljevati s prestavitvijo planinskih poti z asfaltnih cest na vzporedne poti, kjer je to izvedljivo, 
•	 izvesti aktivnosti za dodatno promocijo obhodnic, posebno Slovenske planinske poti, ter planinskih poti, ki so dostopne z javnim 

prevozom.

Planinsko gospodarstvo:
•	 sprejeti priporočila ter minimalne standarde, ki jih mora izpolnjevati planinska koča,
•	 prenoviti in zahtevam sedanjega časa prilagoditi pravila PZS, ki urejajo področje planinskega gospodarstva,
•	 temeljito preveriti register planinskih koč in za vse objekte, ki ne bodo izpolnjevali minimalnih standardov, izvesti postopke za 

prilagoditev oz. za izbris objekta iz registra planinskih koč,
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•	 vzpostaviti sklada za ekološko in energetsko sanacijo planinskih koč ter preko svetovalne pisarne nuditi pomoč upravljavcem planinskih koč,
•	 z daljšim prehodnim rokom uvesti določilo, da mora imeti oskrbnik vsaj eno planinsko usposobljenost ali opravljen poseben tečaj 

za oskrbnike planinskih koč,
•	 uvesti interno razvrščanje planinskih koč glede na upoštevanje pravil, cen, standardov in priporočil ter ob tem uvesti pogoj, da je 

ustrezna razvrstitev pogoj za koriščenje ugodnosti, ki jih planinskim kočam nudi PZS,
•	 izvesti vsaj en projekt letno za mreženje planinskih koč,
•	 sodelovanje pri celostni obnovi ali nadomestni gradnji ene izmed planinskih koč v visokogorju z namenom prenosa primerov dobre 

prakse s področja gradbeništva, energetike, varstva okolja ter poslovanja iz domačega in tujega okolja v slovensko visokogorje. S tem 
tudi v Sloveniji pridobiti potrebne izkušnje za nadaljnjo celovito prenovo planinskih koč, kjer je to izvedljivo.

Planinska kultura:
•	 Planinska založba PZS:

o glede na zelo spremenjene razmere na založniškem trgu pripraviti interno analizo programa založniške dejavnosti in na tej 
osnovi prilagoditi program izdaj knjig in zemljevidov v okviru Planinske založbe PZS,

o postopno vključevanje knjig in edicij iz lastnega založniškega programa v sisteme prodaje e-edicij,
o vzpostavitev enotne aplikacije za uporabo na računalnikih in pametnih telefonih s čim večjim obsegom vključenih planinskih 

vsebin,
•	 Slovenski planinski muzej:

o nadaljnja finančna in vsebinska podpora dodatnemu programu muzejskih aktivnosti,
o zagotoviti samostojni status SPM znotraj muzeja, pod okriljem katerega deluje (samostojna organizacijska enota), ali s podporo 

države zagotoviti samostojni status muzeja nacionalnega pomena,
•	 spomeniki in spominska obeležja:

o pridobiti v upravljanje državni kulturni spomenik Aljažev stolp in pridobiti v lastništvo parcelo, na kateri stoji Aljažev stolp,
o za Kugyjev spomenik v Trenti, ki je od začetka leta 2010 v lasti PZS, zagotoviti stalno vzdrževanje ter z različnimi ukrepi zago-

toviti, da spomenik postane ena izmed najpomembnejših turističnih točk v dolini Trente,
o izvesti popis planinskih spominskih obeležij in zagotoviti skrbnike obeležij, kjer še to ni urejeno,

•	 film:
o zagotavljati finančno in/ali vsebinsko podporo izbranim dokumentarnim filmom s področja planinstva, ki s svojo sporočilno 

vrednostjo podpirajo smernice delovanja PZS,
o soorganizirati ali podpirati en filmski festival letno v Sloveniji, ki ima pretežni poudarek na planinskih vsebinah. 

Planinski mediji:
•	 glede na velik porast pomena digitalnih medijev ter zmanjšanemu zanimanju za tiskane vsebine prenoviti smernice na področju 

planinskih medijev z naslednjimi izhodišči:
o Obvestila PZS ohraniti samo za uradne objave oz. preurediti v planinski »uradni list«, ostale dosedanje vsebine pa postopoma 

prenesti v Planinski vestnik, spletno stran in v E-novice PZS,
o dnevne novice in informacije s planinsko vsebino ažurno objavljati na spletni strani ter promovirati preko E-novic PZS, socialnih 

omrežij …
o integracijo vseh splošno zanimivih podatkovnih zbirk v spletno stran PZS z namenom, da spletna stran postane osrednji sistem 

za informiranje,
o večja vključitev vsebin, povezanih z vsemi ravnmi planinske organizacije, v Planinski vestnik in vključitev vsebin Planinskega 

vestnika v spletno stran PZS,
•	 v primeru zagotovitve virov financiranja enkrat letno posredovati izvod Planinskega vestnika vsem članom planinske organizacije,
•	 preučiti možnost, da se popust za plačilo družinske članarine nadomesti z naročnino na Planinski vestnik,
•	 opraviti prenovo spletne strani PZS z namenom še izboljšati prilagojenost potrebam članov in ostalih obiskovalcev oz. uporabnikov 

spletne strani,
•	 sodelovanje z različnimi mediji z namenom podpore projektom PZS kot medijski partnerji in objavljanje promocijskih člankov z 

gorniško vsebino.

Preventiva:
•	 v sodelovanju s sorodnimi organizacijami pripraviti in sprejeti Nacionalni program varnosti v gorah,
•	 predvsem v digitalni obliki še naprej izdajati propagandni material s področja preventive v gorah.

Varstvo narave:
•	 v okviru možnosti podpirati projekte, ki se bodo izvajali na lokalni in državni ravni s ciljem uresničevanja protokolov Alpske kon-

vencije, še posebej na področju trajnostne mobilnosti in turizma,
•	 v sodelovanju s TNP, državnimi organi in lokalno skupnostjo izvesti vsaj en projekt s področja urejanja oz. umirjanja prometa v 

alpskih dolinah.

Mladi:
•	 pripraviti in sprejeti Starostno prilagojen program planinskih skupin,
•	 na nacionalni ravni zagotoviti večjo zakonodajno podporo in podporo državnih organov za lažje in
•	 celovitejše izvajanje planinske dejavnosti v okviru šolskih dejavnosti,
•	 pripraviti programe usposabljanja učiteljev za dejavnosti v naravi oz. gorskem svetu in zagotavljati pomoč
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•	 pri izvedbi gorniških šolskih športnih dni ter šol v naravi,
•	 ureditev vsaj enega vzorčnega tabornega prostora za izvajanje taborov mladih planincev.
•	 Prostovoljno vodništvo:
•	 izvajati projekte prenosa znanja in izkušenj s področja prostovoljnega vodništva v tujino,
•	 vzpostavitev primernih pogojev za opravljanje aktivnosti vodnika PZS v tujini (pravni vidiki, mednarodno
•	 priznavanje usposobljenosti, dodatna interna usposabljanja …).

Alpinizem:
•	 sprejeti prioritete oz. smernice delovanja slovenskega alpinizma, ki bodo osnova tudi za delitev sredstev za projekte s področja 

alpinizma na osnovi internih razpisov,
•	 nadaljevanje izvajanja programa reprezentanc, tako mladinske kot članske reprezentance,
•	 predvsem z izmenjavo (tabori) perspektivnih alpinistov povečati mednarodno sodelovanje s tujimi organizacijami.

Športno plezanje:
•	 ustrezno zakonsko urediti vzpostavitev, vzdrževanje, evidence in pogoje ter načine skrbništva za urejena športna plezališča v naravi,
•	 urediti register plezališč ter opraviti izbor skrbnikov, kjer lahko izjemoma kot skrbnik nastopi PZS,
•	 nadgraditi in razširiti sistem evidentiranja registriranih športnikov.

Gorski športi:
•	 dvigniti kakovostni nivo tekmovanj v lednem plezanju in tekmovalnem turnem smučanju tudi z izvajanjem skupnih državnih 

prvenstev s sosednjimi planinskimi zvezami,
•	 nadgraditi in razširiti sistem evidentiranja registriranih športnikov.

•	 Turno kolesarstvo:
•	 urediti in promovirati Slovensko turnokolesarsko pot,
•	 skladno s sprejetimi merili vsako leto vsaj dve planinski poti urediti tudi za dvonamensko rabo.

Raziskovalna dejavnost:
•	 izvesti vsaj en raziskovalni projekt letno, z namenom podpore izvedbi programa dela,
•	 spodbujati dijake in študente za opravljanje seminarskih in diplomskih nalog na temo planinstva ter njihovo analiziranje in sezna-

njanje zainteresirane javnosti z rezultati.

Zakonodaja:
•	 splošna usmeritev: skozi zakonodajo še povečati pomen planinstva ter doseči prijaznejšo zakonodajo za izvajanje programa dela 

in aktivnosti planinske organizacije,
•	 Zakon o planinskih poteh: prenova zakona z upoštevanjem že sprejetih izhodišč,
•	 Zakon o spodbujanju razvoju turizma: prepoznati planinstvo kot pomemben segment slovenskega turizma, doseči primernejšo 

ureditev zakonskih določil za turistični aranžma (izločitev za nepridobitne dejavnosti) ter primerno urediti licence za izvajanje 
turističnih športnih storitev,

•	 Zakon o gorskih vodnikih: prenova zakona z upoštevanjem že sprejetih izhodišč,
•	 Zakon o športu: aktivno sodelovati pri prenovi zakona,
•	 Zakon o varstvu narave oz. posebni zakon za področje voženj z vozili v naravnem okolju: doseči primerno zakonsko ureditev za 

prepoved voženj z motornimi vozili v naravnem okolju razen v izjemnih primerih. 

Sodelovanje s sorodnimi organizacijami v Sloveniji:
•	 sorodne planinske organizacije (Gorska reševalna zveza Slovenije, Združenje gorskih vodnikov Slovenije, Slovenski gorniški klub 

Skala – zveza gorniških klubov in CIPRA Slovenija): izvajati podpisane dogovore o sodelovanju in/ali jih povabiti v pridruženo 
članstvo PZS ter s tem še nadgraditi vsebinsko sodelovanje z namenom, da poskušamo nevladne organizacije, ki delujemo v gorskem 
svetu, skupaj sprejemati temeljne usmeritve in le-te enotno predstavljati javnosti in državi,

•	 sorodne nevladne organizacije (nevladna skupina za društveno in okoljsko zakonodajo, skupina za trajnostni razvoj in Rdeči križ 
Slovenije – Zveza združenj): izvajanje skupnih promocijskih aktivnosti ter sodelovanje pri uveljavljanju skupnih interesov pri dr-
žavnih organih in zakonodajnih postopkih,

•	 Triglavski narodni park: uveljavitev stališč PZS, ki so bila podana kot predlogi in pripombe na Načrt upravljanja TNP, ter povečati 
število skupnih projektov,

•	 Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez: aktivno sodelovati v programih športa za vse, zagotavljati primerne pogoje 
za nadaljnji razvoj in popularizacijo planinskih športnih panog ter kot največja športna organizacija v Slovenije aktivno prispevati 
k razvoju športa v Sloveniji.

Zaključek
Verjetno vse vsebine in aktivnosti, zajete v programskih smernicah, zaradi potrebe po sodelovanju različnih organov PZS in PD ter 
morebitnih kadrovskih, finančnih in zakonodajnih omejitev v mandatnem obdobju 2014–2018 ne bodo izvedljive, bomo pa v vodstvu 
PZS, če bomo izvoljeni, stalno spremljali in spodbujali izvajanje navedenih vsebin in aktivnosti.

Bojan Rotovnik, kandidat za predsednika PZS 2014–2018
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K 11. točki

Okvirni vsebinski in finančni program dela PZS za 
leto 2015
V Statutu PZS in ostalih pravnih aktih so določene stalne naloge in pristojnosti organov Planinske zveze Slovenije, za usmerjanje delo-
vanja planinske organizacije v letu 2015 pa je potrebno upoštevati tudi Programske smernice Planinske zveze Slovenije v mandatnem 
obdobju 2014–2018:
a) izvajati povezovanje vsebin in dejavnosti ter nadgrajevati programe dela z namenom doseganja celovitosti planinstva na vseh ravneh 

planinske organizacije,
b) nadaljnje prilagajanje poslovanja PZS zahtevam sedanjega časa predvsem s preglednostjo poslovanja, z razširjanjem e-poslovanja 

ter s še večjim vključevanjem zainteresirane javnosti v procese sprejemanja odločitev, 
c) doseči, da Planinska zveza Slovenije postane krovna organizacija za vse dejavnosti v gorskem svetu, ki delujejo skladno z usmeritvami 

PZS glede varovanja gorske narave in varnosti v gorah, 
d) skladno z načeli trajnostnega razvoja izvajati športne dejavnosti ter izvajati aktivnostih za pospeševanje in promoviranje gorskega turizma, 
e) na področju mednarodnega sodelovanja doseči večjo vključenost planinstva v dokumente Evropske unije ter nadaljevati prenose 

primerov dobrih praks pri izvajanju planinskih dejavnosti in organizacijskega delovanja. 

Izvedbene naloge na ravni planinske organizacije v letu 2015, ki smiselno nadgrajujejo tudi okvirne programe dela posameznih organov 
PZS v letu 2015: 

Splošne naloge:
•	 na skupščini 2015 sprejeti Programska vodila PZS in prenovljeni Častni kodeks slovenskih planincev,
•	 ureditev prostorov/stavbe PZS,
•	 dokončati vključevanje modulov v informacijski sistem NAVEZA ter omogočiti uporabo NAVEZE tudi za potrebe izvajanja aktiv-

nosti strokovnih kadrov in funkcionarjev zveze,
•	 še povečati ponudbo v Planinski trgovini, predvsem s specifičnimi artikli za planinska društva in strokovne kadre,
•	 aktivno vključevanje planinskih vsebin na primerne sejme, konference, seminarje … izven planinske organizacije,
•	 vzpostaviti sodoben marketinški pristop pri nudenju izdelkov in storitev/programov PZS ter spletnega včlanjevanja z uveljavitvijo 

tržne znamke.
•	 izvedba redne letne skupščine, srečanja slovenskih planincev oz. dneva planinskih doživetij ter svečane podelitve najvišjih priznanj PZS,
•	 izvedba 4 sej upravnega odbora praviloma na različnih lokacijah z namenom spoznavanja različnih planinskih okolij,
•	 izvedba vsaj 15 sej predsedstva,
•	 udeležba predstavnika vodstva PZS na jubilejih in drugih večjih aktivnosti društev ter udeležba na dogodkih drugih organizacij, 

pomembnih za planinstvo.

Članarina posameznikov in članstvo društev v PZS:
•	 stalno izvajati prenos primerov dobrih praks med planinskimi društvi in iz tujine z namenom povečati obseg in kakovost dela PD 

ter s tem povečati prepoznavnost in privlačnost planinstva,
•	 v novem triletnem obdobju 2015–2018 povečati zneske za plačilo članarine posameznikov z namenom vzpostavitve za PD še 

ugodnejšega delitvenega razmerja članarine s tem, da PZS krije stroške članskih ugodnosti. Ob tem spodbujati društva, da dodatni 
prihodek namenijo povečevanju obsega in kakovosti društvenih programov dela, 

•	 po široki javni razpravi sprejeti merila za razvrščanje društev v prednostne razrede, ki bodo podlaga za koriščenje dodatnih ugo-
dnosti, ki jih društvom nudi PZS.

Planinske poti:
•	 izvajati aktivnosti za dodatno promocijo obhodnic, posebno Slovenske planinske poti, ter planinskih poti, ki so dostopne z javnim 

prevozom,
•	 nadaljevati s prestavitvijo planinskih poti z asfaltnih cest na vzporedne poti, kjer je to izvedljivo.

Planinsko gospodarstvo:
•	 prenoviti in zahtevam sedanjega časa prilagoditi pravila PZS, ki urejajo področje planinskega gospodarstva,
•	 temeljito preveriti register planinskih koč in za vse objekte, ki ne bodo izpolnjevali minimalnih standardov, izvesti postopke za 

prilagoditev oz. za izbris objekta iz registra planinskih koč,
•	 vzpostavitev sklada za ekološko in energetsko sanacijo planinskih koč ter preko svetovalne pisarne nuditi pomoč upravljavcem 

planinskih koč,
•	 uvesti interno razvrščanje planinskih koč glede na upoštevanje pravil, cen, standardov in priporočil ter ob tem uvesti pogoj, da je 

ustrezna razvrstitev pogoj za koriščenje ugodnosti, ki jih planinskim kočam nudi PZS,
•	 izvesti vsaj en projekt letno za mreženje planinskih koč,
•	 sodelovati pri celostni obnovi ali nadomestni gradnji ene izmed planinskih koč v visokogorju z namenom prenosa primerov dobre 

prakse s področja gradbeništva, energetike, varstva okolja ter poslovanja iz domačega in tujega okolja v slovensko visokogorje. S 
tem tudi v Sloveniji pridobiti potrebne izkušnje za nadaljnjo celovito prenovo planinskih koč, kjer je to izvedljivo. 
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Planinska kultura:
•	 Planinska založba PZS:

o na podlagi interne analizo programa založniške dejavnosti prilagoditi program izdaj knjig in zemljevidov v okviru Planinske 
založbe PZS,

o postopno vključevanje knjig in edicij iz lastnega založniškega programa v sisteme prodaje e-edicij,
o vzpostavitev enotne aplikacije za uporabo na računalnikih in pametnih telefonih s čim večjim obsegom vključenih planinskih vsebin,

•	 Slovenski planinski muzej:
o finančna in vsebinska podpora dodatnemu programu muzejskih aktivnosti,
o zagotoviti samostojni status SPM znotraj muzeja, pod okriljem katerega deluje (samostojna organizacijska enota), ali s podporo 

države zagotoviti samostojni status muzeja nacionalnega pomena, 
•	 spomeniki in spominska obeležja:

o pridobiti v upravljanje državni kulturni spomenik Aljažev stolp in pridobiti v lastništvo parcelo, na kateri stoji Aljažev stolp,
o za Kugyjev spomenik v Trenti, ki je od začetka leta 2010 v lasti PZS, zagotoviti stalno vzdrževanje ter z različnimi ukrepi zago-

toviti, da spomenik postane ena izmed najpomembnejših turističnih točk v dolini Trente,
o izvesti popis planinskih spominskih obeležij in zagotoviti skrbnike obeležij, kjer še to ni urejeno,

•	 film:
o zagotavljati finančno in/ali vsebinsko podporo izbranim dokumentarnim filmom s področja planinstva, ki s svojo sporočilno 

vrednostjo podpirajo smernice delovanja PZS,
o soorganizirati ali podpirati en filmski festival letno v Sloveniji, ki ima pretežni poudarek na planinskih vsebinah.

Planinski mediji:
•	 vsebino medijev uskladiti s prenovljenim Smernicam na področju planinskih medijev, 
•	 sodelovanje z različnimi mediji z namenom podpore projektom PZS kot medijski partnerji in objavljanje promocijskih člankov z 

gorniško vsebino.

Preventiva:
•	 v sodelovanju s sorodnimi organizacijami pripraviti in sprejeti Nacionalni program varnosti v gorah,
•	 spodbujati društva k izvajanju splošnih programov usposabljanj (Planinska šola, Alpinistična šola, Šola športnega plezanja, tečaji 

varnejše hoje …) za člane planinske organizacije, 
•	 predvsem v digitalni obliki še naprej izdajati propagandni material s področja preventive v gorah.

Varstvo narave: 
•	 v okviru možnosti podpirati projekte, ki se bodo izvajali na lokalni in državni ravni s ciljem uresničevanja protokolov Alpske kon-

vencije, še posebej na področju trajnostne mobilnosti in turizma,
•	 v sodelovanju s TNP, državnimi organi in lokalno skupnostjo izvesti vsaj en projekt s področja urejanja oz. umirjanja prometa v 

alpskih dolinah.

Mladi:
•	 sprejeti in izvajati Starostno prilagojen program planinskih skupin,
•	 na nacionalni ravni zagotoviti večjo zakonodajno podporo in podporo državnih organov za lažje in celovitejše izvajanje planinske 

dejavnosti v okviru šolskih dejavnosti,
•	 pripraviti programe usposabljanja učiteljev za dejavnosti v naravi oz. gorskem svetu in zagotavljati pomoč pri izvedbi gorniških 

šolskih športnih dni ter šol v naravi,
•	 ureditev vsaj enega vzorčnega tabornega prostora za izvajanje taborov mladih planincev.

Prostovoljno vodništvo:
•	 izvajati projekte prenosa znanja in izkušenj s področja prostovoljnega vodništva v tujino,
•	 vzpostavitev primernih pogojev za opravljanje aktivnosti vodnika PZS v tujini (pravni vidiki, mednarodno priznavanje usposoblje-

nosti, dodatna interna usposabljanja …).

Alpinizem:
•	 začeti izvajati smernice delovanja slovenskega alpinizma,
•	 nadaljevanje izvajanja programa reprezentanc, tako mladinske kot članske, 
•	 predvsem z izmenjavo (tabori) perspektivnih alpinistov povečati mednarodno sodelovanje s tujimi organizacijami.

Športno plezanje:
•	 ustrezno zakonsko urediti vzpostavitev, vzdrževanje, evidence in pogoje ter načine skrbništva za urejena športna plezališča v naravi,
•	 urediti register plezališč ter opraviti izbor skrbnikov, kjer lahko izjemoma kot skrbnik nastopi PZS,
•	 nadgraditi in razširiti sistem evidentiranja registriranih športnikov. 

Gorski športi:
•	 dvigniti kakovostni nivo tekmovanj v lednem plezanju in tekmovalnem turnem smučanju tudi z izvajanjem skupnih državnih 

prvenstev s sosednjimi planinskimi zvezami,
•	 nadgraditi in razširiti sistem evidentiranja registriranih športnikov.
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Turno kolesarstvo:
•	 urediti in promovirati Slovensko turno kolesarsko pot,
•	 skladno s sprejetimi merili vsako leto vsaj dve planinski poti urediti tudi za dvonamensko rabo.

Raziskovalna dejavnost:
•	 izvesti vsaj en raziskovalni projekt letno, z namenom podpore izvedbi programa dela, 
•	 spodbujati dijake in študente za opravljanje seminarskih in diplomskih nalog na temo planinstva ter njihovo analiziranje in sezna-

njanje zainteresirane javnosti z rezultati. 

Mednarodno sodelovanje:
•	 izvajati aktivnosti na mednarodnem področju z namenom promocije PZS v tujini, večjega prenosa znanja, izkušenj in dobrih praks 

iz tujine ter posredovanje le‐teh na vse organizacijske nivoje planinske organizacije,
•	 preko mednarodnih organizacij, v katere je vključena PZS, doseči večjo vključenost planinstva v dokumente Evropske unije,
•	 v skladu s finančnimi možnostmi udeležba imenovanih predstavnikov PZS na sejah matičnih organov mednarodnih organizacij 

(praviloma 1 x 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.

OKVIRNI PROGRAMI DELA ZA LETO 2015

GOSPODARSKA KOMISIJA PZS

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 izobraže-
vanje osebja, ki dela v planinskih kočah. GK bo v letu 2015 večje projekte izvajala v okviru projektnih skupin.

Sestava in dejavnost GK PZS
Na Zboru gospodarjev, ki bo predvidoma 5. 4. 2014, bodo izvoljeni novi organi GK PZS.

Najpomembnejši projekti
Projekti

Izvajanje projekta za pridobitev znaka »Okolju prijazna planinska koča«

Izvajanje projekta za pridobitev certifikata »Družinam prijazna planinska koča«

Izvedba »info ture« za oskrbnike/najemnike koč na izbranem območju

Izvedba redne letne konference o planinskem gospodarstvu

Izvedba Zbora gospodarjev

Izvedba usposabljanja za oskrbnike planinskih koč

Svetovalna pisarna - kjer lahko posamezna planinska društva lahko dobijo potrebne informacije in navodila glede gradenj čistilnih naprav in ekoloških 
obnov planinskih koč.

Vzorčenje odpadnih vod iz čistilnih naprav na planinskih kočah in svetovanje lastnikom glede izboljšanja delovanja ČN.

Razgovori na pristojnih ministrstvih glede priprave razpisov za sofinanciranje gradenj čistilnih naprav in ekoloških sanacij planinskih koč in sodelovanje pri 
pripravi razpisov

Preostale aktivnosti GK
 Aktivnost

Priprava predloga cen za leto 2015, ki ga potrdi Zbor gospodarjev, in spremljanje upoštevanja cen in popustov v planinskih kočah

Posodobitev in nadgradnja registra planinskih koč

Reševanje odprtih ZK vprašanj med PZS in raznimi PD

Mreženje koč, skupni marketing koč, nadaljevanje projekta

Vzpostavitev rezervacijskega sistema v planinskih kočah

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

Načelnik GK PZS
Aleš Glavnik 
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KOMISIJA ZA ALPINIZEM PZS

Splošna predstavitev in temeljni namen delovanja
Komisija za alpinizem (KA) je strokovni koordinacijski organ PZS, ki pokriva področje alpinistične dejavnosti. Glavne naloge KA so 
izvajanje sklepov zbora načelnikov, usklajevanje in usmerjanje razvoja slovenskega alpinizma s poudarkom na vrhunskem alpinizmu 
in razvoja mladih perspektivnih alpinistov, vodenje registra alpinističnih kolektivov in njihovih članov, pripravljanje in organiziranje 
različnih akcij z alpinistično vsebino, izvajanje različnih vrst alpinističnih usposabljanj ter podeljevanje nazivov strokovne usposoblje-
nosti, predlaganje kandidatov za dosego statusa vrhunskega športnika s področja alpinizma, podeljevanje alpinističnih priznanj ter 
opravljanje drugih nalog s področja alpinistične dejavnosti. 

Osnovna predstavitev delovanja v načrtovanem letu
Komisija za alpinizem (KA) v 2015 načrtuje 5 rednih sej KA, po potrebi izredne ali dopisne seje ter en redni zbor načelnikov. Zbora 
načelnikov se udeležujejo načelniki vseh slovenskih alpinističnih kolektivov (odsekov, klubov in 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, slovensko mladinsko alpinistično 
reprezentanco – SMAR (akcije), organizacijo taborov za mlade perspektivne alpiniste doma in v tujini, mednarodno sodelovanje, 
vzgojo in izobraževanje z vsemi tečaji, izpiti in seminarji, sodelovanje z alpinisti veterani, promocijo alpinizma širši ne-alpini-
stični 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

Načrtovane aktivnosti
Naziv aktivnosti Termin in lokacija Št. udeležencev Namen

Zbor alpinistov april 200–300 Neformalno srečanje in druženje alpinistov

Zbor alpinistov veteranov oktober 30–40 Srečanje alpinistov veteranov

Zimski alpinistični tabor v slovenskih stenah februar 15 Plezanje v zimskih razmerah (mladi perspektivni alpinisti)

Plezalni vikend marec 15 Plezanje in druženje mladih perspektivnih alpinistov 
skupaj s člani SMAR

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 oktober, Chamonix 12 Plezanje mladih perspektivnih alpinistov v gorah nad Chamonix-jem

Poletni tabor - Alpe julij 12 Plezanje mladih perspektivnih alpinistov v velikih dolomitskih stenah

Mednarodno srečanje v Angliji maj 2 Spoznavanje angleških sten in angleškega načina plezanja

Srečanje lednih plezalcev, Kandersteg januar, Kandersteg 4 Plezanje zaledenelih slapov v Švici, druženje z evropskimi lednimi plezalci

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«). Alpi-
nistična šola za namen usposabljanja alpinistov

Dopolnitev uradne verzije dopolnjene v letu 2013

Izmenjava s tujimi alpinisti Plezanje in druženje s tujimi alpinisti Dogovarjanje in iskanje možnih držav za izmenjavo

Zbornik slovenski alpinizem 2014 Zajeti in zabeležiti vso pomembnejšo alpinistično aktivnost v 
preteklem letu, doma in v tujini

V začetku leta 2015

Izbor najuspešnejših alpinistov 
v 2014

Promocija in ovrednotenje alpinističnih dosežkov v preteklem letu Izvedeno v januarju
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Pomembnejše novosti
Naziv projekta Namen Stanje

Slovenska mladinska alpinistična 
reprezentanca – SMAR

Sistematična podpora najboljših mladih perspektivnih alpinistov Uresničevanja programa SMAR in nadgraditev 
programa

Delovanje Komisije za alpinizem Izboljšati in optimizirati delovanje KA. Dopolniti delovanje KA, 
kadrovsko in vsebinsko.

Realizacija in analiza sprememb zastavljenih v letu 
2014

Organizirati tematske »okrogle 
mize«

Skupaj s slovenskimi alpinisti spregovoriti o aktualni problema-
tiki alpinizma

Članska alpinistična reprezen-
tanca

Ustanovitev članske alpinistične reprezentance

Aktivnosti SMAR – slovenske mladinske alpinistične reprezentance
Naziv projekta Namen Stanje

Izmenjava s tujimi alpinisti Plezanje s tujimi alpinisti v naših Alpah. Izmenjava idej, nazorov 
in izkušenj.

Plezanje v kopnih stenah Priprave na poletno skalno sezono v maju 2015

Plezanje v stenah pozimi Priprava na zimsko sezono november, december 2015

Poletni plezalni tabor Plezanje v visokih stenah Alp v juliju 2015

Alpe Plezanje v visokih stenah Alp julij in avgust 2015

Zaključek 
Glavna prioriteta delovanja in usmerjanja KA še vedno ostajajo tri aktivnosti: vzgoja in izobraževanje, vrhunski alpinizem ter podpora mladih 
perspektivnih alpinistov. Ob nedavnih, med alpinisti dobro sprejetih, spremembah pri načrtovanju ter izvajanju procesov vzgoje in izobraževa-
nja, ostaja glavna skrb KA razvoj, usmeritev in dolgo(kratko)ročna vizija slovenskega vrhunskega alpinizma. 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 s 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.

Načelnik KA PZS
Miha Habjan

KOMISIJA ZA PLANINSKE POTI PZS

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 PZS,
•	 skrbi za usposabljanje markacistov, 
•	 skrbi 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,
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•	 sklicuje Zbore markacistov, določi predlog dnevnega reda in sklepov ter gradivo za zbore,
•	 izvršuje sklepe Zbora markacistov, Skupščine PZS in UO PZS,
•	 med dvema Zboroma markacistov opravlja tudi njegove naloge,
•	 vodi seznam markacistov in inštruktorjev markacistov,seznam izdanih značk markacist PZS in diplom inštruktor markacist, 
•	 vodi seznam obhodnic (veznih, krožnih in točkovnih poti – v nadaljnjem besedilu: obhodnic),
•	 izdaja značke in potrdila za prehojeni: Slovensko planinsko pot, Razširjeno slovensko planinsko pot, 
•	 pripravi predlog finančnega načrta za svoje področje ter ga pošlje UO PZS,
•	 predlaga program usposabljanja markacistov in inštruktorjev ter ga da v potrditev KUP PZS,
•	 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 PZS,
•	 opravlja druge zadeve v skladu s tem pravilnikom, Statutom PZS, sklepi Zbora markacistov, Skupščine PZS in UO PZS.

Organi komisije bodo izvoljeni na volilnem Zboru markacistov 2014.
Izvršni odbor KPP
Stalni odbori KPP so:
•	 Odbor za tehnična vprašanja,
•	 Odbor za usposabljanje,
•	 Odbor za dokumentacijo. 

Odbor za tehnična vprašanja
Akcije tehnične skupine         
Izvedlo bi se 25 akcij in 5 intervencij v visokogorju in sredogorju trajale bi 55-60 dni, 100 markacistov (nekateri večkrat) okrog 5000 
ur dela. Lesena varovanja (ograje, stopnice, lestve)na glede na kategorijo poti, v skupni dolžini 5000 m. Akcije v letu 2014 naj bi potekale 
ob pomoči helikopterjev SV, ki bi na določene mesta pripeljali tovor v 15 urah naleta.

Nove usmerjevalne table:
število Sponzor oz. plačnik Kovinski drogovi nosilci

200 FŠO v okviru razpisa za table - FUNANCIRANJE (pol društvo – pol FŠO) 90 200

100 Čezmejni in turistični projekti 50 100

Prav tako se predvideva servisiranje strojev in nabava potrošnega material, zaščitnih sredstev in opreme.
Nabava novega orodja za uporabo predvsem pri ekoloških sanacijah in utrjevanju poti ter varovalne opreme. 

Odbor za dokumentacijo
•	 Dejavnost v letu 2015:
•	 sledenje in evidentiranje sprememb planinskih poti na terenu,
•	 nadgradnja spletnega registra planinskih poti in strokovnega kadra,
•	 urejanje mejnih odsekov poti med OPP,
•	 urejanje lastniških razmerij in skrbništva poti,
•	 urejanje spremljajočih podatkov planinskih poti,kot so smerne table in varovalna oprema,
•	 podporne aktivnosti,
•	 oživitev obhodnic in popularizacija.

Odbor za usposabljanje
Odbor za usposabljanje organizira in vodi tečaje, seminarje, predavanja ter druge oblike izobraževanja in usposabljanja za markaciste 
ter pripravlja strokovno literaturo ter druge strokovne pripomočke.

Pregled usposabljanj:
Naziv usposabljanja Termin in lokacija Št. udeležencev

Tečaj za markaciste PZS 2 x maj – 4 dni 
september – 4 dni; 
planinske koče v Sloveniji

25 
25
skupaj 50

Licenčno izpopolnjevanje 4 x maj, junij,
avgust, september; 
planinske koče v Sloveniji

50
25
skupaj 100

Zaključek tečaja za markaciste PZS – 2014 maj, Dom dr. Klementa Juga v Lepeni
september, Koča pri Jelenovem studencu 

30
30
skupaj 60

Usposabljanje za nove člane tehničnih ekip november,
planinska koča v Sloveniji

15

Tečaj za motorno žago termin določen naknadno, Postojna  2 x 40
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Tečaj za markaciste inštruktorje termin določen naknadno, planinske koče v Sloveniji 4

Usposabljanje za nove člane interventne tehnične ekipe termin določen naknadno, planinske koče v Sloveniji 5

Usklajevalni seminar termin določen naknadno, planinska koča v Sloveniji vsi inštruktorji

Čezmejne povezave planinskih poti
Naziv aktivnosti Termin in lokacija Št. udeležencev in vodja Namen

Sestanek čezmejnih povezav z Italijo Posočje 15 KPP PZS, FVG santieri CAI Izmenjava podatkov in skupno sodelovanje(akcije),po-
vezave južne meje

Sestanek čezmejnih povezav z Avstrijo Gorenjska 15 KPP PZS, Öav, OTK, NF Nadaljnje sodelovanje z skupnimi akcijami na meji 
izmenjava podatkov o poteh.

Sestanek čezmejnih povezav BMU 5 markacistov inštruktorjev 
KPP

Prenos znanja in pospešiti enoten način uporabe 
Knafelčeve markacije

Sestanek čezmejnih povezav Hrvaška 6 markacistov inštruktorjev 
KPP

Izmenjava podatkov in markacistov ter skupno sode-
lovanje

Delo v odborih za planinske poti v MDO PD
Zaradi bolj usklajenega dela na terenu so v okviru MDO PD-jev ustanovljeni Odbori za planinske poti. Na vsakoletnih zborih 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 2015
ODBOR ZA PLANINSKE POTI/vodja DATUM KRAJ

SAVINJSKA januar–marec SAVINJSKA

NOTRANJSKA januar–marec NOTRANJSKA

GORENJSKA januar–marec GORENJSKA

PRIMORSKO-NOTRANJSKA januar–marec PRIMORSKO-NOTRANJSKA 

POSOŠKA januar–marec POSOŠKA

POMURSKA januar–marec POMURSKA

PODRAVSKA januar–marec PODRAVSKA

KOROŠKA januar–marec KOROŠKA

DOLENJSKA januar–marec DOLENJSKA

LJUBLJANSKA januar–marec LJUBLJANSKA

ZASAVSKO-POSAVSKA januar–marec ZASAVSKO-POSAVSKA

KAMNIŠKO – BISTRIŠKI januar–marec KAMNIŠKO–BISTRIŠKI

Delo na planinskih poteh po posameznih OPP v MDO
Vsak OPP v MDO organizira vsaj 1–2 skupni akciji dela na poteh,sodelovanje z drugimi OPP-ji. 

Projekti, ostale aktivnosti
Naziv projekta, aktivnosti Namen

Zbor markacistov

SPP SPP deliti na etape in predstaviti v medijih

Razširjena SPP Promovirati večji obisk točk

Predstavitve na sejmih Predstavitev dela markacistov 

Brošura Markacist Predstavitev markiranja 

Tončkov dan Dan markiranja vseh markacistov PZS

Načelnik KPP PZS
Igor Mlakar

KOMISIJA ZA ŠPORTNO PLEZANJE PZS

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.), izobraževanje strokovnega kadra, organizacija domačih in mednarodnih 
tekmovanj v športnem plezanju, skrb za državne reprezentance, kategorizacija kvalitetnih športnikov, skrb za urejanje plezališč, skrb za 
varstvo narave, sodelovanje z drugimi državnimi in mednarodnimi organizacijami in zvezami.
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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
-registracija šp. plezalcev

Celo leto

Državno prvenstvo republike Slovenije za vse kategorije
-izdaja tekmovalnih licenc
-izvedba tekem po programu 

17. maj–29. november

Članska in mladinska reprezentanca
- nastopi obeh ekip po programu
- treningi obeh ekip po programu

celo leto

Šolska športna tekmovanja
-izvedba prvenstva OŠ

11. 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 šp. plezanja 2
- seminar in izpiti za trenerje šp. plezanja 
- licenčni seminar za inštruktorje šp. plezanja 1
- licenčni seminar za sodnike 

celo leto v skladu z razpisi

Razglasitev najuspešnejših športnikov za 2014 januar 2015

Svetovni pokal Kranj: težavnost, finale 14.–15. 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)
Naziv usposabljanja Termin in lokacija Št. udeležencev

Izpiti za športne plezalce Januar, Kranj 100

seminar in izpiti za inštruktorje šp. plezanja 2 februar–maj

Kranj, Ljubljana, Dolžanova soteska 15

Seminar in izpiti za trenerja šp. plezanja celo leto, po Sloveniji 15

licenčni seminar za inštruktorje šp. plezanja 1 januar, Kranj 50

Licenčni seminar za sodnike marec, Ljubljana 25

Načrtovane aktivnosti (srečanja, tekmovanja, tabori …)
Naziv aktivnosti Termin in lokacija Št. udeležencev in vodja Namen

DP v težavnosti in balvanih 17. maj–29. november, Po 
Sloveniji

Tekmovanja v 3 kategorijah
vodja: Tomo Česen

Nacionalni sistem tekmovanja

Prvenstvo srednjih šol 21.–22. januar, Ljubljana-
-Šentvid

160, vodja: Andrej Kokalj Promocija športnega plezanja v srednjih šolah

Prvenstvo Osnovnih šol 11. april, Kranj 290, vodja: Albin Simonič Promocija športnega plezanja v Osnovnih šolah

Svetovni pokal težavnost in balvani celo leto po koledarju 
mednarodne zveze IFSC

članska reprezentanca,
vodja: Roman Krajnik

Udeležba na svetovnem pokalu

Evropsko prvenstvo težavnost termin in kraj še ni določen članska reprezentanca,
vodja: Roman Krajnik

Udeležba na evropskem prvenstvu

Evropsko prvenstvo balvani termin in kraj še ni določen članska reprezentanca,
vodja: Roman Krajnik

Udeležba na evropskem prvenstvu

Svetovno mladinsko prvenstvo termin in kraj še ni določen mladinska reprezentanca
Vodja: Anže Štremfelj

Udeležba na svetovnem mladinskem prvenstvu:

Evropsko mladinsko prvenstvo, Težavnost termin in kraj še ni določen mladinska reprezentanca,
vodja: Anže Štremfelj

Udeležba na evropskem prvenstvu

Evropsko mladinsko prvenstvo, balvani termin in kraj še ni določen mladinska reprezentanca,
vodja: Anže Štremfelj

Udeležba na evropskem prvenstvu
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Razglasitev najuspešnejših športnih 
plezalcev za leto 2014

januar 2015, Domžale vodja: Tomo Česen Promocija šp. 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 

Svetovni pokal Kranj – težavnost Domača tekma svetovnega pokala – 20. obletnica 14.–15. november

Zaključek državnega prvenstva Kranj Zaključek v obeh disciplinah za vse kategorije 27.–29. november

Strokovni sodelavec PZS      Načelnik KŠP PZS
Tomo Česen        Aleš Pirc

KOMISIJA ZA TURNO KOLESARSTVO ZA LETO 2015

Splošna predstavitev in temeljni namen delovanja Komisije za turno kolesarstvo
Komisija za turno kolesarstvo (KTK) PZS 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 
•	 izobraževanjem turnih kolesarjev in turnokolesarskih vodnikov. 

V PD so turni kolesarji organizirani na dva načina:
•	 v turnokolesarskih odsekih ali
•	 v okviru dejavnosti drugih odsekov,

odločajo se za tisto obliko, ki bolj ustreza razmeram v posameznem društvu.

Komisija ima izvršni odbor in strokovno komisijo, za posamezne specifične naloge se oblikujejo projektne skupine. 

Osnovna predstavitev delovanja KTK v letu 2015
Načrtovana dejavnost KTK v letu 2015:
•	 usposabljanje za turnokolesarske vodnike I,
•	 usposabljanje za inštruktorje turnega kolesarstva PZS, 2. del, kolesarske vsebine,
•	 sodelovanje s FŠ pri izvedbi izbirnega predmeta Turno kolesarstvo,
•	 turnokolesarski tabor,
•	 izvajanje projekta Slovenske turnokolesarske poti,
•	 organizacija spomladanske in jesenske kolesarske ture KTK PZS,
•	 organizacija Kramp turc, tradicionalnih skupnih delovnih akcij turnih kolesarjev in markacistov na planinskih poteh,
•	 zbor turnih kolesarjev PZS, 
•	 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, 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,
•	 aktivnosti povezane z nastankom Slovenske turnokolesarske poti.

Načrtovana usposabljanja KTK
Naziv usposabljanja Termin in lokacija Št. udeležencev

TKV I 6 dni, termin in lokacija še ni določena 20

Licenčno izpolnjevanje turnih kolesarjev 2 dni, termin in lokacija še ni določena 20

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 turce maj, lokacija še ni določena 50 skupne delovne akcije markacistov in TK na planinskih poteh

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



48

Načrtovane aktivnosti v tujini – ne načrtujemo

Pomembnejši projekti
Naziv projekta Namen Stanje

zgibanka: Turno kolesarstvo pri PZS 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

razširitev turnokolesarskega učbenika z novimi vsebinami usposabljanje TK dvoletni projekt 2015 - 2016

Zaključek 
V letu 2015 nas poleg že utečenih aktivnosti čakajo naslednje naloge:
•	 prva izvedba usposabljanja inštruktorjev turnega kolesarstva,
•	 razširitev turnokolesarskega učbenika v okviru dvoletnega projekta priprave učbenika in
•	 poglobitev sodelovanja s Fakulteto za šport, s turnimi kolesarji sosednjih držav, z GIZ za pohodništvo in kolesarstvo.
•	 izvajanje projekta Slovenske turnokolesarske poti

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.

Načelnik KTK PZS 
Jože Rovan

KOMISIJA ZA VARSTVO GORSKE NARAVE PZS

Sestava in dejavnost KVGN
Na Zboru KVGN 22. 2. 2014 so bili izvoljeni novi organi KVGN. Predvidevamo izvedbo 4 sej v letu 2015.

Celoletne aktivnosti:
•	 Ažurno in kritično spremljanje stanja in posegov v gorsko okolje ter informiranje javnosti o nedovoljenih posegih.
•	 Priprava strokovnih stališč do načrtovanja različnih dejavnosti in prostorskih posegov v gorsko naravo in okolje nasploh.
•	 Priprava strokovnih predlogov, pripomb in dopolnitev novih pravnih aktov, katerih izvajanje vpliva na stanje narave in okolja v 

gorskem svetu.
•	 Aktivnejše sodelovanje in povezovanje KVGN z odbori VGN pri MDO PD (izvedba razširjene seje KVGN).

Posamezne akcije:
•	 Organizacija in izvedba tečaja za varuhe gorske narave (VGN). 
•	 Izvedba licenčnega izpopolnjevanja za VGN v okviru letnega zbora KVGN 2015.
•	 Letni zbor delegatov KVGN.
•	 Strokovna ekskurzija KVGN v zavarovano območje (v Sloveniji ali v tujini).
•	 Sodelovanje v mednarodni komisiji za varstvo gorske narave KONSAR pri CAA.
•	 Priprava kodeksa Varstvo in vrednotenje gora in posegi v gorsko okolje: vizija, cilji, usmeritve.
•	 Priprava ocene stanja planinskih koč z vidika onesnaževanja gorskega okolja (čiščenje odpadnih voda, odpadki, prometna obreme-

nitev, zvočno in svetlobno onesnaževanje, raba lokalnih virov pitne vode, zmanjševanje uporabe vode v plastenkah itd.).

Pripravila: Načelnica KVGN PZS
Irena Mrak
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MLADINSKA KOMISIJA PZS

Mladinska komisija PZS je eden od najmočnejših členov Planinske zveze Slovenije. Skrbi za najmlajšo populacijo ljubiteljev planin. Svoje 
aktivnosti ima razporejene na različnih področjih: od orientacije, izobraževanja za mlade in dela z mladimi, družabnosti in še bi lahko 
naštevali. Delujemo na različnih projektih znotraj in zunaj meja Slovenije. Smo stalni član YC UIAA, sodelujemo pa tudi s prostovolj-
nimi organizacijami v Sloveniji. Mladinska komisija ima v skrbništvu tudi Planinsko učno središče Bavšica, s katerim skrbno upravlja.

Odbori MK PZS
•	 Odbor za orientacijo,
•	 Odbor za delo mladih,
•	 Odbor za delo z mladimi,
•	 Programski svet PUS Bavšica.

Članstvo
Število mladinskih odsekov: 131

Mladinska komisija bo v letu 2015 delovala na vseh dosedanjih področjih. Trudili se bomo navezati čim več stikov, pridobiti finančna 
sredstva na čim več razpisih in tako postati finančno samostojnejši. 
Nadaljevali bomo s postopki pridobivanja sredstev, ki nam bodo zagotovil zaposlitev samostojnega strokovnega delavca na področju 
dela z mladimi.

Načrtovana usposabljanja:
Naziv usposabljanja Predviden termin in lokacija Št. udel.

Zimska planinska šola Začetek marca, naknadno 10

Seminar družabnosti v gorah 15.–17. 5. 2015, PUS Bavšica 20

Usposabljanje za mentorja planinskih skupin 11.–19. 7. 2015, PUS Bavšica 25

Neformalno izobraževanje za mladinskega voditelja 25. 7.–2. 8. 2015, PUS Bavšica 25

Šola gibanja po zahtevnih in zelo zahtevnih poteh začetek septembra, naknadno 10

Izpopolnjevanje za mentorje planinskih skupin 12., 13. 9. 2015 PUS Bavšica 25

Seminar orientacije 24.–27. 9. 2015, Dom na Menini planini 15

Tečaj orientacije 1.–4. 10. 2015, Dom na Menini planini 10

Izpopolnjevanje za vaditelje orientacije 10., 11. 10. 2015, Andrejev dom na Slemenu 10

Seminar za organizatorje in traserje POT 23.–25. 10. 2015, Koča na Kopitniku 10

Načrtovane aktivnosti:
Naziv aktivnosti Termin in lokacija Št. udel. Namen

Tekmovanje Mladina in gore regijska: novembra, naknadno državno: 
januarja (Idrija)

380 tekmovanje v planinskem znanju

Slovensko planinsko orientacijsko tekmovanje SPOT maj 2015, naknadno (v sodelovanju z MK 
PZS organizira Gorenjsko-dolenjska liga)

300 državno orientacijsko tekmovanje

Planinsko orientacijsko tekmovanje POT celo leto, cela Slovenija 500 regijska tekmovanja – kvalifikacije za SPOT

Orientacijska tekmovanja Eksponent naknadno 50 popestritev orientacije

Srečanje mladinskih voditeljev september 2015, naknadno 30 povezovanje in družabnost v gorah

Nagradni tabor za zmagovalce SPOT in MIG ter ekološki tabor 19.–25. 7. 2015, PUS Bavšica 25 nagrada zmagovalnim ekipam MIG, POT

Nagradna slovesnost za dobitnike zlatega znaka akcije 
Mladi planinec in za mladino, ki je uspešno opravila Pla-
ninsko šolo 

ob Dnevu slovenskih planincev 2015, 
naknadno

40 nagradni izlet za mlade planince

Zbor MO november 2015, Ig 50 zbor predstavnikov MO 

Načrtovane aktivnosti v tujini
Naziv aktivnosti Termin in lokacija Št. udeležencev Namen

Udeležba na seji YC UIAA naknadno 2 povezava z drugimi organizacijami

Pomembnejši projekti:
Naziv projekta Namen Stanje

Spletna stran Ciciban in Mladi planinec ureditev lastnega tabornega prostora MK PZS Nadaljevanje projekta iz leta 2014 (predvideno končanje v letu 2016).

Balkansko planinsko orientacijsko 
tekmovanje

Sodelovanje in druženje na področju orienta-
cije v sklopu BMU

Po najboljših napovedih prva izvedba v letu 2015

Dan planincev 2015 Program namenjen otrokom in mladim
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Zaključek
V letu 2015 se bomo posvetili izvajanju usposabljanj z različnih področjih, ki zadevajo delo članov MK, torej MO. Nadaljevali bomo z 
že utečenimi akcijami, ki so namenjene predvsem delu z otroki in mladimi (aktivnosti mentorjev PS, seminar družabnosti, MV …). V 
določene projekte vstopamo tudi sproti, sam programski plan pa bo prav gotovo odvisen tudi od prihodnjega vodstva MK, saj nas na 
Zboru 2014 čakajo volitve načelnika in IO MK PZS.

Načelnik MK PZS
Matej Ogorevc

VODNIŠKA KOMISIJA PZS

V letu 2015 bo osnovna naloga Vodniške komisije in njenih dveh podkomisij – za usposabljanje ter kategorizacijo in registracijo – izva-
janje tečajev in izpopolnjevanj ter skrb za ažurno vodenje evidenc vodnikov PZS.

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. 
Tudi v tem letu bomo razpisali tečaj za prehod mentorjev planinskih skupin v vodnik PZS kategorije A.

Komisija za turno kolesarstvo nas že z aktivnostmi, ki se navezujejo na pohodništvo, vabi k tesnejšemu povezovanju. Prav tako komisija 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.

V letu 2015 bomo nadaljevali sodelovanje z ZGVS in GRZS.

Neizpodbitno pa je tudi dejstvo, da smo vodniki PZS še vedno premalo prepoznavni. Torej se moramo tudi v letu 2015 še odločneje 
vključevati v »planinsko dogajanje«, poskrbeti je treba za stalno in izčrpno informiranje javnosti v medijih.

Tekoče spremljanje problematike in hitro reševanje.

Glede na spremembo statuta in pravilnika o priznanjih, se bomo trudili za spremembo le-teh, za uveljavitev stanja, ki je bilo pred spremembo. 

Načelnik VK PZS 
Franc Gričar

ODBOR GORE IN VARNOST

Odbor Gore in varnost sestavljajo predstavniki PZS in GRZS, ki bodo program dela odbora za leto 2015 predvidoma sprejeli jeseni 2014.

ODBOR ZA USPOSABLJANJE IN PREVENTIVO PZS
 
Splošna predstavitev in temeljni namen delovanja Odbora za usposabljanje in preventivo

Odbor za usposabljanje in preventivo (OUP) je najvišje strokovno telo Planinske zveze Slovenije in skrbi za enotno doktrino Planinske 
zveze Slovenije, za uresničevanje skupnih organizacijskih in vsebinskih načel usposabljanja strokovnih delavcev v športu na področju 
planinstva ter za razvojne, svetovalne in strokovne naloge s tega področja. Je nosilec vseh programov usposabljanj znotraj Planinske 
zveze Slovenije.

Osnovna predstavitev delovanja OUP v letu 2015
•	 Načrtovana dejavnost OUP v letu 2015:
•	 Sodelovanje pri pripravi strokovnega posveta Odbora gore in varnost.
•	 Priprava in izdaja zloženk z vzgojno-izobraževalno vsebino.
•	 Sodelovanje s Katedro za gorništvo z aktivnostmi v naravi Fakultete za šport.
•	 Spremljanje novosti na področju opreme in materialov za alpinizem in gorništvo, ter o ugotovitvah seznaniti vse nosilce usposabljanj 

na PZS naletnih usklajevanjih inštruktorjev PZS.
•	 Sodelovanje pri pripravi programov usposabljanj komisij PZS in ponovni potrditvi pri Strokovnem svetu za šport.
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Načrtovana usposabljanja OUP
Naziv usposabljanja Termin in lokacija Št. udeležencev

Skupni seminar za inštruktorje PZS Januar, oktober 25

Usklajevalni seminar za inštruktorje PZS September 25

Zaključek 
Odbor za usposabljanje in preventivo si bo prizadeval za dobro in strokovno sodelovanje s komisijami PZS in različnimi zunanjimi 
inštitucijami. Velik pomen in teža pa bosta na preventivni dejavnosti in vzgojno-izobraževalni. 

Pripravil: Matjaž Šerkezi, strokovni sodelavec
Vodja OUP PZS

Franc Kadiš

ODBOR ZA ZALOŽNIŠTVO IN INFORMIRANJE PZS

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.

Predviden plan izdaj za leto 2015:
•	 2–4 planinske vodnike, torej vodnike za hojo po slovenskih gorah,
•	 2 izdaji za otroke in mlade, od tega 1 knjižno in 1 neknjižno (karte, družabne igre itn.),
•	 1–2 plezalna vodnika,
•	 1 vodnik, povezan z ostalimi dejavnostmi v gorah (npr. za zimo, za gorske kolesarje),
•	 1 učbenik ali poljudnostrokovno izdajo,
•	 1 leposlovno delo (spomini, kratke zgodbe itn.)
•	 1–2 planinski karti po redakcijskem načrtu 1 : 25.000
•	 1–2 planinski karti po redakcijskem načrtu 1 : 50.000.

Planinski vodniki Plezalni vodniki Ostali vodniki Izdaje za otroke Učbeniki in ostalo Leposlovje

za hojo po slovenskih 
gorah

vodnik po opremljenih 
večraztežajnih smereh 
v Sloveniji

vodnik za zimsko po-
hodništvo (predvsem 
lažji izleti)

planinski izleti za otroke vodnik po gorskih rast-
linah

humoristične kratke 
zgodbe (morda Peter 
Muck)

delovni zvezek z nalogami 
za otroke (križanke, nalo-
ge, pobarvanke itn.) ALI 
igralne karte s planinskimi 
kočami

MORDA TUDI
varno v gore pozimi 
(hoje, krplje, turno 
smučanje, plazovi)

Vodja OZI PZS
Slavica Tovšak

PLANINSKI VESTNIK

Leto 2015 bo 120. leto, odkar izhaja Planinski vestnik, za revijo pa bo to 115. letnik 

Poslanstvo, vizija in vsebinska zasnova PV bodo tudi v letu 2015 skladni s sodobnimi trendi evropskih oziroma svetovnih planinsko-
-gorniško-alpinističnih revij. Ciljna publika revije so vsi ljubitelji narave, ki želijo občasno preživeti del prostega časa v gorah ali jih za-
nima gorski svet. Vsebina bo zasnovana tako, da bodo bralci, naročniki v reviji našli vse tisto, kar v gorah tudi potrebujejo, od nasvetov, 
zanimivih pogovorov, zabavnega branja, do predlogov in opisov poti. Na ta način planinski vestnik tudi promovira 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 2015 bo Planinski vestnik izšel vsak mesec v sedanjem formatu (A4), vezan z žico, na 72 straneh. 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. 
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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. 
•	 Izvajanje Smernic PZS na področju planinskih medijev.
•	 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: 
•	 Ohraniti število strani (72).
•	 Redno izdati 12 številk revije.
•	 Boljša promocija, oglaševanje, trženje in distribucija.
•	 Pestrejša vsebina spletne strani PV. 
•	 Povezava programskih rešitev (uredniška aplikacija, spletno kazalo, honorarji).
•	 Organiziranje skupnih okroglih miz ter posvetov.
•	 Propagiranje in predstavitve planinskih edicij Planinske založbe.

Uredništvo Planinskega vestnika
Odgovorni urednik

Vladimir Habjan

RAZISKOVALNA SKUPINA PZS 

RS PZS, ki ima osnovo za delovanje v Statutu PZS, bo delovala v skladu s sprejetim Pravilnikom o delu RS PZS. Z ozirom na številna po-
dročja dela, ki si jih je zastavila, bo po potrebi kadrovsko dopolnila krog članov. Povezovala se bo s posameznimi mentorji na fakultetah 
in jih z ozirom na potrebe PZS animirala za mentorstvo pri diplomskih nalogah.

Področja dela, ki bodo predstavljala temelj raziskav:
•	 Mladi in izobraževanje.
•	 Psihologija in gorništvo.
•	 Medicina in športni trening.
•	 Varstvo narave.
•	 Varnost in oprema.
•	 Planinske koče in poti.
•	 Evidentiranje arhivskega gradiva povezanega z gorništvom.
•	 Prostovoljno vodništvo in izobraževalni programi.
•	 Sodne prakse in nesreče v gorah.
•	 Družinsko gorništvo.
•	 Mreženje planinskih koč.
•	 Planinstvo, gorništvo in alpinizem kot sestavine športno turistične ponudbe.

Izbrane naloge z dobrimi rezultati bo RS posredovala javnosti, medijem in komisijam PZS. V ta namen bo po potrebi izpopolnila merila 
za ocenjevanje in vrednotenje diplomskih in drugih raziskovalnih del. Organizirala bo okrogle mize in predstavila rezultate določenih 
raziskav.

V primeru uspešne registracije pri Agenciji za raziskovalno dejavnost RS, se bo prijavljala na razpisane projekte, ki bodo usmerjeni na 
gorniške raziskave.
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Člani RS PZS bodo permanentno sodelovali z laboratorijem v Padovi, ki se ukvarja s proučevanjem materialov, ki so pomembni za 
planinstvo. Sodelovali bodo z laboratorijem za Eksperimentalno mehaniko na Fakulteti za strojništvo. 

RS PZS se bo povezovala s komisijami PZS, jim predstavila posamezne raziskovalne naloge in na njihovo pobudo sodelovala pri iskanju 
študentov in mentorjev za določeno raziskavo z gorniško tematiko.

Člani RS PZS se bodo udeleževali mednarodnih konferenc, kjer bodo obravnavane teme, povezane s programom dela in teme, ki bodo 
nadgradile znanje in vedenje o vsebini raziskovalnega dela v slovenskem prostoru.

Vodja RS PZS
Slavica Tovšak

OKVIRNI PROGRAM MEDDRUŠTVENI ODBORI PLANINSKIH DRUŠTEV

Okvirni programi dela MDO PD-jev za leto 2015 temeljijo na določilih 20. člena Statuta PZS in vsebujejo naslednje aktivnosti:
•	 izvedba sestankov MDO PD-ja vsaj 4 x letno,
•	 izvedba sej predsedstva MDO PD, če je predsedstvo del organiziranosti posameznega MDO PD,
•	 organizacija srečanja planincev MDO PD-ja in spodbujanje društev k obisku dneva slovenskih planincev – tudi skupen prevoz,
•	 udeležba predstavnika MDO PD na sejah UO PZS in ostalih ustreznih sestankih v okviru planinske organizacije tudi Skupščine 

PZS,
•	 udeležba predstavnika MDO PD na občnih zborih in pomembnejših prireditvah društev ter finančna pomoč društvom pri razvitju 

novega prapora ali izdaji zbornika ob jubileju,
•	 izvajanje aktivnosti pokrajinskega odbora mladinskih odsekov (srečanje mladih planincev MDO PD, predavanja, skupni izleti in 

tabori, pl. orientacijska tekmovanja, srečanja mentorjev planinskih skupin ...),
•	 izvajanje aktivnosti odbora za varstvo gorske narave (srečanje varuhov gorske narave/gorskih stražarjev MDO PD, tečaji gorske 

straže, naravovarstveni izleti, predavanja, koordinacija in izvedba projektov Alpske konvencije …), 
•	 izvajanje aktivnosti odbora za planinske poti (srečanje markacistov MDO PD, tečaji, predavanja – varnost pri delu, skupne akcije 

obnove poti …),
•	 izvajanje aktivnosti odbora vodnikov PZS (srečanje vodnikov PZS iz MDO PD, tečaji, licenčna usposabljanja, predavanja …),
•	 izvajanje aktivnosti odbora za planinske koče (srečanje gospodarjev MDO PD, predavanja …) ,
•	 sodelovanje z zamejskimi PD ali PD/regijskimi planinskimi organizacijami v sosednjih državah,
•	 za MDO PD, katerih področje sega do državne meje, spodbujanje društev za obmejno sodelovanje z društvi sosednjih držav ter 

povezovanje MDO PD z obmejnimi regijskimi planinskimi organizacijami sosednjih držav, 
•	 priprava biltena o delu MDO PD ter vključenih društev in/ali koordiniranje ter spodbujanje priprave člankov za objavo v lokalnih 

in planinskih medijih,
•	 prevzem aplikacije NAVEZA in drugih elektronskih orodij tudi v delo MDO PD-jev,
•	 svetovanje in pomoč društvom pri izpolnjevanju obveznosti poročanja PZS in MDO PD (ankete, enotni obrazci itd.),
•	 spremljanje o usklajenosti spremenjenih in dopolnjenih temeljnih aktov društev s Statutom PZS,
•	 koordiniranje programa uvajanja, svetovanje in mentorstvo društvom, ki se vključujejo v PZS,
•	 druge naloge po sklepu UO PZS in Skupščine PZS.
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NAVODILO ZA GLASOVANJE

V skladu s 26. členom Statuta PZS (Obvestila PZS, št. 3, junij 2012) Skupščino PZS sestavljajo po en delegat iz vsakega 
društva, ki ima za odločanje en glas.

Glasovalne kartone bodo delegati članov PZS prejeli ob predložitvi pooblastila za ugotavljanje sklepčnosti ob  
vstopu v prostor, kjer bo zasedala Skupščina PZS.



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  -  S K U P Š Č I N S K A  P R I L O G A 55

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 12. aprila 2014.

ČLAN PZS

___________________________

PREDSEDNIK 

       MP 

__________________________________

ZA UGOTOVITEV
SKLEPČNOSTI

ODDATI OB VSTOPU
V DVORANO
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PRIJAVA K RAZPRAVI
NA SKUPŠČINI PZS, dne 12. aprila 2014

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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