
Nova Obvestila, nova članarina, boljša kvaliteta, Častni 
kodeks slovenskih planincev, Seje Upravnega odbora PZS, 
Pravilniki komisij in odborov, Zapisniki zborov komisij PZS, 
Smernice Planinske zveze Slovenije na področju planinskih 
medijev in sodelovanja z javnostmi, Usposabljanja komisij 
PZS v letu 2015, Slovenska planinska literatura v letu 2013

Ljubljana,
4. december 2014
letnik 40, številka 2

Priloga: Članarina PZS 2015 in zapisnik Skupščine 



Nova Obvestila, nova članarina, boljša kvaliteta!  3
Častni kodeks slovenskih planincev 4
Seje Upravnega odbora PZS  8
Pravilniki komisij in odborov  37
Zapisniki zborov komisij PZS  47
Najvišje cene prenočevanja v planinskih kočah  58
Smernice Planinske zveze Slovenije na področju planinskih medijev in sodelovanja z javnostmi 60
Usposabljanja komisij PZS v letu 2015  62
Slovenska planinska literatura v letu 2013  64

PRILOGA Članarina PZS 2015 in zapisnik Skupščine 

VSEBINA

Izdajatelj Planinska zveza Slovenije, Dvorakova ulica 9 (p. p. 214), 1001 Ljubljana, urednik Matej Ogorevc, matej.ogorevc@pzs.si, 
oblikovanje in prelom Media Center, Marko Gorjup s.p., tisk Fotolito Dolenc d.o.o., naklada 500 izvodov, december 2014.
Spletna stran www.pzs.si, Facebook: http://www.facebook.com/PlaninskaZvezaSlovenije
Twitter: @planinskazveza

Naslovnica: Gore niso nevarne, nevarna so naša dejanja - učimo se da preživimo! Foto: Matej Ogorevc
  

Program informiranja o planinski dejavnosti sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport RS in Fundacija za šport. 

Strokovna služba PZS (faks: 01 43 45 691, info@pzs.si)
Uradne ure Strokovne službe PZS (tudi Planinske založbe): 
ponedeljek in četrtek: od 9.–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
sasa.sitar@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

Blagajna: 01 43 45 688
katarina.macek@pzs.si

MK, VK: 01 43 45 689
veronika.susman@pzs.si

KA, KOTG, OUP, KTK: 01 43 45 686
matjaz.serkezi@pzs.si

KŠP, KGŠ: 041 643 945
tomo.cesen@pzs.si

KPP, GK, KVGN: 01 43 45 683
klemen.petek@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: 
Manca Čujež, 040 352 665, pr@pzs.si

mailto:matej.ogorevc%40pzs.si?subject=
http://www.facebook.com/PlaninskaZvezaSlovenije
mailto:info%40pzs.si?subject=
mailto:generalni.sekretar%40pzs.si?subject=
mailto:sasa.sitar%40pzs.si?subject=
mailto:planinska.zalozba%40pzs.si?subject=
mailto:koledar%40pzs.si?subject=
mailto:ursa.mali%40pzs.si?subject=
mailto:pv%40pzs.si?subject=
mailto:katarina.macek%40pzs.si?subject=
mailto:veronika.susman%40pzs.si?subject=
mailto:matjaz.serkezi%40pzs.si?subject=
mailto:tomo.cesen%40pzs.si?subject=
mailto:klemen.petek%40pzs.si?subject=
mailto:damjan.omerzu%40pzs.si?subject=
mailto:spletne.strani%40pzs.si?subject=
mailto:enovice%40pzs.si?subject=
mailto:pr%40pzs.si?subject=


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 3

OBVESTILA PZS 
v elektronski 
obliki

Vse prejemnike Obvestil PZS obveščamo, 
da bodo Obvestila PZS zaradi racionali-
zacije 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 Obve-

stila 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.
   
   

Bojan Rotonik, 
  predsednik PZS 

SVEČANA PODELITEV NAJVIŠJIH 
PRIZNANJ PZS 2014

Nova Obvestila, 
nova članarina, 
boljša kvaliteta!

Matej ogorevc,
urednik Obvestil PZS

Sodobni čas tiskanim medijem, kot me-
dijem obveščanja, ni naklonjen. Fizično 

obliko publikacij je že pred časom zamenjala 
elektronska, ki je uporabniku dostopnejša, 
predvsem pa zanimivejša, saj njeno vsebino 
lahko kadarkoli in brez večjih stroškov spre-
minjamo in dodajamo.

Obvestila Planinske zveze Slovenije pri 
tem niso nobena izjema. Njihov glavni na-
men, obveščati zainteresirano javnost, je že 
pred, sedaj lahko rečemo, davnimi leti zame-

njal spletni portal pzs.si, kjer si vsakodnevno 
sledijo aktualne novice s sveta planinstva, 
gorništva, alpinizma, turnega kolesarjenja, 
športnega plezanja ... skratka, kdor le želi, na 
spletnih straneh krovne slovenske planinske 
organizacije najde vse kar mu gora hrepeneče 
srce le poželi. 

Z moderno informacijsko tehnologijo so 
tiskana Obvestila PZS izgubljala na pomenu, 
zato se je na PZS že pred leti porodila ideja o 
Obvestilih PZS kot o nekakšnem »uradnem 
listu« Planinske zveze Slovenije. Novo obli-
ko Obvestil PZS je na podlagi Programskih 
smernic PZS sprejela skupščina PZS 12. 
aprila 2014 in tako imate pred seboj prvo 
številko »planinskega uradnega lista«. Nova 
pa je tudi možnost prejemanja Obvestil PZS 
v elektronski obliki, s čimer lahko prispevate 
k zmanjšani porabi papirja in energije, vese-
le bodo pa tudi vedno (pre)polne arhivske 
omare.

Se pa s tem informiranost članov in 
ostale javnosti ne bo prav nič zmanjšala, 
saj bodo vsebine še naprej ažurno zastopa-
ne na spletnem portalu PZS (www.pzs.si), 
večji poudarek aktivnostim in dogodkom 
planinske organizacije pa bo po novem tudi 
zaslediti tudi v našem glasilu, Planinskem 
vestniku.  

Tako torej v novi številki Obvestil PZS 
ne boste naših zanimivih novic osvajanja 
gorskega sveta, ampak zgolj tehnična be-
sedila raznoraznih pravilnikov, zapisnikov, 
določil, ki pa vseeno v veliki meri olajšujejo 
in usmerjajo življenje Planinske zveze Slove-
nije. A vseeno ne zavrzite te številke takoj ko 
jo dobite v roke, med platnicama se namreč 
skriva kar nekaj pomembnih zadev, kot so 
termini različnih usposabljanj, slavnostnih 
in množičnejših dogodkov, predvsem pa kar 
nekaj pomembnih informacij o prihajajoči 
članarini in Planinskem vestniku.

Planinska zveza Slovenije, Občina Ajdovščina in 
Planinsko društvo Ajdovščina 

vas vljudno vabijo na

SVEČANO PODELITEV NAJVIŠJIH PRIZNANJ PLANIN-
SKE ZVEZE SLOVENIJE ZA LETO 2014,

ki bo v soboto, 
6. decembra 2014, 

ob 11. uri,

v dvorani Prve slovenske vlade 
v Ajdovščini (Trg prve sloven-

ske vlade 1. Ajdovščina).

V avli pred dvorano bo razsta-
va Na skrajnem ogranku.
Prosimo vas, da svojo udelež-
bo javite na telefonsko številko 
01 43 45 680 (Saša Sitar) ali na 
elektronski naslov sasa.sitar@
pzs.si, najkasneje do srede, 3. 
decembra 2014.

Vljudno vabljeni!
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UVOD:
Delovna skupina, imenovana na Skupščini PZS v Celju, 12. aprila, 2013 
v sestavi Slavica Tovšak (vodja), Andrej Brvar, Borut Peršolja, Franci 
Ekar, Tomaž Banovec in Stanko Pinter, je po tehtnem premisleku spreje-
la odločitev, da bo pripravila predlog dopolnitve dosedanjega kodeksa, 
saj v osnovi vsebuje vrsto vrednot, ki so lastne slovenskim planincem 
in planinski organizaciji. V osnovnem dokumentu so namreč dovolj 
natančno razčlenjena področja, ki dajejo okvirno strukturo kodeksu 
in katera velja smiselno nadgraditi. Med drugim smo upoštevali tudi 
dejstvo, da mora biti kodeks v svoji prenovi naravnan na sprejeti Statut 
PZS in mu tudi zato nekatere dopolnitve dajejo pravo kredibilnost.
Za sprejem Častnega kodeksa slovenskih planincev je pristojna 
Skupščina PZS.
Javna obravnava osnutka Častnega kodeksa slovenskih planincev 
traja do 15. 1. 2015. Pripombe in dopolnila se sprejemajo na e-
-naslovu: info@pzs.si.
Delovna skupina bo na podlagi prijetih pripomb pripravila predlog 
besedila za obravnavo na skupščini PZS v aprilu 2015.

OBRAZLOŽITEV:
V uvodnem delu smo dodali odstavek, ki opredeljuje pomen gospo-
darjenja v gorskem prostoru in se dotaknili pobude Gorskega društva 
Triglavski prijatelji, ki je odločilno vplivala na nastanek Slovenskega 
planinskega društva.
V poglavje o temeljnih določbah so vključena priporočila UIAA in 
dodali točke o mestu, ki ga imajo v planinstvu veterani, v posebni 
točki smo opredelili pojem prostovoljstva.
V celoti dodanemu drugemu poglavju se dotikamo planinskega 
usposabljanja za vse generacije, saj je to ena izmed temeljnih obvez 
vsakega planinskega društva. Pomembni so tudi preventivni programi 
o razumevanju in varnosti v gorah, ki zavedno in nezavedno pripo-
more k splošni izobrazbi, razgledanosti in osebni rasti. To pomeni 
hkrati tudi pravilno dojemanje in ohranjanje kulturne krajine, katere 
sestavni del postajamo z obiski v gorah.
Varstvo narave in okolja je skrbno opredeljeno že sedaj. Opozarjamo 
le na spoštovanje posameznikov in skupin do zakonskih in podza-
konskih predpisov, ki opredeljujejo Triglavski narodni park in da 
smo kot obiskovalci gora varuhi narave in moramo zato posebej 
spoštovati omejitve, ki zmanjšujejo obremenitve narave.
Peto poglavje, Odgovornost posameznika, je poglavje, ki smo ga de-
finirali kot samostojno in ga vključili v kontekst odgovornosti, ki jo 
imamo kot planinci - novinci in kot izkušeni planinci. Pri tem gre za 
odgovornost do sebe, do drugih in seveda do narave, ki jo obiskujemo. Le 
ob teh spoznanjih bomo lahko govorili o naši doživljajski vrednosti gora.
Predlog kodeksa dopolnjujemo s posebnim odstavkom devetega 
poglavja, ki govori o planinskih kočah. Zdelo se nam je pomembno, 
da posebej opozorimo na uporabo storitev v planinskih kočah, ki so 
namenjene zavetju, počitku, prehranjevanju in usposabljanju.
Dodajamo novo poglavje o planinskem premoženju. Prvi hip bi morda kdo 
pomislil, da to ne sodi v naš kodeks, vendar se nam zdi prav, da opozorimo 
na dejstvo, kaj sodi v planinsko premoženje in da je le to plod dela posa-
meznikov in planinskih društev v sklopu celotne planinske organizacije.
Zadnje, štirinajsto poglavje je v celoti nadomestilo nekdanje častno 
sodišče, ki pravno veljavno ne more biti več sestavni del kodeksa. 
Zaključujemo z mislijo, da vse nesporazume na vseh nivojih planin-
ske organiziranosti rešujemo v odkritem in enakopravnem dialogu.
V predlogu Častnega kodeksa smo dodali štiri samostojna poglavja in 
z določenimi rešitvami dopolnili obstoječe besedilo. Upoštevali bomo 
predloge, ki se bodo izkristalizirali v javni razpravi, saj želimo sprejeti 
Častni kodeks, ki bo naš ponos in s katerim bomo zadovoljni vsi.

NASLOV AKTA:  OSNUTEK

Častni kodeks slovenskih planincev
BESEDILO:
Gospodarjenje v gorskem prostoru je bilo od nekdaj nadvse pomemb-
no za preživetje tamkajšnjih prebivalcev. V dobi razsvetljenstva so to 
zaznali tudi znanstveniki in umetniki, ki so jim gore v skladu s takra-
tnimi nazori odstirale nova spoznanja in doživetja. Ko se je v sredini 
devetnajstega stoletja, v »pomladi narodov«, vse močneje oblikovala 
in potrjevala narodna zavest, je tudi obisk gora vse bolj naraščal. 
Kmalu so gore odkrili še tisti, ki so v njih prepoznali športni poligon 
za dokazovanje in preseganje meja možnega ter tisti, ki so gore doje-
mali kot prostor za oddih in za kakovostno preživljanje prostega časa.
Planinska organizacija je v vseh letih svojega obstoja imela za svojo 
strateško usmeritev skrb nad delovanjem ljudi v gorah. Slovensko 
planinstvo je tako od pobude za ustanovitev Gorskega društva Tri-
glavski prijatelji leta 1876 in ustanovitve Slovenskega planinskega 
društva leta 1893 do danes oblikovalo svojstveno tradicijo napisanih 
in nenapisanih pravil obnašanja. Po vzoru planincev začetnikov in 
njihovih požrtvovalnih prednikov slovenski planinec ljubi naravo, 
domovino in gore, ima nesebičen in požrtvovalen odnos do sotova-
rišev, je iskren borec za človeške vrednote, ceni bratsko sožitje med 
ljudmi in vse, kar je napredno in humano.
Te človeške in planinske vrline, navade in običaje ohranjamo, raz-
vijamo, prilagajamo sodobnim razmeram, jih ustrezno oblikujemo 
in zapisujemo, da tako tudi formalno štejejo za moralno obveznost 
vsakega slovenskega planinca.
Na tej osnovi je Skupščina Planinske zveze Slovenije 2. junija 1973 sprejela 
Častni kodeks slovenskih planincev, ki ga je sestavil dr. Dore Tominšek.
Po dvajsetletnih izkušnjah je bil na seji Skupščine Planinske zveze 
Slovenije 26. marca 1994 sprejet dopolnjen in izpopolnjen kodeks.
Naslednje spremembe in dopolnitve Častnega kodeksa slovenskih pla-
nincev pa je Skupščina Planinske zveze Slovenije sprejela 21. maja 2005.

ČASTNI KODEKS SLOVENSKIH PLANINCEV
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. Častni kodeks slovenskih planincev (v nadaljnjem besedilu: Častni 

kodeks) vsebuje ustaljene dobre običaje in navade, po katerih se 
ravna slovensko planinstvo in ki označujejo lik slovenskega pla-
ninca v domačem in tujem gorskem svetu. Častni kodeks sloni 
na trajnih etičnih vrednotah, ki so se oblikovale v dolgoletnem 
razvoju slovenskega planinstva. Upošteva tudi napotke in pripo-
ročila UIAA – Mednarodnega združenja planinskih organizacij za 
varnejše gibanje v gorskem svetu in določila Tirolske deklaracije 
o dobri praksi v gorskih športih.

2. Vsak član slovenskega planinskega društva se prostovoljno in 
moralno zavezuje, da bo ravnal po tem kodeksu.

3. Vestno izpolnjevanje načel Častnega kodeksa daje pravico, da se 
član planinskega društva uvršča med planince. Posamezniki in 
posameznice, člani planinske organizacije, so vir njene moči, kar 
se kaže v znanju, izkušnjah in doseženih rezultatih. Veliko članov 
je planinski organizaciji zapisanih celo življenje.

4. V njej imajo posebno mesto veterani; med njimi so največjega spo-
štovanja deležni častni člani, ki so si ta naziv zaslužili z izjemnim 
prispevkom na kateremkoli področju planinskega delovanja.

5. Planinska organizacija razvija kot posebno vrednoto in enega te-
meljev svojega delovanja prostovoljno delo na vseh ravneh in v vseh 
oblikah delovanja. To pomeni, da njeni člani in članice za svoje delo, 
znanje in porabljeni čas ne morejo zahtevati plačila, imajo pa pravico 
do nadomestila materialnih stroškov, povezanih z izvedbo programa. 
Izjema so lahko honorarji za avtorsko delo oziroma odkup avtorskih 
pravic za naročena dela. Obseg, oblike in višino nadomestil ter plačil 
določajo pristojni organi planinske organizacije.
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6. Častni kodeks zavezuje planinca, da pri svojem delu in obnašanju 
v gorah, pa tudi v dolini, ne glede na to, ali so dejanja neposre-
dno ali samo posredno povezana s planinstvom, spoštuje pravila 
tega kodeksa in se po njih ravna. Posebej je poudarjena dolžnost 
članov planinskih društev in drugih aktivnih planincev, da so za 
zgled drugim, zlasti mladini. Obnašanje in delovanje slehernega 
planinca ohranja in utrjuje ugled slovenskega planinstva.

II. PLANINSKO USPOSABLJANJE
Obiskovalci gora se za stik z gorami odločijo zaradi najrazličnejših 
motivov, prevladujejo pa želja po gibanju v naravi v prostem času, 
skrb za izboljšanje in ohranjanja zdravja ter doživljanje gora. Poleg 
odkrivanja neznanega in novega sta pogosta motiva tudi želja po 
samopotrjevanju in beg v samoto, kot nasprotje temu pa želja po 
druženju, hoji v skupini.
S planinskim oziroma gorniškim usposabljanjem zagotavljamo varnost 
za različne skupine obiskovalcev gora. To pomeni skrb za svojo varnost 
in varnost drugih ter spoštovanje in upoštevanje obremenitve narave.
Planinska zveza Slovenije v okviru svojega humanitarnega delovanja 
skrbi za preventivne programe varnosti v gorah, za ozaveščevalne 
programe zdravstveno ogroženih obiskovalcev gora in organizira 
akcije za ljudi s posebnimi potrebami. Najpogostejši dejavniki tveganja 
v gorah so neustrezna priprava (izbira cilja, opreme in sotovarišev), 
neizkušenost, nepoznavanje značilnosti gorskega sveta, neobvlado-
vanje prvin gibanja in neuporaba zaščitne osebne opreme, snežni 
plazovi ter bolezni in bolezenska stanja, ki jih obiskovalci prinesemo 
v gore. Gibanje v gorah pa ni samo telesna aktivnost, je hkrati vir 
etičnih, estetskih, poučnih, raziskovalnih, kulturnih in duhovnih 
vrednot. Vsak obisk gora je zato nenadomestljiv prispevek k naši 
splošni izobrazbi, razgledanosti in osebni rasti.
Temeljna naloga vsakega planinskega društva je usposabljanje stro-
kovnih delavcev na področju planinstva in ozaveščanje članstva glede 
varstva gorske narave. Cilj različnih vrst usposabljanja je upoštevanje 
naučenega v praksi.
Osnovno znanje, veščine in navade si lahko pridobimo na organizi-
ranih vodenih izletih, pohodih in turah, s sodelovanjem v planinskih 
šolah in tečajih, ki jih prirejajo planinska društva, in s samoizobra-
ževanjem (učbeniki, priročniki, zemljevidi, revije, svetovni splet).
Kakovostno naravnana društva namenjajo posebno pozornost planin-
skemu usposabljanju otrok in mladostnikov. Tako naj bi bilo ob koncu 
uvajalnega planinskega usposabljanja njihovo samostojno gibanje v 
gorah varnejše in uravnoteženo glede izbire cilja, znanja, izkušenj, 
opreme in telesne pripravljenosti kot tudi varstva gorske narave.
Obiskovalci gora s svojim vsakokratnim ravnanjem podpirajo varstvo 
gorske narave in spodbujajo tamkajšnje prebivalstvo pri doseganju 
trajnostnega razvoja. Prebivalci gora s svojim načinom življenja ohra-
njajo visokogorsko kulturno pokrajino in negujejo staro izročilo, zato 
smo jim dolžni namenjati vso pozornost. Tudi obisk tujih gorstev 
vključuje celostno razumevanje tamkajšnje kulture in načina življenja.

III. VARSTVO NARAVE IN OKOLJA
1. Naravna bogastva in lepote so vir, iz katerega črpa planinstvo 

svojo moč in poslanstvo. Varovanje narave je v najširšem druž-
benem interesu, planinstvo pa je z naravo tesno povezano, zato 
dosledno spoštuje prvine varstva narave in okolja in je v tem 
prizadevanju zgled tudi drugim. Ob tem pa izhajajmo iz tega, da 
smo v naravi vedno samo njeni varuhi in učeči se ter opazujoči 
gostje. Vsak obiskovalec gora ima do njih prost dostop, meje 
svobodnega delovanja pa so določene z naravnimi danostmi in 
zakonitostmi. Kadar vemo za te omejitve, se dosledno ravnamo 
po njih. Spoštujemo previdnostno načelo: ko smo v dvomu, se v 
prid naravi prostovoljno odpovemo nepremišljenemu ravnanju.

2. Množičnost obiska v gorah, sodoben promet in druge oblike ci-
vilizacije vedno bolj ogrožajo prvobitnost gorskega sveta. Skrb za 

varstvo narave in okolja je zato ena temeljnih dolžnosti planinca 
in bistven sestavni del planinskega usposabljanja.

3. Poleg splošnega varstva narave in okolja je planinec še posebej 
dolžan skrbeti za varstvo tistega dela narave, ki je neposredno ali 
posredno povezan s planinstvom. To so predvsem posamezna 
gorska območja, naravni parki, gorsko rastlinstvo in živalstvo; 
posebna skrb velja zaščitenemu rastlinstvu, živalstvu, vodnim 
izvirom in vodnim tokovom, procesom in pojavom, povezanim 
s površjem, ter gorskemu ozračju.

4. Velika skrb in odgovornost slovenskih planincev velja Triglavske-
mu narodnemu parku, ki je bil na pobudo Slovenskega planinskega 
društva s pogodbo med njim, Muzejskim društvom in Gozdno 
upravo ustanovljen že leta 1924, potem pa ob aktivnem sodelova-
nju Planinske zveze Slovenije z odlokom Skupščine Ljudske repu-
blike Slovenije leta 1963 obnovljen in leta 1981 prvič uzakonjen.

5. Planinec z osebnim zgledom in ravnanjem skrbi za ohranjanje 
gorskega okolja, tako da na planinskih poteh, posebej še na vr-
hovih, počivališčih in razglediščih ne odmetava odpadkov; le-te 
odnese s seboj v dolino in jih odloži na urejeno smetišče.

6. Spoštujemo pravico do tišine, posebej na območju Triglavskega 
narodnega parka. Vznemirjene živali so znamenje, da smo jim pre-
blizu, zato smo se dolžni umakniti. Planinec ne povzroča hrupa, ne 
proži kamenja, ne kuri ognja v gozdu ali njegovi bližini in ne uničuje 
cvetja ne glede na to, ali je zaščiteno ali ni. Tudi ne dela škode na 
planinskih pašnikih, objektih in nasadih. Vedno misli na to, da imajo 
tudi tisti, ki prihajajo za njim, pravico do pristnega, čistega okolja.

7. Če je le mogoče, uporabljajmo javni prevoz ali poskrbimo za polno 
zasedenost avtomobilov. Med hojo izklopimo mobilne telefone; 
namesto da hodimo z lažnim občutkom, da smo z njimi varni, 
poskrbimo za kakovostno pripravo na turo. Večje vodene skupine 
je dobro razdeliti v več manjših in se do cilja odpraviti po različ-
nih poteh. S tem izboljšamo varnost udeležencev in doživljajsko 
vrednost izleta ter zmanjšamo čezmerno obremenitev narave.

8. Posebno varstveno pozornost namenja planinec planinski folklori 
in drugim posebnostim slovenskega planinskega sveta.

9. Spoštujmo slovensko planinsko preteklost in se o njej poučimo 
v Slovenskem planinskem muzeju, planinski literaturi ter v Pla-
ninskem vestniku.

IV. HUMANIZEM
1. Bogastvo in lepote naše domovine ohranjamo že stoletja s spoštlji-

vo ljubeznijo do vsega, kar je s tem povezano. Naša neodtujljiva 
pravica je, da v teh lepotah uživamo in da z bogastvom, ki ga 
imamo, sami razpolagamo.

2. Planinstvo v najširšem pomenu besede je dostopno slehernemu, s 
tem pa je povezano tudi dejstvo, da je postalo množično. Pomemb-
no je biti v naravi in z njo, zato je cilj pot in ne vrh za vsako ceno. 
Sprostitev v gorski naravi je najbolj naraven in tudi najbolj učinkovit 
način, da se duhovno in telesno okrepimo; je najbolj koristna aktivna 
izraba prostega časa, ki ga preživimo v družinskem, prijateljskem 
krogu, in je primerno tako za otroška leta kot za človeka v tretjem 
življenjskem obdobju. Slovensko planinstvo je pogojeno s temi 
dejstvi. Na tej podlagi sloni tudi celotna aktivnost, ki je sama sebi 
osnovni namen. Zato je ena temeljnih nalog planinskih društev, da 
privabijo v svoje vrste čim več ljubiteljev narave in da z izvajanjem 
različnih projektov skrbijo za kakovostno množičnost.

3. Mikavnost in lepoto naših gora dopolnjujemo s prijaznim med-
sebojnim odnosom in s pristnim planinskim vzdušjem.

4. Podoba gora kot kraljestva neomejene svobode je s trajnostnim 
razvojem in vzpostavljeno odgovornostjo posameznika presežen 
mit. Profesionalna pomoč pri ustvarjanju medijske podobe gora 
naj bo zato usmerjena v usposabljanje javnosti in ozaveščanje 
obiskovalcev glede vseh značilnosti gora in odgovornosti vsakega 
posameznika.
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V. ODGOVORNOST POSAMEZNIKA
V gorah izvajajmo dejavnosti, ki smo jim dorasli. Gibanja se lotevajmo 
odgovorno, zato uravnotežimo svoje želje in cilje z znanjem, s spo-
sobnostmi, pripravljenostjo in opremo. Informacije o poti zberemo iz 
planinskih vodnikov, iz zemljevidov ter na svetovnem spletu, o turi se 
pogovorimo z nekom, ki je pot pred kratkim že prehodil, saj so izkušnje 
drugih najpomembnejši vir znanja in ustreznega ravnanja. Upošte-
vajmo kategorizacijo planinskih poti, različne oznake na izhodiščih 
ter na planinskih zemljevidih. Za planinstvo uporabljajmo obstoječe 
poti (izogibajmo se bližnjic), saj usmerjajo obisk, izboljšujejo varnost, 
preprečujejo erozijo in ne povzročajo sporov z lastniki zemljišč. Doži-
vljajsko vrednost gora dopolnjujejo pristnost, skromnost, tovarištvo, 
obzirnost, solidarnost in požrtvovalnost vseh obiskovalcev gora.
Novinci naj poskrbijo za svoje planinsko usposabljanje, poiščejo naj 
nasvet pri bolj izkušenih, od planinskega društva pa upravičeno lahko 
pričakujejo, da spodbuja proces njihove uvajalne dobe.
Pomembno je biti v naravi in z njo, zato je cilj pot in ne vrh za vsako 
ceno. Če se odpravljamo na pot v večji skupini, poskrbimo za stalni 
nadzor in večkratno štetje članov skupine, usklajujemo cilje in iščemo 
ravnovesje med možnostmi in sposobnostmi posameznikov. Cilj in 
vse dejavnosti na izletu je treba podrediti otrokom.
V gorah delujejo intenzivni naravni procesi. Gibanje je v določenih 
primerih tvegano dejanje, zato se moramo zavedati morebitnih tra-
gičnih posledic in jih tudi odgovorno sprejeti.

VI. PLANINSKO TOVARIŠTVO
1. Vzdušje v gorah ustvarjamo le z nesebičnostjo, tovarištvom, s 

solidarnostjo tudi v najbolj zahtevnih razmerah, z obzirnostjo, 
samoodpovedovanjem, disciplino, pogumom, požrtvovalnostjo, 
skromnostjo in s sproščenostjo; skratka, med planinci vladata 
pravo vzajemno sodelovanje in humanizem.

2. Tovarištvo in zvestoba sta za planinstvo bistvenega pomena, sta pogoja 
za njegov obstoj in razvoj. V gorah ni nikogar, ki bi lahko pogrešal 
tovarištvo. Ob splošnem življenjskem pravilu o skupnem veselju, pa 
tudi trpljenju, je pravo tovarištvo v gorah še toliko bolj pomembno.

3. Pomembna je iskrena, nesebična tovariška pomoč:
•	 Izkušeni planinci novincem, neizkušenim ali neprevidnim 

planincem pomagajo z nasveti in opozorili o pravilnem gibanju 
(hoji, plezanju, smučanju, kolesarjenju), počitku, prehrani, 
oblačilih, opremi, orientaciji, nevarnostih, obnašanju in o 
ravnanju v nesrečah;

•	 nudijo neposredno pomoč utrujenim, izčrpanim, ogroženim, 
poškodovanim, pomembna je zlasti hitra pomoč v nesrečah. 
Ta dolžnost ne velja le za gorske reševalce, temveč moralno 
zavezuje slehernega planinca. Vsakdo naj po svojih močeh, 
po svojem najboljšem znanju in z vsemi sredstvi, ki so mu 
na voljo, pomaga sočloveku v stiski. Pomoč naj bo prisrčna, 
nesebična, humana, ohrabrujoča; pomoč, ki ne zahteva plačila, 
pomeni človeško toplino in moralno oporo;

•	 posebej pomembno pomoč nudi Gorska reševalna zveza Slovenije. 
Gorski reševalec se je prostovoljno in izrecno odločil za tako delo 
in se zato brez obotavljanja vključi v reševanje ter tako sledi veli-
kemu čutu odgovornosti, ko opravlja to svojo plemenito nalogo.

4. Moralni lik gorskega reševalca, ki se je izoblikoval v trdi reševalski 
praksi, je hkrati tudi zgled najplemenitejšega planinca.

5. Planinec ve in se zavestno odloča, da se v gorah giblje previdno 
in je za gorniško dejavnost psihično in fizično pripravljen, ob-
vlada gorniške veščine ter je primerno opremljen. To mu nalaga 
odgovornost do samega sebe in tovariška dolžnost do drugih. 
V stiski si predvsem pomaga sam, na pomoč kliče le tedaj, če 
si sam ne more pomagati. Pomoč sprejema obzirno, po svojih 
močeh pa tudi sodeluje in tako lajša prizadevanja tistih, ki mu 
želijo pomagati. Ne glede na to, v kakšnem položaju je, ohranja 
mirno kri in ne povzroča panike in nepotrebne zmede. Planinec 

ne pretirava v zahtevah; v vsakem položaju se obvlada, zlasti s 
svojim obnašanjem pa spodbudno vpliva na druge prizadete.

6. Pri dajanju pomoči je najlepša nagrada občutek, da smo opravili 
svojo dolžnost. S takim občutkom sprejemamo tudi zahvalo. Sa-
mohvala v gorah nima prostora, enako velja tudi za precenjevanje 
morebitnih zaslug. Neprimerno je tudi sprejemanje priznanj na 
račun drugih, ki so v nesreči pomagali.

7. Grob prekršek načel planinske etike predstavlja sprejem ali celo 
zahtevek plačila za ponujeno pomoč.

8. Planinec, ki je bil deležen pomoči, se vsem primerno zahvali.
9. Lepa planinska navada je, da se planinci med seboj pozdravljajo, 

kar je zunanji izraz planinskega tovarištva in spoštovanja. Pozdrav 
je vljuden in prisrčen, pri tem pa ne čakamo, da bomo pozdravlje-
ni. Bonton, ki obravnava pozdrav ob srečanju, velja tudi v gorah. 
Lepo je, če tisti, ki gredo na turo, pozdravljajo tiste, ki se vračajo, 
in jim tako izrazijo spoštovanje. Nevljudno je, če na pozdrav ne 
odzdravimo. V večji skupini pozdravita prvi in zadnji.

10. Na morebitnih tekmovanjih ravnamo športno, častno in o svojih 
dosežkih pošteno poročamo.

VII. ODNOSI MED PLANINCI
1. Povsod v družbi, v gorah pa še bolj, mora obveljati načelo ena-

kopravnosti. S pravim planinstvom je nezdružljivo kakršnokoli 
starostno, socialno, narodnostno, rasno, spolno, versko, politično 
in drugo razlikovanje.

2. Tujci, ki prihajajo k nam, so gostje in prijatelji naše države in 
morajo to tudi občutiti.

3. Enakopravnost se v gorah izraža z načelom solidarnosti, s tovari-
ško pomočjo, z medsebojnim razumevanjem, sodelovanjem ter 
obzirnostjo do kakršnihkoli individualnih razlik, ki zahtevajo 
vzajemno razumevanje in posebno ravnanje. Načela humanizma 
in tovarištva imajo v takem primeru še poseben poudarek.

4. V planinstvu imajo prednost manj izkušeni in slabotni, otroci, ženske 
in starejši. Starejši planinci prenašajo svoje izkušnje na mlajše, ti pa 
jih upoštevajo. Pri tem je pomembno, da ohranimo tovariški odnos in 
medsebojno razumevanje. Potrebe in želje so usklajene z možnostmi, 
ki so pogojene z razmerami v gorah. Izkušnje prilagajamo novim 
razmeram, tako da z združevanjem vseh dosedanjih in bodočih po-
zitivnih spoznanj razvijamo in pomagamo modernizirati planinstvo.

5. V planinstvu so se v nekaterih konkretnih vsakdanjih razmerah 
izoblikovala pravila o obnašanju:
•	 pri srečanju na ozkih planinskih poteh se spretnejši, močnejši, 

zlasti mlajši, umakne šibkejšemu (starejšemu);
•	 na prehodih čez nevarna mesta, sneg, vodo ipd. prepustimo 

šibkejšemu ugodnejši položaj;
•	 na skupnih akcijah (plezalnih, reševalnih, ob prenašanju bre-

men ipd.) prevzame krepkejši napornejše naloge;
•	 med odmorom ali počitkom na prostem ali v planinskih ko-

čah prepustimo ali odstopimo šibkejšemu ugodnejše mesto;
•	 pri prenočevanju, zlasti če je planinska koča prenapolnjena, 

prepustimo šibkejšemu ali bolj izčrpanemu boljše ležišče.
6. Za hojo v organiziranih in neorganiziranih skupinah veljajo še 

naslednja pravila:
•	 - med hojo v skupini se mora prvi ravnati po najšibkejšem;
•	 - ko prvi obstane, da bi se spočil, ne sme tega storiti na prvem 

ugodnem počivališču, ampak tako, da tudi vsi planinci za 
njim lahko udobno počivajo;

•	 - hoje v strmino ne začenjamo z neprimerno naglico in z raz-
kazovanjem svojih morebitnih večjih sposobnosti; hodimo 
zmerno, tako da je hoja prilagojena tempu, ki je ustrezen za 
vse udeležence. Nesprejemljivo je, če drvimo, sami počivamo, 
ko pridejo drugi za nami, pa spet odhitimo in ne privoščimo 
počitka drugim, ki so ga prav tako potrebni, če ne še bolj;

•	 - v vseh takih primerih vedno obvelja načelo solidarnosti.
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VIII. VODNIKI PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
Najpomembnejši cilj vodnika Planinske zveze Slovenije (v nadaljnjem 
besedilu: vodnik PZS) je varnost vodenih. Pri tem deluje v skladu s tem 
kodeksom, pravilniki o vodništvu in drugimi akti Planinske zveze Slovenije.
Vodnik PZS dosledno spoštuje osebno nedotakljivost in dostojanstvo po-
sameznika in posega vanju samo v skrajnih primerih, ko gre za preživetje.
Vodnik PZS mora s svojimi ravnanji in dejanji dajati zgled tako vodenim kot 
ostalim planincem, poseben poudarek pa mora pri tem nameniti mladim. 
Njegov odnos do vodenih je spoštljiv, predvsem pa je njegov cilj varnost 
vodenih. S svojim vodenjem naj usposablja, vzgaja in izobražuje, pri čemer 
pa naj svoje besede podkrepi tudi z lastnimi dejanji. Če razmere dopuščajo, 
naj svoje znanje z nasveti prenaša tudi na ostale obiskovalce gora.
Vodniki PZS so prostovoljci in svojo usposobljenost izkazujejo z 
znanjem in izkušnjami, navzven pa tudi z značko in izkaznico vodnika 
PZS. Med pripravo ture, izvedbo in po njej si solidarno pomagajo in 
so enakopravni, njihovo delo pa usmerja vodja ture. V zahtevnejših 
situacijah se ravnajo po odločitvi najbolj izkušenega med njimi. V 
takih situacijah upoštevajo tudi pomoč, planinsko usposobljenih 
strokovnih kadrov, ki so prisotni na turi kot udeleženci.
Vodnik PZS je dolžan biti mentor pripravniku za vodnika PZS, če se 
čuti sposobnega opravljati mentorstvo. Skupaj s pripravnikom sta 
odgovorna, da je pripravništvo resnično in kakovostno opravljeno, 
mentor pa mora prenesti na pripravnika čim več znanja in izkušenj.

IX. PLANINSKE KOČE
Planinske koče (domovi, koče, zavetišča in bivaki) so namenjene zavetju, 
počitku, prehranjevanju in planinskemu usposabljanju. Želje in potrebe 
planincev so dokaj različne in koče – tudi najbolj udobne – niso opre-
mljene in oskrbovane tako, da bi v njih lahko ustregli vsem zahtevam.
Pri uporabi storitev planinske koče ravnajmo tako, da bomo porabili 
čim manj energije in vode ter povzročili čim manj hrupa in odpadkov. 
V koči bodimo obzirni do osebja in obiskovalcev in spoštujmo hišni 
red. V njej upravičeno pričakujemo domačnost, skromno zavetje in 
postrežbo, informacije o stanju poti in vremenski napovedi in po-
sredovanje obvestila v primeru nesreče. Prehranjujmo se v planinski 
koči, s seboj prineseno hrano omejimo na najmanjšo možno mero. 
S tem zmanjšamo težo nahrbtnika, z ustvarjenim prihodkom pa 
omogočamo vzdrževanje planinske koče.
Planinci se ravnajo po pravnih aktih, ki urejajo dejavnost planinskih 
koč, so skromni, obzirni do drugih gostov in strežnega osebja, upo-
števajo pravila o tovarištvu in solidarnosti, ki veljajo tudi v planinskih 
kočah. V njih naj vlada vzdušje pristne planinske domačnosti in topline.
Da vzpostavimo tako vzdušje, je posebej pomembno, da upoštevamo 
potrebe in želje drugih; velja pa tudi pravilo, da s svojimi željami in 
navadami ne povzročamo neugodnega razpoloženja drugim.
Planinske koče, ki jim je Planinska zveza Slovenije dodelila status planin-
ske koče, morajo upoštevati in izvajati hišni red in obratovalne določbe.

Za harmonično vzdušje je priporočljivo upoštevati naslednja pravila:
•	 v gneči se ne prerivamo in ne terjamo privilegijev; tudi v planinski 

koči imajo prednost bolni, otroci in ženske;
•	 hrup moti tistega, ki si želi miru, in teh je v gorah največ, zato v 

planinskih kočah ne bodimo hrupni, ne kričimo, ne razgrajajmo, 
ne razbijajmo inventarja;

•	 petje in glasba naj bosta umirjena in prilagojena splošnemu 
vzdušju v bivališču;

•	 uživanja alkoholnih pijač ne priporočamo, v vsakem primeru 
pa mora biti zmerno;

•	 veselo razpoloženje je zaželeno, vendar to ne pomeni veseljačenja, 
ki bi motilo ostale planince v koči;

•	 pomembno je spoštovanje nočnega miru, popolna tišina naj vlada 
v času, ki je določen v hišnem redu;

•	 samo ob izjemnih priložnostih in s soglasjem večine se planinsko 
razpoloženje lahko podaljša v čas, ki je določen za počitek.

X. PLANINSKO PREMOŽENJE
Planinske organizacije razpolagajo in upravljajo s premoženjem, ki ga 
sestavljajo planinske poti, koče, zemljišča, umetne plezalne stene ter opre-
mljena naravna plezališča. Del tega premoženja so tudi znanje, izkušnje in 
rezultati opravljenega (prostovoljnega) dela, katerega vir so posamezniki 
in posameznice, člani planinskih organizacij. Ustvarjeno premoženje je 
plod preteklega vlaganja, odrekanja, naprezanja, ustvarjalnosti in idej. 
Spoštovanje tega je obet za uspešno prihodnost. Planinsko premoženje 
upravljajmo in varujemo kot najboljši gospodarji; to še posebno velja za 
premišljene in načrtovane posege v občutljiv gorski prostor.

XI. ODNOS DO PLANINSKE ORGANIZACIJE
1. Planinska organizacija (Planinska zveza Slovenije in društva, ki so 

včlanjena v planinsko zvezo) je ugledna množična organizacija, ki 
jo vodijo požrtvovalni organizatorji in nesebični planinci. Dolžnost 
članov planinskega društva je, da v planinski organizaciji po svojih 
močeh tudi aktivno sodelujejo. Njen ugled ohranjajo tako, da tudi 
sami spoštujejo pozitivne planinske navade in z zgledom vplivajo na 
ostale planince. Planinska organizacija jim omogoča stalno učenje iz 
izkušenj in dela, vključevanje vseh v nenehno izboljševanje svojega 
dela in v vse procese za doseganje poslanstva planinske organizacije.

2. Dolžnost planincev je, da zavestno in aktivno izpolnjujejo članske obve-
znosti, pravica pa, da uživajo članske ugodnosti, ki so v skladu s Statutom 
Planinske zveze Slovenije in z načeli tega Častnega kodeksa. Planinec 
po svojih močeh ohranja in varuje pred škodo planinsko premoženje.

XII. ČLANI PLANINSKIH ORGANOV
1. Funkcija v organih planinske organizacije je častna, temelji na 

zaupanju, prostovoljnosti in čutu za odgovornost.
2. Dolžnost planinskega funkcionarja je, da se ravna po Častnem 

kodeksu in s svojim zgledom vpliva tudi na druge.
3. Naloge opravlja skrbno, po svojih močeh in znanju v prid članstva, 

organizacije in v skladu s splošnimi interesi planinstva. Skrbeti 
mora za planinsko premoženje ter za varčno in koristno trošenje 
sredstev planinske organizacije. Nevestno ravnanje v tem pogledu 
pomeni hujšo kršitev pravil.

4. Funkcionarjev odnos do planincev je tovariški. Avtoritete mu 
ne zagotavlja položaj, ustvarja si jo z delom in z obnašanjem. 
Zato tudi ne zahteva posebnih privilegijev, zaveda se le večje 
odgovornosti in dolžnosti.

5. Med planinskimi funkcionarji vladajo sloga, sodelovanje, disci-
plina in čut skupne odgovornosti.

6. Nasprotovanja, zavist in druge človeške slabosti ne sodijo v planin-
sko delovno vzdušje. Soglasje, sporazum, dogovarjanje in delitev 
dela – vse to predstavlja osnovo delovnim načelom, ki so skupna 
pri opravljanju sprejetih nalog.

XIII. ČASTNA PRIZNANJA
Za uspešno delo in dolgoletno aktivnost v dobrobit planinstva pode-
ljuje Planinska zveza Slovenije organizacijam in posameznikom tudi 
različna priznanja. Častne znake nosimo ob slovesnih priložnostih in 
planinskih prireditvah na levi strani prsi, nikakor pa ne na pokrivalu.

XIV. NESPORAZUMI
Planinstvo je lahko način življenja. Prizadevamo si dosegati cilje in 
opravljati poslanstvo planinske organizacije. Za planinstvo veljajo 
splošna etična merila, ki pa so v gorah še bolj izbrušena in opazna. 
Stremimo za najboljšo prakso in se nikoli ne nehamo učiti. Vsakdo 
izmed nas je dolžan opozoriti na neetično dejanje katerega koli obi-
skovalca gora. Varujemo zasebnost članstva glede osebnih podatkov.
Nesporazume v planinski organizaciji rešujemo v odkritem in enako-
pravnem dialogu v njih samih. Kadar moramo izbirati med interesi 
organizacije in osnovnimi načeli etike, dajemo prednost etičnim 
načelom in varstvu gorske narave.
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Seje Upravnega odbora PZS
1. seja UO PZS, k 4. točki

Z A P I S N I K
20. seje Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije, ki je bila v 
četrtek, 6. marca 2014, ob 16.30, v Poslovni oazi v 7. nadstropju 
Gospodarske zbornice Slovenije, Dimičeva 13, v Ljubljani.

Prisotni so bili:
Predsednik PZS: Bojan Rotovnik.
Podpredsedniki PZS: Slavica Tovšak, Miro Eržen in Tone Jesen-
ko.
Voljeni člani UO PZS: Danilo Škerbinek.
Predsedniki MDO PD: Bojan Gorjup (namestnik predsednika 
MDO PD Zasavja), Drago Horjak (MDO PD Koroške), France Be-
nedik (MDO PD Gorenjske), Gregor Rupnik (MDO PD Posočja), 
Jurček Nowakk (MDO PD Kamniško Bistriškega območja), Man-
ja Rajh (Savinjski MDO PD), Alenka Zega (namestnica predsed-
nice MDO PD Ljubljane), Miro Mlinar (MDO PD Notranjske), 
Marko Vidmar (MDO Primorsko – Notranjskih PD), Rudolf E. 
Skobe (MDO PD Dolenjske in Bele krajine) in Anton Purg (MDO 
PD Podravja)
Načelniki (oz. namestniki) komisij PZS z zborom dejavnosti: 
Aleš Pirc (Komisija za športno plezanje), Irena Mrak (Komisija 
za varstvo gorske narave), Katarina Filipčič (namestnica načelnika 
Vodniške komisije), Katja Maček (namestnica načelnika Mladin-
ske komisije) in Jasna Pečjak (namestnica Komisije za alpinizem).
Vodje odborov: Jože Melanšek (Odbor za priznanja in vodja Ko-
misije za pripravo volitev PZS 2014), Milena Brešan (Odbor za 
članstvo).
Nadzorni odbor: Andrej Brvar (Nadzorni odbor PZS).
Strokovna služba: Matej Planko (generalni sekretar PZS), Urša 
Mali (strokovna sodelavka PZS v računovodstvu), Damjan Omer-
zu (strokovni sodelavec PZS) in Zdenka Mihelič (predstavnica 
PZS za odnose z javnostmi).
Opravičeno odsotni:
Uroš Vidovič (voljeni član UO PZS), Mirko Tovšak (voljeni član 
UO PZS), Marinka Koželj Stepic (MDO PD Ljubljane), Borut 
Vukovič (MDO PD Zasavja), Franc Gričar (Vodniška komisija), 
Miha Habjan (Komisija za alpinizem), Matej Ogorevc (Mladinska 
komisija), Igor Mlakar (Komisija za planinske poti) in Jože Rovan 
(Komisija za turno kolesarstvo).
 
Skladno s poslovnikom je predsednik PZS Bojan Rotovnik pred-
stavil seznam vabljenih na sejo in povedal, kdo je svojo udeležbo 
opravičil.
Prisotnih je bilo 21 od 26 članov UO PZS, tako da je bila sklepč-
nost 80,77 %.

Predlog dnevnega reda:
1. Pregled zapisnika 19. seje upravnega odbora – 16. 1. 2014 

(Matej Planko)
2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO 

PZS (Matej Planko)
3. Poročilo o članstvu v letu 2013 (Milena Brešan)
4. Finančno poslovanje PZS 

a. Vsebinsko in finančno poročilo 2013 (Matej Planko in 
Urša Mali)

b. Podrobni finančni načrt PZS za leto 2014 (Matej Planko, 
Urša Mali in Bojan Rotovnik)

c. Okvirni finančni in vsebinski načrt 2015 (Bojan Rotovnik 
in Matej Planko)

d. Soglasje k delitvi sredstev Planinskega sklada (Matej Plan-
ko in predstavniki predlagateljev)

5. Skupščinsko gradivo
a. Častni kodeks slovenskih planincev – poročilo delovne 

skupine (Slavica Tovšak)
b. Programska vodila – poročilo delovne skupine (Miro Er-

žen)
c. Poročilo o prenosu nepremičnin na PD po sklepu skupšči-

ne iz leta 1999 (Bojan Rotovnik in Matej Planko)
d. Predlog delovnega predsednika skupščine (Bojan Rotov-

nik)
e. Poročilo komisije za pripravo volitev PZS 2014 (Jože Me-

lanšek)
6. Soglasje k Pravilniku KVGN in Pravilniku vodnikov 

PZS ter soglasje k vodstvu KVGN (Irena Mrak in France 
Gričar)

7. Tematike MDO PD (Rudolf Skobe in Marinka Koželj Stepic)
a. sprememba območja MDO PD Ljubljane in MDO PD 

Dolenjske in Bele Krajine (občina Kočevje)
b. potrditev pravilnikov MDO PD.

8. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora 
(Bojan Rotovnik, Matej Planko). 

9. Razno

Predsednik PZS: Pove, da je potrebno sejo UO PZS končati do 
21:00, zaradi časovne omejitve najema dvorane.
Manja Rajh: Predlaga, da se glede na časovno omejitev dnevni red 
spremeni tako, da se 6. in 7. točka prestavijo na konec.

PREDLOG SKLEPA: Upravni odbor potrjuje dnevni red,s spre-
membo, da se sedanja 8. točka prestavi pred sedanjo 6. točko 
dnevnega reda.
Za je glasovalo 9 od 20 članov. Sklep ni bil sprejet.

SKLEP 1/6-3-2014: Upravni odbor potrjuje z vabilom za sejo 
predlagani dnevni red.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Predsednik PZS je pozval člane UO PZS, da se prijavijo za razpra-
vo pod točko 8. (Vprašanja in pobude članic in članov upravnega 
odbora) in pod točko 9. (Razno). 

Že pred sejo so se prijavili:
- Pobudo Manje Rajh: Pripombe, vprašanja in predlogi k toč-

kam 20. seje UO PZS
- Dopis Manje Rajh: Neprimerna pisna komunikacija Vodje 

odbora za priznanja PZS
- Dopis Jurčka Nowakka: Vodenje prostovoljnih ur in pošiljan-

je gradiv UO PZS
- Dopis Marka Vidmarja: Vključitev športnega društva Proteus 

v PZS

Na seji ni bilo dodatnih predlogov za obravnavo pod točko 8. 
Predlogov ni bilo niti pod točko 9.
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Ad. 1. Pregled zapisnika 19. seje upravnega odbora – 16. 1. 2014
Generalni sekretar PZS je povedal, da so pripombe na zapisnik 
v pisni obliki podali Gregor Rupnik, Danilo Škerbinek, Jurček 
Nowakk in Aleš Pirc, ki so že upoštevane v zapisniku, ki je gradivo 
za to sejo.
Doda, da je potrebno zapisnik korigirati v 6. točki, kjer je nave-
deno, da se v pravilnikih MDO PD opredeli društva, ki delujejo v 
MDO PD, kar se zamenja z občinami na območju katerih deluje 
MDO PD. Sklepi 19. seje UO PZS so realizirani. 
Drago Horjak: Vpraša o realizaciji sklepa št. 16.
Generalni sekretar PZS: pove, da bo v nadaljevanju seje pojasnila 
predstavil načelnik KŠP PZS Aleš Pirc.

SKLEP 2/6-3-2014: Upravni odbor PZS potrjuje zapisnik 19. 
seje upravnega odbora, ki je bila 16. 1. 2014, s korekcijskem po-
pravkom besedila 6. točke.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Predsednik PZS: Pojasni dodatno gradivo za člane UO PZS, ki se 
predloži na seji in sicer gradivo MK PZS o delitvi sredstev planin-
skega sklada, ki je bilo sicer prejeto že na prejšnji seji. Predloženo 
je bilo tudi poročilo neodvisnega revizorja, ki je bilo prejeto šele 
na dan seje. Prav tako se prilaga poročilo častnega sodišča in pisno 
pojasnilo o sprejemu Športnega društva Proteus v članstvo PZS. V 
pregled članom daje tudi preglednico prostovoljskega dela članov 
UO PZS v letu 2013 .

Ad.2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO 
PZS
Generalni sekretar PZS: 
- Izvedli smo posvete z aktualnimi temami za vodstva planin-

skih društev; v Mariboru, v Trzinu, v Laškem in v Postojni. 
- Izvedli smo tri delavnice za aplikacijo Naveza; v Mojstrani, v 

Zrečah in v Brežicah. 
- Sodelovali smo na sejmu Alpe Adria, k sodelovanju smo po-

vabili še GRZS, ZGVS, Cipro Slovenijo in GDL. 
- Izvedli smo 3. konferenco planinskega gospodarstva. 
- Podelili smo 5 certifikatov Okolju prijazna planinska koča in 

12 Družinam prijazna planinska koča. 
- Izdali smo prvi letak s planinskimi kočami v Julijskih Alpah, 

nadaljevali bomo z letaki za druga pomembna planinska ob-
močja. 

- Aktivno smo sodelovali pri zbiranju pripomb na osnutek Za-
kona o ohranjanju narave.

- V Planinski založbi PZS smo izdali knjigo Živeti z gorami.
- Podprli smo izvedbo že 8. mednarodnega festivala gorniškega 

filma Domžale (IMFFD).
- V okviru festivala IMFFD je potekal tudi Alpinistično-plezal-

ni večer, podelitev priznanj najboljših športnim plezalcem in 
alpinistom za leto 2013. 

- Komisija za varstvo gorske narave je izvedla Zbor Komisije za 
varstvo gorske narave PZS.

- Mladinska komisija je izvedla Nočni eksponent 2014.
- Izvrsten uspeh je dosegel Janeza Svoljšaka (AO PD Kranj) 

na drugem mladinskem svetovnem prvenstvu v lednem ple-
zanju UIAA v kategoriji do 21 let, ko je  premagal vso kon-
kurenco in prepričljivo zmagal ter postal mladinski svetovni 
prvak.

- Aktivno smo obveščali obiskovalce planinskih poti o stanju 
na njih ob veliki naravni ujmi v začetku februarja. Za en teden 
smo zaprli vse planinske poti za uporabo, sedaj so zaprte samo 
še tiste za katere so se odločili skrbniki. 

- Markacisti PZS so sodelovali pri intervencijskem odpravljan-
ju posledic naravne ujme na širšem območju Kamnika. 

- V času med obema sejama UO PZS so tekmovalni turni smu-
čarji tekmovali na mednarodnih tekmah in za pokal Slovenije. 

- KŠP je izvedla licenčni seminar za trenerje, inštruktorje in va-
ditelje športnega plezanja. 

- Mija Stegu zapušča PZS, sedaj koristi dopust in višek ur. 

Ad. 3. Poročilo o članstvu v letu 2013
Milena Brešan: V letu 2014 je bilo v PZS včlanjenih 284 društev in 
55.159 posameznikov, kar znaša 4,1 % manj kot v letu 2012. Član-
stvo je padlo v vseh MDO PD-jih, razen v Koroškem. Članarino je 
poravnalo 256 društev, 9 društev je novih in še niso bili vključeni 
v sistem članarine, 9 je društev GRS, 4 društva pa znamkic ni pre-
vzelo.
Naraslo je število A in A+ in sicer za 10%, kar nakazuje na pra-
vilnost odločitve uvedbe nove kategorije. Padec okoli 5 % je pri 
kategorija B, S+Š in P+O. Članstvo B1 pa je zraslo, kar izhaja iz 
staranja prebivalstva. Družinsko članarino je vplačalo približno 
9800 članov.
Glede na padec S+Š članarine, ki je zelo zaskrbljujoča, je Odbor 
za članstvo poznal Mladinsko komisijo, Komisijo za alpinizem in 
Komisijo za športno plezanje pozval k podaji predlogov za pove-
čanje članstva v tej kategoriji. Žal Odbor za članstvo ni prejel no-
benih predlogov. To ostaja pomemben cilj za prihajajoči mandat. 
Pozove predsednike MDO PD, da v sodelovanju z društvi predla-
gajo predloge za povišanje članstva.
Preko PZS se je v članstvo vključil 301 član, preko spleta samo 123. 
Uporaba Naveze med društvi se povečuje, vendar počasi. Končni 
obračun članarine za 2013 je preko spleta oddalo samo 106 čla-
nov. Ta društva so imela tudi popolno evidenco članstva v Navezi. 
Vseh članov v 2013 je bilo v Navezi 43.079, kar predstavlja 78% 
vsega članstva.
Na področju zavarovanja članov se je povečalo število zavaroval-
nih zahtevkov in sicer iz 21 v letu 2012, na 33 v letu 2013. En zah-
tevek se je glasil na povrnitev stroškov reševanja, 27 za invalidnost 
in 5 za smrt. Največkrat je razlog za nesrečo zdrs ali padec. Potreb-
ne bi bilo izvajati dodatne preventivne aktivnosti.
Ker 4 društva ne izkazujejo članstva, kar je eden izmed pogojev 
za članstvo v PZS, Odbor za članstvo predlaga izbris ŠPD Levita-
cija, Plezalno društvo Krimper, ŠD Triumf in PD Špik iz članstva 
v PZS.
Jurček Nowakk: Ali ima Odbor za članstvo ali predsedstvo PZS 
kakšno strategijo proti pogovorom na e-pošti in forumih, da se 
spodbuja članstvo v avstrijski planinski zvezo?
Danilo Škerbinek: Članstvo je osnova za naše delo. Zaradi ob-
dobja recesija je padec članstva pričakovan, čeprav je nekaj druš-
tev članstvo povečalo. Sklepa, da je članstvo odvisno od tega kaj 
društvo članom nudi. Predlaga predsedstvu PZS, da se organizira 
poseben sestanek, kjer se z analizo najdejo rešitve. Glede na to, da 
B1 člani predstavljajo približno 10 % članstva, predlaga priročnik 
za delo s starejšimi društvi. Strinja se z Mileno Brešan, da vzgoja 
in usposabljanje bistveno. Presenečen je, da je na podlagi ankete 
samo 44 društev organiziralo planinsko šolo. 70% nesreč izhaja iz 
zdrsov in padcev. Kje je razlog? Napačna oprema? Potrebno bi bilo 
najti odgovor. Glede na pogovore z člani je mnenja, da članarina 
ni previsoka, je pa potrebno delati na ugodnostih in predvsem na 
programu. 
Grega Rupnik: Ugotavlja, da je največji padec članstva v MDO 
PD Posočja, razlog vidi v tem, da 3 društva niso pobirala članarine 
v vrtcih in šolah. Ni prejel pripomb na višino članarine. Opaža pa, 
da lahko društva, ki so aktiva, tudi dvignejo članstvo.
Aleš Pirc: KŠP se zaveza problema članstva. Zaradi menjave 
mandata niso prejeli dopisa Odbora za članstvo. So pa v tem 
kontekstu začeli z aktivnostmi, da se vzhodna in zahodna liga v 
športnem plezanju vključita pod okrilje PZS. S tem pričakuje od 
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500 do 600 novi registriranih mladih plezalcev. Problem je tudi 
v tem, da društva v plezalnih šolah obiskovalcev ne vključujejo 
v članstvo. Želi si čimprejšnjo vzpostavitev članske evidence v 
Navezi, ki bo omogočila ažuren pregled na članstvom tekmovalcev. 
Marko Vidmar: Sprašuje ali je znan razlog zakaj se toliko druš-
tev še ni vključilo v Navezo. Predlaga, da se MDO PD obvesti o 
društvih, ki niso v Navezi. Glede članstva mladih je mnenja, da 
višini članarine ni problem, velja pa narediti analizo glede članstva 
mladih.
Miro Mlinar: Na MDO PD so obravnavali statistiko članstva. 
Ugotovili so, da je velik upad na srednjih šolah in na univerzah. 
Vidi pomembnost v vključevanju v osnovno šole in pridobitvi več 
prostora v splošno informativnih sredstvih.
Milena Brešan: Odbor ni razpravljal o ponudbah tujih zavaro-
valnic in zvez, uradno tudi ni bilo prejete pobude. Možno je, da 
je včlanjevanje v tuje zveze razlog za padec pri S+Š članstvu, pri 
ostalih kategorija pa je razlog verjetno drugje.
Strinja se s posebnim sestankom za temo članstva, ki ga je pred-
lagal Danilo Škerbinek, prav tako podpira pripravo priročnika za 
delo s starejšimi. Zaznava pa, da je pri starejših ključno druženje, 
interes za druge aktivnosti ni tako izrazit. Prav tako se strinja z 
ugotovitvijo Gregorja Rupnika, da je število članstva odvisno od 
aktivnih posameznikov in da lahko prenehanje aktivnosti ene 
mentorice na osnovni šoli pomeni velik padec članstva.
Podpira prizadevanja KŠP za vključevanje dodatnih mladih ple-
zalcev.
Glede Naveze opaža, da imajo nekatera društva odklonilen odnos 
do informatizacije. Podpira oseben pristop do teh društev.
Strinja se z večjo promocijo, prepoznavnostjo in pojavnostjo pla-
ninstva v splošnih medijih.
Predsednik PZS: Pove, da pripravlja se spletna anketa za člane in 
nečlane, kjer se ugotovi njihove želje in interese. Podpira predlog, 
da strokovne služba obvesti predsednike MDO PD o tem katera 
društva na njihovem območju ne uporabljajo Naveze, zato bo st-
rokovna služba v roku tedna dni po seji predsednikom MDO PD 
poslala ustrezne sezname.
Generalni sekretar PZS: Vključenost društev v Navezo se po-
večuje, tudi s strani društev, ki so na začetku temu nasprotovala. 
Pomoč MDO PD pri prepričevanju društev za vključitev pa je vse-
kakor zaželena.
Predsednik PZS: Prosi predsednike MDO PD, da na prihajajočih 
sejah MDO PD pozovejo še preostala društva k vključitvi v Na-
vezo, da lahko v letu 2014 zaključimo projekt uvajanja centralne 
evidence članstva.
Glede izbrisa društev iz članstva, ki ga predlaga Odbor za član-
stvo predsednik pove, da je Savinjski MDO PD že podal soglasje k 
izbrisu. MDO PD Ljubljane pa bo mnenje podal na seji.
Alenka Zega: MDO PD Ljubljane se strinja z izbrisom vseh treh 
predlaganih društev z njihovega območja.
Aleš Pirc: Vpraša ali so se društva pozvala k izpolnitvi obveznosti
Generalni sekretar PZS: Pove, da jih je Strokovna služba PZS v 
lanskem letu večkrat pozvala k nakupu članskih znamkic, vendar 
s strani navedenih društev ni bilo odgovora.

SKLEP 3/ 6-3-2014: Upravni odbor PZS na predlog Odbora 
za članstvo in s soglasjem obeh pristojnih MDO PD, izbriše iz 
seznama članov PZS naslednje društva: ŠPD Levitacija iz Savinj-
skega MDO, Plezalno društvo Krimper, ŠD Triumf in PD Špik iz 
MDO Ljubljana, ker jim v skladu s točko c prvega odstavka 21. 
člena Statuta PZS zaradi neaktivnosti članstvo v PZS preneha.
Sklep je soglasno sprejet.

Ad. 4. Finančno poslovanje PZS 
a. Vsebinsko in finančno poročilo 2013

Generalni sekretar PZS: Gradivo je bilo poslano s sklicem seje. 
V času od sklica do seje je delo zaključila tudi zunanja revizija. 
Predlagala je nekaj manjših tehničnih popravkov. Končno finanč-
no stanje je boljše, kot je bilo s rebalansom v letu 2013 načrtovan.
Urša Mali: Planinske zveza Slovenije vodi svoje poslovne knjige 
po dvostavnem knjigovodstvu po računovodskem standardu za 
društva. Pridobitno dejavnost vodimo ločeno na prihodkovni 
strani. V Letu 2013 je bilo za odstotno točko več pridobitne de-
javnosti. Stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev na dan 31. 
12. 2013 je glede na prejšnje leto zmanjšano za 167.000 €, vredn-
sot neopredmetenih in opredmetenih sredstev se je zmanjšalo za 
6 %, vrednot zalog za 30% in denarna sredstva za 19%. Povečale 
pa so se kratkoročne časovne razmejitve in sicer za 32 %. Vred-
nost zalog je bila popisana na dan 31. 12. 2013. Popisna komisije 
niso ugotovile večjih odstopanj, smo pa že med letom pripravili 
slabitev tistih edicij, za katere je komisija ugotovila, da je njihova 
knjigovodska vrednost večja od tržne. Skupna vrednost slabitve 
teh zalog je bila 100.000€. Pri obveznostih do virov sredstev seje za 
4 % zmanjšal društveni sklad in sicer zaradi ugotovitve presežka 
odhodkov nad prihodki za 2013. Zmanjšale so se rezervacije in 
dolgoročne časovne razmejitve za 20 %, glavni razlog je slabitev 
zalog in črpanja za amortizacijo. Zmanjšale so se kratkoročne ča-
sovne razmejitve, povečale so se kratkoročne poslovne obveznosti. 
Izkaz uspeha brez internih knjižb za 2013 kaže 6% zmanjšanje 
prihodkov in 5 % zmanjšanje odhodkov glede na leto 2012. Za-
beležen je bil presežek odhodkov nad prihodki v višini 11.645 €. 
Za toliko se je tudi zmanjšal društveni sklad. Prihodki iz prora-
čuna so se zmanjšala, povečala so se sredstva ESS, ker smo čr-
pali sredstva konzorcijskega partnerja in sredstva za mladino, ker 
smo bili uspešni na razpisu Zavoda Movit za organizacijo tabora 
Mladi v akciji. Skupni prihodki od članarine so se glede na leto 
2012 zmanjšali za 3 %. Prihodki od prodaje blaga, storitev in pro-
izvodov za 2 %. Pri drugih prihodkih od dejavnost je viden 5 % 
porast, ki izvira iz delnega pokritja stroškov za organizacijo tekme 
v športnem plezanju na Logu s strani soorganizatorja. Finančni 
prihodki so zaradi pomanjkanja likvidnih sredstev dosegli le 21 
% finančnih prihodkov leta 2012. Dejanska vrednost prodanega 
lesa, ki je bila načrtovana v rebalansu je bila za 46 % višja od načr-
tovane. Stroški porabljenega materiala in trgovskega blaga so bili 
za 16% višji kot v letu 2012. Ta porast je zaradi večjega nakupa 
opreme za obnovo plezališč in zaradi večje porabe hrane v PUS 
Bavšica. Stroški storitev so se zmanjšali za 12%. Stroški dela so se 
povečali za 3%. Dotacije drugim pravnim osebam so se zmanjšale 
za 23 %. Porasel je strošek amortizacije in drugih odhodkov, kar je 
posledica spremenjenih pravil mednarodne organizacije za šport-
no plezanje. 
Poročila so bila pregledana s strani revizorja, njegovo poročilo je 
predloženo.
Predsednik PZS: Pred sejo smo k tej točki dnevnega reda preje-
li vprašanje članice UO PZS Manje Rajh, na katere je strokovna 
služna že pripravila odgovore. Predlaga, da se v razpravi posveti 
odgovorom, kjer želi dodatna pojasnila.
Generalni sekretar PZS: Vsebinsko poročilo je bilo sprejeto v 
gradivu: poročilo komisij, poročila MDO PD, poročilo odborov. 
Predsednik PZS: Vsa poročila bodo objavljena na spletni strani. 
Če bo društvo želelo gradivo v papirnati obliki, mu bo posredova-
no. V zadnjih treh letih, ko obstaja takšna praksa, tega sicer ni za-
htevalo nobeno društvo. Do same skupščine bo izdan tudi Letopis 
PZS  2013 v tiskani obliki.
Danilo Škerbinek: Glede na recesijo je razumljivo, da se prihodki 
zmanjšujejo. To nas silil v pristope, ki nam omogočajo realizacijo 
zastavljenega programa. Podaja dve pobudi, na področju planin-
skih poti pota in planinskega gospodarstva. Akcijo zbiranje sred-
stev za planinske poti preko plačljivih SMS-ov, ki se promovira na 
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način, da je uporabnikom poti predstavljen doprinos prostovolj-
cev k urejenosti poti. Poda primer avstrijske planinske zveze, kjer 
so preko interneta in telefona iskali podporo ljudi. S tem so zbrali 
130.000 podpornikov. S temi glasovi so  na pogovoru s predsed-
nikom države dogovorili večletni program financiranja. Predlaga 
podoben pristop tudi v Sloveniji.
Manja Rajh: Najprej pohvali Strokovno službo in vodstvo PZS 
za pripravo odgovor na postavljena vprašanja. Ponavlja zahtevo, 
da se gradivo pošilja v Word obliki. Ima dodatno vprašanje glede 
postavke nezgodnega zavarovanja zaposlenih. Poda mnenje, da 
so prihodki založbe glede na zunanjo sodelavko na tem področju 
prenizki. Manjka ločen podatek o prihodkih Planinske založbe na 
sedežu PZS in o prihodkih od prodaje drugje.
Izpostavi, da ima pet komisij negativno finančno stanje v letu 2013. 
Zakaj se ni ukrepalo že med letom, da bi se to omejilo? Vsebinsko 
poročilo je v primerni obliki. Ne more pa se strinjati s finančnim 
poročilom zaradi negativnega stanja petih komisij. 
Miro Mlinar: Razume, da zmanjšanje članov pomeni tudi zman-
jšanja prihodkov iz članarine. Glede na zvišanje bruto odhodkov 
za plače zaposlenih pa sprašuje ali je zadosti angažiranja pri prido-
bivanju sredstev iz Fundacije za šport za aktivnosti?
Zanima ga postavka storitev. Kaj konkretno predstavljajo avtorske 
pogodbe in druge pogodbe? Ali kdo izmed prostovoljcev v uprav-
nem odboru prejema avtorske honorarje za pripravo gradiv in do-
kumentov, ki jih je bilo potrebno pripraviti.
Postavlja vprašanje zakaj se je pripravila študija izvedljivosti sa-
mostojnega delovanja Slovenskega planinskega muzeja?
Drago Horjak: Strokovna služba je finančno poročilo ustrezno 
pripravila. Za vsebino pa odgovarja predsednik, predsedstvo PZS 
in upravni odbor PZS. Sprašuje kaj smo vsi skupaj naredili, da bi 
preprečili nastanek negativnega stanja. Moti ga, da se izguba pri-
pisuje izgubo praznovanju 120 letnice PZS. Motijo ga izgube ko-
misij. Pričakoval je poročila komisij zakaj je do negativnega stanja 
prišlo. Izpostavil je velik delež avtorskih honorarjev.  Želi, da bi 
upravni odbor PZS že med letom preveril finančno stanje.
Predsednik PZS: Poudari, da je bilo negativno stanje zavestno 
načrtovano pri sprejemu rebalansa proračuna PZS za leto 2013 
junija 2013, kjer je bilo na seji UO PZS dogovorjeno in potrjeno, 
da se večina sredstev za praznovanje 120 letnice planinske orga-
nizacije črpajo iz rezerv oz. ostankov prihodkov iz preteklih let. 
Po pojasnilih računovodstva ostanka prihodkov preteklih let ni 
možno črpati drugače, kot pa da se beleži izguba iz poslovanja. Za 
praznovanje 120 letnice je bilo predvidenih 25.000 €, zato je bil v 
rebalansu proračuna 2013 predviden primanjkljaj v višini 18.204 
€ in to je tudi potrdil Upravni odbor PZS. Na koncu je zaradi ra-
cionalnega poslovanja končni presežek odhodkov nad prihodki za 
leto 2013 znašal 11.645 €.
Strinja se, da morajo biti vsi porabniki proračuna racionalni. Gle-
de negativnega stanja nekaterih komisij pa poudarja, da se to v 
letu 2013 ni zgodilo prvič in da praktično v vseh letih poslovanja 
PZS nastane minus pri poslovanju nekaterih organov PZS, ki pa 
se potem v naslednjih letih postopno pokrije. Nekateri organi pa 
imajo pozitivno letno bilanco. Z vsemi, ki imajo primanjkljaj, se 
bo preverilo kako je do tega prišlo. Strinja se, da je potrebno stanje 
urediti in podpira predlog sklepa, da naj komisije z negativnim 
stanjem pripravijo program sanacije primanjkljaja. Bistveno je, da 
je skupna bilanca uravnotežena. Poudari, da je treba društvom na 
skupščini in na sejah MDO PD korektno predstaviti zakaj je do 
primanjkljaja prišlo in da to izvira iz odločitve ob sprejemu reba-
lansa proračuna PZS za leto 2013 glede praznovanja 120 letnice 
slovenskega planinstva.
Generalni sekretar PZS: Najprej odgovori na pobudo Danila 
Škerbinka, da je PZS že pred dvema letoma začela s SMS akcijo 
»Markanten vtis«, vključno s promocijo s plakati, spletnimi pa-

sicami v vseh planinskih medijih. K temu so bila povabljena tudi 
društva s promocijo v svojih kočah. Izplen v dveh letih ja samo 
okoli 1.000 evrov, kar niti ni pokrilo stroškov. V kolikor bi izved-
li akcijo, ki bi vključeval širšo promocijo z zakupom medijske-
ga prostora bi ta znašala vsaj 10.000 €. Se bo pa razmislilo ali je 
izvedljiva kakšna podobna akcija v okviru sanacije planinskih poti 
po ujmi.
Glede založbe in trženje odgovarja, da je ta panoga v obdobju 
recesije občutno padla, nekatere založbe pa so že morale zapreti 
vrata. Pri planinski založbi pa je v primerjavi z najboljšimi časi pa-
dec okoli 10%. Gotovo je relativno majhen padec posledica anga-
žiranja za povečanje prodaje. Odprli so se novi prodajni kanali: 13 
novih športnih trgovin, 16 novih knjižnih trgovin, 15 novih drugi 
prodajnih mest (hoteli, TIC, kulturni domovi). Učinke se pričaku-
je dolgoročno. Izdan je bil tudi katalog z vso našo ponudbo.
Glede prijav na razpise odgovarja, da iz poročila izhaja bistven po-
rast podanih prijav na razpise. Tako na standardne razpise (Fun-
dacija za šport, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport), 
kjer so bili pripravljeni novi programi, kot tudi na druge razpise. 
Glede na prve znane rezultate razpisov za 2014 (Fundacija za šport 
D1 in D2), so rezultati boljši kot  smo predvidevali. Pred kratkim 
je bila oddana tudi vloga na razpis Norveškega sklada, skupaj z 
Zavodom za varstvo pri delu.
Glede avtorskih honorarjev poudarja, da noben ožji funkcionar 
PZS ne prejema honorarjev za funkcionarsko delo.
Glede nezgodnega zavarovanje zaposlenih, pove da je zavarovanje 
sklenjeno preko PZS zaradi ugodnejših pogojev, se pa ta sredstva 
povrnejo s strani zaposlenih, ki imajo sklenjeno to zavarovanje.
Urša Mali: Avtorski honorarji so namenjeni za Planinski vestnik, 
fotografije za koledar, največji del pa predstavljajo stroški za pre-
davatelje na usposabljanjih, slednji se v približnem deležu 60 % 
povrnejo iz projekta ESS. V to postavko je vključeno tudi osebno 
dopolnilno delo oskrbnika PUS Bavšica in dve podjemni pogodbi 
za akviziterje koledarjev. 
Drago Horjak: Ne vidi problema v plačah zaposlenih, poudari 
pa, da bi se morali pogovarjati o postavkah v finančnem poročilu, 
ki so večje od 100.000 € in tu varčevati. Postavka povračila pot-
nih stroškov je 180.000 €, kar je veliko in bilo potrebno varčevati. 
Usposabljanja strokovnih kadrov so za društva draga. Ker vse te 
stroške plačujejo društva, to pomeni, da se tržimo navznoter.
Glede mednarodna dejavnost je mnenja, da je bistveno sodelo-
vanje samo s sosednjimi državami. Na področju mednarodnega 
sodelovanja z Italijo in Avstrijo se nameni premalo sredstev. Letos 
bo potekalo 50. Srečanje treh dežel.
Manja Rajh: Ne prevzema kolektivne odgovornosti za finančno 
poslovanje PZS. Glede negativnih stanj komisij, ki se vlečejo iz 
leta v leto mora vodstvo urediti. Osnova za finančni plan je plan 
dela. Če se eno z drugim ne izide, je potrebno krčiti plan dela. 
Odgovornost za poslovanje je na predsedniku PZS, predsedstvu 
PZS, UO PZS pa ima samo minimalno vlogo. Na seji MDO PD 
bo podatke o finančnem poslovanju PZS posredovala objektivno, 
kakšnega menja so društva, pa bo vidno na skupščini PZS.
France Benedik: Glede na izkušnje pove, da imajo tiste planinske 
koče, ki so v direktnem upravljanju društev in so dobro obiskane, 
dovolj velik čisti dohodek, da se lahko ustrezno vzdržujejo in do-
datno investirajo. Tiste koče, ki se dajejo v najem, pa niso dolgo-
ročno finančno vzdržne. Predlaga, da se društvom predlaga, da v 
določenem času prevzamejo koče v direktno upravljanje. Podpira 
finančno poročilo, podpira tudi predlog Manje Rajh, da komisije 
pripravijo rešitve za primanjkljaj.
Miro Eržen: PZS je ena izmed partnerjev v Slovenskem planin-
skem muzeju in glede na dogovor prispeva letno 30.000 € za delo-
vanje. V teh časih, javna sredstva na področju kulture usihajo.  Z 
današnjo organizacijo, SPM dolgoročno ne bo mogel izvajati svo-
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jega poslanstva. Študija je potrebna za argumentiranje in ustrezne 
predstavitve možnih rešitev tako partnerjem v projektu, kot dr-
žavnim ustanovam. 
Danilo Škerbinek: Pove, da so nam vsebinska poročila lahko v 
ponos, ker ponazarjajo ogromno opravljenega dela. Predlaga ure-
ditev poročil po vsebinskih sklopih (usposabljanje, mednarodno 
sodelovanje, planinske poti…).
Glede finančnega primanjkljaja ugotovi, da je največji primanjkl-
jaj pri Planinskem vestniku.
PV se je oddaljil od naloge, za katero je bil ustanovljen. PV mora 
biti tudi zgodovinski vir, kar sedaj ni. Predlaga cenejši papir na 
katerem je tiskan Planinski vestnik in ukinitev vodnika kot pri-
loge. Avtorji se tudi pritožujejo, ker jim ne objavljajo prispevkov. 
Finančna kriza je lahko tudi priložnost za iskanje notranjih rezerv.
Aleš Pirc: Pojasni, da je izguba Komisije za športno plezanje izvira 
iz leta 2012, ko je mladinski selektor prekoračil porabo sredstev 
za približno 30.000 €. V lanskem letu je bila izguba zmanjšana za 
18.000 €, ostalo je še 12.000 €. 
Jurček Nowakk: Predlaga, da se vmesna finančna poročila za 
Upravni odbor PZS pripravljajo še v maju in septembru.
Predsednik PZS: Poudari, da se zaveda odgovornosti zakonitega 
zastopnika za finančno poslovanje in je tudi sam podpisnik vseh 
pogodb. Skupaj z generalnim sekretarjem kot zakonita zastopnika 
tudi prva predlagata potrebne ukrepe za poslovanje, tako je bilo 
lansko leto v juniju predlagano, da se zaradi zmanjšanja sredstev iz 
javnih financ sredstva za praznovanje 120 letnice namenijo iz re-
zerv, kar je potrdil tudi UO PZS. Glede na v razpravi izpostavljeni 
visoki postavki potnih stroškov in avtorskih pogodb, poudari da 
medletna primerjava kaže 30 % zmanjšanje potnih stroškov in 9% 
zmanjšanje izplačanih avtorskih honorarjev. 
Strinja se tudi glede potrebne racionalizacije Planinskega vest-
nika in izpostavi, da bo glede na trend na področju tiskanih 
medijev potrebna korenita razprava o prihodnosti Planinskega 
vestnika.

SKLEP 4/6-3-2014: Vsi organi PZS, ki so v letu 2013 prikazali 
izgubo, v roku enega meseca pripravijo sanacijski načrt za od-
pravo ugotovljene izgube.
Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP 5/6-3-2014: Upravni odbor PZS soglaša s finančnim po-
ročilom PZS za leto 2013 in predlaga skupščini, da ga potrdi.
Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP 6/6-3-2014: Upravni odbor PZS soglaša z vsebino poro-
čil organov PZS za leto 2013 in jih posreduje skupščini v potrdi-
tev. Vsebinska poročila za leto 2013 bodo objavljena na spletni 
strani PZS, PD pa v tiskani obliki dobijo Letopis PZS 2013, kjer 
bodo predstavljeni bistveni poudarki iz poročil za leto 2013.
Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP 7/6-3-2014: Upravni odbor PZS potrjuje predlog skle-
pa za skupščino: Skupščina PZS potrjuje vsebinsko in finančno 
poročilo PZS za leto 2013.
Sklep je bil soglasno sprejet.

b. Podrobni finančni plan 2014
Generalni sekretar PZS: Podrobni finančni načrt za 2014 je pri-
pravljen v skladu z izhodišči, ki so bila sprejeta na 17. seji uprav-
nega odbora PZS in sicer letni program športa minus 5 % sredstva 
FŠO minus 10%, projekt ESS v skladu s finančnim planom projek-
ta, prihodki od članarine minus 5 % in lastna sredstva minus 8%. 
Predlog z ustreznimi obrazložitvami je bil predložen. Odobrena 
sredstva s strani FŠO za D1 in D2 so boljši, kot je predvideno v 

načrtu. Ko bodo znani preostali rezultati ključnih razpisov (pred-
vidoma do konca meseca marca) se bo, če bodo sredstva bistve-
no odstopala od finančnega načrta, se bo do naslednje seje UO 
PZS pripravil rebalans. PZS se prijavlja tudi na dodatne razpise, ki 
bodo v primeru odobritve upoštevani.
Danilo Škerbinek: Sprašuje zakaj manjka postavka za plačilo 
davka na nepremičnine, ki se je uvedel. Prav tako predlaga, da se 
predvidijo zagonska sredstva za programe dela s starejšimi oseba-
mi. Zagonska sredstva za delo s starejšimi. Opazi, da v načrtu ni 
zapisana članarina za IKAR.
France Benedik: V letošnjem letu se pripravlja 50. Srečanja treh 
dežel. Pripravlja se program, dogovorjeno pa je že, da tretjino vseh 
stroškov krije vsaka organizacija. Predlaga, da se v postavki med-
narodnih dejavnosti ali pri skupnih projektih MDO PD zagotovijo 
sredstva. PZS je bila soorganizator večina srečanj, tudi v letu 2012, 
ko je srečanje potekalo v Mojstrani. Takrat je bilo namenjenih 
2000 € sredstev, druga sredstva so bila zagotovljena iz sponzorstev 
in s strani Avstrijcev.
Drago Horjak: Med prihodki predlaga, da se predvidi sredstva 
iz sodelovanja s Slovensko turistično organizacijo. Rezultate na-
šega prostovoljstva namreč STO trži, kar je razvidno iz turističnih 
prospektov. Predlaga podpredsednika PZS Mira Eržena, da se ga 
zadolži za vzpostavitev sodelovanja.
Med stroški je potrebno predvideti sodelovanje s sosednjimi dr-
žavami, ki je več kot odlično. Izpostavi 50. Srečanje treh dežel, ki 
je lahko odlična promocija delovanja Planinske zveze Slovenije in 
slovenskega turizma. 
Izpostavi tudi vse več obveznosti in nalog, ki jih imajo MDO PD. 
Sredstva za delovanje MDO pa se v zadnjih letih manjšajo. 

Miro Mlinar: Zadovoljen je, da se pričakuje večja sredstva FŠO, 
kot je predvideno. Izpostavi, da manjkata finančna načrta za 
KOTG in za samostojne projekte. Zanima ga ali KPP predvideva 
prihodke iz naslova uveljavljanja škode na planinskih poteh iz na-
slova žledoloma. Ali društva prijavijo to škodo na občinski ravni 
ali se bo škoda prijavila na državni ravni s strani PZS.
Zanima ga kaj pomeni postavka druge storitve pod točko 2.19. Pri 
PUS Bavšica sprašuje zakaj je v opisu stroškov navedeno na pre-
dzadnji strani, da se zaradi polne zasedenosti predvidevajo višji 
stroški od najemnin.
Predsednik PZS: Pove, da KOTG preneha z delovanjem s Skup-
ščino 2014, zato to stroškovno mesto ni več vključeno v finančni 
načrt PZS za leto 2014.
Manja Rajh: Izpostavi, da MDO PD s predvidenimi sredstvi ne 
bodo morala realizirati predvidenih načrtov in statutarnih nalog, 
kljub ostanku sredstev iz prejšnjega leta. Savinjski MDO PD je že 
začel varčevati tako, da se občnih zborov udeleži samo predsedni-
ca MDO PD. Udeležuje se tistih občnih zborov, kjer že dve leti ni 
bila, kjer so volitve oz. kje imajo kakšne probleme. Prihranek bodo 
namenili za projekte.
V finančnem načrtu bi morali upoštevati prenesena negativnega 
stanja komisij iz prejšnjega leta.
Jurček Nowakk: Vpraša ali bo PZS sofinancirala škodo nastala 
med žledolomom? To je pričakovanja društev.
Predsednik PZS: Poudari, da so se sredstva MDO PD iz naslo-
va prihodkov od članarin zmanjšujejo za 5%, kolikor se tudi pri-
čakuje zmanjšanje vseh prejetih sredstev iz tega naslova in kar je 
skladno z izhodišči za pripravo finančnega načrta 2014, sprejetimi 
na seji UO PZS septembra 2013. Drugi del, kjer se sredstva MDO 
PD zmanjšujejo pa je prihodek od prijavljenega projekta na FŠO. 
Vsa prejeta sredstva iz tega projekta se v celoti nameni MDO PD. 
Zmanjšanje izvira iz manjše dodelitve sredstev s strani FŠO. Pred-
sedniki MDO PD so bili pozvani k podaji predlogov na prijavljeni 
projekt Srečujmo se na planinskih poteh, ki je namenjen dejav-
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nosti MDO PD, vendar pripomb ali dopolnil žal ni bilo.
Glede Srečanje treh dežel predlaga, da MDO PD Gorenjske pred-
laga, da se iz sklada za skupne projekte MDO PD namenijo sred-
stva za izvedbo srečanja. 
Generalni sekretar PZS: Pove, da so plačila davka na nepremični-
ne opravičene humanitarne organizacije in tako PZS ne bo zaveza-
na k plačilu. Prav tako ne bodo zavezana k plačilu planinska dru-
štva, ki imajo status humanitarne organizacije. Treba je poudariti, 
da se je v fazi sprejemanja zakona PZS močno angažirala za boljši 
položaj planinskih koč. Dosežena je bila 0,5% davčna stopnja, za 
razliko od sprva predvidene 0,75 % . Prav tako se PZS zavzema za 
samostojno šifro planinskih, lovski, taborniških in ribiških domov 
v kvalifikaciji dejanske rabe stavb. Sedaj smo namreč skupaj z mla-
dinskimi hoteli, počitniškimi domovi in hostli. Samostojna šifra 
bo omogočala boljše izhodišče za nadaljnjo zavzemanje oprostitve 
plačila davka na nepremičnine za te domove pri naslednji spre-
meni zakona.
Članarina IKAR je sicer predvidena v finančnem delu, manjka pa 
v opisu, kar se bo popravilo.
Glede sodelovanja s STO pove, da je bilo z STO in Ministrstvo za 
gospodarstvo opravljenih vsaj deset sestankov. Oprijemljivih sred-
stev ni za pričakovati oz. se je pri npr. projektu Alpe Adria trail za 
sodelovanje pričakoval celo finančni vložek s strani PZS. Tudi na 
Ministrstvu za gospodarstvo ni posluha. Ogromno napora je bilo 
potrebno že za umestitev planinskih poti v Zakon o spodbujanju 
razvoja turizma, kot ena izmed možnih infrastruktur, ki se finan-
cirajo iz javnih sredstev. Z STO pa je bilo dogovorjeno, da se iz 
projekta Alpe Adria trail v letu 2014 namenijo sredstva tudi za 
medijske objave v planinskih medijih PZS.
Poda pojasnilo, da interni prihodki in odhodki na celotno poslo-
vanje ne vplivajo. Projekti so predvideni pri načrtih posameznih 
komisij, samostojni projekti, ko je bil npr. GEAE+, pa v letu 2014 
niso predvideni.
Glede odpravljanja posledic ujme na poteh potekajo dogovori z 
Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje, čakamo tudi 
na termin sestanka z direktorjem Zavoda za gozdove na to temo. 
Društva naj prijavljajo škodo v svojih občinah, KPP pa zbira po-
datke tudi centralno.

Urša Mali: Pri PUS Bavšica je napaka, pravilno je, da bodo zaradi 
večje zasedenosti večji prihodki, čeprav bodo posledično tudi višji 
stroškov zaradi več hrane ipd.
V postavki druge storitve 2.19 predvideni stroški gospodarjenja v 
PUS Bavšica, sodelovanje na sejmih in drugi stroki, ki ne spadajo 
pod noben drug konto, kar lahko konkretno sporoči naknadno.
Jurček Nowakk: Je absolutno proti, da se skupna sredstva MDO 
PD zopet namenijo Srečanju treh dežel, kot je bilo že zadnja tri 
leta.
Predsednik PZS: pove, da so bila lansko leto skupna sredstva 
MDO PD enakomerno razdeljena med ve MDO PD.
Poudari zahtevnost sprejemanja finančnih plana v obdobju, ko 
prihodki padajo. Dodatna angažiranje pa se tudi kaže v večjih pri-
čakovanih prihodkih s strani FŠO in Ministrstva za znanost izo-
braževanje in šport. Odpravljena je bila tudi umestitev športnega 
plezanja in alpinizma v višjo skupino športov, kar se je odražalo 
v nižjih sredstev za leto 2013. V tem času se je prijavilo tudi na 
več dodatnih projektov in upa, da bo vsaj eden uspešen. Če bodo 
napovedi uresničene, se bo lahko na naslednji seji UO PZS raz-
pravljalo o rebalansu proračuna PZS za leto 2014 zaradi poveča-
nih prihodkov.

SKLEP 8/6-3-2014: Upravni odbor PZS potrjuje podrobni fi-
nančni načrt PZS za leto 2014.
Sklep je sprejet z enim glasom proti (Manja Rajh)

Manja Rajh: je proti, ker se v finančnem planu ne predvidena ne-
gativno stanje komisije iz prejšnjega leta.
Predsednik PZS: Negativno stanje komisij se bo upoštevalo kot 
v preteklih letih. Sprejet je že sklep o pripravi sanacijskih progra-
mov.

c. Okvirni finančni in vsebinski načrt 2015
Generalni sekretar PZS: Okvirni finančni in vsebinski plan je po-
daljšek ravnokar sprejetega podrobnega finančnega plana za 2014. 
Predvidena so nekatera odstopanja, za katera pa predlaga, da se 
komentirajo v razpravi.
Predsednik PZS: Glede na Statut PZS se na Skupščini PZS sprej-
me okvirni finančni plan iz razloga, da imamo že od 1.1. tekočega 
leta s strani sprejet finančni plan in ne šele v marcu, ko poteka 
skupščina. Upravni odbor pa po pooblastilu skupščine sprejme 
podrobni finančni načrt in vsebinski plan.
Jurček Nowakk: Predlaga, da se za sodelovanje s sosednjimi drža-
vami že sedaj predvidi samostojna postavka in ne v okviru postav-
ke sredstev MDO PD.
Predsednik PZS: Okvirni finančni plan za 2015 je pripravljen 
na osnovi računovodskega planiranja glede na pričakovanja in 
na enakih predpostavkah, ki izhajajo iz finančnega plana 2014. V 
podrobnem finančnem načrtu se bo predvidelo konkretna delitev 
sredstev po postavkah. Za razvojne projekte MDO PD je v planin-
skem skladu je nazaj predvideno 2.000 € sredstev, za katere pa bo 
Upravni odbor določil kam se bodo ta sredstva namenila. Ponov-
no izpostavi, da bi bilo najbolje, da bi se predsedniki MDO PD 
glede porabe teh sredstev dogovorili na koordinaciji MDO PD. 
Če bo rebalans dopuščal, je možno tudi povečanje sredstev. Vsak 
predlog za povečanje sredstev na eni postavki mora vsebovati tudi 
predlog iz katere postavke ta sredstva odvzeti.
Ker dodatne razprave ni bilo, je predsednik podal v glasovanje na-
slednje sklepe:
SKLEP 9/6-3-2014: Upravni odbor PZS potrjuje okvirni finanč-
ni program dela PZS za leto 2015 in predlaga skupščini, da ga 
potrdi.
Sklep je soglasno sprejet.

SKLEP 10/6-3-2014: Upravni odbor PZS potrjuje predlog 
sklepa za skupščino: Skupščina PZS potrjuje okvirni finanč-
ni načrt za leto 2015 in pooblašča upravni odbor PZS, da 
sprejme podrobni finančni načrt za leto 2015 po posameznih 
dejavnostih oz. po stroškovnih mestih. Skupščina pooblašča 
upravni odbor PZS, da finančni načrt za leto 2015 spremlja 
in ga na podlagi rebalansa uskladi z dejanskimi prihodki in 
odhodki.
Sklep je soglasno sprejet.

SKLEP 11/6-3-2014: Upravni odbor PZS potrjuje okvirni vse-
binski program dela PZS za leto 2015 in predlaga skupščini, da 
ga potrdi.
Sklep je soglasno sprejet.

SKLEP 12/6-3-2014: Upravni odbor PZS potrjuje predlog skle-
pa za skupščino:
Skupščina PZS sprejema okvirni vsebinski program dela PZS 
za leto 2015 in pooblašča, da na podlagi okvirnih programov:
- komisije z zbori dejavnosti in MDO-ji,  sprejmejo podroben 
program dela posamezne dejavnosti za leto 2015, soglasje k 
programu mora podati upravni odbor PZS, 
- Upravni odbor PZS, na predlog organov PZS, brez zborov de-
javnosti, sprejme podrobne programe dela PZS na posameznih 
področjih za leto 2015.
Sklep je soglasno sprejet.
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d. Soglasje k delitvi sredstev Planinskega sklada 
Generalni sekretar PZS: Prejeli smo predloge za delitev sredstev 
planinskega sklada in sicer s strani Gospodarske komisije, Komi-
sije za planinske poti in s strani Mladinske komisije.
Prejet je bil tudi predlog MDO PD Posočja za sofinanciranje njih-
ove razstave o delu MDO PD v Slovenskem planinskem muzeju iz 
razvojnih sredstev MDO PD.
Predsednik PZS: Najprej moramo potrditi poročila o porabi sred-
stev planinskega sklada s strani Mladinske komisije PZS, Gospo-
darske komisije PZS in Komisije za planinske poti PZS. Poročila 
so bila vključena v gradivo.

SKLEP 13/6-3-2014: Upravni odbor PZS potrjuje podana po-
ročila o porabi sredstev planinskega sklada za leto 2013 s strani 
Mladinske komisije PZS, Gospodarske komisije PZS in Komi-
sije za planinske poti PZS.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Manja Rajh: Mladi planinci iz Savinjskega MDO PD so uspešni 
na različnih tekmovanjih in za nagrado prejmejo udeležbo na na-
gradnem taboru v Bavšici. Predlaga, da Mladinska komisija PZS v 
nagrado vključi tudi strošek za prevoz. Savinjski MDO PD je dru-
štvom zadnja tri leta sam kril stroške prevoza, ki so znašali do 800 
€, za lansko leto pa to zaradi pomanjkanja sredstev ne bo mogoče.
Zanima jo tudi kaj pomeni strošek prenove spletne strani Mla-
di planinec in Ciciban planinec v višini 2000 €, ker gre za velik 
strošek. Kakšen je obisk te spletne strani. Je mnenja, da bi se ta 
sredstva bolje porabila za povrnitev stroškov prevoza na nagradni 
tabor v Bavšici.
Gregor Rupnik: Pred dvema letoma je MDO PD Posočja sprejel 
sklep, da se z razstavo predstavi v Slovenskem planinskem muzeju. 
Lansko leto so se začele priprave. Predvideno je financiranje po 
ključu 1/3 društva, 1/3 planinski sklad in 1/3 občine v kateri imajo 
društva sedež. Zato so tudi podali vlogo za sredstva planinskega 
sklada. Otvoritev razstave je predvidena za 11. aprila 2014. Priča-
kuje, da se bodo sredstva iz planinskega sklada odobrila, saj bodo 
sicer morali razstavo odpovedati.
Generalni sekretar PZS: Nima konkretnih podatkov o stroških 
prenovi spletni strani Mladi planinec in Ciciban planinec. Bo pa 
pri realizaciji poskrbel, da bodo sredstva porabljena racionalno.
Predsednik PZS: Glede na to, da predstavnice Mladinske komisi-
je ni več prisotna na seji, predlaga da se predlog delitve sprejme in 
sicer v zmanjšanem znesku, kot to izhaja iz zmanjšanega finančne-
ga načrta ali da se danes ne glasuje o predlogu Mladinske komisije 
PZS in se to obravnava na naslednji seji upravnega odbora, kjer 
predstavnik Mladinske komisije PZS predlog ustrezno predstavi.

SKLEP 14/6-3-2014: Glasovanje o dodelitvi sredstev planinske-
ga sklada za leto 2014 Mladinski komisije PZS se prestavi na 
naslednjo sejo UO PZS. 
Sklep je bil sprejet s 14 glasovi za.

SKLEP 15/6-3-2014: Upravni odbor PZS potrjuje predlagano 
delitev sredstev planinskega sklada za 2014 za Komisijo za pla-
ninske poti v višini 11.500 € in za razvojne projekte Gospodar-
ske komisije v višini 17.000 €.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Predsednik PZS: Glede na predlog dveh članov upravnega odbo-
ra, za delitev sredstev planinskega sklada za razvojen projekte v 
skupni višini 1.900 € in sicer MDO PD Posočja za razstavo v Slo-
venskem planinskem muzeju in MDO PD Gorenjske za 50. Sre-
čanje treh dežel, pozove oba predlagatelja, da se ponovna izjasnita 
o predvidenih sredstvih.

France Benedik: Finančnega načrta za izvedbo srečanja še ni-
majo. V letu 2012 so stroški srečanja znašali 7.000 €. Italijani in 
Avstrijci zahtevajo simultano prevajanje, ki predstavlja okvirni 
strošek 5.000 €.
Predsednik PZS: Glede na to, da je srečanje predvideno šele v 
oktobru, predlaga, da se odločanje o delitvi sredstev prestavi na 
naslednjo sejo upravnega odbora.
France Benedik: Predsednikov predlog je zanj sprejemljiv, izpo-
stavi pa, da se mora PZS glede na dolgoletno sodelovanje pri sre-
čanju opredeliti so sofinanciranja.
Gregor Rupnik: Izpostavi, da MDO PD Posočja sredstva potrebu-
je že v marcu, da lahko priprave na razstavo nemoteno potekajo.
Jurček Nowakk: Poudari, da je MDO PD Kamniško-Bistriškega 
območja zadnja tri leta podal vlogo za sredstva planinskega sklada 
in vedno je bil odgovor predsednika PZS, da naj se MDO PD-ji 
uskladijo med sabo. Sprašuje zakaj se letos ta praksa spreminja.
Manja Rajh: Izpostavi napačen pristop, ki se kaže pri razstavi 
MDO PD Posočja, ko se priprave na projekt začnejo preden je fi-
nančna konstrukcija zaprta. Podpira projekt in dodelitev sredstev 
Srečanju treh dežel v organizaciji MDO PD Gorenjske .
Miro Eržen: Je mnenja, da se glasovanje o delitvi 1900 € na tak na-
čin ni primerno. Izpostavi, da je glede na spodbujanje MDO PD, 
da pripravijo razstave v Slovenskem planinskem muzeju pred dve-
ma letoma, potrebno njihova prizadevanj tudi finančno podpreti. 
Takšne razstave so pomembne tudi zaradi zbiranje zgodovinskega 
gradiva, ki sicer ne bi bilo urejeno. To govori kot podpredsednik 
PZS in ne kot predstavnik muzeja. Predlaga, da se podpre MDO 
PD Posočja, sredstva za MDO PD Gorenjske pa se zagotovimo 
tekom leta. Predlaga, da se odločitev sprejme na tej seji.
Splošno o predlogih za delitev planinskega sklada pa izpostavi, da 
morajo predlagatelji podati bolj razdelane predloge, z vključeno 
realno finančno konstrukcijo.
Marko Vidmar: Podpira dodelitev sredstev MDO PD Gorenjske. 
MDO PD Gorenjske se je pred dvema letoma z organizacijo že 
izkazal in pridobil sponzorska sredstva.
Slavica Tovšak: Glede na vložen trud MDO PD Posočja in na 
usmeritev PZS, da se bo vsak MDO PD predstavil v Slovenskem 
planinskem muzeju, podpira dodelitev sredstev MDO PD Posočja.
Gregor Rupnik: Planinska društva iz MDO PD Posočja so se ob-
vezala sofinancirati svoj del v višini 100 € na društvo. Društva so ta 
sredstva po večini že nakazala. Poslana je bila tudi vloga na občina 
in nekateri župani so financiranje že potrdili.
Predsednik PZS: Glede na nasprotna stališča predlaga, da se od-
ločanje prestavi na naslednjo sejo. Če ta predlog ne bo sprejet, se 
bo glasovalo o obeh predlogih za delitev sredstev.

SKLEP 16/6-3-2014: Odločanje o postavki planinskega skla-
da za razvojne sredstev MDO PD se prenese na naslednjo sejo 
upravnega odbora PZS. Do takrat predlagatelji pripravijo gra-
divo in poskušajo izvesti predhodno uskladitev. 
Sklep je bil sprejet s 13 glasovi za. Proti so bili Tone Jesenko, Miro 
Eržen, Slavica Tovšak, Danilo Škerbinek, Gregor Rupnik in Kata-
rina Filipčič.

Ad. 5. Skupščinsko gradivo
a. Častni kodeks slovenskih planincev – poročilo delovne 

skupine

Slavica Tovšak: Delovna skupina v sestavi Slavica Tovšak, Borut 
Peršolja, Franci Ekar, Tomaž Banovec, Andrej Brvar in Stane Pin-
tar je bila imenovana na skupščini PZS v Celju. Skupina se je ses-
tala na štirih rednih sedaj in na štirih korespondenčnih. Delo so 
zastavili tako, da bi obstoječi Častni kodeks slovenskih planincev 
najprej dopolnili in ga nadgradili. V ta namen so pridobili dodat-
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no gradivo, k bi lahko služil v pomoč. V gradivu so navedene 
katere spremembe naj bi se v kodeksu pojavile. V nadaljevanju 
se je pojavila ideja o novem kodeksu, ki bi bil zasnovan v obliki 
dvanajstih točk. Po pripravi tega predloga so ugotovili, da vse-
bina ne zadostuje in bi jo bilo potrebno dopolniti. Te dopolnitve 
delovna skupina še pripravlja. V aprilu bo pripravljena druga 
verzija za nadaljnjo razpravo. Po razpravi obeh predlogov ko-
deksa bi se odločili katera oblika je primerna za javno obrav-
navo.

SKLEP 17/6-3-2014: Upravni odbor PZS predlaga skupščini 
PZS da sprejme sklep, da skupščina PZS podaljša mandat de-
lovni skupini za pripravo predloga sprememb in dopolnitev 
Častnega kodeksa do Skupščine PZS 2015. Ta na podlagi pred-
hodne javne razprave pripravi predlog sprememb in dopolnitev 
Častnega kodeksa slovenskih planincev do Skupščine PZS 2015. 
Sklep je bil soglasno sprejet.

b. Programska vodila – poročilo delovne skupine

Miro Eržen: Delovna skupina je ugotovila, da je potreben šir-
ši pogled na problematiko planinstva v Sloveniji in v tujini. Pri 
oblikovanju vodil, ki bodo temelj delovanj planinske organizacije 
v prihodnje, je potrebno najprej uskladiti te poglede. Dokler so 
stališča zelo različna, npr. o vožnji s kolesi v naravi, ni mogoče 
pripraviti predloga vodil za javno obravnavo. 
Danilo Škerbinek: Častni kodeks in programska vodila so te-
melj delovanja organizacije. Delovne skupine imajo težko nalogo. 
Potrebno je gledati široko, da sprejeti dokumenti ne bodo samo 
prazna črka na papirju.
Miro Mlinar: Nekatere zadeve, kot je npr. vožnja s kolesi v na-
ravnem okolju, so že zakonsko določene, zato ne vidi smisla v 
ponovnem urejanju v programskih vodilih. Poudari ponos, ki ga 
kot planinec izkazuje Častnemu kodeksu slovenskih planincev. Po 
njegovem mnenju je sedanji predlog preširok. Potrebno je ohraniti 
tradicijo in nadgrajevati obstoječe besedilo.
Predsednik PZS: Poudari, da je pred sprejemom obeh dokumen-
tov predvidena široka javna obravnava.

SKLEP 18/6-3-2014: Upravni odbor PZS potrjuje predlog skle-
pa za skupščino: Skupščina PZS sprejema poročilo  delovne 
skupine za pripravo programskih vodil PZS, o izvedenih aktiv-
nostih v letu 2013.
Sklep je bil soglasno sprejet.
 
SKLEP 19/6-3-2014: Upravni odbor PZS potrjuje predlog skle-
pa za skupščino: Skupščina PZS kot končni rok za sprejem 
Programskih vodil PZS, določa datum, ko bo izvedena skupšči-
na PZS v letu 2015.  
Sklep je bil soglasno sprejet.

c. Poročilo o prenosu nepremičnin na PD po sklepu skupšči-
ne iz leta 1999

Predsednik PZS: Glede na široko razpravo na to temo na skup-
ščini leta 1999 je prav, da se skupščino seznani, da so bili prenosi 
izvedeni in da je sklep skupščine s tem izpolnjen.

SKLEP 20/6-3-2014: Upravni odbor predlaga Skupščini PZS, da 
ugotovi, 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.
Sklep je bil soglasno sprejet.

d. Predlog delovnega predsednika skupščine
SKLEP 21/6-3-2014: Upravni odbor PZS predlaga skupščini 
PZS, ki bo 12. aprila 2014, da za delovnega predsednika skup-
ščine izvoli Rudolfa E. Skobeta (PD Krka Novo mesto in pred-
sednik MDO PD Dolenjske in Bele Krajine).
Sklep je bil soglasno sprejet.

e. Poročilo Komisije za pripravo volitev PZS 2014
Jože Melanšek: Pove, da vsi kandidati ustrezajo pogojem razpisa 
volitev. Rok za oddajo kandidatur je bil podaljšan zaradi ujme, ki 
je doletela Slovenijo v času pred prvotnim rokom in so nekateri 
imeli omejen dostop do elektrike, interneta in telefona. Na kan-
didatni listi, ki je bila priložena gradivu za sejo, bo dodana še let-
nica rojstva kandidatov, ker je nekaj kandidatov novih in imajo 
društva tako več informacij o njih. Pove, da je komisija opravila 
vse naloge, ki ji jih je naložil upravni odbor ob imenovanju. Struk-
tura kandidatov po spolu je naslednja: kandidati za predsedstvo 
so sami moški. Izmed 4 kandidatov, ki so oddali kandidature za 
podpredsednike je kandidat za predsednika PZS skladno s Statu-
tom PZS izbral 3. Kandidatov za člane nadzornega odbora sta od 
5 kandidatov 2 ženski, izmed 10 kandidatov za upravni odbor so 
4 kandidatke. Za predsednike MDO PD so izmed 12 kandidatov 
3 ženske.
Komisija bo vse kandidate, ki se volijo na skupščini, povabila z dve 
minutni predstavitvi na skupščini.
Za volitve predsednikov MDO PD bo komisija zagotovila volilne 
lističe. Poslovnik predvideva, da se volitve izvedejo najmanj 7 dni 
pred skupščino, kar pomeni do 3. aprila. Pred skupščino MDO 
PD obvestijo komisijo o izvolitvi kandidatov. Komisija je skladno s 
sklepom upravnega odbora ob oddaji kandidature članice komisi-
je Maruške Lenarčič za predsednico MDO Primorsko Notranjskih 
PD, na njeno mesto postavila namestnico Dragico Onič. Vodja 
komisije za pripravo volitev se zahvaljuje vsem članom komisije in 
strokovnemu sodelavcu.

Rudolf Skobe: Vpraša kako je prišlo do situacije, da nekateri kan-
didati niso predlagani s strani društev, katerih člani so, kot to do-
loča 2. odstavek 45. člena Statuta PZS.  
Anton Purg: Pričakuje navodila Komisije za pripravo volitev kako 
naj izvedejo volitve predsednikov MDO PD. 
Jurček Nowakk: Vpraša kaj naredijo MDO PD, ki so volitve že 
izvedli. Poudari, da tajne volitve niso obvezne.
Manja Rajh: Vpraša Bojana Rotovnika zakaj ni pridobil podpore 
sosednjih društev iz Savinjskega MDO PD, zakaj ima poleg matič-
nega društva samo podporo gorenjskih društev?
Danilo Škerbinek: Želel bi dopolnjen opis kandidatov v smislu 
starosti, planinske strokovnosti, kje je kandidat zaposlen ipd.
Marko Vidmar: V njihovem MDO PD bodo izvedli javne volitve. 
Drago Horjak: Kandidaturo predsednika MDO PD so izvedli v 
skladu s razpisom volitev, nikjer pa ni bilo navedeno, da se morajo 
kandidati še predstaviti na skupščini.
Predsednik PZS: Odgovori, da je 2 minutna predstavitev na skup-
ščini predvidena samo za kandidate za voljene člane upravnega 
odbora.
Glede podpore k njegovi kandidaturi s strani društev odgovarja, 
da ga je najprej predlagalo matično društvo PD Šoštanj, kasneje 
pa so k njemu pristopila še druga navedena društva, ki so ga želela 
podpreti in je v to privolil. Ni pa sam nagovarjal drugih društev.
Jože Melanšek: Glede na postavljeno vprašanje o 2. odstavku 45 
člena statuta »Kandidate za organe PZS predlagajo društva izmed 
svojih članov«. Komisija je na podlagi razprave ugotovilo, da lah-
ko kandidate predlaga katero koli društvo, ki je član PZS, tudi če 
gre za sosednje društvo. Komisija je mnenja, da status s tem ni bil 
kršen.
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Pojasni, da tajne volitve v MDO PD niso obvezne, ampak se MDO 
PD odloči samo kako želi volitve izvesti. Strokovna služba bo pri-
pravila volilni material po 15. marcu.
Glede volitev, ki so v MDO PD bile že izvedene, je potrebno samo 
še sporočiti izvoljenega kandidata.
2 minutna predstavitev je namenjena samo kandidatom za volje-
ne člane. Predsedniki MDO PD nastopijo mandat s konstitutivno 
sejo novega upravnega odbora PZS. Na svoji naslednji seji pa bo 
MDO PD imenoval še namestnika predsednika. 
Rudolf Skobe: Vztraja, da lahko kandidature podajo samo društva 
izmed svojih članov. Komisija naj do skupščine pridobi soglasja 
matičnih društev.
Predsednik PZS: Predlaga dve rešitvi. Komisija lahko naknadno 
pridobi kandidature matičnih društev ali se kandidati včlani v 
društva, ki so jih predlagali.
Jurček Nowakk: Komisiji za pripravo volitev preneha mandat in 
ne more več urejati zadev. 
Predsednik PZS: Pojasni, da glede na sklep upravnega odbora 
komisiji preneha mandat šele na skupščini PZS, ki bo 12.4.2014.

SKLEP 22/6-3-2014:  Z upoštevanjem opozorila na 2. odstavka 
45. člena Statuta PZS se Upravni odbor strinja, da se kandidat-
na lista s prilogami poda v obravnavo na skupščini PZS, ki bo 
potekala 12. 4. 2014. 
Sklep je bil sprejet z enim glasom proti (Jurček Nowakk)
 
Ad. 6. Soglasje k Pravilniku KVGN in Pravilniku vodnikov PZS 
ter soglasje k vodstvu KVGN

Irena Mrak: Zbor KVGN je potekal 22. februarja na Igu in je bil 
dobro obiskan. Potrjeno je bilo poročilo za preteklo leto in načrt 
za prihodnje leto. Sprejet je bil Pravilnik KVGN, ki je usklajen s 
Statutom PZS.

SKLEP 23/6-3-2014:  Upravni odbor PZS skladno s točko c 
prvega odstavka 32. člena Statuta PZS potrjuje sestavo izvršne-
ga odbora KVGN PZS za obdobje 2014-2018, kot je bila izvol-
jena na zboru KVGN.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Rudi Skobe: Pove, da se kot pripravljavec prejšnjega pravilnika 
strinja z novim pravilnikom in je mnenja, da je ustrezen.

SKLEP 24/6-3-2014:  Upravni odbor PZS daje na podlagi n toč-
ke  1. odstavka 32. člena Statuta PZS  soglasje k Pravilniku Ko-
misije za varstvo gorske narave Planinske zveze Slovenije.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Katarina Filipčič: Spremembe Pravilnika vodnikov PZS so bile 
sprejeta na zboru vodnikov PZS. Gre predvsem za razjasnitev ne-
katerih dilem pri kategorizaciji vodnikov.
Rudi Skobe: Glede na izkušnje, je mnenja, da so spremembe pra-
vilnika ustrezne.

SKLEP 25/6-3-2014:  Upravni odbor PZS daje soglasje k spre-
membam in dopolnitvam Pravilnika vodnikov PZS, ki jih je 
zbor vodnikov sprejel 24. 11. 2012 in 23. 11. 2013.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 7. Tematike MDO PD
a. Sprememba območja MDO PD Ljubljane in MDO PD Do-

lenjske in Bele Krajine 
Generalni sekretar PZS: S stani PD Kočevje je prišla pobuda za 
predstavitev iz MDO PD Ljubljane v MDO PD Dolenjske in Bele 

Krajine. Na predlog se je odzval predsednik MDO PD Dolenjske 
in Bele Krajine in predlagal, da se prestavijo tudi občini Kostel in 
Osilnica, ker PD Kočevje deluje tudi v teh dveh občinah in v njih 
ni drugih planinskih društev.
Rudi Skobe: Pove, da se je ideja porodila, ko so se markacisti 
PD Kočevje želeli vključiti v njihov MDO PD. Kasneje se je 
dogovorilo, da se prestavi celotno društvo, kar so potrdili tudi 
na svojem zboru članov. MDO PD se strinja s priključitvijo 
društva.
Alenka Zega: MDO PD ne nasprotujejo prehodu PD Kočevja. 
Želijo pa si, da bi se društvo obrnilo direktno na MDO PD in ne 
preko generalnega sekretarja PZS.

SKLEP 26/6-3-2014:  Upravni odbor PZS na predlog PD Ko-
čevje in s soglasjem MDO PD Ljubljane in MDO PD Dolenjske 
in bele Krajine potrjuje spremembe v območju delovanja MDO 
PD in sicer se občine Kočevje, Kostel in Osilnica iz območja 
MDO PD Ljubljane vključijo v območje MDO PD Dolenjske in 
Bele krajine.
Sklep je bil soglasno sprejet

b. Potrditev pravilnikov MDO PD.
Rudi Skobe: Pove, da so pravilnik pripravili na podlagi vzorčnega 
pravilnika, s tem da niso predvideli predsedstva, ampak so njego-
ve pristojnosti pripisali predsedniku. Drugače so uredili sklepč-
nost in razporeditev odborov.
Gregor Rupnik: MDO PD je obravnaval vzorčni pravilnik. Niso 
predvideli predsedstva, imajo pa predvidene vse odbore.
Damjan Omerzu: Pove, da sta oba pravilnika pripravljena na 
podlagi vzorčnega pravilnika, ki ga je pripravil Odbor za pravne 
zadeve in tako ni ugotovljenih neskladij s Statutom PZS.
Jurček Nowakk: Je mnenja, da mora pravilnik MDO PD na podla-
gi razlage statuta sprejet na upravnih odbori vseh društev v MDO 
PD. Doda, da MDO PD sestavlja poleg predstavnikov vseh druš-
tev tudi predsednik MDO PD. Pove, da je tudi MDO Kamniško 
Bistriških PD sprejel pravilnik.
Miro Mlinar: pove, da je MDO PD obravnaval predlog pravilnika 
z manjšimi prilagoditvami, vendar na MDO PD ni bil sprejet, ker 
so bila društva mnenja, da pravilnik, ki so ga potrdila vsa društva 
že imajo.

SKLEP 27/6-3-2014: Upravni odbor PZS potrjuje pravilnik 
MDO PD Posočja.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 28/6-3-2014:  Upravni odbor PZS potrjuje pravilnik 
MDO PD MDO PD Dolenjske in Bele krajine, s tem da se že 
upošteva prehod občin Kočevje, Kostel in Osilnica iz MDO PD 
Ljubljana v MDO PD Dolenjske in Bele krajine.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 8. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora

Manja Rajh: Pove, da  s tem ko MDO PD formalno ni več vkl-
jučen v postopek podeljevanja vseh priznanj PZS, kot predsednica 
MDO PD nima več direktnega vpogleda in ne more že pred od-
dajo predlogov na PZS odpraviti napak v predlogih društev. Tako 
je PD Ojstrica Celje predloge za priznanja poslalo na PZS brez 
podpisa predsednika in žiga. Vodja odbora za priznanje Jože Me-
lanšek jo je opozoril, da bo društvo obvestil o napaki, s čimer se 
je strinjala. Problem je nastal pri pripombi vodje odbora v dopisu 
društva na pomanjkljive obrazložitve in posledično vprašljivost 
upravičenosti do prejema priznanja. Želi, da v prihodnje pred-
sednik PZS takšne dopise društvom sopodpiše in da se upošteva 
občutljivost tematike.
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Jože Melanšek: Pove, da je svoj odgovor podal že pisno. Na enak 
način se je postopalo vedno, ko je šlo za nejasnosti v predlogih za 
priznanja. O tem je predhodno obvestil tudi predsednico MDO 
PD.
V predlogih je bil problem tudi v tem, da predlogi niso upoštevali 
časovnega zamika med prejemom bronastega in zlatega častnega 
znaka. Moti ga, da Manja Rajh sedaj negira tisto, kar mu je pred-
hodno potrdila po e-pošti.
France Benedik: Glede na to, da MDO PD po novem pravilniku 
o priznanjih ne dajejo več soglasja, predlaga da predsedniki MDO 
PD na sestankih opomnijo, da izpolnijo obrazec v celoti in da se 
pripravi ustrezne in tehtne obrazložitve.
Rudi Skobe: Poudari, da mora biti na dopisih PZS podpisan pred-
sednik PZS ali generalni sekretar PZS in ne kateri drug vodja or-
gana PZS.
Jurček Nowakk: Želi pismen odgovor na postavljeni vprašanji.
Predsednik PZS: Pisni odgovor bo v skladu s Poslovnikom UO 
PZS posredovan članom UO PZS roku 30 dni.
Marko Vidmar: Pove, da MDO PD Primorske na seji, kjer je ob-
ravnaval sprejem ŠD Proteus v članstvo PZS ni imel novega statu-
ta društva, predsednik društva pa se ni odzival na vabila na sejo 
MDO PD.
Damjan Omerzu: Poleg podanih pisnih pojasnil doda, da je 
bilo Statutom PZS predvideno, da MDO PD preverjajo usklaje-
nost temeljnih aktov novih društev s Statutom PZS in na podla-
gi tega podajo pisno soglasje. Glede na to, da pisnega soglasja 
MDO PD ni bilo, se je temeljni akt ŠD Proteus pregledal in 
v tehničnem smislu ne nasprotuje Statutu PZS. Statut PZS za 
sprejem novih društev predvideva zgolj minimalna merila, 
v nadaljevanju pa naj bi se društva razvrščala glede na meri-
la. Pristojnost sprejemanja novega društva ima upravni odbor. 
Predvideno soglasje MDO PD pa se nanaša samo na preverjan-
je usklajenosti temeljnega akta društva s Statutom PZS. Tako je 
mnenja, da postopek sprejema ŠD Proteus ni bil v nasprotju s 
Statutom PZS. 
Predsednik PZS: Pove, da  bo potrebno tudi na podlagi pripomb 

Marka Vidmarja postopek sprejemanja društva v PZS v prihodn-
je dodelati. Iz zapisnika seje upravnega odbora, kjer se je društvo 
sprejemalo izhaja, da MDO PD nasprotuje sprejemu društva, ker 
se predsednik ŠD Proteus ni udeležil nobene seje MDO PD. V pri-
hodnje bo Odbor za pravne zadeve pripravil tudi jasnejše postop-
kovno tolmačenje postopka.
Marko Vidmar: Vpraša kako MDO PD prilagodi pravilnik, ker 
vsebuje tudi zamejsko društvo.
Predsednik PZS: MDO PD, v katerega so vključena zamejska 
društva, naj to ustrezno opredelijo v svojem pravilniku.

Ad. 9. Razno
Pod točko razno ni bilo nobenega predloga za obravnavo.
Na koncu se predsednik PZS ob koncu mandata zahvali vsem za 
konstruktivno sodelovanje in za njihov prispevek. Prosi prisotne, 
da spodbudijo društva, da se udeležijo skupščine v čim večjem 
številu.
Manja Rajh: Se zahvali predsedniku in vodstvu za vse opravljeno 
delo v tem mandatu.
Drago Horjak: Vsem prisotnim ženskam vošči ob prihajajočem 
dnevu žena.
Marko Vidmar: Se zahvaljuje za sodelovanje, saj v naslednjem 
mandatu ne bo sodeloval v upravnem odboru PZS.

Ker ni bilo več razpravljavcev je predsednik PZS sejo zaključil ob 
20.50.

Zapisal:
Damjan Omerzu,

Strokovni sodelavec PZS

Matej Planko,
generalni sekretar PZS

Bojan Rotovnik,
     predsednik PZS

PLANINSKO UČNO SREDIŠČE BAVŠICA 

PUS Bavšica je glavno središče Planinske zveze Slovenije za 
usposabljanje svojih strokovnih kadrov. Izven teh terminov pa je 
objekt na voljo za najem. 
 
Poleg čudovite narave vam ponujamo: 

 39 postelj v šestih sobah, 
 večjo predavalnico z vso potrebno avdio-vizuelno opremo, 
 manjšo predavalnico za delo v skupinah oz. za priprave 

vodstev akcij, 
 moderno opremljeno kuhinjo, kapacite do 50 obrokov, 
 vsa potrebna skladišča in skupne prostore, 
 6 dodatnih postelj v »zimski sobi« za prenočevanje gostov. 

 
Več informacij na www.mk.pzs.si/pus. Informacije glede željenega termina preverite pri gospodarici, Mateji 
Komac, mateja.bavsica@gmail.com, 041 922 168. 
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Z A P I S N I K
1. seje Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije, ki je bila v 
četrtek, 8. maja 2014, ob 16.30, na Mengeški koči na Gobavici, 
Ogrinovo 1, Mengeš.

Skladno s poslovnikom je predsednik PZS Bojan Rotovnik pred-
stavil seznam vabljenih na sejo in povedal, kdo je svojo udeležbo 
opravičil.

Prisotni so bili:
Predsednik PZS: Bojan Rotovnik
Podpredsedniki PZS: Miro Eržen, Tone Jesenko in Roman Po-
nebšek
voljeni člani UO PZS: Brigita Čeh, Milena Brešan, Slavica Tov-
šak, Jožef Bobovnik, Marija Štremfelj, Danilo Škerbinek in Štefan 
Keber
predsedniki MDO PD: Igor Oprešnik (MDO PD Podravja), Mar-
jeta Bricl (MDO PD Zasavja - namestnica), Mirko Tovšak (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 No-
tranjske), Maruška Lenarčič (MDO Primorsko – Notranjskih PD) 
in Rudolf E. Skobe (MDO PD Dolenjske in Bele Krajine).
načelniki (oz. namestniki) komisij PZS z zborom dejavnosti: 
Aleš Pirc (Komisija za športno plezanje), Matej Ogorevc (Mladin-
ska komisija), Irena Mrak (Komisija za varstvo gorske narave) in 
Igor Mlakar (Komisija za planinske poti) in Jože Rovan (Komisija 
za turno kolesarstvo).
poročevalci: Jože Melanšek
strokovna služba: Matej Planko (generalni sekretar PZS), Damjan 
Omerzu (strokovni sodelavec PZS), Zdenka Mihelič (predstavni-
ca za odnose z javnostmi PZS), Tomo Česen (strokovni sodelavec 
PZS) in Klemen Petek (strokovni sodelavec PZS)

Opravičeno odsotni so bili: 
Franc Slokan (MDO PD Pomurja), Andrej Brvar (predsednik NO 
PZS), Borut Vukovič (MDO PD Zasavja – prisotna namestnica)

Prisotnih je bilo 22 od 23 članov UO PZS, tako da je bila sklepč-
nost 95,7 %.

Predlog dnevnega reda:
1. Poročilo iz volilne skupščine z dne 12.5.2014 (Rudolf E. 

Skobe in Matej Planko)
2. Oblikovanje novega upravnega odbora in potrditev man-

datov članic in članov (Jože Melanšek)
3. Informacija o načinu dela upravnega odbora (Bojan Rotov-

nik)
4. Pregled zapisnika 20. seje upravnega odbora – 6. 3. 2014 

(Matej Planko)
5. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO 

PZS (Matej Planko)
6. Imenovanja in ugotovitveni sklepi (Bojan Rotovnik)
7. Pridruženo članstvo v PZS (Bojan Rotovnik in Damjan 

Omerzu)
8. Tematike s področja planinskega gospodarstva

a. Informacija o Zboru gospodarjev (načelnik GK in Kle-
men Petek)

b. Soglasje k imenovanju načelnika in članov IO GK (na-
čelnik GK)

c. Soglasje k pravilniku GK PZS (Klemen Petek)

d. Soglasje k Najvišjim cenam prenočevanja v planinskih 
kočah in Najvišjim cenam osnovne oskrbe v planinskih 
kočah (Miro Eržen)

9. Tematike s področja športnega plezanja:
a. Informacija o plezališču Osp (Aleš Pirc in Tomo Česen)
b. Informacija o Zboru KŠP (Aleš Pirc in Tomo Česen)
c. Realizacija sklepa 19. seje UO PZS in sklepov predsed-

stva (Aleš Pirc)
10. Projekt Slovenska turno kolesarska pot – I. obravnava (Jože 

Rovan)
11. Pravilnik Odbora za usposabljanje in preventivo – I. obrav-

nava (Franc Kadiš in Damjan Omerzu)
12. Sredstva planinskega sklada 2014 – Mladinska komisija 

PZS (Matej Ogorevc)
13. Soglasje k pravilnikom MDO PD Ljubljane (Marinka Koželj 

Stepic), MDO PD Gorenjske (France Benedik), MDO Pri-
morsko – Notranjskih PD (Maruška Lenarčič) in MDO PD 
Podravja (Igor Oprešnik)

14. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora 
(Bojan Rotovnik, Matej Planko). 

15. Razno

Ad. 1. Poročilo iz volilne skupščine z dne 12.5.2014
Rudolf E. Skobe se je kot delovni predsednik skupščine zahvalil 
za zaupanje. Povedal je, da je skupščina v Novem mestu potekala 
tudi zaradi počastitve 100-letnice delovanja PD Krka Novo mesto. 
Opozoril je na zaplet, ki je nastal glede predlaganja sklepov s stra-
ni razpravljavca, ki hkrati ni tudi delegat društva. Izpostavil je, da 
je treba v prihodnje to nedvoumno urediti v Poslovniku o delu 
skupščine PZS. Povedal je, da je skupščina sicer potekala nemo-
teno.
Predsednik PZS se zahvali delovnemu predsedniku skupščine za 
vso organizacijsko pomoč pri izvedbi redne letne skupščine PZS.
Matej Planko pogoji za izvedbo skupščine so bili odlični, za kar 
gre zahvala podjetju Krka d.d. in PD Krka Novo mesto in tudi 
vsem društev, ki so se s svojimi delegati udeležili skupščine in s 
tem podprli delo organizacije.
Jože Bobovnik je opozoril na pravilno razumevanje poročila veri-
fikacijske komisije glede minimalnega števila potrebnih glasov za 
sprejem sklepa.
Jurček Nowakk je opozoril, da kandidatom, ki so kandidirali za 
upravni odbor PZS ni bila dana možnost  predstavitve.

Ad. 2. Oblikovanje novega upravnega odbora in potrditev man-
datov članic in članov
Jože Melanšek, vodja  komisije za pripravo volitev PZS, je podal 
poročilo o izvedbi volitev. Podrobni rezultati so razvidni iz poroči-
la volilne komisije, ki je priloga zapisnika skupščine PZS.

SKLEP 1/8-5-2014: Upravni odbor PZS na podlagi 4. člena Po-
slovnika UO PZS, ugotavlja sestavo Upravnega odbora PZS v 
mandatu 2014 – 2018: 
•	 predsednik PZS Bojan Rotovnik, 
•	 podpredsedniki PZS Miro Eržen, Tone Jesenko in Roman 

Ponebšek, 
•	 na skupščini PZS izvoljeni člani UO PZS Brigita Čeh, 

Milena Brešan, Slavica Tovšak, Jožef Bobovnik, Marija 
Štremfelj, Danilo Škerbinek in Štefan Keber ter 

•	 predsedniki MDO PD, izvoljeni na sestankih MDO PD 
pred skupščino: Igor Oprešnik (MDO PD Podravja), Borut 
Vukovič (MDO PD Zasavja), Mirko Tovšak (MDO PD Ko-



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

roške), Franc Slokan (MDO PD Pomurja), France Benedik 
(MDO PD Gorenjske), Gregor Rupnik (MDO PD Posočja), 
Jurček Nowakk (MDO PD Kamniško Bistriškega območja), 
Manja Rajh (Savinjski MDO PD), Marinka Koželj Stepic 
(MDO PD Ljubljane), Miro Mlinar (MDO PD Notranjske), 
Maruška Lenarčič (MDO PD Primorsko – Notranjskih PD) 
in Rudolf E. Skobe (MDO PD Dolenjske in Bele Krajine).

Sklep je bil soglasno sprejet

Ad. 3. Informacija o načinu dela upravnega odbora
Predsednik PZS je prisotne seznanil s pravili delovanja uprav-
nega odbora. Predvidoma bodo izvedenih 4-5 rednih sej, ki so 
praviloma ob četrtkih popoldne. Seje so redne, lahko pa tudi 
izredne in korespondenčne. Datum naslednje seje se napove že 
na predhodni seji. Vabilo in prvi del gradiva se pošlje 14 dni 
pred sejo, ostalo gradivo pa do 7 dni pred sejo. Seje se zvočno 
snemajo, kot do določa poslovnik. Redni točki na vsaki sejo sta 
»vprašanja in pobude članov UO PZS« in »razno«. Načelniki 
komisij niso več člani UO PZS, bo pa v prihodnje na dnevni 
red umeščena tudi posebna točka, ki bo namenjena informiran-
ju članov UO PZS s področja dela komisij in odborov. Pri vsa-
ki točke je na začetku točke predvidena prijava razpravljavcev 
k razpravi. Sklepčnost UO PZS je podana, če je prisotnih vsaj 
12 članov UO PZS. Odloča se s soglasjem ali če to ni možno, 
z večino glasov. Vzdržanih glasov ni. Odpravke sklepov pošilja 
generalni sekretar PZS v roku 30 dni. Pravilniki, ki jih sprejema 
UO PZS, se obravnavajo v dveh obravnavah. Prva je namenje-
na splošni razpravi, v drugi obravnavi pa se preverja ali so bili 
sklepi prve obravnave ustrezno umeščeni. K pravilnikom, h ka-
terim UO PZS poda samo soglasje, se bodisi sprejeme, bodisi 
zavrne. Spremembe niso možne, zato so člani UO PZS pred-
hodno pozvani, da se udeležijo javne razprave in tam podajo 
svoje pripombe. Izpostavil je še, da je funkcija UO PZS prosto-
voljna, vodi se evidenca prostovoljskega dela, vabljeni na sejo pa 
so upravičeni do povračila potnih stroškov v višini 0,18€/km. 
Vsi člani UO PZS lahko pridobijo e-naslov z domeno @pzs.si. 
Pozval je vse člane UO PZS, da se čim bolj angažirajo pri delu 
drugih organov PZS.
Vsem je zaželel uspešno delo. 

Predsednik PZS je po uvodnih obrazložitvah nadaljeval s potr-
ditvijo dnevnega reda.
Danilo Škerbinek je povedal, da je podal nekaj pobud. Vprašal je 
ali se bodo te pobude obravnavali tekom seje, predvsem vprašan-
je glede  realizacije sklepa o sanacijskih programih komisij PZS s 
primanjkljaji. 
Bojan Rotovnik je povedal, da so njegove pobude umeščene v 14. 
točko dnevnega reda, prav tako pobude Manje Rajh
Jurček Nowakk je za točko pobude in vprašanja članov UO PZS 
prijavil razpravo na teme prostovoljstva,  v gradiva za sejo, vloga 
MDO PD
Matej Ogorevc je predlagal, da se 12. točka prestavi naprej, ker ne 
more ostati do konca seje.

SKLEP 2/8-5-2014: Upravni odbor PZS potrjuje predlagani 
dnevni red.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Podane so bile prijave k razpravi pod točko razno:
•	 Marinka Koželj Stepic:  najvišja priznanja
•	 Gregor Rupnik: vabilo na prireditev
•	 Štefan Keber: vabilo na prireditev
•	 Slavica Tovšak: lokacija naslednje seje UO PZS
•	 Jožef Bobovnik: izdajanje e-računov

Ad. 4. Pregled zapisnika 20. seje upravnega odbora – 6. 3. 2014
Generalni sekretar PZS, Matej Planko, je predstavil glavne pou-
darke zapisnike prejšnje seje. Povedal je, da so bile prispele pri-
pombe na zapisnik upoštevane v verziji, ki so jo prejeli člani UO 
PZS v gradivu. Glede sklepa 4/6-3-2014, ki se nanaša na pripravo 
programov komisij za sanacijo finančnega primanjkljaja je podal 
pojasnilo, da so komisije pripravile odgovore. Z njimi so že bili 
opravljeni določeni razgovori. Tematika bo obravnavana na na-
slednji seji predsedstva PZS in bo temo vključilo na naslednjo sejo 
UO PZS, ko se bo obravnaval rebalans finančnega načrta za leto 
2014.
Jurček Nowakk je opozoril, da na dnevni red ni bila uvrščena po-
trditev Pravilnika MDO PD Kamniško-Bistriškega območja, ki je 
bil sprejet na seji MDO PD in tudi poslan na PZS.
Danilo Škerbinek je izpostavil, da bi morale komisije PZS, ki so  
v letu 2013 negativno poslovale po sklepu zadnje seje UO prejš-
njega sklica v enem mesecu po seji UO PZS pripraviti sanacijski 
program. Pogrešal je konkreten sanacijski načrt in ugotovljene 
vzroke.
Generalni sekretar PZS je odgovoril, da je pravilnik MDO PD 
Kamniško Bistriškega območja izpadel nenamenoma in je škoda, 
da ni bilo na to opozorjeno že ob sklicu seje, saj bi lahko napako 
že odpravili. 
Danilo Škerbinek je povedal, da je glede na izgubo 100.000 €, po-
trebno skleniti konkreten sanacijski program.
Generalni sekretar PZS je v odgovoru izpostavil, da izguba ni 
znašala 100.000 €, ampak je lanski primanjkljaj znašal 11.645 €. 
Primanjkljaji komisij pa izhajajo iz daljšega obdobja. Nekatere ko-
misije so v daljšem obdobju pozitivne, druge negativne. 
Predsednik PZS je poudaril, da se bo ta vprašanja obravnavala 
celostno na naslednji seji UO PZS. Tudi sam si je želel hitrejšega 
reševanje, so pa že uvedeni nadzorni mehanizmi za tekoče poslo-
vanje. 

SKLEP 3/8-5-2014: Upravni odbor PZS potrjuje zapisnik 20. 
seje upravnega odbora z dne 6.3.2014
Sklep je bil soglasno sprejet

Ad. 5. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO 
PZS
Generalni sekretar PZS:
•	 Izvedli smo Skupščino PZS v Novem mestu. 
•	 Po daljšem času smo izvedli Zbor gospodarjev v Laškem, na 

katerem je bilo izvoljeno tudi novo vodstvo GK PZS.  
•	 Izvedli smo zbor načelnikov KŠP v Ljubljani. 
•	 Izvedli smo licenčna izpopolnjevanje za vodnike PZS v zim-

skih razmerah. Sedaj so v polnem teku licenčna usposabljanja 
za različne programe. 

•	 V tem času se je zaključilo državno prvenstvo v tekmovalnem 
turnem smučanju. Letos je bil izveden tudi Triglavski turni 
smuk.

•	 MOK je potrdil tekmovalno turno smučanje kot olimpijsko 
športno panogo, kar je prvi korak, da TTS  postane disciplina 
na zimskih Olimpijskih igrah.

•	 Zaključilo se je mednarodno tekmovanje lednih plezalcev. Le-
tos je bilo skupno prvenstvo s Hrvaško.  

•	 Za markaciste PZS smo organizirali več tečajev za varno delo 
z motorno žago na Gozdarski šoli v Postojni.

•	 Sanacijska dela na planinskih poteh so v polnem zamahu. Pri-
pravljamo se že na izvedbo Tončkovega dneva, ki bo na širšem 
področju Postojne.

•	 Projekt obnove planinskih poti je zmagala na razpisu Ekolo-
gov brez meja Star papir za novo upanje 2014. 

•	 Izvedli smo zimsko planinsko šolo na Pokljuki. 
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•	 V PUS Bavšica smo izvedli tradicionalno delovno akcijo pred 
začetkom tečajev. 

•	 Komisija za varstvo gorske narave je v Bavšici gostila sejo 
KONSAR v okviru združenja CAA.

•	 Inštruktorji planinske vzgoje PZS so sodelovali pri usposabl-
janju vodnikov v Makedoniji. 

•	 Naš predstavnik se je udeležil seja MC UIAA, ki je bila v Cha-
monixu.

•	 Izdali smo tretji Letopis PZS.
•	 Na Skupščini PZS smo predstavili napovednik filma o PZS. 

Ko bomo našli primerni razpis za zagotovitev sredstev, bomo 
začeli s pripravo filma. 

•	 V teku je izbira nove celostne grafične podobe za vodnike 
PZS.

•	 Zaključili smo razpis za fotografije za novi koledar PZS.
•	 Sodelovali smo na 19. Slovenskih dnevih knjige v Ljubljani. 
•	 Začeli smo s prodajno akciji 1 + 1. Pri vsakem nakupu dobi 

kupec brezplačno še knjigo iz nabora knjig, ki se prodajajo 
po 3 €.

•	 V SPM smo odprli razstavo MDO PD Posočja Na skrajnem 
ogranku, muzejska predstavitev MDO PD Posočja.

•	 Izvedli smo prvenstvo OŠ v športnem plezanju.
•	 Začela so je tekmovanje za svetovni pokal v športnem plezan-

ju, sedaj so na sporedu tekme na balvanih. 

Ad. 6. Imenovanja in ugotovitveni sklepi
Predsednik PZS je povedal, da je skladno s pravili PZS, ob novem 
mandatu, za nemoteno delovanje zveze, izvesti določene sklepe in 
imenovanja. 

SKLEP 4/8-5-2014 Upravni odbor PZS na predlog predsednika 
PZS ter na podlagi 32. člena Statuta PZS, izdaja soglasje k ime-
novanju Mateja Planka za generalnega sekretarja PZS.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Generalni sekretar PZS se je zahvalil za zaupanje. V treh pre-
teklih letih se je z večino že spoznal. Ob vseh zastavljenih pro-
jektih verjame, da bo sodelovanje z vodstvom PZS konstruktivno 
tudi v prihodnje.

Predsednik PZS je povedal, da je skladno s Statutom PZS, Mateja 
Planka, pooblastil tudi za izvajanje finančnega načrta PZS, kar po-
meni, da je generalni sekretar tudi odredbodajalec za vse finančne 
dokumente. Napovedal je, da se bodo s prihodnjimi sklepi začeli 
oblikovati odbori PZS in s tem omogočili pogoje, da začetek nji-
hovega dela.

Danilo Škerbinek je predlagal, da se za člane odborov, določi tudi 
kriterije strokovnosti, ki bi vsem vključenim v imenovanje omo-
gočili lažjo odločitev.
Jurček Nowakk je vprašal ali se bo imenoval tudi koordinator dela  
MDO PD.
Slavica Tovšak je predlagala, da se v naslednji sklep vključi tudi 
raziskovalno skupino PZS.
Predsednik PZS je glede na predlog Danila Škerbinka povedal, 
da smo pri imenovanju odborov primarno vezani na pravila, ki 
pa ne določajo posebnih pogojev. Poleg tega je realna ugotovitev, 
da posebnega navala za članstvo v odborih ni in da je večkrat 
potrebno kandidate osebno prepričevati. Vsak, brez strokovnih 
kompetenc, kljub temu ne more postati član odbora, saj o tem 
nazadnje odloča UO PZS, ki bo ocenil primernost kandidata. Na 
vprašanje Jurčka Nowakka je odgovoril, da se je na jesenski seji 
koordinacije MDO PD dogovorilo, da se funkcija koordinatorja 
MDO PD opusti in da se za to zadolži enega izmed članov pred-

sedstva PZS. Na zadnji seji predsedstva PZS je bilo dogovorje-
no, da bo to področje  pokrival podpredsednik PZS Miro Eržen. 
Strinjal se je s predlogom Slavice Tovšak, zato se je predlog skle-
pa dopolnil.

SKLEP 5/8-5-2014: Upravni odbor PZS na predlog predsednika 
PZS poziva društva (člane PZS) in komisije PZS, da predsedni-
ku PZS do 31. 5. 2014 posredujejo predloge za člane naslednjih 
odborov:
•	 za usposabljanje in preventivo,
•	 za članstvo,
•	 za pravne zadeve,
•	  za založništvo in informiranje in
•	 za člane raziskovalne skupine.

Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP 6/8-5-2014: Upravni odbor PZS na podlagi 32. člena 
Statuta PZS in na predlog predsednika PZS imenuje Franca 
Kadiša (PD Dravograd) za člana Odbora za usposabljanje in 
preventivo PZS, ki do imenovanja vodje odbora opravlja funk-
cijo v.d. vodje odbora. Upravni odbor PZS se seznani, da bo 
predsednik PZS na podlagi 28. in 35. člena Statuta PZS članom 
odbora, ko bodo imenovani, za vodjo odbora predlagal Franca 
Kadiša.
Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP 7/8-5-2014:: Upravni odbor PZS na podlagi 32. člena 
Statuta PZS in na predlog predsednika PZS imenuje Toneta 
Jesenko (PD Brežice in podpredsednik PZS) za člana Odbora 
za članstvo PZS, ki do imenovanja vodje odbora opravlja funk-
cijo v.d. vodje odbora. Upravni odbor PZS se seznani, da bo 
predsednik PZS na podlagi 28. in 35. člena Statuta PZS članom 
odbora, ko bodo imenovani, za vodjo odbora predlagal Toneta 
Jesenka.
Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP 8/8-5-2014: Upravni odbor PZS na podlagi 32. člena 
Statuta PZS in na predlog predsednika PZS imenuje Boruta 
Vukoviča (PD Litija in član UO PZS po funkciji), Darka Buko-
vinskega (PD Brežice) in Jožeta Melanška (PD Velenje) za člane 
Odbora za pravne zadeve PZS. Upravni odbor PZS se seznani, 
da bo predsednik PZS na podlagi 28. in 35. člena Statuta PZS 
članom odbora za vodjo odbora predlagal Boruta Vukoviča.
Sklep je bil sprejet z enim glasom proti (Manja Rajh).

SKLEP 9/8-5-2014:: Upravni odbor PZS na podlagi 32. člena 
Statuta PZS in na predlog predsednika PZS imenuje Slavico 
Tovšak (PD Jakoba Aljaža Maribor in voljena članica UO PZS) 
za članico Odbora za založništvo in informiranje PZS, ki do 
imenovanja vodje odbora opravlja funkcijo v.d. vodje odbora. 
Upravni odbor PZS se seznani, da bo predsednik PZS na podla-
gi 28. in 35. člena Statuta PZS članom odbora, ko bodo imeno-
vani, za vodjo odbora predlagal Slavico Tovšak.
Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP 10/8-5-2014:  Upravni odbor PZS na podlagi 32. člena 
Statuta PZS in na predlog predsednika PZS imenuje Franca 
Kadiša (PD Dravograd) in Klemena Medjo (PD Jesenice) za 
člana Odbora za Gore in varnost. Do imenovanja tretjega čla-
na odbora s strani PZS bo funkcijo člana opravljal predsednik 
PZS. Skladno z dogovorom o sodelovanju med PZS in GRZS se 
vodenje odbora med predstavniki obeh organizacij s sklepom 
predsednika izmenjuje vsako leto.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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SKLEP 11/8-5-2014:  Upravni odbor PZS na podlagi 65. člena 
Statuta PZS, 9. člena Pravilnika o raziskovalni dejavnosti in o 
delu raziskovalne skupine PZS in na predlog predsednika PZS 
imenuje
Slavico Tovšak (PD Jakoba Aljaža Maribor in voljena članica 
UO PZS) za članico Raziskovalne
skupine PZS, ki do imenovanja vodje skupine opravlja funkcijo 
v.d. vodje skupine. Upravni odbor
PZS se seznani, da bo predsednik PZS na podlagi 28. člena Sta-
tuta PZS in 9. člena pravilnika članom
skupine, ko bodo imenovani, za vodjo skupine predlagal Slavi-
co Tovšak.
Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP 12/8-5-2014: Upravni odbor PZS na podlagi 32. člena 
Statuta PZS, na podlagi Meril za
dvonamensko rabo planinskih poti in na predlog predsednika 
PZS za vodjo Strokovnega odbora za
izvajanje kriterijev o dvonamenski rabi planinskih poti PZS 
imenuje Romana Ponebška (PD Litija in
podpredsednik PZS). Upravni odbor PZS pooblašča Komisijo 
za planinske poti, Komisijo za varstvo
gorske narave in Komisijo za turno kolesarjenje, da v strokovni 
odbor imenujejo po enega člana. Do
imenovanja članov odbora s strani komisij to funkcijo opravlja-
jo načelniki KPP, KVGN in KTK.
Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP 13/8-5-2014: Upravni odbor PZS na podlagi 32. člena 
Statuta PZS, na podlagi Načrta upravljanja PUS Bavšice in na 
predlog predsednika PZS za članico Programskega sveta Pla-
ninskega učnega središča Bavšica imenuje Vanjo Blažica (PD 
Ajdovščina).
Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP 14/8-5-2014: Upravni odbor PZS na podlagi 32. člena 
Statuta PZS in na predlog predsednika PZS za predstavnika 
PZS v Katedri za gorništvo, športno plezanje in aktivnosti v na-
ravi Fakultete za
šport Univerze v Ljubljani imenuje Franca Kadiša (PD Dra-
vograd).
Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP 15/8-5-2014:: Upravni odbor PZS podaljšuje mandat 
izvršnega odbora Komisije za turno kolesarstvo PZS v sestavi 
Jože Rovan (PD Ljubljana Matica) – načelnik, Igor Rozman 
(PD Ljubljana Matica) , Peter Šilak (PD Ptuj), Marjan Puč-
nik (PD Ruše), Aldo Zubin (OPD Koper), Tomaž Lampelj 
(PD Pošte in Telekoma Ljubljana), Danilo Škerbinek (APD 
Kozjak), Mirjan Bernetič (PD Vrhnika), Janja Majhenc (PD 
Radovljica), Franci Razpet (PD Zagorje ob Savi) in Andrej 
Bandelj (PD Sežana), do izvedbe volilnega zbora komisije oz. 
najdlje za eno leto. 
Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP 16/8-5-2014: Upravni odbor PZS podaljšuje mandat 
izvršnega odbora Komisije za gorske športe PZS v sestavni 
Jasna Pečjak (PD Domžale)– načelnica, Iztok Cukljati (PD Vrh-
nika), Žiga Šter (PD Kranj) in Milan Šenk (PD Jezersko), do 
izvedbe volilnega zbora komisije oz. najdlje za eno leto. 
Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP 17/8-5-2014: Upravni odbor PZS pooblašča predsed-
stvo PZS, da imenuje praporščaka PZS in njegovega namestni-

ka ter o tem seznami UO PZS na prvi seji po imenovanju.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Predsednik PZS je pozval člane UO PZS, da do 15. maja posredu-
jejo svoje predloge za funkcijo praporščaka.

SKLEP 18/8-5-2014: Upravni odbor PZS se seznanja s predstav-
niki PZS v mednarodnih in sorodnih organizacijah:
•	 Matjaž Šerkezi, član Gorniška komisija UIAA (UIAA 

Mountaineering Commission), od aprila 2012, do aprila 
2016,

•	 Damjan Omerzu, član Mladinske komisija UIAA (UIAA 
Youth Commission),  od oktobra 2012, do oktobra 2016,

•	 Andrej Pečjak, član Komisije za ledno plezanje UIAA 
(UIAA Ice Climbing Commission), od oktobra 2012, do 
oktobra 2016,

•	 Damjan Omerzu, dopisni član Delovne skupina za pravne 
zadeve Gorniške komisije UIAA (UIAA Mountaineering 
Commission – Legal Experts working group), od oktobra 
2012, do oktobra 2016,

•	 Aljaž Anderle, dopisni član Komisije za varnost UIAA 
(UIAA Safety Commission), od oktobra 2012, do oktobra 
2016,

•	 Danilo Škerbinek, član Predsedstva CAA, podpredsednik 
CAA, od jeseni 2010, do jeseni 2014.

•	 Klemen Medja (namestnik predstavnika: Franc Kadiš) – 
član Komisiji za planinske športe, usposabljanje in varnost 
CAA, do preklica,

•	 Drago Dretnik (namestnik predstavnika: Aleš Glavnik) – 
član Komisija za koče in poti CAA, do preklica,

•	 Irena Mrak – članica KONSAR, Komisija za varstvo narave 
in urejanje alpskega prostora CAA, do preklica,

•	 Uroš Vidovič, predstavnik v Komisiji za evropske pešpoti, 
skupni predstavnik PZS in KEUPS v ERI (kjer je vodja Ko-
misije za popotništvo pri ERA), do preklica,

•	 Igor Mlakar, predstavnik v Komisiji za evropske pešpoti, 
od septembra 2012, do preklica,

•	 Bojan Rotovnik (predsednik PZS), predstavnik PZS v Med-
narodnem združenju za reciprociteto, do preklica,

•	 Peter Šilak, predstavnik PZS v projektu Via Alpina, do pre-
klica,

•	 Borut Peršolja, predstavnik PZS v Skladu Okrešelj, od sep-
tembra 2012, do 2014,

•	 Miro Eržen, predstavnik PZS v svetu Muzeja športa, od 
septembra 2012, do septembra 2017,

•	 Bojan Rotovnik, predstavnik PZS v svetu TNP, od novem-
bra 2012 do decembra 2015,

•	 Bojan Rotovnik, predstavnik v Poslovnem odboru Sloven-
skega planinskega muzeja, od decembra  2010, do decem-
bra 2014.

•	 Na skupščinah UIAA, CAA, BMU in IKAR,  skladno s 15. 
členom Statuta PZS funkcijo predstavnika PZS opravlja 
predsednik PZS Bojan Rotovnik ali z njegove  strani poob-
laščena oseba.

Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad.7. Pridruženo članstvo v PZS
Bojan Rotovnik je predstavil, da je pridruženo članstvo novost 
Statuta PZS iz leta 2012. Pridruženo članstvo je predvideno za so-
rodne organizacije, ki bi si želele tesnejšega sodelovanja. Ambicija 
PZS je tudi, da postane krovna organizacija za vse dejavnosti, ki se 
izvajajo v gorskem svetu in ki so skladne z našo doktrino varnos-
ti v gorah in varovanja narave. S statutom je določena članarina 
pridruženih članov, ki naj znaša minimalno petkratnik najvišje 
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članarine za posameznike (A+ članarina). O članstvu odloča UO 
PZS. Predsednik PZS je že uradno povabil GRZS in ZGVS, da po-
stanejo pridruženi člani.

Miro Mlinar predlaga, da se izrecno določi, da mora biti pridru-
ženi član nestrankarska organizacija.
Predsednik PZS je pojasnil, da ni bojazni za takšno situacijo, saj 
bo pridružene člane sprejemal UO PZS.
Igor Oprešnik je vprašal, kaj pridruženi člani s članstvom prido-
bijo.
Predsednik PZS je pojasnil, da je to predvsem oblika za boljše 
medsebojno sodelovanja, poleg tega je je pridruženim članom na 
voljo tudi vsa infrastruktura PZS, nimajo pa glasovalne pravice 
na skupščini PZS. V praksi pa se bo izoblikoval način konkreten 
način dela.

SKLEP 19/8-5-2014: Upravni odbor PZS določi letno članarino 
za pridružene člane PZS v višini 350 €. PZS objavi javni poziv 
vsem zainteresiranim organizacijam, da se vključijo v pridru-
ženo članstvo.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 8. Tematike s področja planinskega gospodarstva 
a. Informacija o Zboru gospodarjev

Klemen Petek, strokovni sodelavec PZS, je pojasnil, da je z 
novim statutom Gospodarska komisija PZS postala komisija z 
zborom dejavnosti. 24. Aprila 2014 je bil uspešno izveden usta-
novni zbor gospodarjev, katerega gostitelj je bilo podjetje Pivo-
varna Laško. Prisotnih je bilo 38 predstavnikov gospodarskih 
odsekov društev s planinskimi kočami. Na zboru je bil sprejet 
Pravilnik GK PZS, izvoljeni so bili člani IO GK PZS in načelnik 
GK PZS.

b. Soglasje k imenovanju načelnika in članov IO GK
Janko Rabič, načelnik GK PZS, PD Jesenice, se je predstavil in 
se zahvalil za izvolitev. Delno se je že seznanil s preteklim delom 
GK PZS in načrtuje, da se bo GK PZS kmalu soočila z aktualnimi 
problemi in jih začela reševati. Upa na dobro medsebojno sodelo-
vanja in medsebojno pomoč.
Predsednik PZS čestita izvoljenemu načelniku in članom IO GK 
PZS.
Danilo Škerbinek je poudaril, da ga veseli konstituiranje orga-
nov gospodarske komisije. Postavil je vprašanje glede sestave in 
organov komisije. Kakšno je razmerje med Gospodarsko komisijo 
PUS in Izvršnim odborom Gospodarske komisije PZS. Predlaga, 
da se s pravnega stališča preveri ta razmerja.
Predsednik PZS je pojasnil, da je organiziranost komisij v vseh ko-
misija enak. Enkrat letno je sklican zbor, kjer sodelujejo predstav-
niki odsekov. Med dvema zboroma aktivnosti izvaja izvršni odbor, 
kar je enako prejšnjemu pojmovanju Gospodarske komisije.

SKLEP 20/8-5-2014:: V skladu z c točko 1. odstavka 32. člena 
Statuta PZS, daje UO PZS soglasje k sestavi IO GK PZS za ob-
dobje 2014-2018, ki je bil izvoljen na Zboru gospodarjev.
IO GK PZS tvorijo načelnik Janko Rabič (PD Jesenice) in člani: 
Marjeta Bricl (PD Kum Trbovlje), Zoran Kos (PD Ruše), Ivan 
Likar (PD Križe), Andrej Marušič (PD Nova Gorica), Drago 
Dretnik (PD Mežica), Valentin Rezar (PD Radovljica), Roman 
Resnik (PD Kamnik), Jože Rajh (PD Laško).
Sklep je bil soglasno sprejet.
c. Soglasje k pravilniku GK PZS

Klemen Petek, strokovni sodelavec PZS, je predstavil potek spre-
jemanja Pravilnika GK PZS. Osnutek pravilnika je bil dan pred-
stavljen in dan v javno obravnavo na Gospodarski konferenci, 

1. februarja 2014. V okviru javne obravnave so prispele samo 
pripombe predsedstva PZS. Gospodarska komisija je pripombe 
upoštevala in sprejela predlog pravilnika, ki je bil dan v obravnavo 
na zboru gospodarjev Na zboru sta bila podana še dva predlogov 
amandmajev s strani predstavnikov odsekov MDO PD Gorenjske. 
Ta amandmaja nista bila sprejeta. Sprejeto pa je bilo priporočilo, 
da strokovna služba PZS pretehta strukturo GK PZS in po potrebi 
pravilnik dopolni.

SKLEP 21/8-5-2014: Upravni odbor PZS daje na podlagi n toč-
ke  1. odstavka 32. člena Statuta PZS  soglasje k Pravilniku Gos-
podarske komisije Planinske zveze Slovenije.
Sklep je bil sprejet z enim glasom proti (Danilo Škerbinek).

d. Soglasje k Najvišjim cenam prenočevanja v planinskih ko-
čah in Najvišjim cenam osnovne oskrbe v planinskih kočah

Miro Eržen, podpredsednik PZS, je povedal, da je zbor gospo-
darjev obravnaval tudi predlog najvišjih cen nočitev in osnovne 
oskrbe. Obravnavana je bila tudi sprememba popusta v popusta v 
sobah z do štirimi posteljami v kočah 1. kategorije. Pripombe so 
bile podane s strani gorenjskih planinskih društev, predvsem se ne 
strinjajo z višino popustov za nočitev in z najvišjo ceno vode. V 
razpravi se je ugotovilo različno stališče upravljavcev koč in upo-
rabnikov storitev v kočah. Na koncu je zbor gospodarjev sprejel 
sklep, kot je bil priložen k gradivu za sejo UO PZS. Veliko je bilo 
tudi pozivov, naj se sprejetih cen dosledno držijo vsa planinska 
društva.
Predsednik PZS je pojasnil, da je novost v dokumentu v primerja-
vi s trenutno veljavnimi, znižan višina popusta sobah z eno do 
štirimi posteljami v kočah 1. kategorije in sicer na 30%. Ostale do-
ločbe so enake trenutno veljavnim.
France Benedik je povedal, da to ni samo problem gorenjskih 
planinskih društev, ampak problem vseh koč v triglavskem po-
gorju, ki se oskrbujejo s helikopterji ali konji. Predlagal je, da IO 
GK PZS spremlja izvrševanje tega sklepa in ustrezno ukrepa do 
sezone 2015.
Manja Rajh, je povedala, da je bila prisotna na zboru v Laškem.  
Več let je bila aktivna v GK PZS in tudi v matičnem društvu, ki 
ima visokogorsko kočo, ki se oskrbuje s helikopterjem in konji. 
Moti jo, da so vsako leto izpostavljena samo društva s kočami v Ju-
lijskih Alpah, saj imajo ravno te postojanke dovolj prihodka in ni 
osnove za dvig cene. V prejšnjem mandatu GK PZS je prosila PD 
Ljubljana Matica, ki je vedno trdilo, da poslujejo negativno, naj 
predloži kalkulacije. Te kalkulacije niso bile predložene, predložila 
pa jih je sama za matično društvo in izkazalo se je, da kalkulacije 
niso negativne. Ni ustrezno, da bi teh planinskih postojankah, ki 
imajo dober obisk, obiskovalci plačevali drage usluge storitev.
Miro Mlinar je povedal, da so bili v MDO PD Notranjske so za 50 
% popust, ne glede za število postelj v sobi, saj teh sob ni veliko. 
Enoten popust tudi lažje predstavimo članom društev. Glede cene 
pijač je primerjal v praksi in vsaka koča ima svoje cene, zato so se 
mu zdeli takšni sklepi nesmiselni.
Jurček Nowakk je povedal, da so se na MDO PD pogovarjali, da 
bi bilo potrebno upoštevati, da imajo tudi planinske koče z last-
nimi tovornimi žičnicami visoke stroške vzdrževanja. Glede do-
ločbe, da ceno za uporabo posteljnine določi upravljavec sam, 
so skeptični kako se bo to izvajalo v praksi. Pri prehrani bi bilo 
potrebno črtati, da se računa strošek uporabe in čiščenja v višini 
enega evra, če v koči ne naroči ne pijače, ne hrane. Oskrbniki tudi 
niso pripravljeni za en evro nuditi samo pogrinjka. Na MDO PD 
so govorili tudi o priporočilu PZS, da koče nudijo storitev polpen-
ziona, saj obstaja bojazen, da bi iz tega priporočila nekateri oskrb-
niki začeli ponujati nočitve samo v kompletu s prehrano. Dobro 
bi bilo tudi postaviti najvišje cene za prenočevanje v kočah tretje 
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kategorije, saj prihaja do velikih razlik.
Miro Eržen je v zvezi s pripombo Franceta Benedika popravil na-
vedbo, da bi bili drugačni predlogi podani ne samo s strani gorenj-
skih društev, ampak s strani društev, ki imajo koče v visokogorju 
Julijskih Alp. Glede poenotenega popusta 50%, je poudaril, da so 
bili predlogi upravljavcev visokogorskih koč lansko leto v smeri 
bistveno nižjega popusta in je sedanja rešitev rezultat usklajevanj 
in sprejetega kompromisa. Teh sob je malo, spanje v mali sobi pa 
velja tudi za precej večje ugodje, zato manjši popust ni tako spo-
ren. Glede oskrbovanja s žičnicami, to ni posebej dogovorjeno, je 
pa bilo ugotovljeno, da so stroški oskrbe primerljivi z oskrbovan-
jem s helikopterjem. Osnovna delitev koč na kategorije pa ostaja 
enaka. Glede prispevka za posteljnino je intencija PZS, da se spod-
buja obiskovalce, da uporabljajo lastno posteljnino. Takšna rešitev 
pa je bila uporabljena že sedaj in ni bilo zaznanih nerazumno za-
računanih cen. Glede priporočila polpenziona ja je izpostavil, da 
je smiselno, da koče aktivno ponujajo tudi dodatno ponudbo, ki 
omogoča dodatne prihodke koče, prav tako je takšen sistem ustal-
jena praksa v tujini. S tem se gradi tudi na dodatnem trženju sto-
ritev planinskih koč, kar bo potrebno v prihodnosti še izboljšati. 
Glede zaračunavanja enega evra v primeru lastne hrane in pijače, 
v praksi ni bilo zaznanih problemov, saj se v praksi praktično ne 
izvaja. Glede cen nočitev cen v tretjih kategorijah, je povedal, ima-
jo te koče večjo konkurenco s strani drugih ponudnikov nočitev 
in jih že to sili k oblikovanju primernih cen.
Predsednik PZS je poudaril, da UO PZS daje predlaganim doku-
mentom samo soglasje, samo besedilo se oblikuje na zboru gos-
podarjev. Omejitve pri najvišjih cenah na kočah, se v zadnjih letih 
omejujejo samo na osnovne storitve. Ostale cene lahko določajo 
upravljavci koč samostojno. Prav tako s tem dokumentom ne do-
ločamo cen, ampak jih samo omejujejo navzgor. Edina spremem-
ba od sedaj veljavnega sistema, je samo razlika v popustu v sobah 
z eno do štirimi posteljami v kočah prve kategorije, s tem da se naj 
bi posledično znižala tudi osnovna cena, tako da to še manj vpliva 
na končno ceno nočitve za člane.
Jurček Nowakk je še dodal, da oskrbniki v Kamniško-Bistriškem 
MDO PD ne želijo ponujati krožnika in skodelice v zameno za en 
evro, po sedanjem besedilu pa obiskovalec lahko to zahteva.
Predsednik PZS je poudaril, da se podaja samo soglasje in UO 
PZS ne more posegati v samo besedilo. Predlagani dokumenti na-
vajajo, da upravljavec koče lahko nudi pogrinjek za en evro, ni pa 
določeno, da je to obvezno. Odločitev o nudenju te storitve je v 
rokah posameznega upravljavca koče.

SKLEP 22/8-5-2014: Na osnovi 19. člena Statuta PZS (točka j), 
daje UO PZS soglasje k dokumentu »Najvišje cene prenočevan-
ja v planinskih kočah«, ki ga je sprejel Zbor gospodarjev. Vsebi-
na dokumenta velja do sprejetja novega ali do preklica.
Sklep je bil sprejet z dvema glasovoma proti (Miro Mlinar in Jur-
ček Nowakk).

SKLEP 23/8-5-2014:: Na osnovi 19. člena Statuta PZS (točka 
j), daje UO PZS soglasje k dokumentu »Najvišje cene osnov-
ne oskrbe v planinskih kočah«, ki ga je sprejel Zbor gospo-
darjev. Vsebina dokumenta velja do sprejetja novega ali do 
preklica.
Sklep je bil sprejet z enim glasovom proti (Miro Mlinar).

Ad. 9. Tematike s področja športnega plezanja:
a. Informacija o plezališču Osp

Aleš Pirc, načelnik Komisije za športno plezanje PZS, je povedal, 
da plezališče Osp v zadnjih letih beleži velik obisk, kar negativno 
vpliva na lokalno prebivalstvo. Predvsem je problem neurejeno 
parkiranje. Domačini so se organizirali v agrarno skupnost, ki je 

na sestanek povabila tudi PZS. Sestanek je bil konstruktiven. V 
aprilu se je izvedla akcija čiščenja okolice, delili so se tudi letaki z 
podatki o parkiranju in etičnim kodeksom plezalcev. Sodelovalo 
se je tudi z Zavodom za varstvo narave. Spodbujalo se bo plezalce, 
da v primeru prezasedenosti plezališča Osp, obiščejo katero izmed 
sosednjih plezališč.
Tomo Česen, strokovni sodelavec PZS, je poudaril, da je bil sesta-
nek zelo konstruktiven. Skupaj so ugotovili, da plezalci niso edini 
problem, saj v Osp zahajajo tudi planinci, lovci, turisti, motoristi 
in drugi. Še enkrat se je potrdilo, da domačini niso problematični, 
da so njihove zahteve legitimne in da so pripravljeni sodelovati pri 
iskanju rešitev.
Predsednik PZS je poudaril, da se je organizirala delovna skupi-
na, v kateri bo s strani PZS sodeloval Tomo Česen. On je tudi kon-
taktna oseba za društva v primeru problematike plezališča v Ospu.

b. Informacija o Zboru KŠP
Aleš Pirc je predstavil, da je zbor KŠP potekal 24. april 2014 v 
Ljubljani. Prisotnih je bilo 24 članov  z glasovalno pravico in tudi 
precej ostalih. Veliko časa je bilo posvečenega primanjkljaju re-
prezentance v lanskem letu in reševanju te problematike. Sprejet 
je bilo finančno poročilo in finančni plan, kljub manjšim javnim 
sredstvom od pričakovanih. Sprejet je bil tudi načrt aktivnosti in 
potrjen je bil nov tekmovalni pravilnik, ki za mlajše uveljavlja dve 
smeri. Posledično se je povišala tudi štartnina za 2 €. Podan je 
bil predlog za drugo slovensko ligo pri OKS. Za to je potrebno 
soglasje vseh klubov, ki pri tem sodelujejo. Do poletja bosta obe 
ligi izrazili mnenje glede tega vprašanja.
Bojan Rotovnik je povedal, da se je poleg predsednika nadzorne-
ga odbora PZS, Marije Štremfelj zbora udeležil tudi sam.
Marija Štremfelj je povedala, da se iz razprave na zboru vidi, da se 
zavzemajo za dvig športnega plezanja. Izpostavila se je tudi prob-
lematika sodništva. Težave na tem področju lahko prinese tudi do 
slabe realizacije tekmovanj. Sodniški zbor se je namreč zmanjša 
in 24(v 2011) na 15(v 2014). Glede na število tekem, je letno po-
trebnih med 100 in 150 sodniških mest. To delo ni več cenjeno, 
prav tako je slabo finančno ovrednoteno. Glede tega bo potrebno 
sprejeti določene ukrepe.
Tomo Česen je dodal, da je bil zbor zelo buren. Poročila in plani 
so bila sprejeta, je bilo pa precej burnih debat. Skoraj pa bi se po-
novila situacije iz 2013, ko je prejšnje vodstvo dobilo nezaupnica. 
Tudi letos je bila na dnevni red predlagana točka z glasovanjem o 
nezaupnici vodstvo. Točka ni bila umeščena na dnevni red, vendar 
je manjkal samo en glas. Kot dolgoletni načelnik je izpostavil, da 
splošno vzdušje ni pozitivno. Gospod Škofic je govoril tudi o ne-
namenski porabi sredstev. Poudari pa, da je lansko leto inšpekcija 
Fundacije za šport ugotovila, da so sredstva ustrezno porabljena. 
Strinja se glede predloga Manje Rajh o poskusu mediacije, vendar 
se boji, da so odnosi med nekaterimi akterji tako skrhani, da to ne 
bo obrodilo sadov. Glede primanjkljaja reprezentance so nastavl-
jene rešitve, ki bodo to odpravile.
Bojan Rotovnik je poudaril, da je glede očitkov Pavla Škofica o 
nenamenski porabi sredstev, večkrat pozval k predložitvi konk-
retnih dokazov, saj so te obsodbe povsem pavšalne. Se je pa na 
zboru dogovorilo, da NO PZS ponovno pregleda porabo sredstev 
in izda svoje mnenje.

c. Realizacija sklepa 19. seje UO PZS in sklepov predsedstva
Aleš Pirc se je strinjal, da splošno vzdušje v KŠP ni pozitivno. 
Glavni razlog vidi v tem, da glavni izvajalci storitev niso več v or-
ganih odločanja, kot je bilo to v preteklosti. Odgovore na očitke 
Pavla Škofica je podal pisno. Prav tako so se že izvedli določeni 
sklep predsedstva na to temo.
Danilo Škerbinek predlaga, da NO PZS čim prej zavzame stališče. 
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V primeru pozitivnega mnenja, je potrebno vodstvo KŠP podpreti 
in obraniti ugled KŠP in PZS.
Marija Štremfelj je bila prepričana, da se odnosi v KŠP lahko 
izboljšajo. Potrebno pa je tudi pogledati očitke Pavla Škofica, če 
so kje možne izboljšave. Izpostavila je, da so njegovi očitki preveč 
pavšalni, takšni so bili tudi njegovi predlogi sklepov na skupščini 
PZS. Navedla je, da je bilo v letih od 2007 do 2013 vse skupaj samo 
23 pritožb na delo sodnikov na tekmovanjih v športnem plezanju, 
ki so tudi dokumentirani. Očitki pa navajajo, da je sojenje vses-
plošno neustrezno.
Predsednik PZS je poudaril, da bo vprašanje nenamenske porabe 
sredstev preveril NO PZS, skupaj z IO KŠP pa se bodo poiskale 
rešitve za primanjkljaj iz preteklega leta. Vsekakor se ne strinja s 
pristopom Pavla Škofica, zato se od njegovih izjav distancira. Iz-
postavi, da je potrebno v celoti upoštevati rezultate pregleda in 
mnenja NO PZS. Že sedaj pa se opaža negativni ugled organiza-
cije v športni sferi v Sloveniji, kar lahko v prihodnosti privede do 
zmanjšanja javnih sredstev za športno plezanje.
Aleš Pirc je izrazil nezadovoljstvo, da spletna PZS s svojo spletno 
stranjo in forumom omogoča javno neutemeljeno blatenje lastne 
organizacije.
Predsednik PZS je poudaril, da je forum namenjen temu, da lahko 
vsak izrazi svoje mnenje. Ima pa forum pogojeno, da se objavlja 
prispevke samo s polnim imenom in priimkom.
Miro Eržen je izpostavil, da je v primeru podobnih očitkov po-
trebno v prihodnje hitreje pripraviti odgovore in pojasnila.
Aleš Pirc je izpostavil, daj ej KŠP že marca 2013 podal uradni od-
govor na prve očitke.
Predsednik PZS je zaključil razpravo in povedal, da bodo to vpra-
šanje poskušali rešiti na skupnem sestanku med predsedstvom 
PZS in IO KŠP.

Ad.10. Projekt Slovenska turno kolesarska pot – I. obravnava
Jože Rovan, načelnik Komisije za turno kolesarstvo PZS, je pred-
stavil turno kolesarstvo in idejno zasnovo projekta Slovenska tur-
nokolesarska pot. Poudaril je, da s projektom spodbudimo obis-
kovanje manj znanih območij, damo priložnost manj obiskanim 
kočam, se povežemo s turističnim gospodarstvom in damo našim 
članom dodatno ponudbo aktivnosti in s tem privabimo tudi nove 
člane. Pot zajema 1750 km dolžine in 48.000 višinskih metrov. 
Trasa namerno ni tehnično zahtevna, da se zajame široko popu-
lacijo. Poudaril je, da pot namenoma ne sovpada preveč s Slo-
vensko planinsko potjo. Delno sledi železniškemu omrežju, da se 
spodbuja javni prevoz. Pri vzpostavitvi se bo sodelovalo z društvi, 
tako z markacisti, kot turnimi kolesarji. Koče bodo morale urediti 
možnost varovane shranitve koles čez noč. Trasa se bo markira-
la z dodatno modro črto pod Knafeljčevo markacijo. Pripravile 
se bodo GPS sledi, v nadaljevanju se bo pripravila tudi knjižica 
z zemljevidi in dnevnik z žigi. K sodelovanju se bo povabilo tudi 
turistično gospodarstvo ob poti. Osrednji sistem promoviranja in 
informiranj bo spletna stran. Ob otvoritvi bo organizirana širša 
akcija po posameznih odsekih poti. Predstavil je tudi sam potek 
trase po Sloveniji.
Predsednik PZS je poudaril, da gre za prvo obravnavo projekta 
in da gre za splošno razpravo. Zahvalil se je ekipi, ki pripravlja ta 
projekt.
Igor Oprešnik je povedal, da MDO PD Podravja generalno ni 
proti, želijo pa vključitev Prekmurja in Goričkega, sicer predloga 
ne bodo podprli.
Irena Mrak je povedala, da Komisija za varstvo gorske narave pre-
učuje vpliv turnega kolesarstva v naravi, ki je problem v celotnih 
Alpah. Sama se zavzema za spoštovanje meril za dvonamensko 
rabo in je vprašala ali so pri predlogu poti upoštevana ta merila in 
kako so predvideni spusti.

Manja Rajh je najprej pohvalila narejeno delo. Se strinja z vkl-
jučitvijo Prekmurja in Goričkega, predlaga pa še več promocije in 
ozaveščanja kolesarjev.
Jurček Nowakk je izpostavil, da MDO PD Kamniško-Bistriškega 
območja ni nikjer vključen v traso, kljub temu, da je na tem ob-
močju veliko zanimivih točk in ciljev in zato takšnega predloga ne 
bodo podprli.
Jože Rovan je podal odgovore na vprašanja. Glede Goričkega in 
Prekmurja je povedal, da je ta del v veliki meri asfaltiran, prav tako 
pa Prekmurska planinska pot zelo primerna za dvonamensko rabo 
planinskih poti. Predlog Slovenske turnokolesarske poti pa se sti-
ka s Prekmursko planinsko potjo, tako da je možna povezava. Do-
daten argument za omejitev trase je, da  je že sedanji predlog poti 
precej dolg, z vključitvijo Prekmurja, pa bi pot dodatno podaljšali 
še za 300 km. Predlaga rešitev z ureditvijo Prekmurske planinske 
poti za dvonamensko rabo. Glede vprašanja Irene Mrak je pove-
dal, da se zaenkrat trasa izogiba zahtevnejšim spustom in to pre-
pušča za ureditev v bodoče, če bo splošna klima in zakonodaja to 
omogočala. Vsekakor pa se bodo takšni odseki urejali z lokalnimi 
predstavniki. Glede Kamniško-Savinjskih Alp je izpostavil, da so 
le-te preveč strme za kolesarjenje. Vključitev območja Litije in Vač 
ni predvidena, ker je pot speljana po drugi strani Save. 
Predsednik PZS je poudaril, da pot v nobenem primeru ne more 
zajeti vse Slovenije, naj pa se poskuša upoštevati čim več predlo-
gov.

SKLEP 24/8-5-2014: Upravni odbor PZS potrjuje osnutek Slo-
venske turno kolesarske poti v I. obravnavi in zadolži Komisijo 
za turno kolesarstvo  PZS, da izvede interno razpravo o pro-
jektu znotraj planinske organizacije in na podlagi zaključkov 
interne razprave za obravnavo na eni od prihodnjih sej UO PZS 
pripravi predlog za II. obravnavo oz. potrditev.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad.11. Pravilnik Odbora za usposabljanje in preventivo – I. ob-
ravnava
Damjan Omerzu, strokovni sodelavec PZS, je prestavil, da je se-
danja Komisija za usposabljanje in preventivo z novim statutom 
dobila status odbora in skladno s tem je bilo potrebno prilagoditi 
tudi organiziranost in pravilnik tega organa. Z vidika vsebine in 
pristojnosti, ostaja pravilnik enak obstoječemu. Usklajene pa so 
določbe glede organizacije, volitev, umestitev v PZS in sodelovanje 
z drugimi organizacijami. Osnutek je bil usklajen znotraj odbora, 
v času do druge obravnave na UO PZS se sprejemajo pripombe, ki 
jih bo odbor preučil in pripravil predlog pravilnika.
Rudolf Skobe, je povedal, da komisija deluje od nekje od leta 
1970. Predstavil je pristop, ki je bil uporabljen pri prvotni vzposta-
vitvi komisije. Poudaril je veliko pristojnost, ki jo ta odbor ima in 
da bi bilo smiselno, da bi se odbor organiziral kot strokovni svet. 
Predlagal je, da se ob morebitnih spremembah statuta to vnese v 
besedilo.
Danilo Škerbinek je povedal, da je bilo v prvem pravilniku komi-
sije in leta 1971 zapisano, da se bo na podlagi analiz nesreč zago-
tavljalo dopolnjevanje programov usposabljanje. Tega v sedanjem 
pravilniku ni predvideno. Prav tako bi bil potreben prenos za nas 
ustreznega znanja iz tujine in tudi to bi bilo potrebno vnesti v pra-
vilnik. Pogrešal je tudi uvedbo posebne spletne strani ali foruma 
»skoraj nesrečnih dogodkov«, kot je to že več let možno v tujini, 
kjer lahko posamezniki opišejo svoje bližnje srečanje z nesrečami, 
ki lahko služijo kot gradivo za preventivo za ostale.

Predsednik PZS je pozval Odbor za usposabljanje in preventi-
vo, da prejete predloge preuči, prav tako je pozval vse komisije, 
ki izvajajo usposabljanja, da preučijo predlagano vlogo odbora v 
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različnih fazah usposabljanj. Potrebno je jasno določiti do kje so 
pristojnosti komisije in od kje pristojnost odbora.

SKLEP 25/8-5-2014: Upravni odbor PZS potrjuje osnutek 
Pravilnika Odbora za usposabljanje in preventivo v I. ob-
ravnavi in zadolži Odbor za usposabljanje in preventivo 
PZS, da na podlagi podanih pripomb za obravnavo na eni 
od prihodnjih sej UO PZS pripravi predlog pravilnika za 2. 
obravnavo.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad.12. Sredstva planinskega sklada 2014 – Mladinska komisija 
PZS
(12. točka se je na predlog Mateja Ogorevca obravnavala pred 11. 
točko) 
Matej Ogorevc, načelnik Mladinske komisije PZS je povedal, da je 
predlog višine sredstev iz Planinskega sklada iz prvotnega predlo-
ga 13.000 € zmanjšan na 7.500 €, zaradi uskladitve s finančnim na-
črtom PZS za 2014. Izpostavil je novost v letu 2014 in sicer uved-
bo razpisa za sofinanciranje mladinskih zimovanj, ki jih izvajajo 
mladinski odseki, s katerim se želi spodbuditi zimsko gorništvo 
med mladimi.
Manja Rajh je izpostavila, da se ji zdi znesek 1700 € za prenovo 
spletne strani visok in je vprašala kaj se bo s tem izvedlo. Poleg 
tega je predlagala, da MK PZS nagrajenim tekmovalcem za ude-
ležbo na nagradnem taboru krije tudi strošek prevoza za nagradni 
tabor.
Matej Ogorevc je pojasnil, da je spletna stran Mladi planinec in 
Cici planinec postala zastarela. Prenoviti jo je treba tako grafično, 
kot vsebinsko, da bo služila svojem namenu. Glede prevoza na na-
gradni tabor je pojasnil, da je že sedaj strošek nagradnega tabora 
okoli 4.500 € in da zaradi vseh ostalih aktivnosti in omejenih sred-
stev, to ni izvedljivo.
Miro Mlinar je predlagal, naj poskusijo društva pridobiti sredstva 
za prevoz s strani občine.

SKLEP 26/8-5-2014: Upravni odbor PZS potrjuje predlagano 
delitev sredstev planinskega sklada za 2014 za razvojne projek-
te Mladinske komisije PZS v višini 7.500 €.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad.13. Soglasje k pravilnikom MDO PD Ljubljane, MDO PD 
Gorenjske, MDO Primorsko – Notranjskih PD in MDO PD 
Podravja
Predsednik PZS je obžaloval, da se je spregledal pravilnik MDO 
PD Kamniško-Bistriškega območja in hkrati pozval vse člane 
UO PZS, da ob prejemu gradiv za sejo UO PZS le-ta pregledajo 
in morebitne nejasnosti takoj sporočijo. Če bi predsednik Kam-
niško-Bistriškega MDO PD takšno sporočilo poslal ob prejemu 
vabila za sejo, bi bilo možno pravilnik njihovega MDO še vključiti 
med gradiva za sejo.  Povedal je, da so bili pravilniki pregledani 
in da je edina pripomba na pravilnik MDO PD Ljubljane, kjer je 
uvrščena občina Bloke, kar je v neskladju s sklepom UO PZS o 
razdelitvi občin posameznih MDO PD.
Marinka Koželj Stepic je povedala, da se je v končnem spreje-
manju pravilnika uskladil prehod občin Kočevje, Osilnica, Kostel 
v MDO PD Dolenjske, pri umestitvi občine Bloke pa je prišlo do 
napake.
France Benedik je povedal, da niso posebej naštevali vseh občin v 
skladu s sklepom UO PZS.
Maruška Lenarčič je povedala, da ni bilo posebnosti pri spreje-
manju pravilnika.
Igor Oprešnik je povedal, da so v pravilnik umestili še dva dodat-
na odbora.

Rudolf Skobe je povedal, da ima pravilnik MDO PD Ljubljane 
neskladnost s Statutom PZS, ker predsednik MDO PD nima gla-
sovalne pravice.
Marinka Koželj Stepic je povedala, da je pravilnik pripravljen na 
podlagi vzorca in da ima predsednik MDO PD glasovalno pravi-
co, če je hkrati tudi predsednik društva.
Damjan Omerzu je povedal, da je to vprašanje izpostavil že Jur-
ček Nowakk ob sprejemanju vzorčnega pravilnika.  To je preučil 
tudi Odbor za pravne zadeve in glede na to, da statut ne pred-
pisuje glasovalne pravice predsednika MDO PD, ampak določa 
samo sestavo MDO PD, ki je sestavljen iz predstavnikov društva 
in predsednika MDO PD, je v vzorčnem pravilniku prepuščeno 
posameznemu MDO PD, da to uredi glede na svoje obstoječo 
prakso. MDO PD je predstavniški organ in v analogiji z ureditvi-
jo v ostalih organih je smiselno, da je ločena izvršilna funkcija 
predsednika MDO PD in funkcija odločanja o glavnih zadevah 
na strani društev. Glede na statut se morajo organi zavzemati za 
soglasno sprejemanje odločitev in naloga predsednika je, da kot 
predlagatelj sklepov, pripravi takšen predlog, ki je sprejemljiv za 
vse ali vsaj večino društev.
Jurček Nowakk je ponovno izpostavil dilemo glede razumevanja 
določne statuta o sestavi MDO PD in glasovalni pravici predsed-
nika MDO PD.

SKLEP 27/8-5-2014: Upravni odbor PZS skladno z 32. členom 
Statuta PZS daje soglasje pravilnikom MDO PD Ljubljane, 
MDO PD Gorenjske, MDO Primorsko – Notranjskih PD in 
MDO PD Podravja, s tem, da se Pravilnik MDO PD Ljubljane 
uskladi s sklepom UO PZS o območjih MDO PD tako, da se v 2. 
členu izbriše občina Bloke.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 14. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora
Predsednik PZS je povedal, da je Manja Rajh je podala vprašanje 
glede postopka podelitve priznanja PZS Tonetu Žižmondu:
Damjan Omerzu je predstavil, da je Manja Rajh s svojim vprašan-
jem želela vpogled v zapisnik Odbora za priznanje s katerim je bila 
podelitev Zlatega častnega znaka PZS za g. Toneta Žižmonda iz PD 
Velenje zavrnjeno. Ta postopek je potekal v letu 2013, med febru-
arjem in aprilom. Pojasnil je, da je problem nastal, ker predlagani 
prejemnik za Zlati častni znak PZS predhodno ni prejel Srebrne-
ga častnega znaka PZS. Skladno s takrat veljavnim Pravilnikom o 
priznanjih PZS in sklepom predsedstva PZS iz 56. seje, je v prime-
ru preskoka ene stopnje priznanja, potrebna dodatna obrazložitev 
s strani društva in s strani MDO PD. Ker je bil v postavljenem 
vprašanju Jože Melanšek posebej izpostavljen, je posredoval nje-
mu znano korespondenco. Pregledala se je tudi korespondenca 
med predlagatelji in strokovno službo PZS. Ugotovljeno je bilo, 
da ni šlo za zavrnitev prejema priznanja, ampak se o tem sploh ni 
odločalo, ker zahtevana dodatna obrazložitev ni bila podana. O 
tem sta bila obveščena tako društvo, kot MDO PD, iz pregledane 
dokumentaciji in korespondenci, pa ni razvidno, da bo ta dodatna 
korespondenca prispela. Glede na postavljeno vprašanje, kjer je 
Jože Melanšek posebej izpostavljen, se je na podlagi pregledane 
dokumentacije ugotovilo, da v samem postopku ni imel formalne 
vloge in postopka v ničemer ni oviral. Na koncu je izpostavil, da 
je v letu 2014, po ponovnem in ustrezno obrazloženem postopku, 
bilo priznanje Tonetu Žižmondu tudi podeljeno.
Manja Rajh je povedala, da ni bil namen izpostavljati posameznih 
imen. Pri velikih MDO PD-jih hitreje pride do takšnih lapsusov, 
kot v tem primeru. Seznanjena je bila, da zlatega znaka ne more 
prejeti, je pa sklepala, da bo prejel srebrni častni znak. Predlaga, 
da se v prihodnje v podobnih primerih naredi uradni zaznamek, 
da je omogočena boljša sledljivost.
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Predsednik PZS je izpostavil, da v prvih mesecih v vsakem letu, 
predsedstvo na posamezni seji odloča tudi o več kot sto priznan-
jih. V izjemah, če niso izpolnjeni vsi pogoji, je možen izredni po-
stopek, vendar tu ni avtomatizma. Poudaril je, da sta bila društvo 
in MDO PD o tem obveščena. V podobnih primerih, če bodo 
še nastali, se naj takoj urgira in se bo poskušalo reševati zadeve 
sproti.
Jože Melanšek je povedal, da bo do prihodnje seje pripravil kro-
nološki pregled spornega postopka. Poudaril je, da je bil 12 let 
predsednik PD Velenja, njegov naslednik pa je prav Anton Žiž-
mond. Pričakuje pa javno izjavo Manje Rajh, da ni odgovoren za 
ne podelitev priznanja. Kot bivši vodja Odbora za priznanja PZS 
ne more biti odgovoren za podeljevanje priznanj, o katerih odloča 
Predsedstvo PZS.
Predsednik PZS je poudaril, da vsa priznanja do vključno Zla-
tega častnega znaka PZS podeljuje Predsedstvo PZS, na podlagi 
predlogov društev in v kolikor so izpolnjeni formalni pogoji, se ne 
spušča v upravičenost prejemnika priznanja, saj za tem s svojim 
predlogom stojijo društva.

Predsednik PZS je povedal, da je Danilo Škerbinek postavil 
sklop dvanajstih vprašanj. V prvem je navedel, da je potrebno 
takoj sprejeti vse potreben ukrepe za zaustavitev padanja član-
stva, zlasti S+Š in P+O. Predsednik PZS je poudaril, da se na 
tem področju izvaja več aktivnosti, med njimi aktivnosti Mla-
dinske komisije PZS, Komisije za športno plezanje, izpostavil je 
tudi promocijsko akcijo v sodelovanju s Petrolom. Ključno pa 
je spodbujanje društev k bogatemu programu, saj je iz prak-
se razvidno, da to prinaša pozitivne učinke na članstvo. Drugo 
vprašanje se je nanašalo na sanacijske ukrepe za primanjkljaje, 
kar je bilo pojasnjeno že tekom seje. Tretja pobuda se je nanaša-
la, da bi na spletni strani objavili naša usposabljanja v časovnem 
zaporedju, glede tega je predsednik PZS poudaril, da je to že ob-
javljeno v knjižici usposabljanj, v Planinskem kažipotu in tudi 
na spletni strani na več mestih. Četrta pobuda se je nanašala na 
ugotavljanje vzrokov nesreč v gorah, glede česar je predsednik 
povedal, da so bili na tej seji imenovani člani Odbora Gore in 
varnost s strani PZS in se bo v okviru tega odbora poskušalo do-
datno razčleniti analize o nesrečah, ki jo pripravlja GRZS. Peto 
vprašanje se je ponovno nanašalo na primanjkljaje komisije, ki 
se bodo obravnavali na naslednji seji UO PZS. Šesto vprašanje se 
je nanašala na spremembo zakona o loteriji, ki spreminja sestavo 
sveta Fundacije za šport  in posledično možnosti za predstavni-
ka PZS v tem svetu. Predsednik je poudaril, da je bil zakon res 
sprejel, vendar je bil z vetom Državnega sveta vrnjen v ponovno 
odločanje. Poudaril je, da je uspeh PZS na razpisih Fundacije za 
šport, glede na padec vseh sredstev, dober in da za to ni obvezno 
članstvo predstavnika PZS v organih fundacije. Sedma pobuda 
je bila, da naj se gradivo za seje UO PZS pošilja društvom in ob-
javlja na spletu, pri tem je predsednik poudaril, da se so že sedaj 
dosledno vsa gradiva objavljala na spletu, pripravlja pa se tudi 
nadgradnja spletne strani, kjer bo vzpostavljen nov dokumentni 
sistem. Osma pobuda se je nanašala, da se naj za zaposlene, ki 
sodelujejo pri delu komisij, izbira strokovno usposobljene osebe, 
ki morajo za svoje delo tudi odgovarjati. Na to je predsednik po-
jasnil, da se to izvaja že sedaj. Pri članih komisij je večkrat prob-
lem, ker ni velikega interesa za sodelovanje. Pri zaposlovanju v 
preteklem mandatu, pa se je striktno upoštevala tudi strokovna 
planinska usposobljenost in predhodne izkušnje pri delu v pla-
ninskih društvih. Deveta pobuda glede imenovanj v organe, je 
bila pojasnjena že predhodno in bo objavljen tudi javni poziv za 
člane. Prav tako glede pobude za vključevanja mladih v organe 
PZS. 
Miro Eržen je podal odgovor na enajsto vprašanje Danila Šker-

binka, glede načrta upravljanja Triglavskega narodnega parka in 
povedal, da se je načrt pripravljal zadnji dve leti, tudi s predstavit-
vami in razpravami na terenu. Svet TNP je sprejel predlog načrta 
upravljanja, ki ga potrdi pristojno ministrstvo. Poudaril je, da je 
bila v lanskem letu v javnem zavodu TNP zamenjava vodstva, re-
šuje se tudi vprašanje finančnega primanjkljaja. Načrt upravljanja 
TNP pa za enkrat stoji na ministrstvu, verjetno zaradi finančnih 
obveznosti, ki izhajajo iz njega za državo in jih ta trenutno ne 
more zagotoviti.
Matej Planko je odgovoril na dvanajsto vprašanje, glede izbora 
tiskarne Švarc in povedal, da je PZS v zadnjih letih izvedlo že dva 
razpisa za tiskarske storitve. Na podlagi prejetih ponudb in dodat-
nih pogajanj, so bili izbrani trije tiskarji za posamezna področja 
(za Planinski vestnik, za koledar in za ostale tiskovine). Za vsako 
novo edicijo se pošilja povpraševanja petim tiskarjem in se izbere 
najugodnejšega. Izpostavil je, da so se pri zadnjem razpisu strošek 
tiskanja Planinskega vestnika znižal za 10 %, pri predhodnem raz-
pisu pa že za 12 %. Glede na navedeno je poudaril, da ne razume 
postavljenega vprašanja in zakaj namig, da naj izbor tiskarja pre-
veri NO PZS.
Danilo Škerbinek je na podlagi odgovor ugotovil, da ni za-
dostnega prenosa informacij, saj člane UO PZS marsikdo 
vpraša, pa ne vedo odgovora. Dodatno je poudaril, da bo po-
trebno več delovati na področju dela z družinami, kot to izhaja 
iz izkušenj v tujini. Razmišljal je, da je potrebno še več nare-
diti na področju promocije planinstva. Glede vzrokov nesreč 
mora PZS tudi samostojno delati analize in opozarjati člane. 
Planinska organizacije je tudi pred izzivom vključevanja novih 
kadrov, zaradi napovedane menjave vodstva na naslednji volil-
ni skupščini PZS. Nujno je potreben načrt o potrebnih kadrih 
ter njihovo vključevanje v tekoče delo, saj mora po poteku po-
lovice mandata biti jasno, kdo bo prevzemal ključne naloge na 
naslednji skupščini. Zahvalil se je za dobljene odgovore. Ocen-
juje, da so bili podani odgovori zelo koristi in informativni za 
vse prisotne.
Predsednik PZS je zaželel, da se v prihodnje, pred namigovanji 
na potrebo po pregledu NO PZS, pridobi potrebna  informacija.

Jurček Nowakk je vprašal, kdaj se bodo začele redno in vest-
no voditi prostovoljne ure in dajati realne podatke.  Vprašal 
je tudi, zakaj ni omogočeno vodenje prostovoljskih ur na seji 
UO PZS. Vprašal je tudi, zakaj se ne pošilja gradiv v wordu, 
kot je bilo dogovorjeno. Poleg tega je povedal, da je MDO PD 
Kamniško-Bistriškega območja, predsedstvu PZS za državna 
prostovoljska priznanja predlagalo 3 predloge. Predsedstvo je 
podprlo samo enega. Vprašal je ali predlog MDO PD sploh kaj 
veljajo. 
Predsednik PZS je povedal, da bodo MDO PD-ji do konca maja 
dobili predloge tabel za vnašanje prostovoljnih ur. Za ostale orga-
ne in odbore, evidenco vodi strokovna služba. Popolnost evidence 
se z vsakim letom izboljšuje, razumeti pa je potreben za to dolo-
čen čas, da se ljudje navadijo. Sploh zaradi stanja, v katerem kljub 
vodenju evidenc, država ne izpolnjuje v zakonu navedenih ugod-
nosti za prostovoljske organizacije. Glede pošiljanja gradiv za sejo 
UO PZS v wordu je povedal, da se gradivo, o katerem se odloča 
poslano v wordu, gradivo, ki pa je namenjeno informiranju, pa se 
pošilja v pdf datoteki. Podobna praksa bo tudi v prihodnje. Glede 
predlaganja državnih priznanj na pobudo MDO PD je pojasnil, 
da lahko vsak organ, tudi MDO PD, takšne pobude poda, da pa 
je končna odločitev o uradnem predlogu v pristojnosti Predsed-
stva PZS in da se je v konkretnem primeru to določilo samo za en 
predlog, z namenom, da se sledi konstistenci in enotnosti predlo-
gov. Vsako društvo pa ima možnost tudi samo predlagati ta pri-
znanja.
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Ad. 15. Razno
Marinka Koželj Stepic je predlagala Odboru za članstvo PZS, da 
v razpisu za najvišja priznanja PZS, pri podajanju predlogov zah-
teva fotografijo prejemnika, da se to ne ureja naknadno.
Gregor Rupnik je napovedal predstavitev MDO Posočja v Slo-
venskem planinskem muzeju in vse povabil na ogled.
Štefan Keber je prisotne povabil na 95-letnico PD Prevalje, ki bo 
6. september na Uršlji Gori.
Slavica Tovšak je predlagala, da naj bo naslednja seja UO PZS v 
Mojstrani, da je možen še ogled razstave MDO PD Posočja.
Bojan Rotovnik je napovedal datum naslednje seje UO PZS, ki 
bo v sredo, 18. junija 2014. Sredo izjemoma predlaga, ker je na 
četrtek v istem tednu skupščina Olimpijskega komiteja Slovenije, 
kjer mora biti kot predsednik PZS prisoten.
Jože Bobovnik je izpostavil, da bodo od 1. 1. 2015, vse javne in-
štitucije sprejemale samo še račune v elektronski obliki. Na to se 
mora prilagoditi PZS in predvsem društva, ki takšnega sistema po 
večini nimajo vzpostavljenega.
Matej Planko je predlagal, da je izdajanje e-računov ena izmed 

tem za jesenske društvene posvete.
Jurček Nowakk je izpostavil, da člani UO PZS ne prejemajo zapis-
nikov sej predsedstva PZS in se naj zato pošljejo naknadno za nazaj.
Bojan Rotovnik je zagotovil, da bo to urejeno in da bodo člani 
UO PZS prejemali zapisnike sej predsedstva s strani generalnega 
sekretarja.

Ker ni bilo več razpravljavcev, se je predsednik PZS vsem zahvalil 
in sejo zaključil ob 21.15.

Zapisal:
Damjan Omerzu,

Strokovni sodelavec PZS

Matej Planko, 
generalni sekretar PZS

Bojan Rotovnik,
     predsednik PZS
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Zapisnik 1. dopisne seje upravnega odbora 
Planinske zveze Slovenije
V skladu z 28. in 40. členom Statuta PZS, 9. členom Poslovnika UO 
PZS, je bila od 1. do 3. julija 2014, zaradi nujnosti sprejetja spodaj na-
vedenih sklepov za pravočasno nadaljnjo izvedbo ustreznih postopkov 
sklicana 1. dopisna seja Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije. 

V glasovanje so bili podani naslednji sklepi:

SKLEP 1d-2014: Upravni odbor PZS s soglasjem Gorenjskega MDO 
PD ter Gospodarske komisije PZS potrjuje, da se v seznam planinskih 
koč vpiše Zavetišče v Hudičevem borštu (1328 m) kot planinsko kočo 
I. kategorije, s katero upravlja Planinsko društvo Preddvor. 

SKLEP 2d-2014: Upravni odbor PZS v skladu s 15. členom Statuta 
PZS in na predlog predsednika PZS za kandidata za člana predsed-

stva Združenja planinskih organizacij Alpskega loka (CAA) iz PZS 
imenuje Mira Eržena, podpredsednika PZS.

Člani UO PZS so svoja stališča v skladu z 9. členom Poslovnika UO 
PZS sporočili po e-pošti. Po končanem glasovanju je bil rezultat 
naslednji:

Glasovalo je 21 članov UO PZS (91,3 %) za predlog sklepa 1d in 20 
članov UO PZS (87,0%) za predlog sklepa 2d.
Za sklep 1d-2014 je bilo:
ZA 21 glasov ali 100% PROTI  0 glasov ali 0%
Za sklep 2d-2014 je bilo:
ZA 20 glasov ali 100% PROTI 0 glasov ali 0%
Glasov nista oddala 2 člana UO PZS.

ODGOVORI DOPISNE SEJE

Zap. št. Datum Ura Ime in priimek Funkcija v UO PZS Sklep 1d-2014 Sklep 2d-2014

1. 1.7. 2014 16.01 Miro Eržen Podpredsednik PZS ZA ZA

2. 1.7.2014 16.14 Gregor Rupnik Predsednik MDO PD Posočja ZA Ni glasoval

3. 1.7. 2014 16.20 Bojan Rotovnik Predsednik PZS ZA ZA

4. 1.7. 2014 19.37 Manja Rajh Predsednica Savinjskega MDO PD ZA ZA

5. 1.7. 2014 21.58 Slavica Tovšak Voljena članica UO PZS ZA ZA

6. 1.7.2014 22.08 Brigita Čeh Voljena članica UO PZS ZA ZA

7. 1.7. 2014 22.45 Jurček Nowakk Predsednik MDO PD Kamniško bis-
triškega območja

ZA ZA

8. 2.7.2014 9.52 Milena Brešan Voljena članica UO PZS ZA ZA

9. 2.7.2014 11.20 Franc Slokan Predsednik MDO PD Pomurja ZA ZA

10. 2.7.2014 14.12 Rudolf E. Skobe Predsednik MDO PD Dolenjske ZA ZA

11. 2.7. 2014 15.02 Tone Jesenko Podpredsednik PZS ZA ZA

12. 2.7.2014 17.02 Maruška Lenarčič Predsednica MDO Primorsko-Notranj-
skih PD

ZA ZA

13. 2.7. 2014 17.20 France Benedik Predsednik MDO PD Gorenjske ZA ZA

14. 2.7. 2014 18.16 Danilo Škerbinek Voljeni član UO PZS ZA ZA

15. 2.7. 2014 20.38 Marija Štremfelj Voljena članica UO PZS ZA ZA

16. 2.7. 2014 20.55 Miro Mlinar Predsednik MDO PD Notranjske ZA ZA

17. 3.7.2014 7.42 Jožef Bobovnik Voljeni član UO PZS ZA ZA

18. 3.7.2014 15.44 Borut Vukovič Predsednik MDO PD Zasavja ZA ZA

19. 3.7.2014 16.15 Roman Ponebšek Podpredsednik PZS ZA ZA 

20. 3.7.2014 22.27 Igor Oprešnik Predsednik MDO PD Podravja ZA ZA

21. 4.7.2014 7.14 Marinka Koželj Stepic Predsednica MDO PD Ljubljane ZA ZA

22. Štefan Keber Voljeni član UO PZS Ni glasoval Ni glasoval

23. Mirko Tovšak Predsednik MDO PD Koroške Ni glasoval Ni glasoval

Glede na določbe 9. člena Poslovnika UO PZS, ki določa, da je pre-
dlagani sklep dopisne seje sprejet, če je zanj glasovalo več kot 3/4 
vseh članov UO PZS oz. vsaj 18, ugotavljamo, da sta bila predlagana 
sklepa sprejeta.

Zapisnik dopisne seje bo potrdil UO PZS na prvi naslednji redni seji.

Matej Planko,
generalni sekretar PZS
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Z A P I S N I K
2. seje Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije, ki je bila v 
sredo, 18. junija 2014, ob 16.30, na Planinskem domu Komen-
da, Podboršt pri Komendi 7G, Komenda.

Pred začetkom uradnega dela seje sta zbrane pozdravila Zoran 
Sodnik, predsednik PD Komenda in
Marko Pogačar, načelnik ŠPO PD Komenda. Gregor Rupnik je 
predstavil razstavo o društvih MDO PD Posočja z naslovom »Na 
skrajnem ogranku«, ki je bila postavljena za namen seje UO PZS 
v in izven planinskega doma.

Predsednik PZS Bojan Rotovnik je predstavil seznam vabljenih 
na sejo in povedal, kdo je svojo udeležbo opravičil.

Prisotni so bili:
predsednik PZS: Bojan Rotovnik,
podpredsedniki PZS: Miro Eržen, Tone Jesenko in Roman Po-
nebšek,
voljeni člani UO PZS: Brigita Čeh, Slavica Tovšak, Marija 
Štremfelj, Danilo Škerbinek in Štefan Keber,
predsedniki MDO PD:, Franc Slokan (MDO PD Pomurja), Borut 
Vukovič (MDO PD Zasavja), Mirko Tovšak (MDO PD Koroške), 
France Benedik (MDO PD Gorenjske), Gregor Rupnik (MDO PD 
Posočja), Jurček Nowakk (MDO PD Kamniško Bistriškega ob-
močja), Marinka Koželj Stepic (MDO PD Ljubljane), Miro Mlinar 
(MDO PD Notranjske) in Maruška Lenarčič (MDO Primorsko – 
Notranjskih PD),
načelniki (oz. namestniki) komisij PZS z zborom dejavnosti:  
Matej Ogorevc (Mladinska komisija), Darko Lorenčič (Komisija 
za varstvo gorske narave - namestnik) in Jože Rovan (Komisija 
za turno kolesarstvo), Boštjan Štor (Komisija za alpinizem – na-
mestnik),
poročevalci: Rok Petančič (predsednik PD Lisca Sevnica),
strokovna služba: Matej Planko (generalni sekretar PZS), Damjan 
Omerzu (strokovni sodelavec PZS), Zdenka Mihelič (predstavni-
ca za odnose z javnostmi PZS) in Urša Mali (strokovna sodelavka 
v računovodstvu PZS).

Opravičeno odsotni so bili: 
Milena Brešan (voljena članica UO PZS), Jožef Bobovnik (voljen 
član UO PZS), Rudolf E. Skobe (predsednik MDO PD Dolenjske 
in Bele Krajine), Manja Rajh (predsednica Savinjskega MDO PD), 
Igor Oprešnik (predsednik MDO PD Podravja), Andrej Brvar 
(predsednik NO PZS), Miha Habjan (Komisija za alpinizem PZS 
– prisoten namestnik), Igor Mlakar (Komisija za planinske poti) 
in Aleš Pirc (Komisija za športno plezanje).

Prisotnih je bilo 18 od 23 članov UO PZS, tako da je bila sklepč-
nost 78,2 %.

Predsednik PZS je prosil Boruta Vukoviča, vodja Odbora za 
pravne zadeve PZS, da poda mnenje o tem ali ima Slavica Tov-
šak, kot pooblaščenka Igorja Oprešnika, predsednika MDO PD 
Podravja in hkrati voljena članica UO PZS, dvojno glasovalno 
pravico.
Borut Vukovič je odgovoril, da je primerneje, da ima en glas.

Predsednik PZS  je pojasnil, da je spremenjena 8. točka dnevnega 
reda, saj Pravilnik MDO PD Zasavja ni pravočasno prispel in ga 
člani UO PZS tako niso mogli prejeti kot gradivo. Zaradi tega, bo 
pravilnik obravnavan na naslednji seji UO PZS:

Predlog dnevnega reda:
1. Pregled zapisnika 1. seje upravnega odbora – 8. 5. 2014 

(Matej Planko)
2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO 

PZS (Matej Planko)
3. Finančno poslovanje PZS (Bojan Rotovnik, Matej Planko, 

Urša Mali)
a. Finančno poročilo PZS januar – april 2014 
b. Rebalans proračuna PZS 2014

4. Izhodišča za članarino 2015 (Bojan Rotovnik, Matej Planko, 
Tone Jesenko)

5. Imenovanja (Bojan Rotovnik)
6. Planinsko gospodarstvo

a. Tončkov dom na Lisci (Miro Eržen, Rok Petančič)
b. Izbris Gašperjeve koče pod Velikim Kozjem iz registra 

planinskih koč (Janko Rabič)
7. Informacija z zbora načelnikov alpinističnih odsekov ter 

soglasje k novemu vodstvu Komisije za alpinizem PZS 
(Miha Habjan)

8. Soglasje k Pravilniku o delu MDO PD Kamniško Bistriške-
ga območja (Jurček Nowakk)

9. Informacija o delovanju komisij PZS (načelniki komisij)
10. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora 

(Bojan Rotovnik, Matej Planko). 
11. Razno 

Predsednik PZS je povedal, da skladno s poslovnikom ni prejel 
pobud za obravnavo na seji, k razpravi pod točko razno pa sta se 
prijavila z naslednjimi temami:
•	 Matej Ogorevc: priložnosti za mlade v planinstvu
•	 Jurček Nowakk: razvojni svet

Ad. 1. Pregled zapisnika 1. seje upravnega odbora – 8. 5. 2014
Generalni sekretar PZS je povedal, da je prispela ena manj-
ša pripomba na zapisnik s strani Jožeta Melanška, ki je bila že 
upoštevana v zapisniku v gradivu. Potreben je tudi korekcijski 
popravek pri sklepu št. 13, v delu, ki navaja matično društvo 
imenovane predstavnice UO PZS v Programskem svetu PUS 
Bavšica.

SKLEP 1/18-6-2014: Upravni odbor PZS s korekcijskim po-
pravkom v sklepu št. 13/8-5-2014 potrjuje zapisnik 1. seje 
upravnega odbora z dne 8.5.2014,.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO 
PZS
Generalni sekretar Matej Planko je predstavil glavne poudarke v 
obdobju od pretekle seje UO PZS:
•	 Izvedli smo Dan planinskih doživetij 2014 v Bohinjski Bistrici 

v soorganizaciji s PD Bohinjska Bistrica, PD Srednja vas v Bo-
hinju in Turizmom Bohinj. 

•	 Izvedli smo dobro obiskano novinarsko konferenco pred za-
četkom glavne planinske sezone. 

•	 Skupaj z GRZS smo izdali zgibanko Kako ravnati v primeru 
nesreč v gorah

•	 Skupaj s soorganizatorji smo izpeljali peti dan Alpske konven-
cije – po alpskih dolinah s kolesom in peš.  

•	 V Novem mestu smo organizirali delavnico za uporabnike 
Naveze.

•	 Na spletni strani PZS smo objavili kontaktne podatke o  vseh 
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planinskih kočah na področju Balkana  http://bmu.pzs.si 
•	 Predstavniki PZS so se udeležili letnega sestanka s predstav-

niki Planinarskog saveza Hrvatske in sodelovali na njihovem 
praznovanju 140 – letnice HPS. 

•	 Skupaj s partnerji in Cipro Slovenije smo sodelovali pri izdaji 
knjižice Vozni redi v Alpah. 

•	 Skupaj s Savinjsko orientacijsko ligo smo izvedli Slovensko 
orientacijsko tekmovanje, ki je potekalo v spodnji Savinjski 
dolini. 

•	 Objavili smo razpise s področja planinskega gospodarstva: 
koriščenje helikopterskih prevozov za ekološko sanacijo pla-
ninskih koč, svetovalno pisarno, pridobitev certifikatov Dru-
žinam prijazna koča in Okolju prijazna koča. 

•	 Objavili smo razpis za sofinanciranje smernih tabel na planin-
skih poteh, letos še posebej ločeni razpis za smerne table na 
Slovenski planinski poti. 

•	 Objavili smo razpis za sofinanciranje planinskih taborov.
•	 Naš predstavnik se je udeležil seja Komisije za tekmovalno 

ledno plezanje pri UIAA, ki je bila v Paklenici.
•	 V tem času potekajo usposabljanja na vseh področjih našega 

delovanja.
•	 Na Grosupeljski planinski poti smo izpeljali tradicionalno 

spomladansko turo  KTK PZS. Grosupeljska pot je druga dvo-
namenska pot pri nas. 

•	 Skupaj s podjetjem Petrol sodelujemo pri akciji prodaje izdel-
kov Hi tec. Propagandni materiala je natisnjen v nakladi več 
kot 2.000.000 izvodov. Računamo, da bomo lahko nagovorili 
ljudi zunaj našega običajnega dometa. Skupaj smo pripravili 
tudi nagradno igro V hribih je lepo za najmlajše. 

•	 Z 1. 7. 2014 bomo na Petrolovih servisih začeli prodajati čla-
narino PZS.

•	 Pripravili smo razpis za izbor zavarovalnice za zavarovanje 
članstva PZS za novo zavarovalno obdobje.

•	 Z častnikom Nedelo smo se dogovorili za ponovno izvajanje 
akcije Izbor najbolj priljubljene planinske koče. 

Generalni sekretar PZS je v nadaljevanju predstavil Programi za 
razvoj podeželja RS (PRP), program Leader, v katerem se začenja 
nova finančna perspektiva 2014 – 2020. Program uvaja določene 
spremembe glede na sedanjo perspektivo, poudarek na spodbujan-
ju socialne vključenosti, zmanjševanja revščine in gospodarskega 
razvoja podeželskih območij . Prvi korak je priprava strategije lo-
kalnega razvoja (SLR) za celotno programsko obdobje 2014-2020 
ter posredovanje na ARSKTRP. Program predstavlja priložnost za 
društva, da se že sedaj vključijo v postopke in poskusijo pridobiti 
sredstva za svoje projekte. Poudaril je, da obstajajo primeri dobre 
prakse, kjer so planinska društva že uspela s projekti in pridobila 
precejšnja sredstva za projekte na področju planinstva. Seznam 
vseh LAS skupin, kjer lahko društva ugotovijo katera je pristojna 
za njih je dosegljiv na: http://www.drustvo-podezelje.si/sl/lanstvo/
lokalne-akcijske-skupine-las.

Andrej Stritar, vodja delovne skupine za ureditev katastra pla-
ninskih poti, je predstavil novosti v projektu. Namen katastra je 
uporabnost podatkov za povprečnega uporabnika in javna objava. 
Pri projektu sodeluje podjetje Sinergise, ki v zameno za podatke o 
planinskih poteh ponuja spletno aplikacijo Geopedija kot orodje 
za urejanje podatkov o planinskih poteh. Na podlagi zbranih po-
datkov o poteh, se ti podatki vnašajo v Geopedijo, v obliki kot, od-
sekov in poti. Sedaj je projekt v fazi povezovanja posameznih kot 
in odsekov v poti. Vnesenih je tudi že 18 obhodnic. Izdelan je tudi 
osnutek spletne strani, na kateri bodo objavljeni podatki o planin-
skih poteh za javno rabo. Sledi se ideji, da se združi in poveže tudi 
vse podatke, s katerimi razpolaga PZS, torej povezava planinskih 

poti s podatki o kočah ob poti, z objavami v Planinskem vestniku 
itd. Spletna stran bo omogočala tudi evidentiranje zaprtih poti. 
Želja je evidentirati tudi smerne table na poteh na način, da se 
vsaj sofinancirane smerne table zabeležijo tudi na spletni strani 
v obliki fotografij. Podatki o planinskih poteh bodo objavljeni, 
ko bo dokončan uporabniški vmesnik in bodo planinske poti do 
konca povezane. O povezanih planinskih poteh bodo obveščena 
tudi društva, ki bodo lahko posredovala popravke. Možne so tudi 
nadaljnje nadgradnje v obliki aplikacij za tablice, pametne telefone 
ipd. 

Bojan Rotovnik je pojasnil predlog sklepa, ki je bil naveden v gra-
divu. Glede na obstoječo dostopnost raznih podatkov po spletu 
in glede na željo društev, da se javno objavijo podatki o planin-
skih poteh, ki so jih društva zbirala, se s predlaganim sklepom 
dovoli javna objava in nekomercialna raba. Glede komercialne 
rabe podatkov o planinskih poteh v veljavi ostaja cenik, sprejet  
leta 2009 in kasneje dopolnjen. Menil je, da so koristi javne objave 
podatkov o planinskih poteh  večji od slabosti. Povedal je tudi, da 
je od junija na PZS za določen čas dveh mesecev zaposlena ena 
izmed urednic katastra, za kar so bila pridobljena tudi projektna 
sredstva. Poudaril pa je, da bo po vzpostavitvi katastra verjetno 
potrebno tudi profesionalno skrbništvo za bazo.
Danilo Škerbinek je povedal, da gre za podatke javnega značaja 
in da bo potrebno skrbeti za ažurno popravo podatkov. Angažirati 
se bodo morala tudi društva, ki bodo morala to redno sporočati 
na PZS.
Bojan Rotovnik se zaveda, da ima vsaka baza podatkov poman-
jkljivosti, zagotavlja pa da bo naš kataster najbolj ažuren prikaz 
planinskih poti.
Miro Mlinar je vprašal kje je problem s potmi na Podravju. Mar-
kacisti so namreč sporočili, da so svoje delo opravili.
Andrej Stritar je pojasnil, da so podatki zbrani in evidentirani, 
ni pa aktivnega lokalnega urednika, ki bi podatke združil v poti.
SKLEP 2/18-6-2014: Upravni odbor PZS dovoljuje objavo po-
datkov PZS o planinskih poteh na svetovnem splet za nekomer-
cialno rabo. PZS obdrži moralne in materialne avtorske pravice 
na podatkih.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 3. Finančno poslovanje PZS
a. Finančno poročilo PZS januar – april 2014 

Generalni sekretar PZS je najprej izpostavil, da je pri določenih 
komisijah in odborih različna dinamika nastajanja stroškov. Pri 
nekaterih je glavnina stroškov oz. prihodkov v začetku leta, pri 
drugih v drugem delu leta (npr. KPP, VK, KA…), zato moramo 
to upoštevati pri branju finančnega poročila. Povedal je še, da so 
v rebalansu vnesene številke odobrenih sredstev na razpisih, v fi-
nančnem poročilu so prihodki zavedeni samo v višini že prejetih 
sredstev.
Urša Mali je med prihodki najprej izpostavila dotacije iz razpi-
sov ministrstva za izobraževanje, znanost in šolstvo. Vknjižena so 
samo sredstva, ki so bila že nakazana. Del sredstev je nakazal tudi 
že Urad za mladino. Del nakazil izhaja iz ESS iz naslova zahtevka 
december 2013-februar 2014, prav tako je del nakazala že Fun-
dacija za šport. Med donacijami je knjižena donacija iz dohodni-
ne, donacije iz SMS in donacija za knjigo Živeti z gorami. Znesek 
izdanih znamkic je beležen v deležu za prve štiri mesece. Prihod-
ki iz Združenja za reciprociteto  so knjiženi na planinski sklad in 
delno na mednarodno dejavnost zaradi zagotovitve sredstev za 
udeležbo predstavnika na skupščini združenja. Med prihodki od 
prodaje blaga, storitev in proizvodov je vnesena prodaja v Planin-
ski trgovini, ocenjena vrednost prodanih Planinskih vestnikov, 
prihodki od usposabljanj ter od sponzorstev in oglasov. Med dru-

http://bmu.pzs.si/
http://www.drustvo-podezelje.si/sl/lanstvo/lokalne-akcijske-skupine-las
http://www.drustvo-podezelje.si/sl/lanstvo/lokalne-akcijske-skupine-las
http://www.drustvo-podezelje.si/sl/lanstvo/lokalne-akcijske-skupine-las
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gimi prihodki je všteta registracija odsekov v KŠP in KA in kotiza-
cije reprezentance v športnem plezanju za priprave in tekme. Med 
stroški materiala imajo največjo vrednost znamkice za članarino 
in že poslane članske izkaznice.  V stroških dela so knjižene šti-
ri mesečne plače in prispevki. Dotacije pravnim osebam so bile 
izplačane za festival gorniškega filma in že razporejena sredstva 
MDO. Drugi dohodki iz dejavnosti obsegajo članarine v medna-
rodnih organizacijah, CNVOS in Gospodarski zbornici. Poravna-
ne so bile že takse za tekme. V skupnih vrednostih tako prihodki 
kot odhodki predstavljajo četrtino načrtovanih v rebalansu. 
Bojan Rotovnik je povedal, da v tej točki ni predvideno sklepanje, 
ker gre za informacijo, povabil pa je k podaji vprašanj.
Mirko Tovšak je vprašal zakaj je v prvih štirih mesecih nizki de-
lež realizacije sredstev, ki jih dotira ministrstvo oz državni organi. 
Kako to vpliva na likvidnost?
Matej Planko je pojasnil, da je to poudaril že v uvodu. Sama lik-
vidnost se zagotavlja z deležem iz članarine, poleg tega pa se ažur-
no vlagajo zahtevki za financerje za povračilo opravljenih izdat-
kov. Do večjih zamikov pri plačilu ne prihaja.

b. Rebalans proračuna PZS 2014
Bojan Rotovnik je pojasnil, da je Skupščina PZS lansko leto spre-
jela okvirni finančni načrt in pooblastila UO PZS za sprejem re-
balansa in uskladitev finančnega plana. Načrtovana so bila večja 
zmanjšanja prihodkov, kot pa so sedaj dejansko. Rebalans tako 
prinaša povečanje prihodkov in posledično povečanje stroškov.
Matej Planko je povedal, da so v rebalansu navedeni vsi realni 
prihodki za javna sredstva, ki so že odobrena. Prihodki iz Fun-
dacije za šport so se povečali, prav tako sredstva Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport. Prihaja pa do prerazporeditev. 
Sredstva za športno plezanje se zmanjšujejo, povečujejo pa se 
sredstva za alpinizem, prvič smo prejeli tudi namenska sredstva 
za tekmovalno ledno plezanje in turno smučanje. Korigiran je 
tudi zmanjšan prihodek iz članarine, ostaja pa na deležu lanske-
ga padca. Rezervirana so sredstva za zaposlitev osebe za ureditev 
katastra planinskih poti. Del teh sredstev je namenjen iz sredstev 
Komisije za planinske poti. Poudaril je tudi, da se vrača na stari 
način beleženja prihodkov javnih sredstev in sicer na način, da se 
celoten znesek knjiži na komisijo, potem pa se preknjiži stroške za 
strokovno službo in materialne stroške.
Miro Mlinar je vprašal ali lahko pričakujejo povrnitve stroškov v 
zvezi z žledolom s strani zavarovalnice ali EU? Vprašal je tudi ali 
so izgube komisij v preteklih letih že upoštevane?
Mirko Tovšak je vprašal na kakšen način so upoštevane izgube 
komisij v preteklih letih. Z zmanjšanjem stroškov ali s povečanjem 
prihodkov?
Bojan Rotovnik je povedal, da Zakon o planinskih poteh zvezi in 
društvom nalaga veliko obveznosti, ne predvideva pa sistemskega 
vira financiranja. To se trudimo spremeniti. Se bo pa planinska 
organizacija morala tudi v tej nesreči opreti nase. Določena sred-
stva, ki jih imamo za obnovo poti in določena namenska sredstva 
prejeta za obnovo planinskih poti, bodo v sodelovanju s Komisijo 
za planinske poti namenjena društvom, ki so sporočila podatke o 
sanacijskih delih na planinskih poteh. Upoštevati pa je potrebno, 
da znašajo že samo ocene za materialne stroške za okoli 100.000 
€ in tukaj še ni upoštevan prispevek prostovoljskega dela. Toliko 
sredstev se zagotovo ne bo moralo zbrati, del stroškov pa bo druš-
tvom pokritih preko razpisa.
Glede drugega vprašanja je poudaril, da je to vidno v rebalansu. Za 
odpravo primanjkljaja niso predvidena dodatna sredstva in lastnih 
sredstev PZS. Pri nekaterih komisijah večji prihodki izhajajo iz pri-
dobljenih namenskih sredstev, sicer pa bodo komisije primanjkljaje 
pokrile z zmanjšanjem stroškov v eno do treh letnih obdobjih. 

SKLEP 3/18-6-2014: Upravni odbor PZS, skladno s sklepom 
Skupščine PZS  št. 11/2013, potrjuje rebalans proračuna PZS 
za leto 2014.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 4. Izhodišča za članarino 2015
Bojan Rotovnik je pojasnil, da je bilo v programskih smerni-
cah, na podlagi katerih je bil izvoljen za predsednika in katere je 
soglasno potrdila skupščina, so predvidene spremembe v članari-
ni. Prav tako se izteka triletno obdobje, v katerih velja nenapisano 
pravilo, da se višina članarine ne spreminja. Prav tako smo v po-
stopku izbire zavarovalnice za naslednje triletno obdobje. Zato je 
potrebna razprava o članarini v bodoče. Pozval je člane UO PZS, 
da to tem razmislijo in da se tematika tudi obravnava na MDO 
PD-jih. Na naslednji seji se bodo sprejemale konkretne odločitve.
Matej Planko je predstavil  aktivnosti na področju izbire zavaro-
valnice za novo zavarovalno obdobje. V preteklih treh letih smo 
zbirali vse pripombe, težave in pomanjkljivosti zavarovanja in to 
tudi upoštevali pri pripravi aktualnega razpisa. Glavna novost je, 
da se vsak član zavaruje poimensko, kar ima za posledico tudi več-
jo ažurnost evidentiranja članov v društvih. Pripravljajo se tudi 
spletna orodja, za aktivnejšo vlogo posameznika pri evidentiranju 
oz. preverjanju vnosov njihovih podatkov v seznam. V razpisu je 
prav tako poudarek na asistenci za reševanje in zdravstveno za-
varovanje v tujini. Po prejemu ponudb zavarovalnic se bo sledilo 
optimalni ponudbi, glede na ponujeno storitev in ceno. Iščejo se 
tudi možnosti za zavarovanje oseb s posebnimi potrebami. Vseh 
zavarovanj jim namreč ne moremo nuditi, kar izhaja iz zakonskih 
izključitev. Prav tako so zavarovalnice začele striktno upoštevati 
določbe zakona o prepovedi zavarovanja mladih do 15 let za pri-
mer smrti, tako da bodo tudi tu spremembe. Velik poudarek se 
daje tudi na dodatnih zavarovanjih, ki jih člani lahko doplačajo še 
za svoje druge aktivnosti, seveda pa naj bi bila ta zavarovanja za 
člane cenejša. Razpis je bil posredovan na vseh 12 zavarovalnic, ki 
delujejo v Sloveniji. Trenutno imamo odgovor ene zavarovalnice, 
ki je sodelovanje zavrnila. Imamo pa napoved štirih zavarovalnic, 
da bodo oddale ponudbo. 
Danilo Škerbinek  je prepričan, da je pristop izbora zavarovalnice 
pravi. Je pa poudaril, naj se jasno definira kaj pomeni 24 urna asis-
tenca za reševanje v tujini in kaj pomeni 24 urna zdravstvena asis-
tenca v tujini. Zelo dobrodošel bo pristop, da lahko člani nadgra-
jujejo svoje člansko zavarovanje. Poudaril je, da je pomembno 
kvalitetno zavarovanje, primerljivo s tujino in višina članarine za 
posameznika ne bo problematična. Izpostavil je ali je možen pris-
top, da imajo otroci brezplačno članarino, če so starši člani.
Miro Mlinar je poudaril, da je potrebno definirati pojem zavaro-
valne asistence. Izpostavil je tudi problem, če otroci ne bodo zava-
rovani za primer smrti. S tem bo bolj na udaru tudi odgovornost 
vodnikov. Prav tako se ne strinja s povečanjem članarine.
Jože Rovan je poudaril, da smo v zadnjih letih v zavarovanju pre-
cej napredovali. Strinja se z nujnostjo asistence v tujini. Vsak na-
predek v zavarovanju predstavlja tudi večjo privlačnost za člane. 
Podprl je možnost dodatnih cenejših zavarovanj. Prav tako zago-
varja pregledno javno predstavitev zavarovanja na spletu.
Jurček Nowakk je povedal, da so na MDO-ju razpravljali in so 
proti povišanju članarine. Poleg tega je vprašal kako je s vprašan-
jem, ki ga je predstavil na eni izmed prejšnjih seji in sicer glede 
primerjave z zavarovalnicami tujih planinskih zvez.
Matej Planko je odgovoril, da smo z obstoječim zavarovanjem na-
redili velik korak naprej glede definicije pojmov. Glede definicije 
asistence se strinja, da mora biti natančna. Potrebno pa je počakati 
na prejete ponudbe zavarovalnic. Glede primerjave tujih članskih 
zavarovanj, je glavna razlika ravno v asistenci za reševanje v tujini. 
Poudariti je potrebno, da tudi avstrijsko zavarovanje ni vseobsež-
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no. Glede na rast A in A+ članstva sklepa, da se delež Slovencev, 
ki so člani v tujini zmanjšuje. Interes PZS je, da se poveže z zava-
rovalnico, s katerimi bomo lahko sodelovali tudi pri promocijskih 
aktivnosti. Glede vprašanja zavarovanja mlajših od 15 let za pri-
mer smrti je poudaril, da je to zakonska omejitev. Za mlajše od 15 
let ostaja nezgodno zavarovanje, prav tako se bo poskušalo skleniti 
zavarovanje za povračilo stroškov  pogreba, kar je vmesna rešitev. 
Glede družinske članarine je poudaril, da že obstoječi družinski 
popust pomeni pri družini z dvema otrokoma, da imata le-ta čla-
narino praktično brezplačno.
Bojan Rotovnik je povedal, da je glede na odprta vprašanja pred-
lagan sklep, da se Odbor za članstvo pooblasti za nadaljnje aktiv-
nosti in pripravo konkretnih predlogov.

SKLEP 4/18-6-2014: Upravni odbor PZS nalaga Odboru za 
članstvo PZS, da do naslednje seje UO PZS opravi analizo pred-
videnih učinkov povečanja zneskov za plačilo članarine  posa-
meznikov za leto 2015 in pripravi ustrezne predloge sklepov ter 
sprememb pravnih aktov. Odbor za članstvo PZS opravi tudi 
analizo vrste zavarovanj, ki bi naj bila vključena v osnovno čla-
narino PZS.  
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 5. Imenovanja
Bojan Rotovnik je povedal, da je potrebno s formiranjem nove 
sestave Upravnega odbora PZS, imenovati tudi druge organe 
PZS.
Danilo Škerbinek je dejal, da bi bilo potrebno predpisati strokov-
ne kriterije za člane odbore. Planinska društva so bila pozvana k 
podaji predlogov za člane posameznih odborov, zato se sprašuje 
ali gre za pomoto, da se predlog, ki ga je podalo njegovo društvo, 
da se ga predlaga za člana Odbora za usposabljanje in preventivo 
ni upošteval. Izpostavil je svoje strokovne usposobljenosti. Poleg 
tega ga je PD Škofja Loka predlagalo za člana Odbora za članstva. 
Ponovno na podlagi dolgoletnih izkušenj na tem področju. Iz gra-
diva za sejo pa izhaja, da predloga društev nista bila upoštevana. 
Predlagatelji in on sam želi pisni odgovor. Ocenjuje, da je takšen 
način neupoštevanja predlogov društva neustrezen.
Bojan Rotovnik je odgovoril, da so predlogi za člane organov 
predlagani v skladu s statutarnimi pooblastili predsedniku PZS. 
Predlogi so prav tako usklajeni s na prejšnji seji imenovanimi 
v.d. vodjema odborov. Na poziv društvom za oddajo predlogov je 
prispelo veliko predlogov, od teh pa jih več ni bilo upoštevanih. To 
utemeljuje s tem, da je v tem mandatnem zastavljenih veliko na-
log, določenih v programskih smernicah. Glede na to, da imamo v 
PZS zastavljen mandatarski sistem, kjer si predsednik lahko izbe-
re svoje sodelavce, s katerimi bo uresničil zastavljene cilje, meni, 
da so predlagane osebe primerne za dosego ciljev. Poleg tega je 
povedal, da je Franc Kadiš, v.d. vodja Odbora za usposabljanje in 
preventivo preko e-pošte že kontaktiral Danila Škerbinka, da se 
pogovorila o vlogi v Odboru za usposabljanje in preventivo, saj 
predlagana sestava odbora še ni dokončna. Glede članstva Danila 
Škerbinka v Odboru za članstvo pa ugotavlja, da imata na veliko 
vprašanj različne poglede, kar se kaže tudi na sejah Upravnega od-
bora PZS. Kljub velikemu spoštovanju do Danila Škerbinka, kot 
planinca in planinskega funkcionarja in do njegovega dosedan-
jega dolgoletnega dela na tem področju, ko je med drugim kar 
dva mandata vodil Odbor za članstvo, se ni odločil za uvrstitev 
njegove kandidature med člane Odbora za članstvo, saj je bil eden 
izmed namenom priprave seznama novih članov tega odbora pri-
dobiti čim več tistih izkušenih planinskih funkcionarjev, ki do se-
daj še niso imeli možnost sodelovati pri razvoju sistema članstva 
in članarine v PZS. Ker pa o večini zadev s področja članstva in 
članarine tako ali tako odloča UO PZS pričakuje, da bo Danilo 

Škerbinek kot voljeni član UO PZS aktivno sodeloval v tovrstnih 
razpravah na sejah UO PZS in podajal morebitne pripombe ter 
predloge na predlagana gradiva ter na ta način pomagal pri spreje-
manju čim boljših rešitev. Nikoli ni enostavno podajati kadrovske 
predloge, verjame pa, da so predlagani kandidati odborov stro-
kovni in ustrezni.
Gregor Rupnik je povedal, da ni bil seznanjen s pozivom k po-
daji predlogov in da je bilo dogovorjeno, da bodo člani UO PZS 
podobne dopisali dobivali v vednost tudi direktno na svoj naslov.
Bojan Rotovnik je povedal, da število članov odborov PZS ni 
številčno omejeno, tako da se še lahko oddajo dodatni predlogi 
za člane, ki se bodo preučili in po potrebi upoštevali. Glede 
obveščanja je povedal, da je bilo objavljeno na spletu in poslano v 
e-novicah. V bodoče se bo podobne dopise pošiljalo članom UO 
PZS tudi direktno po e-pošti.
Danilo Škerbinek je povedal, da dopisa Franca Kadiša še ni pre-
bral in da je svoje sodelovanje ponudil z namenom prenosa izku-
šenj, ki jih ima. Presenečen je bil, da je predsednik PZS ocenil, da 
ne bi mogel dobro sodelovati v odborih.
Bojan Rotovnik je povedal, da je bil na prejšnji seji sprejet ugo-
tovitveni sklep o predstavnikih v drugih organizacijah. Do sedaj 
je bil član uprave Ustanove Sklada Okrešelj Borut Peršolja, ki mu 
je mandat potekel. Za novega člana uprave kot najprimernejšega 
kandidata predlaga generalnega sekretarja PZS.

SKLEP 5/18-6-2014: Upravni odbor PZS na predlog predsed-
nika PZS za člana uprave Ustanove Sklad Okrešelj za mandat 
2014-2018 imenuje Mateja Planka, generalnega sekretarja PZS.
Sklep je soglasno sprejet.
France Benedik je povedal, da so na MDO PD Gorenjske obrav-
navali predloge za člane odborov in da je PD Škofja Loka predla-
galo Danila Škerbinka za člana Odbora za članstvo. Društvo je pri-
čakovalo obrazložitev, zakaj predlog ni bil sprejet. Po razpravi na 
MDO PD predlagajo, da namesto Slavice Tovšak, ki je predlagana 
v tri odbore, v Odbor za članstvo predlaga Danila Škerbinek. Poleg 
tega je prosil, da se društvu pošlje pojasnilo zakaj ni bil upoštevan 
njihov predlog.
Bojan Rotovnik je pojasnil, da je razprava glede tega že bila izve-
dena in da ostaja pri predlogih za člane odborov, kot so bili podani 
v gradivu. Glede pojasnila je poudaril, da bo celotna razprava in 
utemeljitev zapisana v zapisniku, ki je javen in se bo lahko tako 
vsak zainteresirani seznanil z utemeljitvijo.
SKLEP 6/18-6-2014: Upravni odbor PZS na predlog predsedni-
ka PZS in s soglasjem v.d. vodje Odbora z članstvo PZS, Toneta 
Jesenka, za člane Odbora za članstvo PZS imenuje Alda Zubina 
(OPD Koper), Slavico Tovšak (PD Jakob Aljaž MB), Ireno Pe-
čavar Čarman (PD Integral Ljubljana), Bojana Brezovarja (PD 
Polet Šentrupert), Uroša Kuzmana (PD Velenje) in Rudolfa E. 
Skobe (PD Krka Novo mesto).
Sklep je bil sprejet s petimi glasovi proti (France Benedik, Marinka 
Koželj Stepic, Miro Mlinar, Danilo Škerbinek, Gregor Rupnik).
Miro Mlinar je dejal, da je način predlaganja članov odbora, kjer 
se predlogov ne upošteva predlogov društev, enak kot, da bi se 
upravni odbora samo seznanilo s sestavo odborov, saj dejansko 
nimajo vpliva nanjo.
Bojan Rotovnik je pojasnil, da je bil poziv društvom za predloge 
članov odborov nadgradnja statutarnih določil, ki tega ne zahte-
vajo. Za takšen način se je odločil z namenom, da se zbere čim 
širši nabor kandidatov. Po svoji statutarni pravici in dolžnosti je 
predlagal kandidate za člane odborov. To ne pomeni, da upravni 
odbor nima pravice odločati. Predlagane člane odborov bi uprav-
ni odbor lahko namreč zavrnil, ampak jih je kljub temu z večino 
glasov potrdil.
Matej Ogorevc je povedal, da predlog Mladinske komisije PZS, 
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da se Izabel Vadnal imenuje za članico Odbora za usposabljanje in 
preventivo, verjetno ni prispel do predsednika in je zato predlagal, 
da se predlog naknadno preuči in po preudarku predlaga dopolni-
tev odbora na naslednji seji.
Jurček Nowakk je vprašal ali se Borut Peršolja strinja z imenovan-
jem za člana Odbora za usposabljanje in preventivo.
Bojan Rotovnik je odgovoril, da je soglasje podal, prav tako so 
soglasje podali vsi ostali predlagani. Glede predloga, ki ni prispel 
do predsednika, se bo preverilo in preučilo naknadno.
SKLEP 7/18-6-2014: Upravni odbor na predlog predsednika 
PZS in s soglasjem v.d. vodje Odbora za usposabljanje in pre-
ventivo PZS, Franca Kadiša, za člane Odbora za usposabljanje 
in preventivo PZS imenuje Stojana Burnika (Fakulteta za šport 
UN LJ), Marka Mavrija (PD Laško), Klemna Medjo (PD Jeseni-
ce) in Boruta Peršoljo (PD Domžale).
Sklep je bil sprejet z dvema glasovoma proti (Miro  Mlinar in Da-
nilo Škerbinek)
SKLEP 8/18-6-2014: Upravni odbor PZS na predlog predsed-
nika PZS in s soglasjem v.d. vodje Odbora za založništvo in in-
formiranje, Slavice Tovšak, za člane Odbora za založništvo in 
informiranje PZS imenuje Jožeta Rovana (PD Ljubljana Mati-
ca), Brigito Čeh (PD Ljutomer), Mileno Jesenko (PD Brežice), 
Žarka Rovščka (PD Tolmin), Dušana Petroviča (PD Domžale) 
in Jeleno Justin (PD Ljubljana Matica).
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 9/18-6-2014: Upravni odbor PZS na predlog predsed-
nika PZS in s soglasjem v.d. vodje Raziskovalne skupine Slavi-
ce Tovšak, za člane Raziskovalne skupine PZS imenuje  Iztoka 
Cukjatija (PD Vrhnika), Hermana Berčiča (Fakulteta za šport 
UN LJ), Simona Brezovarja (PD Ljubljana matica), Petra Mikšo 
(PK Rogaška Slatina), Ireno Mrak (PD Križe) in Stojana Burni-
ka (Fakulteta za šport UN LJ).
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 6. Planinsko gospodarstvo
a. Tončkov dom na Lisci

Miro Eržen je povedal, da je UO PZS problematiko Tončkovega 
doma že obravnaval na 15. seji, kjer je sprejel načelno podporo 
prenosu lastništva v 10% lasti PZS prenese na Občino Sevnica, 
glede na to, da matično društvo PD Lisca Sevnica ne vidi možnosti 
za nadaljnjo delovanje in obnovo doma. Zahtevani  so bili dodat-
ni pogoji, da se zagotovi nadaljnji razvoj območja Lisce kot pla-
ninskega cilja in da se ovrednoti delež lastništva PZS z namenom 
ugotovitve ali je UO PZS pristojen za sprejem sklepa o prenosu. V 
tem času je bil izveden dodaten sestanek med PZS in društvom. S 
strani občine smo prejeli zagotovilo, da bo območje Lisce vključe-
no v nadaljnje razvojne priložnosti. Tako so izpolnjeni pogoji, ki 
jih je zahteval UO PZS.
Rok Petančič, predsednik PD Lisca Sevnica, je povedal, da se na 
društvu že dolga leta ukvarjajo s problematiko. Organi društva so 
ugotovili, da doma društvo ne more več vzdrževati in da se po-
iščejo možnosti za prenos lastništva na drugega lastnika, bodisi na 
zasebnika, bodisi na občino. Občni zbor je sprejel sklep o prenosu 
lastništva na občino. Predlog pogodbe je potrdil upravni odbor 
društva, vključno z upoštevanimi pripombami UO PZS. Pogoj za 
pridobitev javnih razvojnih sredstev je lastništvo občine. Društvo 
se zaveda, da dolgoročen razvoj Lisce ni možen brez prenosa last-
ništva doma in okolice na občino. Poudaril je, da to ne pomeni, 
da se društvo umika iz Lisce. Še vedno ohranjajo planinsko kočo 
Jurkov dom v neposredni bližini, prav tako pa bodo lahko več 
energije posvetili planinskim vsebinam. Urejajo novo plezalno pot 
na Lisco, ustanavljajo alpinistični odsek itd. Poleg Jurkove koče in 
Tončkovega doma imajo v lasti še Taborniški dom v Sevnici in v 
najemu staro karavlo v Slatni. 

Borut Vukovič je povedal, da je da v MDO PD delujejo na 
podlagi solidarnosti, zato so tudi njihov predlog sprejeli. Pouda-
ril je, da gre za specifičen primer, kjer sta v neposredni bližini dva 
planinska objekta. Poudaril je tudi, da je društvo dober gospodar 
drugih objektov in da ta prenos ne pomeni zaton planinstva v 
Zasavju.
Janko Rabič je glede na predstavljeno povedal, da so bile očitno 
preučene vse možnosti in da je takšna rešitev optimalna, zato se 
tudi Gospodarska komisija PZS strinja s prenosom lastništva.
Bojan Rotovnik je pojasnil, da je PZS na skupščini v Ormožu leta 
2012 sprejela novo usmeritev glede lastnine, kjer je 10% solastnik 
in sicer, da se v tem primerih sledi predlogom in odločitvam druš-
tev, ki z objekti tudi upravljajo. Zato je zanj tukaj ključno, da je 
občni zbor društva sprejel soglasno odločitev o prenosu lastništva, 
zato osebno nima več pomislekov.
Danilo Škerbinek je vprašal glede statusa Zavetišča pod Sv. Ro-
kom in ali je sedaj lastništvo urejeno.
Rok Petančič je pojasnil, da je lastništvo zavetišča urejeno in sku-
paj z funkcionalnim zemljiščem v lasti PD Lisca Sevnica. 

SKLEP 10/18-6-2014: Upravni odbor PZS na predlog PD Lisca 
Sevnica potrjuje Pogodbo o neodplačnem prenosu lastninske 
pravice na Tončkovem domu na Lisci in okoliških parcel, ka-
terih lastnica do 1/10 je Planinska zveza Slovenije, na Občino 
Sevnica.
Sklep je bil soglasno sprejet.

b. Izbris Gašperjeve koče pod Velikim Kozjem iz registra pla-
ninskih koč

Janko Rabič je pojasnil, da je prispela prošnja PD Radeče, da se 
Gašperjeva koča pod Velikim Kozjem zbriše iz registra planinskih 
koč. Predlog je Gospodarska komisija PZS obravnavala in s skle-
pom izdala soglasje k izbrisu iz registra.
Borut Vukovič je povedal, da je MDO PD s predlogom društva 
soglašal. Gre za kočo, ki je malo obiskano. Društvo je kočo ku-
pilo pred petdesetletnimi leti in se kasneje še pravdalo z dedinjo 
in tožbo na koncu dobila. Nakup je bil sad takratnega močnega 
društva v Zidanem mostu, ko je v kraju bilo še prisotnih veliko že-
lezničarjev. Letni promet v koči je po podatkih društva znašal 500 
€. Doklej je za kočo skrbel dolgoletni oskrbnik ljubiteljsko, je koča 
še poslovala, sedaj pa je oskrbnik zaradi starosti prenehal z delom. 
Lanski žled je poškodoval streho. Društvo je iskalo možnosti, da 
bi kočo prevzelo kakšno drugo planinsko društvo ali posameznik. 
Kandidatov ni bilo. Sedaj bo kočo prevzelo Lovska družina Loka 
pri Zidanem mostu in zagotavljajo, da bo za planince še vedno 
dostopno in skrinjica z vpisno knjigo in alternativnim žigom za 
vrh Veliko Kozje.
Darko Lorenčič je vprašal kdaj ima kot predstavnik KVGN gla-
sovalno pravico.
Bojan Rotovnik je odgovoril, da po novem statutu, ki je v tem 
delu začel veljati po skupščini, načelniki komisij nimajo več glaso-
valne pravice. So pa vabljeni na sejo in lahko razpravljajo.
SKLEP 11/18-6-2014: Upravni odbor PZS na prošnjo PD Ra-
deče in na predlog Gospodarske komisije PZS potrjuje izbris 
Gašperjeve koče pod Velikim Kozjem iz registra planinskih 
koč.  
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 7. Informacija z zbora načelnikov alpinističnih odsekov ter 
soglasje k novemu vodstvu Komisije za alpinizem PZS
Boštjan Štor je uvodoma pojasnil, da nadomešča načelnika Miha 
Habjana. Na zboru načelnikov alpinističnih odsekov je bila izvol-
jena komisija za alpinizem v sestavi Jasna Pečjak, Peter Bajec in 
Boštjan Štor. Prvo sejo se že imeli.
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SKLEP 12/18-6-2014: V skladu z c točko 1. odstavka 32. člena 
Statuta PZS, daje UO PZS soglasje k
sestavi vodstva Komisije za alpinizem PZS, izvoljeni na Zboru 
načelnikov alpinističnih odsekov: načelnik Miha Habjan (APD 
Ljubljana ), Jasna Pečjak (PD Domžale), Peter Bajc (PD Že-
lezničar Ljubljana) in Boštjan Štor (PD Celje Matica) 
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 8. Soglasje k Pravilniku o delu MDO PD Kamniško Bis-
triškega območja
Jurček Nowakk je pojasnil, da so uporabili vzorčni pravilnik z do-
polnilom, da ima tudi predsednik MDO PD glasovalno pravico.
Borut Vukovič je povedal, da je pravilnik pravno ustrezen.

SKLEP 13/18-6-2014: Upravni odbor PZS skladno z 32. členom 
Statuta PZS daje soglasje k  Pravilniku o delu MDO PD Kam-
niško Bistriškega območja.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Bojan Rotovnik je predsednike MDO PD še enkrat pozval, da tis-
ti, ki še niso, pripravijo nove pravilnike in jih pošljejo v potrditev 
do naslednje seje UO PZS.

Ad. 9. Informacija o delovanju komisij PZS
Bojan Rotovnik je povabil prisotne predstavnike komisij, da po-
dajo morebitne informacije za člane UO PZS. V prihodnje pa se 
bodo komisije pozvale k prijavi na razpravo 3 dni pred sejo.  

Jasna Pečjak je kot načelnica za Gorske športe PZS je povedala, da 
je Janez Svoljšak svetovni mladinki prvak v tekmovalnem lednem 
plezanju, ki je postal tudi član SMAR. Komisija se je lotila tudi 
novega pravilnika, ki bo pripravljen praviloma do konca leta.
Marija Štremfelj je v imenu Aleša Pirca prebrala Komisije za 
Športno plezanje PZS podala poročilo o delu komisije od začetka 
leta do seje. In sicer je bilo izvedeno usposabljanje za pridobitev 
licence  za opremljevalce plezalnih smeri  (vodja Albin Simonič, 
16 udeležencev) in usposabljanje za pridobitev naziva sodnika 
v športnem plezanju (vodja Matevž Gradišek, 25 udeležencev). 
Na letošnjih mednarodnih tekmovanjih beleži konstantne dob-
re uvrstitve Jernej Kruder in je s skupnem seštevku trenutno 7. 
Mina Markovič je v balvanskem plezanju med ženskami trenutno  
je na 12. mestu. Na tekmi v balvanskem plezanju v Torontu, je s 
6. mestom presenetila članice presenetila mlada tekmovalka Ju-
lija Kruder. Na mladinskem evropskem pokal je Janja Garnbret 
zmagala,  Martin Bergant je dosegel drugo mesto. Na Evropsko 
mladinsko prvenstvo v težavnosti v Edinburgu je bila Janja Gar-
nbret zlata, Martin Bergant srebrn in Tjaša Slemenšek bronasta. 
Zaključeno je Državno prvenstvo v športnem plezanju, v okviru 
katerega so potekala 4 tekmovanja, sodelovalo je 250 tekmovalcev. 
Novost tekmovalnega pravilnika je, da se mlajšim omogoča več-
kratno plezanje pri težavnostnem plezanju.
Janko Rabič je povedal, da se je Gospodarska sestala na prvi seji. 
Seznanila se je z nalogami in projekti, ki so že v teku. Potekajo 
razpisi Okolju prijazna koča, Družini prijazna koča in za helikop-
terske prevoze. V novi sestavi komisije je dobro vzdušje in ima 
dobre obete za uspešno delo.
Bojan Rotovnik je dopolnil, da sta v postopku vpisa v razvid pla-
ninskih koč dve koči. Ko bo Gospodarska komisija podala končno 
oceno, bo v primeru izvedenih vseh formalnih postopkov sklicana 
dopisna seja UO PZS, da se lahko koče vpišejo v razvid pred po-
letno sezono.
Danilo Škerbinek predlaga, da se novice, ki so bile predstavljene 
v poročilu Komisije za športno plezanje, objavljajo tudi na spletu. 
Prav tako bi tematika komisij morala biti ne dnevnem redu UO 
PZS vsaj trikrat na leto.

Bojan Rotovnik je odgovoril, da bo tematika komisij in odborov 
na vsaki seji UO PZS. Glede objav na spletu je poudaril, da se vse 
te novice že sedaj javno objavlja na različnih kanalih.
Jože Rovan je povedal, da Komisija za turno kolesarstvo vsako 
leto organizira skupno spomladansko kolesarsko turo. Letošnja je 
bila specifična, ker je bila organizirana v sodelovanju s PD Gro-
suplje in Kolesarskega društva Grosuplje. Organizirana je bila na 
dvonamenski poti. Druga pomembna aktivnost je usposabljanje 
za Vodnike turnega kolesarstva, ki je bil polno zaseden. Udele-
žujejo se ga tudi predstavniki turizma, ki vidijo v tej dejavnosti 
priložnost. Vodniki KTK so sodelovali tudi na Dnevu alpske kon-
vencije. Projekt Slovenske turnokolesarske poti se nadaljuje. Spre-
jeta je bila sprememba –zakona o ohranjanju narave, ki ureja tudi 
kolesarjenje v naravi. Na področju kolesarjenja po planinskih poti 
ostaja v veljavi Zakon o planinskih poteh.
Matej Ogorevc je povedal, da Je MK PZS izvedla Slovensko pla-
ninsko orientacijsko tekmovanje in Seminar družabnost. Zakl-
jučene so prijave na razpis za sofinanciranje taborjenj in razpisom 
za sofinanciranje zimovanj. Potekel je rok prijav za neformalno 
usposabljanje Mladinski vaditelj, kjer pa je bilo malo prijav, tako 
da lahko društva še pošljejo kandidate. Objavljena je javna razpra-
va za spremembo poslovnika o delu Zbora mladinskih odsekov, 
kjer je povabil vse člane UO PZS na podajo pripomb. Uspeli smo 
tudi na javnem razpisu s projektom Priložnosti za mlade v pla-
ninstvu.
Darko Lorenčič je povedal, da delo Komisije za varstvo gorske 
narave poteka po načrtih. Trenutno poteka usposabljanje za Va-
ruhe gorske narave. V zadnjem času se je komisija angažirala pri 
spremembi Zakona o ohranjanju narave. Predstavniki komisije so 
sodelovali tudi na sestanku glede plezališča Osp.
Bojan Rotovnik je povedal, da je PZS aktivno sodelovala na pod-
ročju sprejemanja Zakona o ohranjanju narave, kjer so bila stališča 
usklajena, vendar se je tik pred sprejemom v Državnem zboru na 
pobudo kolesarjev s pomočjo nekaterih političnih strank sprejela 
ureditev, ki je neustrezna in nedorečena in zato lahko v prihod-
nosti pričakujemo probleme pri izvajanju zakona.
Matej Planko je podal pojasnilo glede plezališča Osp in poudaril, 
da PZS že dlje časa aktivno sodeluje pri reševanju problematike in 
je bilo izvedenih že več sestankov in aktivnosti. Naravovarstveni 
problem niti ni bistven, veliko je drugih problemov. Zavod za var-
stvo narave Izola je aktivno pristopilo k reševanju problematike, 
vendar pa brez aktivnega pristopa in razumevanja Mestne občine 
Koper, ni mogoče pričakovati bistvenega napredka.
Maruška Lenarčič je dopolnila, da Mestna občina Koper nima 
posluha za rešitev in za enkrat ni mogoče pričakovati rešitve.
Marija Štremfelj je dopolnila, da so se podobni problemi v tujih 
plezališčih že dogajali in se še dogajajo. Smiselno bi bilo za vzor 
vzeti te primere dobrih praks.

Ad. 10. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora
Bojan Rotovnik je povedal, da so prispel en predlog MDO PD 
Gorenjske, ki je bil priložen gradivu. Jože Melanšek pa je podal 
pojasnilo glede na obravnavo na prejšnji seji.
France Benedik je povedal, da MDO PD Gorenjske v letošnjem 
letu organizira 50. srečanje planincev treh dežel. Od PZS priča-
kujejo 1500 €. Ostala sredstva naj bi zbrali 4 MDO PD, ki pri sre-
čanju sodelujejo, ki pa še niso potrdili sodelovanja. Strokovni del 
srečanja bo potekalo v Trbižu, srečanja pa na Tromeji. Letošnji 
stroški srečanja so manjši kot pretekla leta, ker Italijani poravnajo 
stroške simultanega prevajanja.
Miro Eržen je poudaril, da je to srečanje odraz prvega sodelovanja 
slovenskih planinskih društev s tujimi planinskimi društvi, ki je 
pomenil okno do prenosa dobrih praks, znanja o opremi ipd. Tudi 
danes imajo planinske organizacije v Sloveniji, Avstriji in Italiji 



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 35

podobne probleme. Poudaril je, da pri srečanju ne gre le za dru-
ženje, vendar tudi za strokovno sodelovanje, usklajevanje strokov-
nih stališč ipd. Sodelovanje s partnerji na Avstrijskem Koroškem 
in Furlanija Julijske krajine moramo gojiti tudi med letom.  Prob-
lem je, ker v planinski organizaciji ni ustrezne podpore takšnemu 
sodelovanju, tako v finančnem, organizacijskem in strokovnem 
pogledu. Predlaga, da se letošnje srečanje podpre, v nadaljevanju 
pa se opravi resna razprava na kakšen način sodelovanje gojiti v 
prihodnje.
Mirko Tovšak je povedal, da bo MDO PD Koroške sodeloval in 
finančno podprl srečanje. Po izkušnjah iz lanskega srečanja je šlo 
za zelo strokovno in koristno srečanje, ki ga velja podpreti.
Jurček Nowakk je vprašal kako je z dogovorom delitve sredstev 
razvojnega sklada za MDO PD, glede katerega naj bi se MDO 
PD-ji medsebojno dogovorili. Ali je torej ta sklad namenjen za 
projekte MDO-jev ali bodo sredstva stalno namenjena srečanju 
treh dežel? 
Miro Eržen je povedal, da je potrebno določiti neke vnaprejšnje 
okvire za delitev teh sredstev in jih smotrno porabiti. Ker gre za 
majhna sredstva, pretirana delitev ni smiselna.
Danilo Škerbinek je bil razočaran, ker se pri razpravi o srečanju 
treh dežel začne prerekati o sredstvih. Potrebno je definirati kaj 
nam sodelovanje treh dežel pomeni in kaj lahko od tega pridobi-
mo. Na podlagi tega pa se odločimo kako naprej. V Italiji in Avstri-
ji imajo organizacije veliko članov in veliko izkušenj, ki jih lahko 
preko sodelovanja in srečanj uspešno prenašamo. Iz strokovnega 
stališča mora PZS sodelovati s sosednjimi organizacijami.
Bojan Rotovnik se je strinjal, da je ponovna razprava o prihod-
nosti srečanja treh dežel zaradi različnega razumevanja sklepa UO 
PZS iz leta 2012 smiselna.

SKLEP 14/18-6-2014: Upravni odbor PZS na predlog Gorenj-
skega MDO PD iz Planinskega sklada s postavke razvojni pro-
jekti MDO PD nameni 1.500 € za 50. Srečanje planincev treh 
dežel.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 11. Razno
Miro Eržen je podal poročilo na Ministrstvo za kulturo glede Al-
jaževega stolpa. Problematika je sestavljena iz dveh problemov. 
Prvi je zemljiškoknjižna ureditev stanja in drugi je upravljanje s 
Aljaževim stolpom kot spomenikom. Zemljiškoknjižno vprašan-
je je povezano s postopkom denacionalizacije Severne triglavske 
stene, kjer se stvari premikajo počasi. Trenutno veliko ljudi, si-
cer z dobrimi nameni, popravlja stolp, vendar tudi nestrokovno. 
Minister želi določiti vzdrževalca in upravljavca. Upravljavca pred 
zaključkom denacionalizacije zaradi zakonskih omejitev ni mo-
goče določiti, lahko pa se določi vzdrževalca. Predlog je, da PZS 
postane upravljavec, PD Ljubljana Matica pa vzdrževalec, kar 
se medsebojno uredi s pogodbo. Ministrstvo financira izdelavo 
restavratorskega načrta, ki bo podal strokovno podlago za nadal-
jnje vzdrževanje stolpa. V primeru hitre rešitve denacionalizacije, 
bi bila torej možna takšna rešitev, da PZS postane upravljavec, PD 
Ljubljana Matica pa vzdrževalec. Če pa denacionalizacija ne bo 
kmalu zaključena, bo PZS postala vzdrževalec in se bodo vloge na 
novo določile po zaključku denacionalizacije. Osebno je ocenil, 
da takšna rešitev omogoča ohranitev stolpa, nad katerim bo bedel 
tudi Zavod za kulturno dediščino.
Slavica Tovšak je izrazila zadovoljstvo, da je po dolgem času prišlo 
do tega sestanka in da ima minister interes za rešitev problemati-
ke. Ključna je dokončana denacionalizacija, da se lahko razmerja 
dokončno uredi in se o tem ustrezno obvesti tudi javnost.
Danilo Škerbinek je vprašal zakaj je vprašljivo lastništvo Aljaže-
vega stolpa, ker je to v planinski zgodovini jasno.

Miro Eržen je povedal, da je lastništvo na podlagi akta o razgla-
sitvi Aljaževega stolpa za državni spomenik, ta v lasti države.
Danilo Škerbinek se s tem ni strinjal in svojo trditev oprl na Alja-
ževo pogodbo o nakupu zemljišča.
Miro Eržen je poudaril, da se govori o vprašanju upravljanju in 
vzdrževanju in ne o lastništvu stolpa, ki je odvisno od postopka 
denacionalizacije.
Danilo Škerbinek je vprašal ali je v razpravi z ministrstvom PZS 
nastopala na stališču, da je lastnik Aljaževega stolpa.
Miro Eržen je ponovno poudaril postopek denacionalizacije. 
Poleg tega je poudaril, da leta 1999, ko je bil stolp razglašen za 
spomenik, upravljavec ni bil določen. Minister želi sedaj to napa-
ko odpraviti in rešiti stolp pred nadaljnjim propadanjem, kar je 
naš skupni cilj. S predlaganim predlogom rešimo ključni problem 
ohranitve stolpa pred nadaljnjim propadanjem.
Danilo Škerbinek je povedal, da je tisti, ki se spreneveda, da Alja-
žev stolp ni last PZS, je škodljiv za PZS.
Slavica Tovšak je citirala akt s katerim je bil Aljažev stolp progla-
šen za državno kulturno dediščini in sicer 4.11.1999  in je bil ob-
javljen v Uradnem listu RS št. 89/99.
Bojan Rotovnik je poudaril,  da je minister za kulturo naklonjen 
dolgoročni ureditvi te problematike. Urejanje lastništva je mož-
no po rešitvi tega prvega koraka in po končanem postopku dena-
cionalizacije. S takšno rešitvijo v ničemer ne prejudiciramo glede 
lastništva. Predlog sklepa pa je nujen korak v smeri končne rešitve.

SKLEP 15/18-6-2014: Upravni odbor PZS sprejema informa-
cijo o statusu urejanja skrbništva nad kulturnim spomeni-
kom državnega pomena Aljažev stolp na Triglavu in se strinja 
s predlagano trajno rešitvijo glede ureditve skrbništva in si-
cer, da PZS po 59. členu Zakona o varstvu kulturne dediščine 
postane upravljavec tega kulturnega spomenika, vzdrževanje 
spomenika pa se ponudi PD Ljubljani-matici,  ker je že do 
sedaj večinoma skrbelo za vzdrževanje spomenika in je tudi 
skrbnik dostopne planinske poti na vrh Triglava. Ker do za-
ključka denacionalizacijskega postopka določitev upravljav-
ca ni možna, se Upravni odbor PZS strinja tudi z začasno re-
šitvijo na način, da PZS prevzame začasno vlogo vzdrževalca 
kulturnega spomenika državnega pomena Aljažev stolp na 
Triglavu, vzdrževalna dela pa se izvajajo v sodelovanju s PD 
Ljubljana-matica in na podlagi konservatorskega načrta, ki 
ga je pripravil  ZVKD Slovenije (Center za konservatorstvo 
– Restavratorski center) ter s finančno podporo Ministrstva 
za kulturo RS. 
Sklep je bil soglasno sprejet.
 
Matej Ogorevc je povedal, da je bila Mladinska komisija PZS us-
pešna na razpisu za razvoj državljanskih in socialnih kompetenc 
mladih, financiran iz Evropskega socialnega sklada, s projektom 
Priložnosti za mlade v planinstvu. Vrednost projekta je 40.000 €, 
sofinanciranje pa 100 %.
Damjan Omerzu je povzel vsebino projekta. Projekt je ses-
tavljen iz dveh sklopov. Prvi je namenjen iskanju priložnosti 
za mlade v planinskih kočah, drugi del projekta je namenjen 
vključevanju mladih oseb s posebnimi potrebami v delo mla-
dinskih odsekov.
Jurček Nowakk je povedal, da pred približno mesecem napi-
sal e-pošto članom UO PZS, z namenom pridobiti podatke. Je 
namreč član Razvojnega sveta v regiji in na nacionalni ravni in 
član Odborov za človeške vire in turizem za naslednjo finančno 
perspektivo. Sem spadajo planinske poti in planinske koče. V 
tem trenutku mu je uspelo, da so omenjene v tekstovnem delu, 
konkretne podatke pa potrebuje za podrobnejši opis v strategi-
jah. Možno je vključiti tudi kataster planinskih poti. Žal mu je, 
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da se ga ne upošteva, saj je na področju prostovoljstva pustil ve-
lik pečat. Finančnih sredstev v prihajajoči finančni perspektivi 
je veliko in jih je potrebo izkoristiti.
Bojan Rotovnik je povedal, da ga bo povabil na eno izmed pri-
hodnjih sej predsedstva, kjer bodo ugotovili možne sinergije. Po-
vedal je še, da bo naslednja seja v četrtek, 23. oktobra.

Ker ni bilo več razpravljavcev, se je predsednik PZS vsem zahvalil 
in sejo zaključil ob 20.40.

Zapisal:
Damjan Omerzu,

strokovni sodelavec PZS

Matej Planko, 
generalni sekretar PZS

        
Bojan Rotovnik,

     predsednik PZS

POZIV DRUŠTVOM, ČLANOM PZS
Vsa društva, člane Planinske zveze Slovenije obveščamo, da lahko najkasneje, do 60 dni pred Skupščino PZS, kot to določa 7. člen 
Poslovnika o delu Skupščine PZS (le-ta bo potekala 11. aprila 2015 v Sevnici), podajo predloge tem za obravnavo na seji skupščine. 

Predlog za obravnavanje na skupščini mora predlagatelj nasloviti na predsednika PZS in jih najkasneje do 11. februarja 2015 poslati 
na elektronski naslov info@pzs.si ali na poštni naslov: Planinska zveza Slovenije, Dvorakova 9, p.p. 214, 1001 Ljubljana.

Do predlogov tem za obravnavo na skupščini se opredeli predsedstvo PZS, o njihovi uvrstitvi na dnevni red pa odloča Upravni odbor PZS.
   

Bojan Rotonik, 
  predsednik PZS 
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Pravilniki komisij in odborov
Pravilnik Gospodarske komisije PZS

Na podlagi 3. odstavka 34. člena Statuta Planinske zveze Slovenije, 
je Zbor gospodarjev dne, 24. 4. 2014, sprejel Pravilnik Gospodarske 
komisije PZS. Upravni odbor PZS je na podlagi točke n 1. odstavka 
32. člena Statuta PZS podal soglasje k pravilniku na svoji seji, dne 
8. 5. 2014.

PRAVILNIK GOSPODARSKE KOMISIJE 
PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE

1. člen
(področje dela)

(1) Gospodarska komisija Planinske zveze Slovenije (v nadaljevanju 
GK PZS) usklajuje dejavnosti planinske organizacije na področju 
planinskih koč in drugih zgradb ter premoženja.

(1) GK PZS obravnava vprašanja na področjih:
•	 gospodarjenja	in	upravljanja	planinskih	objektov	ter	drugega	

premoženja,
•	 gradnje,	predelave,	obnove	in	vzdrževanja	planinskih	zgradb,
•	 označevanja	planinskih	zgradb	in	
•	 informiranje	upravljavcev	planinskih	koč	in	izobraževanje	osebja,	

ki dela v planinskih kočah.

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

2. člen
(gospodarska dejavnost v planinskih društvih)

(1) Planinsko društvo za urejanje gospodarskih vprašanj ustanovi 
odsek za gospodarstvo. 
(2) Odseki za gospodarstvo se združujejo v odbore za gospodarstvo 
MDO PD.

3. člen
(zbor gospodarjev)

(1) Zbor gospodarjev (v nadaljevanju: zbor) je najvišji organ GK PZS.

(2) Zbor sestavljajo predstavniki odsekov za gospodarstvo planinskih 
društev s planinskimi kočami. Glasovalno pravico ima po en pred-
stavnik odseka za gospodarstvo planinskega društva. Predstavnik 
je praviloma načelnik odseka za gospodarstvo ali drug član, ki ga 
društvo pooblasti za zastopanje.

(3) Pristojnost zbora:
•	 sprejema	in	spreminja	pravilnik	komisije,	h	kateremu	izda	soglasje	

UO PZS,
•	 voli	izvršni	odbor	in	načelnika,	h	katerim	izda	soglasje	UO	PZS,
•	 odloča	o	predlogu	letnega	vsebinskega	in	finančnega	programa	

ter poročila GK PZS,
•	 sprejema	najvišje	cene	in	popuste	za	prenočevanje	in	osnovne	

oskrbe v planinskih kočah, h katerim izda soglasje UO PZS.

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

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

(6) Zbor je sklepčen, če je prisotna vsaj tretjina odsekov za gospo-
darstvo. Sklepi se sprejemajo z večino prisotnih. 

(7) Zbor pri svojem delu smiselno uporablja Poslovnik o delu skup-
ščine PZS.

(8) V kolikor je zbor nesklepčen, se skupščini PZS v potrditev predložijo 
programi dela in poročila, kot so bila predlagana za potrditev na zboru. 

4. člen
(volitve)

(1) Volilni zbor se izvede vsake 4 leta in sicer v istem letu kot redna 
volilna skupščina PZS.

(2) Kandidacijski postopki za izvedbo volitev začnejo teči najprej 
šest mesecev in se zaključijo najmanj 45 dni pred iztekom mandata.

(3) Kandidate predlagajo odsek za gospodarstvo. Kandidati za na-
čelnika 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. Izvo-
ljeni so tisti kandidati za člane izvršnega odbora GK PZS, ki prejmejo 
največ glasov, glede na število mest v odboru.

5. člen 
(izvršni odbor GK PZS)

(1) Izvršni odbor GK PZS je izvršni organ planinskega gospodarstva 
znotraj PZS.

(2) Izvršni odbor sestavlja od 7 do 9 članov. Mandat traja 4 leta.

(3) Izvršni odbor je sklepčen, kadar je prisotna večina vseh članov. 
Odbor si prizadeva za odločanje s soglasjem. Če soglasje ni mogoče, 
odloča z večino navzočih članov.

6. člen
(naloge izvršnega odbora GK PZS)

(1) Naloge izvršnega odbora GK PZS:
•	 zagotavlja	organizacijske,	vsebinske	in	strokovne	pogoje	za	de-

lovanje in razvoj gospodarske dejavnosti v planinskih kočah,
•	 skrbi	za	povezovanje	dejavnosti	GK	PZS	s	komisijami	znotraj	PZS,	

z odbori za gospodarstvo MDO PD, z odbori za gospodarstvo 
planinskih društev, s sorodnimi, strokovnimi in raziskovalnimi  
organizacijami v Republiki Sloveniji in v tujini,

•	 skrbi	za	usklajenost	programskih	nalog	s	Statutom	PZS,	Častnim	
kodeksom slovenskih planincev, sklepi Skupščine PZS in UO 
PZS,

•	 pripravlja	predlog	dnevnega	reda	in	gradivo	za	zbor	ter	izvršuje	
sklepe zbora,

•	 imenuje	in	razrešuje	člane	strokovnih	odborov	GK	PZS,	sodelavce	
svetovalne pisarne in predstavnike GK PZS v drugih organih 
PZS,

•	 s	soglasjem	predsedstva	PZS	imenuje	in	razrešuje	predstavnike	
GK 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,
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•	 s	programi	oziroma	usposabljanji	sodeluje	pri	razpisih	za	sofi-
nanciranje, ki jih razpisujejo vladne in nevladne organizacije v 
Republiki Sloveniji in drugod,

•	 sprejema	akte	s	področja	dela	GK	PZS,	ki	so	podrejeni	temu	
pravilniku,

•	 predlaga	UO	PZS	prejemnike	certifikatov	za	»Okolju	prijazno	
planinsko kočo«, »Družinam prijazno planinsko kočo« in mo-
rebitnih drugih certifikatov,

•	 predlaga	UO	PZS	odvzem	certifikatov	planinskim	kočam	v	pri-
meru neupoštevanja kriterijev,

•	 vodi	register	planinskih	koč	in	predlaga	UO	PZS	vpis	novih	
planinskih koč oz. izbris iz registra v primeru večjih kršitev,

•	 skrbi	za	vsebinsko	ustrezno	in	ažurno	vsebino	domače	spletne	
strani GK PZS in

•	 daje	mnenja	in	potrebna	soglasja	k	ostalim	aktom	PZS,	ki	urejajo	
planinsko gospodarstvo.

7. člen
(načelnik GK PZS)

(1) Načelnik GK PZS:
•	 vodi	in	predstavlja	GK	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	vse-

binskega in finančnega programa GK 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 ugotovitvenim 
sklepom potrdi Izvršni odbor GK PZS. 

8. člen
(strokovni odbor)

(1) Za izvajanje strokovnih nalog, v GK PZS deluje strokovni odbor 
za visokogorske planinske koče.

(2) Strokovni odbor sestavlja od 3 do 5 članov, ki jih na predlog 
načelnika imenuje izvršni odbor GK PZS.

(3) Članstvo v izvršnem odboru je nezdružljivo s članstvom v strokov-
nem odboru. Vodja strokovnega odbora je vabljen na seje izvršnega 
odbora.

9. člen
(Svetovalna pisarna PZS)

(1) Svetovalna pisarna deluje v okviru GK PZS in nudi pomoč pla-
ninskim društvom pri strokovnih vprašanjih upravljanja planinskih 
koč, ki jih glede na potrebe določi izvršni odbor GK PZS.

(2) Vodstvo Svetovalne pisarne in druge sodelujoče strokovnjake 
imenuje izvršni odbor GK PZS.

10. člen 
(začasni odbori in delovne skupine)

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

11. člen
(strokovni sodelavec PZS)

(1) Strokovni sodelavec, ki je v strokovni službi PZS zadolžen za GK

PZS nudi strokovno in administrativno-tehnično pomoč GK PZS 
in sodeluje na sejah izvršnega odbora GK PZS.

12. člen
(končne odločbe)

(1) Ta pravilnik začne veljati z objavo v Obvestilih PZS.

(2) Z začetkom veljave tega pravilnika preneha veljati Pravilnik Go-
spodarske komisije UO PZS, ki je bil sprejet 12. 4. 2007.

(3) GK 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.

Janko Rabič,    Bojan Rotovnik,
Načelnik GK PZS    Predsednik PZS
    

Pravilnik Komisije za planinske poti 
PZS

Na podlagi 1. odstavka 34. člena Statuta Planinske zveze Slovenije, 
je Zbor markacistov dne, 17. 10. 2014, sprejel Pravilnik komisije za 
planinska poti. Upravni odbor PZS je na podlagi 1. odstavka 32. člena 
Statuta podal soglasje  na svoji 3. seji, dne 23. 10. 2014.

PRAVILNIK KOMISIJE ZA PLANINSKE POTI 
PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
 (določila pravilnika)

(1) Komisija za planinske poti Planinske zveze Slovenije (v nadalje-
vanju: KPP PZS ) usklajuje 
dejavnosti planinske organizacije na področju vzdrževanja markiranih 
planinskih poti, označenih s Knafelčevo markacijo, smernimi tablami 
in kadar je pot izpostavljena, z varovalnimi napravami (varovali) za 
varnejšo hojo kot določa zakonodaja (Zakon o planinskih poteh, v 
nadaljevanju: ZPlanP) in podzakonski akti na področju planinskih 
poti.

(2) Pravilnik komisije za planinske poti ureja usposabljanje, organizira-
nost in delovanje markacistov PZS, določa njihove pravice in dolžnosti 
ter ureja naloge, finančno in materialno poslovanje v okviru PZS. 

2. člen
 (delovanje KPP)

(1) KPP PZS je strokovni organ PZS, določen v 34. členu Statuta PZS, 
ki usmerja, usklajuje in pospešuje dejavnosti na področju planinskih 
poti. Deluje po določilih tega pravilnika, Statuta PZS in Častnega 
kodeksa slovenskih planincev ter ZPlanP.

(2) Planinske poti, markacije, usmerjevalne table in ostale oznake 
so oznake javnega pomena in predstavljajo javno infrastrukturo kot 
določa ZPlanP.

3. člen
(znaki in žig KPP)

(1) Znak KPP je okrogle oblike. V srebrno-sivem kolobarju je v rumeni 
barvi napis MARKACIST PZS, v sredini je Knafelčeva markacija. 
Pod markacijo je napis KOMISIJA ZA PLANINSKE POTI.  Znak 
je lahko tudi črno-bel. 
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(2) Znak markacist PZS (v nadaljevanju markacist) je okrogle oblike. 
V srebrno-sivem kolobarju je v rumeni barvi napis MARKACIST 
PZS, v sredini je Knafelčeva markacija.

(3) Znak inštruktorja markacista PZS (v nadaljevanju inštruktor) 
je enak znaku markacista, le da ima pod krogom podolgovat pra-
vokotnik z zaokroženimi rumenimi robovi in rumenim napisom 
INŠTRUKTOR na sivi podlagi. 

(4) Uporaba vseh znakov mora biti v skladu z navodilom PZS.

(5) Žig KPP je okrogel, v sredini je grb PZS in polkrožni napis Planin-
ska zveza Slovenije ter Komisija za planinske poti. Žig se uporablja 
za potrjevanje izkaznic in internih dokumentov KPP. V pravnem 
prometu se uporablja žig PZS. 

II. MARKACIST PZS IN INŠTRUKTOR MARKACIST PZS

4. člen
(markacist in inštruktor PZS)

(1) Markacist PZS (v nadaljevanju: markacist) je strokovno-organi-
zacijski delavec v športu na področju planinstva, je član planinskega 
društva (v nadaljevanju: PD), ki skrbi za vzdrževanje markiranih pla-
ninskih poti v skladu s tem pravilnikom, ZPlanP in podzakonskimi akti.

(2) Inštruktor markacist je dodatno usposobljen markacist, ki vodi 
zahtevnejše akcije vzdrževanja planinskih poti in deluje na področju 
vzgoje markacistov kot je določeno v četrtem odstavku 5. člena.
 
(3) Za označevanje, vzdrževanje in nadelavo planinskih poti usposablja 
KPP PZS markaciste PZS in markaciste inštruktorje PZS, člane PD, 
ki imajo v oskrbi in vzdrževanju planinske poti.   

5. člen
(usposabljanje)

(1) Usposabljanje markacista in inštruktorja markacista poteka po 
programih, ki jih je potrdil Odbor za usposabljanje in preventivo PZS 
in pristojen državni organ. Izvajanje usposabljanja urejajo pravila o 
usposabljanju strokovnega delavca v športu na področju planinstva 
- markacist in inštruktor markacist  PZS.

(2) Usposabljanja na osnovi določbe predhodnega odstavka izvajajo 
inštruktorji markacisti in inštruktorji – strokovnjaki za posamezna 
področja.

(3) Markacist je lahko vsak član PD, ki je vključeno v PZS. Program 
usposabljanja markacist PZS je namenjen vsem članom planinske 
organizacije, ki jih veseli delo pri označevanju in vzdrževanju planin-
skih poti. Markacist PZS zna organizirati delo v odseku matičnega 
planinskega društva, izvajati in voditi dela na planinskih poteh v 
matičnem društvu in pripraviti, izvesti ter organizirati delo na pla-
ninskih poteh tudi na širšem območju.

(4) Inštruktor markacist je lahko vsak markacist, ki izpolni program 
usposabljanja inštruktor markacist PZS, ki je nadaljevalni program 
usposabljanja markacistov PZS. Inštruktor markacist skrbi in prenaša 
znanje in veščine za označevanje in nadelavo poti ter je izvajalec 
usposabljanja kandidatov za markaciste PZS.  

(5) Licenčno usposabljanje obsega dodatno usposabljanje, ki je namenje-
no obnavljanju znanja in uvajanju novosti pri delu na planinskih poteh.

(6) Licenciranje v okviru usposabljanja za markaciste ureja pravilnik 
o licenciranju strokovnih delavcev v športu.

6. člen
(pripravništvo markacista)

(1) Kdor izpolnjuje pogoje tretjega odstavka 5. člena tega pravilni-
ka postane pripravnik markacist. Pripravništvo traja dve (2) leti. 
Markacist pripravnik mora vsako leto sodelovati najmanj na treh 
različnih akcijah na planinskih poteh in za vsako leto oddati poročilo, 
v katerem popiše na katerih akcijah je sodeloval. Poročilo potrdi 
načelnik markacijskega odseka in PD. Poročilo v elektronski obliki 
preko spleta pošlje KPP.

(2) Pripravništvo markacista se zaključi, ko izpolni pogoje prvega 
odstavka tega člena in uspešno opravi izpit kot je predviden na osnovi 
programa usposabljanje markacista PZS.

(3) Po opravljenem pripravništvu postane markacist in prejme značko 
markacista z registrsko številko in izkaznico strokovnega delavca PZS.

(4) Kandidat ima lahko status pripravnika največ tri (3) leta. V kolikor 
v treh letih ne opravi pripravništva mora komisiji oddati prošnjo za 
zaključek pripravništva in poročilo o delu za najmanj dve (2) leti, od 
tega mora biti eno (1), za zadnje leto pred oddajo prošnje.

7. člen
(pripravništvo inštruktorja)

(1) Kdor izpolni pogoje četrtega odstavka 5. člena tega pravilnika 
postane inštruktor markacist pripravnik. Pripravništvo traja tri (3) 
leta, v tem času mora sodelovati najmanj na dveh (2) izobraževalnih 
akcijah in najmanj v dveh (2) od zahtevnejših dejavnosti komisije 
letno, kar se izkazuje na osnovi rednih letnih poročil pripravnika, 
zapisanih v tretjem odstavku 9. člena. 

(2) Po uspešno opravljenem pripravništvu, postane inštruktor mar-
kacist, kar se zapiše v izkaznico strokovnega delavca PZS.

8. člen
(značka, izkaznica, evidenca)

(1) Naziv, izkaznico strokovnega delavca in značko podeli KPP.

(2) Značka markacista je okrogle oblike, premera 3,5 cm. Podlaga je 
srebrno-sive barve, ki predstavlja gorski svet. Na zgornjem obodu 
je z rumenimi črkami napis MARKACIST, na spodnjem obodu pa 
napis PZS, med napisom in črkami PZS so pike. V sredini kroga je 
Knafelčeva markacija. Vsaka značka je na hrbtni strani oštevilčena 
z registrsko številko markacista. 

(3) Značka in izkaznica strokovnega delavca PZS nista prenosljivi.

(4) Strokovna služba PZS vodi uraden seznam markacistov in izdanih 
oštevilčenih značk ter seznam inštruktorjev markacistov.

9. člen
(registracija markacista)

(1) Markacist mora na podlagi g točke prvega odstavka 10. člena 
najkasneje do 31. januarja tekočega leta oddati poročilo o svojem 
delu v preteklem letu na predpisanem obrazcu in opraviti licenčno 
usposabljanje najmanj vsakih pet (5) let.

(2) Poročilo in usposabljanje markacista iz prejšnjega odstavka sta po-
goj za vsakoletno registracijo markacista in pravice, ki iz tega izhajajo. 

(3) Inštruktor markacist mora za svojo registracijo do 31. januarja od-
dati poročilo o svojem delu v preteklem letu na predpisanem obrazcu 
in aktivno sodelovati na najmanj desetih (10) akcijah usposabljanja, 
enotnih pripravah usposabljanja v petih (5) letih.
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(4) Markacist in inštruktor markacist se dokazujeta z izkaznico stro-
kovnih kadrov PZS, ki jo izda strokovna služba PZS po uspešno 
opravljenih licenčnih izpopolnjevalnih za dobo pet (5) let, kjer se 
zapiše letnico, do katere je licenca veljavna.

(5) Markacist za svoje delo odgovarja načelniku odseka, upravnemu 
odboru (v nadaljevanju: UO)  PD in vsem višjim oblikam organizi-
ranosti markacistov.

(6) Markacist mora za podaljšanje licence opraviti licenčno izpopol-
njevanje najkasneje v letu, v katerem je licenca še veljavna.

(7) Na osnovi izpolnjenega pogoja iz 3. odstavka tega člena, strokovna 
služba PZS izda izkaznico inštruktorju za dobo pet (5) let z zapisom 
zadnje letnice, do katere je registracija veljavna.

10. člen
(dolžnosti markacista)

(1) Dolžnosti markacista:
(a) se udeležuje akcij odseka za planinske poti, odbora za planinske 

poti (v nadaljevanju: OPP) in KPP,
(b) skrbi, da so planinske poti ustrezno vzdrževane in kadar je po-

trebno, zaradi zahtevnejšega odseka, zavarovane z varovali,
(c) o svojem delu sproti obvešča načelnika odseka in ga seznani o 

morebitnih pomanjkljivostih na poti,
(d) predlaga, da se zapre del odseka, če postane nevaren za uporab-

nike,
(e) skrbi za orodje, sredstva za osebno varnost in druge pripomočke 

za delo na planinskih poteh in njihovo ustrezno vzdrževanje,
(f) v petih letih mora biti aktiven na najmanj petih (5) akcijah,
(g) najkasneje do 31. januarja odda poročilo o svojem delu za preteklo 

leto na predpisanem obrazcu, 
(h) vsakih pet (5) let mora opraviti dodatno licenčno izpopolnjeva-

nje za opravljanje strokovnega dela na planinskih poteh, ki ga je 
potrdil pristojni organ PZS,

(i) opravlja še druge naloge v skladu s tem pravilnikom in sklepi 
UO PD, Zbora markacistov in KPP,

(j) markacist za svoje delo odgovarja načelniku odseka za planinske 
poti, UO matičnega PD in tudi višjim nivojem organiziranosti 
markacistov. Mora se ravnati po veljavnih pravilih PD, Statutu 
PZS, Častnem kodeksu in sklepih, ki jih sprejme Zbor markacistov.

11. člen
(dolžnosti inštruktorja)

(1) Dolžnosti inštruktorja:
(a) vodi usposabljanje oz. sodeluje kot predavatelj na tečajih mar-

kacistov,
(b) vodi zahtevnejše akcije v visokogorju,
(c) pregleduje in ocenjuje planinske poti in o svojih ugotovitvah 

poroča vodji OPP v MDO PD in KPP,
(d) pomaga posameznim PD z nasveti in predlogi,
(e) pomaga vodjem OPP pri izvrševanju njihovih nalog,
(f) prevzema vodenje odsekov za planinske poti ter naloge v OPP 

in KPP,
(g) se vsako leto, če je določen po razporedu v programu usposa-

bljanja KPP, udeležuje usposabljanja markacistov, strokovnih 
kadrov PZS, 

(h) opravlja še druge obveznosti v skladu s tem pravilnikom in dru-
gimi akti PZS.

12. člen
(pravice markacistov in inštruktorjev markacistov)

(1) Pravice markacista in inštruktorja:

(a) voli delegate in je izvoljen oz. imenovan v organiziranost mar-
kacistov,

(b) daje predloge in pobude za delo markacistov,
(c) prejme povračilo materialnih stroškov za opravljeno delo,
(d) je zavarovan za delo na akcijah za primer nesreče in odgovornosti,
(e) ima druge pravice v skladu s tem pravilnikom in drugimi akti 

planinske organizacije.

13. člen
(prekrški markacistov)

(1) Markacist izgubi licenco in registracijo, če ne izpolni pogojev 
prvega odstavka 9. člena.

(2) Inštruktor markacist izgubi licenco in registracijo, če ne izpolni 
pogojev tretjega odstavka 9. člena.

(3) KPP lahko markacistu odvzame status v primeru hude kršitve 
aktov, ki opredeljujejo njeno delovanje: neaktivnost, neopravičena 
neudeležba na akcijah, neupoštevanje pravil PZS.

14. člen
(trajni mandat)

(1) Markacist, ki zaradi starosti ali bolezni ne more več aktivno so-
delovati na akcijah, sme trajno nositi značko markacist, kot znak 
priznanja, za delo v preteklih letih.

15. člen
(organiziranost markacistov)

(1) Markacisti se organizacijsko povezujejo v:
(a) odsek za planinske poti v PD,
(b) odbor za planinske poti v okviru MDO PD,
(c) komisijo za planinske poti PZS,
(d) Zbor markacistov.

III. ODSEK ZA PLANINSKE POTI  V PLANINSKEM 
DRUŠTVU

16. člen
(odsek)

(1) Odsek za planinske poti PD je temeljna oblika organiziranja in 
delovanja markacistov.

17. člen
(naloge odseka)

(1) Odsek za planinske poti:
(a) skrbi, da je vzdrževanje planinskih poti v skladu z zahtevami 

ZPlanP ter s splošnimi načeli varstva narave in stališči komisije 
za varovanje gorske narave (v nadaljevanju KVGN) pri PZS,

(b) vodi seznam in kartoteko z natančnim opisom poti, za katero 
je zadolženo PD kot skrbnik poti, da ustreza dejanskemu 
stanju,

(c) enkrat letno pregleda vse planinske poti na svojem območju, jih 
vzdržuje in kadar je potrebno uredi podatke in jih pošlje KPP,

(d) v primeru, da je katerikoli odsek planinske poti na njegovem 
območju zaradi kateregakoli razloga neprehoden oz. ko je pot 
spet prehodna in ponovno odprta elektronsko preko spleta o 
tem obvesti KPP,

(e) v primeru spremembe trase poti (protikorozijski ukrep ali podor) 
elektronsko preko spleta o tem obvesti KPP,

(f) skrbi, da so na vrhovih skrinjice, žigi in vpisne knjige v primernem 
stanju,

(g) pripravi letni načrt dela in predlog finančnega načrta,
(h) sodeluje pri izvajanju programa OPP in KPP,
(i) skrbi za pridobivanje novih članov odseka,
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(j) s svojimi člani sodeluje na sestanku OPP MDO PD in Zboru 
markacistov, 

(k) redno poroča o opravljenem delu UO PD, OPP MDO PD in 
KPP,

(l) opravlja še druge naloge v skladu s tem pravilnikom ter sklepi 
UO PD, KPP in Zbora markacistov,

(m) sodeluje z ostalimi odseki v PD.

18. člen
 (naloge načelnika)

(1) Odsek za planinske poti vodi načelnik, ki mora biti registriran 
markacist.

(2) Naloge načelnika:
(a) vodi delo odseka za planinske poti,
(b) organizira in vodi akcije na poteh v okviru PD,
(c) skrbi za nabavo orodja, sredstev za osebno varnost in druge 

pripomočke za delo na planinskih poteh in njihovo ustrezno 
vzdrževanje,

(d) skrbi, da odsek za planinske poti opravlja naloge iz 17. člena
(e) preveri podatke o planinskih poteh v katastru, za katere ima 

društvo skrbništvo in v primeru spremembe trase poti (zara-
di erozije ali podora poti) ali skrbništva (zaradi zamenjave ali 
opustitve), vloži vlogo na obrazcu za spremembo KPP, da vnese 
spremembo v kataster poti na spletu,

(f) preveri točnost podatkov v seznamu markacistov in pripravnikov 
PZS, 

(g) skrbi, da se kandidati za markaciste prijavijo na usposabljanje, 
markacisti na izpopolnjevanje,

(h) do 1. decembra pripravi poročilo o delu na planinskih poteh, ki 
ga potrdi PD in ga odda KPP,

(k) poskrbi, da markacisti najkasneje do 31. januarja izpolnijo po-
ročila o svojem delu za preteklo leto na predpisanem obrazcu za 
registracijo markacista PZS za tekoče leto in ga odda strokovnemu 
sodelavcu KPP na PZS,

(i) opravlja še druge naloge v skladu s tem pravilnikom, sklepi UO 
PD, KPP in Zbora markacistov,

(j) je po funkciji član UO PD, če je s pravili društva tako določeno.

IV. ODBOR ZA PLANINSKE POTI V MDO PD

19. člen
(organizacija  OPP MDO PD)

(1) Odseki za planinske poti se združujejo zaradi strokovnega sode-
lovanja in delovanja na določenem območju v odbore za planinske 
poti (v nadaljevanju OPP). Ti teritorialno obsegajo območje, ki ga 
pokrivajo posamezni meddruštveni odbori planinskih društev (v 
nadaljevanju: MDO PD).
 
(2) Odseki za planinske poti, ki imajo svoje poti na različnih območjih, 
so vključeni v tisti OPP, na katerega območju je sedež matičnega PD. 
V drugih OPP, na katerih območjih so poti, ki so jih dolžni vzdrževati, 
imajo odseki za planinske poti enega predstavnika.

(3) OPP vodi vodja OPP, ki mora biti registriran markacist ali in-
štruktor markacist. 

(4) Vodjo OPP v MDO PD izvolijo markacisti na svojem zboru v 
okviru OPP. MDO PD izvoljenemu načelniku poda soglasje k ime-
novanju in potrdi mandat.

(5) Vodja izmed markacistov lahko izbere enega ali več namestnikov. 

(6) OPP sestavljajo: 

(a) vodja in njegovi namestniki,
(b) načelniki odsekov za planinske poti PD,
(c) inštruktorji markacisti MDO PD v katero sodi PD, katerega član je.

(7) OPP MDO PD se sestane najmanj enkrat letno.

20. člen
(naloge vodje odbora)

(1) Naloge vodje:
(a) vodi OPP v okviru MDO PD,
(b) organizira in vodi sestanek OPP, na katerem se ocenjuje opra-

vljeno delo, ter se dogovori o nalogah ter izmenjujejo izkušnje,
(c) predlaga izvedbo tečajev, seminarjev in drugih oblik usposa-

bljanja,
(d) organizira in vodi večje dogovorjene akcije na svojem območju,
(e) sodeluje pri delu KPP,
(f) vodi koordinacijo med posameznimi odseki za planinske poti 

na svojem območju,
(g) pomaga doseči dogovor med društvi o vzdrževanju tistih odsekov 

poti, po katerih je speljanih več poti,
(h) spremlja podatke v katastru o planinskih poteh na svojem ob-

močju in kadar je potrebno pomaga planinskim društvom pri 
njihovem posodabljanju,

(i) pripravi letno poročilo, programski in finančni načrt za naslednje 
leto, 

(j) v okviru MDO PD sodeluje s sorodnimi organizacijami,
(k) v dogovoru z MDO PD in pristojnimi PD skrbi, da so obhodni-

ce na področju MDO PD redno vzdrževane, kontrolne točke 
opremljene s skrinjicami, žigi in vpisnimi knjigami ter stalno 
dostopne pohodnikom. 

(l) opravlja še druge naloge v skladu s tem pravilnikom ter sklepi 
skupščine PZS, KPP in Zbora markacistov.

21. člen
(pravice vodje odbora)  

(1) Pravice vodje odborov:
(a) je član predsedstva MDO PD,
(b) je član razširjene KPP,
(c) je upravičen do povračila stroškov, če opravlja naloge za katere 

ga s sklepom zadolži MDO PD ali KPP.

VI. KOMISIJA ZA PLANINSKE POTI

22. člen
 (sestava Izvršnega odbora KPP)

(1) Izvršni odbor KPP (v nadaljevanju IO KPP) je izvršni organ zbora 
markacistov in strokovna komisija PZS. Ima dva (2) sestava, osnovni 
in razširjeni.

(2) IO KPP sestavljajo načelnik in od pet (5) do osem (8) članov. Vsak 
član IO KPP je zadolžen za svoje področje. Razširjeni sestav IO KPP 
vključuje tudi vodje OPP MDO PD.

(3) Markacist, ki nima obnovljene licence ne more biti izvoljen v IO 
KPP PZS. Načelnik in člani KPP (izvršnega in strokovnega odbora 
ter razširjenega sestava KPP) morajo biti registrirani markacisti ali 
inštruktorji markacisti.

(4) Članstvo v IO KPP je nezdružljivo s članstvom v IO komisij PZS 
in v odborih KPP. 

(5) IO KPP se sestane, kadar je potrebno, a vsaj trikrat letno.

(6) Razširjeni sestav IO KPP se sestane vsaj enkrat letno.
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(7) IO KPP je sklepčna, če je navzočih najmanj polovico članov in 
sklepa z večino glasov navzočih članov.

(8) Za izvrševanje sklepov IO KPP je odgovoren načelnik oz. člani 
IO KPP, ki so določeni v sklepih.

23. člen
(naloge IO KPP)

(1) Naloge IO KPP:
(a) sklicuje zbor markacistov, določi predlog dnevnega reda in skle-

pov ter gradivo za zbor,
(b) izvršuje sklepe Skupščine PZS,  Zbora markacistov in UO PZS,
(c) skrbi za povezovanje znotraj komisij PZS ter sorodnimi orga-

nizacijami v Republiki Sloveniji in v tujini, v skladu z načeli 
mednarodnega sodelovanja PZS,

(d) usmerja, usklajuje in pospešuje dejavnost na področju planinskih 
poti, s tem da zagotavlja pogoje za delovanje,

(e) vodi seznam markacistov in inštruktorjev markacistov,
(f) sprejme program usposabljanja markacistov, inštruktorjev mar-

kacistov in ga predloži odboru za usposabljanje in preventivo 
PZS v soglasje, 

(g) skrbi, da imajo inštruktorji markacisti zagotovljeno možnost 
za tekočo registracijo in obnovitev licence zaradi zahteve zado-
stne udeležbe na predpisanih akcijah KPP (tečajih markacistov, 
izpopolnjevanjih ali akcijah tehnične skupine najmanj dvakrat 
letno),

(h) skrbi za usposabljanje markacistov ter ostalih strokovnih kadrov, 
za odgovorno in varnejše izvajanje aktivnosti,

(i) vodi in organizira tečaje, seminarje, predavanja in druge oblike 
usposabljanja markacistov in inštruktorjev markacistov v skladu 
s svojim programom in programom odbora za usposabljanje in 
preventivo,

(j) vodi kataster poti, ki vsebuje tudi obhodnice, 
(k) skrbi, da je vzdrževanje planinskih poti v skladu s splošnimi 

načeli varstva narave in stališči KVGN PZS,
(l) odloča ali pripravi za UO PZS strokovno podlago za spremembo 

poti:
•	 na	predlog	skrbnika	odloča	o	spremembah	trase	planinske	

poti,
•	 če	na	novo	načrtovana	turistična,	tematska	ali	druga	pot	

v celoti ali v delu poteka po obstoječi planinski poti, mora 
skrbnik nove poti poleg ostalih soglasij pridobiti tudi soglasje 
skrbnika planinske poti in PZS. Soglasje izda KPP in ga da 
v potrditev UO PZS,

•	 odloča	o	vpisu	nove	planinske	poti	v	kataster	planinskih	poti	
in odloča o izbrisu planinske poti iz katastra planinskih poti, 
soglasje k vpisu in izbrisu daje UO PZS,

•	 odloča	o	spremembah	kontrolnih	točk	Slovenske	planinske	
poti, soglasje k spremembam daje UO PZS,

•	 o	trajni	zapori	planinske	poti	v	primeru	odločitve	o	opustitvi	
poti zaradi utemeljenih naravovarstvenih razlogov, daljše 
neuporabnosti poti, večje naravne spremembe v površju – 
podori, plazovi… odloča KPP, UO PZS pa poda soglasje,

(m) izdaja značke in potrdila za prehojeno Slovensko planinsko 
pot, Razširjeno slovensko planinsko pot in druge poti za katere 
se tako dogovori,

(n) pripravi predlog finančnega načrta za svoje področje in skrbi za 
smotrno uporabo finančnih sredstev,

(o) sprejema program delovnih akcij, ki jih organizira in vodi od-
bor za tehnična vprašanja na podlagi predhodnega pregleda in 
ocene del, ki jih je potrebno izvesti na planinski poti za varno 
hojo uporabnikov poti predvsem v visokogorju,

(p) enkrat letno, skupaj s področnim OPP MDO PD organizira 
Tončkov dan, delovno srečanje markacistov PZS,

(q) imenuje in razrešuje stalne podkomisije ter druga stalna ali ob-
časna delovna telesa,

(r) opravlja druge zadeve v skladu s tem pravilnikom, Statutom PZS, 
ZplanP in podzakonskimi akti ter sklepi Zbora markacistov in 
Skupščine PZS.

24. člen
(naloge načelnika KPP)

(1) Naloge načelnika:
(a) predstavlja in zastopa komisijo v obsegu njenega delovnega po-

dročja,
(b) vodi delo komisije,
(c) skrbi za sodelovanje in povezovanje med komisijami PZS pri 

izvajanju skupnih nalog, sodeluje s sorodnimi organizacijami 
v Republiki Sloveniji in tujini v skladu z načeli mednarodnega 
sodelovanja PZS, usklajeno s predsedstvom PZS,

(d) redno sodeluje v delu predsedstva PZS in UO PZS in ima poobla-
stilo za izvajanje na Skupščini PZS sprejetega letnega vsebinskega 
in finančnega programa,

(e) je odgovoren za namensko porabo finančnih sredstev.

(2) Načelnik komisije ima svojega namestnika, ki ga nadomešča v 
njegovi odsotnosti.

25. člen
(strokovni sodelavec)

(1) Komisija ima za opravljanje strokovnih, administrativnih in dru-
gih nalog strokovnega sodelavca, ki je delovno-pravno vključen v 
strokovno službo PZS.

(2) Strokovni sodelavec in načelnik komisije sta dolžna sodelovati 
pri pripravah gradiv in aktov, pri izvajanju programskih nalog in 
nadzoru poslovanja komisije. V ta namen sodelujeta z generalnim 
sekretarjem in računovodjo PZS.

26. člen
(naloge strokovnega sodelavca)

(1) Strokovni sodelavec opravlja naloge v skladu z njegovim opisom 
del in nalog:
(a) se udeležuje sej IO KPP in piše zapisnike, v kolikor ni drugače 

določeno,
(b) tekoče spremlja aktualno problematiko na področju delovanja 

KPP, s posebnim poudarkom na področju usposabljanja stro-
kovnih kadrov in o tem tekoče obvešča načelnika KPP,

(c) pripravlja, skupaj z načelnikom KPP, gradiva za seje IO KPP in 
druge strokovne podlage,

(d) opravlja administrativno tehnična dela za potrebe KPP, 
(e) usklajuje naloge in vodi evidenco kadrov (seznam pripravnikov za 

markaciste, markacistov in inštruktorjev markacistov), priznanj 
in arhiv KPP,

(f) opravlja druge naloge po zadolžitvah IO KPP.

(2) Strokovni sodelavec je odgovoren IO KPP in generalnemu se-
kretarju PZS.

27. člen
(strokovni odbori)

(1) KPP lahko zaradi lažje koordinacije in izvajanja programa usta-
novi strokovne odbore.

28. člen
(imenovanje strokovnih odborov)

(1) Strokovni odbor mora imeti najmanj tri (3) in največ sedem (7) 
članov, ki niso člani IO KPP.
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(2) Člane in vodje strokovnih odborov imenuje IO KPP na predlog 
načelnika.

(3) Vodja strokovnega odbora skrbi za razvojne, svetovalne, strokovne 
naloge in predlaga spremembe na svojem področju ter sodelujejo 
pri delu IO KPP.

29. člen
(stalni odbori)

(1) KPP ima stalne strokovne odbore:
(a) odbor za usposabljanje,
(b) odbor za tehnična vprašanja,
(c) odbor za dokumentacijo in kataster planinskih poti.

(2) Odbori pripravijo vsebinske rešitve in jih prelagajo IO KPP v 
potrditev. Strokovni odbori brez pooblastila ne morejo sodelovati z 
zunanjimi partnerji.

(3) Odbor za usposabljanje:
(a) vodi seznam inštruktorjev in predavateljev, nosilcev posameznih 

tem, 
(b) določa teme, pripravlja in izvaja seminarje za inštruktorje in 

predavatelje ter predlaga teme za dodatno licenčno izpopolnje-
vanje,

(c) predlaga nosilce vodstev usposabljanja,
(d) lahko organizira in izvaja usposabljanja za inštruktorje marka-

ciste,
(e) organizira in vodi tečaje, seminarje, predavanja ter druge oblike 

usposabljanja in izpopolnjevanja za markaciste ter člane tehničnih 
skupin,

(f) pripravlja strokovno literaturo in druge strokovne pripomočke 
za usposabljanje, ki jih potrdi IO KPP.

 (3) Odbor za tehnična vprašanja:
(a) pripravi Plan za vzdrževanje planinskih pot, ki ga da v potrditev 

IO KPP,
(b) pregleduje in ocenjuje opremo zahtevnih in zelo zahtevnih pla-

ninskih poti v visokogorju ter poroča IO KPP,
(c) pripravlja oglede za izvedbo in izvaja vgradnjo varovalne opreme 

za planinske poti v visokogorju skladno s tehničnimi priporočili,
(d) skrbi za nadelave poti in opremljanje zavarovanih plezalnih vrtcev 

in športnih ferat,
(e) organizira akcije za popravilo zahtevnih in zelo zahtevnih poti 

v visokogorju ter ekološko sanacijo lahkih poti,
(f) predlaga opremo, zaščitna sredstva ter druge pripomočke, ki so 

potrebni za vzdrževanje planinskih poti, katero mora potrditi 
IO KPP,

(g) predlaga nabavo opreme, zaščitnih sredstev ter drugih pripo-
močkov, potrebnih za varno delo v visokogorju, ki mora biti 
usklajena s splošnimi akti o nabavi PZS (naročilnice, odobritve, 
cene). 

(4) Odbor za dokumentacijo in kataster planinskih poti:
(a) skrbi za sprotno objavo pomembnih informacij iz katastra pla-

ninskih poti,
(b) vodi seznam obhodnic in pripravlja ter usklajuje zahteve za ob-

hodnice, 
(c) vodi seznam izdanih značk za prehojene obhodnice,
(d) zbira letna poročila odsekov za planinske poti in odborov za 

planinske poti, 
(e) vodi dokumentacijo in evidenco planinskih poti ter posodablja 

podatke o planinskih poteh,
(f) vodi seznam prejemnikov priznanj,
(g) obravnava informacije o stanju na planinskih poteh.

V. ZBOR MARKACISTOV

30. člen
(zbor markacistov)

(1) Zbor markacistov je najvišji organ na področju organizacije in 
vzdrževanja planinskih poti  PZS.

31. člen
(sestava zbora markacistov)

(1) Zbor markacistov sestavljajo načelniki odsekov za planinske poti, 
vodje OPP ali njihovi namestniki ter načelnik in člani IO KPP. 

(2) Zbor markacistov je sklepčen, če je navzočih najmanj tretjina 
delegatov. Glasovalno pravico imajo samo načelniki oz. delegati od-
sekov za planinske poti PD. 

(3) Zbor markacistov je lahko redni ali izredni. Rednega skliče na-
čelnik KPP pred Skupščino PZS, na katerem obravnava vsebinsko 
in finančno poročilo preteklega leta ter vsebinski in finančni načrt 
dela prihajajočega leta ter drugo tematiko.

(4) Redni zbor markacistov je vsako leto.

(5) Izredni zbor markacistov se lahko skliče kadar je potrebno ali 
na zahtevo najmanj tretjine odsekov za planinske poti ali tretjine 
OPP ali na zahtevo UO PZS. IO KPP je dolžan sklicati  izredni zbor 
markacistov v roku tridesetih (30) dni, ko je bila podana zahteva. Če 
IO KPP tega ne stori, ga lahko skliče predlagatelj, ki mora predložiti 
predlog dnevnega reda in gradivo.

(6) Volilni zbor markacistov je na štiri leta.

32. člen
(vodenje zbora)

(1) Zbor markacistov vodi delovno predsedstvo, ki ga sestavljajo 
predsednik in dva člana. 

33. člen
(naloge zbora)

(1) Zbor markacistov:
(a) razpravlja in odloča o poročilih KPP in njenih strokovnih odborov,
(b) sprejema vsebinski in finančni načrt KPP,
(c) voli načelnika in člane IO KPP, 
(d) odloča o ugovorih zoper odločitve o podelitvi oziroma podalj-

šanju naziva markacist  in inštruktor markacist,
(e) opravlja še druge naloge v skladu s tem Pravilnikom, Statutom 

PZS ter sklepi Skupščine PZS.

34. člen
(sklic zbora markacistov)

(1) IO KPP določi datum in kraj zbora markacistov, pripravi predlog 
dnevnega reda in sklepov ter gradivo. Vabilo za zbor markacistov 
mora biti javno objavljeno in posredovano načelnikom odsekov za 
planinske poti, vodjem OPP ali njihovim namestnikom ter načelniku 
in članom IO KPP vsaj mesec dni prej. Gradivo za obravnavo na zboru 
je praviloma priloga vabilu, vabljenim pa mora biti posredovano 
najkasneje štirinajst (14) dni prej.
 
(2) Zbor markacistov je sklepčen, če je navzočih najmanj tretjina delegatov. 

(3) Zbor markacistov odloča z večino glasov navzočih delegatov.

(4) Sklepi zbora markacistov so obvezni za vse markaciste in njihove 
organe.
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VIII. PRIZNANJA

35. člen
(podelitev priznanj)

(1) KPP podeljuje priznanje in diplomo Alojza Knafelca za pomemb-
ne dosežke in delo na področju planinskih poti posameznikom in 
markacijskim odsekom v PD za:
(a) dolgoletno in požrtvovalno delo na planinskih poteh,
(b) življenjsko delo na področju planinskih poti,
(c) izjemne dosežke pri markiranju in vzdrževanju planinskih poti,
(d) vzgojo novih kadrov na področju planinskih poti,
(e) publicistično dejavnost v zvezi s planinskimi potmi,
(f) izjemen prispevek za vzdrževanje planinskih poti,
(g) vzdrževanje in publiciranje obhodnic.

(2) V posameznem letu se podeli največ deset (10) priznanj in diplom 
Alojza Knafeljca.

 36. člen
(podelitev priznanja)

(1) Do priznanja Alojza Knafelca je upravičen markacist, ki je opravil 
tečaj za markacista in vsaj pet (5) let aktivno dela na planinskih poteh.

(2) Do tega priznanja je upravičen tudi odsek za planinske poti v PD, ki več 
let zapored vzorno vzdržuje planinske poti, označbe (markacije, smerne 
table) na teh poteh in skrbno vodi kataster poti na svojem območju.

37. člen
(podelitev diplome)

(1) Diploma Alojza Knafeljca je najvišje priznanje markacistov.
 
(2) Diploma Alojza Knafeljca se praviloma podeljuje markacistu za 
njegovo življenjsko delo na področju planinskih poti.

(3) Do diplome Alojza Knafeljca je upravičen markacist, ki je uspešno 
opravil tečaj za markacista in vsaj 20 let dela na področju planinskih 
poti ter dosega starost 50 let. 

(4) Pogoj za pridobitev tega priznanja je, da je že dobitnik Priznanja 
Alojza Knafelca.

38. člen
(predlagatelji priznanj)

(1) Predlagatelji za podelitev obeh priznanj so lahko posamezniki, 
člani PZS, MDO PD ali KPP. 

(2) Če je predlagatelj posameznik ali član PZS mora poslati predlog za 
priznanje na predpisanem obrazcu MDO PD OPP ta pa ga posreduje 
KPP. V izjemnih primerih se lahko predlog pošlje neposredno KPP.

(3) OPP v MDO PD mora oblikovati svoje mnenje v enem (1) mesecu 
po prejemu predloga.

(4) IO KPP lahko po preučitvi predloga stopnjo priznanja spremeni.

(5) Priznanje in Diplomo Alojza Knafelca se odlikovancu podeli ob 
pomembnih dogodkih  v PD (občni zbor, obletnica društva, srečanje 
planincev), na Zboru markacistov ali na drugi primerni svečanosti.

VII. PROGRAM DELA, FINANČNO IN MATERIALNO PO-
SLOVANJE, PORABA FINANČNIH SREDSTEV 

39. člen
(poslovanje KPP)  

(1) IO KPP izvaja svoje aktivnosti na podlagi programa dela, ki je sprejet za 
tekoče leto in za mandatno obdobje. Ob zaključku koledarskega leta, ozi-
roma mandatnega obdobja pripravi poročilo o delu in finančno poročilo.

(2) KPP posluje in deluje po načelu dobrega gospodarja. Izvaja vsebin-
ski in finančni program, ki ga na predlog Zbora markacistov sprejme 
Skupščina PZS.

(3) Podpisnik vseh dokumentov komisije je načelnik KPP, ki odgovarja 
za pravilnost poslovanja in namensko porabo sredstev. V njegovi 
odsotnosti ga nadomešča njegov namestnik oz.  pooblaščena oseba.

(4) Strokovni sodelavec KPP je odgovoren za pripravo in usklajenost 
finančno-materialne dokumentacije, skladno s programom dela in 
letnim finančnim načrtom, preden se da v potrditev načelniku KPP 
in generalnemu sekretarju PZS.

IX. PREHODNE in KONČNE DOLOČBE

40. člen
(rok za uskladitev)

(1) Naloge, funkcije, razmerja in glasovalne pravice ostanejo članom 
KPP in podkomisij do izteka mandata oz. z začetkom veljave novega 
Pravilnika KPP.

(2) KPP uskladi svoje podrejene akte s tem pravilnikom v roku ene-
ga leta od začetka veljave tega pravilnika. Do uskladitve ostanejo v 
veljavi, v kolikor niso v nasprotju s tem pravilnikom.

41. člen
(začetek veljavnosti)

(1) Pravilnik začne veljati osmi dan po objavi na spletni strani PZS. 
S tem dnem preneha veljati Pravilnik komisije z planinske poti UO 
PZS, ki ga je sprejel UO PZS dne, 3. 12. 2004.

Igor Mlakar,
Načelnik KPP PZS

Bojan Rotovnik,
 Predsednik PZS

Novi pravilniki Meddruštvenih 
odborov PD PZS

Meddruštveni odbori planinskih društev, ki so v obdobju od zadnje 
izdaje sprejeli nov pravilnik o svojem delovanju:
•	 MDO	PD	Koroške,	pravilnik	sprejet	12.8.2014,	s	soglasjem	UO	

PZS dne 23.10.2014 (objavljen na spletni strani http://pzs.si/
drustva.php?mdo=1),

•	 MDO	Primorsko-Notranjskih	PD,	pravilnik	sprejet	24.3.2014,	
s soglasjem UO PZS dne 8.5.2014 (objavljen na spletni strani 
http://pzs.si/drustva.php?mdo=2),

•	 MDO	 PD	 Kamniško-bistriškega	 območja,	 pravilnik	 sprejet	
3.3.2014, s soglasjem UO PZS dne 18.6.2014 (objavljen na spletni 
strani http://pzs.si/drustva.php?mdo=3),

•	 MDO	PD	Podravja,	pravilnik	sprejet	8.3.2014,	s	soglasjem	UO	
PZS dne 8.5.2014 (objavljen na spletni strani http://pzs.si/drustva.
php?mdo=5),

•	 MDO	PD	Ljubljane,	pravilnik	sprejet	19.3.2014,	s	soglasjem	UO	
PZS dne 8.5.2014 (objavljen na spletni strani http://pzs.si/drustva.
php?mdo=6),
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•	 MDO	PD	Pomurja,	pravilnik	sprejet	16.9.2014,	s	soglasjem	UO	
PZS dne 23.10.2014 (objavljen na spletni strani http://pzs.si/
drustva.php?mdo=8),

•	 MDO	PD	Dolenjske	in	Bele	krajine,	pravilnik	sprejet	13.11.2013,	
s soglasjem UO PZS dne 6.3.2014 (objavljen na spletni strani 
http://pzs.si/drustva.php?mdo=10),

•	 MDO	PD	Dolenjske	in	Bele	krajine,	pravilnik	sprejet	13.11.2013,	
s soglasjem UO PZS dne 6.3.2014 (objavljen na spletni strani 
http://pzs.si/drustva.php?mdo=10),

•	 MDO	PD	Gorenjske,	pravilnik	sprejet	1.4.2014,	s	soglasjem	UO	
PZS dne 5.5.2014 (objavljen na spletni strani http://pzs.si/drustva.
php?mdo=11).

Pravilnik Odbora za usposabljanje in 
preventivo PZS

Upravni odbor Planinske zveze Slovenije je na podlagi 35. člena statuta 
PZS na 3. seji, dne 23. 10. 2014 sprejel

PRAVILNIK ODBORA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
ZA USPOSABLJANJE IN PREVENTIVO

1. člen
(uvodna določba)

Odbor Planinske zveze Slovenije za usposabljanje in preventivo (v 
nadaljevanju: OUP PZS) je najvišje strokovno telo Planinske zveze 
Slovenije (v nadaljevanju: PZS), ki skrbi za razvojne, svetovalne in 
strokovne naloge na področju usposabljanja strokovnih delavcev v 
športu na področju planinstva in preventive ter varnosti v gorah. Glavni 
namen OUP PZS je zlasti razvoj enotne doktrine PZS, uresničevanje 
skupnih organizacijskih in vsebinskih načel usposabljanja strokovnih 
delavcev v športu na področju planinstva, za koordinacijo preventivnih 
programov varnosti v gorah in akcij, ki opozarjajo na najpomembnejše 
dejavnike tveganja v gorah in za spremljanje strokovnih zadev na 
področju športa v Republiki Sloveniji, ki zadevajo planinstvo. 

2. člen
(uporabljeni pojmi)

V tem pravilniku uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:

Strokovni delavec v športu na področju planinstva:
je član društva, ki je včlanjeno v PZS in v planinski organizaciji opra-
vlja dejavnost v skladu z Zakonom o športu. Njegova dejavnost je 
opredeljena v programu usposabljanja in pravilnikih posameznih 
dejavnosti Planinske zveze Slovenije. Strokovni delavec ima ustrezno 
planinsko usposobljenost, ki jo je na predlog Planinske zveze Slovenije 
določil Strokovni svet Republike Slovenije za šport.

Strokovni sodelavec iz strokovne službe Planinske zveze Slovenije:
je uslužbenec strokovne službe Planinske zveze Slovenije, ki v okvi-
ru sistemizacije delovnih mest v strokovni službi – učnem središču 
opravlja strokovna in administrativna dela za potrebe OUP PZS. 

Učno središče strokovne službe Planinske zveze Slovenije:
je organizacijska enota strokovne službe Planinske zveze Slovenije, v 
katerem strokovni sodelavec s spletom organizacijskih in vsebinskih 
opravil skrbi za izvajanje vseh del in nalog povezanih z organizacijo 
in izvedbo podpore usposabljanja in licenciranja strokovnih delavcev 
v športu na področju planinstva in preventivnih programov varnosti 
v gorah.

Določanje dokumentov:

je postopek potrjevanja dokumentov in izdajanja soglasja h doku-
mentom, ki jih OUP PZS predložijo posamezne komisije Planinske 
zveze Slovenije – izvajalke programov usposabljanj Planinske zveze 
Slovenije. V postopku se ugotavlja skladnost vsebine predloženih 
dokumentov z enotno doktrino Planinske zveze Slovenije in z enotnim 
sistemom usposabljanja strokovnih delavcev v športu na področju 
planinstva.

3. člen
(sestava in imenovanje OUP PZS)

Odbor ima vodjo in do osem članov. 
Člane UOP PZS imenuje Upravni odbor PZS na predlog predsednika 
PZS za dobo štirih leta. Mandat poteče, ko poteče mandatu Uprav-
nemu odboru PZS, ki ga je imenoval. Vodjo na predlog predsednika 
PZS izvolijo člani OUP PZS izmed sebe.
Člani OUP PZS so imenovani izmed uveljavljenih planinskih 
strokovnjakov s področja delovanja mladih, prostovoljnega vo-
dništva, planinske orientacije, planinskih poti in koč, alpinizma in 
športnega plezanja, gorskega reševanja, varovanja gorske narave 
ter iz vrst pedagoških in raziskovalnih institucij, ki se ukvarjajo 
s planinstvom.
Članstvo v OUP PZS je nezdružljivo s članstvom v drugih komisijah 
in organih PZS, za katere je komisija drugostopenjski organ odlo-
čanja. Člani organov PZS se morajo izločiti iz postopkov odločanja, 
pri katerih zaradi konflikta interesov ni zagotovljena njihova nepri-
stranskost in neodvisnost.
Članstvo v OUP PZS članom, razen vodji, samodejno ugasne zaradi 
neaktivnosti ob neupravičeni neudeležbi zapored na treh sejah.

4. člen
(delovanje OUP PZS)

OUP je sklepčen, če je prisotna več kot polovica članov. OUP PZS si 
prizadeva za odločanje s soglasjem. V primeru, da to ni mogoče, se 
odloča z glasovanjem z večino navzočih glasov.
Za posamezna področja svojega delovanja lahko komisija izmed 
svojih članov oblikuje delovne skupine. Strokovne in administrativne 
naloge za komisijo opravlja strokovni sodelavec strokovne službe 
Planinske zveze Slovenije.
O sejah OUP PZS se vodi zapisnik, ki se ga potrdi na prvi naslednji 
seji. Učinki odločitev OUP PZS nastopijo takoj.
OUP lahko poslujejo v elektronski obliki in sklicujejo dopisne seje 
za vsebine, ki terjajo zgolj formalno potrditev. Odločitev je na dopi-
sni seji sprejeta, če zanjo glasuje več kakor tri četrtine vseh članov. 
OUP PZS na prejete zadeve odgovarja najpozneje v tridesetih dneh 
od prejetja zadeve.

5. člen
(naloge OUP PZS)

OUP PZS:
•	 določa	ustrezno	strokovno	usposobljenost	za	strokovne	delavce	

v športu na področju planinstva in najnižjo stopnjo splošne izo-
brazbe kandidatov, ki se vključujejo v strokovna usposabljanja,

•	 daje	soglasje	na	predlog	pristojnih	komisij	za	predmetnike	in	
učne načrte posameznih programov usposabljanj in potrjuje 
celotne programe ter določa obvezne postopke za njihovo izva-
janje, hkrati pa skrbi za vsebinsko, medsebojno in terminološko 
usklajenost,

•	 daje	soglasje	na	predlog	pristojnih	komisij	za	izpitne	kataloge	
znanj za preverjanje usposobljenosti,

•	 določa	navodila	za	izvajanje	programov	usposabljanj	in	načine	
preverjanja,

•	 določa	preglednice	potrebnih	kvalifikacij	za	predavatelje	–	in-
štruktorje posameznih tem pri usposabljanju strokovnih kadrov 
Planinske zveze Slovenije in na predlog posameznih komisij po-
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trjuje sezname predavateljev – nosilcev posameznih predmetov 
za posamezne programe usposabljanja,

•	 neposredno	podeljuje	strokovne	nazive	inštruktorjem	planinske	
vzgoje, ostalim inštruktorjem pa na predlog pristojnih komisij ter 
nadzoruje podeljevanje vseh ostalih nazivov znotraj posameznih 
komisij PZS,

•	 določa	navodila	za	podeljevanje	licenc	za	opravljanje	strokovnega	
dela in postopke licenciranja ter nadzoruje skladnost postopkov 
s Pravili o usposabljanju strokovnih delavcev v športu,

•	 potrjuje	poročila	vodstev	usposabljanj	in	izpopolnjevanj	ter	s	tem	
verificira posamezne tečaje določa na predlog pristojnih komisij 
učna središča in pomožna učna središča za potrebe usposabljanja 
strokovnih delavcev in predpisuje njihovo opremljenost in druge 
pogoje za delo,

•	 določa	navodila	za	hranjenje	pedagoške	dokumentacije,	vključno	
z dnevniki usposabljanja, ki jih za posamezne akcije usposabljanja 
tudi potrjuje,

•	 določa	standarde	za	izvedbo	posameznih	programov	usposabljanj,
• načrtuje in usmerja vzgojno izobraževalno delo ter presoja uteme-

ljenost usposabljanja določenih strokovnih delavcev, dolgoročno in 
za vsako leto posebej, upoštevajoč potrebe planinske organizacije,

•	 daje	soglasje	na	predlog	pristojnih	komisij	na	vsebino	in	upra-
vičence nadomestil stroškov za izvajanje usposabljanj, vključno 
z normativi ter presoja upravičenost avtorskih, podjemnih in 
drugih pogodb,

•	 določa	na	predlog	pristojnih	komisij	kriterije	in	merila	za	sofi-
nanciranje programov usposabljanj,

•	 skrbi	za	koordinacijo	izvajanja	preventivnih	programov	varnosti	
v gorah, ki zahtevajo sodelovanje državnih organov, občin, drugih 
organizacij in strokovnjakov,

• razvija skupne preventivne programe varnosti v gorah, skrbi za 
njihovo uresničevanje in promocijo in na predlog pristojnih ko-
misij določa posamezne preventivne programe varnosti v gorah,

•	 organizira	in	opravlja	analitsko	in	raziskovalno	delo,	spodbuja	
raziskovalno delo in izdaja strokovna mnenja s področja pre-
ventivnih programov varnosti v gorah,

•	 organizira	razprave,	strokovna	posvetovanja,	predavanja,	delav-
nice, razstave in predstavitve s področja preventivnih programov 
varnosti v gorah,

•	 pripravlja	izhodišča	za	vsebinske	in	finančne	načrte	usposabljanja	
strokovnih kadrov PZS,

•	 poroča	o	svojem	delu	in	porabi	sredstev	upravnemu	odboru	ter	
skrbi za vsebino in pravočasno poročanje organom in institu-
cijam, ki na javnih razpisih razporejajo sredstva javnih financ 
za področje usposabljanja,

•	 rešuje	pritožbe	povezane	z	usposabljanjem	in	podeljevanjem	
strokovnih nazivov strokovnih delavcev v športu na področju 
planinstva na najvišji – končni stopnji,

•	 vodi	nadzor	nad	usposabljanji,	izvajanjem	navodil,	porabo	finanč-
nih sredstev in ročnimi ter elektronskimi evidencami strokovnih 
kadrov PZS,

•	 vzpodbuja	usposabljanje	in	preventivo	in	pri	tem	nudi	pomoč,	
članicam PZS ter komisijam PZS,

•	 spremlja	delo	Strokovnega	sveta	Republike	Slovenije	za	šport	
ter na strokovnem področju sodeluje s sorodnimi strokovnimi 
organizacijami. 

Ter daje mnenja in predloge:
•	 daje	mnenje	k	predlog	generalnega	sekretarja	Planinske	zveze	

Slovenije za organizacijo dela in pristojnosti Učnega središča 
znotraj strokovne službe Planinske zveze Slovenije,

•	 k	določitvi	vsebine	dolgoročnejših	programskih	dokumentov	
Planinske zveze Slovenije, v delu ki posega na področje uspo-
sabljanja in preventivnih programov varnosti v gorah,

•	 k	letnemu	programu	Planinske	zveze	Slovenije,	v	delu	ki	posega	
na področje usposabljanja in preventivnih programov varnosti 
v gorah,

•	 h	kandidaturam	za	predstavnika	PZS	v	gorniški	komisiji	UIAA,	
komisiji za planinsko dejavnost in izobraževanje CAA in h kan-
didaturam planinskih strokovnih delavcev v Strokovnem svetu 
Republike Slovenije za šport, in v Strokovnim svetom športa za 
vse ter Strokovnim svetom za tekmovalni šport Olimpijskega 
komiteja Slovenije – združenja športnih zvez,

•	 k	učbenikom	in	učilom	ter	promocijskemu		gradivu	s	področja	
preventivnih programov varnosti v gorah,

•	 k	predlogom	predpisov,	ki	zadevajo	področje	športa	in	s	planin-
stvom tesno povezanih področij v Republiki Sloveniji in

•	 k	predlogom	in	pobudam	članic	PZS,	meddruštvenih	odborov	
planinskih društev ter posameznikov in odgovarja na različna 
vprašanja in pobude.

OUP PZS posreduje mnenja in predloge iz prejšnjega odstavka pred-
sedstvu Planinske zveze Slovenije in upravnemu odboru, mnenje iz 
četrte vrstice prejšnjega odstavka pristojnim komisijam in mnenje 
iz zadnje vrstice naslovnikom.
Sklepi komisije, ki se nanašajo na izvajanje njene pristojnosti, so 
obvezujoči za vse komisije Planinske zveze Slovenije in strokovne 
delavce v športu na področju planinstva na katere se nanašajo.

6. člen
(medsebojna razmerja)

OPU PZS se medsebojno povezuje in sodeluje z drugimi komisijami 
pri izvajanju skupnih nalog in je pobudnik medsebojnega sodelovanja 
na področju svojega dela. Vodja OUP PZS je odgovoren, da poteka 
povezovanje in sodelovanje v interesu planinske organizacije, skladno 
s programom dela in finančnim načrtom.

7. člen
(prehodna določba)

Učno središče strokovne službe Planinske zveze Slovenije iz drugega 
odstavka 3. člena tega pravilnika se nanaša na tretji odstavek 60. člena 
statuta PZS. V tem pravilniku se te določbe smiselno uporablja po 
dejanski vzpostavitvi učnega središča.

8. člen
(končna določba)

Ta pravilnik začne veljati z objavo v Obvestilih PZS. S tem preneha 
veljati Pravilnik komisije za usposabljanje in preventivo, ki ga je UO 
PZS 1. 12. 2006 in 17. 6. 2010.

Vodja OUP PZS,
Franc Kadiš

Predsednik PZS,
Bojan Rotovnik

SVEČANI IN MNOŽIČNI 
DOGODKI PZS

•	 6.12.2014 - svečana podelitev pri-
znanj 2014 (Ajdovščina)

•	 15.1.2015 - 4. seja UO
•	 11.4.2015 - skupščina PZS (Sevnica)
•	 13.6.2015 - Dan slovenskih planinskih doživetij (Krvavec)
•	 5.12.2015 - svečana podelitev priznanj 2015 (Litija)
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Zapisniki zborov komisij
Zapisnik zbora gospodarjev

Zbor gospodarjev je potekal v prostorih Pivovarne Laško, v 
četrtek, 24. 4. 2014,  s pričetkom ob 16. uri.

Prisotni delegati - predstavniki odsekov za gospodarstvo 
planinskih društev s planinskimi kočami: 
Rajko Čerin – OPD Koper (s pooblastilom PD Postojna in PD 
Snežnik Ilirska Bistrica), Ivan Rupnik – PD Cerkno, Roman 
Močnik – PD Črna na Koroškem, Miro Eržen – PD Dovje 
Mojstrana, Robert Klinar – PD Gorje, Ivo Šinkovec – PD Gor-
nji Grad, Miran Cokan – PD Grmada Celje, Ivan Kmet – PD 
Hrastnik, Zoran More – PD Idrija, Janez Medved – PD Integral, 
Zvonko Tavčar – PD Javornik-Koroška Bela, Janko Rabič – PD 
Jesenice, Roman Resnik – PD Kamnik, Milan Mlakar – PD Ko-
čevje, Franc Urbanc – PD Križe, Jože Juršič – PD Krka Novo 
mesto, Marjan Zupan – PD Kum, Jože Rajh – PD Laško, Janko 
Avguštin – PD Lisca Sevnica, Jože Dešman – PD Luče, Marjan 
Bečan – PD Medvode, Jože Oprešnik – PD Mežica, Igor Kanižar 
– PD Moravče, Toni Praunseis, Andrej Marušič – PD Nova Go-
rica, Boris Lazar – PD Pošte in Telekoma Ljubljana, Benjamin 
Kampuš – PD Radeče, Valentin Rezar – PD Radovljica, Iztok 
Urlaub – PD Ruše, Albin Žnidarčič – PD Sežana, Franc Erlah – 
PD Srednja vas v Bohinju, Jože Stanonik – PD Škofja Loka, Darij 
Kenda – PD Tolmin, Vlado Rojnik – PD Žalec, Tomaž Križnar 
– PD Železničar Ljubljana, Bojan Završnik – PD Žirovnica.
Ostali prisotni: Rok Nemec – Pivovarna Laško, Manja Rajh 
– Savinjski MDO PD, Jože Mežnar – PD Tolmin, Stane Pintar 
– PD Škofja Loka, Bojan Šipek – PD Črna na Koroškem, Anton 
Progar – PD Krka Novo mesto, Drago Dretnik – PD Mežica, 
Olga Oven – PD Javornik-Koroška Bela, Ivan Likar – PD Križe, 
Zoran Kos – PD Ruše, Damjan Omerzu – strokovni sodelavec 
PZS, Klemen Petek – Strokovni sodelavec PZS.

Ad. 1
Od 16. do 16. 45 ure je potekal ogled proizvodnje Pivovarne 
Laško. Sledilo je evidentiranje prisotnosti. Uradni del zbora je 
s pozdravnim govorom odprl podpredsednik PZS Miro Eržen. 
V nadaljevanju je gospod Rok Nemec predstavil Pivovarno 
Laško. Miro Eržen se mu je zahvalil za predstavitev in gostol-
jubje, da današnji zbor lahko poteka v njihovih prostorih. 

Ad. 2
Predlog organov zbora je podal strokovni sodelavec Klemen 
Petek, ki je obenem tudi opravičil aktualnega načelnika Gos-
podarske komisije Aleša Glavnika, ki se zbora zaradi službenih 
obveznosti ni mogel udeležiti. 
Delovno predsedstvo: Miro Eržen – PD Dovje Mojstrana, 
predsednik; Jože Rajh – PD Laško, član; Valentin Rezar – PD 
Radovljica, član.
Verifikacijska komisija: Boris Lazar – PD Pošte in Telekoma 
Ljubljana, predsednik; Janez Medved – PD Integral, član; Ro-
man Resnik – PD Kamnik, član.
Zapisnikar: Klemen Petek, strokovni sodelavec PZS
Overovatelja zapisnika: Olga Oven - PD Javornik-Koroška 
Bela, Andrej Marušič – PD Nova Gorica.
Komisija za izvedbo volitev: Iztok Urlaub – PD Ruše, pred-
sednik; Roman Močnik – PD Črna na Koroškem, član; Tomaž 
Križnar – PD Železničar Ljubljana, član.
Ker drugega predloga ni bilo, je dal Klemen Petek predloge na 

glasovanje. 
SKLEP: 1/24.4.2014: Zbor Gospodarjev potrjuje delovne or-
gane zbora v predlagani sestavi.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 3
Delovni predsednik Miro Eržen (v nadaljevanju predsednik 
DP) se je najprej v imenu delovnega predsedstva zahvalil za 
zaupanje. K besedi je povabil načelnika KTK PZS Jožeta Ro-
vana, ki je predstavil osnutek Slovenske turno kolesarske poti. 
Turno kolesarjenje je čedalje bolj priljubljeno in je v porastu, 
potrebno mu je zagotoviti primeren okvir za razvoj in delovan-
je v našem prostoru. Turno kolesarjenje pomeni planinarjenje 
s kolesom, gre za gibanje v naravnem okolju in doživetja v na-
ravi. Vozi se po poteh, ki so za to predvidene. Ankete Odbora 
za članstvo so pokazale, da v PZS turno kolesari tretjina članov. 
Idejo za ta projekt je dal predsednik PZS Bojan Rotovnik, pot 
pa  je zamišljena po vzoru Slovenske planinske poti, povezu-
je vse pomembnejše slovenske gorske skupine in poteka sko-
zi ključne točke slovenske planinske, narodopisne in tehnične 
zgodovine. Kjer za to ni važnih vsebinskih razlogov, se SPP in 
STKP ne prekrivata. Eden izmed razlogov za izvedbo projekta 
pa je tudi povečanje obiska v okoli 50 planinskih kočah, mimo 
katerih bo potekala STKP. Tam kjer ni planinskih koč, pa bo 
potrebno povezovanje s turističnim gospodarstvom, ki je v se-
danjih časih zelo potrebno in dobrodošlo. S samo potjo želimo 
povečati zanimanje za planinsko manj obiskane predele, ki so 
manj poznani, vendar zelo lepi (Zasavje, Gorjanci, Kočevsko). 
Pot je krožna, njena dolžina je 1750 km in ima 48 000 višinskih 
metrov vzpona, osnovana je v skladu z obstoječo zakonodajo. 
Osnovna trasa ni pretežka, tako bo lahko dostopna čim širše-
mu krogu. Pot je, kjer je možno, speljana mimo železniških po-
staj, da bi se kolesarji posluževali javnega potniškega prometa 
za dostop. Pripravila se bodo merila za certifikat »Kolesarjem 
prijazna planinska koča«. 
Vlado Rojnik – PD Žalec je predlagal, da bi v markaciji za 
dvonamensko pot moral biti nek simbol kolesa namesto modre 
črte, da bi s tem bolj opozorili pohodnike na kolesarje.
Jože Rovan je odgovoril, da imajo namen izdati informativ-
no zloženko za pohodnike in kolesarje, z modro črto so želeli 
označevanje poenostaviti, s simbolom kolesa pa bi po njego-
vem »pokvarili« Knafelčevo markacijo. Bo pa o tem razprava 
še potekala.
Boris Lazar – PD Pošte in Telekoma Ljubljana je povedal, da 
ima slabe izkušnje pri srečevanju s turnimi kolesarji na planin-
skih poteh, kjer naj bi imeli pohodniki prednost.
Jože Rovan je odgovoril, da je bil namen ustanovitve Komisije 
za turno kolesarstvo predvsem ozaveščanje, ekscesi se dogajajo, 
jih je pa vedno manj.
Predsednik DP se je Jožetu Rovanu zahvalil za predstavitev, 
razprava o projektu pa bo na različnih nivojih in organih zno-
traj planinske organizacije še potekala. Današnja predstavitev 
je dokaz, da Planinska zveza ni zaviralka turnega kolesarstva, 
kot se omenja v več člankih v zadnjem času. 

Ad. 4
Predsednik DP je za potek zbora je predlagal naslednji
DNEVNI RED:
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Evidentiranje prisotnosti
Izvolitev organov zbora
Predstavitev Slovenske turno kolesarske poti
Pregled in potrditev dnevnega reda
Pozdrav gostov
Poročilo verifikacijske komisije
Poročilo o delu GK za leto 2013
Sprejem Pravilnika gospodarske komisije
Volitve organov GK
Predstavitev programa dela in finančnega načrta GK za leto 
2014
Predstavitev okvirnega programa dela GK za leto 2015
Sprejem najvišjih cen za prenočevanje in osnovne oskrbe v pla-
ninskih kočah
Razno
Na dnevni red ni bilo pripomb, zato je bil soglasno sprejet. 

SKLEP: 2/24.4.2014: Zbor gospodarjev potrjuje dnevni red 
v predlagani obliki.

Ad. 5
Predsednik DP je povabil k besedi Manjo Rajh, predsednico 
SMDO PD, ki je pozdravila vse navzoče in zboru zaželela us-
pešno delo. 

Ad. 6
Predsednik DP je zaprosil za poročilo verifikacijske komisije. 
Poročilo je podal njen predsednik Boris Lazar.  
Verifikacijska komisija je na osnovi oddanih pooblastil delega-
tov, da je na zboru od skupno 109 glasov za odločanje navzočih 
38 glasov, kar pomeni, da je navzoča več kot tretjina glasov. 
Zbor bo sklepčen, dokler bo na njem prisotnih vsaj 37 glasov 
za odločanje. Odločitev bo sprejeta, če zanjo glasuje več kot 
polovica navzočih glasov, oz. najmanj 19. Poročilo je priloga 
zapisnika. 
Predsednik DP se je zahvalil verifikacijski komisiji za poročilo, 
ugotovil je, da je zbor sklepčen, in lahko nadaljuje z delom.

Ad. 7
Predsednik DP je k besedi povabil člana GK PZS Draga 
Dretnika, ki je podal poročilo o delu komisije za v letu 2013.
V poročilu so bile predstavljene sledeče aktivnosti gospodar-
ske komisije: svetovalna pisarna, mednarodno sodelovanje, 
premoženjska vprašanja, podeljevanje certifikatov »Okolju 
prijazna planinska« koča, podeljevanje certifikatov »Družinam 
prijazna planinska koča«, vzorčenje odpadnih vod iz čistilnih 
naprav na planinskih kočah in izdelava projektne naloge z na-
slovom Ravnanje z vodnimi viri in odpadnimi vodami na pla-
ninskih kočah v RS, s katero bomo skušali pri različnih javnih 
ustanovah doseči pripravo namenskih razpisov za obnovo pla-
ninskih koč. Prav temu segmentu pa bo v prihodnje potrebno 
posvetiti še več pozornosti. 
Predsednik DP se je zahvalil za podano poročilo, prav tako pa 
se je zahvalil celotni gospodarski komisiji za opravljeno delo v 
preteklem mandatu, ter odprl razpravo.
Franc Erlah – PD Srednja vas v Bohinju je povedal da je nji-
hovo društvo imelo v preteklem odobreno 5 ur helikopterskih 
prevozov iz razpisa GK PZS za koriščenje helikopterskih pre-
vozov, in da potem s temi urami ni bilo nič. V bodoče bi se 
morala PZS in SV o koriščenju in urniku letov, po njegovem, 
temeljiteje dogovoriti.
Odgovor je podal strokovni sodelavec Klemen Petek, ki je po-
vedal, da je bila težava v tem, da je imela SV v tem obdobju he-
likopterje Cougar, s katerimi bi lahko opravila prenose opreme 

za izgradnjo čistilne naprave, v remontu oz. na misiji v tujini in 
v želenem obdobju ni mogla zagotoviti prevoza. V bodoče naj 
bi se, da ne bo prihajalo več do takšnih zapletov, dodeljevale 
ure samo za manjši helikopter Bell, ki pa naj bi bil vedno na 
razpolago.
Ker druge razprave ni bilo, je dal predsednik DP na glasovanje 
naslednji

SKLEP: 3/24.4.2014: Zbor gospodarjev potrjuje poročilo o 
delu GK PZS za leto 2013.
Sklep je bil soglasno sprejet. Poročilo je priloga zapisnika.

Ad. 8
Predsednik DP je k besedi povabil strokovnega sodelavca 
PZS Damjana Omerzuja, ki je predstavil predlog Pravilnika 
Gospodarske komisije. 
Prihaja do nekaterih organizacijskih sprememb na področju 
planinskega gospodarstva, ena od teh je ponovno uvajanje 
Zbora gospodarjev. Pravilnik je bil prvič predstavljen na Kon-
ferenci o planinskem gospodarstvu, ki je potekala v soboto, 1. 
februarja 2014, na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Od 
takrat pa do 6. marca je bil pravilnik dan v javno razpravo. V 
tem času, razen s strani PPZS, ni bilo posredovanih pripomb, 
te pripombe so v predlogu pravilnika že vključene. Naknadno, 
na dan zbora, pa so prispele pripombe v obliki amandmajev od 
gospodarjev MDO PD Gorenjske, v imenu katerih je pripombe 
poslal Jože Stanonik – PD Škofja Loka. Pravilnik nudi osnovni 
okvir za delo, in določa področja delovanja, organiziranost in 
pristojnosti posameznih organov komisije. 
Predsednik DP se je zahvalil za predstavitev in vprašal predla-
gatelja amandmajev, če glede na uvodno predstavitev, še vedno 
vztraja pri njih. 
Jože Stanonik – PD Škofja Loka je povedal, da vztraja pri 
amandmajih in jih je v nadaljevanju predstavil predlog prvega 
amandmaja.
Predlog amandmaja: v 3. členu se  6. Točki beseda tretjina 
nadomesti z besedo polovica.
Obrazložitev: Po sedanji dikciji je zbor sklepčen, če je prisot-
na tretjina odsekov za gospodarstvo. Sklepi so veljavni, če jih 
sprejme večina prisotnih. Polovica od tretjine je šestina. To 
pomeni, da lahko veljavno sklepamo, če je za predlog sklepa 
16,7% prisotnih za predlagani sklep. Menimo, da je tako nizek 
% za veljavnost sklepa odločno prenizek, saj lahko sklepa tudi 
o najpomembnejših zadevah, tudi v imenu 83,3% preostalih, 
ki niso bili prisotni ali niso bili za predlagani sklep. Predlagana 
sprememba pomeni, da vsaj 25% prisotnih mora biti za predlog 
sklepa ob 50% prisotnosti odsekov za gospodarstvo.
Odgovor je podal strokovni sodelavec PZS Damjan Omer-
zu, ki je povedal, da bi z veseljem podprl tak predlog, ampak 
se boji, da bi s tem povzročili neoperativnost. Tudi današnja 
sklepčnost je komaj malo čez 33%. Poslovnik Skupščine PZS 
prav tako predvideva 1/3 sklepčnost, takšno sklepčnost pa 
imajo tudi ostale komisije z zbori dejavnosti. V kolikor bi se 
sprejela polovična sklepčnost, se poraja veliko vprašanja, ali 
bo naslednje leto prisotnih dovolj glasov za odločanje. Podal je 
predlog, da se ostane pri predlagani 1/3 sklepčnosti.
Predsednik DP je podal mnenje, da ni rešitev v temu, da dvi-
gujemo kvorum, ampak v tem, da se zborov udeležujemo, da 
tisti, ki jih problematika planinskega gospodarstva zanima, 
pridejo na zbor, povejo svoje mnenje in o zadevah glasujejo. 
V nadaljevanju je podal obrazložitev, na kakšen način se bo 
sprejemal pravilnik. Najprej se glasuje o obstoječem predlogu, 
nato pa o predlogu amandmaja. Pravilnik, ki je bil sprejet na 
zboru, pa v nadaljevanju potrdi UO PZS.
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Boris Lazar – PD Pošte in Telekoma Ljubljana je povedal, da 
je sklepčnost vedno problem, v njihovem društvu imajo po-
stavljen zelo nizek kvorum, tudi danes je sklepčnost zagotovl-
jena zgolj za en glas, v nasprotnem primeru bi lahko že takoj na 
začetku odšli domov, zato je on za nizek odstotek sklepčnosti.
Ker druge razprave ni bilo je predsednik DP dal najprej na 
glasovanje rešitev v predlogu pravilnika GK.
GLASOVANJE: ZA 30, PROTI 8
Predsednik DP je ugotovil, da je bila sprejeta obstoječa rešitev 
v predlogu pravilnika in da glasovanje o amandmaju ni potreb-
no. 

Jože Stanonik – PD Škofja Loka je v nadaljevanju predstavil 
predlog drugega amandmaja.
Predlog amandmaja: 5. člen naj se dopolni s 4. točko, ki se 
glasi: Pri enakem številu glasov je odločujoč glas načelnika.
Obrazložitev: Glede na število članov Izvršnega odbora, od 7 
do 9, je na seji lahko prisotnih 6 ali 8. Zato je pri glasovanju 
lahko enako število 3 ali 4 prisotnih članov ZA in PROTI. Skle-
panje je tako blokirano. V izogib tej možnosti predlagamo do-
ločilo prevladujočega glasu načelnika, ki tudi sicer nosi večjo 
odgovornost kot drugi člani. S tem bi bilo sklepanje možno in 
veljavno tudi ob enakem številu glasov za ali proti.
Odgovor je podal strokovni sodelavec PZS Damjan Omer-
zu, ki je povedal, da je v Statutu PZS določeno, da se odločitve 
sprejemajo s soglasjem, kadar pa to ni možno, odloča večina 
prisotnih glasov, kadar je polovica za in polovica proti, predlog 
tako ni sprejet. V vsakem primeru si je potrebno prizadevati, in 
predlog usklajevati tako dolgo, da ga podpre več kot polovica 
prisotnih glasov, kar tudi pomeni, da je predlog dober. Tudi pri 
pripravi drugih pravilnikov se v nobenem primeru ni uporabi-
la možnost, da bi glas nekoga bil več vreden, zato je po njego-
vem bolje, da se ta možnost tudi danes ne uporabi. Njegovemu 
mnenju se je pridružil tudi predsednik DP. 
Predlagatelj je po obrazložitvi vztrajal pri glasovanju.
Ker druge razprave ni bilo je predsednik DP dal najprej na 
glasovanje rešitev, kot je zapisna v 3. točki 5 člena predloga 
pravilnika.
GLASOVANJE: ZA 30, PROTI 8
Predsednik DP je ugotovil, da je bila sprejeta obstoječa rešitev 
v predlogu pravilnika in da glasovanje o amandmaju ni potreb-
no. 
Jože Stanonik – PD Škofja Loka je v nadaljevanju podal še 
splošno pripombo na pravilnik:
Pravilnik ima naslov »PRAVILNIK GOSPODARSKE KOMI-
SIJE PZS«. V vsebini pravilnika pa GK ni opredeljena po sesta-
vu in ne po nalogah. Organigram narejen po pravilniku pove, 
da je zbor gospodarjev najvišji organ (3. člen), določene so mu 
tudi naloge v 8. točkah. V 4. (volitve), 5. (izvršni odbor GK 
PZS) in 6. členu (naloge izvršnega odbora GK PZS) je obrav-
navan le izvršni odbor, kot izvršni organ zbora gospodarjev. 3. 
člen v 5. točki določa, da se mora zbor sklicati, če to zahteva 
tretjina članov GK PZS. Logično bi bilo, da bi pravilnik GK do-
ločal sestav GK in postopek izvolitve članov GK in ne le članov 
IO. Po našem razumevanju 3. odstavka 34. člena Statuta PZS bi 
tako moralo biti. Odstavek pravi: »Komisije so strokovni orga-
ni in imajo lastne zbore dejavnosti, na katerih sprejmejo lasten 
pravilnik, s katerim uredijo organiziranost komisije in odgo-
vornost organov, volijo načelnika in izvršni odbor v skladu z 
določili pravilnika ter odločajo o predlogu letnega vsebinskega 
in finančnega programa. Komisije delujejo samostojno v okvi-
ru na skupščini sprejetega letnega vsebinskega in finančnega 
programa. Komisije se med seboj čim bolj povezujejo in vse-
binsko sodelujejo.« Iz pravilnika bi moralo biti jasno razvidno, 

kaj je GK, kakšna je njena sestava in njene pristojnosti. 
Predlagal je, da se do naslednjega zbora gospodarjev, to je v 
letu 2015, pravilnik GK PZS dopolni, za kar poskrbi strokovna 
služba PZS.
Odgovor je podal strokovni sodelavec PZS Damjan Omerzu, 
ki je povedal, da je Gospodarska komisija »krovna mreža« zno-
traj katere so organizirani posamezni organi: zbor, IO komisije, 
načelnik. Po prejšnjem pravilniku je bila gospodarska komisija 
izvršilni odbor, sedaj pa je skupek vseh organiziranih oblik de-
lovanja na področju planinskega gospodarstva od odsekov za 
gospodarstvo v planinskih društvih, do Zbora gospodarjev, kot 
najvišjega organa komisije. 
Predsednik DP je poudaril da je GK krovni organ pri UO PZS, 
ki povezuje vse organe na področju delovanja planinskega gos-
podarstva. Statut PZS je poenotil  delovanje vseh komisij z zbo-
ri dejavnosti, kar bo odslej naprej tudi Gospodarska komisija.
Jože Stanonik – PD Škofja Loka je nato povedal, da v pravilni-
ku ni določeno, kaj je Gospodarska komisija.
Predsednik DP je povedal, da so podobno organizirane tudi 
ostale komisije v PZS.
Jože Rajh – PD Laško se je strinjal s predlogom, da pravil-
nik preuči strokovna služba PZS in da se na naslednjem zboru 
sprejmejo morebitne dopolnitve pravilnika. O amandmajih je 
bilo glasovanje opravljeno, sedaj pa je potrebno opraviti še gla-
sovanje o pravilniku kot celoti. Predsednik DP se je s predlo-
gom strinjal, poleg tega pa bo čas pokazal, da bo morebiti po-
trebno pravilnik spremeniti ali dopolniti še v katerem drugem 
določilu, kar se že sedaj ugotavlja tudi pri Statutu PZS. 
Ker drugih vprašanj in pripomb na pravilnik ni bilo, je dal 
predsednik DP na glasovanje naslednji 

SKLEP:4/24.4.2014: Zbor gospodarjev potrjuje Pravilnik 
GK PZS v predlagani obliki. Strokovna služba preuči pri-
pombo MDO PD Gorenjske in morebitne ostale pripombe 
na pravilnik, in do naslednjega Zbora gospodarjev pripravi 
novelo pravilnika, v kolikor bo le ta potrebna.
GLASOVANJE: GLASOVANJE: ZA 33, PROTI 5
Predsednik DP je ugotovil, da je bil Pravilnik gospodarske ko-
misije sprejet v predlagani obliki. Pravilnik je priloga zapisnika.

Ad. 9
Predsednik DP je predstavil kandidatno listo za načelnika in 
člane IO GK. V nadaljevanju je povabil k besedi edinega kan-
didata za načelnika, Janka Rabiča – PD Jesenice, ki ga je za to 
funkcijo predlagalo njegov matično planinsko društvo. 
Janko Rabič – PD Jesenice je najprej v osebni predstavitvi po-
vedal, da je član PD Jesenice več kot 25 let, v preteklosti je v 
društvu deloval predvsem na področju informiranja, zadnja 
leta pa deluje na področju gospodarstva. V kolikor bo izvol-
jen, se bo zavzemal predvsem za tvorno sodelovanje s planin-
skimi društvi, in med člani komisije.  V nadaljevanju je podal 
nekaj ključnih usmeritev: nadaljevanje že utečenih projektov 
(OPPK, DPPK, svetovalna pisarna, organizacija konference o 
planinskem gospodarstvu), zagotovitev finančnih sredstev za 
ekološko obnovo planinskih koč, intenzivnejše povezovanje in 
sodelovanje s turističnim gospodarstvom. 
Predsednik DP se je zahvalil za predstavitev in podal nekaj 
napotkov za glasovanje. Volitve so tajne. Voli se načelnika in 
8 članov IO GK. 
Sledile so volitve in 15 minutni odbor, v tem času je komisija za 
izvedbo volitev preštela glasove.
Po odmoru je Predsednik DP k besedi povabil predsednika 
komisije za izvedbo volitev, Iztoka Urlauba, ki je podal poro-
čilo o izvedbi volitev.
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Oddanih je bilo 38 glasovnic. Vse so bile veljavne. Za načel-
nika GK PZS je bil izvoljen Janko Rabič – PD Jesenice, ki je 
prejel 37 glasov. Za člane IO GK so bili izvoljeni: Marjeta 
Bricl – PD Kum, Zoran Kos – PD Ruše, Ivan Likar – PD Kri-
že, Andrej Marušič – PD Nova Gorica, Drago Dretnik – PD 
Mežica, Valentin Rezar – PD Radovljica. Roman Resnik – 
PD Kamnik in Jože Rajh – PD Laško.
Vsem izvoljenim je čestital in zaželel uspešno delo, čemur se je 
pridružil tudi predsednik DP.
Zapisnik komisije za izvedbo volitev je priloga zapisnika.

Ad. 10
Predsednik DP je k besedi povabi strokovnega sodelavca 
Klemena Petka, ki je predstavil program dela komisije in fi-
nančni načrt za leto 2015. V predstavitvi je uvodoma obrazlo-
žil, da je program in finančni načrt že sprejela Skupščina PZS, 
ki je potekala 12. aprila v Novem mestu, da pa se danes lahko 
tudi še dopolni s pobudami in predlogi iz morebitne razprave. 
V nadaljevanju je predstavil najpomembnejše projekte in  os-
tale aktivnosti, ki naj bi jih komisija izvajala v letošnjem letu. 
Odhodki in prihodki za izvedbo načrtovanega programa naj bi 
znašali 20. 000 eur. 
Predsednik DP je k temu dodal, da se bo v prihodnosti po vsej 
verjetnosti pojavljalo še več takšnih vprašanj, kot je trenutno 
vprašanje Tončkovega doma, ki ga matično planinsko društvo 
ne more več upravljati. S takšnimi in podobnimi vprašanji se 
bo v bodoče morala ukvarjati gospodarska komisija in zago-
varjati takšne rešitve, ki bodo sprejemljive za planinsko orga-
nizacijo. Ker druge razprave ni bilo, je dal predsednik DP na 
glasovanje naslednji

SKLEP: 5/24.4.2014: Zbor gospodarjev potrjuje program 
dela in finančni načrt gospodarske komisije za leto 2014 v 
predlagani obliki. 
GLASOVANJE: ZA 38, PROTI 0
Program dela in finančni načrt za leto 2014 sta bila sprejeta in 
sta v prilogi zapisnika.

Ad. 11
Okvirni program dela gospodarske komisije za leto 2015 je 
predstavi strokovni sodelavec Klemen Petek, ki je poudaril, 
da okvirni program v veliki meri predvideva nadaljevanje ak-
tivnosti iz letošnjega leta, ki pa se bo naslednje leto po potrebi 
dopolnil.
Predsednik DP je povedal, da bo v naslednjem letu veliko od-
visno od tega, ali bo naš projekt, z naslovom: Ravnanje z vod-
nimi viri in odpadnimi vodami na planinskih kočah, uvrščen v 
finančno perspektivo 2014 do 2020. 
Ker druge razprave ni bilo, je dal predsednik DP na glasovanje 
naslednji

SKLEP: 6/24.4.2014: Zbor gospodarjev potrjuje okvirni 
program dela gospodarske komisije za leto 2015 v predla-
gani obliki. 
GLASOVANJE: ZA 38, PROTI 0
Okvirni program dela gospodarske komisije za leto 2015 je bil 
sprejet in je v prilogi zapisnika

Ad. 12
Predlog najvišjih cen za prenočevanje in osnovne oskrbe v pla-
ninskih kočah je predstavil predsednik DP. Povedal je da je 
pri prenočevanju edina sprememba, v primerjavi z lanskimi 
cenami, zmanjšan popust za člane planinske organizacije v so-
bah do 4 postelje na 30%. Cene prenočevanja so določene brez 

posteljnine, ceno za uporabo posteljnine določi upravljavec 
sam. Usmeritev PZS je, da bi čim več obiskovalcev uporabljalo 
lastno posteljnino. Tudi cene osnovne oskrbe v planinskih ko-
čah po posameznih kategorijah ostajajo v predlogu enake, kot 
prejšnje leto. Poudaril je, da cene, ki bodo sprejete danes potrdi 
UO PZS. Po uvodni predstavitvi je odprl razpravo.
Franc Erlah – PD Srednja vas v Bohinju je povedal, da je pod-
komisija za visokogorske koče sprejela predlog cen, ki vključu-
je 50 % popust samo na skupnih ležiščih, v vseh sobah pa 30 % 
in da njihov predlog v predlogu cen ni upoštevan. Prav tako ni 
bil upoštevan njihov predlog za vodo 1,5 l, ki je bil 4,4 eur (za 
koče, ki se oskrbujejo s konji ali helikopterjem).
Predsednik DP je odgovoril, da je UO PZS na svoji 19. seji 
potrdil samo zmanjšanje popusta v sobah do 4 postelje, ostalih 
predlogov pa ni sprejel.
Franc Erlah – PD Srednja vas v Bohinju je povedal, da če je 
temu tako, da bodo delali oni po svoje. Prej ko slej bodo stroški 
prerasli prihodke in bodo začele koče propadati.
Predsednik DP je odgovoril, da so za enkrat člani PZS in da 
se je za to potrebno držati vseh pravil in dogovorov, ne samo 
tistih, ki bi njim ustrezala. Še enkrat je poudaril, da na koncu te 
cene potrjuje UO PZS, kjer se srečajo interesi upravljavcev koč 
in interesi tistih, ki usluge  planinskih kočah koristijo. Rezultat 
tega mora biti kompromis, ki upravljavcem omogoča pokri-
vanje stroškov, na drugi strani pa ne prihaja do zmanjševanja 
obiska koristnikov. Predlog cen se poizkuša temu kompromisu 
približati. Manevrskega prostora za dvigovanje cen pa je v tre-
nutni situaciji zelo malo. 
Olga Oven – PD Javornik-Koroška Bela je ponovno opozorila 
na neupoštevanje predlaganih cen podkomisije za visokogor-
ske koče. Predlagana cena za 1,5 l (4 eur za koče, ki se oskrbu-
jejo s konji ali helikopterjem) je po njenem mnenju absolutno 
prenizka. S takimi cenami si ne predstavljajo, kako bodo lahko 
izvajali investicije, ki jih čakajo v prihodnjem letu – izgradnja 
čistilnih naprav na treh planinskih kočah. Prisotne je pozvala, 
naj še enkrat razmislijo o predlaganih cenah in da se naj njih-
ove predloge posluša in upošteva, ker morajo zadostiti enakim 
zahtevam pri poslovanju, ne glede na to, ali se koča nahaja na 
600 m nadmorske višine in je odprta celo leto, ali gre za visoko-
gorsko kočo, ki je odprta samo 3 mesece na leto.
Zoran Kos – PD Ruše je povedal, da njihovo društvo gospoda-
ri z Ruško kočo, kjer imajo pretežno sobe in da je 50% popust 
za člane PZS v sobah enostavno previsok.
Valentin Rezar – PD Radovljica je dopolnil razpravo Franca 
Erlaha in Olge Oven. Na sestanku gospodarjev MDO PD Go-
renjske, ki je bil dva dni nazaj, so pripravili predlog cen. Cena 
za nečlane v vseh sobah (koče 1. kategorije) bi bila 22 eur, za 
člane PZS pa bi popust v znašal 30 eur. To bi še bilo sprejeml-
jivo za njih, glede na visoke stroške obratovanja, ki nastajajo 
na visokogorskih postojankah. Za skupna ležišča do 20 postelj 
je njihov predlog cene prenočevanja 18 eur, za skupna ležišča 
večja od 20 postelj pa 16 eur. V obeh primerih bi znesek popus-
ta za člane PZS znašal 50%.
Predsednik DP je povedal, da ja zaradi veliko pripomb planin-
skih društev na določene cene v kočah, bil 9. maja 2013 organi-
ziran posvet planinskih društev z visokogorskimi kočami, kjer 
je bil podan predlog, da se popust v sobah za člane PZS zman-
jša na 30%, cena 1,5 l vode pa se dvigne na 4,4 eur (za koče, 
ki se oskrbujejo s konji ali helikopterjem). UO je te predloge 
obravnaval in je sprejel rešitve, kot so navedene v predlogu 
cen in ne govorimo predlogu cen PZS ampak o predlogu, ki je 
rezultat kompromisa in usklajevanja. Zelo delikatno bi v tem 
času bilo spreminjati popuste, ki so že od začetka leta objavljeni 
v ugodnostih, ki jih prinaša članstvo v planinski organizaciji. 
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Prepričan je da, da če danes sprejmemo drugačen predlog od 
predlaganega, ga UO PZS zagotovo ne bo potrdil.
Franc Erlah – PD Srednja vas v Bohinju je povedal, da je bil 
predlog takšen, da se cena prenočevanja v vseh sobah za nečla-
ne zmanjša iz 24 na 22 eur, na to ceno pa se za člane PZS obra-
čuna 30% popust, in da je takšen predlog podala podkomisija 
za visokogorske koče.
Predsednik DP je povedal, da je UO PZS za Skupščino PZS 
drugi organ v planinski organizaciji, in po hierarhiji bistveno 
višje od podkomisije.
Franc Erlah – PD Srednja vas v Bohinju je povedal, da po-
tem pa naj UO PZS priskrbi denar za vzdrževanje planinskih 
postojank.
Predsednik DP je povedal, da  je na  namenskem razpisu Mi-
nistrstva za Gospodarstvo, za obnovo planinskih koč, ki je bil 
objavljen 2010, neizkoriščenih ostalo 300.000 eur, predvsem iz 
razloga, ker planinska društva niso imela pripravljenih projek-
tov. Denar je na bil na voljo, pa ga nismo znali porabiti. In tudi 
danes, če bi prišlo do razpisa, tega denarja ne bi izkoristili, ker 
planinska društva na to niso pripravljena.
Olga Oven – PD Javornik-Koroška Bela je povedala, da se ji 
ne zdi korektno sklicevanje na dopis iz maja 2014. Podkomisija 
za visokogorske koče je novembra pripravila korekten predlog 
cen za 2014, ki pa ni bil upoštevan.
Predsednik DP je povedal, da je podkomisija za visokogorske 
koče del gospodarske komisije in da njeni predlogi ne more-
jo iti direktno na UO PZS, ampak je komisija tista, ki pošilja 
predloge na UO.
Olga Oven – PD Javornik-Koroška Bela je povedla, da se ji 
ne zdi pošteno, da so sedaj kaznovani, če njihov predlog ni bil 
posredovan naprej.
Predsednik DP je povedal, da jim hoče prihraniti debato na 
UO, ki je v zvezi s cenami zmeraj zelo pestra in v veliko prime-
rih tudi neproduktivna. Na koncu je potrebno priti do nekega 
kompromisa. Ko pa se pogovarjamo, da je potrebno več na-
rediti na promociji koč, pa je odziv društev slab, za primer je 
navedel Zeleno kartico Gorenjske, kamor se polovica društev 
sploh ni vključila, kar lahko pomeni, da je obiskovalcev v ko-
čah toliko, da se nam sploh ni treba promovirat.
Franc Erlah – PD Srednja vas v Bohinju je povedal, da druš-
tva strah, da bodo morale spet dati popust obiskovalcem s temi 
karticami.
Predsednik DP je povedal, da je bilo na predstavitvi točno 
rečeno, da ne bo potrebno nobenega popusta, ampak samo 
prispevek za katalog v višini 75 eur. Več bomo morali storiti na 
promociji, če bomo hoteli obdržat ali povečat obisk planinskih 
koč.
Valentin Rezar – PD Radovljica je povedal, da je bil projekt 
Zelene kartice Gorenjske predstavljen korektno. Pri njih bi mo-
rali za priključitev projektu plačati 225 eur za vse tri koče. V 
lanskem letu je bil na Valvasorjevem domu eden obiskovalec s 
to kartico. Zato so se odločili, da bodo šli v projekt šele takrat, 
ko bodo prepričani, da jim prinaša nek prihodek.
Predsednik DP je povedal, da če bi v turističnem gospodars-
tvu imeli takšno logiko, bi se nehali ukvarjati s promocijo, mi 
moramo dojeti, »da se koče ne prodajajo več same«, id da je 
potrebno delati konstantno na promociji, ter se truditi za po-
vezovanje z turističnim gospodarstvom, da nas bodo priznali, 
kot del turistične infrastrukture, v turističnem gospodarstvu se 
pogovarjajo v procentih prometa, ki jih namenijo marketingu, 
pri nas pa je 75 eur problem.
Olga Oven – PD Javornik-Koroška Bela je prosila, da bi znali 
ceniti njihovo delo na visokogorskih postojankah, kjer jim ni 
nič podarjeno in si morajo vse prislužiti sami. Če se sami sebe 

ne bomo znali ceniti, nas ne bo nihče.
Predsednik DP je povedal, da se ne gre za to, koliko se mi ce-
nimo, ampak kakšna je naša cena na trgu v primerjavi z drugo 
ponudbo.
Iztok Urlaub – PD Ruše je predlagal, da če že UO sprejema 
cene, naj vsako leto 10% proračuna PZS nameni vzdrževanju 
koč in slej ko prej bodo prišle vse na vrsto za obnovo. 
Predsednik DP je odgovoril, da že s trenutnim proračunom 
komaj uspemo financirati široko paleto dejavnosti znotraj PZS 
in da se javna sredstva iz leta v leto zmanjšujejo.
Marjan Bečan – PD Medvode je predlagal, da bi enotne pla-
ninske rjuhe za večkratno uporabo morale biti na voljo na vseh 
planinskih kočah.
Strokovni sodelavec Klemen Petek je pojasnil, da so enotne 
rjuhe iz kvalitetnega elastičnega bombaža, ki so tudi preizkuše-
ne in se zelo dobro obnesejo, že nekaj časa na voljo v Planinski 
založbi, seveda pa jih morajo koče za lastno prodajo naročiti. 
Po Končani razpravi, je dal predsednik DP na glasovanje na-
slednji

SKLEP: 7/24.4.2014: Zbor gospodarjev PZS na predlog gos-
podarske komisije sprejema dokument »Najvišje cene pre-
nočevanja in osnovne oskrbe v planinskih kočah« in ga po-
sreduje Upravnega odboru PZS v končno potrditev. Vsebina 
dokumenta velja do sprejetja novega ali do preklica.
GLASOVANJE: ZA 24, PROTI 10, 4 VZDRŽANI
Predlog je bil sprejet in je v prilogi zapisnika.

Ad.13
Novoizvoljeni načelnik Janko Rabič se je zahvalil za zaupanje 
in izrazil pričakovanje, da bo do v prihodnje do uskladitve in 
sprejema cen prišlo že na začetku leta.

Ker druge razprave ni bilo se je predsednik DP vsem prisot-
nim zahvalil za udeležbo in tvorno sodelovanje.

Po končanem uradnem delu so v Pivovarni Laško za udeležen-
ce zbora pripravili degustacijo in priložnostna darila.

Uradni del zbor je bil zaključen ob 20. 30 uri.

Zapisal: Klemen Petek l.r.
Predsednik delovnega predsedstva: Miro Eržen l.r.

Overovatelja zapisnika: 
Olga Oven l.r.

Andrej Marušič l.r.

SVEČANI IN MNOŽIČNI 
DOGODKI PZS

•	 6.12.2014 - svečana podelitev pri-
znanj 2014 (Ajdovščina)

•	 15.1.2015 - 4. seja UO
•	 11.4.2015 - skupščina PZS (Sevnica)
•	 13.6.2015 - Dan slovenskih planinskih doživetij (Krvavec)
•	 5.12.2015 - svečana podelitev priznanj 2015 (Litija)



52

Zapisnik zbora komisije za športno plezanje
Številka: ZKŠP – 1 – 2014 

Zapisnik rednega zbora KŠP 
 
 
Datum:                          24.4.2014 
Kraj:                        velika predavalnica Gimnazije Šentvid, Prušnikova 98, 1210 Ljubljana  
Pričetek:                           18:00   
 
  
Prvotni dnevni red: 

- Ugotavljanje sklepčnosti 
1. Izvolitev delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, zapisnikarja in dveh overiteljev 

zapisnika zbora KŠP 
2. Akcijsko in finančno poročilo za preteklo leto 
3. Državno prvenstvo  

- tekmovalni sistem 
- tekmovalni pravilnik 
- cena licenc, štartnin in članarina KŠP 

4. Načrt aktivnosti  in finančni načrt za tekoče leto 
5. Vključitev obeh regijskih lig v tekmovalni sistem PZS-KŠP 
6. Razno 

 

Potek seje: 

a. Še pred ugotavljanjem sklepčnosti sta dva člana zbora predlagala naslednje 
dopolnitve/spremembe dnevnega reda: 

- Blaž Rant (pooblaščeni zastopnik PK Škofja Loka) je predlagal, da se pred drugo točko 
dnevnega reda uvrsti glasovanje o nezaupnici izvršnemu odboru KŠP. 

- Pavel Škofic (ŠPO Radovljica) je priglasil razpravo k drugi in četrti točki dnevnega reda. K 
najavljenima razpravama je priložil dokument s predlogi sklepov (glej prilogo 2 tega 
zapisnika). 

b. Ugotavljanje prisotnosti in sklepčnosti: 
- Prisotnih 24 pooblaščenih predstavnikov članov KŠP 
- Poleg zgoraj navedenih je bilo prisotnih še 9 članov brez glasovalne pravice (predstavniki 

PZS, člani IO KŠP, selektor mladinske reprezentance, tehnični sodelavec in drugi) 
1. Izvolitev delovnega predsedstva verifikacijske komisije, zapisnikarja in dveh overiteljev 

zapisnika zbora KŠP. Pod to točko so bili izvoljeni naslednji organi zbora: 
- Delovno predsedstvo: Aleš Pirc, Jure Golob, Tomo Česen 
- Verifikacijska komisija: Jože Kosič in Sandi Pelko 
- Overitelja zapisnika: David Debeljak in  Nejc Pozvek 
- Zapisnikar: Janez Hafner 

1.1 Skladno s predlogom Blaža Ranta je bilo izvedeno glasovanje o dopolnitvi dnevnega reda z 
glasovanjem o nezaupnici IO KŠP. Predlog o dopolnitvi dnevnega reda ni prejel zadosti glasov 
in zato ni bil sprejet. Za predlog je glasovalo 11 članov zbora. 
 

2. Akcijsko in finančno poročilo za leto 2013; Tomo Česen je predstavil finančno poročilo za 
2013. V okviru predstavitve se je razvila razprava: 

- Kot je to že napovedal ob začetku zbora je razpravo pričel Pavel Škofic (povzetek njegovih 
razprave je razviden iz priloge 2 tega zapisnika). 

PZS
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- Na navedbe P. Škofica je odgovoril predsednik PZS Bojan Rotovnik, ki je bil prav tako 
prisoten na zboru. Poudaril je, da neutemeljene navedbe, ki se v zadnjih časih pojavljajo v 
javnih medijih KŠP povzročajo ogromno škodo in da je pričakovati, da bodo take navedbe 
negativno vplivale na finančne prilive v bodočih letih. Kot neresnične je zavrnil obtožbe, 
da se sredstva KŠP porabljajo nenamensko. KŠP je v lanskem letu na tem področju 
uspešno prestala finančni pregled porabe v letu 2012. Ugotovljeno je bilo, da nepravilnosti 
ni bilo. Kot zavajujoče je označil navedbe o porabi sredstev za reprezentance in ob tem 
poudaril, da je ob takih napadih potrebno poznati tudi vsebino prijave s katero se je PZS 
prijavlja na razpise Fundacije za šport in MŠŠ. V odobrenih prijavah so tako na primer 
načrtovana in odobrena tudi sredstva za pokritje režijskih stroškov in organizacijo tekme 
svetovnega pokala v Kranju. Še enkrat je zatrdil, da so bila vsa sredstva porabljena skladno 
s pravili porabe tako s strani MŠŠ kot tudi fundacije za šport. 

- Tomo Česen je pojasnil, da se sredstva, ki so v finančnem poročilu navedena pod člansko 
in mladinsko reprezentanco (konto 320 in konto 330), nanašajo le na neposredne stroške 
obeh reprezentanc. Reprezentance bremenijo tudi drugi stroški (npr. materialni stroški), 
kjer se sredstva prav tako porabljajo v podporo delovanja obeh reprezentanc. 

- V izogib nadaljnjim obtožbam je predsednik PZS Bojan Rotovnik predlagal, da Zbor KŠP 
sprejme sklep, s katerim se nad porabo financ KŠP v letu 2013 odredi izredni pregled 
nadzornega odbora financ PZS. 

- Ostale člane Zbora KŠP so predvsem zanimali razlogi za nepričakovano veliki minus pri 
stroških članske reprezentance (cca. 20.000 EUR). Poudarili so, da so od novega IO KŠP 
pričakovali boljši nadzor nad finančno porabo, bivšega selektorja članske reprezentance 
pa so zaprosili za pojasnila, kako je lahko prišlo do takega minusa. 

- S strani IO je bilo pojasnjeno, da je KŠP februarja in marca 2014 prejel račune za storitve iz 
leta 2013 o katerih niso bili predhodno obveščeni. V zvezi s tem je Tomo Česen pojasnil, 
da obstajajo težave z uveljavitvijo dogovorov o načrtovanju in spremljanju porabe financ. 
KŠP je že pripravila nova pravila, ki jih namerava uveljaviti po načrtovanem sestanku z 
obema selektorjema. 

- Svoj pogled je pojasnil tudi bivši selektor Simon Margon, ki je razložil, da se ne čuti krivega 
za nastali minus. Razložil je, da je 10.000 EUR porabil, saj je razumel, da gre pri tem za 
vračilo dolga s strani mladinske reprezentance, večina preostalega minusa pa naj bi 
nastala, ker se po neizvolitvi za mladinskega selektorja ni več čutil dolžnega zagotavljati 
sponzorska sredstva. Ob tem je še ododatno izpostavil težave pri zamujanju izplačil. 

 
Sklepi druge točke: 

2.a Akcijsko in finančno poročilo se potrdi (19 Za)  
2.b Nad porabo KŠP v letu 2013 se odredi izredni pregled nadzornega odbora financ PZS 

 
3. Državno prvenstvo  

- tekmovalni sistem 
- tekmovalni pravilnik 
- cena licenc, štartnin in članarina KŠP 

Glavni poudarki iz razprave: 
- Pavel Škofic je ponovil svoja stališča o sodnikih in tekmovalnem sistemu, za katerega ni 

našel pohvalnih besed. 
- Mira Pirc je pojasnila, da obtožbe P. Škofica o nelicenciranih sodnikih ne držijo. Vsi sodniki 

vsako leto opravijo licenčni seminar, ki predstavlja pogoj za sojenje na DP.  
- Sodniško stališče je predstavil mednarodni sodnik Matevž Gradišek, ki je pojasnil, da 

morajo sodniki razsojati po veljavnem pravilniku, ne glede na to ali je ta dober ali slab. 
Poudaril je, da sodniki že več let poudarjajo, da pravilnik ni dober in da bi bilo koristno 
prevesti tekmovalni del IFSC pravilnika, pa pri KŠP vedno naletijo na gluha ušesa. Priznal 
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je, da del težav leži tudi v sodnikih samih, zlasti v ozkem izboru licenciranih sodnikov. 
Sodniško delo je v luči napadov, ki so jih deležni, nizkem plačilu in nedorečenih pravilih, 
ostalo na plečih redkih posameznikov, ki so kljub vsemu in predvsem zaradi predanosti 
športnemu plezanju, še vedno pripravljeni soditi. Vse prisotne je pozval, naj se udeležijo 
licenčnega sodniškega seminarja in postanejo sodniki, s čimer lahko pripomorejo k širši 
sodniški bazi in s tem kvalitetnejšemu sojenju. Pojasnil je tudi, da so želje po tem, da IO 
KŠP razreši sodniški zbor in njegovega predsednika neizvedljive. Sodniški zbor je zbor vseh 
licenciranih sodnikov, svojega zastopnika pa volijo avtonomno. 

- Mira Pirc je ob burni razpravi, ki se je vnela na temo sodniške tematike naznanila, da 
zaradi pritiskov in obtožb s strani P. Škofica, nepreklicno odstopa z mesta vodje 
sodniškega zbora. 

- V nadaljnji razpravi so se vprašanja vrtela predvsem okrog določil novega pravilnika.  
- V razpravi o razporedu tekem DP je trener članske reprezentance Simon Margon poudaril, 

da se ena od balvanskih tekem pokriva z reprezentačno akcijo, zaradi česar je 
reprezentantom onemogočeno enakovredno sodelovati v DP. 

- Pojasnilo glede razporeda tekem, podano s strani načelnika KŠP, je bilo, da na žalost ni 
bilo mogoče uskladiti terminov mednarodnih tekem ter razpoložljivih terminov s strani 
organizatorjev. Druga varianta bi tako bila le, da se DP v balvanskem plezanju izvede le z 
dvema tekmama, kar prav tako ni dobra varianta. 
 

Sklepi tretje točke: 
3.a Tekmovalni pravilnik  se spremeni: 
 - plavajoča kvota se uvede tudi pri mlajših kategorijah 

- za razglasitev državnega prvaka je potrebno, da v posamezni kategoriji tekmuje 
najmanj 6 tekmovalcev 

3.b Soglasno (brez glasu proti) je bil sprejet tekmovalni pravilnik in potrjen tekmovalni 
sistem 

3.c Cena licenc ter članarina KŠP ostaneta nespremenjeni, razen štartnina za mlajše 
kategorije, ki se poviša za 2 EUR. 
 

4. Načrt aktivnosti in finančni načrt za 2014; Potek točke: 
- Tomo Česen je predstavil načrt aktivnosti in finančni plan v 2014. Ob tem je pojasnil, da 

smo na Fundacijo za šport vložili pritožbo glede višine dodeljenih sredstev in da lahko zato 
morda na strani prilivov pričakujemo dodatnih 4.000 EUR. 

- Selektro mladinske reprezentance Anže Štremfelj je poudaril, da je vrednost sredstev 
namenjenih mladinski reprezentanci (50.000 + kotizacije) prenizka in da se bo to poznalo 
ali na krčenju programa ali na krčenju števila reprezentantov vključenih v program. 

- Načelnik KŠP Aleš Pirc je zagotovil, da bodo morebitna dodatna sredstva (4.000 iz prve 
alineje 4. točke) namenjena delu mladinske reprezentance. 

- Tomo Česen je pojasnil, da se bodo vsa morebitna sponzorska sredstva z naslova 
reprezentanc porabila izključno za potrebe reprezentanc. V tem trenutku ni znano, kakšen 
bo odziv sponzorjev, tako da teh sredstev ni umeščenih v finančni plan. 

- Opomba: Prijavitelj k razpravi (glej točko  a.) Pavel Škofic je predhodno zapustil sejo, tako 
da ni sodeloval v razpravi. 

 
Sklepi četrte točke: 

4.a V primeru uspešne pritožbe in pridobitvi dodatnih sredstev (v pričakovani višini 
4.000 EUR) se ta sredstva prenesejo na konto mladinske reprezentance. 

4.a Načrt aktivnosti in finančni plan sta bila potrjena s 16 glasovi ZA in 1 glasom PROTI. 
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5. Vključitev obeh regijskih lig v tekmovalni sistem PZS-KŠP; Potek točke: 
- Načelnik KŠP Aleš Pirc je predstavil predlog, po katerem bi obe regijski tekmovanji v 2015 

(Vzhodna in Zahodna liga) postali del uradnega tekmovanja KŠP (neke vrste druga liga). 
Ključni poudarki: 

o Uvede se brezplačna B licenca za tekmovalce v Vzhodni in Zahodni ligi. 
o Na državnem nivoju se poveča število registriranih tekmovalcev, kar poveča težo 

PZS/KŠP pri uveljavljanju interesov športnega plezanja. 
o Odseki (člani KŠP) s tem povečajo število uradno registriranih tekmovalcev, kar 

jim pomaga pri pridobivanju sredstev na razpisih lokalnih skupnosti. 
o Tekmovalci so s tem iz sredstev PZS na tekmah nezgodno zavarovani. 
o Pogoji za izvedbo: 

 Pogoja za registracijo tekmovalcev v okviru OKS (Olimpijski komite 
Slovenije) sta, da so odseki in tekmovalci včlanjeni v panožno zvezo. To z 
drugimi besedami pomeni, da se morajo v tem primeru vsi odseki včlaniti 
v KŠP, tekmovalci pa v PZS. 

 Registracija tekmovanja v okviru OKS pomeni, da na tekmovanju lahko 
tekmujejo le registrirani tekmovalci. 

- V razpravi je koordinator Vzhodne lige Nejc Pozvek poudaril, da bo za vključitev Vzhodne 
lige najprej potrebno pridobiti soglasje vseh članov lige. Pojasnil je, da o tem vprašanju v 
dobršnjem delu prevladuje pozitivno mnenje, vendar pa se pojavljajo strahovi, da želi KŠP 
v ligah prevzeti vodstveno vlogo. 

- Načelnik KŠP Aleš Pirc je poudaril, da obe ligi še vedno ostaneta povsem avtonomni in da 
KŠP ne želi posegati v nekaj, kar dobro deluje.  

 
Sklepi pete točke: 

5.a Vzhodna in Zahodna liga se vključita v tekmovalni sistem PZS/KŠP, ko bosta za to 
podali soglasji vodstvi lig. 

5.b Obe ligi se povabi, da, v kolikor želita, v letu 2015 postaneta del tekmovalnega 
sistema PZS/KŠP. Svoje soglasje k temu posredujeta na KŠP najkasneje do 1. 10. 
2014.  

 
Oba sklepa sta bila sprejeta soglasno s 17 glasovi ZA. 
 

6. Razno; Potek točke: 
- Načelnik KŠP Aleš Pirc je predstavil dogovore z lokalno skupnostjo v Ospu. V dogovorih je 

sodelovala tudi Občina Koper. Težave s parkiranjem bodo odpravljene z izgradnjo 
plačljivega parkirišča. Postopek bo verjetno dolgotrajen, saj bo potrebno delu kmetijskega 
zemljišča spremeniti namembnost. V vmesnem obdobju KŠP poziva vse plezalce, da naj 
svoja vozila ne parkirajo v vasi. 

- Predstavnik ŠPO Komenda Matjaž Jenko je vse prisotne povabil na otvoritev plezalne 
stene v planinskem domu v Komendi (10. 5. 2014, ob 14h). 

 
Zaključek seje: 21:30 
 
Priloge: 

1. Lista prisotnih 
2. Razprava g. Pavla Škofica 
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Zapisnik zbora načelnikov alpinističnih odsekov

Datum: 13. 05. 2014

Zadeva: Zapisnik zbora načelnikov Komisije za alpinizem,
ki je bil v  sredo 13. maja 2014, ob 16. uri v prostorih Mestne ob-
čine Kranj. 

Uvodne besede načelnika Komisije za alpinizem Mihe Habjana. 
Trenutek tišine posvečen vsem, ki so izgubili življenje v gorah.

Ad1/ Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja, overovatel-
ja zapisnika ter verifikacijske komisije.
Načelnik KA, Miha Habjan, je predlagal izvolitev delovnega pred-
sedstva v sestavi:
Matjaž Šerkezi – predsednik zbora
Luka Stražar (Akademski AO), Mišo Primc (AO Celje-Matica) – 
člana zbora

Sklep 1.1.:
Zbor je soglasno potrdil delovno predsedstvo v sestavi:
Predsednik zbora – Matjaž Šerkezi.
Člana zbora – Luka Stražar (Akademski AO) in Mišo Primc (AO 
Celje-Matica)

Predsednik zbora Matjaž Šerkezi je predlagal še ostala delovna te-
lesa:
Matjaž Šerkezi – zapisnikar,
Mitja Kovačič (BRICALP) in Aleš Holc (AO Kamnik) – overova-
telja zapisnika,
Janez Ziherl (AO Kranj) in Tomislav Aurednik (AK Slovenska Bis-
trica) – verifikacijska komisija.

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

Prisotni načelniki oz. namestniki odsekov/klubov:  glej prilogo!
Ostali prisotni:
Bojan Rotovnik – predsednik PZS
Tomo Česen – strokovni sodelavec PZS
Jasna Pečjak-načelnica KGŠ
Člani KA: Matej Kladnik, Alen Marinovič
Strokovni sodelavec Matjaž Šerkezi

Verifikacijska komisija je poročala, da je od 45 registriranih odse-
kov / klubov zastopanih na zboru 23. 
Delovni predsednik je ugotovil, da je zbor sklepčen. Zbor je začel 
z delom. 

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

Dnevni red:
1. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in overovatelja 

zapisnika ter verifikacijske komisije.
2. Sprejem predlaganega dnevnega reda.
3. Pregled realizacije sklepov zadnjega zbora načelnikov.
4. Poročilo o delu v letu 2013.
5. Finančno poročilo za leto 2013.
6. Plan dela za 2014.
7. Finančni plan za 2014.
8. Volitve načelnikov in članov Komisije za alpinizem PZS
9. Razno.

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

Ad 3/ Pregled realizacije sklepov zadnjega zbora načelnikov
Zapisnik zbora načelnikov z dne 13. 3. 2013 je bil poslan vsem 
načelnikom odsekov. 
Matjaž Šerkezi je na kratko preletel zapisnik in povedal, da so re-
alizirani vsi sklepi.

Aleš Holc (AO Kamnik): zavarovanje odprav je še vedno prob-
lem, saj v okviru Planinske zveze Slovenije nimamo možnosti 
nekega ugodnega zavarovanja članov, ki gredo na alpinistične 
odprave.

Miha Habjan pojasnjuje, da se na tem dela in da projekt ni maj-
hen. Zahteva veliko usklajevanja in ogromno energije. Upamo pa, 
da bomo z našo spodbudo prišli do primernega zavarovanja.

Sklep 3.1.: 
Zapisnik zbora načelnikov z dne  13. marca 2013  je bil  soglasno 
sprejet.

Ad 4/ Poročilo o delu  v letu 2013
Miha Habjan je na kratko  podal pregled dela za leto 2013 (poro-
čilo je priloga zapisnika) in pojasnil, da bo Zbornik slovenskega 
alpinizma izšel skupaj za leti 2011, 2012 in 2013.

Sklep 4.1.:
Poročilo  o  delu KA v letu 2013 je bilo sprejeto z večino glasov.

Ad 5/  Finančno poročilo za leto 2013
Poročilo, ki je priloga zapisnika je predstavil  in obrazložil Matjaž 
Šerkezi. Vsem odsekom se posreduje tudi finančno poročilo 
SMAR. 

Alen Marinović (Šaleški AO) vpraša kako, da je prispevek KA 
PZS večji kot prejšnja leta pri KOTG in KA skupaj?

Delo PZS = Kritje skupnih stroškov. Bojan Rotovnik pojasni, da 
je formula prispevka za vse komisije enaka. Številka je večja,ker 
smo iz javnih sredstev prejeli več sredstev kot prejšnja leta, kar 
je posledica, da je alpinizem bil rangiran iz 3 v 2 razred pri ran-
giranju športnih panog po petstopenjski lestvici. Pred sprejetjem 
rebalansa 2014 (18. junija) se bo poskušalo tudi v tem delu alpi-
nizma nameniti še kakšna sredstva. Planinski sklad so sredtsva 
PZS, ki ostanejo od članarine. Za delovanje SMAR je bilo dogo-
vorjeno, da se za delovanje nameni določena sredstva, kar pa ne 
pomeni, da bodo ta sredstva trajna. To je bil tudi razlog, da se 
je prispevek zmanjšal, ker se je SMAR že utiril v sistem javnega 
sofinanciranja.

Sklep 5.1.:
Finančno poročilo za leto 2013 je bilo sprejeto  z večino glasov 
predstavnikov alpinističnih kolektivov.

Ad 6/  Plan dela za 2014
Opravičilo Mihe Habjana za pozno poslan razpis za usposabljanje 
Alpinistični inštruktor. Novih projektov ni v planu zaradi združe-
nja KOTG in KA, ker se bo to področje še tipalo. Bo pa prihodnost 
vsekakor prinesla korenite spremembe in predvsem prilagajanje 
financam. 
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Sklep 6.1.:
Zbor načelnikov je potrdil plan dela KA za leto 2014

Ad 7/ Finančni plan za leto 2014
Plan dela, ki je priloga zapisnika, je bil pripravljen na podlagi pre-
jetih sredstev s starni MIZŠ in FŠO. Tekom leta se bo spremljala 
poraba sredstev, da ne bi prišlo do ponovnih likvidnostnih težav 
kot v letu 2013. 

Miha Habjan predstavi in obrazloži razpredelnico za podporo od-
pravam za leto 2014. Poudari, da so vse akcije s strani članov in da 
bi bilo v prihodnje dobro, da bi kakšna odprava bila predlagana s 
strani KA, kar naj bi bil izziv za novo vodstvo KA PZS.

Finančni plan je priloga zapisnika.

Sklep 7.1.:
Finančni plan za leto 2013 je bil soglasno potrjen.

Ad 8/ Volitve načelnikov in članov Komisije za alpinizem PZS

Miha Habjan se zahvali vsem članom KA PZS s katerimi smo so-
delovali tekom celotnega mandata. Alpinisti bodo morali pogle-
dati naprej in uvideti, da KA mora obstajati in peljati alpinizem 
naprej. Poziva načelnike, da apelirajo na svoje člane, da se pridru-
žijo ekipi KA PZS.

Sklep 8.1.: Potrdi se razrešnica dosedanjega načelnika in članov 
KA PZS.

Za načelnika Komisije za alpinizem je prišel predlog za Miha 
Habjana (Akademski AO).

Miha Habjan predlaga, da je za obodbje enega leta pripravljen 
peljati KA in v tem času poskrbeti za novega načelnika KA. 

Tomi Aurednik je mnenja, da bo v bodoče potrebno delo načelni-
ka in članov tudi finančno ovrednotiti. 

Miha Habjan je mnenja, da bo v prihodnje morala biti vloga stro-
kovnega sodelavca bistveno večja kot do sedaj.

Bojan Rotovnik pojasni, da delo v planinski organizaciji bazira na 
prostovoljstvu, tudi v teh oteženih in necenjenih časih za prosto-
voljstvo. Vse organe v PZS vodijo prostovoljci, strokovna služba je 
podporni servis. Novi statut omogoča veliko večjo avtonomnost 
komisijam. 

Sklep 8.2.: Z glasovanje vseh načelnikov KA se potrdi novega na-
čelnika KA Miha Habjana za obdobje enega (1) leta / do nasledn-
jega zbora načelnikov.

Za člane so prispeli naslednji predlogi izmed katerih se voli tri člane:
- Boštjan Štor (AO PD Celje - Matica),
- Peter Bajc (AO PD Železničar),
- Jasna Pečjak (AO PD Domžale).

Sklep 8.3.: Z glasovanje vseh načelnikov KA se potrdi tri nove čla-
ne KA, in sicer: 

Za vodjo usposabljanja Komisije za alpinizem je predlagan Alen 
Marinović.

Sklep 8.4.: Z glasovanje vseh načelnikov KA se potrdi vodjo uspo-
sabljanja Komisije za alpinizem, Alena Marinovića.

Ad 9/ Razno
a. Tomo Česen formalno zaključuje funkcijo vodje usposabljanja 
pri KA PZS. Na kratko obrazloži svoja videnja dela pri usposabl-
janju. Ugotavlja, da se je nivo znanja zelo spremenil, na bolje. Od 
tega se v bodoče ne sme odstopat. Usposabljanje za katerikoli 
naziv je velik finančni zalogaj za komisijo in bo potrebno raz-
misliti o dvigu kotizacije, ki je nizka. 
Za novega vodjo usposabljanja predlaga Alena Marinovića, ki je 
primeren kandidat za vodjo in se ga bo potrdilo na naslednji seji 
KA. Seveda pa KA lahko predlaga drugega kandidata.

Janez Ziherl (AO Kranj) vpraša zakaj ni vključena ledna tehnika. 
Tomo Česen odgovori, da si bi to tudi sami želeli, problem je, da v 
tem času ni več ledu in tega ne moreš preverjati. 

b. Novi pravilnik Komisije za alpinizem Planinske zveze Slovenije: 
Predlog je, da se pripombe pošlje do konca meseca maja. Pravilnik 
se nato uskladi, naredi čistopis in se ga korespondenčno potrdi do 
10. junija. 

c. AO Kranj bo orgarniziral zbor alpinistov 2014.

Zbor načelnikov je bil zaključen ob 20. uri.

Zapisnikar: Matjaž Šerkezi, strokovni sodelavec PZS
Overovatelja zapisnika:                                                                                                                

Mitja Kovačič (BRICALP) 
Aleš Holc (AO Kamnik)

Miha Habjan, načelnik KA PZS
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Na osnovi 19. člena Statuta PZS (točka j), je Zbor gospodarjev PZS dne 24. 4. 2014 sprejel, 
Upravni odbor Planinske zveze Slovenije pa na svoji 1. seji, ki je bila 8. 5. 2014 potrdil 

Najvišje cene prenočevanja v planinskih kočah
PRENOČEVANJE 
(najvišje cene)

Koče I. kategorije Koče II. kategorije

Člani (50 % popust oz. 30% 
popust v sobah 1-4 postelje)

Nečlani Člani (50 % popust) Nečlani 

v cene ni vključena uporaba posteljnine v cene ni vključena uporaba posteljnine

a) soba 1 - 4 postelje 15,4 € 22 € 9 € 18 € 

b) soba 5-12 postelj 10 € 20 € 7 € 14 € 

c) skupna ležišča 8 € 16 € 5 € 10 € 

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

Pri prenočevanju v planinskih kočah I. in II. kategorije v ceno prenočevanja ni vključena posteljnina. Planinska zveza Slovenije priporoča 
vsem obiskovalcem, da za prenočevanje uporabljajo svojo, s seboj prineseno, posteljnino. Ceno za uporabo (najem) posteljnine določi 
upravljavec sam. 
Za prenočevanje z lastno posteljnino morajo upravljavci koč III. kategorije obračunati popust v minimalnem znesku 1€. 
Uporaba posteljnine pri prenočevanju v vseh planinskih kočah je obvezna. Osebje planinske koče ima pravico do izvajanja kontrole - zloraba 
se kaznuje s trikratnim plačilom polne cene prenočevanja.

PZS priporoča, da se prenočevanje na planinski koči nudi skupaj s prehrano (polpenzion: večerja, nočitev in zajtrk).

Pravico do članske cene prenočevanja, imajo v sobah in na skupnih ležiščih:
•	 vsi	člani	društev,	včlanjenih	v	PZS,	z	veljavno	planinsko	izkaznico	z	znamkico	za	tekoče	leto,
•	 člani	slovenskih	zamejskih	planinskih	društev	in	slovenskih	planinskih	društev	v	tujini,
•	 člani	Hrvaške	planinske	zveze	(HPS	-	Hrvatski	planinarski	savez)	na	osnovi	bilateralnega	sporazuma	iz	leta	1992,
•	 člani	Avstrijskega	turistovskega	kluba	(ÖTK	-	Österreichischer	Touristenklub)	na	osnovi	bilateralnega	sporazuma	iz	leta	2012,
•	 za	pripadnike	Slovenske	vojske,	ko	opravljajo	službene	dolžnosti	v	gorah	in
•	 člani	planinskih	organizacij	s	katerimi	ima	PZS	sklenjen	sporazum	o	reciprociteti:

Avstrija OeAV - Österreichister Alpenverein Nizozemska NKBV - Niederlandse Klim-en Bergsport 
Vereniging

Italija CAI - Club Apino Italiano
AVS - Alpenverein Südtirol 

Španija FEDME - Federacion Espańola de Deportes 
de Montańa

Nemčija DAV - Deutscher Alpenverein Švica CAS - Club Alpin Suisse
AACBa - Akademischer Alpenclub Basel 
AACB - Akademischer Alpenclub Bern 
CAAG - Club Alpin Académique Geneve 
AACZ - Akademischer Alpenclub Zürich

Belgija   BAC - Belgische Alpen Club CAB - Club Alpin Belge

Francija CAF - Club Alpin Français

Liechtenstein LAV - Liechtensteiner Alpenverein

Luxembourg GAL - Groupe Alpin Luxembourgeois Velika Britanija AC - Alpine Club

Seznam zvez /združenj, ki imajo pravico uporabljati (nakupa) individualne 
znamkice za reciprociteto in so njihovi člani prav tako upravičeni do popusta 
pri prenočevanju (na izkaznici mora biti nalepljena/natisnjena znamkica za 
reciprociteto, drugače se popust ne prizna): 

British Mountaineering Council, American Alpine Club, Club alpin Moné-
gasque, Dansk Bjergklub, Federacio Andorrana de Muntanyisme, Mountai-
neering Council of Ireland, Fédération française montagne-escalades in New 
Zealand Alpine Club.

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

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

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

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

Cene in pogoji veljajo do sprejetja novih ali do preklica.

Janko Rabič,          Bojan Rotovnik,                                                                                                                                        
načelnik GK PZS         predsednik PZS 
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Na osnovi 19. člena Statuta PZS (točka j), je Zbor gospodarjev PZS dne 24. 4. 2014 sprejel,  
Upravni odbor Planinske zveze Slovenije pa na svoji 1. seji, ki je bila 8. 5. 2014 potrdil

HRANA Koče I. kategorije Koče II. kategorije

a) enolončnica z mesom 6,5 € 5,0 € 

PIJAČA KoČe I. KAtegorIJe KoČe II. KAtegorIJe

a) čaj 0,25 litra    1,6 € 
-----------------------------------------------------------------
oziroma 1,8 € v primer prevoza energenta/vode 

iz doline

1,3 €

c) čaj do 1,0 litra za na pot 
(v posodo/čutaro planinca)    

3,5  € 2,5 €

d) voda  1,5 litra   3,5  €
-----------------------------------------------------------------

oziroma 4,00 € v primer, da se planinske koče 
oskrbujejo s helikopterjem ali konji

2,5 €

Zgoraj navedeni artikli osnovne oskrbe morajo biti obvezni del stalne ponudbe planinskih koč I. in II. kategorije.

Vse ostale cene prehrane in pijač v planinskih kočah I. in II. kategorije, se oblikujejo prosto. Upravljavci planinskih koč III. kategorije 
samostojno oblikujejo cene hrane in pijače.

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

PZS priporoča, da se prenočevanje na planinski koči nudi skupaj s prehrano (polpenzion: večerja, nočitev in zajtrk).

Cene in pogoji veljajo do sprejetja novih ali do preklica.

Janko Rabič,         Bojan Rotovnik,                                                                                                                                        
načelnik GK PZS         predsednik PZS 

PLANINSKI VESTNIK IZVZET IZ ČLANARINE A IN A+

Iz članarine A in A+ bo po novem izvzet Planinski vestnik, glasilo Planinske zveze Slovenije. Cena članarin 
ostaja enaka, sredstva, ki so bila namenjena Planinskemu vestniku pa bodo namenjena kvalitetnejšemu 
zavarovanju.

Ob enem vas obveščamo, da se cena izvoda revije v prosti prodaji zvišuje za pol evra na 3,90 €. Letna na-
ročnina, ki zajema 12 mesečnih številk po novem znaša 39 €, člani planinskih društev pa lahko vnovčijo 
25 % popust.
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Upravni odbor PZS je na svoji 3. seji, dne 23. 10. 2014 sprejel

Smernice Planinske zveze Slovenije na področju 
planinskih medijev in sodelovanja z javnostmi

Na področju medijev v PZS je potrebna enotna, dogovorjena in 
usklajena politika delovanja, da bi bil:
- učinek delovanja čim večji, 
- da bi bila razvejana planinska dejavnost in sama PZS čim bolj 

prepoznavna, javnosti pa informirane,
- da bi izkoristili možnosti vseh sodobnih medijev, 
- da se vsebine ne bi podvajale,
- da bi zmanjšali stroške.

V vseh planinskih medijih in v vseh oblikah obveščanja javnosti:
- se posebno pozornost namenja prostovoljstvu, varstvu gorske 

narave,  varnosti v gorah ter zgodovini planinstva,
- se, če ni drugače določeno, smiselno upošteva celostna grafična 

podoba PZS.

Kot medije v PZS štejemo:
- Planinski vestnik,
- spletno stran / spletni portal PZS.

Oblike obveščanja javnosti, tako planinske kot splošne, so še:
- Obvestila PZS, 
- e-novice, ki jih naročniki (i-planinci) prejemajo po elektronski pošti,
- Facebook spletna stran,
- Twitter,
- Youtube,
- novinarske konference, napovedi in sporočila za medije.

Pri določanju smernic in enotne, dogovorjene in usklajene politike 
delovanja, je potrebno upoštevati različne javnosti, s katerimi ima 
PZS opravka. Javnosti so:
- splošna javnost – njim sta namenjena Planinski vestnik in spletna 

stran PZS, Facebook (FB), Youtube, Twitter, 
- planinska javnost (člani planinskih društev, strokovni kadri in 

i-planinci) – PV in spletna stran PZS, Obvestila PZS, Facebook, 
Youtube, Twitter in e-novice,

- obiskovalci gora, ki niso člani PD,
- mladi (otroci, mladostniki in mladi),
- člani organov PZS in PD – poleg zgoraj naštetega še Obvestila PZS,
- novinarji – sporočila za medije.

PLANINSKI VESTNIK
je tiskani medij, mesečnik, revija. Planinski vestnik bralca informira 
o planinstvu, alpinizmu in vseh oblikah dejavnostih v gorah doma 
in v tujini ter poučuje, kulturno bogati ter informira o dejavnostih 
Planinske zveze Slovenije in o pomembnejših aktivnostih planin-
skih društev ter sorodnih organizacij. Na ta način spodbuja bralce k 
aktivnemu udejstvovanju v naravi, članstvu v planinski organizaciji 
in prostovoljnemu delu na področju planinstva. Planinski vestnik je 
skladno z Zakonom o medijih vpisan v razvid medijev. 

Na podlagi 9. člena Zakona o medijih ter z upoštevanjem teh smernic 
Odbor za založništvo in informiranje PZS na predlog uredniškega 
odbora Planinskega vestnika v roku 2 mesecev po potrditvi teh smer-
nic sprejme Programsko zasnovo Planinskega vestnika. Soglasje k 
programski zasnovi podaja predsedstvo PZS.  

SPLETNA STRAN/ SPLETNI PORTAL
Glavni namen spletne strani PZS je:

- informiranje splošne in planinske javnosti o dejavnostih PZS (je 
zbir vseh informacij, dogodkov, usposabljanj, uspehov, načrtov 
novic itd. komisij, odborov in PZS, koledar dogajanja idr.),

- osveščanje splošne in planinske javnosti za varnejše gibanje v 
gorah, o prednostih članstva,

- informiranje medijev o dejavnosti PZS in društev (večje akcije, 
jubileji ...),

- spletna trgovina,
- spletna članarina,
- v določeni meri dokumentacijski sistem, kjer je dostop do pra-

vilnikov, obrazcev idr.,
- interaktivni medij za izmenjavo mnenj (forum).

Na spletni strani objavljamo: 
- Novice (obvestila, povabila, dogodke, poročila z odprav, tekmo-

vanj, usposabljanj itd.) komisij in PZS v krajši (povzetek na prvi 
strani) in v daljši verziji – (znotraj prispevka, strani). 

- Nasvete in priporočila za varnejše gibanje v gorah.
- Informacije o članarini in vseh prednostih, ugodnostih članov 

ter o zavarovanjih za člane.
- Novice, zanimive za širšo planinsko javnost, kamor sodijo tudi 

novice, obvestila idr. o sorodnih (vladnih in nevladnih) orga-
nizacij doma in po svetu. 

- Možnost, da objavijo tudi svoje dogodke povabila na aktivnosti 
idr. (ob prenovi spletne strani bo to poseben zavihek) imajo tudi 
planinska društva.

- Sporočila za medije (ob prenovi bo poseben del namenjen Me-
dijskemu središču).

OBVESTILA PZS
so oblika internega časopisa, ki je namenjen interni javnosti, pred-
vsem funkcionarjem društev in PZS. Glavni namen so predvsem:
- zakonodajne in uradne objave (zapisniki, pravilniki …) 
- Svetovalni članki/priročnik za delo v društvih.

Obvestila PZS izhajajo po potrebi, praviloma pa vsaj trikrat letno. 

E-NOVICE
Naročniki jih prejemajo po elektronski pošti, praviloma enkrat te-
densko (izhajajo ob četrtkih oz. petkih). 

FACEBOOK STRAN PZS / PZS TWITTER
Spletna stran je povezana tudi s Facebook in Twitterjem, kjer je po-
objavljenih večina novic, ki so objavljene med novicami na www.pzs.si. 
Prednost FB in Twitter strani je možnost komentiranja uporabnikov, 
torej nekakšna oblika dodatnega foruma. Hkrati pa je moč videti (ker 
ima stran števec klikov) tudi obiskanost in zanimanje za teme PZS.

NOVINARSKE KONFERENCE in SPOROČILA ZA MEDIJE 
Novinarske konference so oblika informiranja medijev. Organizira jih 
predstavnik PZS za odnose z javnostmi v sodelovanju z vodstvom in 
strokovno službo PZS, in sicer po potrebi. Ne smejo biti prepogosto 
(združenih naj bo več tem) in ne smejo biti predolge. Gradivo naj bo dobro 
pripravljeno (priložiti tudi e-zapis gradiva s fotografskim materialom 
na zgoščenkah), potrebno je dati več možnosti novinarjem za pogovor s 
predstavljalci tem in intervjuje z odgovornimi. Nekaj predlogov izbolj-
šanja obveščanja medijev je zajetih v poglavju o prenovi spletne strani. 
Sporočila za medije po potrebi pripravlja predstavnik PZS za odnose z 
javnostmi v dogovoru s predsednikom PZS ali generalnim sekretarjem 
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PZS. Sporočila za medije se pišejo po pravilih, ki veljajo za takšna sporo-
čila, vedno pa morajo biti jasna, relevantna in brez uporabe žargonskih 
besed organizacije. Napisana pa na papirju PZS (z glavo in nogo PZS).
Za sodelovanje in komuniciranje z mediji je potrebna dobra adrema, 
ki se preko dela dopolnjuje in izboljšuje.

“KRIZNO” KOMUNICIRANJE
Krizno komuniciranje pri odnosih z javnostmi opredeljujemo kot resen 
incident, ki vpliva na človekovo varnost, na okolje ali na ugled organiza-
cije. Določiti je potrebno postopke v primerih “kriznega” komuniciranja, 
na primer v primerih gorskih nesreč. Nepripravljenost na takšne dogod-
ke je lahko vzrok za javno izpostavljenost organizacije brez obrambe. 
Pomanjkljivo predvidevanje in načrtovanje lahko resno škodita podobi 
organizacije in njenemu članstvu. Obvladovanje krize zahteva usklajeno 
delovanje majhnega števila predstavnikov organizacije (predsednik PZS, 
generalni sekretar PZS, predstavnik za odnose z javnostmi, vodja projekta 
ali nesreče, ki jo kriza zadeva). Hitrost odgovora je ključna, zato vnaprej 

pripravljen scenarij za morebitno krizo zelo olajša pravilno ravnanje. Ob 
večjih dogodkih in projektih je potrebno načrtovati tudi krizni načrt, 
predhodno določiti ključne javnosti in možnosti za kontakt z njimi, 
izoblikovanje jasnega sporočila PZS, uporaba konkretnih podatkov oz. 
dokumentov za podporo sporočilu, omogočiti širjenje informacije med 
posameznimi ključnimi javnostmi. Postopke je potrebno jasno zastaviti, 
biti pri vsem dosleden, iskren, navajati relevantna dejstva.

PLANINSKI KAŽIPOT, PZS V LETU …, KNJIŽICA USPOSA-
BLJANJ, PROMOCIJSKO GRADIVO, TRŽENJSKI KATALOG 
Pri informiranju in prepoznavnosti ter sodelovanja z javnostmi je 
potrebno upoštevati tudi Planinski kažipot, brošuro PZS v letu …, 
knjižico usposabljanj, tiskani katalog tržnih izdelkov PZS. Pri tovr-
stnih edicijah se smiselno upoštevajo te smernice. 

Bojan Rotovnik, 
predsednik PZS
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Usposabljanja komisij PZS v letu 2015
Termin Usposabljanje, akcija, izpopolnjevanje ... Lokacija Rok prijav Predvid. 

stroški Opomba

VODNIŠKA KOMISIJA

7.-8. 2. 2015 sprejemni izpit za deljeni tečaj za vodnika PZS - lahke kopne ture 
- kategorija A Pl. dom na Zasavski sveti gori

7/ 12/ 2014

65 €

*

14.-15. 2. 2015 deljeni tečaj za vodnika PZS - lahke kopne ture - kategorija A, 1. del Valvasorjev dom pod Stolom

502 €

28. 2.-1. 3. 2015 deljeni tečaj za vodnika PZS - lahke kopne ture - kategorija A, 2. del Domžalski dom na Mali planini

28.3.-29. 3. 2015 deljeni tečaj za vodnika PZS - lahke kopne ture - kategorija A, 3. del Koča pri Jelenovem studencu

11.-12. 4. 2015 deljeni tečaj za vodnika PZS - lahke kopne ture - kategorija A, 4. del PUS Bavšica

9.-10. 5. 2015 deljeni tečaj za vodnika PZS - lahke kopne ture - kategorija A, 5. del Kranjska koča na Ledinah

6.-7. 6. 2015 deljeni tečaj za vodnika PZS - lahke kopne ture - kategorija A, izpit Kranjska koča na Ledinah

16.-17. 5. 2015 sprejemni izpit za 1. izmeno tečaja za vodnika PZS - lahke kopne 
ture - kat. A Dom na Zelenici

16/ 3/ 2015
65 €

*
28. 6.-8. 7. 2015 tečaj za vodnika PZS - lahke kopne ture - kategorija A, 1. izmena PUS Bavšica 502 €

30. 5.- 31. 5. 2015 sprejemni izpit za 2. izmeno tečaja za vodnika PZS - lahke kopne 
ture - kat. A Dom na Zelenici

30/ 3/ 2015
65 €

*
8.7.-18.7.2015 tečaj za vodnika PZS - lahke kopne ture - kategorija A, 2. izmena PUS Bavšica 502 €

14.-17. 5. 2015 tečaj za vodnika PZS - zahtevne kopne ture - kategorija B, 1. izmena Valvasorjev dom pod Stolom
14/ 3/ 2015 283 € *

30. 5.-31.5. 2015 tečaj za vodnika PZS - zahtevne kopne ture - kategorija B, 1. izme-
na, izpit Koča na Gozdu

21.-24. 5. 2015 tečaj za vodnika PZS - zahtevne kopne ture - kategorija B, 2. izmena Kranjska koča na Ledinah
21/ 3/ 2015 283 € *

13.-14. 6. 2015 tečaj za vodnika PZS - zahtevne kopne ture - kategorija B, 2. izme-
na, izpit Kranjska koča na Ledinah

18.-20. 9. 2015 tečaj za vodnika PZS - zelo zahtevne kopne ture - kategorija C Koča na Klemenči jami
18/ 7/ 2015 317 € *

3.-4. 10. 2015 tečaj za vodnika PZS - zelo zahtevne kopne ture - kategorija C, izpit Koča na Klemenči jami

17/ 1/ 2015 sprejemni izpit za tečaj za vodnika PZS - lahke snežne ture - kat. D, 
1. izmena naknadno

12/ 12/ 2014 292 € *12.-15. 2. 2015 tečaj za vodnika PZS - lahke snežne ture - kategorija D, 1. izmena Valvasorjev dom pod Stolom

28.2. -1. 3. 2015 tečaj za vodnika PZS - lahke snežne ture - kategorija D, 1. izmena, izpit Valvasorjev dom pod Stolom

7/ 2/ 2015 sprejemni izpit za tečaj za vodnika PZS - lahke snežne ture - kat. D, 
2. izmena naknadno

5/ 1/ 2015 292 € *5.-8. 3. 2015 tečaj za vodnika PZS - lahke snežne ture - kategorija D, 2. izmena Koča v Grohotu pod Raduho

21.-22. 3. 2015 tečaj za vodnika PZS - lahke snežne ture - kategorija D, 2. izmena, izpit Koča v Grohotu pod Raduho

13.-15. 3. 2015 tečaj za vodnika PZS - lahki turni smuki - kategorija G Dom pri izviru Završnice
13/ 1/ 2015 317 € *

21.-22. 3. 2015 tečaj za vodnika PZS - lahki turni smuki - kategorija G, izpit Dom pri izviru Završnice

13.-15. 2. 2015 tečaj za vodnika PZS - zahtevne snežne ture - kategorija E Dom na Zelenici
13/ 12/ 2014 317 € *

znano naknadno tečaj za vodnika PZS - zahtevne snežne ture - kategorija E, izpit Dom na Zelenici

6.-8. 3. 2015 tečaj za vodnika PZS - zahtevni turni smuki - kategorija H Dom na Zelenici
6/ 1/ 2015 317 € *

znano naknadno tečaj za vodnika PZS - zahtevni turni smuki - kategorija H, izpit Dom na Zelenici

okt. 2015/junij 2016 tečaj za IPV različne lokacije 1/ 8/ 2015 krije PZS

30.-31.1.2015 snežno izpopolnjevanje I (Savinjski MDO PD, 1. skupina) Koča v Grohotu pod Raduho 30/ 1/ 2015 72 € *

31.1 -1.2 2015 snežno izpopolnjevanje I (Savinjski MDO PD, 2. skupina) Koča v Grohotu pod Raduho 30/ 1/ 2015 72 € *

6.-7. 2. 2015 snežno izpopolnjevanje II (MDO PD Podravja, 1. skupina) Domžalski dom na Mali planini 6/ 1/ 2015 72 € *

7.-8. 2. 2015 snežno izpopolnjevanje II (MDO PD Podravja, 2. skupina) Domžalski dom na Mali planini 6/ 1/ 2015 72 € *

20.-21. 2. 2015 snežno izpopolnjevanje III (MDO PD Gorenjske, 1. skupina) Erjavčeva koča na Vršiču 20/ 1/ 2015 72 € *

21.-22. 2. 2015 snežno izpopolnjevanje III (MDO PD Gorenjske. 2. skupina) Erjavčeva koča na Vršiču 20/ 1/ 2015 72 € *

13.-14. 3. 2015 snežno izpopolnjevanje IV (MDO PD Koroške, 1. skupina) Koča v Grohotu pod Raduho 13/ 2/ 2015 72 € *

14.-15. 3. 2015 snežno izpopolnjevanje IV (MDO PD Koroške, 2. skupina) Koča v Grohotu pod Raduho 13/ 2/ 2015 72 € *

10.-11. 4. 2015 kopno izpopolnjevanje I (MDO PD Gorenjske, 1. skupina) Valvasorjev dom pod Stolom 10/ 3/ 2015 75 € *

11.-12. 4. 2015 kopno izpopolnjevanje I (MDO PD Gorenjske, 2. skupina) Valvasorjev dom pod Stolom 10/ 3/ 2015 75 € *

17.-18. 4. 2015 kopno izpopolnjevanje  II (MDO Primorsko-Notranjske) Koča Antona Bavčarja na Čavnu    17. 3. 2015 75 € *

8.-9. 5. 2015 kopno izpopolnjevanje III (MDO PD Koroške, 1. skupina) Koča na Naravskih ledinah 8/ 4/ 2015 75 € *

9.-10. 5. 2015 kopno izpopolnjevanje III (MDO PD Koroške, 2. skupina) Koča na Naravskih ledinah 8/ 4/ 2015 75 € *

8.-9. 5. 2015 kopno izpopolnjevanje IV (MDO PD Dolenjske in Bele krajine, 1. 
skupina) Koča pri Jelenovem studenca 8/ 4/ 2015 75 € *

9.-10. 5. 2015 kopno izpopolnjevanje IV (MDO PD Dolenjske in Bele krajine, 2. 
skupina) Koča pri Jelenovem studenca 8/ 4/ 2015 75 € *

8.-9. 5. 2015 kopno izpopolnjevanje V (Savinjski MDO PD, 1. skupina) Dom na Boču 8/ 4/ 2015 75 € *
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9.-10. 5. 2015 kopno izpopolnjevanje V (Savinjski MDO PD, 2. skupina) Dom na Boču 8/ 4/ 2015 75 € *

15.-16. 5. 2015 kopno izpopolnjevanje VI (MDO PD Ljubljane, 1. skupina) Dom pod Storžičem 15/ 4/ 2015 75 € *

16.-17. 5. 2015 kopno izpopolnjevanje VI (MDO PD Ljubljane, 2. skupina) Dom pod Storžičem 15/ 4/ 2015 75 € *

15.-16. 5. 2015 kopno izpopolnjevanje VII (MDO PD Podravja, 1. skupina) Dom na Boču 15/ 4/ 2015 75 € *

16.-17. 5. 2015 kopno izpopolnjevanje VII (MDO PD Podravja, 2. skupina) Dom na Boču 15/ 4/ 2015 75 € *

15.-16. 5. 2015 kopno izpopolnjevanje IX (MDO PD Zasavja, 1. skupina) Dom pod Reško planino 15/ 4/ 2015 75 € *

16.-17. 5. 2015 kopno izpopolnjevanje IX (MDO PD Zasavja, 2. skupina) Dom pod Reško planino 15/ 4/ 2015 75 € *

22.- 23.5. 2015 kopno izpopolnjevanje VIII (MDO PD Podravja, 1. skupina) Dom na Boču 22/ 4/ 2015 75 € *

23.-24.5. 2015 kopno izpopolnjevanje VIII (MDO PD Podravja, 2. skupina) Dom na Boču 22/ 4/ 2015 75 € *

23.-24. 5. 2015 kopno izpopolnjevanje X (MDO PD Posočja) PUS Bavšica 23/ 4/ 2015 75 € *

23.-24. 5. 2015 kopno izpopolnjevanje XI (MDO PD Notranjske) Planinska koča na Krimu 23/ 4/ 2015 75 € *

5.-6. 6. 2015 kopno izpopolnjevanje XII (MDO PD Podravja, 1. skupina) Dom na Boču 5/ 5/ 2015 75 € *

6.-7. 6. 2015 kopno izpopolnjevanje XII (MDO PD Podravja, 2. skupina) Dom na Boču 5/ 5/ 2015 75 € *

2.-3. 10. 2015 kopno izpopolnjevanje XIII (republiško - OU VK PZS) PUS Bavšica 2/ 9/ 2015 75 € *

3.-4. 10. 2015 kopno izpopolnjevanje XIV (republiško - OU VK PZS) PUS Bavšica 2/ 9/ 2015 75 € *

MLADINSKA KOMISIJA

5. - 8.3.2015 Zimska planinska šola Koča Planinka, Pokljuka 2/5/2015 60 €

15. – 17. 5. 2015 Seminar družabnosti v gorah PUS Bavšica 4/15/2015 65 €

2. – 9. 8. 2015 Usposabljanje za mentorja planinskih skupin PUS Bavšica 6/12/2015 283 € *

25. 7. – 2. 8. 2015 Neformalno izobraževanje za mladinskega voditelja PUS Bavšica 5/31/2015 170 €

avgust Dopolnilno usposabljanje MPS za pridobitev naziva VPZS (kategorija A) PUS Bavšica 6/29/2015 naknadno *

24. - 27. 9. 2015 Tečaj gibanja po zahtevnih in zelo zahtevnih poteh naknadno 8/24/2015 50 €

12., 13. 9. 2015 Izpopolnjevanje za mentorje planinskih skupin PUS Bavšica 8/12/2015 75 € *

24. – 27. 9. 2015 Seminar orientacije Dom na Menini planini 8/24/2015 150 € *

1. – 4. 10. 2015 Tečaj orientacije Dom na Menini planini 9/1/2014 50 €

10., 11. 10. 2015 Izpopolnjevanje za vaditelje orientacije Andrejev dom na Slemenu 9/10/2015 58 € *

23. – 25. 10. 2015 Seminar za organizatorje in traserje POT Koča na Kopitniku 9/23/2015 73 € *

KOMISIJA ZA TURNO KOLESARSTVO

 28.3.2015 Spomladanska tura KTK Goriška

5/16/2015 Kramp turca na treh lokacijah po Sloveniji

6., 7. 6.2015 1. del tečaja za turnokolesarske vodnike I Golte
5/15/2015 *

25. - 28.6.2015 2. del tečaja za turnokolesarske vodnike I Valvasorjev dom pod stolom

maj Dan Alpske konvencije Mojstrana

6/13/2015 Dan planinskih doživetij Krvavec

12. - 16.8.2015 turnokolesarski tabor Planica 7/20/2015

5., 6.9.2015 licenčno izpopolnjevanje za turnokolesarske vodnike Čandrova koča na Arehu 8/15/2015 *

KOMISIJA ZA VARSTVO GORSKE NARAVE

9.-10.5. 2015

Tečaj za varuha gorske narave Planinske koče po Sloveniji *30.-31.5. 2015

20.-21.5.2015

2/21/2015 Licenčno izpopolnjevanje za varuha gorske narave Izobraževalni center za zaščito 
in reševanje Ig *

KOMISIJA ZA PLANINSKE POTI

9. - 10. 5. 2015 Tečaj markacist PZS, 1. del naknadno *

23. - 24. 5. 2015 Tečaj markacist PZS, 2. del naknadno *

5. - 6. 9. 2015 Tečaj markacist PZS, 1. del naknadno *

19. - 20. 9. 2015 Tečaj markacist PZS, 2. del naknadno *

5/16/2015 Zaključni tečaji za markaciste Valvasorjev dom pod Stolom *

9/12/2015 Zaključni tečaji za markaciste Koča pri Jelenovem studencu *

4/18/2015 Licenčno izpopolnjevanje I *

6/6/2015 Licenčno izpopolnjevanje II *

8/22/2015 Licenčno izpopolnjevanje III *
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Slovenska planinska literatura v letu 2013
Vzgojna literatura 
Heber Lona, Kotnik Jaka, Boglaj Zdravko, Gradivo za licenčno iz-
popolnjevanje markacistov za obdobje 2013-2017. Ljubljana, PZS, 
Komisija za planinske poti, 2013. 35 str. 
Kako reševati probleme pri dejavnostih v naravi. Učbenik za predmet 
Planinstvo in nekatere dejavnosti v naravi. 
Tanja Kajtna idr. Ljubljana, FŠ, 2013. 99 str., ilustr.
Šerkezi Matjaž, Pozor, snežni plaz. Kratka navodila za varnejše obi-
skovanje gora v zimskem času. Ljubljana, PZS, 2013. 
Škamperle Igor, Mezgec Igor, Dotiki pokrajine. Trst, ZTT = EST, 
2013. 96 str. 
V popolni temi. Speleologija za najmlajše. Alfredo Campagnoli idr. 
Gorica, Jamarski klub Kraški krti, 2013. 53 str., 
Vodniški učbenik. 2., dop. Izd. Napisali Jože Bobovnik idr. Ljubljana, 
PZS, 2013. 472 str. (PZ, 370)
 
Priročniki in dnevniki 
 Bavcon Jože, Naše rastline. 1. izd. Celovec, Mohorjeva, 2013. 256 
str., fotogr. 
Dnevnik 1. Mladi planinec. Mlada planinka. Program uvajanja v 
planinstvo. 5. izd. Ljubljana, PZS, 2013. (PZ, 386) 
Dnevnik 2. Mladi planinec, mlada planinka. 5. izd. Ljubljana, PZS, 
2013. (PZ, 387)
Dnevnik s Slovenske planinske poti. Ponatis. Ljubljana, PZS, 2013. 
37 str. (PZ, 389)
Goriška 1. 3. ponatis. Ljubljana, PZS, 2013 (PZ, 379)
Hoppe Ansgar, Alpske cvetlice. Prev. Milan Lovka. Kranj, Narava, 
2013. 193 str., foto. 
Okolju prijazna planinska koča. Ljubljana, PZS, Gospodarska ko-
misija, 2013. 25 str., foto.
Peršolja Borut, Peršolja Mateja, Cici dnevnik za punce in fante. Pro-
gram uvajanja v planinstvo. 5. Izd. Ljubljana, PZS, 2013 (PZ, 385) 
Planinski dnevnik. Ponatis. Ljubljana, PZS, 2013. 27 str. + dod. (PZ, 378)
Planinski kažipot. 2013. Ur. Zdenka Mihelič. Ljubljana, PZS, 2013. 
128 str. (PZ, 377)
Planinski terminološki slovar. Slovensko-angleško-nemško-franco-
sko-italijanski slovar planinskega, alpinističnega, plezalskega izrazja. 
Albin Mlač idr. El. knjiga. Ljubljana, Založba ZRC SAZU, 2013. Zdru-
ženje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, 2013. 61 str., ilustr.
Tessaro Bruno, Gobe v košari. Žepni vodnik za prepoznavanje in 
nabiranje gob. 1. izd. Ljubljana, Mladinska knjiga, 2013. 380 str., fotogr.  
Z igro v čarobni svet narave. Priročnik za naravoslovje v prvem triletju. 
1. izd. Ljubljana, Mladinska knjiga, 2013. 122 str.; foto. 
 
Vodniki 
 Alpe Adria trail. Pohodništvo po rajskem vrtu. 43 etap z zemljevidom 
in opisom. Klagenfurt, Kärnten Werbung, 
Slovenska turistična organizacija, Turistična organizacija Furlanije-
-Julijske krajine, 2013. 98 str., ilustr. 
Arlič Nina, 52 izletov. Tematska doživetja za čisto vsak konec tedna 
v letu. 1. izd. Ljubljana, Mladinska knjiga, 2013. 349 str., foto. 
Baker Mark, Slovenia. 7. ed. Lonely Planet Publ. 2013. 263 str., ilustr. 
Beltram Gianfranco, Po naših gorah. Planinske poti kot naravni in 
zgodovinski biseri. 15 let SKŠRD Tržič. 1. izd. 
Monfalcone, Tržič, Club Alpino Italiano, 2013. 272 str., ilustr.
Bovec. Doline navdiha. Bovec, LTO, 2013. 48 str., foto. 
Chvatal Matjaž, Slovenia guide. Golnik, Trstenik, 2013. 
Cortese Dario, Od davnine do divjine, popotniški vodnik, 40 dru-
gačnih izletov po Sloveniji. 1. izd. Ljubljana, 
Mladinska knjiga, 2013. 83 str., ilustr. 
Černigoj Franc, Gora nad Deželo. Od Čavna tja do Nanosa. 1. natis. 
Ajdovščina, Občina, 2013. 110 str., foto. 
Dulović Vladimir, Gray Adele, Slovenia in your hands. Beograd, 
Komska d.o.o., 2013. 269 str., foto. 

Hren Karel, Grape in vrhovi. Čar Karavank med Peco in Obirjem. 
Ljubljana, Celovška Mohorjeva družba, 2013. 
Janša Klemen, Neskončnost kraškega sveta. Kanin s severa. Ljubljana, 
PZS, 2013. 32 str., foto. (Priloga PV, 2013/12)
Jenčič Igor, Veliki turnosmučarski vodnik – od Snežnika do Velikega 
Kleka, Skice Danilo Cedilnik. Ljubljana, Sidarta, 2013. 288 str., ilustr. 
Kolesarjenje v Pomurju. Maribor, Zavod za turizem Maribor-Po-
horje, 2013. 
Krajinski park Zgornja Idrijca. Napisali Martina Peljhan, Jože 
Čar, Anka Vončina idr. Idrija, Center za idrijsko dediščino, 2013. 
[19] str. 
Kunaver Dušica, Lipovšek Brigita, Lipovšek Gregor, Bajna bitja. 
Ljubljana, D. Kunaver, 2013. 15 sr., ilustr. (Zbirka Slovenija, dežela 
legend, 2) 
Kunaver Dušica, Lipovšek Brigita, Slovenia – Country of Legends. 
Ljubljana, D. Kunaver, 2013. 15 sr., foto. (Zbirka Slovenija, dežela 
legend, 1) 
Kunaver Dušica, Lipovšek Brigita, The lime – the Slovenian sacred 
tree. Prevod dela Najevska lipa. Ljubljana, avtorica, 2013. 32 sr., foto. 
(Series Slovenia in folk tales) 
Levstikova pot. Popotovanje od Litije do Čadeža ; 27. Turizem in 
vinogradništvo. Ur. Rudi Bregar. Senovo, Narava Bregar k.d., 2013. 
61 str., foto. 
Maher Igor, Veliki kolesarski vodnik po Sloveniji. 6. prenov., dop. 
izd. Ljubljana, Sidarta, 2013. 229 str. 
Mednarodna Jakobova pot v Sloveniji. Ljubljana, Društvo prijateljev 
poti svetega Jakoba v Sloveniji, 2011 - 2013. 6 str., ilustr.
Mušič Habjan Irena, Pollak Bojan, Kamniški lepi kot. Kamniška 
Bistrica. Ljubljana, PZS, 2013. 33 str., foto. (Priloga PV, 2013/07)
Pavunc Gregor, Nenavadni izleti. 1. natis. Ljubljana, samozal., 2013. 
81 str., ilustr.
Peljhan Martina, Čar Jože, Vončina Anka, Vojsko, najvišje ležeča 
vas na Primorskem. Idrija, Center za idrijsko dediščino - Geopark, 
2013, 19 str. 
Petnajst (15) izbranih tematskih poti Mestne občine Koper. Vodnik. 
Koper, Mestna občina Koper, Obalno planinsko društvo med 2011 
in 2013. 39 str., ilustr.
Pohodništvo in kolesarjenje. Osrednja Štajerska – jug. Maribor, Zavod 
za turizem Maribor-Pohorje, 2013. 
Pohodništvo in kolesarjenje. Osrednja Štajerska – sever. Maribor, 
Zavod za turizem Maribor-Pohorje, 2013. 
Pohodništvo v Pomurju. Maribor, Zavod za turizem Maribor-Po-
horje, 2013. 
Rabe Cordula, Španska Jakobova pot od Pirenejev do Santiaga de 
Compostela in naprej do Finisterre in Muxíe. 
1. izd. Ljubljana, Mladinska knjiga, 2013. 226 str., foto. 
Ravnik Jurij, Osp + Mišja peč + Črni Kal . Plezalni vodnik. 1. izd.. 
Kranj. Narava, 2013. 89 str., foto. 
Rozina Roman, V tri krasne. Vodnik po Zasavju. Zagorje ob Savi. 
Regionalni center za razvoj, 2013. 308 str., 
Senegačnik Jurij, Slovenija in njene pokrajine.1. izd. Ljubljana, Mo-
drijan, 2012. 471 str., foto. 
Slovenija 15 naj. Turistični vodnik. Ljubljana, Kartografija, 2013. 
240 str., fotogr. 
Slovenska pisateljska pot. Vodnik po domovih 106 pesnikov in pi-
sateljev. Radovljica, Didakta, 2013. 
Stritar Andrej, 111 izletov po slovenskih gorah. 9. dop. izd.. Ljubljana, 
Sidarta, 2013. 280 str., foto. 
Škamperle Igor, Mezgec Igor, Dotik pokrajine. Trst, ZTT=EST, 2013. 
96 str. foto. 
Šmarna gora in Rašica. Žepni vodnik. Ljubljana, Kartografija, 2013. 
Teissl Helmut, Julijske Alpe. Vodič. 2., razš. izd.. Celovec, Mohorjeva 
družba, 2013. 287 str., foto. 
Triglav. Žepni vodnik. Ljubljana, Kartografija, 2013. 
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Uživajmo podeželje. Portorož, Turistično združenje idr., 2013. 45 
str., foto. 
Vajngerl Renata, Po Goricah. Izletniški cilji v osrednjih Slovenskih 
goricah, občina Benedikt, občina Cerkvenjak, občina Lenart, občina 
Sveta Ana, občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah, občina Sveti 
Jurij v Slovenskih goricah. Lenart v Slovenskih goricah, Društvo za 
razvoj podeželja , 2012. 99 str. 
Vojsko. Najvišje ležeča vas na Primorskem. Martina Peljhan, Jože 
Čar, Anka Vončina. Idrija, Center za idrijsko dediščino, 2013. 
[19] str. 
 
Zborniki 
 Caving in Slovenia and Croatia. Jamarstvo v Sloveniji in na Hrvaškem. 
Darko Bakšić idr. 1. izd. Ljubljana, 
Jamarska zveza Slovenije, Jamarska reševalna služba, 2013. 60 str., 
ilustr. 
Četrto desetletje rodiških planinskih letnih šol (2003-2012) Antonija 
Holcman idr. Domžale, samozal., 2013. 54 str., ilustr. 
Črnovrška planota na prehodu iz dinarskega v alpski svet. Mojca 
Gorjup-Kavčič idr. Ljubljana, Založba ZRC, 2013. 20 str. 
International Conference on Alpine Meteorology, 32. Kranjska Gora 
2013. Ljubljana, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za 
okolje, 2013. 
3 Justin Jelena, Mogočne stene. Vrhunski uspehi slovenskih alpinistov 
v Himalaji. Kranj, Gorenjski muzej, 2013. 23 str., ilustr.
Južnič Stanislav, Kranjc Andrej, Bibliography of Balthazar Hacquet 
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BELEŽKA



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 3

1. člen
(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik ureja članstvo posameznikov (v nadaljevanju: članov) v 
planinski organizaciji, vrste članarine, obliko, vsebino in pomen  članske 
izkaznice, centralno evidenco članov, način določanja višine članarine 
in način delitve sredstev članarine med Planinsko zvezo Slovenije (v 
nadaljevanju: PZS) in društvi, ki so člani PZS (v nadaljevanju: PD).

Opredelitev fizičnih oseb v tem pravilniku je v moški obliki oz. nev-
tralna in se nanaša na pripadnike obeh spolov. Vsak izraz v ednini se 
lahko, kjer je to potrebno, uporabi tudi v množini in obratno.

2. člen
(članstvo)

Član dokazuje pripadnost planinski organizaciji s člansko izkaznico 
in plačano članarino za tekoče leto. 
Vsakoletno članstvo traja od dneva včlanitve do 31. 1. naslednje leto. 
Član poravna članarino praviloma do 31. 1. za tekoče leto. 
 

3. člen
(članska izkaznica)

Članska izkaznica je pravokotne oblike velikosti 85 mm x 54 mm 
z napisom »Planinska zveza Slovenije« in »Alpine Association of 
Slovenia« ter znakom PZS. 
Kot veljavne članske izkaznice predšolskih in osnovnošolskih otrok 
se uporabljajo tudi Cici dnevnik, Dnevnik 1 Mladi planinec/Mlada 
planinka in Dnevnik 2 Mladi planinec/Mlada planinka. 
Član naj ima v gorah člansko izkaznico vedno s seboj.
Članska izkaznica se uporablja skupaj z enim od veljavnih osebnih 
dokumentov, kadar je to potrebno. 

Članska izkaznica vsebuje: 
•	 naziv PD, 
•	 osebne podatke člana: ime in priimek, datum rojstva, spol,
•	 naslov stalnega bivališča (ulica, hišna številka, poštna številka, 

kraj in država),
•	 zaporedno številko izkaznice, 
•	 prostor za lepljenje članskih znamkic, 
•	 znak podpisnic sporazuma o priznavanju reciprocitete pri pre-

nočevanju v planinskih kočah podpisnic sporazuma,
•	 besedilo, natisnjeno v slovenskem in angleškem jeziku.

Podatki so na izkaznici zapisani v klasični in elektronski obliki. 

4. člen
(znamkica)

Znamkica, ki določa veljavnost izkaznice za tekoče leto, je pokončne 
pravokotne oblike, velikosti 18 x 15 mm. Na znamkici je v podlago 
odtisnjen grb PZS in črkovna oznaka vrste članarine, na spodnjem 
robu pa je natisnjeno leto veljavnosti. 

5. člen
(vrste članarine)

Član lahko izbira med različnimi vrstami članarine: 

•	 A+: član z največjim obsegom ugodnosti, 
•	 A: član z večjim obsegom ugodnosti, 
•	 B: polnoletna oseba, z osnovnim obsegom ugodnosti, 
•	 B1: oseba starejša od 65 let, z osnovnim obsegom ugodnosti, 
•	 S+Š: srednješolec ali oseba s statusom študenta, do vključno 26. 

leta starosti, z osnovnim obsegom ugodnosti,
•	 P+O: predšolski ali osnovnošolski otrok, z osnovnim obsegom 

ugodnosti,
•	 OPP: oseba s posebnimi potrebami (oseba, ki ji je delno ali v celoti 

odvzeta poslovna sposobnost), z omejenim obsegom ugodnosti; 

Ob včlanitvi prejme vsak član, ne glede na izbrano vrsto članarine, 
osnovne informacije o pravicah, obveznostih in članskih ugodnostih, 
informacije o PZS in PD ter datirano potrdilo o vplačilu. Novi član mora 
podpisati predpisano pristopno izjavo, s katero dovoljuje obdelavo oseb-
nih podatkov in sprejema pravice in obveznosti, ki izhajajo iz članstva. 
Če se v društvo včlani mladoletna oseba do dopolnjenega sedmega 
leta starosti ali oseba, ki nima poslovne sposobnosti, podpiše pri-
stopno izjavo njen zakoniti zastopnik. Za osebo od sedmega leta do 
dopolnjenega 15 leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njenim 
vstopom v društvo podati pisno soglasje.

Član poravna članarino pri PD, katerega član je.
PD lahko pooblasti PZS za včlanjevanja članov, vključno z možnostjo 
spletnega včlanjevanja in prodaje pri pogodbenih partnerjih. PZS 
omogoča včlanjevanje članov za društva, s katerimi je sklenila dogovor, 
višina članarine je enaka priporočeni višini. PZS prenese podatke v 
informacijski sistem Naveza in posreduje PD, ki ga je izbral posame-
znik originalno pristopno izjavo in odvede pripadajoči del članarine. 

6. člen
(centralna evidenca članstva)

Podatki člana se zbirajo v centralni evidenci članstva, ki se vodi v 
informacijskem sistemu NAVEZA (v nadaljevanju: Naveza) na PZS. 
Vsa PD so dolžna zbirati pristopne izjave svojih članov na predpisa-
nih obrazcih, voditi seznam članov z vrsto članarine ter jih ažurno 
posredovati PZS. To izvedejo z vnosom v Navezo. V kolikor podatkov 
zaradi neuporabe ne prenesejo v Navezo, morajo na PZS posredovati 
fotokopije pristopnih izjav in seznam članov z vrsto članarine na 
predpisani tabeli v elektronski obliki. 

Člansko zavarovanje je veljavno naslednji dan po vnosu podatkov 
o članu in letni članarini v Navezo. Primarno članarino za tekoče 
leto v Navezo zabeleži društvo. Vsak član posameznik lahko preveri 
veljavnost članstva preko spletne strani PZS ali se na predviden način 
po plačilu članarine sam vpiše v evidenco članstva. V izogib neve-
ljavnosti zavarovanja, vsak član posameznik sam preveri veljavnost 
zavarovanja na zgoraj navedeni način.

V zbirki osebnih podatkov se od članov zbirajo naslednji osebni podatki.
•	 ime in priimek (obvezno),
•	 spol (obvezno),
•	 datum rojstva (obvezno),
•	 naslov stalnega prebivališča (obvezno),
•	 telefonske številke in elektronski naslov,
•	 članstvo v drugem članu PZS,
•	 naročnina na Planinski vestnik in prejemanje obvestil,

Upravni odbor Planinske zveze Slovenije je na podlagi g) alineje 1. odstavka 32. člena Statuta PZS na 3. seji, dne 23. 10. 2014 sprejel spre-
menjen in dopolnjen

Pravilnik o članstvu posameznikov
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•	 vrsta članarine,
•	 funkcije v planinski organizaciji,
•	 evidenca strokovnih nazivov  in usposabljanj v okviru planinske 

organizacije,
•	 prejeta planinska priznanja.

7. člen
(družinski popust)

Do družinskega popusta so upravičene družine, ki plačajo članarino 
za vse družinske člane sočasno. Za družinske člane se štejejo, poleg 
staršev, še mladi do vključno 26. leta, ki niso zaposleni ali so brez la-
stnih dohodkov, ter osebe, ki jim je delno ali v celoti odvzeta poslovna 
sposobnost (OPP) in so člani družine. Za družino se šteje tudi mati 
samohranilka ali oče samohranilec z vsaj enim otrokom. Družinski 
popust se obračuna na podlagi vnosa družinske povazave v Navezo 
ali poslanega poimenskega seznama vseh družinskih članov. Višina 
popusta je 20 % za vsakega člana, razen za A+ in A, ki imajo popust 
enak nominalni višini popusta B članov. B1 člani niso upravičeni do 
družinskega popusta. 
Znižani prihodek iz družinskega popusta se deli v breme deleža 
sredstev PD in PZS.

Če PD  kateremu od svojih dolgoletnih članov odobri znižano čla-
narino zaradi slabega gmotnega ali zdravstvenega stanja,  to odobri 
v breme deleža svojih sredstev.

8. člen
(delitveno razmerje)

Članarina posameznika v planinski organizaciji je sestavljena iz dela 
za PD in dela PZS. UO PZS sprejme priporočeno višino skupne čla-
narine, pri tem je del članarine za PZS določen fiksno, višino dela 
članarine za PD pa lahko PD spremeni.
Delitev članarine B, B1 in S+Š se glede na priporočeno skupno višino 
članarine opravi v razmerju 45 % za PD in 55 % za PZS od celotne vredno-
sti priporočene članarine. PZS krije tudi strošek zavarovanja in strošek 
izdelave znamkice. Na podlagi meril, ki jih sprejme UO PZS, bodo PD 
lahko upravičeni do delitvenega razmerja razmerje 50 % za PD in 50 % 
za PZS. Delitveno razmerje določi z ugotovitvenim sklepom UO PZS. 
Pri A+ in A članarini je po kritju stroškov zavarovanja, izdelave 
znamkice in izdaje Planinskega kažipota, razmerje 50 % v korist PD 
in 50 % v korist PZS. 
Delitveno razmerje pri P+O in OPP članarini je 80 % v korist PD in 
20 % za PZS, po pokritju stroškov zavarovanja (samo pri P+O, ker 
OPP članarina ne vsebuje zavarovanja), znamkice in pavšala za dnev-
nike Cici planinec in Mladi planinec / Mlada planinka (ki, so na voljo 
članom skladno z določili programov).

9. člen
(pravice članov)

Člani imajo poleg pravic in obveznosti, ki so določene s Statutom PZS in 
temeljnim aktom PD, tudi ugodnosti, ki se delijo na stalne in občasne. 
Stalne ugodnosti, ki so sestavni del članarine in so odvisne tudi od 
vrste članarine, so naslednje:
•	 nezgodno zavarovanje, zavarovanje za kritje stroškov reševanja 

v gorah  in zdravstveno asistenco v tujini, zavarovanje za odgo-
vornost, skladno z objavljenimi pogoji.

•	 popust pri prenočevanju v planinskih kočah v Sloveniji in tujini (na 
podlagi bilaterarnih sporazumov ter sporazuma o reciprociteti),

•	 popust pri nabavi edicij v Planinski založbi PZS,
•	 popust pri naročnini na Planinski vestnik,
•	 popust pri obisku Slovenskega planinskega muzeja.

Občasne ugodnosti so predvsem ugodnosti za člane v obliki popustov 
pri različnih ponudnikih blaga in storitev, ki jih s sklepom potrdi 
predsedstvo PZS in ki morajo za člane veljati vsaj eno koledarsko leto. 

PD lahko vsako leto za člane določijo še dodatne ugodnosti iz svoje 
pristojnosti. 

10. člen
(obračun)

PD so dolžni poravnati svoje obveznosti v plačilnih rokih za plačilo 
članskih znamkic in obenem posredovati obračune članskih znamkic na 
posebnem obrazcu (Obračun članskih znamkic) ter podatke o članih.

Za znamkice, izdane članu PZS od 15. decembra preteklega leta do 
15. februarja tekočega leta, bo ta ob prejemu znamkic prejel tudi 
račun z obvezo njegove poravnave do 28.. februarja tekočega leta. Za 
vse kasneje prejete znamkice bodo člani PZS prejeli račun z obvezo 
njegove poravnave v roku 30 dni. Društva poravnajo račune v deležu 
znamkic, ki so jih že prodali svojim članom. Brez tekoče poravnanih 
obveznosti do PZS ni možno pridobiti novih oz. dodatnih znamkic. 

Končni obračun članskih znamkic mora biti izdelan in posredovan 
Strokovni službi PZS najkasneje do 15. novembra tekočega leta. 

11. člen
(Odbor za članstvo) 

Uresničevanje določil tega Pravilnika spremlja Odbor za članstvo, 
ki skrbi za promocijo in pravice članstva ter njihovo uveljavljanje. 
Vodja odbora je na podlagi podatkov, ki mu jih tekoče posreduje 
strokovna služba PZS, zadolžen za tekoče poročanje predsedstvu in 
UO PZS o stanju in opažanjih na svojem področju dela. 

12. člen
(navodilo o izvajanju pravilnika)

Generalni sekretar PZS vsako leto najkasneje do 15. 11. izda Navodilo 
za izvajanje Pravilnika članstvu posameznikov ter potrebne obrazce. 
Navodilo se objavi v Obvestilih PZS in na spletni strani PZS.
 

13. člen
(prehodne in končne določbe)

Stare članske izkaznice ostanejo veljavne v prehodnem obdobju do 
članarine za leto 2016 in jih lahko posamezniki uporabljajo enakoprav-
no novim izkaznicam iz 3. člena tega pravilnika. Društva izdajo članu 
staro izkaznico zgolj izjemoma v primerih, ko član izkaznico potrebuje 
nemudoma in začasno potrdilo o članstvu iz Naveze ne zadostuje.  

V kolikor obstoječi član izjave, s katero dovoljuje zbiranje in obde-
lavo osebnih podatkov, ni podpisal v preteklih letih, jo podpiše ob 
naslednjem vplačilu članarine.

Pravilnik stopi v veljavo dan po objavi  na spletnih straneh PZS, 
uporabljati se začne s članarino za leto 2015. Pravilnik, navodila, 
obrazce, sklep o višini članarine in druge pomembne dokumente s 
področja članarine, se objavi na spletni strani PZS.

Z začetkom veljave novega pravilnika, preneha veljati Pravilnik o 
članstvu posameznikov v PZS, ki ga je UO PZS sprejel 8. 11. 2012.

Planinska zveza Slovenije
Bojan Rotovnik, predsednik 
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Članarina PZS 2015
Na podlagi 32. člena Statuta Planinske zveze Slovenije in na osnovi predhodnih usklajevanj je upravni odbor Planinske zveze Slovenije na svoji 
3. seji, 23. 10. 2014, sprejel Pravilnik o članstvu posameznikov.
Na podlagi 12. člena pravilnika se izda

Navodilo za izvajanje Pravilnika o članstvu posameznikov
1. POVZETEK NOVOSTI

V letu 2015 se na področju članarine uvajajo naslednje novosti:
1. Izbrana zavarovalnica za naslednje obdobje je zavarovalnica Adriatic Slovenica d. d.. 
2. Z letom 2015 se uvede zavarovanje za reševanje v tujini s 24 urno asistenco ter dodatno zdravstveno asistenco v tujini  za vse vrste čla-

narine. Zavarovalno kritje za posameznega člana začne veljati ob 24:00 tistega dne, ko je o plačilu članarine obveščena zavarovalnica. 
Za vse člane, ki bodo vneseni v informacijski sistem Naveza se podatki prenesejo avtomatsko.  Storitev 24 urne asistence za organizacijo 
reševanja v tujini ter zdravstvene asistence za tujino se aktivira ob 24:00 istega dne, ko so bili podatki o članu posredovani zavarovalnici 
do 11:00, v nasprotnem se asistenca aktivira najkasneje ob 24:00 naslednjega dne. 

3. Za vse, ki bodo vneseni v informacijski sistem Naveza se podatki prenesejo avtomatsko z upoštevanjem prej navedenih rokov za akti-
viranje zavarovanj.  

4. Članom se omogoči, da lahko sami preverijo ali imajo že sklenjeno zavarovanje. Sami bodo lahko aktivirali zavarovanje, če jih društvo 
še ne bo vneslo v informacijski sistem Naveza. Na vsaki znamkici za članarino bo koda za aktivacijo zavarovanja. 

5. Povišajo se zavarovalne vsote za stroške reševanj v tujini.
6. Člani OPP se bodo lahko zavarovali v skladu z zakonskimi možnostmi.
7. Vsak član bo dobil skupaj z znamkico še kartonček na katerem bodo kratka navodila za aktivacijo zavarovanja in navodila za aktiva-

cijo 24 urne asistence. Kartonček je potrebno imeti pri sebi pri obisku tujih gora skupaj s člansko izkaznico, saj vsebuje navodila kako 
sprožiti reševanje z asistenco.

8. Za leto 2015 se članarine povišajo.
9. Planinski vestnik ni več vključen v A+ in A članarino.

INFORMACIJSKI SISTEM NAVEZA
Informacijski sistem Naveza uporabljamo že tri leta. V tem času smo ga že dobro nadgradili in napolnili s podatki. Priporočamo vsem 
društvom, da svoje člane ažurno vnašajo v informacijski sistem Naveza, saj si s tem zelo poenostavijo sporočanje podatkov o svojih članih 
zavarovalnici ter na pregleden način vodijo evidenco svojih članov. Vsi prenosi podatkov o članih bomo iz informacijskega sistema potekali 
avtomatsko. Poleg omenjenega omogoča Naveza poenostavljeno poročanje za obračune, zato pozivamo vsa društva, da ga uporabljajo in 
ažurno vnašajo podatke v informacijski sistem Naveza. 

 Informacijski sistem Naveza se nahaja na: http://naveza.pzs.si .
Pomoč uporabnikom in pridobitev dostopa:
Matjaž Šerkezi, 041 663 446 | Damjan Omerzu, 031 868 590
portal@pzs.si 

INFORMACIJE NA SPLETU
Vse informacije o članarini so na voljo na spletni strani www.pzs.si pod rubriko Članstvo. Vprašanja lahko zastavite na elektronskem 
naslovu clanarina@pzs.si. 

VRSTE ČLANARINE
Vrste članstva Višina članarine
A+ član z največjim obsegom ugodnosti 65,00 €
A+/z družinskim popustom 60,00 €

A član z večjim obsegom ugodnosti 55,00 € 
A/z družinskim popustom 50,00 €
B polnoletna oseba, z osnovnim obsegom ugodnosti 25,00 €
B/z družinskim popustom 20,00 €
B1 oseba starejša od 65 let, z osnovnim obsegom ugodnosti 18,50 €
B tujina je vrsta članarine samo za člane zamejskih planinskih društev* 11,00 €
S+Š srednješolec ali oseba s statusom študenta, do vključno 26. leta starosti, z osnovnim obsegom ugodnosti 16,00 €
S+Š/z družinskim popustom 12,80 €
P+O predšolski ali osnovnošolski otrok, z osnovnim obsegom ugodnosti 7,00 €
P+O/z družinskim popustom 5,60 €
OPP oseba s posebnimi potrebami (oseba, ki ji je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost), z omejenim obsegom ugodnosti 7,00 €
OPP/z družinskim popustom 5,60 €

*B tujina je vrsta članarine samo za člane zamejskih planinskih društev, ugodnosti so enake kot pri članarini B. Tujcem se proda običajna 
članarine odvisno od ugodnosti, ki jo želijo. 
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2. IZDAJA ZNAMKIC ZA LETO 2015 

Sistem izdaje znamkic ostaja enak kot pretekla leta.
Strokovna služba PZS bo začela izdajati znamkice za članarino za leto 2015 po 15. decembru 2014. Društva lahko znamkice za naslednje 
leto naročijo na priloženem obrazcu, oddajo naročilo v informacijskem sistemu Naveza ali osebno prevzamejo (naročilnica je priložena – 
PRILOGA 1) v Strokovni službi PZS (v računovodstvu) pri Katarini Maček, kjer dobijo tudi druge potrebne informacije (telefon: 01/ 43 
45 688, e-pošta: katarina.macek@pzs.si).

Pred prevzemom znamkic za leto 2015 morajo imeti društva poravnane vse obveznosti do PZS iz naslova članarine za leto 2014 – 
poravnana vsa plačila in posredovane končne obračune. 

Znamkice kategorije OPP se izdajajo samo na osnovi predloženega seznama (PRILOGA 2) glede na posebno naročilo planinskega dru-
štva. To velja za tista društva, ki delajo z osebami s posebnimi potrebami. Člani OPP z delno odvzeto poslovno sposobnostjo so lahko v 
letu 2015 zavarovani v skladu z zakonskimi možnostmi, glede na stopnjo poslovne  sposobnosti. Vsi člani OPP z delno odvzeto poslovno 
sposobnostjo, ki želijo biti zavarovani za opravljanje planinske dejavnosti morajo na PZS poslati sodno odločbo o delnem odvzemu po-
slovne sposobnosti, na podlagi katere jim bo zavarovalnica poslala potrditev obsega zavarovanja. Strošek teh zavarovanj prevzame PZS. 

3. OBRAČUN ZNAMKIC

Za znamkice, izdane društvu do 14. februarja 2015, bodo društva poleg znamkic prejela tudi račun, ki ga v deležu že prodanih članarin, 
poravnajo do 28. februarja 2015. Za vse kasneje prejete znamkice bodo društva prejela račun s plačilnim rokom 30 dni. Brez tekoče po-
ravnanih obveznosti do PZS ni mogoče pridobiti novih oz. dodatnih znamkic.

Prvi delni obračun je potrebno v informacijskem sistemu Naveza ali na posebnem obrazcu (Obračun članskih znamkic – PRILOGA 3) 
oddati do 28. februarja 2015, drugi delni obračun do 31. maja 2015, tretji delni obračun do 31. avgusta 2015 in končni obračun do 15. 
novembra 2015. Do navedenih rokov morajo društva poravnati tudi obveznosti iz naslova članarine do PZS.

Društva prosimo, da se držijo rokov za obračun in plačilo, saj nam drugače onemogočajo izvajanje redne dejavnosti v okviru PZS, ki so je 
deležni tudi njihovi člani, in izpolnjevanje pogodbenih obvez, ki jih ima PZS do zavarovalnice in drugih.

DELITVENO RAZMERJE

Članarina posameznika v planinski organizaciji je sestavljena iz dela za društvo in dela PZS. UO PZS sprejme priporočeno višino skupne 
članarine, pri tem je del članarine za PZS določen fiksno, višino svojega dela članarine lahko društvo spremeni. Vse članarine, ki se prodajo 
preko PZS, se prodajo po priporočljivih cenah. 
Delitev članarine B, B1 in S+Š se glede na priporočeno skupno višino članarine opravi v razmerju 45 % za društvo in 55 % za PZS od celotne 
vrednosti priporočene članarine. PZS krije tudi strošek zavarovanja in ostale stroške vezane na članarino. 
Pri A+ in A članarini je po kritju stroškov zavarovanja in ostalih stroškov vezanih na članarino, razmerje 50 % v korist društva in 50 % v korist PZS. 
Delitveno razmerje pri P+O in OPP članarini je 80 % v korist društva in 20 % za PZS, po pokritju stroškov zavarovanja, znamkice in pavšala 
za dnevnike Cici planinec in Mladi planinec / Mlada planinka, ki so na voljo članom skladno z določili programov.
Delitveno razmerje je podrobneje prikazano v PRILOGI 4.

DRUŽINSKI POPUST

Do družinskega popusta so upravičene družine, ki plačajo članarino za vse družinske člane sočasno. Za družinske člane se štejejo, poleg 
staršev, še mladi do vključno 26. leta, ki niso zaposleni ali so brez lastnih dohodkov, ter osebe, ki jim je delno ali v celoti odvzeta poslovna 
sposobnost (OPP) in so člani družine. Za družino se šteje tudi mati samohranilka ali oče samohranilec z vsaj enim otrokom. Razen eno-
starševskih družin, je do družinskega popusta upravičena družina, ko se včlanita oba starša in otroci!
Družinski popust se obračuna na podlagi vnosa družinske povezave v informacijski sistem Naveza ali označitve članov iste družine v 
poimenskem seznamu članov (tabela – PRILOGA 2). Višina popusta je 20 % za vsakega člana, razen za A+ in A, ki imajo popust enak 
nominalni višini popusta B članov (5 €). B1 člani niso upravičeni do družinskega popusta. 
Znižani prihodek iz družinskega popusta se deli v breme deleža sredstev društva in PZS. Popust se obračuna naknadno ob končnem obračunu. 

Znižana članarina
Kadar društvo kateremu od svojih dolgoletnih članov odobri znižano članarino zaradi slabega gmotnega ali zdravstvenega stanja, lahko 
to odobri v breme deleža svojih sredstev.
 
PLANINSKI VESTNIK

Z letom 2015 Planinski vestnik ni več vključen v članarino A in A+. Skupaj z naročilom članskih znamkic boste na društvo prejeli tudi 
določeno število naročilnic na Planinski vestnik z že plačano poštnino. Prosimo vsa društva, da svojim članom ponudijo tudi naročnino na 
Planinski vestnik. Potrebno je samo izpolniti naročilnico in jo dati v poštni nabiralnik. Nove naročnike na Planinski vestnik lahko vnesete 
tudi direktno v informacijski sistem Naveza. Ker smo sedaj imeli veliko težav s temi vnosi, bodo vsi člani, ki bodo imeli v Navezi s strani dru-
štvenega administratorja označeno naročnino na Planinski vestnik dobili predračun. Po plačilo predračuna pa bodo začeli prejemati revijo.
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Za tiste posameznike, ki ste bili do sedaj A člani PZS pretežno zaradi ugodnejše naročnine na Planinski vestnik, pa smo s članskim popustom 
v višini 25 % pri naročnini zagotovili, da bo v prihodnje kombinacija B članarine in naročnine na PV s članskim popustom vrednostno 
celo malenkost nižja, kot dosedanja A članarine (25€ + 29,25€ = 54,25€, višina A članarine pa je 55€) . 

4. OBVEZNI POIMENSKI SEZNAMI ČLANOV

SEZNAM ČLANOV

V letu 2015 je potrebno posredovanje obveznih osebnih podatkov in pristopnih izjav VSEH članov. To je možno na več načinov:
1. VNOS V INFORMACIJSKI SISTEM NAVEZA ali
2. POŠILJANJE SEZNAMA ČLANOV V EXCELOVI TABELI (PRILOGA 2) SAMO V ELEKTRONSKI OBLIKI

ZAVAROVALNO JAMSTVO

Zavarovalno kritje za posameznega člana začne veljati ob 24:00 tistega dne, ko je o plačilu članarine obveščena zavarovalnica. Za vse 
člane, ki bodo vneseni v informacijski sistem Naveza se podatki prenesejo avtomatsko.  Storitev 24 urne asistence za organizacijo 
reševanja v tujini ter zdravstvene asistence za tujino se aktivira ob 24:00 istega dne, ko so bili podatki o članu posredovani zavaroval-
nici do 11:00, v nasprotnem se asistenca aktivira najkasneje ob 24:00 naslednjega dne. 

Priporočamo, da podatke o članih vnesete v informacijski sistem Naveza ali pošljete po elektronski pošti še isti dan, ko je bila vplačana 
članarina. Vsi seznami, ki jih boste poslali po elektronski pošti na e-naslov clanarina@pzs.si bodo najpozneje v treh delovnih dneh vneseni 
v informacijski sistem Naveza. Prosimo, da to upoštevate pri pošiljanju podatkov in o tem obvestite tudi vaše člane. 

Vsi člani, ki imajo v informacijskem sistemu Naveza zabeležen tudi e-naslov oz. GSM številko, bodo prejeli obvestilo, ko bodo njihovi 
podatki posredovani zavarovalnici. Na ta način lahko vsak član preveri, kdaj so bili podatki posredovani do zavarovalnice. Priporočamo, 
da zberete čim več e-naslovov oz. GSM številk članov, zaradi enostavnejšega obveščanja. 

V letu 2015 bomo nadaljevali z izdajanjem novih članskih izkaznic vsem novim članom. Članarino normalno poravnajo v svojem društvu, 
enako kot do sedaj. Nove izkaznice bodo prejeli naknadno po pošti na stalni naslov in sicer predvidoma v roku 7 dni po vnosu podatkov v 
Navezo. Stroške izdaje novih  izkaznic krije PZS. Člani A+, A, B, B1 in S+Š, ki so izkaznice dobili leta 2013 ali 2014 uporabljajo te izkaznice 
še naprej.

Zaradi olajšanega prehoda na nove izkaznice, lahko člani izjemoma tudi v letu 2015 še uporabljajo stare izkaznice.

Društvo mora skladno z računovodskimi pravili vsakemu, ki plača članarino, izdati potrdilo o plačilu, kjer mora biti poleg osnovnih po-
datkov o društvu, znesku in članu naveden tudi datum plačila. Potrdilo mora biti izdano v dveh izvodih, od katerih enega prejme član drugi 
pa je za arhiv PD. V nekaterih primerih je možno, da bo moral član za uveljavljanje zavarovanja priložiti tudi kopijo potrdila o plačilu. Za 
člane, ki so ažurno vneseni v informacijski sistem Naveza je možno potrdilo izdati  tudi v Navezi. 

AKTIVACIJA ZAVAROVANJA

Vsak član PZS, ki bo plačal članarino za tekoče leto bo lahko na spletni strani PZS preveril ali že ima urejeno članstvo, s tem pa tudi za-
varovanje. V primeru, da je plačal članarino za tekoče leto ne bo pa zaveden v informacijskem sistemu Naveza, si bo lahko sam aktiviral 
zavarovanje z kodo, ki bo na članski znamkici. Podrobna navodila vam bomo poslali do 15. 12. 2014, ko bomo sistem testirali. 

PRISTOPNA IZJAVA

Pristopna izjava vsebuje zahtevane zakonske elemente, ki dajejo pravno podlago za vodenje evidence članstva. Vsak član, ki pristopne izjave 
ni izpolnil že v preteklih letih, jo izpolni v letu 2015. Članom, ki so pristopno izjavo podpisali v preteklih letih ni potrebno podpisovati 
novih pristopnih izjav. Obrazec pristopne izjave za posamezno društvo je na voljo v informacijskem sistemu Naveza ali na e-naslovu 
portal@pzs.si.  

Društva kvalitetno digitalno preslikano (300 Dpi, sivinsko) pristopno izjavo naložite v informacijski sistem Naveza. Če ne morete zagotoviti 
digitalne preslikave, lahko pošljete kopije pristopnih izjav na naslov PZS, ki bo pristopne izjave digitalno preslikala in naložila v informa-
cijski sistem Naveza, kjer jih bodo društva lahko sama pripela k posameznim članom. Če bo društvo poslalo originalne izjave, jih bomo 
po digitalni preslikavi vrnili s priporočeno pošto.
Originalne pristopne izjave hrani matično društvo. PZS v centralni evidenci članstva hrani digitalno preslikavo pristopne izjave. V letu 
2015 je potrebno imeti zbrane pristopne izjave vseh članov.

5. MOŽNOST VČLANJEVANJA ČLANOV PREK PZS

Planinska zveza Slovenije omogoča planinskim društvom posredovanje pri včlanjevanju in plačevanju članarine za posameznike. Plačilo 
članarine poteka osebno v pisarni PZS (v času uradnih ur), na dogodkih, kjer je PZS prisotna s stojnico (sejmi, srečanja, prireditve …), preko 
poslovnih partnerjev (Petrol) in na spletni strani www.pzs.si. Višina članarine je enaka priporočenim zneskom, ki jih je določil UO PZS.
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PZS je zgolj posrednik za planinska društva in ne včlanjuje posameznikov neposredno v PZS. Posameznik, ki se bo odločil za to možnost, 
bo moral OBVEZNO navesti ime društva, v katerega se včlanjuje. PZS bo pristopno izjavo in plačano članarino posredovala izbranemu 
društvu. Društva ohranijo tudi svoj način pobiranja in plačevanja članarine.
Obračuni članarine se bodo izvajali skladno z dosedanjimi načini obračunov članarine. V letu 2015 bo neposredne materialne stroške 
posredovanja (tehnična podpora, posredovanje podatkov, nakazilo finančnega deleža, promocijske aktivnosti …) pri včlanjevanju prek 
PZS krila PZS. Stroške pošiljanja članskih izkaznic in znamkic ter stroške transakcije pri spletnem plačilu krije član.
Možnost včlanjevanja posameznikov v društva preko PZS bo na voljo samo za tista društva, ki so ali bodo za to pooblastila PZS. Zahtevek, 
da vam pošljemo dogovor o posredovanju pri včlanjevanju članov v društva pošljite na naslov clanarina@pzs.si.  

6. ZAVAROVANJE ČLANOV PZS 

Člansko zavarovanje je sklenjeno pri zavarovalnici Adriatic Slovenica d. d.. Z njo je sklenjena pogodba za nezgodno zavarovanje članov, 
zavarovanje stroškov reševanja v tujini z 24 urno asistenco in zdravstveno asistenco za tujino ter zavarovanje zasebne odgovornosti članov 
PZS. V zavarovanje je vključeno tudi zavarovanje odgovornosti Planinske zveze Slovenije in strokovnih kadrov PZS. 
Možno je tudi skleniti ugodno zavarovanje odgovornosti društev in njihovih članov za škodo, ki jo povzročijo pri izvajanju dejavnosti v 
okviru društva. Pogodbo bo vsako društvo sklenilo posamično. 
Ker smo za leto 2015 izbrali novo zavarovalnico, so novi tudi vsi obrazci in splošni pogoji. Vsi obrazci in splošni pogoji so priloga teh na-
vodil, so pa objavljeni tudi na spletni strani PZS.

VRSTE ČLANSTVA:
A+: član z največjim obsegom ugodnosti, 
A: član z večjim obsegom ugodnosti, 
B: polnoletna oseba, z osnovnim obsegom ugodnosti, 
B1: oseba starejša od 65 let, z osnovnim obsegom ugodnosti, 
S+Š: srednješolec ali oseba s statusom študenta, do vključno 26. leta starosti, z osnovnim obsegom ugodnosti,
P+O: predšolski ali osnovnošolski otrok, z osnovnim obsegom ugodnosti,
OPP: oseba s posebnimi potrebami (oseba, ki ji je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost), z omejenim obsegom ugodnosti; 

Člani OPP brez poslovne sposobnosti, zaradi zakonskih omejitev nimajo vključenega zavarovanja. Člani OPP z delno odvzeto poslovno 
sposobnostjo so lahko v letu 2015 zavarovani v skladu z zakonskimi možnostmi, glede na stopnjo poslovne sposobnosti. Vsi člani OPP z 
delno odvzeto poslovno sposobnostjo, ki želijo biti zavarovani za opravljanje planinske dejavnosti morajo na PZS poslati sodno odločbo 
o delnem odvzemu poslovne sposobnosti, na podlagi katere jim bo zavarovalnica poslala potrditev obsega zavarovanja. Strošek teh zava-
rovalnih premij prevzame PZS.

6.1 Osnovno zavarovalno jamstvo velja za opravljanje spodaj naštetih planinskih dejavnosti: 
•	 pohodništvo do 6.500 metrov nadmorske višine;
•	 treking do 6.500 metrov nadmorske višine;
•	 gorništvo do 6.500 metrov nadmorske višine (vključuje lažje plezanje do IV. stopnje po UIAA težavnostni lestvici);
•	 alpinizem in športno plezanje (tudi ledno) do 5.000 metrov nadmorske višine v naravi ali na za to ustrezno urejenih plezališčih in 

umetnih stenah;
•	 turno kolesarjenje: turno kolesarstvo je posebna zvrst gorskega kolesarstva, ki nima tekmovalnih ciljev in se izvaja v naravi;
•	 turno smučanje, ko se turno smuči uporabljajo zgolj kot pripomoček za hojo oziroma spust po snegu pri izvajanju planinske dejavnosti 

(pripomoček za doseganje cilja);
•	 krpljanje, kadar so krplje pripomoček za hojo po snegu pri izvajanju planinske dejavnosti;
•	 prostovoljno vodništvo;
•	 Prireditve in akcije v organizaciji PZS ter planinskih društev. Kritje obsega le čas izvajanja prireditve ali akcije;
•	 Dejavnost planinskih krožkov v šolah, tudi v zaprtih prostorih.

Zavarovalno kritje ne velja za: 
•	 alpinizem in športno plezanje brez dodatnega varovanja – solo plezanje nad IV. stopnjo po UIAA lestvici (plezanje posameznika brez 

varovanja), 
•	 urbano plezanje (po urbanih objektih, plezanje po drevesih, itd.),
•	 člane alpinističnih odprav, vendar se lahko ponudba za posamezno alpinistično odpravo pripravi naknadno,
•	 tekmovanja, razen kadar  je to posebej dogovorjeno in zavarovano pod posebnimi pogoji,
•	 izključena je obveznost zavarovalnice za nezgode, ki nastanejo pri tekmovalnem turnem smučanju in Heliskiing-u,
•	 v turno kolesarstvo ne sodijo zvrsti gorskega kolesarjenja kot so: spust, downhill, freeride ter druge adrenalinske dejavnosti s kolesi.

Definicija alpinistične odprave:
Alpinistična odprava je odprava enega ali več članov, ki je organizirana v območju, ki se nahaja izven evropskih in turških gorstev, katere 
namen je, da prepleza novo smer ali ponovi že preplezano smer v steni, ostenju oziroma opravi daljše grebensko prečenje.

Splošni pogoji:
Vse dejavnosti je treba izvajati razmeram in znanju udeležencev primerno. Upoštevati je treba tudi priporočila stroke, trenutne razmere 
in splošna opozorila.
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Ob nezgodi lahko zavarovalnica od PZS zahteva poročilo o nezgodi, iz katerega mora biti razviden opis dogodka in vsi podatki, potrebni 
za ugotavljanje zavarovalnega jamstva. S strani organov PZS ima zavarovalnica pravico zahtevati tudi preostala dokazila, potrebna za 
ugotavljanje zavarovalnega jamstva.

6.2 Nezgodno zavarovanje članov
Zavarovalne vsote (EUR)

Zavarovalno kritje Člani A+ Člani A Člani B, B1, S + Š Člani P + O

Nezgodna smrt (EUR) 25.000 15.000 5.500 *

Invalidnost (EUR) 75.000 50.000 8.500 8.500

Območje kritja svet svet svet svet

* Zakonodaja ne dopušča zavarovanje otrok do 15  leta za nezgodno smrt, imajo pa zavarovano kritje pogrebnih stroškov do višine 1.500,00 EUR.

 6.3 Stroški reševanja v gorah
Poleg stroškov reševanja, ki nastanejo zaradi nezgode ali življenjske nevarnosti zavarovanca, zavarovanje stroškov reševanja zajema tudi:
•	 stroške reševanja nepoškodovanega soplezalca v navezi s poškodovanim, če pride do nesreče na gorskem terenu, od koder nepoško-

dovani plezalec sam ne bi mogel varno nadaljevati poti; 
•	 krije tudi stroške reševanja v primeru poškodbe tehnične opreme, če le ta ne omogoča varnega nadaljevanja ture, ali alpinističnega vzpona;
•	 stroške reševanja v primeru omaganja, izčrpanosti in siceršnjo stisko na gori, ki bi lahko ogrozila življenje člana;
•	 stroške reševanja v primeru, ko se je član zaplezal, ali izgubil in ne more varno nadaljevati s turo;
•	 vključena je tudi 24 urna asistenca pri  organizaciji reševanja v tujini; 
•	 vključena je tudi 24 urna zdravstvena asistenca za tujino.

Kritje je podano za stroške reševanja do nadmorske višine 6.500 metrov, pri alpinizmu in športnem plezanju pa do višine 5.000 metrov.

Kritje vključuje 24-urno asistenco pri reševanju v tujini z 24 urno zdravstveno asistenco v tujini. Kritje zdravstvene asistence je po-
dano v primerih reševanja v tujih gorah pri opravljanju planinske dejavnosti navedenih pod točko 6.1. V primeru poškodbe v tujini 
se pokliče reševalce na številko 112 oz. lokalno gorsko reševalno službo in asistenčni center zavarovalnice na številko +386 1 519 20 
20, ki bo prevzel nadaljnjo koordinacijo reševanja.  Natančnejša in razdelana navodila bodo pod točko 7. 

Prav tako zavarovalno jamstvo ne velja za alpinistične odprave, ki se lahko zavarujejo individualno. 

Zavarovalne vsote (EUR)

Zavarovalno kritje Člani A+ Člani A Člani B, B1, S + Š Člani P + O

Stroški reševanja 25.000,00 15.000,00 3.000,00 3.000,00

Zdravstvena asistenca za tujino 10.000,00 10.000,00 3.000,00 3.000,00

Območje kritja Celi svet, razen Slo-
venija

Evropa in Turčija, 
razen Slovenija

Evropa in Turčija, 
razen Slovenija

Evropa in Turčija, 
razen Slovenija

Zavarovanje stroškov reševanja in zdravstvene asistence za člane A+ velja za ves svet. Zavarovanje stroškov reševanja in zdravstvene asistence 
za člane A, B, B1, S+Š in P+O velja v tujih gorah Evrope in Turčije. V okviru zdravstvene asistence za tujino se krijejo tudi stroški vračila 
poškodovanega v Slovenijo, v okviru zavarovalne vsote za posamezno kategorijo članstva. Zavarovanje ne velja za domače gore (Slovenija), 
ker je pri nas reševanje krito iz blagajne javnega zdravstva, razen v primerih hude malomarnosti, kar pa izključuje vsako zavarovanje, tudi 
zavarovanje za člane PZS.

6.4 Zavarovanje zasebne odgovornosti članov
Zavarovalne vsote (EUR)

Zavarovalno kritje Člani A+ Člani A Člani, B, B1, S + Š, P + O

Zavarovanje odgovornosti (enotna zavarovalna vsota) 150.000,00 120.000,00 50.000,00

Območje kritja svet Evropa in Turčija Evropa in Turčija

Enotno zavarovalna vsota pomeni, da je do limita zavarovalne vsote krita odgovornost za poškodovanje oseb in/ali poškodovanje stvari.  

Opombe
Za člane PZS, ki bodo poravnali članarino do 31. januarja, velja neprekinjeno zavarovalno jamstvo. Če člani poravnajo članarino po 1. 
februarju, začne zavarovanje teči ob polnoči naslednjega dne od dneva poravnane članarine.

6.5 Začetek zavarovalnega kritja

Zavarovalno kritje za posameznega člana začne veljati ob 24:00 tistega dne, ko je o plačilu članarine obveščena zavarovalnica. Za vse, ki bodo 
vneseni v informacijski sistem Naveza se podatki prenesejo avtomatsko.  Storitev 24 urne asistence za organizacijo reševanja v tujini ter 
zdravstvene asistence za tujino se aktivira ob 24:00 istega dne, ko so bili podatki o članu posredovani zavarovalnici do 11:00, v nasprotnem 
se asistenca aktivira najkasneje ob 24:00 naslednjega dne. 
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Za društva, ki bodo sproti vnašala vse člane v centralno evidenco članstva preko informacijskega sistema Naveza, se bodo seznami VSEH ČLA-
NOV  prenašali na zavarovalnico avtomatsko vsak dan ob 23. uri. Seznam članov, ki bo pravilno in popolno izpolnjen na priloženem obrazcu 
(PRILOGA 3), poslan na e-naslov: clanarina@pzs.si, bo s strani PZS vnesen v informacijski sistem Naveza najpozneje v treh delovnih dneh. 

Opozorilo: zavarovanje v okviru članstva PZS zajema stroške za bolnišnično zdravljenje in vrnitev poškodovanega v domovino v okviru 
zdravstvene asistence, ki pa velja samo v primeru reševanja ponesrečenca. Morebitni drugi zdravstveni zapleti, ki vas doletijo v tujini 
in niso povezani z reševanjem v gorah, niso vključeni v člansko zavarovanje. Zato se pred odhodom v tujino pozanimajte glede sistema 
kritja v državi kamor ste namenjeni. V državah članicah EU in EGP, Švici, Hrvaški, Makedoniji, Bosni in Hercegovini, Srbiji, Črni gori ter 
Avstraliji, lahko uveljavljate pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, v drugih državah lahko dobite stroške zdravljenja naknadno 
povrnjene pri Zavodu za zdravstveno varstvo Slovenije. Evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja oz. s konvencijskim potrdilom naročite 
vsaj 4 dni pred odhodom. Več o naročilu in pravicah v posamezni državi si lahko preberete na spletni strani ZZZS. Priporočljivo je skleniti 
dodatno turistično zavarovanje z asistenco v tujini. Zavarovalnica Adriatic Slovenica d.d. vam kot članom PZS ponuja ugodno sklenitev 
celoletne Coris asistence, ki nudi celovito kritje v tujini in je opisano pod točko 6.11 teh navodil.

6.6 ZAVAROVANJE STROKOVNIH KADROV PZS 
Strokovni kadri PZS so zavarovani za primer strokovnih napak, ki jih storijo pri opravljanju dejavnosti in posledica katerih je osebna in/
ali premoženjska škoda.

Zavarovanje odgovornosti strokovnih kadrov PZS

Zavarovalna vsota 100.000,00 €

Območje kritja svet

Zavarovalna vsota znaša 100.000,00 € po škodnem dogodku za posameznika in 1.000.000 € v agregatu, kar pomeni vsi zahtevki v enem 
letu za vse zavarovance.

Vsi registrirani strokovni kadri PZS bodo vključeni v zavarovanje samo v primeru potrjene licence za tekoče leto. Kandidati, ki pridobijo 
licenco med tekočim letom, so prav tako vključeni v kritje. 

6.7 ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI PLANINSKIH DRUŠTEV 
Planinske zveza Slovenije priporoča vsem društvom, da individualno sklenejo zavarovanje odgovornosti društev in članov društev za 
osebno ali/in premoženjsko škodo, ki jo povzročijo pri izvajanju dejavnosti v okviru društva.
Premije v tabeli veljajo za društva do 100 ali do 200 člani. Za društva z več kot 200 člani se obračuna dodatna premija skladno z zadnjim 
stolpcem v tej tabeli.

Zavarovanje odgovornosti 
planinskih društev

Enotna zavarovalna vsota 
(EUR)

Letna premija z davkom 
(EUR) – društva do 100 čla-
nov

Letna premija z davkom 
(EUR) – društva do 200 čla-
nov

Letna premija z davkom 
(EUR) – vsakih nadaljnjih 100 
članov

Varianta 1 50.000,00 60,00 105,00 25,00

Varianta 2 150.000,00 90,00 160,00 35,00

Društvo sklene zavarovanje individualno tako, da pošlje osnovne podatke o društvu (polni naziv, naslov, pošto in davčno številko) in število 
članov v letu 2014 na e-naslov office@si.greco.eu ali s klasično pošto na naslov GrECo JLT, d. o. o., Vurnikova 2, 1000 Ljubljana. Zavarovalni 
posrednik bo v 5 dneh poslal osnutek pogodbe. Zavarovalno kritje bo podano na dan, ko zavarovalni posrednik GrECo JLT, d. o. o., prejme 
potrjen izvod pogodbe. Zavarovalnica bo nato izstavila polico in račun, ki se mora poravnati v predpisanem plačilnem roku. Zavarovanje 
lahko sklenejo tudi direktno v poslovalnicah Adriatic Slovenica d. d..

6.8 DODATNO NEZGODNO ZAVAROVANJE ZA UDELEŽENCE USPOSABLJANJ IN AKCIJ MARKACISTOV, ki jih organizira 
PZS ali planinska društva, ter udeležence drugih dogodkov v organizaciji PZS ali planinskih društev (izleti, pohodi, ture, tabori, 
srečanja, rekreativna tekmovanja, ekskurzije itd.)

Organizatorji usposabljanj, akcij in dogodkov (v okviru PZS ali planinskih društev) lahko sklenejo dodatno nezgodno zavarovanje udeležencev. 
Katera varianta bo izbrana, je odvisno od ocenjenega tveganja na posamezni akciji. Pod temi pogoji se lahko zavarujejo tudi nečlani PZS. 

Nezgodno zavarovanje ude-
ležencev

Zavarovalna vsota za nez-
godno smrt (EUR)

Zavarovalna vsota za invalid-
nost (EUR)

Ponujena letna premija z 
davkom na udeleženca (EUR)

Ponujena dnevna premija z 
davkom na osebo (EUR)

Varianta 1 7.500,00 15.000,00 1,71 0,34

Varianta 2 15.000,00 30.000,00 3,08 0,69

Varianta 3 15.000,00 50.000,00 4,45 0,99

Varianta 4 25.000,00 75.000,00 6,85 1,52

Opcija: dnevna odškodnina za zgoraj navedene osebe (udeležence), kot dodatno kritje k dodatnemu nezgodnemu zavarovanju.
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 Nezgodno zavarovanje udeležencev Dnevna odškodnina (EUR) Dnevna premija z davkom na udele-
ženca  (EUR)

Letna premija z davkom na udeležen-
ca (EUR)

Varianta 1 15,00 7,03 70,29

6.9 DODATNO NEZGODNO ZAVAROVANJE ZA UDELEŽENCE TEKMOVANJ, KI JIH ORGANIZIRA PZS ali planinska društva, 
npr. športno plezanje, ledno plezanje, tekmovalno turno smučanje, tekme v planinski orientaciji 

Organizatorji tekmovanj (v okviru PZS ali planinskih društev) lahko sklenejo dodatno nezgodno zavarovanje tekmovalcev. Katera varianta 
bo izbrana, je odvisno od ocenjenega tveganja na posameznem tekmovanju. Pod enakimi pogoji se lahko zavarujejo tudi ne člani PZS.

Nezgodno zavarovanje tek-
movalcev

Zavarovalna vsota za nez-
godno smrt (EUR)

Zavarovalna vsota za invalid-
nost (EUR)

Ponujena letna premija z 
davkom na udeleženca (EUR)

Ponujena dnevna premija z 
davkom na udeleženca (EUR)

Varianta 1 5.000,00 10.000,00 2,28 0,46

Varianta 2 15.000,00 30.000,00 6,17 1,37

Varianta 3 15.000,00 50.000,00 8,91 1,98

Varianta 4 25.000,00 75.000,00 13,71 3,05

V času trajanje zavarovalne pogodbe lahko zavarovanja pod točko 6.8 in 6.9 sklenejo tudi planinska društva. Postopek sklenitve je podoben 
kot pri sklenitvi odgovornosti za planinska društva. Društvo sklene zavarovanje individualno tako, da pošlje osnovne podatke o prireditvi 
(naziv in vrsta prireditve, trajanje in število udeležencev) in poimenski seznam udeležencev na e-naslov zavarovanje@pzs.si ali s klasično 
pošto na naslov GrECo JLT, d. o. o., Vurnikova 2, 1000 Ljubljana (klasična pošta mora do zavarovalnega posrednika priti vsaj dva dni pred 
samo prireditvijo). Zavarovalnica bo nato izstavila polico in račun, ki se mora poravnati v predpisanem plačilnem roku. Zavarovanje lahko 
sklenejo tudi direktno v poslovalnicah Adriatic Slovenica d. d..

6.10 NEZGODNO ZAVAROVANJE ZA ALPINISTIČNE ODPRAVE
Za posamezno alpinistično odpravo se ponudba pripravi individualno. Za več informacij prosimo kontaktirajte PZS.

6.11 MOŽNOSTI DODATNIH ZAVAROVANJ ZA ČLANE PZS
Z zavarovalnico smo se dogovorili za posebne pakete turističnega zavarovanja z asistenco za tujino in razširitev nezgodnega zavarovanja 
na vse prostočasne aktivnosti. Zavarovanja se bodo sklepala individualno. 
 
Nezgodno zavarovanje - razširitev na vse prostočasne aktivnosti:

Kategorija Nezgodna smrt (EUR) Invalidnost (EUR) Letno doplačilo na osnovno premijo 
z davkom na osebo

P + O  * 8.500,00 10,77

B, S + Š 5.500,00 8.500,00 17,74

A 10.000,00 25.000,00 69,70

A+ 25.000,00 75.000,00 277,10

*kritje pogrebnih stroškov do 1.500,00 EUR

Kritje se z doplačilom razširi na vse prostočasne aktivnosti člana, ki niso eksplicitno izključene v pogojih NEZ.01_08 5.člen  (potapljanje, 
skoki s padalom ali zmaji, udeležbe na tekmovanjih, ...) 

Zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini
Zavarovalno kritje Zavarovalna vsota (EUR) Letna premija z davkom / osebo Letna družinska premija z davkom / 

osebo

Kritje stroškov za zdravniško oskrbo 
in vrnitev v domovino

do 25.000,00 43,68 103,04

Dodatna pojasnila k razširitvi nezgodnega zavarovanja in k razširitvi zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini:
•	 Zavarovanje se sklepa individualno na prodajnih mestih zavarovalnice in na PZS.
•	 Zavarovanec se mora pri zavarovalnici identificirati s številko članske izkaznice.
•	 Plačana mora biti članarina za tekoče leto.
•	 Zavarovalno kritje je podano za zavarovanje klasične zdravstvene asistence in tiste športne rizike, ki jih člani PZS izvajajo rekreativno 

in jih splošni pogoji opredeljujejo kot možnost vključitve v zavarovanje. Doplačilo za dodatne rizike ( npr. športno plezanje, deskanje 
in smučanje izven urejenih prog, planinarjenje in treking do 6.500 metrov, …  ) je že vključeno v ponujeni letni premiji.

•	 Zavarovanje velja eno leto od datuma sklenitve.
•	 Krite so tudi zavarovane aktivnosti nad 3.000 metri nadmorske višine in do 6.500 metrov.
•	 Pri družinskem zavarovanju se lahko zavarujejo osebe, ki živijo v skupnem gospodinjstvu ter so med seboj v družinskem razmerju: 

zakonec ali partner in njihovi otroci , pastorki ali posvojenci do 26. leta starosti. 
•	 Pri družinskem zavarovanju se lahko zavarujejo samo družinski člani, ki so član PZS.
•	 Redna cena za tovrstno zavarovanje bi bila 96 €. 
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7. KRATKA NAVODILA ZAVAROVANCEM GLEDE POSTOPKA UVELJAVLJANJA ZAVAROVANJA, KI IZHAJA IZ ČLANSTVA V PZS

Navodila bodo objavljena naknadno, ker se še usklajujemo z zavarovalnico. 

OPOZORILO:
Upravičence do odškodnine, preostale člane PZS, društva in klube opozarjamo, naj glede prijave škodnih primerov najprej kontaktirajo 
PZS ali GrECo JLT d. o. o. in ne neposredno zavarovalnice.

Vse dodatne informacije dobite:
•	 PZS: Saša Sitar, poslovni sekretar PZS, 01/ 43 45 680, info@pzs.si,

naslov: Planinska zveza Slovenije, Dvorakova 9, p. p. 214, 1001 Ljubljana,
spletni obrazci: www.pzs.si, pod rubriko »Članstvo«; 

•	 zavarovalni posrednik GrECo JLT, d. o. o.: Tine Breznik, 01/ 300 61 56, office@si.geco.eu.  

8. UGODNOSTI:
Kategorije članstva 2015 A+ A B B1 S+Š P+O OPP*

1. zavarovanje za nezgodno smrt pri planinski dejavnosti V V V V V

2. zavarovanje za invalidnost pri planinski dejavnosti V V V V V V

3. zavarovanje za stroške reševanja v tujini – ves svet V

4. zavarovanje za stroške reševanja v gorah Evrope in Turčije V V V V V

5. zavarovanje odgovornosti v tujini – ves svet V

6. zavarovanje odgovornosti v gorah Evrope in Turčije V V V V V

6. popusti pri prenočevanju v planinskih kočah PZS (50 %), razen v sobah z 1 do 4 ležišči v 
planinskih kočah I. kategorije (30%)

V V V V V V V

7. popusti pri prenočevanju v planinskih kočah 18 planinskih organizacij Evrope V V V V V V V

8. oprostitev plačila turistične takse v planinskih kočah V V V V V V V

9. Cici dnevnik, Dnevnik 1 ali Dnevnik 2 Mladi planinec/ Mlada planinka** V

10. Planinski kažipot 2015 V V

11. popust pri nabavi edicij v Planinski založbi PZS (10 %) V V V V V V V

12. popust pri naročnini na Planinski vestnik (25 %) V V V V V V V

13. popust pri nabavi opreme in storitev po seznamu pogodbenih partnerjev PZS V V V V V V V

14. popust pri obisku Slovenskega planinskega muzeja (20 %) V V V V V V V

15. Logarska dolina d.o.o.:  Prost vstop z avtomobilom v Logarsko dolino do 8. ure zjutraj. V V V V V V V

* V skladu za zakonskimi možnostmi, podrobneje je pojasnjeno v poglavju o zavarovanju
** Društvo lahko brezplačno prejme toliko dnevnikov, kot je v preteklem letu imelo P+O članov, plus 10 %. 
Zakonodaja ne dopušča zavarovanje otrok do 15  leta za nezgodno smrt, imajo pa zavarovano kritje pogrebnih stroškov do višine 1.500,00 EUR.

Popusti za člane društev pri partnerjih PZS: 
(uveljavljanje z veljavno člansko izkaznico in veljavnim osebnim dokumentom)

Izdelovalec/trgovina Popusti za individualne 
člane

Popusti za člane pri nakupu 
prek društva

Popusti za strokovne kadre 
PZS, registrirane alpiniste Komentar

Alpina Žiri 10 %
20 % za posamične nakupe 
in 25 % pri nakupu več kot 20 
parov obutve

30 % Velja v vseh Alpininih 
prodajalnah v Sloveniji.

Annapurna Way
10 % za 
gotovino in 
5 % za kreditne kartice

20 %

Gornik
Mojca 
Mohorič, s. p. 10 % 15 % oz. dogovor pri večjih 

naročilih
15 % individualno
20 % pri skupini

Iglu Šport 10 % za gotovino in
5 % za negotovino

10 % in dodatnih 
10 % popusta kot 
dobropis ob koncu leta

Promontana Kranj 10 % 10 % pri nakupu nad 830,00 € 20 % Popusti ne veljajo za izdelke v 
akciji in za ProMo cene.

Tomas Šport 2 15 % 20 % pri nakupu nad 630,00 € 25 %

Pri nakupu treking in planin-
ske obutve. Popusti ne veljajo 
za izdelke z znižano ceno in v 
akcijski ponudbi.

Univet, d. o. o. 10 % 20 % pri nakupu nad 1000,00 € 15 %
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Intersport 

10 % za opremo, oblačila ali 
obutev za pohodništvo ter 
gorska kolesa

15 % za posamične nakupe 
opreme, oblačil ali obutve 
za pohodništvo ter gorska 
kolesa

20 % za opremo, oblačila ali 
obutev za pohodništvo ter 
gorska kolesa

Popust velja za izdelke po 
rednih cenah. Popusti se ne 
seštevajo in ne veljajo za 
izdelke INTERSPORT pripo-
roča.15 % za opremo, oblačila ali 

obutev McKINLEY

popust po dogovoru za sku-
pinske nakupe v vrednosti 
nad 2.000,00 €

popust po dogovoru za sku-
pinske nakupe v vrednosti 
nad 2.000,00 €

Simpro, d. o. o. 10 % 20 % za enkratni nakup v 
vrednosti najmanj 1000 €

25 % za nakup prek PZS
v tekočem letu

Blagovna znamka Jack 
Wolfskin (oblačila, obutev, 
oprema).

Singla.si 10 % 20 %

KC Bauer, d. o. o. popust za kolesa znamk KTM, Focus, Merida, Wheeler, Fuji, Authot, Kettler, Aurora, Cinzia, Haro in Jamis

Garmin Slovenija, d. o. o. 10 % popusta pri nakupu GPS Garmin, prodaja: poslovna cona A22, Šenčur in Založba PZS, Dvorakova 9, Ljubljana

ON line, d. o. o. 15 % popusta pri nakupu izdelkov znamke On-Line

Žolna šport 10 % popusta pri nakupu izdelkov znamke ŽOLNA ŠPORT

Thermana, d. d.
Terme Laško

15 % popusta za bazen in savno
10 % popusta za wellness storitve

Terme KRKA

Terme Dolenjske Toplice:
10 % na redne cene namestitev in 15 % na redne cene wellness storitev
Terme Šmarješke Toplice:
10 % na redne cene namestitev in 15 % na redne cene wellness storitev
Talaso Strunjan:
10 % na redne cene namestitev in na redne cene wellness storitev
Hoteli Otočec:
15 % na redne cene namestitev
Hotel Krna Novo mesto:
15 % na redne cene namestitev

Logarska dolina d.o.o. Prost vstop z avtomobilom v Logarsko dolino do 8. ure zjutraj.

RTC Krvavec 20 % popust na prevoz s kabinsko žičnico in štiri sedežnico Tiha dolina

Zavarovalnica Adriatic 
Slovenica Ponudbo bo objavljena naknadno

POPUSTI VELJAJO V NASLEDNJIH PRODAJALNAH:

Alpina Žiri, www.alpina.si: popusti veljajo v vseh Alpininih prodajalnah po Sloveniji. V teh prodajalnah je predstavljena tudi celotna 
kolekcija pohodne obutve. Seznam vseh prodajaln: www.alpina.si/si/mreza/si/.  
Annapurna Way, www.annapurna.si, Krakovski nasip 10, Ljubljana; trgovina Švarova ulica 14, Ljubljana.
Gornik, Mojca Mohorič, s. p., www.gornik.si, Gorenja vas – Reteče 36, Škofja Loka, 041 335 912. 
Iglu Šport, d. o. o., www.iglusport.si: Ljubljana - Tržaška c. 88, Petkovškovo nabrežje 31; BTC/ Šmartinska c. 152, hala 3/I; Maribor 
- Jadranska c. 27; Celje – Ul. Mesta Grewenbroich 9; Kranj – Ulica Mirka Vadnova 19; Lesce - Alpska c. 27; Solkan (Nova Gorica) – 
Trg Jožeta Srebrniča 4; Tolmin – Trg 1. maja 1;  Bovec – Ledina 3; Koper – Ljubljanska cesta 3.
Promontana, d. o. o., Kranj, www.promontana.si: Ljubljana – Poljanski nasip 6; Domžale – Ljubljanska c. 81; Kranj – Koroška c. 5; 
Bled – Ljubljanska c. 1.
Prodajalne Tomas Šport 2, d. o. o., www.tomassport.si: Ljubljana – Mestni trg 18, Čopova ulica 14 in City park, Šmartinska 152; 
Maribor – Jurčičeva ulica 4 in Pobreška 18; Celje – Spar center, Mariborska c. 100; Trbovlje – Ul. 1. junija 1a; Velenje – Nakupovalni 
center Velenje, Kidričeva c. 2b; Novo mesto – Ljubljanska 22; Murska Sobota – Plese 2; franšizne prodajalne Tomas Sport: Ptuj – 
Gavez Anton, s. p., Slovenski trg 1; Slovenj Gradec – Rojnik Drago, s. p., Glavni trg 33; Kranj – Optimist, d. o. o., Prešernova ul. 12; 
Bled – Optimist, d. o. o., Ljubljanska c. 4; Ribnica – Obrtna cona 29; Sežana – Stjenkova 1, Karsika center; Postojna – Tržaška 11; 
Nova Gorica – Gradnikove brigade 7.
Univet, d. o. o., Ljubljana, www.univet.si: poslovalnica Pohodnik BTC, hala A, Šmartinska 152, Ljubljana.
Intersport, www.intersport.si: popusti veljajo v vseh trgovinah Intersporta v Sloveniji.
Simpro, d. o. o.: trženje blagovne znamke Jack Wolfskin (oblačila: pohodne hlače, jakne, perilo, kape;
 oprema: nahrbtniki, torbe, rokavice; obutev: alpinistični in treking čevlji, obutev za prosti čas).
Singla.si, Spletna trgovina Matija Butina s.p. www.singla.si: Ulica Marije Mlinar 3, 1000 Ljubljana.
On-line, d. o. o., www.on-line.si: trgovina Brezovica 1, Žirovnica. 
KC Bauer, d. o. o., www.centerbauer.com: Kolesarski center Bauer, d. o. o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana.
Garmin Slovenija, d. o. o., www.garmin.si: prodaja: poslovna cona A22, Šenčur in Založba PZS, Dvorakova 9, Ljubljana.
Thermana, d. d., Terme Laško, www.termana.si: Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško. 
Terme Krka, www.terme-krka.si.
RTC Krvavec, d. d.,  www.rtc-krvavec.si: Grad 76, 4207 Cerklje na Gorenjskem.
Logarska dolina d. o. o.,  www.logarska-dolina.si: Logarska dolina 9, 3335 Solčava.

Ljubljana, 24. 11. 2014

Matej Planko,
generalni sekretar PZS

http://www.alpina.si
http://www.alpina.si/si/mreza/si/
http://www.annapurna.si
http://www.gornik.si
http://www.iglusport.si
http://www.promontana.si
http://www.tomassport.si
http://www.univet.si
http://www.intersport.si
http://www.singla.si
http://www.on-line.si
http://www.centerbauer.com
http://www.garmin.si
http://www.termana.si
http://www.terme-krka.si
http://www.rtc-krvavec.si
http://Www.logarska-dolina.si
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Protokol in prijava škodnega primera –
stroški reševanja – asistenca Coris

Zavarovanje za stroške reševanja in stroške zdravljenja se izvaja po Splošnih pogojih za zdravstveno zavarovanje oseb v tujini z asistenco 
(01-ZZTA-01/13), in sicer na način, da se Splošni pogoji razširijo in vključujejo tudi stroške reševanja, ki so dejansko osnova in sprožilec 
upravičenosti do preostalih zavarovalnih kritij znotraj navedenih pogojev zavarovanja in do posebej dogovorjenih višin zavarovalnih vsot 
za člane PZS.

Vsled navedenega, se postopek aktiviranja asistence izvede le v primeru škodnega primera, ki zahteva reševanje v gorah kot posledica 
nezgode ali bolezni in sicer na naslednji način:

1. Najprej se pokliče oziroma o dogodku obvesti gorsko reševalno službo ali drugo reševalno službo, ki je v državi, kjer je nastal škodni 
dogodek zadolžena za izvajanje reševanja.

2. Takoj zatem se pokliče Coris-ov 24-urni klicni center: +386 1 519 2020 in navede osnovne podatke:
•	 ime in priimek osebe, ki potrebuje pomoč
•	 začasni naslov
•	 številko zavarovalne police
•	 številko članske izkaznice PZS
•	 točno lokacijo
•	 kontaktni telefon osebe, ki potrebuje pomoč ali osebe, ki je skupaj s poškodovanim / obolelim zavarovancem
•	 kontaktni telefon in naziv reševalne službe, ki jo je prvotno poklical na pomoč za reševanje, tako da bo lahko Coris stopil z njimi v 

kontakt za nadaljnje izvajanje asistenčne storitve.
3. V kolikor bo po izvedenem reševanju potrebno zdravljenje, bo Coris preko partnerja ali druge pristojne reševalne službe v državi kjer 

se ta oseba nahaja organiziral prevoz do najbližje bolnišnice, ki je sposobna nuditi ustrezno pomoč, kjer se krijejo stroške bolnišnice 
in če je potrebno organizira in krije stroške povratka v domovino, seveda do zavarovalne vsote.

4. V kolikor zaradi okoliščin dogodka Corisa ni bilo možno obvestiti že na začetku postopka izvajanja reševanja in urgentnega prevoza do 
bolnišnice, se to izvede naknadno in sicer takoj, ko je to možno ter poda vse potrebne podatke, vključno s podatki o bolnišnici kamor 
je bil prepeljan, kdo je izvršil prevoz,…

5. V kolikor znesek prekorači zavarovalno vsoto zavarovanec sam krije razliko oziroma lahko Coris pri tem tudi pomaga na način, da 
njegovi bližnji v domovini nakažejo potrebni znesek na transakcijski račun Corisa, ki bo po prejemu potrebnega zneska tudi potrdil 
oziroma dal garancijo izvajalcu za direktno plačilo celotnega zneska storitve.

Vrste in višine članarine 2015
A+ A+/d A A/d B B/d B1 S+Š S+Š/d P+O P+O/d OPP OPP/d

ČLANARINA 2014 65,00 € 60,00 € 55,00 € 50,00 € 25,00 € 20,00 € 18,50 € 16,00 € 12,80 € 7,00 € 5,60 € 7,00 € 5,60 €

Stroški vezani na pra-
vice članstva PZS 36,96 € 36,96 € 20,60 € 20,60 € 4,08 € 4,08 € 4,08 € 4,08 € 4,08 € 1,83 € 1,83 € 0,42 € 0,42 €

Skupaj stroški zava-
rovanj 27,04 € 27,04 € 10,68 € 10,68 € 3,66 € 3,66 € 3,66 € 3,66 € 3,66 € 1,07 € 1,07 € 0,00 € 0,00 €

Članska znamkica 0,42 € 0,42 € 0,42 € 0,42 € 0,42 € 0,42 € 0,42 € 0,42 € 0,42 € 0,42 € 0,42 € 0,42 € 0,42 €

Dnevnik Ciciban pla-
ninec, Mladi planinec 
I in II

0,34 € 0,34 € 0,00 € 0,00 €

Planinski kažipot (po-
šiljanje po pošti) 3,50 € 3,50 € 3,50 € 3,50 €

Sklad za pl. poti, pl. 
koče, PV in SPM 6,00 € 6,00 € 6,00 € 6,00 €

delitev 50/50 po odbitku stroškov delitev 45/55 stroške prevzame PZS delitev 80/20 po odbitku stroškov

Stroški vez.na pr. član-
stva, ki jih pokriva PZS 36,96 € 36,96 € 20,60 € 20,60 € 4,08 € 4,08 € 4,08 € 4,08 € 4,08 € 1,83 € 1,83 € 0,42 € 0,42 €

Članarina PZS 14,02 € 11,52 € 17,20 € 14,70 € 9,67 € 6,92 € 6,09 € 4,72 € 2,96 € 1,03 € 0,75 € 1,32 € 1,04 €

Članarina društvo 14,02 € 11,52 € 17,20 € 14,70 € 11,25 € 9,00 € 8,33 € 7,20 € 5,76 € 4,14 € 3,02 € 5,26 € 4,14 €

Nakazilo na PZS 50,98 € 48,48 € 37,80 € 35,30 € 13,75 € 11,00 € 10,17 € 8,80 € 7,04 € 2,86 € 2,58 € 1,74 € 1,46 €



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 15

PL
A

N
IN

SK
O

 D
RU

ŠT
VO

:

N
A

SL
O

V:

O
dg

ov
or

na
 o

se
ba

: (
im

e 
in

 p
rii

m
ek

)

te
le

fo
n:

* 
- p

ol
ja

 o
zn

ač
en

a 
z 

zv
ez

di
co

 
so

 o
bv

ez
na

Št
. 

iz
ja

ve
Im

e 
*

Pr
iim

ek
 *

D
at

um
 

ro
js

tv
a 

*
Sp

ol
 *

N
as

lo
v 

*
Po

št
na

 
št

. *
Im

e 
po

št
e 

*
D

rž
av

a 
*

Te
le

fo
n

G
SM

e-
po

št
a

Čl
an

ar
in

a
D

ru
ži

na
Čl

an
 d

ru
ge

ga
 

dr
uš

tv
a

D
ru

št
ve

na
 

ob
ve

st
ila

e-
no

vi
ce

 
PZ

S
O

bv
eš

ča
nj

e 
o 

na
ku

pi
h

Pl
an

in
sk

i 
ve

st
ni

k

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10
.

11
.

12
.

13
.

14
.

15
.

16
.

17
.

18
.

19
.

20
.

21
.

22
.

23
.

24
.

25
.

26
.

27
.

28
.

29
.

Spisek pristopnih izjav članov



16

Navodila za izpolnjevanje spiska pristopnih izjav
obravnavano polje navodilo

Št. izjave Šifra izjave se vpiše z največ petimi številkami, brez posebnih znakov in šifre društva (Primer: 134-1234 ali 134-1234a je nepravilno, 
pravilno je: 234, 235, 236 …).

Ime Ime in priimek morata biti enaka imenu in priimku na osebnem dokumentu (Primer: Tonček ni enako Anton in jih sistem zajame kot 
dve različni osebi).Priimek

Datum rojstva Vpišite datum rojstva v obliki DD.MM.LLLL

Spol M - moški, Ž - ženski

Naslov Naslov naj bo enak naslovu na osebni izkaznici, brez okrajšav in lokalnih poimenovanj, izpiše naj se naslov v celoti (Primer: Prešernova 
ulica ni enako kot le Prešernova, saj gre pri slednjem lahko gre za ulico ali cesto).

Poštna št. Vpišite poštno številko.

Ime pošte Vpišite ime pošte.

Država Državo vpišite v celoti in ne s kraticami (Primer: SLO ni enako kot Slovenija).

Telefon Vpišite številko domačega stacionarnega telefona.

GSM Vpišite številko mobilnega telefona.

e-pošta Vpišite (aktivni) elektronski naslov. 

Članarina Članarina se vpisuje z velikimi črkami in brez presledka (A+, A+/d, B, B1, B/d, S+Š, S+Š/d …), oz. ustrezno označbo izberete v padajočem 
meniju.

Družina Vse družinske člane iste družien označite z isto zaporedno številko družine, če je bil obračunan družinski popust. Lahko uporabite 
številko pristopne izjave prvega člana družine, ki jo vnesete tudi pri ostalih članih družine.

Član drugega dru-
štva

Vpišite trimestno šifro drugega društva (preverite na seznamu v sistemu) ali naziv društva (PD, PK ipd. lahko izpustite - primer: namesto 
PD Domžale, lahko le Domžale).

Društvena obvestila Vpišete DA ali NE.

e-novice PZS Vpišete DA ali NE.

Obveščanje o na-
kupih

Vpišete DA ali NE.

Planinski vestnik Vpišete DA ali NE. Če vpišete DA, pomeni, da član naroča Planinski vestnik in se mu pošlje račun. Prazno polje se smatra kot NE.

Z N A M K I C E  2015

kategorija 1_članarina 2_članarina 3_PD 4_nakazilo 5_število 6_vrednost 7_število 8_vrednost
9_SKUPNO 
število 10_vrednost

11_SKUPNO 
število 12_vrednost 13_število 14_vrednost

15_SKUPNO 
število 16_vrednost

članstva 2014 po na prejetih prejetih prodanih  prodanih prodanih  prodanih prodanih prodanih vračilo 15. 11. vračilo 15. 11. prodanih  prodanih

računih PZS (2*5) do 28.2. (4*7) do 31.5. (4*9) do 31.8. (4*11) (2*11) do 15.11. (4*13)

A+ 65,00 50,98 14,02 50,98

A+ / d 60,00 48,48 11,52 48,48

A 55,00 37,80 17,20 37,80

A / d 50,00 35,30 14,70 35,30

B 25,00 13,75 11,25 13,75

B / d 20,00 11,00 9,00 11,00

B1 18,50 10,17 8,33 10,17

S+Š 16,00 8,80 7,20 8,80

S+Š / d 12,80 7,04 5,76 7,04

P+O 7,00 2,86 4,14 2,86

P+O / d 5,60 2,58 3,02 2,58

OPP 7,00 1,74 5,26 1,74

OPP / d 5,60 1,46 4,14 1,46

SKUPAJ

Obrazec za obračun znamkic
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Planinsko društvo:      
Davčni zavezanec:      
Davčna številka:       
Telefon:        

Znamkice prejete po računih št.:
Številka:
Datum obračuna:
e- naslov:
TRR:
        

Članarino obračunal: (ime in priimek)        
Telefonska številka:            
Datum nakazila članarine na PZS:     , v znesku:   €  
Datum nakazila članarine na PZS:     , v znesku:   €
Datum nakazila članarine na PZS     , v znesku:   €  
Datum nakazila članarine na PZS:     , v znesku:   €  

 

Pri obračunu 31.5.. vpišite skupno število znamkic/ne samo prodanih v obdobju od 28. 2. do 31. 5.!   
Pri obračunu 31. 8. vpišite skupno število znamkic/ne samo prodanih v obdobju od 31. 5. do 31. 8.! 

Znesek po računu/€:    
Vrednost vrnjenih znamkic:   
Razlika/€:     
Vrednost prodanih znamkic/€:   
Dobropis/€:     
Število prejeti:     
Število vrnjenih:     
Število prodanih:  

Z N A M K I C E  2015

kategorija 1_članarina 2_članarina 3_PD 4_nakazilo 5_število 6_vrednost 7_število 8_vrednost
9_SKUPNO 
število 10_vrednost

11_SKUPNO 
število 12_vrednost 13_število 14_vrednost

15_SKUPNO 
število 16_vrednost

članstva 2014 po na prejetih prejetih prodanih  prodanih prodanih  prodanih prodanih prodanih vračilo 15. 11. vračilo 15. 11. prodanih  prodanih

računih PZS (2*5) do 28.2. (4*7) do 31.5. (4*9) do 31.8. (4*11) (2*11) do 15.11. (4*13)

A+ 65,00 50,98 14,02 50,98

A+ / d 60,00 48,48 11,52 48,48

A 55,00 37,80 17,20 37,80

A / d 50,00 35,30 14,70 35,30

B 25,00 13,75 11,25 13,75

B / d 20,00 11,00 9,00 11,00

B1 18,50 10,17 8,33 10,17

S+Š 16,00 8,80 7,20 8,80

S+Š / d 12,80 7,04 5,76 7,04

P+O 7,00 2,86 4,14 2,86

P+O / d 5,60 2,58 3,02 2,58

OPP 7,00 1,74 5,26 1,74

OPP / d 5,60 1,46 4,14 1,46

SKUPAJ
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   Izpolnjuje oškodovanec
anec

Škodni spis št.:

Polica št.:

Odškodninski zahtevek za telesne poškodbe

I. Podatki o zavarovancu
Zavarovanec (ime in priimek, naslov oz. naziv podjetja, sedež) Telefon/GSM

EMŠO oz. matična številka Davčna številka E-naslov

II. Podatki o oškodovancu
Oškodovanec (ime in priimek, naslov oz. naziv podjetja, sedež) Telefon/GSM

EMŠO oz. matična številka Davčna številka E-naslov

III. Podatki o škodnem dogodku

Datum in ura nastanka škodnega dogodka

Kraj nastanka škodnega dogodka (kraj, ulica)

Vzrok nastanka škodnega dogodka

Ali ste v sorodstvenem ali kakšnem drugem 
razmerju z zavarovancem?

ne    da    Kakšnem?

Opis škodnega dogodka

IV. Dokazila o zavarovančevi odgovornosti

Ali je škodni dogodek prijavljen na policijo? ne   da   Datum prijave:                    PP:                        Št. zapisnika: 

Ali je bil kdo od udeležencev vinjen/pod vplivom 
mamil?

ne   da   Kdo?

Ali je uveden disciplinski postopek ali kazenski 
postopek? Priložite sodbo oz. odločbo!

ne   da   Zoper koga?

Priče škodnega dogodka (ime in priimek, naslov, telefon)

1.

2.

3.

OBR-RZP- 116                                                                                                                                                                                  Verzija 01 (10/2008)
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V. Podatki o utrpelih telesnih poškodbah in utemeljitev zahtevka
Telesne poškodbe

Pričakovana odškodnina (vaša ocena) EUR

Utemeljitev zahtevka

Opomba: Če na formularju ni dovolj prostora, izpolnite prijavo na dodatne liste, ki postanejo kot priloga sestavni del te prijave.

VI. Podatki o prejemniku nakazila
TRR odprt pri banki (naziv in enota) lastnik računa (ime in priimek, naslov)

EMŠO oz. matična številka imetnika TRR davčna številka imetnika TRR GSM/telefon imetnika računa

VII. Priloge in opombe

Priloge medicinska dokumentacija   računi    ..........................................................    .......................................................... 

Opombe

OBR-RZP- 116                                                                                                                                                                                  Verzija 01 (10/2008)

Izjava: Za dane podatke in navedbe materialno in kazensko odgovarjam. Zavarovalnici dovoljujem, da lahko za potrebe reševanja 
prijavljenega zavarovalnega primera, zbira podatke o dogodku, udeleženih osebah in vozilih.

V ..................... ......................, dne .......................... ......................................................... ...................
       Podpis oškodovanca in žig pravnih oseb

Datum in podpis pooblaščenca zavarovalnice, ki je sprejel prijavo
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Škodni spis št.: 
                         
                         
Polica št.: 

Prijava škode - smrt zavarovanca 
I. Podatki o zavarovalcu

Zavarovalec  (ime in priimek, naslov oz. naziv, sedež) Telefon/GSM

II. Podatki o zavarovancu

Zavarovanec:
(ime, priimek, naslov)

     Telefon/GSM

EMŠO oz. matična številka (pravne osebe) Davčna številka E-naslov

Poklic oz. delo. ki ga je opravljal: Naziv podjetja v katerem je bil zaposlen:

III. Podatki o smrti                                                                 

1. Datum in ura smrti:

2. Kraj smrti:

3. Vzrok smrti in diagnoza:  

4. Ali je bila opravljena obdukcija? V kateri ustanovi? ne   da  v:

5. Ali je imel zavarovanec še kakšno drugo nezgodno 
zavarovanje pri Adriatic Slovenica ali drugi zavarovalnici? 
Vpišite številko police in zavarovalnico!

ne   da  

IV. Podatki o bolezni (izpolnite, če je smrt posledica bolezni)                                                                 

1. Katera bolezen je bila vzrok?

2. Od kdaj se je zavarovanec zdravil zaradi te bolezni?:

3.  Kateri  zdravnik  in  v  kateri  zdravstveni  ustanovi  se  je 
zavarovanec zdravil?

V. Podatki o škodnem dogodku (izpolnite, če je smrt posledica nezgode)

1. Datum in ura dogodka / prometne nesreče / nezgode:

2. Kraj dogodka / nesreče / nezgode (kraj, ulica, relacija):

3. Opis dogodka (vzrok, pri kakšnem opravilu, okoliščine...):

4. Kateri zdravnik in v kateri zdravstveni ustanovi je bila 
nudena prva pomoč? Katerega dne?

5. Kje se je zavarovanec zdravil zaradi te nezgode?

6. Ali je nezgodni dogodek obravnavala policija in katera? ne   da  - PP: Zapisnik: da  

7. Ali je zavarovanec pred nezgodo užival alkoholne   pijače? ne   da  

8. Navedite priče (Ime in priimek, naslov, telefon):

OBR-RZP-125                                                                                                                                                                                    Verzija 01 (02/2010)
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9. Ali obstaja sum samomora? ne   da  

10. Zavarovanec je bil v času nesreče:
     (izpolnite v primeru   prometne nesreče) voznik   sopotnik  drugi udeleženec   

11. Podatki o ostalih udeležencih v škodnem dogodku:                        

  VI. Upravičenec / upravičenci:

Ime, priimek, naslov:
     Telefon/GSM

………………...........………

EMŠO oz. matična številka (pravne osebe) Davčna številka E-naslov

Ime, priimek, naslov:
     Telefon/GSM

………………...........………

EMŠO oz. matična številka (pravne osebe) Davčna številka E-naslov

  VII. Prijavitelj:

Ime, priimek, naslov:
     Telefon/GSM

………………...........………
Sorodstveno ali drugo razmerje z 

zavarovancem
Davčna številka E-naslov

1. Priložena dokumentacija:

 zavarovalno polico

 izpisek iz matične knjige umrlih

 poročilo o obdukciji

 medicinsko dokumentacijo

 dokazila o upravičencih

 drugo:

Zahtevku prilagam: Opombe, pripombe:

Izjava: Za dane podatke in navedbe materialno in kazensko odgovarjam. Zavarovalnici dovoljujem, da lahko za potrebe reševanja 
prijavljenega zavarovalnega primera, zbira podatke o dogodku, udeleženih osebah in vozilih ter vpogleda in pridobiva listine iz 
zbirk podatkov o registraciji vozil. Pooblaščam zdravnike in zdravstvene ustanove, ki zdravijo oziroma so zdravili zavarovanca ter 
organe,  ki  so  opravili  kakršnekoli  preiskave  v  zvezi  s  to  nezgodo,  da smejo  dati  vse  podatke,  ki  bi  jih  zahtevala  ADRIATIC 
SLOVENICA, d.d., Ljubljanska cesta 3a, 6503 Koper.

V ..................... ......................, dne ..........................      ........................................................... ..           
                                                                                         Podpis prijavitelja

Datum in podpis pooblaščenca zavarovalnice, ki je sprejel prijavo:

VIII. Potrdilo delodajalca, društva, šole

1. Potrjujemo, da je zavarovanec (ime, priimek, naslov)……….…................................................................................................................... 

   .......................................................................................................................................................................................................................

   bil zaposlen v našem podjetju / bil član našega društva / obiskoval našo šolo (ustrezno podčrtaj) od:...........................

2. Na dan nezgode / smrti je opraljal dela / obiskoval:......................................................................................................................................

3. Zavarovanec je zavarovan po polici:.............................................................................................................................................................

4. Za zavarovanca je bila plačana zavarovalna premija za čas od .......................do.........................., v znesku:............................................ 

    oziroma za vse člane skupaj:............................... dne ..........................

V...................... ......................, dne ................ .............                                                   ...............................................................................
                                                                                                                                  žig podjetja / društva / šole in podpis pooblaščene osebe

OBR-RZP-125                                                                                                                                                                                    Verzija 01 (02/2010)
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   Izpolnjuje oškodovanec

Škodni spis št.:

Polica št.:

Odškodninski zahtevek

I. Podatki o zavarovancu
Zavarovanec (ime in priimek, naslov oz. naziv podjetja, sedež) Telefon/GSM

EMŠO oz. matična številka Davčna številka E-naslov

II. Podatki o oškodovancu
Oškodovanec (ime in priimek, naslov oz. naziv podjetja, sedež) Telefon/GSM

EMŠO oz. matična številka Davčna številka E-naslov

IIIa. Podatki o poškodovanem vozilu (v primeru poškodbe vozila)
Znamka in tip vozila

Številka šasije oz. serijska številka Leto izdelave Registrska številka Prevoženi km

Ali je poškodovani predmet zavarovan še pri kateri drugi zavarovalnici?  ne    da    Kateri?

IIIb. Podatki o poškodovanem predmetu (v primeru poškodbe predmeta)
Popis poškodovanih predmetov

Znamka in tip predmeta Količina
Leto 

izdelave
Čas nakupa

Nabavna cena na 
enoto

Sedanja vrednost 
(vaša ocena)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ali je poškodovani predmet zavarovan še pri kateri drugi zavarovalnici?  ne    da    Kateri?

IV. Podatki o škodnem dogodku

Datum in ura nastanka škodnega dogodka

Kraj nastanka škodnega dogodka (kraj, ulica)

Vzrok nastanka škodnega dogodka

Uporabnik poškodovanega predmeta v času 
nastanka škodnega dogodka

ime in priimek ............................................................  telefon .........................................

naslov ..............................................................................................................................

Povzročitelj škodnega dogodka
ime in priimek ............................................................  telefon .........................................

naslov ..............................................................................................................................

Ali ste v sorodstvenem ali kakšnem drugem 
razmerju z zavarovancem?

ne    da    Kakšnem?

OBR-RZP-115                                                                                                                                                                                    Verzija 01 (10/2008)
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Opis škodnega dogodka

Približen znesek nastale škode (vaša ocena) EUR

V. Dokazila o zavarovančevi odgovornosti

Ali je škodni dogodek prijavljen na policijo? ne   da   Datum prijave:                    PP:                        Št. zapisnika: 

Ali je bil kdo od udeležencev vinjen/pod vplivom 
mamil?

ne   da   Kdo?

Ali je uveden disciplinski postopek ali kazenski 
postopek? Priložite sodbo oz. odločbo!

ne   da   Zoper koga?

Priče škodnega dogodka (ime in priimek, naslov, telefon)

1.

2.

VI. Podatki za obračun odškodnine

Način obračuna odškodnine po računih popravilar    po ocenitvir 

Opomba: Če na formularju ni dovolj prostora, izpolnite prijavo na dodatne liste, ki postanejo kot priloga sestavni del te prijave.

VII. Podatki o prejemniku nakazila
TRR odprt pri banki (naziv in enota) lastnik računa (ime in priimek, naslov)

EMŠO oz. matična številka imetnika TRR davčna številka imetnika TRR GSM/telefon imetnika računa

VIII. Priloge in opombe

Priloge

Opombe

OBR-RZP-115                                                                                                                                                                                    Verzija 01 (10/2008)

Izjava: Za dane podatke in navedbe materialno in kazensko odgovarjam. Zavarovalnici dovoljujem, da lahko za potrebe reševanja 
prijavljenega zavarovalnega primera, zbira podatke o dogodku, udeleženih osebah, objektih  in vozilih.

V ..................... ......................, dne .......................... ......................................................... ...................
       Podpis oškodovanca in žig pravnih oseb

Datum in podpis pooblaščenca zavarovalnice, ki je sprejel prijavo
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Skupščina Planinske zveze Slovenije 2014
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Skupščina Planinske zveze Slovenije 2014
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PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE 
Dvoržakova 9, p.p. 214, 1001 Ljubljana, Slovenija
Tel.: +386(0)1 43 45 680

SKUPŠČINA PZS 2014
NOVO MESTO

PRILOGA I.
12.4.2014   

 S S   SS   S
  
  
     
     
 C    
 C 
  
  
  
  
  
  
  
 C 
  
 C 
 C 
  
  
  
 C 
  
 C 
      
  
       
      
 C 
  
      
 C  C   
  
  
      
      
 C    
     
 C     
 C 
      
 C 
 C     
      
  
 C     
 C    
  
 CC 
 C     
 CC     
 C     
 C     
  
  
  
  
      
  
      
      
      
 C 
      
      
      
      
      
     
 C     
      
      
  
      
  
      

1 DRUŠTVA



38

PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE 
Dvoržakova 9, p.p. 214, 1001 Ljubljana, Slovenija
Tel.: +386(0)1 43 45 680

SKUPŠČINA PZS 2014
NOVO MESTO

PRILOGA I.
12.4.2014   
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PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE 
Dvoržakova 9, p.p. 214, 1001 Ljubljana, Slovenija
Tel.: +386(0)1 43 45 680

SKUPŠČINA PZS 2014
NOVO MESTO

PRILOGA I.
12.4.2014   
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PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE 
Dvoržakova 9, p.p. 214, 1001 Ljubljana, Slovenija
Tel.: +386(0)1 43 45 680

SKUPŠČINA PZS 2014
NOVO MESTO

PRILOGA I.
12.4.2014   
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KONČNI RAZULTAT V % 55,35714286

 NAZIV IME PRIIMEK PRISOTNOST
1.  Mr. President Dr. Andreas Ermacora Opravičil 60,31128
2.  predsednik Igor Potočnik Opravičil 
3.  predsednik Janez Kocijančič Opravičil 
4.  predsednik Franc Košir Opravičil 
5.  Direktor Marjan Hribar Opravičil 
6. Direktor dr. Edvard Kolar Opravičil 
7.  Minister dr. Gregor Virant Opravičil 
8.  Predsjednik Boris M. Mićić 1 1
9.  podžupan mag. Franci Bačar 1 1 1
10.  Vladimir Novak 1 1
11.  Alojz Sladič 1
12.  Jože Colarič 1 1
13.  Anton Progar 1 1
14.  Fanika Vovk 1 1
15.  Bojan Rotovnik 1 1
16.  Anton Jesenko 1 1
17.  Borut Peršolja
18.  Miro Eržen 1 1
19.  Matej Planko 1 1
20.  Franc Hrovat 1 1
21.  Jože Melanšek 1 1

4 DRUŠTVA
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PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE 
Dvoržakova 9, p.p. 214, 1001 Ljubljana, Slovenija
Tel.: +386(0)1 43 45 680

SKUPŠČINA PZS 2014
NOVO MESTO

PRILOGA I.
12.4.2014   

22.  Dragica Onič 1 1
23. C Manja Rajh 1 1
24.  Erika Bizilj 1 1
25.  Stanislav Golob 1 1
26. C Matej Verbajs 1
27.  Miha Mrak 1 1
28.  Branko Banovac 1 1
29.  Katarina Maček 1
30.  Veronika Susman 1
31.  Hedvika Petkovšek 1
32.  Anica Brancelj 1
33.  Urša Mali 1
34.  Klemen Petek 1
35.  Damjan Omerzu 1
36.  Natalija Marovt 1
37.  Zdenka Mihelič 1
38.  Žiga Gosar 1 1
39.  Zdenka Kovač 1
40.  Pavel Škofic 1 1
41.  Jože Hecl 1 1
42.  Zoran Kos 1 1
43.  Danilo Škerbinek 1 1
44.  Valerija Jesenovec 1 1
45.  Marjana Soban 1 1
46.  Štefan Keber 1
47.  Rozalija Skobe 1 1
48.  Jožica Dražil 1 1
49.  Alojz Dragan 1 1
50.  Igor Mlakar 1 1
51.  Stane Bradeško 1
52.  Marica Pečar 1 1
53.  Robert Skobe 1 1
54.  Danilo Verzelak 1 1
55.  Jure Reya 1 1
56.  Franc Somrak 1 1
57. PD Krka Novo mesto Jože Perše 1 1
58. PD Krka Novo mesto Mladen Živkovič 1 1
59.  Peter Ljubec 1 1
60.  Andrej Brvar 1
61.  Olga Oven 1
62. C Miro Mlinar 1 1
63.  Marko Vidnar 1
64.  Borut Vukovič 1
65.  Jože Rovan 1
66.  podpredsednik Vladislav Matković 1 1
67.  Majda Jančar 1 1

59 36
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BELEŽKA
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