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Tajništvo: 01 43 45 680
info@pzs.si

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

Koledar PZS: 01 43 45 690
koledar@pzs.si
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O.S.P. – opremimo slovenska plezališča, okrepimo 
slovensko planinstvo
Vse ima svoj »rok trajanja«. Jogurt v hladilniku, plezalni pas, konzerva tune v nahrbtniku, svedrovec v plezališču ter predsednik in upravni 
odbor Planinske zveze Slovenije. Vsakega nekaj omejuje … prvega kvasovke in podobni organizmi, drugega utrujenost materiala, tretjo 
naša lakota, četrtega rja, zadnje Statut PZS.

In ta pravi: »mandat traja 4 leta« in »predsednik PZS je lahko izvoljen največ dvakrat zapored.« Oba pogoja bosta izpolnjena sredi priha-
jajočega aprila, kar pomeni, da boste morali delegati, predstavniki planinskih društev, klubov in ostalih organizacij članic PZS, ponovno 
zaviti v neznano smer. Razvejanosti križišča še ne moremo napovedati, lahko pa ga sami pomagate razvejati in tako povečati izbiro ter 
konstruktivno razpravo o prihodnosti naše krovne planinske organizacije. Slednje vam omogoča aktualni razpis volitev za organe PZS za 
mandat 2018-2022. Z aktivnim pristopom ter ohranjanjem planinskih vrednost lahko slovensko planinstvo še bolj okrepimo!

Ohraniti pa je potrebno tudi našo infrastrukturo. Med drugim slovenska plezališča, ki že kažejo znake »podhranjenosti« z ustreznimi 
varovali in sidrišči. Tudi zato se s projektom O.S.P. – ohranimo slovenska plezališča (https://projektosp.si), obračamo na vas uporabnike. 
Plezališča so nastala, nastajajo in bodo nastajala zgolj zaradi entuziazma posameznikov oz. skupin posameznikov ter njihove ljubezni do 
športnega plezanja, tega čudovitega športa. Ampak uporabljamo jih pa vsi … brezplačno, kadarkoli, kjerkoli in kolikorkoli. Zato pa … 
spodobi se in je pravično, da prispevamo. Za začetek to lahko storimo s poslanim sms sporočilom »OSP5« na 1919 in tako prispevamo 5 
€ v Sklad slovenskih plezališč.

Ne gre zgolj za 5 € … gre za nove svedrovce, nova sidrišča, urejene dostope. Gre za našo varnost in našo (zdravo in celo) prihodnost.
Naj bližajoči se rok trajanja zato ne bo težava, naj postane priložnost za (varno) bodočnost! Zato na snidenje 21. aprila v Šoštanju (Skupščina 
PZS)! In na tipkanje »ta dobrih« sms-ov ...

Matej Ogorevc,
urednik Obvestil PZS

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

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

prejemanje samo e-oblike.

Hvala za vaše razumevanje in sodelovanje še vnaprej.
     Bojan Rotonik, 
  predsednik PZS 

POSEBNO OBVESTILO ZA NAROČNIKE 
PLANINSKEGA VESTNIKA
V mesecu februarju 2018 bomo naročnikom Planinskega vestnika poslali položnice za letno naročnino za leto 2018. 

Popust v višini 25 % bo upoštevan pri vseh naročnikih, ki bodo članarino plačali in bo le-ta vpisana v Navezo do konca 
januarja 2018. Kasneje popusta ne bo več mogoče uveljavljati.

Začetek prodaje članarine 2018 bo 15. decembra 2017.

Obstoječim naročnikom na Planinski vestnik ponovno beleženje naročnine v Navezo ni potrebno.
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Volitve za organe PZS
Volilna komisija PZS, na podlagi 46. člena Statuta PZS razpisuje:

volitve za organe PZS
z mandatom od skupščine 2018 do skupščine 2022.
1. Volitve se razpisujejo za naslednje organe PZS:
•	 Predsednika PZS;
•	 Do štiri (4) podpredsednike PZS;
•	 Do sedem (7) članov Upravnega odbora PZS;
•	 Predsednike dvanajstih (12) MDO PD;
•	 Predsednika in dva (2) člana Nadzornega odbora PZS;

 
2. Volitve bodo potekale na Skupščini PZS, 21. aprila 2018, za predsednike MDO PD pa na sejah MDO PD.

3. Posebni pogoji pri kandidiranju za PREDSEDNIKA PZS in PODPREDSEDNIKE PZS
Kandidat za predsednika PZS ob vložitvi kandidature predloži predlog programskih smernic in v roku sedmih (7) dni po koncu kandida-
cijskega postopka listo kandidatov za podpredsednike PZS.
Za predsednika ali podpredsednika PZS lahko kandidira polnoletni član društva, ki:
a) ima vsaj visokošolsko izobrazbo,
b) je v zadnjih petih (5) letih vsaj dve (2) leti opravljal naloge predsednika društva ali ima vsaj štiri (4) leta vodstvenih izkušenj pri delu 

organov PZS in
c) govori angleški jezik ali katerega od jezikov drugih alpskih držav.

Kandidat za podpredsednika, ki ima dolgoletne (najmanj 5 letne) vodstvene izkušnje pri delu organov PZS, ima lahko nižjo izobrazbo od 
tiste, ki je določena v prejšnjem odstavku.
Kandidat za predsednika PZS ne sme kandidirati za podpredsednika PZS in obratno. Kandidatura za predsednika PZS ali podpredsednika 
PZS izključuje kandidaturo za člana UO PZS.
Volitve predsednika in podpredsednikov PZS se opravijo na podlagi enotne liste. Glasuje se o celotni listi. Izvoljena je lista, ki dobi večino 
glasov prisotnih delegatov.

4. Posebnosti pri kandidiranju in volitvah PREDSEDNIKOV MDO PD
Zbirajo se kandidature za naslednje meddruštvene odbore PD:
MDO PD Koroške, MDO PD Primorske, MDO PD Kamniško Bistriškega območja, Savinjski MDO PD, MDO PD Podravja, MDO PD 
Ljubljane, MDO PD Posočja, MDO PD Pomurja, MDO PD Notranjske, MDO PD Dolenjske in Bele krajine, MDO PD Gorenjske, MDO 
PD Zasavja;
Kandidata za predsednika lahko predlagajo društva na območju posameznega MDO PD, izmed svojih članov.
Po izvedenem kandidacijskem postopku, bodo volitve predsednika MDO PD izvedene na sejah posameznih MDO PD.
Novoizvoljeni predsedniki MDO PD nastopijo mandat z dnem konstituiranja novega UO PZS.

5. POSTOPEK KANDIDIRANJA
Kandidate predlagajo društva PZS izmed svojih članov.
Funkcija voljenega ali imenovanega funkcionarja organov PZS je nezdružljiva z voljeno ali imenovano funkcijo organov političnih strank 
na državni ravni.
V razpisu uporabljena moška oblika je nevtralna in se nanaša na pripadnike obeh spolov. Pri kandidaturah v organe PZS društva sledijo 
načelu enakomerne zastopanosti obeh spolov.
Predloge kandidatov je potrebno vložiti na obrazcu, ki je priloga tega razpisa, s priporočeno pošto na naslov: Planinska zveza Slovenije, 
Volilna komisija, p. p. 214, 1001 Ljubljana, s pripisom spodaj levo »NE ODPIRAJ – volitve PZS«.

Sestavni del tega obrazca je tudi izjava kandidata, da soglaša s kandidaturo in da izpolnjuje predpisane pogoje.

Rok za pošiljanje kandidatur je 18. december 2017 za predsednika PZS in podpredsednike PZS. Rok za pošiljanje kandidatur za 
ostale organe je 5. februar 2018.

Morebitne nepopolne predloge bo predlagatelj dolžan dopolniti v roku 7 dni od poziva.

Volilna komisija PZS
Antonija Valenčič, predsednica

OBRAZEC ZA KANDIDATURO

Društvo (naziv društva):______________________________________________,

v skladu z razpisom volitev za organe Planinske zveze Slovenije za mandat od skupščine PZS 2018 do skupščine PZS 2022, predlaga svojega 
člana:

ime in priimek

naslov

datum rojstva

izobrazba*

znanje tujih jezikov**

dosedanje delo v planinski organizaciji in izkušnje *** 

*Obvezno za kandidate za predsednika in podpredsednike PZS, ki priložijo tudi fotokopijo dokazila o zaključenem izobraževanju.
**Obvezno za kandidate za predsednika in podpredsednike PZS.
***Obvezno za kandidate za predsednika in podpredsednika PZS, ki tu opišejo svoje dosedanje delo, izkušnje in strokovnost, kot to pred-
videvajo razpisni pogoji za posamezno kandidaturo. Lahko se pošlje tudi v prilogi.

za kandidata za (obkroži):
1. Predsednika PZS;
2. Podpredsednika PZS;
3. Člana Upravnega odbora PZS; 
4. Predsednika MDO PD ______________________;
5. Predsednika Nadzornega odbora PZS;
6. Člana Nadzornega odbora PZS;

  Zakoniti zastopnik društva

________________________

Kraj in datum:     Žig  Podpis:

________________________                 ________________________ 
 

IZJAVA KANDIDATA:
Spodaj podpisani kandidat _______________________, soglašam s kandidaturo za zgoraj naveden organ Planinske zveze Slovenije v 
mandatu 2018 – 2022 in izjavljam, da izpolnjujem vse predpisane pogoje za kandidaturo, ki jih predpisuje razpis volitev na podlagi statuta 
in drugih aktov Planinske zveze Slovenije.

Kraj in datum:  Podpis kandidata:

________________________   ___________________________

OBVEZNA PRILOGA za kandidate za predsednika PZS je PREDLOG PROGRAMSKIH SMERNIC PZS.
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Članarina PZS 2018
Upravni odbor Planinske zveze Slovenije je na podlagi g) alineje 1. odstavka 32. člena Statuta PZS na 18.  seji, dne  16. 11. 2017 sprejel 
spremenjen in dopolnjen

Pravilnik o članstvu posameznikov
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. nevtralna 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 ali potrdilom o članstvu 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: 
-  logotip PZS,
- naziv vrste podatkov in opis v slovenskem in angleškem jeziku,
- 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 prenočevanju v planinskih kočah podpisnic sporazuma,
- besedilo, natisnjeno v slovenskem in angleškem jeziku.

Podatki so na izkaznici zapisani v klasični in elektronski obliki. 

Članski izkaznici je priložen kartonček z informacijami o zavarovanju. Priporoča se, da ga imajo člani pri planinskih aktivnostih vedno s seboj. 

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. Ob strani je natisnjena individualna 
koda s katero se lahko član preko spletne strani clanarina.pzs.si sam vpiše v evidenco članstva in aktivira zavarovanje.

5. člen (vrste članarine)
Član lahko izbira med različnimi vrstami članarine: 
•	 A:	član	z	največjim	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,
•	 IN:	oseba	s	posebnimi	potrebami	(oseba,	ki	ji	je	delno	ali	v	celoti	odvzeta	poslovna	sposobnost	oz.	je	roditeljska	pravica	podaljšana),	

z omejenim obsegom ugodnosti,
•	 B	člani	društev	v	tujini:	člani	zamejskih	in	drugih	planinskih	društev	v	tujini;

Ob včlanitvi prejme vsak član, ne glede na izbrano vrsto članarine, osnovne informacije o pravicah, obveznostih in članskih ugodnostih, 
informacije o PZS in PD. Novi član mora podpisati predpisano pristopno izjavo, s katero dovoljuje obdelavo osebnih podatkov in sprejema 
pravice in obveznosti, ki izhajajo iz članstva. 

Če se v PD včlani mladoletna oseba do dopolnjenega sedmega leta starosti ali oseba, ki nima poslovne sposobnosti, podpiše pristopno 
izjavo njen zakoniti zastopnik. Za osebo od sedmega leta do dopolnjenega 15 leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom 
v PD podati pisno soglasje na pristopni izjavi.

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 PD, s katerimi je sklenila dogovor. PZS prenese podatke v informacijski sistem Naveza in posreduje PD, 
ki ga je izbral posameznik originalno pristopno izjavo in celotno članarino. Višina članarine je enaka priporočeni višini. 

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 predpisanih obrazcih, voditi seznam članov z vrsto članarine ter jih ažurno posre-
dovati PZS. To izvedejo z vnosom v Navezo. 

V kolikor podatkov o članu ne vnesejo v Navezo, morajo na PZS posredovati kopije pristopnih izjav in seznam članov z vrsto članarine na 
predpisani tabeli v elektronski obliki, vendar zgolj iz opravičljivih razlogov, ob soglasju predsednika MDO PD. 

Člansko zavarovanje je veljavno naslednji dan po vnosu podatkov o članu in letni članarini v Navezo. Primarno članarino za tekoče leto v 
Navezo zabeleži PD. Vsak član posameznik lahko preveri veljavnost članstva in zavarovanja preko spletne strani clanarina.pzs.si oz. se na 
isti spletni strani sam vpiše na podlagi individualne kode na članski znamkici.
.
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 (zelo priporočljivo),
- članstvo v drugem članu PZS,
- naročnina na Planinski vestnik in prejemanje obvestil,
- 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 lastnih dohodkov, ter osebe, ki jim je delno ali v celoti odvzeta poslovna 
sposobnost oz. je podaljšana roditeljska pravica (IN) 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 povezave v Navezo ali poslanega poimenskega seznama 
vseh družinskih članov na predpisani tabeli v elektronski obliki . Višina popusta je 20 % za vsakega člana, razen za 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 članarino 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	
vrednosti 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 članarini je po kritju stroškov zavarovanja in izdelave znamkice, razmerje 50 % v korist PD in 50 % v korist PZS. 

Delitveno	razmerje	pri	P+O	in	IN	članarini	je	80	%	v	korist	PD	in	20	%	za	PZS,	po	pokritju	stroškov	zavarovanja	(samo	pri	P+O,	ker	IN	
članarina ne vsebuje zavarovanja), znamkice in pavšala za dnevnike 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	odgovornost,	

skladno z objavljenimi pogoji. Za PD v tujini lahko veljajo drugačna določila o zavarovanju, če se to pisno določi v dogovoru s PZS.
•	 popust	pri	prenočevanju	v	planinskih	kočah	v	Sloveniji	in	tujini	(na	podlagi	bilaterarnih	sporazumov,	sporazuma	o	reciprociteti	in	

članstva v mednarodnih organizacijah),
•	 popust	pri	nabavi	edicij	v	Planinski	založbi	PZS,
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Na podlagi 32. člena Statuta Planinske zveze Slovenije in na osnovi predhodnih usklajevanj je upravni odbor Planinske zveze Slovenije na 
svoji 18. seji, 16. 11. 2017, sprejel Pravilnik o članstvu posameznikov. Na podlagi 12. člena pravilnika se izda

Navodilo za izvajanje Pravilnika o članstvu 
posameznikov 2018
OPOMBA: V spodnjem besedilu omenjene priloge najdete na spletnem naslovu www.clanarina.pzs.si. (Če je možno naj se doda aktivno povezavo).

1. POVZETEK NOVOSTI
V letu 2018 se na področju članarine uvajajo naslednje novosti:
1. Uporaba Naveze je obvezna, izjemoma se lahko podatki o članih pošljejo še na predpisani elektronski tabeli, če poda soglasje predsednik 

MDO. 
2. Društvom v decembru ni potrebno posebej naročati znamkic za leto 2018. Vsa društva, ki bodo imela izpolnjene obveznosti do PZS 

(vpisani podatki članov v Navezi, vrnjen ostanek znamkic, poravnani vsi računi), jih bodo prejela po pošti samodejno v količinah glede 
na število članov v letu 2017.

3. Člansko zavarovanje bo tudi v letu 2018 sklenjeno pri Zavarovalnici Adriatic Slovenica d. d. Zavarovalne asistenčne storitve v tujini se 
izvajajo preko asistenčnega centra AS (nova številka: +3865 66 28 500).

4. Zavarovalne vsote za A člane se spremenijo iz 25.000 za smrt in 75.000 za invalidnost na 15.000 in 50.000 €.  Za A člane je dodatno vklju-
čeno zavarovanje za zlome, opekline, izgubo vida, sluha in smrti zaradi požara z zavarovalno vsoto do 1.000 €. V skladu s tabelo zlomov, 
izpahov in opeklin izplača zavarovalnica zavarovalno vsoto ali njen del, če zavarovanec zaradi nezgode utrpi zlom, izpah ali opeklino, 
skladno z določili posebnih pogojev. Dodatno je vključeno tudi zavarovanje prehodne oskrbe (100 ur in 4 prevozi na kontrole).

5. Meja višine zavarovanja za alpinizem se iz 5.000 m n. v. dvigne na 6.000 m n. v. 
6. V osnovno člansko zavarovanje je vključena tudi osnovna dejavnost markacistov (označevanje, čiščenje poti …)
7. OPP članarina se preimenuje v IN članarino in poleg oseb z odvzeto poslovno sposobnostjo vključuje tudi osebe, ki jim je podaljšana 

roditeljska pravica.

VRSTE ČLANARINE
Vrste članstva Višina članarine

A član z največjim 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 €

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 €

IN oseba s posebnimi potrebami (oseba, ki ji je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost oz. je roditeljska pravica podaljšana) z ome-
jenim obsegom ugodnosti

7,00 €

IN/z družinskim popustom 5,60 €

B/člani društev v tujini je vrsta članarine samo za člane zamejskih planinskih društev in drugih društev s sedežem izven Slovenije, ki pla-
čajo prispevek za PZS v višini 13,75 €, ugodnosti so z nekaterimi izjemami enake kot pri članarini B. Tuji državljani, ki so člani slovenskih 
planinskih društev, imajo z upoštevanjem splošnih pogojev, na voljo vse vrste članarine, razen B/društva v tujini.  
 
2. INFORMACIJSKI SISTEM NAVEZA
Do 15. decembra bodo pripravljeni vsi podatki za začetek prodajanja članarine 2018. Informacijski sistem Naveza uporabljamo že šest let. 
V tem času smo ga dobro nadgradili in napolnili s podatki. Vsa društva naj svoje člane ažurno vnašajo v informacijski sistem Naveza, saj 
s tem pregledno vodijo evidenco svojih članov, po vnosu v Navezo pa tudi začne veljati člansko zavarovanje in sproži se naročilo članskih 
izkaznic, če je to potrebno. Vsi prenosi podatkov o članih bodo iz informacijskega sistema potekali avtomatsko. 

Reklamacije za posamezno vneseno članarino v Navezo so možne v roku petih dni. Reklamacije izven tega obdobja niso možne, saj se 
članarina posameznika zavede in obračuna pri zavarovalnici.

Informacijski sistem Naveza je dostopen na: www.naveza.pzs.si.
Pripombe, tehnične in vsebinske napake se naj sporočajo izključno v elektronski obliki in samo na e-naslov portal@pzs.si. 

Vse informacije o članarini PZS so na spletnem naslovu www.clanarina.pzs.si. 

Vprašanja v zvezi s članarino PZS lahko pošljete na elektronski naslov clanarina@pzs.si. 

Dodaten kontakt Matjaž Šerkezi (041 663 446) in Damjan Omerzu (031 868 590).

•	 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 dolžna poravnati svoje obveznosti v plačilnih rokih, ki so navedeni na prejetih računih za članarino. Obračun se izvede  na podlagi 
števila članov, ki so na datum obračuna vpisani v informacijskem sistemu Naveza. 

PD, ki iz opravičljivih razlogov ne uporabljajo Naveze, posredujejo seznam članov za uvoz na predpisani tabeli v elektronski obliki, na 
podlagi katerega se naredi obračun.

Brez tekoče poravnanih obveznosti do PZS in ažurnega vpisa podatkov o članih v Navezi ni možno pridobiti novih oz. dodatnih znamkic. 

Končni obračun članskih znamkic bo izdelan samodejno v informacijske sistemu Naveza najkasneje do 15. novembra tekočega leta.
PD-jem, ki ne bodo vrnili znamkic in potrdili obračuna do 15. decembra tekočega leta se zaračuna vse izdane znamkice.

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 20. novembra 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)
V kolikor obstoječi član izjave, s katero dovoljuje zbiranje in obdelavo osebnih podatkov, ni podpisal v preteklih letih, jo podpiše ob na-
slednjem vplačilu članarine.

Pravilnik stopi v veljavo dan po objavi  na spletnih straneh PZS, uporabljati se začne s članarino za leto 2018. 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  17. novembra 2016.

Anton Jesenko,   Bojan Rotovnik, 
vodja Odbora za članstvo PZS   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 šes�h 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 gospodarju, Juretu Brečku, 
041 976 635, bavsica@pzs.si.
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Delitveno	razmerje	pri	članarini	P	+	O	in	IN	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. 
Pri članarini B/člani društev v tujini, je določen samo prispevek PZS, del članarine za društvo pa določijo društva v tujini sama. 
Delitveno razmerje je podrobneje prikazano v PRILOGI 3.

DRUŽINSKI POPUST
Do družinskega popusta so upravičene družine, ki plačajo članarino v isto društvo za vse družinske člane sočasno. Za družinske člane se 
poleg staršev štejejo 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 (IN) in so člani družine. Za družino se šteje tudi mati samohranilka ali oče samohranilec z vsaj enim otrokom. Enako 
velja tudi za istospolne partnerje z otroki. 

Razen enostarševskih 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. Višina popusta je 20 % za vsakega 
člana, razen za člane A, ki imajo popust enak nominalni višini popusta članov B (5€). Člani B1 niso upravičeni do družinskega popusta. 
Znižani prihodek iz družinskega popusta se deli v breme deleža sredstev društva in PZS. 

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. 

5. OBVEZNI POIMENSKI SEZNAMI ČLANOV IN ČLANSKA IZKAZNICA
V informacijski sistem PZS Naveza je potreben je vpis obveznih osebnih podatkov in pristopnih izjav VSEH članov.

Vsi člani, ki imajo v informacijskem sistemu Naveza zabeležen tudi e-naslov, bodo po elektronski pošti prejeli obvestilo, ko bodo njihovi 
podatki posredovani zavarovalnici. Tako lahko vsak član preveri, kdaj 
so bili podatki posredovani zavarovalnici. Zaradi enostavnejšega ob-
veščanja priporočamo, da zberete čim več e-naslovov svojih članov. 

ČLANSKA IZKAZNICA
Novi člani bodo izkaznice bodo prejeli naknadno po pošti na stalni 
naslov, in sicer predvidoma v roku 7 delovnih dni po vnosu podatkov 
v Navezo. Stroške izdaje novih izkaznic krijejo člani sami in jih bo PZS 
zaračunala društvom, ta pa naj izkaznice zaračunajo članom. Novi član 
mora s članarino poravnati tudi člansko izkaznico.  

	Člani	A,	B,	B1	in	S	+	Š,	ki	izkaznice	že	imajo,	jih	uporabljajo	še	naprej.	
V primeru izgubljene izkaznice, spremembe podatkov, zapolnjene 
izkaznice ipd. se lahko preko Naveze (v rubriki Sprememba podatkov 
oseb) naroči nova. 

Društvo (ki letno presegajo 5.000 € pridobitnega prometa) mora skladno z računovodskimi pravili vsakomur, ki plača članarino, izdati 
račun. V kolikor posameznik plača članarino gotovinsko, je potrebno račun davčno potrditi (davčna blagajna). 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 potrdilo mogoče izdati  tudi v Navezi. 
Članom, ki dobijo nove izkaznice, morajo društva (ki letno presegajo 5.000 € pridobitnega prometa) zanje izdati račun – ne glede na to, ali 
so zavezanci za DDV ali ne. Cena izkaznice je 2 € (DDV in poštnina sta vključena).

V primeru, da član nima izkaznice, ker jo je izgubil ali pa je prišlo do spremembe podatkov ali je že zapolnil prostor za članske znamkice, 
se zanjo poda zahtevek izključno v Navezi ali prek portala www.clanarina.pzs.si. Na podlagi tega bo steklo naročilo dvojnika izkaznice. 
Cena izkaznice je v tem primeru enaka ceni nove izkaznice (2 €, DDV in poštnina sta vključena). Izkaznice se pošiljajo z navadno pošto. 
Podatek o pošiljanju vsake izkaznice se zavede v Navezo in je sledljiv. Opozorite svoje člane, da prejetega pisma z izkaznico ne zavržejo 
skupaj z reklamnim gradivom in ostalo pošto. 

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, in vsak novi član jo izpolni v letu 2018. Članom, ki so pristopno izjavo podpisali v preteklih letih in so 
člani istega društva, ni treba podpisovati novih pristopnih izjav (Član, ki je bil prej član enega društva in se včlani v drugo društvo, mora 
v novem društvu ponovno podpisati pristopno izjavo, saj je v novem društvu nov član). Obrazec pristopne izjave za posamezno društvo 
je na voljo v informacijskem sistemu Naveza ali na e-naslovu portal@pzs.si.  
Društva kakovostno digitalno preslikano (300 Dpi, sivinsko) pristopno izjavo naložite v informacijski sistem Naveza. Če ne morete za-
gotoviti digitalne preslikave, lahko pošljete kopije pristopnih izjav na naslov PZS, ki bo pristopne izjave digitalno preslikala in naložila v 
informacijski 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.

3. IZDAJA ZNAMKIC ZA LETO 2018 
Vsa društva, ki bodo do 15. decembra izpolnila obveznosti iz članarine 2017 (vračilo znamkic, plačilo), bodo po pošti samodejno 
prejela znamkice za leto 2018. Posebno naročilo ne bo potrebno. Število prejetih znamkic bo sorazmerno številu članov v letu 2017. 

Dodatne znamkice lahko društva naročijo v informacijskem sistemu Naveza, na priloženem obrazcu (PRILOGA 1), ki ga pošljejo na e-
-naslov znamkice@pzs.si ali jih osebno prevzamejo v Strokovni službi PZS (v računovodstvu) pri Katarini Maček, kjer dobijo tudi druge 
potrebne informacije (telefon: 01/43 45 688, e-pošta: znamkice@pzs.si).

Pred prevzemom znamkic za leto 2018 morajo imeti društva poravnane vse obveznosti do PZS.

Znamkice kategorije IN se izdajajo samo na osnovi predloženega seznama (PRILOGA 2) glede na posebno naročilo planinskega društva. 
To velja za tista društva, ki izvajajo programe za delo z osebami s posebnimi potrebami in invalidi. Člani IN z delno odvzeto poslovno 
sposobnostjo so lahko v letu 2018 zavarovani v skladu z zakonskimi možnostmi glede na stopnjo poslovne sposobnosti. Vsi člani IN 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-
rovanj prevzame PZS. 

Pri predaji znamkic članom bodite pozorni, da posamezniku izročite znamkico ustrezne kategorije. 
 
4. OBRAČUN ČLANARINE
Račun za članarino bodo društva prejela do 10. v mesecu za vse člane, ki bodo v informacijski sistem Naveza vneseni do konca preteklega 
meseca. Tako bodo prvi račun dobili 10. februarja 2018, z valuto plačila 30 dni, za vse njihove člane, ki bodo v informacijski sistem Naveza 
vneseni do 31. januarja 2018. Na računu se bodo že upoštevali družinski popusti in vrednost članarine za starejše člane B1. Poleg članarine 
bodo na računu zaračunane tudi članske izkaznice, ki so bile izdane novim članom društva v preteklem mesecu. Društvom ni treba več 
izdelovati in pošiljati delnih obračunov.
Prav tako se bo v informacijskem sistemu Naveza 30. 11. 2018 avtomatsko kreiral končni obračun članarine 2017. Društva bodo ta obračun 
potrdila in v Navezi naredila dokument za vračilo znamkic. Na podlagi tega bodo s strani PZS dobili še zadnji račun za plačilo članarine. 
S tem se bomo izognili tudi preplačilom s strani društev.

PZS bo vsem društvom, ki ne bodo potrdila končnega obračuna in vrnila znamkic do 15. 12. 2018, zaračunala vse izdane znamkice. 

Društva prosimo, da se držijo rokov za 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 članarini A je po kritju stroškov zavarovanja in ostalih stroškov, vezanih na članarino, razmerje 50 % v korist društva in 50 % v korist PZS. 
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11. Cici dnevnik, Dnevnik 1 ali Dnevnik 2 Mladi planinec/Mlada planinka** V

12. popust pri nabavi edicij v Planinski založbi PZS (20 %) V V V V V V

13. popust pri naročnini na Planinski vestnik (25 %) V V V V V V

14. popust pri nabavi opreme in storitev po seznamu pogodbenih partnerjev PZS na www.pzs.si V V V V V V

15. popust pri obisku Slovenskega planinskega muzeja (20 %) V V V V V V

16. popust pri vstopnini v Nacionalni park Paklenica 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	članov	P	+	O,	plus	10	%.	

PLANINSKI VESTNIK

Prosimo vsa društva, da svojim članom ponudijo tudi naročnino na Planinski vestnik. Zainteresiranim ob vnosu članarine samo označite 
»Naročnina na Planinski vestnik«. Plačilo pa naročnik izvede na podlagi naknadno prejetega predračuna s strani PZS, tako da ni potrebno 
pobirati letne naročnine na društvih nabiralnik. V izogib pomotam pa Planinski vestnik začne prejemati po plačilu.
Za člane PZS še vedno ostaja članski popust v višini 25 % na naročnino na Planinski vestnik. 
Ostali partnerji PZS pri katerih je možno uveljavljati popuste so navedeni na spletni strani www.clanarina.pzs.si  
 
8. ZAVAROVANJE ČLANOV PZS 
Člansko zavarovanje je sklenjeno pri zavarovalnici Adriatic Slovenica d. d.. Z njo je sklenjena pogodba za nezgodno zavarovanje članov, zava-
rovanje stroškov reševanja v tujini s 24-urno asistenco in zdravstveno asistenco za tujino ter zavarovanje zasebne odgovornosti članov PZS. 
Skleniti je mogoče tudi ugodno zavarovanje odgovornosti društev in njihovih članov za škodo, ki jo povzročijo pri izvajanju dejavnosti v 
okviru društva. Pogodbo bo vsako društvo sklenilo posamično. 
Vsi obrazci in splošni pogoji so priloga teh navodil, objavljeni so tudi na spletni strani PZS.

VRSTE ČLANSTVA:
A: član z največjim 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,
IN: oseba s posebnimi potrebami (oseba, ki ji je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost oz. je roditeljska pravica podaljšana) z 
omejenim obsegom ugodnosti; 

Člani IN brez poslovne sposobnosti zaradi zakonskih omejitev nimajo vključenega zavarovanja. Člani IN z delno odvzeto poslovno 
sposobnostjo so lahko v letu 2018 zavarovani v skladu z zakonskimi možnostmi, glede na stopnjo poslovne sposobnosti. Vsi člani IN 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.

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 in 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. 

8.1 Osnovno zavarovalno jamstvo 
Člansko zavarovanje 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, v snežnih razmerah 

do naklona 45°, ledne smeri do 3. stopnje na 7 stopenjski lestvici in kombinirane težavnosti do M4 na 12 stopenjski lestvici.),
•	 alpinizem in športno plezanje (tudi ledno do 6.000 metrov nadmorske višine v naravi ali na za to ustrezno urejenih plezališčih in 

umetnih stenah ter balvansko plezanje),
•	 turno	kolesarjenje.	Pod turno kolesarjenje se uvršča kolesarjenje po asfaltnih, makadamskih, gozdnih, poljskih in drugih poteh ter 

stezah ob uporabi za ta namen primerne kolesarske opreme in obleke. Nesreče na urejenih cestah za motorna vozila in na kolesarskih 
stezah v urbanih okoljih niso vključene v zavarovalno kritje, razen v primerih, ko se nesreča zgodi v okviru turno-kolesarske ture 
(obvezna uporaba ustrezne turno kolesarske opreme in obleke). Kritje je podano do vključno 6. stopnje težavnostne lestvice,

•	 turno smučanje in deskanje, ko se turne smuči oz. deska uporabljajo kot del opreme za hojo oziroma spust po snegu pri izvajanju 
planinske dejavnosti (pripomoček za doseganje cilja), vsaj del poti predstavlja vzpon z lastno močjo peš ali s smučmi. Poleg običajne 
gorniške opreme za turno smučanje potrebujemo posebne vezi,

•	 krpljanje, kadar so krplje pripomoček za hojo po snegu pri izvajanju planinske dejavnosti,
•	 prostovoljno	vodništvo,

Originalne pristopne izjave hrani matično društvo. PZS v centralni evidenci članstva hrani digitalno preslikavo pristopne izjave. Društvo 
mora imeti zbrane pristopne izjave vseh članov.

6. MOŽNOST VČLANJEVANJA ČLANOV PREK PZS
Planinska zveza Slovenije na podlagi sklenjenega dogovora oz. pisnega pooblastila 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 …), prek poslovnih partnerjev (Petrol, Selectcard …) in na spletni strani www.
clanarina.pzs.si. Pri včlanjevanju preko Petrola se članu zaračunajo tudi stroški včlanitve v vrednosti 2 € (cena z DDV-jem). Višina čla-
narine je enaka priporočenim zneskom, ki jih je določil UO PZS. Prodaja članarine prek PZS za leto 2018 bo mogoča od 15. decembra 
2017  do 1. novembra 2018. 
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 celotno članarino posredovala iz-
branemu društvu. Društva ohranijo tudi svoj način pobiranja in plačevanja članarine.

Posameznik, ki na bencinskih servisih Petrol poravna članarino, prejme na po-
daljšku računa potrdilo, na katerega vnese svoje podatke (slika spodaj). Z 
izpolnjenim potrdilom lahko 14 dni uveljavlja članski popust pri nočitvah v 
planinskih kočah v Sloveniji, v tem času pa bo na navedeni naslov dobil člansko 
izkaznico skupaj z znamko, ki potrjuje plačilo članarine.

Posameznik, ki poravna članarino z 
darilno kartico SelectBox, ne prejme 
začasnega potrdila, ampak se takoj 
registrira na spletni strani www.cla-
narina.pzs.si. 

POMEMBNO: Zavarovanje, ki je vključeno v članarino, se aktivira z vpisom podatkov člana v 
obrazec na spletni strani www.clanarina.pzs.si, kamor se vpiše tudi koda iz potrdila. Naslednji dan po vpisu na spletni obrazec je zavarovanje 
veljavno. Član pa v roku 7 dni po prijavi na navedeni naslov prejme člansko izkaznico z znamkico za tekoče leto, s katero lahko koristi vse 
članske ugodnosti v Sloveniji in tujini. Ob spletni prijavi član izbere tudi planinsko društvo, v katerega se včlanjuje. 
Obračuni članarine se bodo izvajali skladno z dosedanjimi načini obračunov članarine. V letu 2018 bo neposredne materialne stroške 
posredovanja (tehnična podpora, posredovanje podatkov, nakazilo finančnega deleža, promocijske aktivnosti …) pri včlanjevanju prek 
PZS krila PZS, za prihodnja leta pa je predvidena delitev teh stroškov med PZS in društvi. Stroške pošiljanja članskih izkaznic in znamkic 
ter stroške transakcije pri spletnem plačilu krije član.
Možnost včlanjevanja posameznikov v društva prek 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 e-naslov portal@pzs.si.
 
7.  UGODNOSTI ZA ČLANE PZS

 Kategorije članstva 2018 A B B1 S + Š P + O IN*

1. zavarovanje za nezgodno smrt pri planinski dejavnosti V V V V

2. zavarovanje za invalidnost pri planinski dejavnosti 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

5. zavarovanje odgovornosti v tujini – ves svet V

6. zavarovanje odgovornosti v gorah Evrope in Turčije V V V V

7. Zavarovanje prehodne oskrbe in zavarovanje za zlome, opekline, izgubo vida, sluha in smrti zaradi požara V

8. popusti pri prenočevanju v planinskih kočah PZS (50 %), razen v sobah z od 1 do 6 ležišči v planinskih 
kočah I. kategorije (30 %)

V V V V V V

9. popusti pri prenočevanju v planinskih kočah 13 planinskih organizacij Evrope in Kanadi V V V V V V

10. oprostitev plačila turistične takse v planinskih kočah V V V V V V
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Kritje vključuje 24-urno asistenco pri reševanju v tujini s 24-urno zdravstveno asistenco v tujini. Kritje zdravstvene asistence je podano 
v primerih reševanja v tujih gorah pri opravljanju planinskih 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 +3865 66 28 500, 
ki bo prevzel nadaljnjo koordinacijo reševanja.  Natančnejša in razdelana navodila so v poglavju 10 teh navodil. 

Zavarovalno jamstvo ne velja na alpinističnih odpravah za aktivnosti nad 6.000 m n. v., lahko pa se sklene individualno zavarovanje. 
Zavarovalne vsote (EUR)

Zavarovalno kritje Člani A Člani	B,	B1,		S	+	Š Člani	P	+	O
Stroški reševanja 25.000,00 3.000,00 3.000,00
Zdravstvena asistenca za tujino 10.000,00 3.000,00 3.000,00
Območje kritja Celi svet, razen Slovenija Evropa in Turčija, razen Slo-

venija
Evropa in Turčija, razen Slo-

venija

Zavarovanje stroškov reševanja in zdravstvene asistence za člane A velja za ves svet. Zavarovanje stroškov reševanja in zdravstvene asistence 
za	člane		B,	B1,	S	+	Š	in	P	+	O	velja	v	tujih	gorah	Evrope	in	Turčije.	V	okviru	zdravstvene	asistence	za	tujino	se	krijejo	tudi	stroški	vrnitve	
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. Za člane PZS, ki imajo stalno prebivališče izven Republike Slovenije ne velja zavarovanje stroškov reševanja in 
zdravstvene asistence za državo stalnega prebivališča člana PZS in Republiko Slovenijo, razen za člane zamejskih planinskih društev v 
Italiji in Avstriji.

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 s planinsko dejavnostjo in 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 in 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. konvencijsko potrdilo naročite vsaj štiri 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 asistence AS Tujina, ki nudi celovito kritje v tujini in 
je opisano pod točko 9.5 teh navodil.

8.4 Zavarovanje zasebne odgovornosti članov

Zavarovanje civilne odgovornosti zavarovanca kot fizične osebe za poškodovanje oseb in / ali poškodovanje stvari ter stroškov ugotavljanja 
obveznosti in obrambe pred odškodninskimi zahtevki.

Zavarovalne vsote (EUR)
Zavarovalno kritje Člani A Člani B, B1,

S	+	Š,	P	+	O
Zavarovanje odgovornosti (enotna zavarovalna vsota) 150.000,00 50.000,00
Območje kritja svet Evropa in Turčija

Enotno zavarovalna vsota pomeni, da je do limita zavarovalne vsote krita odgovornost za poškodovanje oseb in/ali poškodovanje stvari.  

Opombe
Za obstoječe člane PZS, ki bodo poravnali članarino do 31. januarja, velja neprekinjeno zavarovalno jamstvo. Asistenčno kritje za 
stroške reševanja in zdravstvene stroške v tujini velja do 31. 12. in se podaljša s plačilom članarine za naslednje leto. Novim članom 
oz. če obstoječi člani poravnajo članarino po 1. 2., začne zavarovanje in asistenčno kritje teči ob polnoči naslednjega dne, ko je bil član 
vnesen v Navezo. 

8.5 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. 

8.6 Aktivacija zavarovanja in preverjanje s strani članov
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 zava-
rovanje. Če je plačal članarino za tekoče leto, ne bo pa zaveden v informacijskem sistemu Naveza, si bo lahko sam aktiviral zavarovanje s 
kodo, ki je na članski znamkici na www.clanarina.pzs.si.

•	 prireditve	in	akcije	v	organizaciji	PZS	ter	planinskih	društev,
•	 dejavnost	planinskih	krožkov	v	šolah,	tudi	v	zaprtih	prostorih,
•	 osnovne	dejavnosti	markacistov, ki zajemajo ogled, označevanje in vzdrževanje planinskih poti z uporabo ročnega orodja,
•	 planinska	orientacija.

Zavarovalno kritje ne velja za: 
o alpinizem in športno plezanje brez dodatnega varovanja – solo plezanje nad IV. stopnjo po UIAA lestvici (plezanje posameznika brez 

varovanja), 
o urbano plezanje (po urbanih objektih, plezanje po drevesih, itd.),
o člane alpinističnih odprav, za aktivnosti nad 6.000 metri
o tekmovanja, razen, kadar je to posebej dogovorjeno in zavarovano pod posebnimi pogoji 
o izključena je obveznost zavarovalnice za nezgode, ki nastanejo pri tekmovalnem turnem smučanju, heli smučanju in smučanju izven 

urejenih prog. Kot smučanje izven urejenih prog se šteje, ko član alpsko smuča ob smučarski progi, brez ustrezne turno smučarske 
opreme in brez namena izvajanja turne smuke ali druge planinske dejavnosti. Enako velja za turno deskanje izven urejenih prog.

o V turno kolesarstvo ne sodijo zvrsti gorskega kolesarjenja kot so: spust, downhill, freeride in drug adrenalinske dejavnosti s kolesi.

Splošni pogoji so objavljeni na spletni strani www.zavarovanja.pzs.si in na spletni strani Adriatic Slovenica.

8.2 Nezgodno zavarovanje članov
Zavarovalne vsote (EUR)

Zavarovalno kritje Člani A Člani	B,	B1,		S	+	Š Člani	P	+	O
Nezgodna smrt (EUR) 15.000 5.500 *
Invalidnost (EUR) 50.000 8.500 8.500
Zlomi / opekline / izguba vida, 
sluha / smrt zaradi požara

1.000,00 / /

Prehodna oskrba zaradi  nezgo-
de**

100 ur/4 prevozi / /

Območje kritja 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.
** zavarovanje prehodne oskrbe zaradi nezgode vključuje 100 ur pomoči na domu in 4 prevoze na kontrole po posameznem zavarovalnem 
primeru. V primeru težje nezgode je okrevanje lahko dolgotrajno in naporno, tako za poškodovanca kot njegove najbližje. Da bi bil čas 
okrevanja manj stresen, vam je s tovrstnim zavarovanjem organizirana brezplačna pomoč pri opravljanju dnevnih in gospodinjskih 
opravil ter organizacija varstva otrok. Do brezplačne pomoči ste upravičeni, ko zaradi nezgode ne morete opravljati enega od temeljnih 
dnevnih opravil (hranjenje in pitje, osebna higiena, oblačenje in slačenje, izločanje in odvajanje ter gibanje). Ko se sami ne morete peljati 
na pregled, je poskrbljeno za prevoz. Zagotovljen je tudi prevoz domov po odpustu iz bolnišnice. Do brezplačnega prevoza ste upravičeni, 
če ne morete opravljati enega od temeljnih dnevnih opravil oziroma se boste tri mesece gibali s pomočjo hodulj ali bergel.

Zavarovalno kritje je podano pod pogojem, da član planinske zveze uporablja ustrezno opremo za posamezno planinsko dejavnost in 
ustrezno upošteva razmere v gorah
Vključeno je kritje za poškodbe in okvare zaradi mraza, višine in zastrupitve.

8.3 Stroški reševanja v gorah
Stroški reševanja pri planinski dejavnosti v tujini, do katerih pride zaradi nezgode ali življenjske nevarnosti zavarovanca pri izvajanju 
planinske dejavnosti (navedenih pod točko 8.1.), ki nastanejo v okoliščinah, zaradi katerih zavarovanec ne more nadaljevati poti ali varno 
sestopiti z gore brez aktiviranja reševanja s strani specializirane ekipe za reševanje oziroma helikopterja na kraju izvajanja planinske dejavnosti  
Zavarovanje stroškov reševanja krije:
•	 iskanja	pogrešanega	zavarovanca,	ki	se	upravičeno	sproži	zaradi	reševanja,	za	katerega	je	podano	zavarovalno	jamstvo	za	kritje	stroškov	

reševanja iz  prejšnjega odstavka.
•	 reševanje	zavarovanca,	ki	nastanejo	po	nastanku	nesreče	in	po	tem,	ko	je	bil	zavarovanec	že	lociran.	Stroški	reševanja	so	stroški	zdra-

vstvene oskrbe na kraju nesreče in med prevozom ter stroški prevoza zavarovanca s kraja nesreče do zdravstvenega centra ali bolnišnice 
v tujini. 

•	 reševanja	nepoškodovanega	soplezalca	v	navezi	s	poškodovanim,	če	pride	do	nesreče	na	gorskem	terenu,	od	koder	nepoškodovani	
plezalec sam ne bi mogel varno nadaljevati poti;

•	 reševanja	v	primeru	poškodbe	tehnične	opreme,	če	le	ta	ne	omogoča	varnega	nadaljevanja	ture	ali	alpinističnega	vzpona;
•	 reševanja	v	primeru	omaganja,	izčrpanosti	in	siceršnjo	stisko	na	gori,	ki	bi	lahko	ogrozila	življenje	člana;
•	 v	primeru,	ko	se	je	član	zaplezal,	ali	izgubil	in	ne	more	varno	nadaljevati	s	turo;
•	 24	urna	asistenca	pri	organizaciji	reševanja	v	tujini;
•	 zdravstvena	asistenca	za	tujino	(v	primeru,	da	pride	do	stroškov	reševanja).

Kritje je podano za stroške reševanja do nadmorske višine 6.500 metrov, pri alpinizmu in športnem plezanju pa do višine 6.000 metrov.
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•	 zavarovanje	proizvajalčeve	odgovornosti	(doplačilo	za	vključitev	tega	kritja	znaša	15	%)	in	velja	naslednja	klavzula:	Kritje	se	nanaša	
zgolj na proizvajalčevo odgovornost za zastrupitev s hrano in pijačo in veljajo sledeča določila:
o Zavarovanje krije odgovornost zavarovanca za škodo zaradi poškodovanja oseb, do katerega je prišlo zaradi zastrupitve s hrano, 

izdelki, pridelki ali pijačo, ki jih je zavarovanec, ki se ukvarja s pripravo in prodajo hrane in pijače kot tudi s pridelavo in izdelavo 
kmetijskih pridelkov in izdelkov, kakorkoli dal v promet v času trajanja zavarovalne pogodbe.

o Po tej klavzuli je kritje podano tudi za odškodninske zahtevke, ki bi jih uveljavljali zavarovančevi delavci iz naslova proizvajalčeve 
odgovornosti za zastrupitev s hrano in pijačo. Iz zavarovanja so izključeni tudi odškodninski zahtevki za:
- škodo na izdelani oziroma prodani stvari sami;
- za jamstva za stvarne napake izdelka ali storitve ter garancijskih obveznosti;
- škodo na stvari, na kateri je bila opravljena storitev;
- škodo, ki nastane iz stvari, ki je bila predelana;
- škodo, ki izvira iz stvari, ki je bila proizvajalcu odtujena brez njegove vednosti;
- škodo, ki izvira iz stvari, ki jo je proizvajalec podaril;
- stroške odpoklica izdelkov;
- čisto premoženjsko škodo;
- škodo zaradi obratovalnega zastoja;
- ekološko škodo.

Odbitna franšiza: 250,00 EUR po škodnem dogodku. Letni agregat izplačila škod je 2-kratnik zavarovalne vsote.
Za vsa ostala odstopanja od zgornjih določil je potrebno pridobiti individualno ponudbo na podlagi podatkov in zahtev / želja posame-
znega društva
Društvo sklene zavarovanje individualno tako, da pošlje osnovne podatke o društvu (polni naziv, naslov, pošto in davčno številko) 
in število članov v letu 2017 na e-naslov pzs.zavarovanje@marsh.com  ali s klasično pošto na naslov Marsh Europe S. A., Podružnica 
Marsh, Verovškova ulica 55 a, 1000 Ljubljana. Zavarovalni posrednik bo v 5 dneh poslal osnutek pogodbe. Zavarovalno kritje bo 
podano na dan, ko zavarovalni posrednik Marsh Europe S. A., prejme potrjen izvod pogodbe. Zavarovalnica bo nato izstavila polico 
in račun, ki se mora poravnati v predpisanem plačilnem roku. Zavarovanje lahko sklenejo tudi neposredno v poslovalnicah Adriatic 
Slovenica d. d..

9.2 Dodatno nezgodno zavarovanje za udeležence usposabljanj in akcij markacistov, ki jih organizirajo PZS ali planinska društva, 
ter udeležence drugih dogodkov v organizaciji PZS ali planinskih društev (izleti, pohodi, ture, tabori, srečanja, rekreativna tekmo-
vanja, ekskurzije itd.)
Organizatorji usposabljanj, akcij in dogodkov (v okviru PZS ali planinskih društev) lahko sklenejo dodatno nezgodno zavarovanje ude-
ležencev. Katera varianta bo izbrana, je odvisno od ocenjenega tveganja na posamezni akciji. Pod spodnjimi pogoji se lahko zavarujejo 
tudi nečlani PZS. 

Nezgodno zavarovanje za člane:
Varianta I.

Nezgodno zavarovanje ude-
ležencev

Zavarovalna vsota za nez-
godno smrt (EUR)

Zavarovalna vsota za invalid-
nost (EUR)

Dnevna premija z davkom na 
osebo (EUR)

Letna premija z davkom na 
udeleženca (EUR)

Varianta 1 7.500,00 15.000,00 0,34 1,71

Varianta 2 15.000,00 30.000,00 0,69 3,08

Varianta 3 15.000,00 50.000,00 0,99 4,45

Varianta 4 25.000,00 75.000,00 1,52 6,85

Varianta II.
Nezgodno zavaro-
vanje udeležencev

Zavarovalna vsota 
(EUR)
Zavarovalna vsota 
za nezgodno smrt

Zavarovalna vsota 
za invalidnost (EUR)

Zavarovalna vsota 
za zlome / izpahe / 
opekline

Dnevno nadomesti-
lo zaradi nezgode

Dnevna premija z 
davkom / udeležen-
ca (EUR)

Letna premija z 
davkom / udeležen-
ca (EUR)

Varianta 1 7.500,00 15.000,00 0,34 1,71

Varianta 2 15.000,00 30.000,00 1.000,00 5,00 0,70 23,17

Varianta 3 15.000,00 30.000,00 1.500,00 10,00 1,05 34,77

Nezgodno zavarovanje za nečlane:
Kritje je podano samo v času trajanja tekmovanj / prireditve;
Udeleženci morajo upoštevati navodila organizatorjev in morajo biti opremljeni z ustrezno opremo.

Nezgodno zavarovanje udeležencev Nezgodna smrt (EUR) Invalidnost (EUR) Dnevna premija z davkom / udele-
ženca (EUR)

Varianta 1 5.000,00 10.000,00 0,34

Varianta 2 7.500,00 15.000,00 0,51

Zavarovalno kritje velja za vse udeležence po priloženih seznamih, ki so osnova za zavarovalno kritje Kritje je podano v času, ki je določen 
na poslanem seznamu vendar ne pred trenutkom, ko je seznam posredovan na zavarovalnico 

8.7 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.

Zavarovalne vsote (EUR)
Zavarovalno kritje Strokovni kadri PZS

Zavarovanje odgovornosti strokovnih kadrov PZS 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. 
Zavarovanje odgovornosti strokovni kadrov vključuje: vodnike PZS in inštruktorje planinske vzgoje, alpiniste in alpinistične inštruktorje, 
inštruktorje, trenerje in vaditelje športnega plezanja, mentorje planinskih skupin, markaciste in markaciste inštruktorje ter turnokolesarske 
vodnike.

 9. DODATNA ZAVAROVANJA
9.1 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. Krita je tudi odgovornost za poškodovanje 
ali smrt članov društva in zaposlenih na društvu ali poškodovanje njihovih stvari pri izvajanju dejavnosti v okviru društva
Premije v tabeli veljajo za društva z do 100 oz. 200 članov. 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

Varianta 3 250.000,00 112,00 195,00 50,00

V zavarovalno kritje je ob plačilu dodatne premije vključeno oziroma je določena ustrezna premija za doplačilo:
•	 zavarovanje	odgovornosti	iz	upravljanja	tovornih	žičnic	(premija	znaša	2,17	EUR	–	za	vsakih	100	metrov	žičnice).
•	 zavarovanje	odgovornosti	iz	upravljanja	plezališč	in	plezalnih	sten	(za	naravne	plezalne	stene	je	zavarovalno	kritje	podano	brez	(do)

plačila dodatne premije; za umetne plezalne stene znaša premija 65,10 EUR za posamezno steno).
•	 zavarovanje	odgovornosti	organizacije	tekmovanj	(za	do	10	tekmovanj	letno	in	do	300	udeležencev	po	posameznem	tekmovanju	je	

zavarovalno kritje podano brez (do)plačila dodatne premije). V primeru, da sta ta dva pogoja presežena in če gre za mednarodno 
udeležbo na tekmovanju je potrebno pridobiti individualno ponudbo za posamezno tekmovanje. Za tekmovanja v tem smislu se 
štejejo društvena in meddruštvena tekmovanja na lokalni ravni, in sicer: športno plezanje, orientacijska tekmovanja ter gorski 
teki.
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o Zavarovanje za odprave se sklepa izključno preko PZS.
o Za stroške reševanja in za zdravstveno asistenco velja enotna zavarovalna vsota.

Za več informacij, prosimo, kontaktirajte PZS – alpinizem@pzs.si. 

9.5 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. 

Zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini 
Zavarovalno kritje Zavarovalna vsota (EUR) Letna premija z davkom/osebo Letna družinska premija

Kritje stroškov za zdravniško oskrbo 
in vrnitev v domovino

do 25.000,00 43,68 103,04

Kritje stroškov za zdravniško oskrbo 
in vrnitev v domovino

do 50.000,00 76,73 160,12

Možnost sklenitve dodatnega zdravstvenega zavarovanja z asistenc v tujini je možno preko spletne strani PZS http://clanarina.pzs.si. Zava-
rovanje se lahko sklene tudi na PZS, na obrazcu PRILOGA 5 (Katarina Maček, referentka za plačilni promet in članarino PZS, clanarina@
pzs.si ali na 01 43 45 688).

Dodatna pojasnila k razširitvi nezgodnega zavarovanja in razširitvi zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini:
•	 Zavarovanje	se	sklepa	individualno	na	preko	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 zunaj 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	in	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	člani	PZS.
•	 Zgoraj	navedena	premija	je	premija	za	celotno	družino,	vsak	družinski	član	je	zavarovan	za	25.000,00	oziroma	50.000,00	EUR.	Zavaruje	

se neomejeno število družinskih članov.
•	 Redna	cena	za	tovrstno	zavarovanje	za	posameznika	je	okvirno	100	%	višja.	

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 32,63

B, S + Š 5.500,00 8.500,00 40,34

A 15.000,00 50.000,00 330,06

*kritje pogrebnih stroškov do 1.500,00 EUR

Kritje se z doplačilom razširi na vse prostočasne aktivnosti člana, ki niso eksplicitno izključene v pogojih  01-NEZ-01/08 5. člen (potapljanje, 
skoki s padalom ali zmajem, udeležba na tekmovanjih ...) 

9.6 Dodatno zavarovanje odgovornosti za licencirane strokovne kadre PZS (vodniki PZS, inštruktorji planinske vzgoje, trenerji 
in inštruktorji športnega plezanja, inštruktorji alpinizma, alpinisti, vodniki turnega kolesarjenja, markacisti PZS), ki opravljajo 
pridobitno dejavnost in ni v okviru PZS

Zavarovanje odgovornosti Enotna zavarovalna vsota (EUR) Letna premija z davkom (EUR)

Varianta 1 50.000,00 177,29

Varianta 2 150.000,00 292,53

Varianta 3 250.000,00 362,73

•	 območje	kritja:	Evropa	v	geografskem	smislu	(vključno	gorstva	Turčije);
•	 letni	agregat	izplačila	škod	je	2-kratnik	zavarovalne	vsote;
•	 odbitna	franšiza	znaša:	250,00	EUR.

Zavarovanje se sklepa individualno preko zavarovalnega posrednika Marsh Europe S.A., Podružnica Marsh, e-naslov pzs.zavarovanje@
marsh.com  ali s klasično pošto na naslov Marsh Europe S. A., Podružnica Marsh, Verovškova ulica 55 a, 1000 Ljubljana.
 

Dodatna opcija: dnevna odškodnina za zgoraj navedene osebe (udeležence) kot dodatno kritje k dodatnemu nezgodnemu zavarovanju.
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

Postopek sklenitve: 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 pzs.zavarovanje@marsh.com ali s klasično pošto na naslov Marsh 
Europe S. A., Podružnica Marsh, Verovškova ulica 55 a, 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.

9.3 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 
nečlani 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

o Kritje je podano samo v času trajanja tekmovanj in treningov v sklopu tekmovanj
o Zavarovalno kritje velja za vse udeležence po priloženih seznamih, ki so osnova za zavarovalno kritje 
o Kritje je podano  v času, ki je določen na poslanem seznamu vendar ne pred trenutkom,  ko je seznam posredovan na zavaro-

valnico  

Dodatna opcija: dnevna odškodnina za zgoraj navedene osebe (udeležence), kot dodatno kritje k dodatnemu nezgodnemu zavarovanju:
Nezgodno  zavarovanje  udeležencev Dnevna odškodnina Dnevna premija z davkom na ude-

leženca
Letna premija z davkom na udele-
ženca

Varianta 1 15,00€ 7,03€ 70,29€

Postopek sklenitve: 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 pzs.zavarovanje@marsh.com ali s klasično pošto na naslov Marsh 
Europe S. A., Podružnica Marsh, Verovškova ulica 55 a, 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.

9.4 Zavarovanje za alpinistične odprave
Nezgodno zavarovanje

Nezgodno zavarovanje 
članov alpinističnih 
odprav

Zavarovalna vsota za 
nezgodno smrt (EUR)

Zavarovalna vsota za 
invalidnost (EUR)

Letna premija z davkom 
/ udeleženca (EUR)

Premija za obdobje do 
45 dni/osebo (EUR)

Premija za obdobje do 
90 dni/osebo (EUR)

Varianta 1 7.500,00 15.000,00 218,06 65,42 87,22

Varianta 2 10.000,00 20.000,00 290,75 87,22 116,30

Varianta 3 20.000,00 40.000,00 416,52 124,96 166,61

Zavarovanje stroškov reševanja in zdravstvene asistence
Zavarovanje stroškov reševanja in 
zdravstvene asistence članov alpinis-
tičnih odprav

Zavarovalna vsota (EUR) in področje 
kritja

Premija za obdobje do 45 dni/osebo 
(EUR)

Premija za obdobje do 90 dni/osebo 
(EUR)

Varianta 1 5.000,00 (cel svet) 104,78 157,17

Varianta 2 10.000,00 (cel svet) 157,17 235,76

Varianta 3 20.000,00 (cel svet) 178,13 267,19

Opombe:
o Pogoj za sklenitev zavarovanja za odprave je A članstvo. 
o Alpinistična odprava je odprava enega ali več članov, ki je organizirana v območju, ki se nahaja izven evropskih in turških gorstev, 

katere cilj so aktivnosti nad 6.000 metrov nadmorske višine.
o Navedene premije veljajo za vse tiste odprave, ki jih podpira oziroma soorganizira PZS. 
o Pri vseh ostalih odpravah se prevzem tveganja v zavarovanje oblikuje glede na specifičnost posamezne odprave. Pogoji in premija se 

bodo oblikovali sprotno glede na poznane okoliščine posamezne odprave.
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Planinska zveza Slovenije za izvajanje skupno dogovorjenih aktivnosti, za poročanje o aktivnostih planinske organizacije in za načrtovanje 
prihodnjih aktivnosti potrebuje tudi podatke od društev, članov PZS. Ena izmed dolžnosti društev je tudi, da o svojem delu redno poročajo 
PZS ter MDO PD na enotnem obrazcu (17. člen Statuta PZS). Upravni odbor PZS je sprejel vsebino enotnega obrazca in hkrati sprejel 
odločitev, da se poročanje društev zaradi lažjega zbiranja in obdelave podatkov izvaja v obliki spletne ankete. 

Anketiranje oz. poročanje društev je potekalo med 15. in 29. majem 2017. Zbrane komentarje oz. pripombe na podatke iz podatkovnih 
zbirk PZS (leto ustanovitve, skrbništvo planinskih poti, koč in spominskimi obeležji, kontaktni podatki, funkcionarji, odseki in društvene 
pisarne) je pregledala strokovna služba PZS in v podatkovne zbirke PZS vnesla ustrezne popravke in dopolnila. Je pa potrebno ob tem 
poudariti, da so bili v anketi že vključeni podatki, ki jih ima PZS v svojih podatkovnih zbirkah in da je predstavnik društva opravil samo 
pregled pravilnosti teh podatkov in podla morebitne popravke ali dopolnila.  

Glavni namen ankete je pridobiti podatke o izbrani vsebini dela in določenega področja poslovanja društev. Nekateri podatki o vsebini dela 
in poslovanju so že bili zajeti v preteklih anketah in jih razen standardnih, nismo ponavljali, nekateri pa so dostopni v javnih podatkovnih 
zbirkah ali v drugih podatkovnih zbirkah PZS. Zato so bila vprašanja iz teh dveh področij namenoma zbrana selektivno s poudarkom na 
trenutno aktualnih tematikah. 

Zbrani odgovori oz. podatki so predstavljeni v obliki grafov in preglednic, namenoma pa niso dodani nobeni komentarji zbranih podatkov, 
saj podrobnejšo analizo in pripravo izvedbenih nalog na podlagi prejetih podatkov prepuščamo posameznim organom PZS vključno z 
MDO PD.   

Vsem društvom, ki so izpolnila anketo oz. letno poročilo, se iskreno zahvaljujemo, ostale pa pozivamo, da sodelujejo v anketiranju oz. 
poročanju, ki bo ponovno potekalo v prvi polovici leta 2018.

 
Bojan Rotovnik,
predsednik PZS 

Spomladanska anketa 2017 oz. poročila društev za leto 2016
•	 Društva skladno s 17. in 42. členom Statuta PZS o svojem delu redno poročajo PZS ter MDO PD
•	 Poročilo o delu društva oddajo vsako leto najkasneje do 31.3.
•	 UO PZS je na svoji 5. seji, ki je bila 5.3.2015, potrdil enotni obrazec za letno poročanje društev v obliki spletnega anketiranja
•	 Vsebinski sklopi enotnega obrazca:

•	 I. ORGANIZIRANOST IN KONTAKTNI PODATKI (ažuriranje podatkovnih zbirk PZS)
•	 II. VSEBINA DELA ZA LETO POROČANJA (statistična obdelava in javna objava)
•	 III. AKTUALNE TEMATIKE (podatki za interne potrebe organov in strokovne službe PZS, smiselno se vključijo v javno objavo)
•	 IV. VPRAŠANJA, PREDLOGI IN PRIPOMBE DRUŠTEV ZA PZS ALI MDO PD (vprašanja, brez navedbe društva, se lahko 

javno objavijo)

Delež oddanih anket oz. poročil –število društev

Analiza ankete za društva, člane PZS 2017
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10.  KRATKA NAVODILA ZAVAROVANCEM GLEDE POSTOPKA UVELJAVLJANJA ZAVAROVANJA, KI IZHAJA IZ ČLANSTVA 
V PZS
Zavarovanje za stroške reševanja in stroške zdravljenja se izvaja po Splošnih pogojih za zdravstveno zavarovanje oseb v tujini z asistenco 
(01-ZZTA-01/16), 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. Vsak član PZS ob plačilu članarine dobi tudi kartonček, na katerem so navedene zavarovalne vsote in navodila, kako aktivirati 
asistenco v primeru reševanja v tujih gorah. Članom svetujemo, da imajo kartonček vedno pri sebi. 

AKTIVIRANJE ASISITENCE V PRIMERU NESREČE:
Zaradi 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. Takoj pokličite oz. obvestite gorsko reševalno službo ali drugo reševalno službo, zadolženo za izvajanje reševanja v posamezni 

državi.
2. Pokličite asistenčni  AS: +386 5 66 28 500 in navedite naslednje podatke:

- ime in priimek osebe, ki potrebuje pomoč,
- začasni naslov,
- 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 ste jo prvotno poklicali na pomoč za reševanje, tako da bo lahko asistenčni center 

AS stopil z njimi v stik za nadaljnje izvajanje asistenčne storitve.
3. Če bo po izvedenem reševanju potrebno zdravljenje, bo asistenčni center AS prek partnerja ali druge pristojne reševalne službe v državi, 

kjer je ta oseba, organiziral prevoz do najbližje bolnišnice, ki je sposobna nuditi ustrezno pomoč, kjer se krijejo stroške bolnišnice 
in po potrebi organizira in krije stroške vrnitve v domovino, seveda do zavarovalne vsote.

4. Če zaradi okoliščin dogodka asistenčnega  centra AS  ni bilo mogoče obvestiti že na začetku postopka izvajanja reševanja in urgentnega 
prevoza do bolnišnice, se to izvede naknadno, in sicer takoj, ko je to mogoče, ter se poda vse potrebne podatke, vključno s podatki 
o bolnišnici, kamor je bil poškodovani/oboleli prepeljan, kdo je izvršil prevoz ...

5. Če znesek prekorači zavarovalno vsoto, zavarovanec sam krije razliko oziroma lahko asistenčni center AS  pri tem tudi pomaga, 
tako da njegovi bližnji v domovini nakažejo potrebni znesek na transakcijski račun asistenčni center AS , ki bo po prejemu potrebnega 
zneska tudi potrdil oziroma dal garancijo izvajalcu za neposredno plačilo celotnega zneska storitve.

6. Tudi v primeru poškodbe, ko ste ocenili, da boste lahko sami prišli do zdravniške pomoči, pokličite asistenčni center AS , da vam 
potrdijo kritje morebitnih stroškov. 

OPOZORILO:
Upravičence do odškodnine, preostale člane PZS, društva in klube opozarjamo, naj glede prijave škodnih primerov najprej kontaktirajo 

PZS ali Marsh Europe S. A., Podružnica Marsh, Verovškova ulica 55 a, 1000 Ljubljana, in ne neposredno zavarovalnice.

Vse dodatne informacije in obrazce dobite na:
•	 PZS:	Saša	Sitar,	poslovna	sekretarka	PZS,	01/43	45	680,	info@pzs.si,
 naslov: Planinska zveza Slovenije, Dvorakova 9, p. p. 214, 1001 Ljubljana,
 spletni obrazci: www.zavarovanja.pzs.si; 
•	 zavarovalni	posrednik	Marsh	Europe	S.	A.,	Tine	Breznik,	01/	569	21	70,	pzs.zavarovanje@marsh.com.		

Ljubljana, 22. 11. 2017

Matej Planko, 
generalni sekretar PZS

VRSTA IN VIŠINA ČLANARINE 2018
A A /d B B/d B1 S+Š S+Š/D P+O P+O/D  IN IN/d B društva 

v tujini

ČLANARINA 2018 55,00 € 50,00 € 25,00 € 20,00 € 18,50 € 16,00 € 12,80 € 7,00 € 5,60 € 7,00 € 5,60 € 13,75 €

Stroški vezani na pravice članstva PZS 25,34 € 25,34 € 4,08 € 4,08 € 4,08 € 4,08 € 4,08 € 2,01 € 2,01 € 0,42 € 0,42 € 6,08 €

Skupaj strošek zavarovanja 24,92 € 24,92 € 3,66 € 3,66 € 3,66 € 3,66 € 3,66 € 1,25 € 1,25 € 0,00 € 0,00 € 5,66 €

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 €

Dnevnik Ciciban planinec, Mladi planinec I in II 0,34 € 0,34 €

delitev 50/50 po 
odbitku stroškov

delitev 45/55; stroške prevzame PZS delitev 80/20 po odbitku stroškov

Stroški vez.na pr. članstva, ki jih pokriva PZS 25,34 € 25,34 € 4,08 € 4,08 € 4,08 € 4,08 € 4,08 € 2,01 € 2,01 € 0,42 € 0,42 € 6,08 €

Članarina PZS 14,83 € 12,33 € 9,67 € 6,92 € 6,09 € 4,72 € 2,96 € 1,00 € 0,72 € 1,32 € 1,04 € 7,67 €

Članarina društvo 14,83 € 12,33 € 11,25 € 9,00 € 8,33 € 7,20 € 5,76 € 3,99 € 2,87 € 5,26 € 4,14 € 0,00 €

Nakazilo na PZS 40,17 € 37,67 € 13,75 € 11,00 € 10,17 € 8,80 € 7,04 € 3,01 € 2,73 € 1,74 € 1,46 € 13,75 €

* B člani društev v tujini, imajo lahko dogovorjen drugačen obseg ugodnosti. Znesek predstavlja del članarine PZS, del članarine društva določi 
društvo samo.           
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Sodelovanje društev z OŠ in vrtci

Sodelovanje z drugimi društvi

Planinske aktivnosti društev
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Organiziranje skupnih aktivnosti z drugimi društvi Sodelovanje z društvi iz tujine

Planinske aktivnosti društev 2016 2015 2014 2013
Št. enodnevnih pl. aktivnosti 3.425 4.518 3.967 4.248
Št. dvodnevnih pl. aktivnosti 282 386 279 392
Št. tri in večdnevnih pl. aktivnosti 122 168 164 214
Skupaj št. izvedenih pl. aktivnosti 3.829 5.072 4.410 4.854
Št. društev, ki so posredovala podatke 138/287 158/287 151/283 187/278

7.963
9.213

8.265
7.216

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

2016 2015 2014 2013

Skupno št. izvedenih planinskih aktivnosti - ocena za vsa društva, člane PZS

Delež oddanih anket oz. poročil – število članov v društvih

Društva, ki so oddala anketo oz. poročilo po MDO PD

Društva, ki so oddala anketo oz. poročilo po MDO PD
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povprečje 52%

Meddruštveni odbor PD Število 2017
4-letno 

povprečje 2017 2016 2015 2013

MDO PD Pomurja 8 80,8% 62,5% 75,0% 100,0% 85,7%

MDO PD Kam.-Bistriškega območja 9 79,7% 88,9% 70,0% 60,0% 100,0%

MDO PD Zasavja 16 69,8% 62,5% 64,7% 70,6% 81,3%

MDO PD Dol. in Bele krajine 12 68,2% 58,3% 91,7% 50,0% 72,7%

MDO PD Posočja 17 67,8% 58,8% 68,8% 68,8% 75,0%

MDO Primorskih PD 13 65,0% 69,2% 60,0% 66,7% 64,3%

MDO PD Podravja 38 64,7% 65,8% 63,2% 59,5% 70,3%

Savinjski MDO PD 57 64,5% 61,4% 61,4% 62,5% 72,7%

MDO PD Gorenjske 32 56,1% 43,8% 57,6% 56,3% 66,7%

MDO PD Koroške 19 51,8% 47,4% 50,0% 50,0% 60,0%

MDO PD Notranjske 16 47,2% 50,0% 29,4% 47,1% 62,5%

MDO PD Ljubljane 43 45,1% 41,9% 50,0% 41,9% 46,8%

Društvo ni član MDO PD 6 / 16,7% / / /

Tujina (društvo začelo delovati 2017) 1 / 0,0% / / /
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Sredstva iz dohodnine 
(0,5% dohodnine 

dohodninskih 
zavezancev)

43%

Občinska sredstva za 
turizem

19%

Podporna članarina
19%

Občinska sredstva 
za kulturo

6%

Občinska sredstva za 
zaščito in reševanje

6%

Sredstva iz 
programov LAS

3%

Sredstva iz evropskih 
javnih razpisov

2%

SMS donacije
2%

Usposabljanja za posameznike v društvih

Aktivni člani društva, ki sodelujejo pri izvajanju društvenega programa

Ali ste v vašem društvu v zadnjih letih za financiranje društvenega programa dela pridobili kakšen nov vir sredstev?
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Planinska šola Planinska šola za odrasle Alpinistična šola Šola šp. plezanja

Društvena usposabljanja
2016 2015 2014 2013

Število Delež Število Delež Število Delež Število Delež
Planinska šola - število 30 18,9% 30 17,8% 26 15,8% 43 23,0%
Planinska šola - udeleženci 480 / 770 / 468 / 1091 /
Planinska šola za odrasle - število 8 5,0% 10 5,9% / / / /
Planinska šola za odrasle - udeleženci 73 / 184 / / / / /
Alpinistična šola - število 18 11,3% 22 13,0% 23 14,0% 30 16,0%
Alpinistična šola - udeleženci 180 / 228 / 261 / 338 /
Šola šp. plezanja - število 19 11,9% 27 16,0% 24 14,6% 27 14,4%
Šola šp. plezanja - udeleženci 405 / 731 / 536 / 523 /

2016 2015

Št. aktivnih prostovoljnih članov društva, ki sodelujejo pri izvajanju 
društvenega programa 6.871 8.769

Št. društev, ki so podala št. prostovoljcev 126 137

Povprečno št. aktivnih prostovoljnih članov društva 55 64

Ocena za vsa društva, člane PZS 15.651 18.370

Sredstva iz dohodnine (0,5% 
dohodnine dohodninskih 
zavezancev) 71

Občinska sredstva za turizem 31

Podporna članarina 31

Občinska sredstva za kulturo 9

Občinska sredstva za zaščito 
in reševanje 9

Sredstva iz programov LAS 5
Sredstva iz evropskih javnih 
razpisov 4

SMS donacije 4

OSTALO - Občinska 
sredstva za šport 21

OSTALO - Donacijska in 
sponzorska sredstva 10

OSTALO - Fundacija za 
šport 3

OSTALO - sredstva, ki jih 
prislužimo s 
prostovoljnim 
dežuranjem na koči 
izven sezone 1

OSTALO - občinska 
sredstva za počitniške 
dejavnosti 1

Društveni tabori

Planinska kultura

Programi planinstva za osebe s posebnimi potrebami
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Poletni tabor ml. planincev Zimski tabor ml. planincev Tabor za odrasle planince

Tabori za mlade in odrasle planince 2016 2015 2014 2013
Poletni tabor ml. planincev 62 71 74 73
Udeleženci 1.943 2.364 2.357 2.430
Člani vodstva 459 553 557 /
Zimski tabor ml. planincev 16 21 22 /
Udeleženci 259 411 434 /
Člani vodstva 64 94 108 /
Tabor za odrasle planince 29 32 / /
Udeleženci 810 688 / /
Člani vodstva 107 103 / /

Planinska kultura 2016 2015 2014 2013

Organizatorji kulturnih dogodkov (št. društev) 78 79 76 90

Št. kulturnih dogodkov 283 299 285 345

Izdana društvena glasila 26 38 43 50

Št. izvodov društvenih glasil 6.433 13.366 16.150 13.864

Osebe s posebnimi potrebami 2016 2015 2014 2013

Izvajanje programov oz. aktivnosti za OPP 14/287 14/287 18/283 15/278
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Delež društev, članov PZS, ki izvajajo programe oz. aktivnosti za OPP
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Ocena dela organov PZS za leto 2016 s prikazom ocen za leto 2015
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2016 2015

Ocena
Ni 

mnenja Ocena
Ni 

mnenja

P PZS 3,94 25,49% 3,86 22,94%

UO 3,75 31,25% 3,62 29,41%
str. 
služba 4,05 22,78% 3,96 21,18%

MK 4,01 45,91% 3,88 42,94%

VK 3,79 30,86% 3,85 29,41%

KPP 3,76 29,45% 3,99 28,24%

GK 3,59 47,24% 3,73 45,29%

KVGN 3,79 48,15% 3,75 45,88%

KŠP 3,97 64,53% 3,69 65,29%

KA 3,98 65,06% 3,92 63,53%

KGŠ 3,59 71,19% 3,66 74,12%

KTK 3,59 60,00% 3,84 60,00%
MDO 
PD 4,10 22,44% 4,07 20,59%

PV 4,31 23,57% 4,33 21,76%

Vrste članstva: Ali v vašem društvu podpirate predlog, da se v prihodnje združita sedanja S+Š in B1 članarina v enotno vrsto član-
stva z isto oznako in isto priporočeno ceno?

Podporni člani: Ali v vašem društvu podpirate uvedbo nove vrste članstva, to je podporni član?

Kakšno je mnenje vašega društva glede predloga povečanja priporočenih zneskov članarine z upoštevanjem navedenih sprememb?

Dvojno članstvo: Kakšno je mnenje vašega društva glede uvedbe posebnih ugodnosti za dvojne člane?
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Dokumenti s področja komisij PZS
Na podlagi 1. odstavka 34. člena Statuta Planinske zveze Slovenije, je Zbor markacistov dne, 21. 4. 2017, sprejel Pravilnik komisije za pla-
ninska poti PZS. Upravni odbor PZS je na podlagi 1. odstavka 32. člena Statuta podal soglasje na svoji 16. seji, dne 8. 6. 2017

Pravilnik Komisije za planinske poti 
Planinske zveze Slovenije
I. UVODNE DOLOČBE

1. člen (določila pravilnika)
(1) Komisija za planinske poti Planinske zveze Slovenije (v nadaljevanju: KPP) usklajuje 
dejavnosti planinske organizacije povezane s planinskimi potmi, označenimi s Knafelčevo markacijo, smernimi tablami in kadar je pot 
izpostavljena, opremljena z varovalnimi napravami za lažje napredovanje 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, organiziranost in delovanje markacistov PZS, določa njihove pravice in dol-
žnosti ter ureja naloge, finančno in materialno poslovanje v okviru PZS. 

2. člen (delovanje KPP)
(1) KPP je strokovni organ PZS, določen v Statutu 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) Področje delovanja KPP je vezano na planinske poti, kot so opredeljene v ZPlanP.

3. člen (znaki in žig KPP)
(1) Znak KPP je okrogle oblike. Na obodu zgoraj je v srebrno-sivem kolobarju, v rumeni barvi napis »MARKACIST«,na obodu spodaj je v 
enaki	barvi	napis	»P•Z•S«,	v	sredini	je	Knafelčeva	markacija.	Pod	markacijo	je	napis	»KOMISIJA	ZA	PLANINSKE	POTI«.	Znak	je	lahko	
tudi črno-bel. 

(2)	Znak	markacist	PZS	je	okrogle	oblike,	premera	6,3	cm.	V	srebrno-sivem	kolobarju	je	v	rumeni	barvi	napis	MARKACIST		P•Z•S	,	v	sre-
dini je Knafelčeva markacija. Znak Markacist PZS se lahko uporabi v barvni izvedbi, poltonski izvedbi, črno-beli izvedbi ali kot črtna risba.

(3) Znak inštruktor markacist PZS je enak znaku markacist PZS, le da ima pod krogom podolgovat pravokotnik z zaokroženimi rumenimi 
robovi in rumenim napisom INŠTRUKTOR na sivi podlagi. Znak inštruktor markacist PZS se lahko uporabi v barvni izvedbi, poltonski 
izvedbi, črno-beli izvedbi ali kot črtna risba.

(4) Dodatne oznake markacistov in njihovo uporabo določa IO KPP. 

(5) Znake se uporablja izključno na levi strani oblačil v višini prsi, na levem rokavu v isti višini ali na levi zunanji strani hlač na sredini stegna. 
Če imajo hlače oprsnik, se znak nosi spredaj na sredini med naramnicami. Na kapi ali čeladi se znak nosi spredaj na sredini.

(6) Žig KPP je okrogel, v sredini je grb PZS, okoli njega polkrožni napis Komisija za planinske poti, in nad njim polkrožen napis Planinska 
zveza Slovenije. 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 PZS in inštruktor markacist PZS)

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

(2) Inštruktor markacist PZS (v nadaljevanju inštruktor markacist) je dodatno usposobljen markacist, ki vodi zahtevnejše akcije nadelave 
in vzdrževanja planinskih poti in deluje na področju usposabljanja markacistov.
 
(3)  KPP usposablja markaciste in inštruktorje markaciste, člane PD, v skladu z doktrino PZS glede vzdrževanja planinskih poti.

(4) Inštruktor markacist deluje na nivoju KPP in za svoje delovanje poroča in odgovarja KPP.

5. člen (usposabljanje markacistov)
(1) Markacist je lahko vsak član PD v okviru PZS, ki je opravil izobraževanje Program Markacist. 

(2) Usposabljanje markacistov poteka po programu opredeljenem v aktu »Program usposabljanja – Markacist PZS« (v nadaljevanju: Pro-
gram markacist). Akt sprejme Izvršni odbor KPP (v nadaljevanju IO KPP), na predlog Odbora za usposabljanje pri KPP (v nadaljevanju 
OU KPP), potrdi pa ga Odbor za usposabljanje in preventivo PZS (V nadaljevanju OUP PZS) in pristojni državni organ.

(3) Markacisti so glede na težavnost dela in tehnično zahtevnost razdeljeni v sistemu kategorizacije.  Obstajajo tri kategorije. Vsaka kate-
gorija ima svojo črkovno oznako in sicer A, B in C. Kategorije so stopenjske, stalne in standardizirane. Prehod med kategorijami je mogoč 
le ob predhodni pridobitvi kategorije nižje stopnje.

(4) Markacisti zabeleženi v evidenci PZS, ki so brez registracije manj kot 5 let od njihovega zadnjega usposabljanja, se lahko registrirajo z 
oddajo poročila. 

(5) Markacisti, ki so neaktivni več kot pet let morajo za ponovno registracijo oddati prošnjo na IO KPP, oddati letno poročilo in opraviti 
obnovitveno usposabljanje.

6. člen (usposabljanje – inštruktor)
(1) Usposabljanje inštruktorjev markacistov poteka po programu opredeljenem v aktu »Program usposabljanja – inštruktor markacist 
PZS« (v nadaljevanju: Program inštruktor). Akt sprejme IO KPP, na predlog OU KPP,  potrdi pa ga OUP PZS in pristojni državni organ.

(2) Inštruktor markacist je lahko vsak registriran markacist kategorije B ali C, ki je dodatno opravil izobraževanje Program Inštruktor.

(3) Dolžnost inštruktorja markacista je, da stalno skrbi za svoje strokovno izpopolnjevanje, tako v okviru programov usposabljanja KPP, 
kot tudi širše v okviru stroke. Dolžan je prenašati znanja in veščine za nadelavo in vzdrževanje planinskih poti. Je izvajalec usposabljanja 
kandidatov za markacista.

7. člen (mentorstvo, pripravništvo in obnovitveno usposabljanje)
(1) Mentorstvo in pripravništvo kandidata markacista PZS A, B in C kategorije je opredeljeno v aktu Program markacist PZS.

(4) Način izvajanja pripravništva inštruktorja markacista je opredeljen v aktu Program inštruktor.

5) Obnovitveno usposabljanje obsega dodatno usposabljanje, ki je namenjeno obnavljanju znanja in uvajanju novosti pri delu na planin-
skih poteh. Obnovitvenega usposabljanja so se dolžni udeležiti vsi markacisti kategorije B in C ter inštruktorji markacisti. Način izvajanja 
obnovitvenega usposabljanja je opredeljen v aktu Program markacist PZS in Program markacist inštruktor 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	»P•Z•S«,	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 in inštruktorja 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.

(2) Markacist kategorije B in C mora opraviti obnovitveno usposabljanje vsakih (5) let.

(3) Poročilo in usposabljanje markacista iz prejšnjega odstavka sta pogoj za vsakoletno registracijo markacista in pravice, ki iz tega izhajajo. 

(4) Inštruktor markacist mora za svojo registracijo do 31. januarja oddati poročilo o svojem delu v preteklem letu na predpisanem obrazcu 
in aktivno sodelovati na najmanj desetih (10) akcijah usposabljanja markacistov ali akcijah tehnične skupine v petih (5) letih in na enotnih 
pripravah usposabljanja. 

(5) Poročilo in usposabljanje inštruktorja markacista iz prejšnjega odstavka sta pogoj za vsakoletno registracijo inštruktorja markacista 
in pravice, ki iz tega izhajajo.

(6) Markacist in inštruktor markacist se dokazujeta z veljavno izkaznico strokovnih kadrov PZS.

(7) Na osnovi izpolnjenih pogojev iz tega člena, strokovna služba PZS izda izkaznico markacistu oz. inštruktorju markacistu za dobo pet 
(5) let z zapisom datuma, do katerega je registracija veljavna.
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(a) skrbi, da je vzdrževanje planinskih poti v skladu z zahtevami ZPlanP ter s splošnimi načeli varstva narave in stališči komisije za varo-
vanje gorske narave pri PZS (v nadaljevanju KVGN),

(b) vodi seznam in kartoteko z natančnim opisom poti, za katero je zadolženo PD kot skrbnik poti, da ustreza dejanskemu stanju,
(c) pred začetkom sezone, najmanj enkrat letno, pregleda vse planinske poti na svojem območju, jih vzdržuje in kadar je potrebno uredi 

podatke in jih pošlje KPP na za to predpisanem obrazcu,
(d) v primeru, da je odsek planinske poti, za katerega skrbi zaradi kateregakoli razloga neprehoden in ko je pot spet prehodna in ponovno 

odprta elektronsko preko spleta o tem obvesti KPP,
(e) spremembe poti (nova pot, sprememba statusa oz. opustitev poti, prenos poti na drugega skrbnika, prestavitev poteka poti, sprememba 

kategorije poti) na predpisanem obrazcu in z vsemi potrebnimi prilogami posreduje KPP. V primeru manjše spremembe trase poti 
(protikorozijski ukrep ali podor) 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,
(j) s svojimi člani sodeluje na sestanku OPP in Zboru markacistov, 
(k) redno poroča o opravljenem delu UO PD, OPP 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 PD vodi načelnik, ki mora biti registriran markacist najmanj B kategorije po Programu markacist in član PD.

(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) skrbi za preverbo pravilnosti podatkov o planinskih poteh, katerih skrbnik je PD, zabeleženih v Katastru planinskih poti. Spremembe 

poti (nova pot, sprememba statusa oz. opustitev poti, prenos poti na drugega skrbnika, prestavitev poteka poti, sprememba kategorije 
poti) na predpisanem obrazcu in z vsemi potrebnimi prilogami predloži KPP. 

(f) preveri točnost podatkov v seznamu markacistov in pripravnikov PZS. KPP sporoči vse spremembe glede članov in vodje odseka za 
planinske poti (zamenjava vodje, upokojitev markacista ipd.),

(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,
(a) poskrbi, da markacisti najkasneje do 31. januarja izpolnijo poročila o svojem delu za preteklo leto na predpisanem obrazcu za regi-

stracijo markacista za tekoče leto, poskrbi za potrebne žige ter podpise in jih 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
19. člen (organizacija OPP)

(1) Odseki za planinske poti se združujejo zaradi strokovnega sodelovanja 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 nadalje-
vanju: 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 najmanj B kategorije ali inštruktor markacist. 

(4) Vodjo OPP v MDO PD izvolijo markacisti na svojem zboru v okviru OPP. MDO PD izvoljenemu načelniku poda soglasje k imenovanju 
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 iz PD v okviru OPP.

(7) OPP se sestane najmanj enkrat letno.

20. člen (naloge vodje odbora)
(1) Naloge vodje:

10. člen (dolžnosti markacista)
(1) Dolžnosti markacista:
(a) skrbi, da so planinske poti ustrezno vzdrževane 
(b) se udeležuje akcij odseka za planinske poti PD, odbora za planinske poti pri Meddruštvenem odboru PD (v nadaljevanju: OPP) in akcij 

v organizaciji KPP,
(c) o svojem delu sproti poroča načelniku odseka za planinske poti in ga seznani o morebitnih pomanjkljivostih na poti,
(d) predlaga, da se zapre del odseka, če postane nevaren za uporabnike,
(e) skrbi za orodje, sredstva za osebno varnost in druge pripomočke za delo na planinskih poteh in njihovo ustrezno vzdrževanje,
(f) v enem letu mora biti aktiven vsaj na dveh (2) akcijah.
(g) najkasneje do 31. januarja odda poročilo o svojem delu za preteklo leto na predpisanem obrazcu, 
(h) se izpopolnjuje v skladu s Programom markacist,
(i) opravlja še druge naloge v skladu s tem pravilnikom in sklepi UO PD, Zbora markacistov in KPP,
(j) markacist za svoje delo v odseku odgovarja načelniku odseka za planinske poti oz. UO matičnega PD in tudi višjim nivojem organi-

ziranosti markacistov. Za delo v okviru dejavnosti na nivoju OPP in KPP odgovarja KPP.
(k) Mora se ravnati po Častnem kodeksu, Statutu PZS, sklepih, ki jih sprejme Zbor markacistov, po določilih tega pravilnika in po veljavnih 

pravilih PD.

11. člen (dolžnosti inštruktorja markacista)
(1) Dolžnosti inštruktorja markacista:
(a) vodi usposabljanje oz. sodeluje kot predavatelj na usposabljanjih markacistov,
(b) vodi zahtevnejše akcije na planinskih poteh, glede na usposobljenost,
(c) pregleduje in ocenjuje planinske poti in o svojih ugotovitvah poroča KPP,
(d) pomaga posameznim PD z nasveti in predlogi,
(e) pomaga vodjem OPP pri izvrševanju njihovih nalog,
(f) prevzema zadolžitve v okviru PD ter naloge v OPP in KPP,
(g) se vsako leto, če je določen po razporedu v programu usposabljanja KPP, udeležuje usposabljanja markacistov, strokovnih kadrov PZS 

ter akcij Tehnične skupine KPP, 
(h) opravlja še druge obveznosti v skladu s tem pravilnikom in drugimi akti KPP in PZS.

12. člen (pravice markacistov in inštruktorjev markacistov)
(1) Pravice markacista in inštruktorja markacista:
(a) voli načelnika odseka za planinske poti v PD in vodjo OPP ter je izvoljen oz. imenovan v organiziranost markacistov v skladu z določili 

tega pravilnika,
(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 (odvzem registracije markacistov)
(1) IO KPP lahko markacistu odvzame registracijo v primeru hude kršitve aktov, ki opredeljujejo njeno delovanje: neaktivnost, neopravičena 
neudeležba na akcijah, neupoštevanje Častnega kodeksa in drugih pravil PZS. 

(2) Prekrške, izgubo in odvzem registracije IO KPP natančneje opredeli v posebnem aktu.

14. člen (trajni mandat)
(1) Markacist ali inštruktor markacist, ki zaradi starosti ali bolezni ne more več aktivno sodelovati na akcijah, sme trajno nositi značko 
markacist oz. inštruktor markacist, kot znak priznanja, za delo v preteklih letih.

(2) Trajni mandat odobri IO KPP na pisni predlog markacista iz prvega odstavka tega člena.

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:
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•	 o	podaljšanju	zapore	poti	za	več	kot	1	leto	in	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 IO KPP na 
predlog skrbnika poti. K trajni zapori oz. opustitvi poti na predlog IO KPP poda soglasje UO PZS,

(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 odbor 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 z OPP organizira Dan slovenskih markacistov (Tončkov dan), delovno srečanje markacistov PZS,
(q) imenuje in razrešuje stalne odbore komisije ter druga stalna ali občasna delovna telesa,
(r) odloča o ugovorih zoper odločitve o podelitvi oziroma podaljšanju naziva markacist  in inštruktor markacist,
(s) 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 KPP:
(a) predstavlja in zastopa komisijo v obsegu njenega delovnega področja,
(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 pooblastilo za izvajanje na Skupščini PZS sprejetega letnega vsebinskega in 

finančnega programa,
(e) je odgovoren za namensko porabo finančnih sredstev.

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

25. člen (strokovni sodelavec)
(1) Komisija ima za opravljanje strokovnih, administrativnih in drugih nalog strokovnega sodelavca, ki je delovno-pravno vključen v 
strokovno službo PZS.

(2) Strokovni sodelavec in načelnik KPP 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 strokovnih 

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, 

Kataster planinskih poti in arhiv KPP,
(f) opravlja druge naloge po zadolžitvah IO KPP.

(2) Strokovni sodelavec je odgovoren IO KPP in generalnemu sekretarju PZS.

27. člen (strokovni odbori)
(1) KPP lahko zaradi lažje koordinacije in izvajanja programa ustanovi 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.

(2) Člane in vodje strokovnih odborov imenuje in razrešuje IO KPP na predlog načelnika KPP.

(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 predlagajo IO KPP v potrditev. 

(a) vodi OPP v okviru MDO PD,
(b) organizira in vodi sestanek OPP, na katerem se ocenjuje opravljeno delo, ter se dogovori o nalogah ter izmenjujejo izkušnje,
(c) predlaga izvedbo tečajev, seminarjev in drugih oblik usposabljanja,
(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 in obhodnice,
(h) spremlja podatke v katastru o planinskih poteh na svojem območju 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 sodeluje s sorodnimi organizacijami,
(k) v dogovoru z MDO in pristojnimi PD skrbi, da so obhodnice na področju MDO 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,
(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 strokovni in izvršni organ na področju planinskih poti znotraj PZS.

(2) IO KPP sestavljajo načelnik KPP in od pet (5) do osem (8) članov. Vsak član IO KPP je zadolžen za svoje področje. Mandat traja 4 leta. 

(3) Načelnik KPP in člani KPP (izvršnega in strokovnega odbora ter razširjenega sestava KPP) morajo biti registrirani markacisti najmanj 
B kategorije ali inštruktorji markacisti ter člani PD.

(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 vključuje tudi vodje OPP, ki imajo posvetovalno vlogo. Sestane se vsaj enkrat letno.

(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 KPP PZS 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 sklepov ter gradivo za zbor,
(b) izvršuje sklepe Skupščine PZS, Zbora markacistov in UO PZS,
(c) skrbi za povezovanje znotraj komisij PZS ter sorodnimi organizacijami 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 markacistov 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 zadostne ude-

ležbe na predpisanih akcijah KPP (usposabljanjih 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 IO 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,
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34. člen (sklic zbora markacistov)
(1) IO KPP določi datum in kraj zbora markacistov, pripravi predlog dnevnega reda, predlog sklepov ter gradivo za obravnavo. Vabilo za 
zbor markacistov mora biti javno objavljeno in posredovano načelnikom odsekov za planinske poti, vodjem OPP ali njihovim namestnikom 
ter načelniku KPP 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 odloča z večino glasov navzočih delegatov.

(3) Sklepi zbora markacistov so obvezni za vse markaciste in njihove organe.

VIII. PRIZNANJA
35. člen (priznanja KPP)

(1) KPP podeljuje priznanje in diplomo Alojza Knafelca za pomembne dosežke in delo na področju planinskih poti markacistom posa-
meznikom in odsekom za planinske poti v PD, ki zadostijo pogojem tega pravilnika 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) izjemen prispevek pri vzdrževanju in publiciranju planinskih poti, obhodnic in dejavnosti markacistov,
(h) izjemen prispevek k napredku strokovne odličnosti na področju dejavnosti markacistov,
(i) izjemen prispevek pri organizacijskih aktivnostih KPP.

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

(2) Priznanje in Diploma Alojza Knafelca sta tiskana na belem umetniškem kartonu formata 21 x 29,5 cm in imata v spodnjem delu lik 
Alojza Knafelca. V zgornji tretjini je znak Markacist PZS in napis Planinska zveza Slovenije in Komisija za planinske poti. V sredini je 
mesto za vpis podatkov.

(3) Priznanje Alojza Knafelca se odlikovancu podeli ob pomembnih dogodkih v PD ali  MDO PD (občni zbor, obletnica društva, srečanje 
markacistov),

(4) Diplomo Alojza Knafelca se podeli na Zboru markacistov ali na drugi primerni svečanosti.

36. člen (pogoji za priznanje)
(1) Priznanja Alojza Knafelca se ob izpolnjevanju pogojev prvega odstavka prejšnjega člena lahko podeli registriranemu markacistu, ki je 
opravil tečaj za markacista in vsaj pet (5) let aktivno dela na planinskih poteh.

(2) Priznanje Alojza Knafelca lahko prejme 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 (pogoji za diplomo)
(1) Diploma Alojza Knafelca je najvišje priznanje markacistov.
 
(2) Diploma Alojza Knafelca se podeljuje markacistu za njegovo življenjsko delo na področju planinskih poti ali odseku za planinske poti 
v PD z izstopajočimi dosežki.

(3) Diplomo Alojza Knafelca se ob izpolnjevanju drugih pogojev podeli markacistu, ki je opravil tečaj za markacista in vsaj dvajset (20) let 
aktivno dela na področju planinskih poti ter dosega starost 50 let. 

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

38. člen (predlagatelj priznanj)

(1) Pobudnik za priznanje je lahko kdorkoli. Predlagatelji za podelitev obeh priznanj pa so lahko PD ali organ znotraj organizacijske 
strukture KPP. 

(2) Če je predlagatelj posameznik ali PD, mora predlog za priznanje uskladiti s PD, katerega član je kandidat za priznanje in pripraviti 
predlog na predpisanem obrazcu. Predlog mora potrditi tudi stopnjo višji organ v strukturi KPP, preden se predloži v obravnavo IO KPP. 

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

(3) Strokovni odbori za svoje delovanje koristijo tehnična in administrativna sredstva KPP in PZS. Strokovni odbori brez odobritve IO 
KPP ne morejo sodelovati z zunanjimi partnerji.

(4) Strokovni odbori so za svoje delovanje neodvisni v okviru vsebinske pristojnosti odbora.

(5) Odbor za usposabljanje:
(a) vodi seznam inštruktorjev markacistov in predavateljev, nosilcev posameznih tem, 
(b) predlaga teme, pripravlja in izvaja seminarje za inštruktorje markaciste in predavatelje ter predlaga teme za obnovitveno usposabljanje,
(c) predlaga nosilce vodstev usposabljanja,
(d) lahko organizira in izvaja usposabljanja za inštruktorje markaciste,
(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,
(g) predlaga Programe usposabljanj markacist in inštruktor markacist.

 (3) Odbor za tehnična vprašanja:
(a) pripravi Plan za vzdrževanje planinskih poti, ki ga da v potrditev IO KPP,
(b) pregleduje in ocenjuje opremo zahtevnih in zelo zahtevnih planinskih 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 in enotno opremljanje zahtevnih in zelo zahtevnih planinskih poti skladno z doktrino PZS glede vzdrževanja pla-

ninskih poti,
(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 pripomočkov, 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 planinskih poti,
(b) vodi seznam obhodnic in pripravlja ter usklajuje zahteve za obhodnice, 
(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 KPP in člani IO KPP. 

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

(3) Zbor markacistov je lahko redni ali izredni. Rednega skliče načelnik 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.

32. člen (vodenje zbora)
(1) Zbor markacistov vodi delovno predsedstvo, ki ga sestavljajo predsednik in dva člana. Delovno predsedstvo predlaga načelnik KPP.

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 KPP in člane IO KPP, 
(d) opravlja še druge naloge v skladu s tem Pravilnikom, Statutom PZS ter sklepi Skupščine PZS.
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Na podlagi 2. odstavka 32. člena Statuta PZS  in na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, 86/04 in 
113/05) je UO PZS na svoji 15. seji 11. 4. 2017 sprejel

Pravilnik Planinske zveze Slovenije o varovanju 
osebnih podatkov 
I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom se določajo organizacijski, tehnični in logično-tehnični postopki in ukrepi za zavarovanje  osebnih podatkov v Planin-
ski zvezi Slovenije (v nadaljevanju: PZS) z namenom, da se prepreči slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihovo 
spremembo ali izgubo kakor tudi nepooblaščen dostop, obdelava, uporaba ali  posredovanje  osebnih podatkov.

Zaposleni, funkcionarji in drugi prostovoljci ter zunanji sodelavci, ki pri svojem delu obdelujejo in uporabljajo  osebne podatke, morajo biti sezna-
njeni z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, s področno zakonodajo, ki ureja posamezno področje njihovega dela ter z vsebino tega pravilnika.

2. člen
V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1. Osebni podatek - je katerikoli podatek, ki se nanaša na posameznika, ne glede na obliko, v kateri je izražen;
2. Posameznik - je določena ali določljiva fizična oseba, na katero se nanaša osebni podatek; fizična oseba je določljiva, če se lahko neposredno 

ali posredno identificira, predvsem s sklicevanjem na identifikacijsko številko ali na enega ali več dejavnikov, ki so značilni za njegovo 
fizično, fiziološko, duševno, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto, pri čemer način identifikacije ne povzroča velikih stroškov ali 
ne zahteva veliko časa;

3. Zbirka osebnih podatkov - je vsak strukturiran niz podatkov, ki vsebuje vsaj en osebni podatek, ki je dostopen na podlagi meril, ki omo-
gočajo uporabo ali združevanje podatkov, ne glede na to, ali je niz centraliziran, decentraliziran ali razpršen na funkcionalni ali geografski 
podlagi; strukturiran niz podatkov je niz podatkov, ki je organiziran na takšen način, da določi ali omogoči določljivost posameznika;

4. Obdelava osebnih podatkov - pomeni kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano 
obdelani ali ki so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, 
pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, 
širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje; obdelava je lahko ročna 
ali avtomatizirana (sredstva obdelave);

5. Upravljavec osebnih podatkov - je fizična ali pravna oseba ali druga oseba javnega ali zasebnega sektorja, ki sama ali skupaj z drugimi 
določa namene in sredstva obdelave osebnih podatkov oziroma oseba, določena z zakonom, ki določa tudi namene in sredstva obdelave;

6. Občutljivi osebni podatki - so podatki o rasnem narodnem ali narodnostnem poreklu, političnem, verskem filozofskem prepričanju, 
članstvu v sindikatu, zdravstvenem stanju, spolnem življenju, vpisu ali izbrisu v ali iz kazenske evidence ali prekrškovne evidence ter 
biometrične značilnosti;

7. Uporabnik osebnih podatkov - je fizična ali pravna oseba ali druga oseba javnega ali zasebnega sektorja, ki se ji posredujejo ali razkrijejo 
osebni podatki; 

8. Nosilec podatkov - so vse vrste sredstev, na katerih so zapisani ali posneti podatki (listine, akti, gradiva, spisi, računalniška oprema vključno 
s magnetni, optični ali drugi računalniški mediji, fotokopije, zvočno in slikovno gradivo, mikrofilmi, naprave za prenos podatkov, ipd.);

3. člen
Opis zbirk osebnih podatkov, katerih upravljavec je Planinska zveza Slovenije, se vodi v katalogu  zbirk osebnih podatkov (opisu zbirk oseb-
nih podatkov), ki se vodi v skladu z določbami zakona, ki ureja varovanje osebnih podatkov. Katalog zbirk osebnih podatkov se dopolnjuje 
ob vsaki spremembi vrste osebnih podatkov v posamezni zbirki. Vzpostavitev kataloga zbirk osebnih podatkov in njegove spremembe 
pripravi Generalni sekretar PZS, sprejme pa Predsedstvo PZS.

Zaposleni, funkcionarji, drugi prostovoljci in pogodbeni partnerji, ki obdelujejo osebne podatke, morejo biti seznanjeni s katalogom zbirk 
osebnih podatkov, vpogled v katalog zbirk osebnih podatkov pa je potrebno omogočiti tudi vsakomur, ki to zahteva.
 
Generalni sekretar PZS je dolžan voditi ažuren seznam, iz katerega je za vsako zbirko osebnih podatkov jasno razvidno, katera oseba je 
odgovorna za posamezno zbirko osebnih podatkov ter katere osebe lahko zaradi narave svojega dela obdelujejo osebne podatke, ki se 
nanašajo na posamezno zbirko osebnih podatkov. V seznam se vpisujejo sledeči podatki:  naziv zbirke osebnih podatkov, osebno ime in 
delovno mesto osebe, ki je odgovorna za zbirko osebnih podatkov ter osebno ime in delovno mesto oz. funkcija oseb, ki lahko zaradi narave 
njihovega dela obdelujejo osebne podatke, ki se nanašajo na zbirko osebnih podatkov. 

II. VAROVANJE PROSTOROV IN RAČUNALNIŠKE OPREME
4. člen

Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih  podatkov, strojna in programska oprema (varovani prostori), morajo biti varovani z orga-
nizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov.

Dostop je mogoč le v rednem delovnem času, izven tega časa pa samo na podlagi dovoljenja generalnega sekretarja PZS.
Ključi varovanih prostorov se uporabljajo in hranijo v skladu z navodilom generalnega sekretarja PZS. Ključi se ne puščajo v ključavnici 
v vratih od zunanje strani.

VII. PROGRAM DELA, FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE, 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, oziroma mandatnega obdobja pripravi poročilo o delu in finančno poročilo.

(2) KPP posluje in deluje po načelu dobrega gospodarja. Izvaja vsebinski 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) Registrirani markacisti se z dnem začetka veljavnosti tega pravilnika razporedijo v B kategorijo. O pridobitvi kategorije C odloča IO 
KPP na podlagi utemeljenih argumentov in na predlog Odbora za tehnična vprašanja ali Odbora za usposabljanje KPP.

(2) Kandidati markacisti, ki so že vključeni v program usposabljanja po starem programu usposabljanja, usposabljanje zaključijo po tem 
programu, do vključno 1.10.2019.

(3)  KPP v roku šestih (6) mesecev oblikuje predlog akta, ki opredeljuje prekrške markacistov ter izgubo in odvzem registracije markacistov. 

(4) KPP uskladi svoje podrejene akte s tem pravilnikom v roku treh (3) mesecev 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 PZS, ki 
ga je sprejel Zbor markacistov, dne 17. 10. 2014 in mu je UO PZS podal soglasje dne, 23. 10. 2014.

Igor Mlakar,         Bojan Rotovnik,
Načelnik KPP         Predsednik PZS

Tretja, dopolnjena izdaja učbenika 
Planinska šola
Tretja, dopolnjena izdaja Planinske šole je v primerjavi s starejšimi izdajami bogatejša z novimi vsebi-
nami, ki vključujejo nova spoznanja ter doktrine.

»Program planinskega opismenjevanja omogoča novincu kakovosten vstop v planinstvo kot način 
življenja. V njem se prepletajo vsebine za varnejše in doživetij polnejše gibanje v gorah. Planinska šola 
je osnovno merilo usposobljenosti za dosego nadaljnjega planinskega strokovnega znanja in nazivov.«

Veseli bomo, če boste vest o učbeniku delili s svojimi člani!
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Te kopije se hranijo v zato določenih ustreznih zaklenjenih mestih ali na ustrezno zaščitenih lokacijah izvajalca oddaljenega varnostnega 
shranjevanja podatkov.

IV. STORITVE, KI JIH OPRAVLJAJO ZUNANJE PRAVNE ALI FIZIČNE OSEBE
 16. člen

Z vsako zunanjo pravno ali fizično osebo, ki opravlja posamezna opravila v zvezi z zbiranjem, obdelovanjem, shranjevanjem ali posre-
dovanjem osebnih podatkov in je registrirana za opravljanje takšne dejavnosti (pogodbeni obdelovalec), se sklene pisna pogodba, kot jo 
predvideva zakon, ki ureja varovanje osebnih podatkov. V takšni pogodbi morajo biti obvezno predpisani tudi pogoji in ukrepi za zago-
tovitev varstva osebnih podatkov in njihovega zavarovanja. Omenjeno velja tudi za zunanje osebe, ki vzdržujejo strojno in programsko 
opremo ter izdelujejo in instalirajo novo strojno ali programsko opremo. 

Zunanje pravne ali fizične osebe smejo opravljati samo storitve obdelave osebnih podatkov samo v okviru naročnikovih pooblastil in 
podatkov ne smejo obdelovati ali drugače uporabljati za noben drug namen.

V. SPREJEM IN POSREDOVANJE OSEBNIH PODATKOV
17. člen

Delavec, ki je zadolžen za sprejem in evidenco pošte, mora izročiti poštno pošiljko z osebnimi podatki direktno posamezniku, ali službi, 
na katero je ta pošiljka naslovljena. 
Pošta se evidentira v informacijskem sistemu PZS. Delavec, ki je zadolžen za sprejem in evidenco pošte, odpira in pregleduje vse poštne 
pošiljke in pošiljke, ki na drug način prispejo na PZS, razen pošiljk iz tretjega in četrtega odstavka tega člena. 

Delavec, ki je zadolžen za sprejem in evidenco pošte, ne odpira tistih pošiljk, ki so naslovljene na drug organ ali organizacijo in so pomoto-
ma dostavljena ter pošiljk, ki so označene kot osebni podatki ali za katere iz označb na ovojnici izhaja, da se nanašajo na natečaj ali razpis.

Delavec, ki je zadolžen za sprejem in evidenco pošte, ne sme odpirati pošiljk, naslovljenih na delavca, na katerih je na ovojnici navedeno, 
da se vročijo osebno naslovniku.

18. člen
Osebne podatke je dovoljeno prenašati z informacijskimi, telekomunikacijskimi in drugimi sredstvi le ob izvajanju postopkov in ukrepov, 
ki nepooblaščenim preprečujejo prilaščanje ali uničenje podatkov ter neupravičeno seznanjanje z njihovo vsebino.

19. člen
Osebni podatki se posredujejo samo tistim uporabnikom, ki se izkažejo z ustrezno zakonsko podlago ali s pisno zahtevo oziroma privolitvijo 
posameznika, na katerega se podatki nanašajo.

Vsako posredovanje osebnih podatkov se beleži v evidenci izhodne pošte.

Nikoli se ne posredujejo originali dokumentov, razen v primeru pisne odredbe sodišča. Originalni dokument se mora v času odsotnosti 
nadomestiti s kopijo. 

VI. BRISANJE PODATKOV 
20. člen

Po preteku roka hranjenja se osebni podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, razen če zakon ali drug akt ne določa drugače.

Roki, po katerih se osebni podatkov izbrišejo iz zbirke podatkov, so razvidni iz kataloga zbirk osebnih podatkov.

21. člen
Za brisanje podatkov iz računalniških medijev se uporabi takšna metoda brisanja, da je nemogoča restavracija vseh ali dela brisanih podatkov.

Podatki na klasičnih medijih (listine, kartoteke, register, seznam, ...) se uničijo na način, ki onemogoča čitanje vseh ali dela uničenih podatkov.

Na enak način se uničuje pomožno gradivo (npr. matrice, izračune in grafikone, skice, poskusne oziroma neuspešne izpise ipd.). 

Prepovedano je odmetavati odpadne nosilce podatkov z osebnimi podatki v koše za smeti.

Pri prenosu nosilcev osebnih podatkov na mesto uničenja je potrebno zagotoviti ustrezno zavarovanje tudi v času prenosa. 

O brisanju oz. uničenju podatkov se sestavi zapisnik.

VII. UKREPANJE OB SUMU NEPOOBLAŠČENEGA DOSTOPA
22. člen

Zaposleni prostovoljci in pogodbeni izvajalci so dolžni o aktivnostih, ki so povezane z odkrivanjem ali nepooblaščenim uničenjem zaupnih 
podatkov, zlonamerni ali nepooblaščeni uporabi, prilaščanju, spreminjanju ali poškodovanju takoj obvestiti generalnega sekretarja PZS, 
sami pa poskušajo takšno aktivnost preprečiti.

Varovani prostori ne smejo ostajati nenadzorovani, oziroma se morajo zaklepati ob odsotnosti delavcev, ki jih nadzorujejo.

Izven delovnega časa morajo biti omare in pisalne mize z nosilci osebnih podatkov zaklenjene, računalniki in druga strojna oprema izklo-
pljeni in fizično ali programsko zaklenjeni. 

Strojna in programska oprema, ki se zaradi potreb delovnega procesa uporabljajo izven varovanih prostorov, mora biti pod nadzorom in 
programsko zaklenjena.
Zaposleni ne smejo puščati nosilcev osebnih podatkov na mizah v prisotnosti oseb, ki nimajo pravice vpogleda vanje. 

Nosilci osebnih podatkov, ki se nahajajo izven zavarovanih prostorov (hodniki, skupni prostori) morajo biti stalno zaklenjeni.

V kolikor se hranijo občutljivi osebni podatki se ti ne smejo hraniti izven varovanih prostorov.

5. člen
V prostorih, ki so namenjeni tudi obiskovalcem, morajo biti nosilci podatkov in računalniški prikazovalniki nameščeni tako, da obiskovalci 
nimajo vpogleda vanje.

6. člen
Vzdrževanje in popravila strojne računalniške in druge opreme je dovoljeno samo z vednostjo generalnega sekretarja ali pooblaščene osebe, 
izvajajo pa ga lahko samo pooblaščeni servisi in vzdrževalci, ki imajo s PZS sklenjeno ustrezno pogodbo.

7. člen
Funkcionarji in drugi prostovoljci, obiskovalci,vzdrževalci prostorov, strojne in programske opreme, in poslovni partnerji se smejo gibati 
v zavarovanih prostorih samo z vednostjo pooblaščene osebe. Čistilke, varnostniki idr., se lahko izven delovnega časa gibljejo samo v tistih 
varovanih prostorih, kjer je onemogočen vpogled v osebne podatke (nosilci podatkov so shranjeni v zaklenjenih omarah in pisalnih mizah, 
računalniki in druga strojna oprema so izklopljeni ali kako drugače fizično ali programsko zaklenjeni).

III. VAROVANJE SISTEMSKE IN APLIKATIVNO PROGRAMSKE RAČUNALNIŠKE OPREME TER PODATKOV, KI SE OBDE-
LUJEJO Z RAČUNALNIŠKO OPREMO

9. člen
Dostop do programske opreme mora biti varovan tako, da dovoljuje dostop samo za to v naprej določenim osebam. 

10. člen
Popravljanje, spreminjanje in dopolnjevanje sistemske in aplikativne programske opreme je dovoljeno samo na podlagi odobritve general-
nega sekretarja, izvajajo pa ga lahko samo pooblaščeni servisi in organizacije in posamezniki, ki imajo s PZS sklenjeno ustrezno pogodbo. 
Izvajalci morajo spremembe in dopolnitve sistemske in aplikativne programske opreme ustrezno dokumentirati.

11. člen
Za shranjevanje in varovanje aplikativne programske opreme veljajo enaka določila, kot za ostale podatke iz tega pravilnika.

12. člen
Vsebina diskov mrežnega strežnika in lokalnih delovnih postaj, kjer se nahajajo osebni  podatki, se sprotno preverja glede na prisotnost 
zlonamerne programske opreme. Ob pojavu zlonamerne programske opreme se tega čimprej odpravi, obenem pa se ugotovi vzrok pojava 
v računalniškem informacijskem sistemu.

Vsi osebni podatki in programska oprema, ki so namenjeni uporabi v računalniškem informacijskem sistemu, in prispejo na PZS na 
medijih za prenos računalniških podatkov ali preko telekomunikacijskih kanalov, morajo biti pred uporabo preverjeni glede prisotnosti 
računalniških virusov.

13. člen
Zaposleni ne smejo inštalirati programske opreme brez vednosti pooblaščene osebe.

14. člen 
Pristop do podatkov preko aplikativne programske opreme se varuje s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov progra-
mov in podatkov, za osebe s posebnimi pooblastili (predsednik, generalni sekretar, skrbnik aplikacij…) se varuje tudi s certifikati. Sistem 
mora omogočati tudi možnost naknadnega ugotavljanja, kdaj so bili posamezni osebni podatki vneseni v zbirko podatkov, uporabljeni ali 
drugače obdelovani ter kdo je to storil.

Generalni sekretar PZS določi režim dodeljevanja, hranjenja in spreminjanja gesel. 

15. člen
Za potrebe restavriranja računalniškega sistema ob okvarah in ob drugih izjemnih situacijah se zagotavlja redna izdelava kopij vsebine 
mrežnega strežnika in lokalnih postaj, če se podatki tam nahajajo.
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S spremembo Statuta PZS na skupščini 2016, PZS ne določa več najvišjih cen, ampak priporočene cene, ki jih je potrdil Upravni odbor 
Planinske zveze Slovenije na svoji 15. seji, 11.4.2017.

Priporočene cene prenočevanja in osnovne oskrbe v 
planinskih kočah 

PRIPOROČENE 
NAJVIŠJE CENE 
PRENOČEVANJA

koče I. kategorije koče II. kategorije

osnovna cena (€) članski  popust (%) članska cena (€) osnovna cena (€) članski  popust (%) članska cena (€)

soba 
  2 postelji

27,00 € 30 18,90 € 22,00 € 50 11,00 €

soba 
  3–6 postelj

25,50 € 30 17,85 € 20,00 € 50 10,00 €

skupna ležišča
  7–12 postelj

23,00 € 50 11,50 € 18,00 € 50 9,00 €

skupna ležišča
  nad 12 postelj

21,00 € 50 10,50 € 16,00 € 50 8,00 €

Opombe: Navedene cene so priporočene najvišje cene nočitev.
Višina članskega popusta je točno določena in je obvezna.
V cene ni vključena uporaba posteljnine.
Turistična taksa se obračuna za nečlane.
V zimskem času se lahko navedene cene prenočevanja povečajo za prispevek največ 2,50 €/nočitev zaradi uporabe kuriva za ogrevanje koče.

Planinska zveza Slovenije priporoča vsem obiskovalcem, da za prenočevanje uporabljajo svojo posteljnino, ki jo prinesejo s seboj. 
Ceno za uporabo (najem) posteljnine določi upravljavec sam in mora biti objavljena na ceniku.
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 nadzora – 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 z veljavno planinsko izkaznico za tekoče leto:
•	 vsi	člani	društev,	včlanjenih	v	PZS,
•	 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,
•	 člani	Češke	planinske	zveze	(ČHS	–	Český	horolezecký	svaz)	na	osnovi	bilateralnega	sporazuma	iz	leta	2016,
•	 pripadniki	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 Ber-
gsport Vereniging

Italija CAI – Club Apino Italiano
AVS – Alpenverein Südtirol 

Španija FEDME – Federacion Espańola de 
Deportes de Montańa

Nemčija DAV – Deutscher Alpenverein Švica     SAC – Swiss Alpine Club 
VAACS - Vereinigung der akade-
mischen Alpenclubs der Schweiz
FAT - Federazione Alpinistica Ticinese

Belgija   BAC – Belgische Alpen Club CAB – 
Club Alpin Belge 

Francija FFCAM – Federation des clubs alpins 
de montagne

Lihtenštajn LAV – Liechtensteiner Alpenverein 

Luksemburg GAL – Groupe Alpin Luxembourgeois 

Seznam zvez/združenj, ki imajo pravico uporabljati/kupiti individualne znam-
kice za reciprociteto in katerih člani so prav tako upravičeni do popusta pri 
prenočevanju

Alpine Club, British Mountaineering Council, American Alpine Club, Club 
alpin Monégasque, Dansk Bjergklub, Federacio Andorrana de Muntanyisme, 
Mountaineering Council of Ireland, Fédération française montagne-escalades, 
New Zealand Alpine Club, Finnish Climbing Association.

Ugodnost za družine: pri prenočevanju dveh odraslih oseb imajo otroci 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 (z veljavnimi izkazni-
cami), ki vodijo organizirane planinske skupine z vsaj 8 udeleženci.

VIII. ODGOVORNOST ZA IZVAJANJE VARNOSTNIH UKREPOV IN POSTOPKOV
23. člen

Za izvajanje postopkov in ukrepov za zavarovanje osebnih podatkov so odgovorni generalni sekretar, zaposleni v strokovni službi, in drugi, 
ki imajo dostop do osebnih podatkov na podlagi opravljanja funkcije, prostovoljskega dela ali druge oblike dela.

Nadzor nad izvajanjem postopkov in ukrepov, določenih s tem pravilnikom, opravlja predsednik PZS in Nadzorni odbor PZS .
 

24. člen
Vsak, ki obdeluje osebne podatke, je dolžan izvajati predpisane postopke in ukrepe za zavarovanje podatkov in varovati podatke, za katere 
je zvedel oziroma bil z njimi seznanjen pri opravljanju svojega dela. Obveza varovanja podatkov ne preneha s prenehanjem delovnega 
razmerja, opravljanja funkcije prostovoljskega dela ali druge oblike dela.

Pred nastopom dela na delovno mesto, voljeno funkcijo ali drugo obliko dela, kjer se obdelujejo osebni podatki, mora oseba podpisati 
posebno izjavo, ki ga zavezuje k varovanju osebnih podatkov. 

Iz podpisane izjave mora biti razvidno, da je podpisnik seznanjen z določbami tega pravilnika ter določbami zakona, ki ureja varovanje 
osebnih podatkov, izjava pa mora vsebovati tudi pouk o posledicah kršitve.

25. člen
Za kršitev določil iz prejšnjega člena so zaposleni disciplinsko odgovorni, ostali pa na temelju pogodbenih obveznosti. Vsakemu, ki obde-
luje osebne podatke se ob sumu zlorabe nemudoma odvzame dostop do osebnih podatkov in opravi druge potrebe ukrepe za zavarovanje 
osebnih podatkov.

IX. KONČNE DOLOČBE:
26. člen

Z dnem, ko prične veljati ta pravilnik, preneha veljati pravilnik o varstvu osebnih podatkov, ki ga je UO PZS sprejel 21. 6. 2007.

27. člen
Ta pravilnik prične veljati z objavo na spletni strani PZS.

Matej Planko,         Bojan Rotovnik,
generalni sekretar PZS        predsednik PZS
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Skupščina PZS 2017Upravljavci 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.

IZDELEK (priporočene najvišje cene) Koče I. kategorije Koče II. kategorije
enolončnica z mesom 6,5 € 5,0 €
čaj 0,25 litra    1,8 € 1,5 €
voda 1,5 litra (plastenka)   4,4 € 2,5 €

Zgoraj navedeni izdelki so sestavni 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 sa-
mostojno oblikujejo cene hrane in pijače.

Obiskovalcem, ki pri mizi v notranjih prostorih planinske koče uživajo le lastno hrano (iz nahrbtnika) in hrane ali pijače v koči ne naročijo, 
se	lahko	zaračuna	strošek	1	€	na	osebo.	Plačila	tega	stroška	so	oproščeni	otroci	kategorije	P	+	O.	

Cene in pogoji veljajo do sprejetja novih ali do preklica.

Janko Rabič,         Bojan Rotovnik,                                                                                                                                        
načelnik GK PZS         predsednik PZS 
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Zapisniki sej Upravnega odbora PZS
Z A P I S N I K
13. seje Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije, ki je bila v četrtek, 19. januarja 2017, ob 16.30 uri, v prostorih Zavoda za šport 
Brežice, Černelčeva cesta 10, Brežice

PRISOTNI:
Predsednik: Bojan Rotovnik
Podpredsedniki: Miro Eržen, Tone Jesenko, Roman Ponebšek
Voljeni člani UO: Danilo Škerbinek, Štefan Keber, Slavica Tovšak in Brigita Čeh.
Predsedniki (oz. namestniki) MDO PD: Mirko Tovšak (MDO PD Koroške), Gregor Rupnik (MDO PD Posočja), Jurček Nowakk (MDO 
PD Kamniško Bistriškega območja), Maruška Lenarčič (MDO PD Primorske), Igor Oprešnik (MDO PD Podravja), Miro Mlinar (MDO 
PD Notranjske), Marinka Koželj Stepic (MDO PD Ljubljane), France Benedik (MDO PD Gorenjske), Rudi E. Skobe (MDO PD Dolenjske 
in Bele krajine),
Načelniki (oz. namestniki) komisij PZS z zborom dejavnosti: Jože Rovan (Komisija za turno kolesarstvo), Andrej Pečjak (predstavnik 
Komisije za gorske športe) in Janez Hafner (predstavnik Komisije za športno plezanje in Nejc Pozvek (predstavnik Komisije za alpinizem).
Strokovna služba PZS: Matej Planko (generalni sekretar PZS), Damjan Omerzu (strokovni sodelavec PZS), Saša Sitar (poslovna sekretarka 
PZS), Urša Mali (strokovna sodelavka PZS) in Manca Čujež (predstavnica PZS za odnose z javnostmi).
Opravičeno odsotni:, Barbara Bajcer (Mladinska komisija), Franc Slokan (MDO PD Pomurja), Borut Vukovič (MDO PD Zasavja), 
Marija Štremfelj (voljena članica UO PZS), Jožef Bobovnik (voljeni član UO PZS), Milena Brešan (voljena članica UO PZS), Irena Mrak 
(Komisija za varstvo gorske narave), Igor Mlakar (načelnik Komisije za pl. poti), Andrej Brvar (predsednik nadzornega odbora) in Manja 
Rajh (Savinjski MDO PD).

Pred začetkom seje je zbrane pozdravila direktorica Zavoda za šport Brežice Simona Zupančič ter predstavila objekte v upravljanju Zavoda, 
še posebej pa je predstavila športno plezalno infrastrukturo, zaradi katere ima objekt tudi status Regijskega panožnega športnega centra 
Posavje za športno plezanje. Dobrodošlico sta udeležencem seje zaželela tudi podpredsednik PZS in predsednik domačega PD Brežice 
Tone Jesenko ter član Komisije za alpinizem PZS in predsednik Posavskega alpinističnega kluba Nejc Pozvek. Janez Hafner, namestnik 
načelnika Komisije za športno plezanje PZS, je predstavil športno plezanje, ki je lani vstopilo med olimpijske športe in bo premierno na 
OI Tokio 2020, kar bo prineslo v športno panogo dosti sprememb. 
Na seji je bilo prisotnih 17 članov UO PZS z glasovalno pravico od 23-ih, kar pomeni 73,9 % sklepčnost. 

Bojan Rotovnik je povedal, da za 10. točko (vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora) v roku prišla ena najava od Maruške 
Lenarčič, pod točko 11. (razno) pa so najavili svoje teme Andrej Pečjak, Slavica Tovšak, Danilo Škerbinek in Marinka Koželj Stepic.
SKLEP 1/19-01-2017: Upravni odbor PZS potrjuje predlagani dnevni red 13. seje UO PZS.
Sklep je bil soglasno sprejet.

SPREJET DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 12. seje UO PZS 
2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS 
3. Podrobni vsebinski in finančni načrt 2017 
4. Planinsko gospodarstvo 

a. Certifikati Okolju prijazna koča
b. Certifikat Družini prijazna koča

5. Planinske poti 
a. Soglasje k Merilom KPP za vrednotenje vlog na razpisu FŠO na področju planinskih poti
b. Soglasje novi planinski poti in opustitvi planinske poti

6. Skrbniške pogodbe za planinske poti 
7. Pravilnik o varstvu osebnih podatkov 
8. Zadeve komisij

a. Mladinska komisija 
b. Vodniška komisija 

9. Sodelovanje PZS v drugih organizacijah 
a. Informacija o Evropski planinski zvezi
b. Članstvo PZS v IKAR/CISA
c. Imenovanje predstavnika PZS v KEUPS
d. Informacija o predstavnikih PZS v mednarodnih in sorodnih organizacijah

10. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora  
11.  Razno

Ad. 1. Potrditev zapisnika 12. seje UO PZS
Matej Planko je podal povzetek nerealiziranih sklepov sej upravnega odbora in dodal, da so v roku prišle štiri pripombe na zapisnik, ki so 
bile vse smiselno upoštevane.
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predvidoma uredili v februarju in marcu. Urša Mali je predstavila finančni načrt, kjer je bil za osnovo vzet rebalans za leto 2016, sprejeta 
izhodišča za pripravo podrobnega finančnega načrta 2017 in usklajen z nekaterimi že znanimi podatki za letošnje leto. Narejenih je bilo 
nekaj prerazporeditev – vzpostavljen je Planinski sklad, v katerem so sklad za planinske poti, sklad za planinske koče in Slovenskih planinski 
muzej. Povečan je nabor projektov – mednje so uvrščeni taborni prostor Mlačca, SPP, STKP, geodetski načrt in drugi. Zaradi spremenjenih 
deležev financiranja je bila tekma za svetovni pokal v športnem plezanju prenesena na novo stroškovno mesto. Vse to je posledica zmanj-
šanih prihodkov in stroškov pri komisijah, povečani pa so na oddelku 3 (splošno). Za letošnje leto je načrtovano, da bodo tako prihodki 
kot tudi stroški narasli za 3 % glede na rebalans za leto 2016. Večji prihodki so pričakovani iz sponzorstev, članarine, lastne dejavnosti in 
letnega programa športa, manjše pa iz razpisa Fundacije za šport. Komisije in meddruštveni odbori so posredovali svoje načrte, ki so bili 
v veliki meri upoštevani v načrtu kot celoti. Nekateri predvidevajo, da bodo za dejavnosti v tem letu porabili tudi nekaj presežnih sredstev 
iz preteklih obdobij, zato imajo načrtovane večje stroške od prihodkov. 
RAZPRAVA:
Danilo Škerbinek je pohvalil bogat vsebinski program organov, zlasti program VK. Za MK zmanjšana sredstva terjajo popravek. Mnenja 
je, da bi se jo moralo financirati iz dela napovedanih dodatnih sredstev Ministrstva za šport. Pri PV se ne strinja z navedbo, da sledijo 
viziji  revij tujih planinskih zvez (navedel je več naslovov strokovnih člankov v dveh naključno izbranih tujih planinskih glasilih).  V reviji 
je premalo strokovnih člankov, ki bi bili bralcem v pomoč pri njihovih planinskih dejanjih.  Uredništvo bi moralo pridobiti nove mlajše 
avtorje. Pogreša podatek, koliko avtorjev se  odpoveduje honorarjem. Bojan Rotovnik mu je odgovoril, da bodo dodatna sredstva za šport 
namenjena za vrhunski šport reprezentanc. MK ima letos manj sredstev zato, ker so lani praznovali 60 let MK in so imeli zato predvidenih 
več sredstev. Pa tudi taborni prostor Mlačca bo sedaj imelo samostojno stroškovno mesto. Glede PV mu je odgovoril, da se revija dobro 
razvija, in da je zadovoljen, da so bili v reviji objavljeni tudi člani, ki so bili tudi gradivo za državno tekmovanje Mladina in gore. V kolikor 
bo voljeni član UO predložil svoje današnje pisne pobudi ter predloge na OZI, bo dobil pisni odgovor, člani UO pa bodo s tem seznanjeni. 
France Benedik je v imenu MDO PD Gorenjske pohvalil vsebino PV.
SKLEP 3/19-01-2017: Upravni odbor PZS potrjuje podrobni finančni načrt PZS za leto 2017. 
Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP 4/19-01-2017: Upravni odbor PZS daje soglasje k predloženim podrobnim vsebinskim načrtom komisij in organov PZS ter na 
predlog ostalih organov sprejema predložene podrobne vsebinske programe dela za leto 2017. Če sta podrobni vsebinski in finančni 
načrt v nasprotju, veljajo določila podrobnega finančnega načrta PZS za leto 2017.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 4. Planinsko gospodarstvo
a. Certifikati Okolju prijazna koča
Janko Rabič je povzel, da predlaganih 6 koč izpolnjuje pogoje  za pridobitev certifikata.  Nekatere koče že obnavljajo certifikate, ki veljajo 
4 leta.  Certifikati bodo podeljeni 4. 2. 2017 na konferenci o planinskem gospodarstvu. Razprave ni bilo.
SKLEP 5/19-01-2017: Upravni odbor PZS na predlog IO GK PZS, na podlagi 5.  člena Pravilnika o podeljevanju certifikata »Okolju 
prijazna planinska koča«, podeljuje certifikat »Okolju prijazna planinska koča« za obdobje januar 2017 – januar 2021 naslednjim 
kočam:
•	 Dom	dr.	Klementa	Juga	v	Lepeni	–	PD	Nova	Gorica,
•	 Dom	na	Menini	planini	–	PD	Gornji	Grad,
•	 Planinski	dom	na	Boču	–	PD	Poljčane,
•	 Planinski	dom	Košenjak	–	PD	Dravograd,
•	 Planinski	dom	pri	Krnskih	jezerih	–	PD	Nova	Gorica,
•	 Tumova	koča	na	Slavniku	–	OPD	Koper.

Sklep je bil soglasno sprejet.

b. Certifikat Družini prijazna koča
Janko Rabič je povedal, da 9 koč izpolnjuje pogoje. Razprave ni bilo.
SKLEP 6/19-01-2017: Upravni odbor PZS na predlog IO GK PZS, na podlagi 5.  člena Pravilnika o podeljevanju certifikata »Dru-
žinam prijazna planinska koča«, podeljuje certifikat »Družinam prijazna planinska koča« za obdobje januar 2016 – januar 2021 
naslednjim kočam:
•	 Dom	na	Kofcah	–	PD	Tržič,
•	 Dom	na	Peci	–	PD	Mežica,
•	 Dom	na	Šmohorju	–	PD	Laško,
•	 Dom	na	Uršlji	Gori	–	PD	Prevalje,
•	 Dom	pod	Storžičem	–	PD	Tržič,
•	 Planinski	dom	Košenjak	–	PD	Dravograd,
•	 Planinski	dom	na	Uštah	–	PD	Moravče,
•	 Planinski	dom	v	Gorah	–	PD	Dol	pri	Hrastniku,
•	 Tumova	koča	na	Slavniku	–	OPD	Koper.

Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP 7/19-01-2017: Upravni odbor PZS na predlog IO GK PZS, na podlagi 5.  člena Pravilnika o podeljevanju certifikata »Okolju 
prijazna planinska koča«, podaljšuje certifikat »Okolju prijazna planinska koča« za obdobje januar 2017 – januar 2021 naslednjim 
kočam:
•	 Cojzova	koča	na	Kokrškem	sedlu	–	PD	Kamnik,

SKLEP 2/19-01-2017: Upravni odbor PZS potrjuje zapisnik 12. seje, z dne 17. 11. 2016.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Danilo Škerbinek je pri branju zapisnikov Predsedstva evidentiral nerealiziranih več zadolžžitev in sklepov in sprašuje, kako je z realizacijo 
teh zadev. Predsednik Bojan Rotovnik mu je odgovoril, da Predsedstvo PZS sprejema veliko sklepov, nekateri od teh pa včasih ostanejo 
nerealizirani dlje časa, saj realizacija sklepov ni vedno odvisna le od Predsedstva PZS, temveč so vezani tudi na druge organe. Sklep ostane 
v zapisniku sej dokler ni realiziran, le redko se zgodi, da je kakšen preklican, saj ni več aktualen.

Ad. 2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS
Matej Planko je predstavil glavne poudarke v obdobju od pretekle seje UO PZS:
•	 Naj	planinska	koča,	skupni	projekt	PZS	in	Siol.net,	je	postal	najboljši	medijski	projekt	na	SPORTO	konferenci.
•	 V	Kranju	smo	uspešno	organizirali	tekmo	za	svetovni	pokal	v	težavnostnem	plezanju,	pred	njo	pa	imeli	dobro	obiskano	novinarsko	

konferenco. Janja Garnbret in Domen Škofic sta bila zmagovalca skupnega seštevka svetovnega pokala v težavnosti, Slovenija je prav 
tako zmagala med reprezentancami.

•	 Mladinska	komisija	PZS	je	na	volilnem	zboru	mladinskih	odsekov	izvolila	novo	vodstvo.
•	 Na	zboru	predstavnikov	vodniških	odsekov	so	bile	sprejete	spremembe	Pravilnika	o	organiziranosti	vodnikov	PZS	in	Disciplinski	

pravilnik VPZS.
•	 Soorganizirali	smo	12.	strokovni	posvet	Gore	in	varnost	na	Igu.	
•	 S	stojnico	in	dogodkom	smo	se	predstavili	na	32.	knjižnem	sejmu	v	Ljubljani.	Obisk	in	prodaja	sta	bila	dobra.	
•	 Skupaj	s	PD-ji	smo	organizirali	regijska	tekmovanja	Mladina	in	gore.
•	 Končal	se	je	hrvaško-slovenski	pokal	v	lednem	plezanju,	skupni	zmagovalec	v	moški	konkurenci	je	bil	Janez	Svoljšak.
•	 Z	Medicinsko	fakulteto	Univerze	v	Ljubljani	smo	podpisali	dogovor	o	častnem	patronatu	nad	medicinsko	postajo	v	Nepalu.
•	 Skupaj	s	PD	Kranj	smo	organizirali	Plezalne	dneva	Kranja,	na	katerih	smo	dobili	državne	prvake	v	športnem	plezanju.
•	 V	Lendavi	smo	skupaj	s	PD	Lendava	organizirali	svečano	podelitev	najvišjih	priznanj	PZS	in	s	Policijo	podpisali	načrt	sodelovanja	v	

2017.
•	 Ob	mednarodnem	dnevu	gora	2016	smo	pripravili	poslanico,	organizirali	več	dogodkov	in	pozvali	društva,	da	so	sodelovala	pri	pro-

jektu Alpske konvencije Brati gore. Odziv je bil zelo dober. 
•	 Komisija	za	evropske	pešpoti	v	Sloveniji	(KEUPS)	je	v	sodelovanju	z	Obalnim	PD	Koper	in	občino	Koper	odprla	novo	evropsko	pešpot	

E12.
•	 Organizirali	smo	zelo	dobro	obiskano	novinarsko	konferenco	ob	začetku	zimske	planinske	sezone	skupaj	z	GRZS	in	Policijo.	Javnost	

smo ves čas obveščali o razmerah v gorah in izdali preventivne zloženke s priporočili Združenja planinskih organizacij Alpskega loka.
•	 Pozvali	smo	k	zbiranju	predlogov	k	osnutku	Zakona	o	spodbujanju	razvoja	turizma	ter	Zakona	o	nevladnih	organizacijah.
•	 Podpisali	smo	pismo	o	sodelovanju	z	NATO	Centrom	odličnosti	za	gorsko	bojevanje.
•	 Ves	čas	smo	širšo	javnost	in	medije	seznanjali	s	poslovanjem	planinskih	koč.
•	 V	Planinski	založbi	PZS	sta	izšla	družabna	igra	Spomin	s	planin	in	planinski	vodnik	Julijske	Alpe:	južni	del.	Izvedli	smo	prodajno	

akcijo za nove naročnike Planinskega vestnika in kupce v planinski trgovini PZS. Planinski vestnik je z novim letom doživel oblikovno 
prenovo.

•	 V	imenu	PZS	se	je	generalne	skupščine	Avstrijskega	turističnega	kluba	(OTK)	udeležil	nekdanji	predsednik	PZS	Franci	Ekar.
•	 Aktivna	planinska	delavca,	tudi	člana	UO	PZS,	sta	prejela	visoki	priznanji:	Milena	Brešan	plaketo	Državnega	sveta	RS	najzaslužnejšim	

prostovoljkam in prostovoljcem, in Jurček Nowakk nagrado za družbeno odgovornost HORUS 2016.
•	 Na	Slovenski	turnokolesarski	poti	so	bile	postavljene	prve	usmerjevalne	table.
•	 Začela	so	se	tekmovanja	v	svetovnem	pokalu	v	lednem	plezanju	2017,	Janez	Svoljšak	se	konstantno	uvršča	v	finale.
•	 Na	razpis	Fundacije	za	financiranje	športnih	organizacij	smo	prijavili	35	različnih	projektov.
•	 Podali	smo	prijave	za	Bloudkove	nagrade	in	nagrade	za	prostovoljce.	
•	 Podpisali	smo	letni	načrt	sodelovanja	s	Slovensko	vojsko	za	leto	2017.	
•	 Organizirali	smo	sestanek	na	temo	skrbništva	planinskih	poti	na	Donački	gori.	Na	območju	Donačke	gore	je	neusklajeno	stanje	pla-

ninskih poti med PD Sloga Rogatec in PD Ptuj. Na sestanku je bil dosežen kompromis, ki ga pa UO PD Ptuj ni potrdil. Za ureditev 
stanja se predlaga arbitraža.

•	 Otvoritev	razstave	MDO	PD	Ljubljane	z	naslovom	50	let	delovanja	MDO	PD	Ljubljane,	dne	16.1	.2017	v	Mestni	hiši	Ljubljana	
•	 Izdali	smo	Priporočila	Združenja	planinskih	organizacij	alpskega	loka	za	varno	in	strpno	turno	kolesarjenje,	za	obiske	visokogorskih	

vrhov, zelo zahtevnih planinskih poti ter splošna priporočila za varno pohodništvo in planinarjenje. 
Najave:
•	 28.	državno	tekmovanje	Mladina	in	gore	bo	v	soboto,	21.	1.	2017,	v	Idriji.
•	 6.	konferenca	planinskega	gospodarstva,	ki	bo	na	Gospodarskem	razstavišču		v	Ljubljani	4.	2.	2017.
•	 Povabilo	na	sejem	NaTour	Alpe-Adria	od	1.	do	4.	2.	2017,	kjer	se	bodo	predstavile	tudi	planinske	koče.	
•	 Povabilo	na	Alpinistično-plezalni	večer	2017,	ki	bo	na	Gospodarskem	razstavišču	2.	2.	2017	ob	17.	uri.	
•	 Zbor	gospodarjev,	4.	2.	2017
•	 Zbor	odsekov	za	varstvo	gorske	narave,	25.	2.	2017

Ad. 3. Podrobni vsebinski in finančni načrt 2017
Bojan Rotovnik je podal uvodno obrazložitev in povedal, da je vlada RS na seji 16.1. namenila dodatna sredstva za vrhunski šport, kar se 
bo posledično zelo verjetno odražalo pri rebalansu finančnega načrta za leto 2017. Povedal je tudi, da je bila podpisana štiriletna pogodba 
za sofinanciranje Slovenskega planinskega muzeja, letni znesek financiranja pa je odvisen od sprejetega okvirnega finančnega načrta PZS 
za posamezno leto.. Matej Planko je povzel, da so nekateri organi že imeli zbor in so že potrdili svoj vsebinski plan dela, ostali bodo to 
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Rotovnik je odgovoril, da je bil Zakon o pl. poteh sprejet leta 2007 in nanj ne moremo vplivati. Dokler pravno formalno ne izvedemo vseh 
zahtev, ki nam jih zakon nalaga, tudi ne moremo uživati vseh ugodnosti, ki jih prinaša. Na vse pripombe o skrbniški pogodbi za pl. poti, ki 
bodo prišle v pisni obliki bodo dobili pisni odgovor, prav tako se na željo markacistov lahko udeleži kakšnega zbora. 

SKLEP 14/19-01-2017: Upravni odbor PZS potrjuje dopolnjen osnutek skrbniške pogodbe za planinske poti ter soglaša, da se na 
podlagi prejetih pripomb pripravi predlog skrbniške pogodbe za predvidoma zadnjo javno obravnavo v mesecu februarju 2017. 
Sklep je bil sprejet (16 ZA, 1 PROTI – Gregor Rupnik)

Ad. 7. Pravilnik o varstvu osebnih podatkov
Matej Planko je povedal, da smo imeli konec leta 2016 obisk inšpektorja Informacijskega pooblaščenca, ki pa ni zaznal večjih nepravil-
nosti. Stara verzija pravilnika o varovanju osebnih podatkov  izhaja iz leta 2007, med tem časom pa je PZS uvedla centralni sistem članov. 
Na osnovi pravilnika se bodo izdelale zbirke katalogov informacij, ki pa bo naš interni dokument. Ko bo pravilnik sprejet, bomo pripravili 
tudi verzijo za PD.
RAZPRAVE ni bilo. 
SKLEP 15/19-01-2017: Upravni odbor PZS na podlagi drugega odstavka 32. člena Statuta PZS potrjuje izhodišča za pripravo Pra-
vilnika o varovanju osebnih podatkov.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 8. Zadeve komisij
a. Mladinska komisija
Damjan Omerzu je povedal, da je  19. 11. 2016  na Igu potekal Zbor mladinskih odsekov, na katerem so člani Mladinske komisije zbranim 
predstavili njeno delovanje v preteklem letu ter načrt dela v letu 2017. Zbor je bil volilni in delegati mladinskih odsekov so izvolili nov izvršni 
odbor ter novo/staro načelnico Barbaro Bajcer. Poleg volitev je bila ena izmed pomembnejših stvari Posvet za vodje planinskih taborov, 
ki je potekal pred zborom. Na posvetu se je obravnavalo predvsem dve aktualni temi, tržno inšpekcijo ter področje tabornih prostorov, na 
katerem ima MK v prihodnjih dveh letih dobro začrtan plan dela. Razprave ni bilo.
SKLEP 16/19-01-2017: V skladu z c točko 1. odstavka 32. člena Statuta PZS, daje UO PZS soglasje k izvolitvi članov IO MK PZS za 
obdobje november 2016 – november 2018, ki so bili izvoljeni na Zboru mladinskih odsekov:  Barbara Bajcer (PD Velenje) - načelnica, 
Kaja Čeh (PD Matica Murska Sobota), Blaž Erjavc (PD IMP Ljubljana), Katarina Kadivec (PD Šmarna Gora), Klemen Kogovšek 
(PD Domžale), Špela Kralj (PD Onger Trzin), Katja Maček (PD Šentjošt), Jaka Peternel (PD Onger Trzin) in Ana Suhadolnik (PD 
Borovnica).
Sklep je bil soglasno sprejet.

b. Vodniška komisija
Bojan Rotovnik je povedal, da je bil na zboru sprejeta dopolnitev k pravilniku o organiziranosti vodnikov PZS in sprejem Disciplinskega 
pravilnika VPZS. Razprave ni bilo.
SKLEP 17/19-01-2017: Upravni odbor PZS daje na podlagi n točke 1. odstavka 32. člena Statuta PZS soglasje k dopolnitvi Pravilnika o 
organiziranosti VPZS, ki ga je zbor vodniških odsekov sprejel 26. 11. 2016.
Sklep je bil sprejet (16 ZA, 1 PROTI – Jurček Nowakk)

Ad. 9. Sodelovanje PZS v drugih organizacijah
a. Informacija o Evropski planinski zvezi
Bojan Rotovnik je podal informacijo, da je v Brixnu na Južnem Tirolskem potekalo srečanje predstavnikov evropskih planinski zvez. Na 
sedežu PZS je potekal pred kratkim tudi sestanek s predstavniki PZS v mednarodnih organizacijah, kateri se strinjajo, da PZS sodeluje pri 
ustanavljanju Evropske pl. zveze. Ko bojo nove informacije bo UO PZS o tem obveščen. 
 
b. Članstvo PZS v IKAR/CISA
Bojan Rotovnik je povzel, da glede na to, da je GRZS samostojni pravni organ, ki ima v IKAR članstvo A vprašljivo, ali je smiselno, da ima 
PZS s svojim B članstvom v IKAR  dodatne stroške in bi prešli v članstvo C. 
RAZPRAVA: Danilo Škerbinek  razpolaga z informacijo, da IKAR razmišlja o spremembi statuta. Glede na to, da omogoča članstvo v IKAR 
za PZS koristne informacije, bi bilo smiselno, da PZS ostaja član IKAR.  Koristi od članstva pa zahteva aktivno delo naših delegatov. Z 
članstvom C bi imeli status opazovalca. Predlaga, da počakamo na nov statut. Predsednik se je strinjal z njegovim predlogom in je umaknil 
predlog sklepa ter hkrati napovedal, da se bo ta tematika predvidoma ponovno obravnavala letos jeseni.

c. Imenovanje predstavnika PZS v KEUPS
Bojan Rotovnik je povedal, da je Igor Mlakar zaradi pomanjkanja časa izrazil željo po odstopu predstavnika PZS v KEUPS. Razprave ni bilo.
SKLEP 18/19-01-2017: Upravni odbor PZS na podlagi drugega odstavka 15. člena Statuta PZS razreši predstavnika PZS v KEUPS 
Igorja Mlakarja (PD Bovec). 
Sklep je bil soglasno sprejet.
 
SKLEP 19/19-01-2017: Upravni odbor PZS na podlagi drugega odstavka 15. člena Statuta PZS, imenuje Danila Sbrizaja (PD LPP) 
za predstavnika PZS v KEUPS do preklica.
Sklep je bil soglasno sprejet.

d. Informacija o predstavnikih PZS v mednarodnih in sorodnih organizacijah

•	 Dom	na	Peci	–	PD	Mežica,
•	 Kamniška	koča	na	Kamniškem	sedlu	–	PD	Kamnik,
•	 Koča	na	Blegošu	–	PD	Škofja	Loka,
•	 Koča	na	planini	Razor	–	PD	Tolmin,
•	 Krekova	koča	na	Ratitovcu	–	PD	Železniki,
•	 Mozirska	koča	na	Golteh	–	PD	Mozirje,
•	 Planinsko	učno	središče	Bavšica	–	PZS.

Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 5. Planinske poti
a. Soglasje k Merilom KPP za vrednotenje vlog na razpisu FŠO na področju planinskih poti
Matej Planko je na kratko predstavil merila za vrednotenje vlog na razpisu FPO na področju planinskih poti. Razdeljena so v 6 sklopov in 
so bila podrobneje opisana v gradivu.
RAZPRAVA: Jurček Nowakk je povedal, da se MDO PD KBO ne strinja z merili. Matej Planko mu je pojasnil, da se ta merila ne nanašajo 
za deljenje sredstev za sofinanciranje vzdrževanja planinskih poti na podlagi Zakona o planinskih poteh.
SKLEP 8/19-01-2017: Upravni odbor potrjuje Merila Komisije za planinske poti za vrednotenje kandidatur za pridobitev sredstev 
na razpisu FŠO na področju planinskih poti.
Sklep je bil sprejet (16 ZA, 1 PROTI – Jurček Nowakk)

b. Soglasje novi planinski poti in opustitvi planinske poti

SKLEP 9/19-01-2017:UO PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije za planinske poti soglaša, da Planinsko 
društvo Šoštanj odpre in je skrbnik nove lahke planinske poti »Pot na Pusti grad« in se novo planinsko pot vnese v evidenco planin-
skih poti Planinske zveze Slovenije. Pri označitvi mora PD Šoštanj upoštevati določbe Zakona o planinskih poteh. Po vzpostavitvi 
prostorskega prikaza poti, posreduje PZS podatke v potrditev pristojnim ministrstvom.
Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP 10/19-01-2017: UO PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije za planinske poti soglaša, da Planinsko 
društvo Lisca Sevnica odpre in je skrbnik novega odseka lahke planinske poti Pastirček-Lisca klopca in se novo planinsko pot vnese 
v evidenco planinskih poti Planinske zveze Slovenije. Pri označitvi mora PD Lisca Sevnica upoštevati določbe Zakona o planinskih 
poteh. Po vzpostavitvi prostorskega prikaza poti, posreduje PZS podatke v potrditev pristojnim ministrstvom.
Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP 11/19-01-2017: UO PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije za planinske poti soglaša, da se 
opusti planinsko pot Vrbljene-Krim, na odseku Vrbljene-Šešer in se jo kot opuščeno zavede v kataster planinskih poti Planinske zveze 
Slovenije. Pri odstranitvi oznak mora PD Krim upoštevati določbe Zakona o planinskih poteh in navodila KPP.
Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP 12/19-01-2017: UO PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije za planinske poti soglaša, da Pla-
ninsko društvo Naveza odpre in je skrbnik dveh novih odsekov lahke planinske poti Krče-Videm in Dravinski vrh-Sv. Avguštin in se 
novo planinsko pot vnese v evidenco planinskih poti Planinske zveze Slovenije. Pri označitvi mora PD Naveza upoštevati določbe 
Zakona o planinskih poteh. Po vzpostavitvi prostorskega prikaza poti, posreduje PZS podatke v potrditev pristojnim ministrstvom.
Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP 13/19-01-2017: UO PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije za planinske poti soglaša, da se opusti 
odsek planinske poti Pudgarsko-Najevska Lipa in se jo kot opuščeno zavede v kataster planinskih poti Planinske zveze Slovenije. Pri 
odstranitvi oznak mora PD Črna na Koroškem upoštevati določbe Zakona o planinskih poteh in navodila KPP.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Predsednik MDO PD Koroške je povedal, da bo njihov MDO PD pospravil smerne table na odseku planinske poti Pudgarsko-Najevska 
Lipa, saj ima PD Črna malo markacistov. Predsednik MDO PD Podravja Igor Oprešnik je dal pobudo, da se odprtje novih planinskih poti 
ali bodisi zaprtje objavi v Planinskem vestniku.
Sledil je 15 minutni odmor. Po odmoru je bilo še vedno prisotnih 17 članov UO PZS.

Ad. 6. Skrbniške pogodbe za planinske poti
Bojan Rotovnik je na kratko predstavil analizo Vprašalnika za skrbnike planinskih poti glede osnutka skrbniške pogodbe. Velika večina 
PD se strinja z do sedaj predlagano skrbniško pogodbo in so tudi sposobni kadrovsko in finančno skrbeti za svoje pl. poti.
RAZPRAVA: Gregor Rupnik je povedal, da je MDO PD proti predlagani skrbniški pogodbi. Jože Rovan je prijetno presenečen nad rezultati 
ankete, saj so nekateri markacisti zaskrbljeni, nekatera društva pa ne bodo želela podpisati pogodb. Zanima ga, kdo bo vzdrževal zelo zahtevne 
pl. poti in predlaga, da se ohrani sedanji koncept financiranja stroškov. Jurček Nowakk je izrazil željo, da se njihovega zbora markacistov 
MDO PD KBO udeleži kdo iz predsedstva in poda več informacij. Predlagajo tudi, da se lahka pl. pot, ki vodi skozi gozd, ne tretira kot lahka 
pl. pot iz vidika prihodnjega sofinanciranja. Miro Mlinar predlaga pregled pogodbe po členih, ter naj se upoštevajo pripombe od MDO PD  
Notranjske. Strinjajo se z določitvijo vzdrževalca ter, da sta vsaj dva markacista v PD. Danilo Škerbinek je mnenja, da je skrbništvo nujen 
korak za vzdrževanje pl. poti. Pogodba bi morala vsebovati tudi tehnične podatke, npr. kdaj se mora pot zapreti. Predsednik PZS Bojan 
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Z A P I S N I K
14. seje Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije, ki je bila v četrtek, 16. marca 2017, ob 16.30 uri, v prostorih Razvojne agencije 
Kozjansko, Ulica skladateljev Ipavcev 17, Šentjur.

PRISOTNI:
Predsednik: Bojan Rotovnik (drugi del seje).
Podpredsedniki: Miro Eržen, Tone Jesenko (drugi del seje) in Roman Ponebšek.
Voljeni člani UO: Marija Štremfelj, Slavica Tovšak in Brigita Čeh in Jožef Bobovnik.
Predsedniki (oz. namestniki) MDO PD: Mirko Tovšak (MDO PD Koroške), Gregor Rupnik (MDO PD Posočja), Jurček Nowakk (MDO 
PD Kamniško Bistriškega območja), Maruška Lenarčič (MDO PD Primorske), Igor Oprešnik (MDO PD Podravja), Miro Mlinar (MDO 
PD Notranjske), Marinka Koželj Stepic (MDO PD Ljubljane), France Benedik (MDO PD Gorenjske), Rudi E. Skobe (MDO PD Dolenjske 
in Bele krajine), Manja Rajh (Savinjski MDO PD) in Franc Slokan (MDO PD Pomurja).
Načelniki (oz. namestniki) komisij PZS z zborom dejavnosti: Jože Rovan (Komisija za turno kolesarstvo), Janko Rabič (Gospodarska 
komisija) in Marijan Denša (namestnik Komisije za varstvo gorske narave).
Strokovna služba PZS: Matej Planko (generalni sekretar PZS), Damjan Omerzu (strokovni sodelavec PZS), Saša Sitar (poslovna sekretarka 
PZS), Urša Mali (strokovna sodelavka PZS) in Manca Čujež (predstavnica PZS za odnose z javnostmi).
Mediji: Vladimir Habjan (urednik Planinskega vestnika).
Predsedniki društev: Jože Stanonik (po pooblastilu predsednika PD Škofja Loka), Brane Povše (predsednik GRS postaje Celje) in Harold 
Križanec (predsednik PD Sloga Rogatec).
Opravičeno odsotni:, Barbara Bajcer (Mladinska komisija), Miha Habjan (Komisija za alpinizem), Borut Vukovič (MDO PD Zasavja), 
Danilo Škerbinek (voljeni član UO PZS), Milena Brešan (voljena članica UO PZS), Irena Mrak (Komisija za varstvo gorske narave), Igor 
Mlakar (načelnik Komisije za pl. poti), Andrej Brvar (predsednik Nadzornega odbora), Jasna Pečjak (načelnica Komisija za gorske športe), 
Aleš Pirc (načelnik Komisije za alpinizem), Jože Dajnko (predsednik PD Ptuj) in Štefan Keber (voljeni član UO PZS).

Pred začetkom seje sta zbrane pozdravila direktorica Razvojne agencije Kozjansko Andreja Smolej in podžupan Občine Šentjur Robert Polnar. 

Na začetku seje je bilo prisotnih 16 članov UO PZS z glasovalno pravico od 23-ih, kar pomeni 69,6 % sklepčnost. 

Miro Eržen, ki ga je predsednik pooblastil za vodenje seje je na začetku povedal, da je predsednik PZS Bojan Rotovnik še na poti iz tujine 
in bo na sejo UO PZS nekoliko zamudil, zato je predlagal, da se spremeni dnevni red v toliko, da se točki 3. in 4., prestavita na konec. Miro 
Eržen je povedal, da pod točko 9. v roku ni prišlo najav, po roku pa je prišla pobuda predsednice MDO PD Savinjske Manje Rajh glede 
ureditve planinskih poti na Donački gori, ki se bo obravnavala pod točko 4. Točka 9. se umika iz dnevnega reda. Pod točko 10. (razno) pa 
sta najavila svoje teme Jurček Nowakk in Rudolf E. Skobe.
SKLEP 1/16-03-2017: Upravni odbor PZS potrjuje predlagani dnevni red 14. seje UO PZS, s spremembo, da se točki 3. in 4. obrav-
navata na koncu. 
Sklep je bil soglasno sprejet.

SPREJET DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 13. seje UO PZS 
2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS 
3. Priprave na skupščino PZS 2017 

a. Predlog za delovnega predsednika skupščine PZS 
b. Spremembe Poslovnika Skupščine PZS 
c. Vsebinsko in finančno poročilo organov PZS za leto 2016 
d. Poročilo Nadzornega odbora PZS 
e. Okvirni vsebinski in finančni program dela PZS za leto 2018 
f. Volitve volilne komisije 
g. Poslovni prostori PZS oz. sedež PZS 
h. Prenos nepremičnega premoženja s PZS na Društvo Postaja GRS Celje 
i.	 Predlog	PD	Škofja	Loka	za	obravnavo	na	skupščini	PZS	

4. Skrbništvo planinskih poti na območju Donačke gore 
5. Pravilnik o varovanju osebnih podatkov – I. obravnava 
6. Pravilnik o planinskih medijih, založništvu in informiranju – I. obravnava 
7. Zbor gospodarjev, konferenca planinskega gospodarstva in soglasje k spremembam Pravilnika o kočah, bivakih in planinskih 

učnih središčih
8. Zbor odsekov za varstvo gorske narave in soglasje spremembam Pravilnika KVGN ter novim članom IO KVGN 
9.  Razno 

Ad. 1. Potrditev zapisnika 13. seje UO PZS
Matej Planko je povedal, da se je zapisnik usklajeval po ustaljeni proceduri. V določenem roku za pripombe so prišle tri pripombe na 
zapisnik, ki so bile smiselno upoštevane. V nadaljevanju je podal še pregled nerealiziranih sklepov sej upravnega odbora.
SKLEP 2/16-03-2017: Upravni odbor PZS potrjuje zapisnik 13. seje, z dne 19. 01. 2017.

Bojan Rotovnik je povedal, da je kot priloga gradivu podana zbirka predstavnikov PZS v mednarodnih organizacijah.

Ad. 10. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora
Maruško Lenarčič  zanima v zvezi s članstvom PD v PZS, kako postopati v primeru društev, ki imajo izjemno neštevilno članstvo: Primer: 
PD Brkini   je v letu 2015 imelo 8 članov, v letu 2016 pa 2 člana. Med letom 2014 in 2016 so bili prisotni na sejah MDO le enkrat in tudi v 
razgovorih priznavajo nedejavnost. Bojan Rotovnik ji je odgovoril, da statut opredeljuje le nova PD, stare pustimo. 
SKLEP 20/19-01-2017: UO PZS priporoča planinskim društvom, razen društvom ki delujejo na ožjem področju planinstva, ki imajo 
manj kot 30 članov, da poskušajo program dela pripraviti tako, da se bo povečalo zanimanje za včlanitev in da redno izvajajo pro-
mocijske aktivnosti z namenom povečevanja članstva. Če je večletno stanje članstva v društvo pod 30 članov, potem predlagamo, da 
društva v tem primeru preučijo možnost spojitve ali pripojitve k drugemu večjemu društvu.  
Sklep je bil soglasno sprejet.

Zanima jo tudi  neodzivnost športno plezalnih društev na prošnjo za odločitev sodelovanja v MDO. Od 5 takih društev v MDO so se od-
zvala tri, medtem ko dva ignorirata prošnje  Zato smatra da ta društva ne nameravajo sodelovati v MDO, saj tudi do sedaj nikoli niso bila 
prisotna pri delovanju MDO, in so posledično brisana s seznama. Nima pa dokazila o njihovi nameri. Bojan Rotovnik ji je odgovoril, da 
naj se jim dokler sami ne izstopijo iz MDO PD vseeno pošilja vabila in hkrati podal informacijo, da bosta tudi KA in KŠP pozvala takšna 
društva, da izpolnijo obrazec za izstop iz MDO PD, če nimajo interesa za sodelovanje v delu MDO PD. Damjan Omerzu je dodal, da so 
na podlagi tretjega odstavka 37. člena Statuta Planinske zveze Slovenije svoj odstop iz matičnega MDO PD podali AK Slovenska 
Bistrica (MDO PD Podravja), AK Slovenj Gradec (MDO PD Koroške) , PK Divača (MDO PD Primorske) in Društvo plezalcev Koper 
(MDO PD Primorske).

Ad. 12. Razno
Andrej Pečjak je predstavil delovanje Komisije za gorske športe. Jurček Nowakk je dal pobudo, da se na Skupščini PZS predstavi vrhunske 
športe, ki delujejo v PZS. Lahko s slikami, filmi ali športniki osebno. Bojan Rotovnik se strinja, da se pripravi 5 minut dolg film o vrhunskem 
športu v PZS in športnikih. Slavica Tovšak je povedala, da je bila za financiranje Slovenskega planinskega muzeja podpisana pogodba za 
obdobje štirih let. SPM je pripravil pester program skozi vse leto ter cel sklop razstav, še vedno pa je dobrodošla kakšna razstava MDO PD.  
V Planinski založbi je izšel vodnik Julijske Alpe južni del ter novi zemljevidi. Danilo Škerbinek je povedal, da je skupščina CAA jeseni 2016 
izdala priporočila za varno uporabo varovalnih naprav, ki se uporabljajo pri športnem plezanju v dvoranah in plezalnih vrtcih. Sprašuje, kje je 
vzrok,  da Priporočil še nismo objavili  na naši spletni strani, v PV in z njimi seznanili javnost. Bojan Rotovnik mu je odgovoril, da se morajo 
vsa priporočila ustrezno prevesti, kar pa lahko traja nekaj časa in da bodo ta priporočila obravnavana na naslednji seji UO PZS. Marinka 
Koželj Stepic je izpostavila problematiko poročil dela MDO PD, saj so med seboj zelo neenotna, tako po vsebini kot po obsegu. Po njenem 
mnenju bi bilo potrebno pripraviti navodila za pripravo poročil o planu dela v MDO PD. Predsednik MDO PD Notranjske Miro Mlinar je 
mnenja, da bi bilo potrebno uspeh članice PD Cerknica Andreje Sterle Podobnik, ki je zmagala na teku okrog Everesta nekje evidentirati.

Predsednik PZS je za konec povedal, da naj se vsi MDO PD ji angažirajo pri pridobivanju kandidatov za člane volilne komisije PZS. Ker 
ni bilo več razpravljavcev, se je predsednik PZS vsem zahvalil in povedal, da bo naslednja seja UO PZS 16. 3. 2017. Seja je bila zaključena 
ob 20.20.

Zapisala:
Saša Sitar,
poslovna sekretarka PZS

Matej Planko,          Bojan Rotovnik,
generalni sekretar PZS        predsednik PZS
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zemljevida območja koče bodisi na zunanji tabli ali na steni v notranjosti koče ter sprememba člena o kršitvah s poudarkom na neupo-
števanju popustov in zavrnitvi zavetja. Podelili so tudi certifikate Okolju prijazna planinska koča ter Družinam prijazna planinska koča. 
SKLEP 5/16-03-2017: Upravni odbor PZS na podlagi točke n) prvega odstavka 32. člena in točke j) 19. člena Statuta PZS, daje so-
glasje k spremenjenemu in dopolnjenemu Pravilniku o planinskih kočah, bivakih in planinskih učnih središčih, ki ga je sprejel Zbor 
gospodarjev, 4. februarja 2017.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 8. Zbor odsekov za varstvo gorske narave in soglasje spremembam Pravilnika KVGN ter novim članom IO KVGN
Marijan Denša je povedal, da je zbor odsekov za varstvo gorske narave potekal 25. februarja 2017. Sprejeli so spremenjen in dopolnjen 
Pravilnik o organiziranju in delovanju Komisije za varstvo gorske narave PZS, ki prinaša nekaj novosti, ter izdali soglasje k izvolitvi Ane 
Kreft (PD Vrhnika) in Katarine Veber (PD Kamnik) za novi članici  IO KVGN. Zbor je bil zelo uspešen. Razprave ni bilo.
SKLEP 6/16-03-2017: Upravni odbor na podlagi točke n) prvega odstavka 32. člena Statuta PZS, daje soglasje k spremenjenemu 
in dopolnjenemu Pravilniku o organiziranju in delovanju Komisije za varstvo gorske narave PZS, ki ga je sprejel Zbor odsekov za 
varstvo gorske narave, 25. februarja 2017.
Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP 7/16-03-2017: Upravni odbor PZS na podlagi točke c) prvega odstavka 32. člena Statuta PZS, daje soglasje k izvolitvi Ane 
Kreft (PD Vrhnika) in Kristine Veber (PD Kamnik) za novi članici  IO KVGN, ki so bile izvoljene na Zboru odsekov za varstvo gorske 
narave, 25. februarja 2017.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 9. Razno
Jurček Nowakk je povedal, da so na MDO PD Kamniško Bistriškega območja obravnavali problematiko dvojnega članstva, saj je veliko 
družin, kjer so otroci včlanjeni v drugo društvo zaradi plezanja in tako ne morejo koristiti družinskega popusta pri članarini. Prav tako ga 
je zanimalo, zakaj v planinskih kočah ne nudijo družinam popusta pri nočevanju. Matej Planko mu je odgovoril, da je dvojnega članstva 
trenutno zelo malo in bi bila nadgradnja informacijskega sistema za beleženje dvojnega članstva zelo draga, bodo pa to obravnavali na 
Odboru za članstvo in premislili o morebitni nadgradnji, ter podali informacijo o tem na junijski seji UO PZS. Jožef Bobovnik je dodal, 
da v tem primeru informacijski sistem ne bo beležil pravilnega števila članov, saj je dejanskih dvojnih članov manj, ker nekateri to pro-
blematiko rešujejo na različne načine. Miro Eržen je pozval Gospodarsko komisijo, naj na naslednji seji obravnava tematiko družinskega 
popusta v kočah.

Na sredini 9. točke je bilo prisotnih 19 članov UO z glasovalno pravico od 23-ih, kar pomeni 82,6  % sklepčnost. 
Rudolf E. Skobe je podal vprašanje, kako se bo PZS spoprijela z visokimi cenami usposabljanj, glede na to, da manjša društva nimajo 
sredstev za usposabljanje mladih vodnikov, povečuje se starostna struktura članstva, sredstev s strani države pa je iz leta v leto manj in 
kako se bo odzvala na dejstvo, da nov Zakon o športu, ki je v zakonodajnem postopku, ne omenja več licenčnih usposabljanj strokovnih 
delavcev v športu. Bojan Rotovnik mu je odgovoril, da novi zakon o športu  res ne določa več uradno licenciranja, zato se bo vsaka zveza 
odločala po svoje.«

Rudolf E. Skobe je povedal, da je razočaran nad oddanim podrobnim vsebinskim programom dela za leto 2017 MDO PD Zasavja in da je 
tako skopo zapisan neprimeren za objavo.

SKLEP 8/16-03-2017: Upravni odbor PZS daje soglasje k predloženim podrobnim vsebinskim načrtom komisij in organov PZS ter na 
predlog ostalih organov sprejema predložene podrobne vsebinske programe dela za leto 2017. Če sta podrobni vsebinski in finančni 
načrt v nasprotju, veljajo določila podrobnega finančnega načrta PZS za leto 2017.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Sledila je 15 minutna pavza. 

Ad. 3. Priprave na skupščino PZS 2017
Vodenje seje je prevzel predsednik Bojan Rotovnik

a. Predlog za delovnega predsednika skupščine PZS 
Predsednik je podal predlog predsedstva za delovno predsednico Skupščine PZS 2017. Razprave ni bilo. 
SKLEP 9/16-03-2017: Upravni odbor PZS skupščini PZS za predsednico delovnega predsedstva skupščine PZS 2017 predlaga voljeno 
članico UO PZS Mileno Brešan (PD Tolmin).
Sklep je bil soglasno sprejet.

b. Spremembe Poslovnika Skupščine PZS
Damjan Omerzu je pojasnil, da se predlagana dopolnitev Poslovnika o delu skupščine PZS nanaša predvsem na opredelitev volilne ko-
misije PZS in njenih pristojnosti. Glavnina dopolnitev je zajeta v 38. členu poslovnika. Statut PZS, ki je bil dopolnjen na skupščini 2016, 
predvideva ustanovitev volilne komisije PZS, ki je izvoljena na skupščini za mandat 4 let. Menjava mandata se izvede praviloma eno leto 
pred rednimi volitvami PZS. Volilno komisijo sestavljajo trije člani, poleg tega pa skupščina izvoli tudi tri nadomestne člane, ki nadomestijo 
člane volilne komisije po vrstnem redu, v primeru da jim predčasno preneha mandat. Volilna komisija izvede tako kandidacijske postopke, 

Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS
Matej Planko je predstavil glavne poudarke v obdobju od pretekle seje UO PZS:
•	 Izvedli	smo	6.	konferenco	planinskega	gospodarstva,	ki	je	bila	na	Gospodarskem	razstavišču		v	Ljubljani	4.	2.	2017.
•	 Izvedli	smo	zbor	gospodarjev,	ki	so	ga	zaznamovale	predvsem	spremembe	Pravilnika	o	planinskih	kočah,	bivakih	in	planinskih	učnih	

središčih.
•	 Podelili	smo	6	certifikatov	okolju	prijazna	planinska	koča	in	9	družinam	prijazna	planinska	koča,	vsem	9	kočam,	ki	so	prve	prejele	

certifikat OPPK, se je podaljšala veljavnost za naslednja štiri leta.
•	 Udeležili	smo	se	sejma	Natour	Alpe-Adria,	1.–4.	2.	2017,	na	katerem	se	je	predstavilo	tudi	20	planinskih	koč.
•	 V	okviru	sejma	je	potekal	tudi	alpinistično-plezalni	večer,	podelitev	priznanj	najuspešnejšim	v	alpinizmu,	športnem	in	lednem	plezanju	

in turnem smučanju za leto 2016, nagrado za življenjsko delo v alpinizmu je prijel Andrej Štremfelj.
•	 Podprli	smo	izvedbo	že	11.	festivala	gorniškega	filma	(FGF),	19.	–26.	2.	2016,	na	katerem	sta	predavala	tudi	Jernej	Kruder	in	Martina	

Čufar.
•	 V	času	med	obema	sejama	UO	PZS	so	tekmovalni	turni	smučarji	nastopili	na	mednarodnih	tekmah	in	za	pokal	Slovenije.	Na	svetovnem	

prvenstvu so bili uspešni Karmen Klančnik, Nejc Kuhar in Luka Kovačič. 
•	 Janja	Garnbret	in	Domen	Škofic	sta	prejela	Bloudkovo	priznanje.	
•	 Izdali	smo	knjigo	Trden	kakor	Skala	–	Kratka	zgodovina	Turistovskega	kluba	Skala.
•	 Trenutno	je	v	PZS	včlanjenih	35.567	članov,	lani	v	enakem	časovnem	obdobju	jih	je	bilo	33.755	članov.	
•	 Janez	Svoljšak	je	na	svetovnem	prvenstvu	v	tekmovalnem	lednem	plezanju	5.	2.	2017	v	Franciji	osvojil	4.	mesto.	
•	 Sodelovali	smo	sestanku	odprtega	slovenskega	foruma	Športa	za	vse	na	katerem	smo	se	dogovorili	kako	izboljšati	pogoje	za	delovanje	

Športa za vse. 
•	 Izveden	je	bil	zbor	turnih	kolesarjev	in	varuhov	gorske	narave.
•	 Organizirali	smo	28.	državno	tekmovanje	Mladina	in	gore,	21.	1.	2017	v	Idriji,	zmagali	sta	ekipi	PD	Trzin	in	PD	Idrija.	
•	 Udeležili	smo	se	skupščine	Mednarodne	zveze	za	športno	plezanje	(IFSC),	11.	3.	2017	v	Quebecu	v	Kanadi,	kjer	je	bil	predstavljen	

tekmovalni sistem za olimpijske igre Tokio 2020.
•	 Uspešno	smo	pridobili	sredstva	za	projekt:	Alpe	Adria	Experience,	program	Interreg	Slovenija-Avstrija,	
•	 Uspešno	smo	pridobili	sredstva	za	projekt:	Okoljsko	in	energetsko	učinkoviti	objekti	od	gora	do	dolin,	Eko	sklad

Miro Eržen je dodal, da smo bili uspešni na razpisu za Slovence v zamejstvu, ter, da bo letos potekalo Srečanje treh dežel na sejmu od 7. - 9. 
4. 2017 v Celovcu.
Po koncu 2. točke je bilo prisotnih 17 članov UO PZS z glasovalno pravico od 23-ih, kar pomeni 73,9  % sklepčnost. 

Ad. 5. Pravilnik o varovanju osebnih podatkov – I. obravnava
Matej Planko je podal uvodno obrazložitev in povedal, da so v njem upoštevana sprejeta izhodišča na eni izmed preteklih sej UO PZS. Po 
sprejetju pravilnika bo strokovna služba pripravila vzorčni pravilnik, ki bo namenjen društvom članom  PZS in se jim bo posredoval, da 
ga bodo lahko uporabljali. Damjan Omerzu je dodal, da je pravilnik pripravljen iz vzorca pravilnika informacijskega pooblaščenca, tako, 
da je usklajen z delovanjem nevladnih organizacij. Razprave ni bilo.
SKLEP 3/16-03-2017: Upravni odbor PZS na podlagi drugega odstavka 32. člena Statuta PZS potrjuje Pravilnik o varovanju osebnih 
podatkov PZS v I. obravnavi in poziva organe PZS, da do 24.3.2017 posredujejo morebitne pripombe in predloge za II. obravnavo 
in sprejem, ki je predviden na naslednji seji UO PZS.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 6. Pravilnik o planinskih medijih, založništvu in informiranju – I. obravnava
Slavica Tovšak je povzela, da Pravilnik o planinskih medijih, založništvu in informiranju ureja organizacijska vprašanja in umestitev 
v organizacijo Planinske zveze Slovenije. Pravilnik opredeljuje Planinski vestnik, Planinski kažipot, Letopis PZS, spletne strani PZS in 
Obvestila PZS. Opredeljuje tudi sestavo in naloge Odbora za založništvo in informiranje PZS in uredništvo Planinske založbe in področja 
kartografije. OZI je imel pravilnik že v obravnavi in je podal svoje pripombe. Pripombe na pravilnik naj bodo v roku posredovane direktno 
Damjanu Omerzu in bodo smiselno upoštevane. 
RAZPRAVA: Matej Planko je dodal da 2. člen pravilnika pravi, da je promocija trženja  v pristojnosti generalnega sekretarja, OZI pa lahko 
sprejme nekaj, kar je v nasprotju z mnenjem generalnega sekretarja. V pravilniku je potrebno bolj natančno razmejiti odgovornosti. Na 
pravilnik bo podal svoje pripombe. 
SKLEP 4/16-03-2017: Upravni odbor PZS na podlagi drugega odstavka 32. člena Statuta PZS potrjuje Pravilnik o planinskih medijih, 
založništvu in informiranju PZS v I. obravnavi in poziva organe PZS, da do 24.3.2017 posredujejo morebitne pripombe in predloge 
za II. obravnavo in sprejem, ki je predviden na naslednji seji UO PZS.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 7. Zbor gospodarjev, konferenca planinskega gospodarstva in soglasje k spremembam Pravilnika o kočah, bivakih in planinskih 
učnih središčih
Janko Rabič je  povedal, da je zbor gospodarjev potekal na 6. konferenci o planinskem gospodarstvu 4. februarja 2017 v okviru sejma Natour 
Alpe-Adria v Ljubljani. Udeležba je bila zelo dobra.  Dotaknili so se analize vzorčenja iztočnih voda iz malih čistilnih naprav na planinskih 
kočah, rezervacijskega sistema za planinske koče ter dali soglasje Pravilniku o planinskih kočah, bivakih in planinskih učnih središčih, kjer 
so glavne spremembe v podrobnejši opredelitvi kriterijev za pridobitev statusa planinskega objekta, izboljšanje usposobljenosti oskrbnikov 
in osebja v planinskih kočah, obveza za nudenje popustov za prenočevanje, obveza nudenja prodaje vsaj enega zemljevida in vodnika, ki 
vključujeta planinske poti in zanimivosti na območju planinske koče, ureditvi informacijskega kotička in postavitvi planinsko-turističnega 



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 E64 65

- Upravni odbor PZS, na predlog organov PZS, brez zborov dejavnosti, sprejme podrobne programe dela PZS na posameznih po-
dročjih za leto 2018.
Pri sprejemanju podrobnega vsebinskega programa dela za leto 2018 morajo organi upoštevati finančni načrt za leto 2018.
Sklep je bil soglasno sprejet.

f. Volitve volilne komisije
Damjan Omerzu je povedal, da je prišlo zadostno število kandidatov. Volilna komisija bo imela mandat 4 leta, letos se bo prvič volilo 
volilno komisijo, ki bo sestavljala 3 voljene člane in 3 nadomestne člane. Razprave ni bilo.

g. Poslovni prostori PZS oz. sedež PZS
Matej Planko je v uvodu predstavil stanje poslovnih prostorov PZS in različne možnosti za ureditev problematike poslovnih prostorov.  
Povedal je, da so se za poslovne prostore PZS našli kupca, ki je zelo zainteresirani za nakup. Znesek prodaje je za javnost trenutno poslovna 
skrivnost. Po podpisu predpogodbe pa bo vrednost objavljena v gradivu za skupščino, in bo postalo javno. Gradivo za skupščino se bo 
še dopolnilo s podatki o gibanju povprečnih cen nepremičnin v zadnjem obdobju,  več informacij o predhodni razpravi na seji UO PZS 
in možnostih nakupa nadomestnih prostorov. V razpravi so sodelovali Rudolf E. Skobe, Manja Rajh, Jurček Nowakk in Jože Rovan, ki so 
vsi enakega mnenja, da so sedanji prostori neprimerni, v slabem stanju, prenova bi bila nesmiselna in podpirajo prodajo. Razpravi se je 
pridružil tudi sodelujoči na seji Jože Stanonik (član PD Škofja Loka), kateremu je povedal, da mu je žal, da PZS že pred več kot 10 leti ni 
uspelo izpeljati prodaje stavbe in selitve na drugo lokacijo. Objekt je zelo dotrajan, zato bi bila prenova nesmiselna. Glede na spomeniško 
varstvo ga ni možno obnavljati v okvirih, potrebnih za PZS, primanjkuje parkirnih prostorov, zato zelo podpira selitev na drugo lokacijo. Po 
njegovem mnenju bi bila tudi smiselna odprodaja preostalih nepremičnin PZS in s prodajo le teh investirati v nove prostore PZS. Poudaril 
je tudi, da bi bila neprodana hiša PZS zamujena priložnost, saj je ponujena cena zelo dobra. 
SKLEP 18/16-03-2017: Upravni odbor PZS potrjuje predpogodbo o prodaji poslovne stavbe PZS, parc. št. 2333 in 2334 k.o. Ajdovščina 
in pooblašča predsednika PZS, da po dokončni uskladitvi s kupcem, podpiše predpogodbo.
Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP 19/16-03-2017: Upravni odbor PZS predlaga skupščini sprejem sklepa: Skupščina PZS na podlagi točke g) prvega odstavka 
27. člena Statuta PZS potrjuje pogodbo o prodaji poslovnih prostorov PZS na parc. št. 2333 in 2334 k.o. Ajdovščina, na Dvorakovi 9 
v Ljubljani in pooblašča predsednika PZS za podpis pogodbe. 
Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP 20/16-03-2017: Upravni odbor PZS predlaga skupščini sprejem sklepa: Skupščina PZS določa, da se pridobljena sredstva s 
prodajo poslovnih prostorov PZS na Dvorakovi 9 v Ljubljani vodijo na posebnem stroškovnem mestu in se morajo porabiti izključno 
za nakup novih prostorov in nakup potrebne opreme za nemoteno poslovanje PZS.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Bojan Rotovnik je pozval predsednike MDO PD, da naj na svojih sejah celostno predstavijo problematiko prostorov PZS.

h. Prenos nepremičnega premoženja s PZS na Društvo Postaja GRS Celje
Matej Planko je povedal, da je PZS dobila prošnjo za prenos lastništva.  Predsednik GRS Celje Brane Povše je predstavil zgodovino koče. 
Leta 1980 je takratna postaja GRS Celje pri planinskem društvu Celje pričela z gradnjo zavetišča na Golteh. Na tem mestu je prej stala 
smučarska koča. Zavetišče je bilo zgrajeno s sredstvi GRS postaje Celje, donatorjev in ogromno prostovoljnega dela članov postaje GRS 
Celje. V letih delovanja so se menjali načelniki in miselnost članov, zato se je leta 1994 postaja
odcepila od društva. Ustanovljeno je bilo društvo z nazivom; Gorska reševalna služba Celje -
društvo za pomoč ljudem. Društvo je bilo kmalu sprejeto v članstvo Planinske zveze Slovenije.
Damjan Omerzu je dodal, da ima GRS Celje željo, da se zavetišče GRS na Golteh s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem prenese na 
GRS postajo Celje - društvo v razmerju 90% last GRS Celje in  10% last PZS. V pogodbi se bodo solastniška razmerja še dodatno uredila, 
kot ima PZS to urejeno za solastništvo planinskih koč. Predsednik PZS je povedal, da se preverja možnost za ustrezno ureditev lastništva 
dostopne ceste do objekta. Gospodarska komisija PZS je obravnavala to tematiko in se s predlaganim predlogom strinja. MDO PD Sa-
vinjske nima pripomb.
SKLEP 21/16-03-2017: Upravni odbor PZS predlaga skupščini PZS, da sprejme sklep: Skupščina PZS soglaša s neodplačnim preno-
som 9/10 lastnine na zavetišču  GRS na Golteh, parc. št. 912/41 k.o. Radegunda, na Gorsko reševalno službo postaja Celje – društvo 
in pooblašča predsednika PZS za podpis pogodbe.
Sklep je bil soglasno sprejet.

i.	Predlog	PD	Škofja	Loka	za	obravnavo	na	skupščini	PZS
Jože Stanonik, član PD Škofja Loka je predstavil idejo »Mobilnost obiskovalcev gora in odprtega prostora, nove tehnične možnosti in 
priložnost za analizo gibanja, načrtovanje razvoja in podporo vzdrževanju planinske infrastrukture«. Predlog ideje je bila priloga gradivu. 
Matej Planko je odgovoril, da je izkupiček tovrstnih akcij slab, kar se je izkazalo pri akciji Droben prispevek- markanten vtis. Ostaja osnov-
no vprašanje kako motivirati obiskovalce gora za akcijo, da bodo poslali SMS ali opravili telefonski klic. V kolikor bi se sredstva zbirala s 
telefonskim klicem na številko 090 in ne s pošiljanjem SMS sporočila, bi to pomenilo dodatne stroške za PZS, saj bi za poslušanje posnetkov 
potrebovali dodatne ljudi. Kar se tiče raziskav povezanih z mobilnim signalu, se je po trenutnih poizvedbah pri operaterjih izkazalo za 
neuresničljivo, ker nimajo zakonske podlage za zbiranje in obdelovanje tovrstnih podatkov. Bojan Rotovnik je dodal, da predsedstvo PZS 
podpira aktivnosti za zagotavljanje novih virov sredstev za izvajanje programa dela planinske organizacije, vendar je za takšne aktivnosti 
potrebna širša podpora, predvsem s strani društev. Predsedstvo podpira nadaljnjo razpravo o tej tematiki predvsem na MDO PD, ne podpira 

kot same volitve na skupščini PZS. Poslovnik v predlaganih spremembah predvideva tudi preoblikovanje funkcije varuha pravic gora, ki s 
spremembami statuta ni voljen s strani skupščine, zato se tudi brišejo določbe iz poslovnika, ki urejajo ta organ. Razprave ni bilo. 
SKLEP 10/16-03-2017: Upravni odbor potrjuje predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika skupščine PZS in predlaga skupščini 
PZS, da jih sprejme.
Sklep je bil soglasno sprejet.

c. Vsebinsko in finančno poročilo organov PZS za leto 2016
Bojan Rotovnik je povedal, da so bila vsebinska objavljena v gradivu.
RAZPRAVA: Rudolf E. Skobe je povedal, da je po Statutu PZS rok za oddajo poročil 31. januar, zato naj strokovna služba do roka zagotovi 
potrebne podatke za poročilo. Matej Planko mu je odgovoril, da je tudi PZS vezana za pridobljene podatke s strani društev, se bo pa v bodoče 
potrudilo, da se bodo podatki posredovali do roka oz. čim prej.
Matej Planko je povzel finančno poročilo, ki je bilo pregledano s strani revizorske hiše. Pozitivno izdano mnenje revizorja potrjuje, da so 
izkazi odraz dejanskega stanja. Vrednost zalog so se znižale, Komisija za športno plezanje je v celoti pokrila primanjkljaj, Vodniška komi-
sija pa ga je zmanjšala, tako da je trend pozitiven. Urša Mali je dodala, da je leto 2016 prineslo spremembe tudi pri pripravi letnih poročil 
društev. V skladu z njimi je bilo pripravljeno poročilo PZS, ki je bilo priloga gradivu.  Spremembe kot dodane preglednice so pri gibanju 
opredmetenih osnovnih sredstev, gibanju neopredmetenih dolgoročnih sredstev, kratkoročnih terjatev po zapadlosti ter gibanju dolgo-
ročnih rezervacij in pasivnih časovnih razmejitev. Poleg tega je upoštevana predpisana podrobnejša razčlenitev nekaterih postavk sredstev 
in obveznosti, ki izhaja iz enotnih shem bilance stanja in izkaza poslovnega izida. Letno računovodsko poročilo društva po novem poleg 
bilance stanja in izkaza poslovnega izida s pojasnili obsega še prilogo k izkazu poslovnega izida s pojasnili. Revizijska hiša je pri pregledu 
finančnega poročila podala nekatere manjše pripombe na vsebine (naziv poročila je sedaj računovodsko; pri terjatvah je popravljeno: FŠ 
102.616,00 €, Urad za mladino 7.459,25 €; popravljen je naziv banke; pri rezervacijah in pasivnih časovnih razmejitvah je skupno zmanjšanje 
popravljeno na 19.799,44 €; popravljeni so nekateri koeficienti v preglednici poročila po vrstah prihodkov in odhodkov, pri opisnem delu 
so ponekod popravljeni odstotki spremembe), ki so bile vse popravljene oz. odpravljene. Razprave na finančno poročilo ni bilo.
SKLEP 11/16-03-2017: Upravni odbor PZS na podlagi točke a) prvega odstavka 32. člena Statuta PZS soglaša s finančnim poročilom 
PZS za leto 2016 s popravki predstavljenimi na seji UO PZS in predlaga skupščini PZS, da ga potrdi.
Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP 12/16-03-2017: Upravni odbor PZS soglaša z vsebino poročil organov PZS za leto 2016 in jih posreduje skupščini v potrditev. 
Vsebinska poročila za leto 2016 bodo objavljena na spletni strani PZS, PD pa v tiskani obliki prejmejo Letopis PZS 2016, kjer bodo 
predstavljeni bistveni poudarki iz poročil za leto 2016.
Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP 13/16-03-2017: Upravni odbor PZS potrjuje predlog sklepa za skupščino: Skupščina PZS potrjuje vsebinsko in finančno 
poročilo PZS za leto 2016.
Sklep je bil soglasno sprejet.

d. Poročilo Nadzornega odbora PZS
Matej Planko je povedal, da je Nadzorni odbor PZS pregledal delovanje PZS in izdal pozitivno mnenje. Terjatve so obvladovane, pospešuje 
se prodaja zalog, poraba sredstev po komisijah je obvladovana. 

e. Okvirni vsebinski in finančni program dela PZS za leto 2018 
Matej Planko je dodal, da se je za izhodišče uporabil finančni načrt za leto 2017. Znani so že rezultati prijav na razpis Ministrstva za izo-
braževanje, znanost in šport ter Fundacije za šport. 
V razpravi so sodelovali Mirko Tovšak, France Benedik, Jurček Nowakk in Marinka Koželj Stepic. Slednja je vprašala, ali je možno da se 
projekt Slovenija planinari razporedi skozi vse leto, da bi bilj aktivno sodelovali vsi MDO PD. Matej planko ji je odgovoril, da bomo pre-
verili tudi to možnost.
SKLEP 14/16-03-2017: Upravni odbor PZS točke na podlagi točke a) prvega odstavka 32. člena Statuta PZS potrjuje okvirni finančni 
program dela PZS za leto 2018 in predlaga skupščini, da ga potrdi.
Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP 15/16-03-2017: Upravni odbor PZS potrjuje predlog sklepa za skupščino: Skupščina PZS potrjuje okvirni finančni načrt za 
leto 2018 in pooblašča upravni odbor PZS, da sprejme podrobni finančni načrt za leto 2018 po posameznih dejavnostih oz. po stro-
škovnih mestih. Skupščina pooblašča upravni odbor PZS, da finančni načrt za leto 2018 spremlja in ga na podlagi rebalansa uskladi 
z dejanskimi prihodki in odhodki.
Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP 16/16-03-2017: Upravni odbor PZS potrjuje okvirni vsebinski program dela PZS za leto 2018 in predlaga skupščini, da ga potrdi.
Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP 17/16-03-2017: Upravni odbor PZS potrjuje predlog sklepa za skupščino: 
Skupščina PZS sprejema okvirni vsebinski program dela PZS za leto 2018 in pooblašča, da na podlagi okvirnih programov:
- Komisije z zbori dejavnosti in MDO PD,  sprejmejo podroben program dela posamezne dejavnosti za leto 2018, soglasje k programu 
mora podati upravni odbor PZS, 
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Z A P I S N I K
15. seje Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije, ki je bila v četrtek, 11. aprila 2017, ob 16.30 uri, v Izobraževalnem centru za 
zaščito in reševanje Ig, Zabrv 12, Ig.

PRISOTNI:
Predsednik: Bojan Rotovnik.
Podpredsedniki: Miro Eržen, Tone Jesenko in Roman Ponebšek.
Voljeni člani UO: Jožef Bobovnik, Marija Štremfelj in Danilo Škerbinek.
Predsedniki (oz. namestniki) MDO PD: Igor Oprešnik (MDO PD Podravja), Borut Vukovič (MDO PD Zasavja), Mirko Tovšak (MDO PD 
Koroške), 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), Ernest Gradišar (namestnik MDO PD Ljubljane), Miro 
Mlinar (MDO PD Notranjske), Maruška Lenarčič (MDO Primorsko – Notranjskih PD) in Franc Janež (namestnik MDO PD Dolenjske 
in Bele Krajine).
Načelniki (oz. namestniki) komisij PZS z zborom dejavnosti: Jože Rovan (Komisija za turno kolesarstvo)
Predsednik nadzornega odbora: Andrej Brvar
Strokovna služba PZS: Matej Planko (generalni sekretar PZS), Damjan Omerzu (strokovni sodelavec PZS), Saša Sitar (poslovna sekretarka 
PZS), Matej Ogorevc (urednik spletnih strani).
Predsedniki društev: Iztok Urlavb (predsednik PD Ruše) in Andrej Karničar (predsednik uprave Ustanove Sklad Okrešelj)
Opravičeno odsotni: Brigita Čeh (voljeni član UO), Milena Brešan (voljeni član UO), Slavica Tovšak (voljeni član UO), Štefan Keber (vo-
ljeni član UO), Aleš Pirc (Komisija za športno plezanje), Igor Mlakar (Komisija za planinske poti), Janko Rabič (Gospodarska komisija) in 
Jasna Pečjak (Komisija za gorske športe).

Na začetku seje je bilo prisotnih 18 članov UO PZS z glasovalno pravico od 23-ih, kar pomeni 78,3 % sklepčnost. 

Miro Eržen, ki ga je predsednik pooblastil za vodenje seje do njegove udeležbe je na začetku povedal, da je predsednik PZS Bojan Rotovnik 
še na seji IO OKS in bo na sejo UO PZS nekoliko zamudil, zato je predlagal, da se spremeni dnevni red v toliko, da se točka 10. Obravnava 
prednostno, točka 3. Pa ob prisotnosti predsednika. Miro Eržen je povedal, da sta pod točko 15. prišli dve najavi, in sicer Manje Rajh glede 
skrbništva planinskih poti na območju Donačke gore, ter od Mira Mlinarja glede parkiranja v zimskem času na območju Krme. Pod točko 
16. (razno) pa sta najavila svoje teme Maruška Lenarčič in Manja Rajh. 
SKLEP 1/11-04-2017: Upravni odbor PZS potrjuje predlagani dnevni red 15. seje UO PZS, s spremembo, da se točka 10. obravnava 
prednostno in točka 3., ko bo prisoten predsednik. 
Sklep je bil soglasno sprejet.

SPREJET DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 14. seje UO PZS 
2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS 
3. Informacija o možnih novih poslovnih prostorih PZS 
4. Izbris neaktivnih društev iz članstva v PZS 
5. Izhodišča za razpravo o članarini PZS v letih 2018 – 2020 
6. Skrbniške pogodbe za planinske poti 
7. Ribniška koča na Pohorju 
8. Pravilnik o varovanju osebnih podatkov – II. obravnava 
9. Zbor turnih kolesarjev 
10. Ustanoviteljske pravice Ustanove sklad Okrešelj 
11. Priporočene cene prenočevanja in osnovne preskrbe v planinskih kočah 
12. Vpis bivakov v seznam planinskih objektov 
13. Informacija o spomladanski anketi za društva 
14. Informacija o Priporočilih CAA o varovalih pri športnem plezanju 
15. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora 
16. Razno

Ad. 1. Potrditev zapisnika 14. seje UO PZS
Matej Planko je povedal, da se je zapisnik usklajeval po ustaljeni proceduri. V določenem roku ni bilo  pripomb, je pa prišel po roku ugovor 
na zapisnik s strani PD Paloma Sladki vrh, ki pa ni povezan z vsebino zapisnika. V nadaljevanju je podal še pregled nerealiziranih sklepov 
sej upravnega odbora.
SKLEP 2/11-04-2017: Upravni odbor PZS potrjuje zapisnik 14. seje, z dne 16. 03. 2017.
Sklep je bil sprejet (17 ZA, 1 PROTI – Danilo Škerbinek).

Ad. 10. Ustanoviteljske pravice Ustanove sklad Okrešelj
Andrej Karničar je predstavil pomen in delovanje Ustanove Sklada Okrešelj. Matej Planko je pojasnil, da je GRZS poskuša razširiti upra-
vičence sklada Okrešelj, pri tem pa so naleteli na težave. Predlog podpisa pogodbe o ustanoviteljski pristojnosti GRZS mora potrditi tudi 
Ministrstvo za  izobraževanje, znanost in šport, katero je pristojno za nadzor. Razprave ni bilo.

pa uvrstitev te tematike na skupščino PZS, saj tematika zahteva širšo in poglobljeno razpravo, ki pa na skupščini ne bo mogoča. V razpravi 
sta sodelovala Igor Oprešnik in Jurček Nowakk. Slednji je povedal, da smo kot NVO upravičeni do brezplačnega oglaševanja v medijih, 
predsednik MDO PD Podravja pa je povedal, da so na seji sprejeli negativno stališče do predloga, da se ta tematik uvrsti na skupščino. 
SKLEP 22/16-03-2017: UO PZS podpira nadaljnjo razpravo o pridobivanju oz. zagotavljanju novih virov sredstev za izvajanje pro-
grama dela planinske organizacije, zato poziva vse MDO PD, da opravijo splošno razpravo o tej tematiki in pripravijo predloge, ki 
jih predsedniki MDO PD predstavijo na jesenski seji UO PZS. Na podlagi prejetih predlogov in opravljene razprave UO PZS imenuje 
delovno skupino in sprejme izhodišča za njeno delo. Delovna skupina pripravi analizo prejetih predlogov s strani MDO PD vključno 
z idejo »Mobilnost obiskovalcev gora in odprtega prostora, nove tehnične možnosti in priložnost za analizo gibanja, načrtovanje 
razvoja in podporo vzdrževanju planinske infrastrukture« ter za drugo razpravo na sejah MDO PD pripravi podrobneje predstavljene 
predloge za pridobivanje oz. zagotavljanje novih virov sredstev za izvajanje planinskih dejavnosti. Delovna skupina rezultate druge 
razprave po MDO PD predstavi UO PZS.

SKLEP 23/16-03-2017: Idejo »Mobilnost obiskovalcev gora in odprtega prostora, nove tehnične možnosti in priložnost za analizo 
gibanja,	načrtovanje	razvoja	in	podporo	vzdrževanju	planinske	infrastrukture«,	ki	jo	je	podalo	PD	Škofja	Loka	s	podporo	več	pla-
ninskih društev, se ne uvrsti na dnevni red Skupščine PZS.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 4. Skrbništvo planinskih poti na območju Donačke gore
Predsednik PZS je povedal, da je problematiko skrbništva nekaterih planinskih poti na območju Donačke gore najprej obravnavala KPP, 
ki pa je po nekaj mesecih prosila predsednika PZS za pomoč pri iskanju kompromisa med PD Sloga Rogatec in PD Ptuj, ki se glede tega ne 
moreta sporazumeti. Zato je predsednik PZS 1.12.2016 na Rudijevem domu sklical sestanek vodstev obeh društev ter predstavnikov KPP, 
kjer so dosegli skoraj soglasno podporo kompromisnemu predlogu glede skrbništva nekaterih odsekov planinskih poti na Donački gori, 
ki ga je podal predsednik PZS. Sprejeli so stališče, da je kompromisna rešitev sprejeta, če jo naknadno potrdita tudi upravna odbora obeh 
društev. Kljub temu, da se je večina predstavnikov PD Ptuja na sestanku strinjala s kompromisno rešitvijo, pa upravni odbor PD Ptuj ni 
podal soglasja, za razliko od PD Sloga Rogatec, ki je podalo soglasje in zato kompromisna rešitev ni stopila v veljavo. Predsedstvo PZS je nato 
obe društvi pozvalo, da v tej zadevi sprejmeta arbitražo, kot jo za spore določa Statut PZS. Do tega predloga se je negativno opredelilo PD 
Sloga Rogatec, medtem ko PD Ptuj ni poslal odgovora. Ker so bile s tem izčrpane vse pravne možnosti, ki jih za reševanje sporov poznamo 
v planinski organizaciji, se je predsedstvo odločilo, da UO PZS predlaga, da problematiko obravnava in sprejme ustrezno odločitev. Kajti 
UO PZS je tisti, ki v končni fazi potrjuje nove planinske poti ter skupne sezname skrbnikov planinskih poti. 
Svoje stališče je povedal tudi Harold Križanec (predsednik PD Sloga Rogatec) ter Manja Rajh, predsednica MDO PD Savinjske. Oba se 
ne strinjata s tem, da je PD Ptuj vpisan kot skrbnik planinskih poti na območju Donačke gore. Manja Rajh je mnenja, da je nekdo nepoo-
blaščeno v katastru spremenil skrbnika planinskih poti, kar bi bilo potrebno preveriti. Igor Oprešnik je povedal, da naj bi od leta 2000 PD 
Sloga Rogatec le enkrat sodelovala v akciji, večino dela na poteh je opravil PD Ptuj. 
V razpravi je sodeloval Miro Mlinar. Bojan Rotovnik je obrazložil, da je bila prva verzija katastra planinskih poti na predlog KPP potrjena 
junija 2015 na seji UO PZS. Do takrat so se več let zbirali in ažurirali podatki v tej veliki podatkovni zbirki na različne načine in ker je takrat 
to bila delovna verzija, se tudi ni zagotavljalo sledenje spremembam. Ravno zato so bili takrat vsi člani UO PZS, še posebej pa predsedniki 
MDO PD, dodatno pozvani, da prvi predlog katastra planinskih poti podrobno pregledajo in sporočijo morebitne napake ali neskladnosti. 
Od junija 2015, ko je bila prva verzija katastra planinskih poti potrjena tako s strani KPP kot tudi soglasno s strani UO PZS, se beležijo vsi 
posegi v katastre. V tej začetni verziji katastra pa so bili določeni odseki planinskih poti na območju Donačke gore zavedeni pod skrbništvu 
PD Ptuj, na kar pa se je januarja 2016 pritožilo PD Sloga Rogatec. Pri tej problematiki je potrebno upoštevati tudi dejstvo, da do uvedbe 
katastra planinskih poti v PZS nismo poznali pojma skrbnik odseka planinske poti, ampak samo skrbnik planinske poti. In bistvo spora 
med navedenima društvoma je ravno skrbništvo odsekov planinskih poti, skrbništvo planinskih poti ni sporno. 
Glede na vsa podana dejstva je predsednik predlagal sprejem sklepa:
SKLEP: 24/16-03-2017: UO PZS potrjuje, da se skrbništvo spodaj navedenih odsekov planinskih poti na območju Donačke gore dodeli: 
•	 odsek	Donačka	S	–	Krče	Z:	skrbnik	PD	Ptuj,	
•	 odsek	Donačka	gora	–	Donačka	gora	V	(grebenska	pot):	skrbnik	PD	Ptuj,	
•	 odsek	Rudijev	dom	–	Rudijev	dom	V:	skrbnik	PD	Sloga	Rogatec,	
•	 odsek	Rudijev	dom	V–	Donačka	gora	:	skrbnik	PD	Sloga	Rogatec,	
•	 odsek	Rudijev	dom	V–	Pragozd:	skrbnik	PD	Sloga	Rogatec.	

V kolikor navedeno društvo v roku 30 dni od izdaje tega sklepa pisno ne potrdi sprejem skrbništva nad dodeljenim odsekom oz. od-
seki, se skrbništvo teh odsekov najprej ponudi drugemu društvu, navedenem v tem sklepu. V kolikor tudi ta pisno ne potrdi prevzem 
skrbništva v roku 30 dni od poziva, se takšen odsek oz. odseki planinskih poti začasno dodelijo v skrbništvo PZS, ki bo iskanje novih 
skrbnikov izvajala po enotnih merilih za vse odseke, ki so v skrbništvu PZS.
Sklep je bil sprejet (17 ZA, 2 PROTI – Rudolf E. Skobe, Manja Rajh)

Predsednik PZS je za konec povedal, da bo naslednja seja UO PZS 11. 4. 2017 v Ljubljani. Seja je bila zaključena ob 20.43.

Zapisala:
Saša Sitar,
poslovna sekretarka PZS

Matej Planko,          Bojan Rotovnik,
generalni sekretar PZS        predsednik PZS
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SKLEP 7/11-04-2017: Upravni odbor PZS potrjuje izhodišča za javno razpravo o morebitnih spremembah v sistemu planinske čla-
narine za novo triletno obdobje. Javna razprava poteka do 22.5.2017, poročilo iz javne razprave pa se skupaj z morebitnimi osnutki 
sprememb za I. obravnavo predstavi na naslednji seji UO PZS.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 6. Skrbniške pogodbe za planinske poti
Bojan Rotovnik je povedal, da so bili po dveh javnih razpravah upoštevali vsi smiselni predlogi, ki smo jih prejeli. RAZPRAVA: V razpravi 
sta sodelovala Jurček Nowakk in Danilo Škerbinek. 
SKLEP 8/11-04-2017: Upravni odbor PZS potrjuje vsebino skrbniških pogodb za planinske poti za podpis s skrbniki planinskih poti.
Sklep je bil sprejet (18 ZA, 1 proti – Jurček Nowakk).

Ad. 7. Ribniška koča na Pohorju
Bojan Rotovnik je povzel, da je Sklad kmetijskih zemljišč pred letom poslal dopis z zahtevo za prenos Ribniške koče in vseh pripadajočih 
parcel. Ker se PZS s tem ni strinjala, je sklad proti PZS vložil tožbo, na katero je je PZS poslala odgovor. Pozvali smo PD Paloma Sladki vrh, 
naj se nam pridruži v sodnem postopku, vendar od njih še nismo prejeli odgovora. Konec novembra 2016 se je vodstvo PD Paloma Sladki 
vrh odločilo, da želijo kočo prodati. PZS jim je odgovorila, da je običaj, da v kolikor društvo ni več možno upravljati s kočo, da se ponudi v 
upravljanje drugemu PD, za kar je interes izkazalo PD Ruše. PD Paloma Sladki vrh je izrazila tudi močan interes, da se koča proda sedanje-
mu najemniku. Matej Planko je dodal, da je država na podlagi Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS sprožila sodni spor proti 
PZS, kjer smo v odgovoru na tožbo predlagali sodišču, da se v pravdo kot stranskega intervenienta  vključi tudi PD Paloma Sladki vrh, saj 
lahko oba solastnika v enem postopku skupaj lažje in enostavneje uredita odprta vprašanja. Čas do zaključka pravde pa lahko izkoristimo 
za vprašanje, kako bo PZS odreagirala v podobnih primerih pri prodaji nepremičnin, katerih 10% solastnica je. Dokler sodba ne bo prav-
nomočna, prodaja namreč ni možna. Iztok Urlavb, predsednik PD Ruše je povedal, da je bilo društvo pripravljeno za prevzem ali odkup 
Ribniške koče, vendar so sedaj odstopili. Na sestanku so jim bili predstavljeni pogoji in zahteve za odkup, za katere se je izkazalo, da ima 
PD Paloma Sladki vrh velike apetite. Mnenja so,  da se planinskega premoženja nebi smelo prodajati, vendar dati v dolgoročni najem. V 
kolikor bo koča prodana sedanjemu najemniku, bo le-ta zemljišče kupil od Sklada kmetijskih zemljišč.
RAZPRAVA: Danilo Škerbinek je okrcal odnos sedanjega lastnika do obiskovalcev. Koča je bila narejena s strani PD Maribor Matica in 
potem podarjena PD Paloma Sladki vrh. Jurček Nowakk je povedal, da je potrebno pogledati v statut kaj je zapisano, ter, če je bil narejen 
prenos, mora biti tudi pogodba. Iztok Urlavb je dodal, da jih moti to, da bo šla koča v privat roke. Bojan Rotovnik je prosil udeležence, da 
se med tem časom razmisli, kako se bo v prihodnje reševalo podobne situacije, še posebej za koče ob transverzalnih  in regijskih veznih 
poteh. PZS je za parcele na Ribniškem  Pohorju izdala služnost. Predlaga, da se preveri trenutno stanje izdanih služnosti.

Sledil je 10 Minutni odmor. Po odmoru je bilo prisotnih 16 članov UO PZS z glasovalno pravico, kar pomeni 69,9 % sklepčnost.

Ad. 8. Pravilnik o varovanju osebnih podatkov – II. Obravnava
Damjan Omerzu je povedal, da se v drugi obravnavi pravilnika spremenijo le tehnični podatki za varovanje osebnih podatkov.  Vse zahteve 
smo uskladili z zakonom in priporočili informacijskega pooblaščenca. Razprave ni bilo.
SKLEP 8/11-04-2017: Upravni odbor PZS na podlagi drugega odstavka 32. člena Statuta PZS sprejema Pravilnik o varovanju osebnih 
podatkov PZS.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 9. Zbor turnih kolesarjev
Jože Rovan je povzel dogajanje na zboru TKV, ki je potekal 9. 3. 2017 na Mengeški koči. Aktivnost turnokolesarjev je v okoli 40 društvih, 
članic PZS. Pohvalil je delovanje TKO Tržič ter legalizacijo Graničarske poti na Zelenico. Predstavil je vtise po prevoženi celotni trasi STKP 
Pie Peršič in Andreja Martinčiča, kjer sta med drugim izpostavila slabo ponudbo prehrane po kočah. Roman Ponebšek je dodal, da bi 
morali Pio Peršič povabiti na zbor gospodarjev.

Ad. 11. Priporočene cene prenočevanja in osnovne preskrbe v planinskih kočah 
Bojan Rotovnik je povedal, da je tukaj le formalno usklajuje s Statutom PZS, ki ne določa najvišjih cen, le priporočene. Razprave ni bilo.
SKLEP 8/11-04-2017: Upravni odbor PZS sprejete Najvišje cene prenočevanja in osnovne preskrbe v planinskih kočah na podlagi 
spremembe točke j) prvega odstavka 19. člena Statuta PZS spreminja v priporočene. Popusti za nočitve v planinskih kočah ostajajo 
obvezni.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 12. Vpis bivakov v seznam planinskih objektov
Bojan Rotovnik je povedal, da sta pobudi za vpis bivakov podali društvi. Gospodarska komisija jih je pozitivno ocenila. Razprave ni bilo.
SKLEP 9/11-04-2017: Upravni odbor PZS na podlagi 29. člena Pravilnika o planinskih kočah, bivakih in planinskih učnih središčih, 
na predlog IO Gospodarske komisije PZS, v register planinskih objektov vpiše Bivak na prevalu Globoko (1828 m n. v.), s katerim 
upravlja PD Tolmin.
Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP 10/11-04-2017: Upravni odbor PZS na podlagi 29. člena Pravilnika o planinskih kočah, bivakih in planinskih učnih središčih, 
na predlog IO Gospodarske komisije PZS, v register planinskih objektov vpiše Bivak na Muzcu (1550 m n. v.), s katerim upravlja PD 
Kobarid.
Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP 3/11-04-2017: Upravni odbor PZS potrjuje prenos ustanoviteljskih pravic v Skladu Okrešelj na Gorsko reševalno zvezo Slo-
venije in pooblašča predsednika za podpis ustreznega dogovora.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Danilo Škerbinek je ob tej priliki podal pobudo, da vsi člani UO PZS, zlasti pa predsedniki MDO poskrbijo, da se donira in s tem podpre 
Ustanovo Sklad Okrešelj. Ustanova se donatorjem zahvali z nalepkami Podporni član. 

Seji UO PZS se je pridružil tudi predsednik PZS, s tem se je prisotnost članov UO PZS z glasovalno dvignila na 19, kar pomeni 82,6  % 
sklepčnost.

Ad. 2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS
Matej Planko je predstavil glavne poudarke v obdobju od pretekle seje UO PZS:
•	 Začela	se	je	nova	sezona	tekmovanj	za	svetovni	pokal	v	športnem	plezanju.
•	 Udeležili	smo	se	sejma	Prosti	čas	v	Celovcu.
•	 GK	je	objavila	razpis	s	področja	planinskega	gospodarstva	za	leto	2017.
•	 Izdali	smo	dopolnjen	Vodniški	učbenik
•	 5.	4.	2017	je	bil	podpisan	predlog	za	vključitev	varuha	narave	v	Zakon	o	ohranjanju	narave
•	 7.	4.	2017	je	potekala	v	Državnem	zboru	obravnava	Zakona	o	športu,	kjer	je	bila	pristna	tudi	PZS

Ad. 3. Informacija o možnih novih poslovnih prostorih PZS
Matej Planko je prestavil dosedanje postopke pridobivanja ponudb za nove poslovne prostore PZS in  podal kriterije za vrednotenje pro-
storov: lokacija in naslov, soseska, oddaljenost od ringa, dostopnost, neto površina prostorov, letnik izdelave in obnove objekta, oprema 
prostorov, parkirišča, lastniška in možnost najema, cena objekta, stroški obratovanja, skladišče in splošni vtis.
Opravljeni so bili ogledi petih prostorov, kjer se je izklicna cena gibala v razponu 300.000 do 750.00 €. 
Velikosti objekta med 300 in 572 m2. Iskanje lokacij bi se razširilo tudi na občine, ki mejijo na Mestno občino Ljubljana.  
Od nakupa sedanje stavbe PZS je kupec odstopil, saj so bili v tem časom izdani novi kulturnovarstveni pogoji Zavoda za kulturno de-
diščino.  Z novimi kulturnovarstvenimi pogoji je določen drugačen režim zaščite objekta kot je veljal prej,  s tem je pa tudi  in je obnova 
objekta dodatno omejena. To bo potencialnemu kupcu podražilo obnovo, zato potekajo novi dogovori o višini prodajne cene. Kot razlog 
za spremembo cene kupec navaja, da je z novimi kulturnovarstvenimi pogoji, prišlo do bistvene spremembe lastnosti predmeta pogodbe.

RAZPRAVA: razvila se je daljša razprava o prodaji sedanje stavbe PZS, predvsem za kakšno ceno in o možnostih nakupa nove. Mnenja so 
bila večino pozitivna, Danilo Škerbinek  je izpostavil premajhno transparentnost v obravnavanem projektu,  le en posredni kupec, kje bodo 
novi prostori za PZS…,  a vsi razpravljavci so se zavzemali za nadaljevanje postopka prodaje nepremičnine, ne glede na to, da potencialni 
kupec pričakuje nižjo ceno, od že dogovorjene. 

SKLEP 4/11-04-2017: Upravni odbor PZS glede na pisno prekinitev postopka prodaje nepremičnine s strani potencialnega kupca 
soglaša, da se nadaljuje s postopkom prodaje nepremičnine ne glede na to, da kupec pričakuje nižjo ceno, od že dogovorjene. Hkrati 
določa, da je  najnižja še sprejemljiva cena za objekt 550.000€ in pooblašča predsedstvo, da za skupščino pripravi ustrezne spremembe 
predlogov sklepov.
Sklep je bil soglasno sprejet (18 ZA, 1 ni glasoval).

SKLEP 5/11-04-2017: Upravni odbor PZS soglaša, da se lahko iskanje potencialnih lokacij za nove prostore PZS razširi tudi na občine, 
ki mejijo na  Mestno občino Ljubljana.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 4. Izbris neaktivnih društev iz članstva v PZS
Damjan Omerzu je povedal, da nekatera društva kljub večkratnim pozivom PZS ni prevzela znamkic za članarino ter vpisala svojih članov 
v Navezo. Razprave ni bilo.
SKLEP 6/11-04-2017:  Upravni odbor na podlagi točke c) prvega odstavka 21. člena Statuta PZS iz članstva PZS briše Planinsko 
društvo Hudournik (MŠ: 4017641000) iz MDO PD Ljubljane, Planinsko društvo Panorama Dobrova (MŠ: 2051451000) iz MDO PD 
Notranjske in Športno plezalno društvo Gre Gor (MŠ: 4064143000) iz MDO PD Gorenjske.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 5. Izhodišča za razpravo o članarini PZS v letih 2018 – 2020
Tone Jesenko je podal uvodno obrazložitev in povedal, da se konec leta 2017 izteče triletno zavarovalno obdobje za člane PZS, zato skladno 
z utečeno prakso že spomladi začenjamo s postopki za izbor zavarovalnice za novo triletno obdobje 2018-2020. Razpis bo pripravljen na 
način, da bodo ponudniki podali več možnih variant posameznih zavarovanj, ki so vključena v članarino, v postopku izbora pa se bomo 
potem odločili o najprimernejšemu ponudniku in najprimernejših zavarovanjih za člane PZS. V nadaljevanju predstavljene možne rešitve 
izhajajo iz predpostavke, da se zavarovalni pogoji za naslednje obdobje ne bodo bistveno spremenile. Škodni rezultat v zadnjih dveh letih 
je namreč bistveno slabši kot v preteklih letih. Bistvene sprememba je predlog za dvig vseh kategorij članarine za 5 €, uvedba kategorije 
Podporni	član	in	združitev	članarine	B1	in	S+Š	in	zavarovanje	za	primer	zlomov	kosti.
Razprava: V razpravi so sodelovali vsi člani UO PZS, ki so povedali svoja mnenja ter dali predloge in se bodo obravnavali v nadaljnem 
postopku priprave predloga.  Bojan Rotovnik je pozval predsednike MDO PD, da naj na sejah MDO PD združijo razpravo glede izhodišč 
za članarino 2018-2020 z razpravo o alternativnih in novih virih za pridobivanje sredstev za financiranje programa dela planinskih društev. 
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Z A P I S N I K
16. seje Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije, ki je bila v četrtek, 8. junija  2017, ob 16.30 uri, v sejni sobi Občine Litija, Jerebova 
ulica 14, Litija.

PRISOTNI:
Predsednik: Bojan Rotovnik.
Podpredsedniki: Tone Jesenko in Roman Ponebšek.
Voljeni člani UO: Brigita Čeh, Milena Brešan, Slavica Tovšak, Jožef Bobovnik  in Danilo Škerbinek.
Predsedniki (oz. namestniki) MDO PD:  Mirko Tovšak (MDO PD Koroške), Franc Slokan (MDO PD Pomurja), France Benedik (MDO 
PD Gorenjske), Gregor Rupnik (MDO PD Posočja), Marjan Kobav (namestnik MDO PD Kamniško Bistriškega območja, Ernest Gradišar 
(namestnik MDO PD Ljubljane), Alenka Mrak (namestnica MDO PD Notranjske), Aldo Zubin (namestnik MDO Primorsko – Notranjskih 
PD), Rudolf E. Skobe (MDO PD Dolenjske in Bele Krajine) in Marjeta Bricl (namestnica MDO PD Zasavja).
Načelniki (oz. namestniki) komisij PZS z zborom dejavnosti: Jože Rovan (Komisija za turno kolesarstvo), Aleš Pirc (Komisija za športno 
plezanje), Igor Mlakar (Komisija za planinske poti)
Predsednik nadzornega odbora: 
Strokovna služba PZS: Matej Planko (generalni sekretar PZS), Damjan Omerzu (strokovni sodelavec PZS), Saša Sitar (poslovna sekretarka 
PZS), Manca Čujež (predstavnica PZS za odnose z javnostmi).
Opravičeno odsotni: Miro Eržen (podpredsednik PZS), Marija Štremfelj (voljeni član UO), Štefan Keber (voljeni član UO), Jasna Pečjak (Komisija 
za gorske športe), Igor Oprešnik (MDO PD Podravja), Manja Rajh (Savinjski MDO PD) in Vladimir Habjan (urednik Planinskega vestnika).

Uvodoma sta dobrodošlico zaželela župan Občine Litija Franci Rokavec in podpredsednik PZS Roman Ponebšek, ki je tudi podpredsednik PD 
Litija. Na začetku seje je bilo prisotnih 18 članov UO PZS z glasovalno pravico od 23-ih, kar pomeni 78,3 % sklepčnost. 

Bojan Rotovnik je povedal, da se pri 6. točki dnevnega reda doda podtočka Ribniška koča na Pohorju.
Pod točko 14. sta svoja vprašanja najavila Jurček Nowakk glede obeležitve 60. letnice vodništva, Danilo Škerbinek glede skupščine ter Zakona 
o športu, pod točko 15. Matej Planko glede sklada Obnove slovenskih plezališč ter Miro Mlinar z najavo priznanja PD Cerknica za udeležitev 
na čistilni akciji.          
SKLEP 1/08-06-2017: Upravni odbor PZS potrjuje predlagani dnevni red 16. seje UO PZS, z dopolnjeno podtočko 6d. 
Sklep je bil soglasno sprejet.

SPREJET DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 15. seje UO PZS 
2. Informacija o Skupščini PZS 2017 
3. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS 
4. Termin osrednjih aktivnosti PZS v letu 2018 
5. Rebalans proračuna PZS za leto 2017 
6. Planinsko gospodarstvo:

a. Prenos zemljišča pod kočo na Molički planini na Občino Luče 
b. Prenos zemljišč na Sklad kmetijskih zemljišč na Zasavski sveti gori 
c. Zamenjava zemljišč pri Mozirski koči 
d. Ribniška koča na Pohorju

7. Poslovni prostori PZS 
8. Mednarodno sodelovanje PZS  
9. Področje dela KPP 

a. Poročilo z Zbora KPP
b. Soglasje k Pravilniku Komisije za planinske poti
c. Potrditev Katastra planinskih poti – verzija junij 2017
d. Potrditev novih točk Razširjene Slovenske planinske poti

10. Informacija o javni razpravi o izhodiščih za članarino 2018 
11. Poročilo iz Zbora Komisije za športno plezanje in soglasje k novi sestavi IO KŠP 
12. Poročilo iz Zbora Komisije za gorske športe 
13. Poročilo iz Zbora Komisije za alpinizem 
14. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora 
15. Razno 

Ad. 1. Potrditev zapisnika 15. seje UO PZS
Matej Planko je povedal, da je pripombe na zapisnik podal Danilo Škerbinek, med katerimi so se smiselne upoštevale. V nadaljevanju je podal 
še pregled nerealiziranih sklepov sej upravnega odbora.
SKLEP 2/08-06-2017: Upravni odbor PZS potrjuje zapisnik 15. seje, z dne 11. 04. 2017, z naslednjimi dopolnitvami v točki 10 - 3. odstavek, 
točki 3 popravek v razpravi, točki 5 popravek v razpravi, točki 7 popravek v razpravi in točki 14 – popravek letnice.
Sklep je bil soglasno sprejet.
 
Ad. 2. Informacija o Skupščini PZS 2017 

Ad. 13. Informacija o spomladanski anketi za društva 
Bojan Rotovnik je povedal, da bo tako kot vsako leto potekala spomladanska anketa. Teme se lahko posreduje do 16. 4. 2017 na info@pzs.si.

Ad. 14. Informacija o Priporočilih CAA o varovalih pri športnem plezanju
Miro Eržen je povedal, da je športno plezanje v porastu, ter da OEAV pri športnem plezanju v plezališčih in športnih dvoranah svetuje upo-
rabo »polavtomatskih« varoval. Priporočila so bila sprejeta na skupščini CAA, ki je bila 17. septembra  2016  v Innsbrucku. Razprave ni bilo.
SKLEP 11/11-04-2017: Upravni odbor PZS se seznanja s prevodi priporočil CAA s področja uporabe varoval pri športnem plezanju 
in priporoča organom PZS in planinskim društvom, da ta priporočila smiselno uporabljajo pri svojih aktivnostih in jih v skladu z 
možnostmi promovirajo.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 15. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora 
Manja Rajh je povedala, da se PD Sloga Rogatec od januarja 2016 neuspešno trudi za vrnitev skrbništva planinskih poti, ki vodijo na 
Donačko goro, za katere so skrbeli že od nekdaj in bili vpisani v kataster planinskih poti. Po naključju so ugotovili, da je sedaj v katastru 
vpisan skrbnik PD Ptuj. Želi, da se razišče, kdo je nepooblaščeno vpisal to v kataster. Urošu Vidoviču očita nekorektno delo v tej zadevi, zato 
predlaga, da se ga razreši kot predstavnika PZS v KEUPS. Bojan Rotovnik ji je odgovoril, da zadeva še ni zaključena. Delo Uroša Vidoviča 
v KEUPS pa je označil za korektno in ustrezno.
SKLEP 11/11-04-2017: Upravni odbor PZS na predlog Manje Rajh preklicuje imenovanje Uroša Vidoviča za predstavnika PZS v KEUPS.
Sklep ni bil sprejet (13 PROTI, 2 ZA – Manja Rajh, Mirko Tovšak, 1 ni glasoval – Jurček Nowakk)

Miro Mlinar je izpostavil parkiranje na območju Krme v zimskem času. Predlaga, da se, da TNP-ju pobudo, da se v zimskem času lahko 
parkira ob cestišču. Miro Eržen mu je odgovoril, da je problem večplasten, ter da se bodo v bližnji prihodnosti srečali z nadzorniki TNP 
in poskušali najti rešitev.

Ad. 16. Razno 
Maruška Lenarčič je vse prisotne povabila na praznovanje ob 110 letnici PD Snežnik Ilirska Bistrica, ki bo 14. 5. 2017 na Sviščakih. Manja 
Rajh želi izvedeti, zakaj je izobraževanje za vodnike tako drago. 
Danilo Škerbinek je dodal, da je novi zakon o športu preveč podrejen vrhunskemu športu. Bojan Rotovnik ji je odgovoril, da je javnih 
sredstev za izobraževanja vse manj, zato je cena tečajev tudi zrasla. Prejela bo kalkulacijo tečaja za vodnike. O zakonu o športu je potekala 
notranja razprava, kjer pa niso prejeli veliko pobud. Sedmega aprila je v državnem zboru potekala javna razprava zakona, kjer je sodelovala 
tudi PZS. Osredotočili smo se predvsem na usposabljanje in licenciranje.

Predsednik PZS je za konec povedal, da bo v 15. 4. 2017 zbor KA in KGŠ v Kamniku, 19. 4. 2017 zbor KŠP v Ljubljani in 21. 4. 2017 zbor 
KPP na Igu. Naslednja seja UO PZS bo 8. 6. 2017. 
Seja je bila zaključena ob 21.52.

Zapisala:
Saša Sitar,
poslovna sekretarka PZS

Matej Planko,          Bojan Rotovnik,
generalni sekretar PZS        predsednik PZS



O B V E S T I L A  P L A N I N S K E  Z V E Z E  S L O V E N I J E72 73

za MK je tudi vpliv postavke za taborni prostor Mlačca, ki je sedaj samostojna postavka. Glede srečanja treh dežel še vedno veljajo sprejeti sklepi 
iz  seje UO PZS na Arehu, kjer se je PZS umaknila iz regionalnega sodelovanja kot organizacija, se je pa sodelovanje prestavilo na MDO PD, ki 
lahko iz lastnih sredstev sofinancirajo to srečanje, predsedstvo PZS pa v primeru srečanja v Sloveniji tudi odobri kritje vsaj dela stroškov srečanja  .
SKLEP 4/08-06-2017: Upravni odbor PZS, na podlagi sklepa Skupščine PZS 2016, potrjuje rebalans proračuna PZS za leto 2017 v predlagani obliki.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 6. Planinsko gospodarstvo:
a. Prenos zemljišča pod kočo na Molički planini na Občino Luče 
Matej Planko je povedal, da je bilo gradivo poslano z vabilom. Parcela *111/1 k.o. Podveža v velikosti 198 m2, na kateri stoji pastirska koča na 
Molički planini je v lasti Planinske zveze Slovenije. Čeprav je pred desetletji že bilo nekaj aktivnosti, pa se lastništvo koče, ki danes predvsem 
služi, kot občasno zavetišče pastirjem in planincem  vsa ta leta ni spremenilo. Občina Luče je podala pobudo, da se tudi ta zadeva sporazumno in 
(do)končno uredi ter tako parcela *111/1 k.o. Podveža, kjer stoji omenjena koča, preide v last Občine Luče, ki je  lastnik tudi bližnje parcele, kjer 
stoji kapela Še posebej bi radi spomnili na dejstvo, da je Občina Luče kmalu po svoji ustanovitvi pred več kot dvema desetletjema, v podobnem 
primeru, brezplačno prenesla lastništvo parcele na Korošici, kjer stoji Kocbekov dom, na Planinsko društvo Celje – Matica, v tem primeru je 
šlo za bistveno večjo parcelo velikosti 6.643 m2.
RAZPRAVA: France Benedik je povedal, da se v MDO PD Gorenjske ne strinjajo z brezplačnim prenosom lastnine. Danilo Škerbinek je pre-
dlagal, da se organizira okrogla miza na generalno temo, kako bo PZS gospodarila s svojimi parcelami v bodoče. Predlagal je tudi, da se PZS 
dogovori z občino Luče, da se na pastirski koči na Molički planini uredi možnost zasilnega zavetišča oz. nadstreška za obiskovalce, ki se znajdejo 
v nevarnosti. Bojan Rotovnik mu je odgovoril, da bodo to predlagali občini Luče in pašni skupnosti, ter da se že dogovarjajo, da bi se na koči 
postavila spominska plošča, na kateri bi bilo navedena preteklost koče.
SKLEP 5/08-06-2017: Upravni odbor PZS, na podlagi r) točke prvega odstavka 32. člena Statuta PZS, potrjuje brezplačni prenos stavbi-
šča *111/1 k.o. Podveža na Občino Luče in pooblašča predsednika PZS, da podpiše pogodbo. Zemljišče se prenaša izključno za namen 
pašništva, namembnost zemljišča se ne sme spremeniti,  PZS pa na zemljišču ohrani predkupno pravico.
Sklep je bil sprejet (17 ZA, 1 proti – France Benedik).

b. Prenos zemljišč na Sklad kmetijskih zemljišč na Zasavski sveti gori 
Matej Planko je povzel, da je leta 1931 tam stala Tomazinova koča, ki pa je bila med vojno požgana. Parcela je slabe kvalitete, težko dostopna. 
Parceli, kjer so ruševine Tomazinove koče, sta izvzeti in ostaneta lasti PZS. V kolikor nas bo Sklad kmetijskih zemljišč tožil, bomo tožbo sigurno 
izgubili, zraven pa si bomo nakopali visoke stroške.  
RAZPRAVA: Danilo Škerbinek je predlagal, da mora Sklad kmetijskih zemljišč dokazati, da izvaja odvzem parcel po zakonu, saj so bile te par-
cele zvezi podarjene. Bojan Rotovnik mu je odgovoril, da je na podlagi prejetih pravnih mnenj za PZS bolj racionalno, da se ne spusti v tožbo, 
ki bo dolgotrajna, draga in glede na sodbo Vrhovnega sodišča v podobnem primeru verjetno neuspešna. Damjan Omerzu je pojasnil prakso 
vrhovnega sodišča. France Benedik je povedal, da se bo po tej praksi izvajanja zakona izgubila verjetno še marsikatera parcela, ki jo ima sedaj v 
lasti PZS. Oglasili so se še drugi razpravljalci, na koncu pa je predsednik PZS Bojan Rotovnik povzel, da PZS brez zaključenih sodnih postopkov 
Skladu kmetijskih zemljišč ne bo predajala parcele, ki so PZS pomembne. Danilo Škerbinek je dal pobudo, da naj se PZS dogovori z LZS in Zvezo 
tabornikov in drugimi podobnimi organizacijami za enoten pristop v takih zadevah do države, saj imajo oni enake težave z odvzemanjem parcel.
SKLEP 6/08-06-2017: Upravni odbor PZS, na podlagi r) točke prvega odstavka 32. člena Statuta PZS, na podlagi 14. člena Zakona o Skladu 
kmetijskih zemljišč in gozdov, potrjuje podpis pogodbe o prenosu zemljišča 242/2 k.o. Zabava na Sklad kmetijskih zemljišč.
Sklep je bil sprejet (16 ZA, 2 proti – Mirko Tovšak, Danilo Škerbinek).

c. Zamenjava zemljišč pri Mozirski koči 
Bojan Rotovnik je predstavil prošnjo Planinskega društva Mozirje pri ureditvi lastništva dovozne ceste ter za ustrezno ureditev funkcionalnega ze-
mljišča za Mozirsko kočo na Golteh. Del stavbe Mozirska koča stoji na privatnem zemljišču, ki še ni pravnomočno urejeno z lastnikom g. Martinom 
Mikekom, prav tako del dovozne poti in tudi vse zemljišče okoli koče. Obstaja možnost zamenjave zemljišča v lasti PZS, ki je v neposredni bližini koče 
in je stično z zemljiščem g. Martina Mikeka, z zemljiščem okoli koče. Z zamenjavo oz. ustrezno ureditvijo bi PD Mozirje dobili širše zemljišče okoli 
koče in s tem prepotrebni prostor za sanacijska dela, ureditev meteornih voda, urejanje širše okolice koče, ter lastništvo dovozne poti. Gre za menjavo 
parcele v enaki velikosti. Hkrati je predvidena tudi izmenjava služnosti za uporabo dovozne ceste med PZS, g. Mikekom, PD Mozirje in GRS Celje.  
SKLEP 7/08-06-2017: Upravni odbor PZS daje soglasje za zamenjavo parcele 914/2 k.o. Radegunda z novo odmerjeno parcelo okoli 
Mozirske koče na Golteh, v razmerju 1:1.
Sklep je bil soglasno sprejet.

d. Ribniška koča na Pohorju 
Matej Planko je je povzel, da je Sklad kmetijskih zemljišč pred letom poslal dopis z zahtevo za prenos Ribniške koče in vseh pripadajočih parcel. 
Ker se PZS s tem ni strinjala, je sklad proti PZS vložil tožbo, na katero je PZS poslala odgovor. S strani okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu smo 
prejeli predlog za mediacijo. PZS je le 10 % lastnik teh parcel, 90 % pa ima v lasti PD Paloma Sladki vrh. Država zaenkrat toži le PZS, ne pa tudi 
PD. Po sprejetem sklepu iz leta 2012 sledimo odločitvam PD. PD se s mediacijo strinja, znotraj mediacije pa je možnih več rešitev. Damjan 
Omerzu je povedal, da nam sodna praksa ni naklonjena, zato je v izogib nasprotni tožbi, smiseln pristop k mediaciji.  
RAZPRAVA: Mirko Tovšak je povedal, da niso vse parcele okoli kmetijsko zemljišče ter, da sigurno želi Sklad kmetijskih zemljišč parcele prodati 
naprej. Danilo Škerbinek je mnenja, da je potrebno zagovarjati tudi okoliške parcele, ki so prav tako funkcionalne. Aldo Zubin je povedal, da 
je potrebno podpreti odločitev PD.
SKLEP 8/08-06-2017: Upravni odbor PZS spreminja sklep št.  12/21-01-2016 z 8. seje UO PZS, ki se nanaša na Ribniško kočo in na predlog 
PD Paloma Sladki vrh pristane na sodelovanje v mediaciji s katero si prizadevamo, da koča z funkcionalnimi zemljišči ostane v planinski 
lasti, v okviru mediacije pa sledimo odločitvi PD Paloma Sladki vrh.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Bojan Rotovnik se je zahvalil Mileni Brešan za vodenje skupščine ter povzel, da so bili vsi sklepi skupščine soglasno sprejeti. Razprava je potekala 
pri točki o novih prostorih PZS. Zapisnik je bil poslan vsem članom UO PZS.
RAZPRAVA: Danilo Škerbinek je podal pripombo na predolg kulturni program, ter da bi morali na skupščini podeljevati priznanja dolgole-
tnim zaslužnim članom. Današnji uspehi PZS so tlakovani z delom številnih marljivih planinskih delavcev, še posebej nekdanjih predsednikov 
in podpredsednikov PZS in drugih oseb z najvišjimi priznanji PZS. Sprašuje, zakaj se je prenehalo vabiti te osebe na skupščino?  Predsednik 
Rotovnik je dejal, da je bil kulturni program primeren, saj se s tem predstavi gostujoči kraj. Za podelitve priznanj je temu namenjen dogodek 
Najvišja priznanja PZS, saj je neprimerno, da se mešajo svečani dogodki in dogodki namenjeni funkcionarjem. Naslednja skupščina bo pri-
pravljena po istem konceptu, za v bodoče pa bo o tem odločalo naslednje vodstvo. 

Ad. 3. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS
Matej Planko je predstavil glavne poudarke v obdobju od pretekle seje UO PZS:
•	 Organizirali	smo	novinarsko	konferenco	pred	začetkom	tekmovalne	sezone	v	športnem	plezanju	in	predstavili	projekt	#SlovenijaPleza	za	

popularizacijo nove olimpijske discipline.
•	 Skupaj	s	partnerji	in	Cipro	Slovenija	smo	sodelovali	pri	izdaji	knjižice	Vozni	redi	v	Alpah	2017	in	brošure	Zapeljan	v	gore.
•	 Organizirali	smo	redno	letno	skupščino	PZS	v	Ajdovščini.
•	 Organizirali	smo	SPOT	2017	na	območju	Haloz	z	zaključkom	v	Žetalah.
•	 Organizirano	je	bilo	državno	prvenstvo	osnovnih	in	srednjih	šol	v	športnem	plezanju.
•	 Na	azijski	turneji	je	naša	reprezentanca	na	treh	tekmah	svetovnega	pokala	v	balvanskem	plezanju	dosegla	dve	zmagi	in	2.	mesto	(Janja	

Garnbret) ter 3. mesto (Jernej Kruder).
•	 Sodelovali	smo	na	1.	mednarodnem	tekmovanju	Triglav	The	Rock	Ljubljana.	
•	 Sodelovali	smo	na	22.	slovenskih	dnevih	knjige	v	Ljubljani	in	na	4.	mednarodnem	sejmu	NATURO	v	Gornji	Radgoni.
•	 Organizirali	smo	se	tradicionalnega	srečanje	vodstev	HPS	in	PZS,	ki	je	tokrat	bilo	na	Sviščakih.
•	 Udeležili	smo	se	redne	skupščine	BMU,	ki	je	bila	tokrat	v	Konjicu	v	Črni	gori.
•	 Izvedli	smo	spletno	anketo	za	planinska	društva.
•	 Objavili	smo	razpise	s	področja	planinskega	gospodarstva:	koriščenje	helikopterskih	prevozov	za	ekološko	sanacijo	planinskih	koč,	sve-

tovalno pisarno, pridobitev certifikatov Družinam prijazna koča in Okolju prijazna koča. 
•	 Objavili	smo	razpis	za	sofinanciranje	planinskih	taborov	in	za	brezplačni	prevoz	opreme	v	tabor.
•	 Tudi	letos	je	mogoče	od	1.	6.	do	30.	9.	2017	na	Petrolovih	bencinskih	servisih		kupiti		članarino	PZS.
•	 Licenčna	usposabljanja	za	vodnike	so	v	glavnem	zaključena.	Druga	usposabljanja	so	v	polnem	teku.
•	 Začeli	sta	se	akciji	Gremo	v	hribe	in	Očistimo	naše	gore,	pri	katerih	sodeluje	tudi	PZS.
•	 Izvedli	smo	2.	seminar	za	oskrbnike	planinskih	koč,	ki	sta	ga	organizirala	GK	in	Višja	strokovna	šola	za	gostinstvo	in	turizem	Bled.
•	 Izvedeni	so	bili	zbori	KA,	KŠP	in	KPP.	

Ad. 4. Termin osrednjih aktivnosti PZS v letu 2018
Tone Jesenko je prestavil termine osrednjih dogodkov v prihodnjem letu.
SKLEP 3/08-06-2017: Upravni odbor sprejema predvidene termine osrednjih aktivnosti PZS v letu 2018:
- Skupščina 2018 - 21. 4. 2018 
- Dan Slovenskih planinskih doživetij - 16. 6. 2018
- Svečana podelitev najvišjih priznanj PZS - 1 .12. 2018

Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 5. Rebalans proračuna PZS za leto 2017 
Urša Mali je povedala, da smo na osnovi prejetih odločb in pogodb za sofinanciranje naših programov za letošnje leto pripravili rebalans 
podrobnega finančnega načrta. Oba glavna financerja (Fundacija za šport in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport), sta nam v skupni 
vrednosti namenila več sredstev kot smo jih predvideli v načrtu (največje povečanje je bilo za športno plezanje, ki je postalo olimpijski šport), 
so pa sredstva drugače porazdeljena po programih. Načrtovali smo namreč, da bomo pri Fundaciji dobili tudi sredstva za smerne table, a vloga 
ni bila odobrena. Posledica tega je manjša vrednost namenjenih sredstev skladu za planinske poti. Prihodki iz lastne dejavnosti so v skupni 
vrednosti manjši od načrtovanih v finančnem načrtu. Vzrok za to je predvsem odpoved določenih tečajev in licenčnih izpopolnjevanj za 
planinske vodnike.   
V zadnjem stolpcu med prihodki je v primerjavi z načrtom velika razlika. Ta je predvsem posledica zavedene kupnine za poslovno stavbo PZS. 
Omeniti pa je treba, da imamo odobrene tri nove projekte: Ekosklad, Alpe Adria regija doživetij in sredstva Javne agencije za raziskovalno 
dejavnost. Drugi prihodki (iz članarine, donacij, sponzorstev in Urada za mladino) se niso bistveno spremenili. Na podlagi načrtovanih 
prihodkov smo načrtovali vrednosti odhodkov po posameznih komisijah in stroškovnih mestih. Pri komisiji za alpinizem in komisiji za 
športno plezanje smo zaradi zagotovitve lažjega poročanja o porabi odobrenih sredstev dopolnili strukturo stroškovnih mest. Prav tako 
smo odprli novo stroškovno mesto za vse stroške in prihodke, ki so že in bodo še nastali zaradi prodaje zdajšnjega poslovnega prostora in 
načrtovane selitve. V rebalansu je prikazan denarni tok, v letnem poročilu za letošnje leto pa bodo dogodki obravnavani v skladu z računo-
vodskimi standardi. 
RAZPRAVA: France Benedik je povedal, da so se sredstva zmanjšala pri postavki za podpis skrbniških pogodb za poti. Bojan Rotovnik mu je poja-
snil, da FŠO ni dodelila sredstev za razpis za smerne table, se bodo pa sredstva razdelila iz razpisa za SPP in razširjeno SPP, ki pa bodo zajela večino 
poti. Prav tako so še vedno za ta namen rezervirana sredstva v višini 20.000 eur. Danilo Škerbinek je pohvalil dodelan finančni plan. Izpostavil je 
zmanjšana sredstva mladinske komisije ter manjkajočo postavko za srečanje treh dežel. Predlagal je tudi, da se Planinski vestnik pakira v vrečke iz 
recikliranega materiala, ki so okolju prijazne in razgradljive. Bojan Rotovnik mu je odgovoril, da so bila sredstva mladinske komisije v preteklosti 
nižja, a so se v zadnjih letih povečala zaradi pridobitve statusa MK kot mladinske organizacije (sredstva Urada za mladino). Pri manjših sredstvih 
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SKLEP 14/08-06-2017: Upravni odbor PZS soglaša, da PZS s posredovanjem pisnih predlogov in v okviru udeležbe na sestankih vseh 
mednarodnih organizacij, katerih član je, spodbuja mednarodne planinske organizacije, da sodelujejo in se povezujejo na vsebinsko 
sorodnih področjih, da se na ta način doseže večja racionalnost in uspešnost dela organov mednarodnih planinskih organizacij. 
Sklep je bil soglasno sprejet.

Bojan Rotovnik je dodal, da bo na naslednji seji UO PZS ponovno točka mednarodna dejavnost PZS, kjer bomo imeli že poročilo iz skupščine 
CAA in ustanovne skupščine EUMA, pripravili pa se bomo tudi na skupščino UIAA. 

Ad. 9. Področje dela KPP 
a. Poročilo z Zbora KPP
Igor Mlakar je povzel dogajanje na zboru KPP. Zbor je potekal brez posebnosti, sprejeli so popravljen pravilnik in podelili 1 Knafelčevo diplomo. 

b. Soglasje k Pravilniku Komisije za planinske poti
Igor Mlakar je pojasnil, da je v pravilniku novost, da izstopijo iz sistema usposabljanj in niso več strokovni delavci v športu. Napake iz prvega 
pravilnika so sedaj odpravljene. Bojan Rotovnik je dodal, da je Jurček Nowakk skupaj s konkretnimi pripombami poslal predlog, da naj se 
pravilnik umakne, vendar je naloga UO PZS le, da ga poda ali ne poda soglasje. V kolikor ima kdo konkretne pripombe na pravilnik neke 
komisije, naj pripombe poda na zboru te komisije ali v predhodni javni razpravi. Bodo pa te pripombe poslane komisiji, kjer naj jih preučijo in 
obravnavajo pri naslednji modifikaciji pravilnika. Razprave ni bilo, zato je bil na glasovanje podan predlog sklepa. 
SKLEP 15/08-06-2017: Upravni odbor PZS daje, na podlagi točke n) prvega odstavka 32. člena Statuta PZS, soglasje k Pravilniku Komisije 
za planinske poti, ki ga je Zbor markacistov sprejel 21. 4. 2017.
Sklep je bil soglasno sprejet.

c. Potrditev Katastra planinskih poti – verzija junij 2017
Igor Mlakar je podaj uvodno predstavitev sprememb. 

SKLEP 16/08-06-2017: UO PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije za planinske poti soglaša, da Planinsko 
društvo Goričko Tromeja odpre in je skrbnik novih odsekov planinske poti: »Pöžornov mlin-Križpotje«, »Rogašovci-Križpotje-Koča«, 
»Haminov-Koča« in se nove odseke planinske poti vnese v evidenco planinskih poti Planinske zveze Slovenije. Pri označitvi mora Pla-
ninsko društvo Goričko Tromeja upoštevati določbe Zakona o planinskih poteh. Po vzpostavitvi prostorskega prikaza poti, posreduje 
PZS podatke v potrditev pristojnim ministrstvom. 
Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP 17/08-06-2017:  UO PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije za planinske poti soglaša, da Planinsko 
društvo Podpeč-Preserje odpre in je skrbnik nove lahke planinske poti »Krožna pot Radovna–Vrh Debelega hriba–Strmica-Radna« in 
planinskih poti, ki se na to pot navezujejo: »Draževnik-Gradišče-Strmica«; »Gorjanc-Kamenščica«; »Podsmreka-Gradišče«; »povezovalna 
pot Brzovški hrib-Kamnišca« in se da vnesejo v evidenco planinskih poti Planinske zveze Slovenije. Pri označitvi mora Planinsko dru-
štvo Podpeč-Preserje upoštevati določbe Zakona o planinskih poteh. Po vzpostavitvi prostorskega prikaza poti, posreduje PZS podatke 
v potrditev pristojnim ministrstvom.
Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP 18/08-06-2017: UO PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije za planinske poti soglaša, da Planinsko 
društvo RTV odpre in je skrbnik nove lahke planinske poti »Tivolski grad-Rožnik-Mostec« in se novo planinsko pot vnese v evidenco 
planinskih poti Planinske zveze Slovenije. Pri označitvi mora Planinsko društvo RTV upoštevati določbe Zakona o planinskih
poteh. Po vzpostavitvi prostorskega prikaza poti, posreduje PZS podatke v potrditev pristojnim ministrstvom.
Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP 19/08-06-2017: UO PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije za planinske poti soglaša, da Planinsko 
društvo Solčava odpre in je skrbnik nove lahke planinske poti »Strevc-Avstrijska meja« in se novo planinsko pot vnese v evidenco pla-
ninskih poti Planinske zveze Slovenije. Pri označitvi mora Planinsko društvo Solčava upoštevati določbe Zakona o planinskih poteh. Po 
vzpostavitvi prostorskega prikaza poti, posreduje PZS podatke v potrditev pristojnim ministrstvom.
Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP 20/08-06-2017: UO PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije za planinske poti soglaša, da Planinsko 
društvo Grmada Celje opusti odsek planinske poti »Grmada Jceljska koča V«. Spremembo statusa se vnese v evidenco planinskih poti Pla-
ninske zveze Slovenije. Pri postopku opustitve odseka mora Planinsko društvo Grmada Celje upoštevati določbe Zakona o planinskih poteh.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Igor Mlakar je za konec še povedal, da je potrebno v prihodnje ustrezneje urediti prikaz planinskih poti na www.planinske-poti.si ter sistemsko 
urediti uradni seznam planinskih obhodnic. Predsednik je napovedal izvedbo ustreznih tehničnih rešitev glede prikaza planinskih poti na 
spletni strani in predlagal, da KPP do 10. 9. 2017 pripravi seznam obhodnic, da jih lahko UO potrdi že na naslednji seji. V primeru težav pri 
usklajevanju podatkov o obhodnicah z društvi se bodo po potrebi vključili tudi predsedniki MDO PD in/ali vodstvo PZS.

SKLEP 21/08-06-2017: UO PZS zadolži KPP, da do 10. 9. 2017 pripravi čistopis seznama planinskih obhodnic.
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 Ad. 7. Poslovni prostori PZS
Matej Planko je povedal, da je hiša na Dvorakovi 9 prodana, kupnina je že nakazana. Vsi stroški povezani s prodajo in nakupom prostorov 
se vodijo na posebnem stroškovnem mestu. Opravljen je bil ogled 16 prostorov, hiš oz. zemljišč. Našim zahtevam sta ustrezala dva objekta, 
najprimernejši	pa	so	prostori	v	velikosti	333,13	m2	+	20,18	m2	na	obrobju	BTC-ja	v	Ljubljani	v	neposredni	bližini	trgovine	Bauhaus.	Objekt	je	
sedaj v lasti HETA Asset Resolution. Objekt je bil v celoti obnovljen leta 2009 in si ga je ogledalo vodstvo PZS. Vsekakor bi bilo potrebno nekaj 
vložiti v manjša obnovitvena dela. Prostori se nahajajo v II. nadstropju, imajo ustrezno urejen dostop za invalide. Objekt ima dobro dostopnost 
z avtomobilom in javnim prevozom. Dovolj lastniških parkirišč in možnost souporabe dodatnih parkirišč v popoldanskem času. Poslovni 
prostor je v urejeni stavbi. Dobro vzdrževani prostori z vgrajenimi kvalitetnimi materiali. Svetli dovolj veliki prostori s sejno sobo. Izpostavil 
je nekaj dejstev: celotno drugo nadstropje je bilo zasnovano kot enovita poslovna enota, sedaj bi jo naj delili na dva dela, potrebno bo predelati 
instalacije in zagotoviti dvojna odjemna mesta, to pomeni nekaj stroškov. Požarni prehod je preko druge enote, skupna je soba za računalniški 
strežnik. V neposredni bližini stavbe je podjetje Fragmat. Naročeno že imamo pravni pregled dokumentacije o nepremičnini. Delno poročilo 
že imamo, potrebujemo še dodatna pojasnila. Strokovnjak gradbene stroke si je objekt že ogledal in podal mnenje v katerem ne predvideva 
posebnih posegov v bližnji prihodnosti.  Ugodna cena. Oglaševana cena: 1134,6 €/m2 za prostore in 5368 €/ parkirno mesto.

RAZPRAVA: Ernest Gradišar je vprašal, kakšni so fiksni mesečni stroški upravljanja. Matej Planko mu je odgovoril, da so stroški upravljanje 
za celotno etažo cca. 600 eur. Jože Rovan je pohvalil lokacijo, pogreša le skladiščni prostor. Matej Planko mu je odgovoril, da se bo v bližini iskal 
skladiščni prostor. Danilo Škerbinek je imel vprašanja glede stanja objekta. Rudi E. Skobe je povprašal po energetski izkaznici. Matej Planko 
mu je odgovoril, da je razred C, spodnji del. Slavici Tovšak se zdijo prostori zelo primerni za delo strokovne službe. 
SKLEP 9/08-06-2017: UO PZS se strinja s predlaganim nakupom poslovnih prostorov in pripadajočih parkirišč na naslovu Ob železnici 
30a, Ljubljana in pooblašča predsedstvo za nadaljnja pogajanja, oddajo zavezujoče ponudbe in sklenitev posla. 
Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP 10/08-06-2017: UO PZS na podlagi točke i) prvega odstavka 32. člena Statuta PZS določa poslovni naslov PZS na Ob železnici 
30a, Ljubljana, pod pogojem, da je nakup predstavljenih prostorov realiziran.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Sledil je 20 minutni odmor. Po odmoru je bilo prisotnih 17 članov UO PZS z glasovalno pravico, kar pomeni 73,9 % sklepčnost.

Ad. 8. Mednarodno sodelovanje PZS  
Bojan Rotovnik je povedal, da se ustanavlja Evropska planinska zveza (EUMA). Statut je že preveden v slovenski jezik. V sredini septembra 
je predvidena ustanovna skupščina. Tone Jesenko je podal poročilo iz skupščine BMU, ki je bila v Kolašinu (Črna Gora), kjer so vse prisotne 
zveze izrazile podporo projektu ustanovitve EUMA in napovedale včlanitev. Hkrati so delegati na predlog predsednika Planinske zveze Srbije 
soglasno podali PZS predlog, da za člane predsedstva EUMA kandidira Bojana Rotovnik. 
RAZPRAVA: Danila Škerbinka je zanimajo, kakšna je ocena stroškov tega sodelovanja. Po izkušnjah CAA je potrebno vstaviti v statut člen za 
odgovornost aktivnega članstva. Bojan Rotovnik mu je odgovoril, da je delovna skupina predlagala letno članarino za PZS v začetku 700 eur. 
SKLEP 11/08-06-2017: Na podlagi Programskih smernic PZS 2014-2018, programa dela PZS za leto 2017 in na podlagi sklepa 11. seje 
UO PZS je predsedstvo PZS sprejelo stališča glede predloga za ustanovitev Evropske planinske organizacije (EUMA) in Upravni odbor 
PZS s temi stališči soglaša:
•	 PZS	podpira	ustanovitev	EUMA	in	se	bo	pridružila	ustanovnim	članicam	te	organizacije,
•	 PZS	zagovarja	naslednje	glavne	namene	delovanja	EUMA:	

– reprezentativna evropska organizacija za področje planinstva,
– zagovarjati prost dostop do gora z upoštevanjem omejitev glede varovanja gorske narave in varnosti v gorah,
– spodbujati prostovoljnost delovanja v planinskih organizacijah,
– koordiniranje razprave in sprejemanje skupnih stališč do predlogov dokumentov in standardov EU s področij delovanja planin-

skih organizacij (razen področij tekmovalnih športov, kjer interese zastopajo posamezne mednarodne športne federacije),
– sodelovanje pri kandidiranju za sredstva iz EU skladov za izvajanje planinskih projektov na evropski ravni ter
– izmenjevanje primerov dobre prakse in spodbujanje sodelovanja med nacionalnimi planinskimi zvezami.                 

PZS predlaga, da bi za posamezna vsebinska področja (varstvo gorske narave, koče, poti, usposabljanja, varnost in preventiva ipd.) v 
EUMA ustanovili komisije, ki bi bile sestavljene iz strokovnjakov nacionalnih članic in bi iz svojega področja delovanja: 

– pripravljale predloge stališč EUMA do predlogov dokumentov EU s področja gora in področij delovanja planinskih organizacij
– pripravljale predloge skupnih projektov in dokumentov
– iskale primere dobre prakse na posameznih področjih delovanja in skrbele za promocijo teh primerov med članicami
– spodbujala sodelovanje članic na določen področju

Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP 12/08-06-2017: Upravni odbor PZS soglaša, da PZS delovni skupini za ustanovitev EUMA ter ustanovni skupščini EUMA predla-
ga, da bi bila pisarna te nove evropske planinske organizacije v Sloveniji in v skladu z možnostmi v novih poslovnih prostorih PZS nudi 
EUMA možnost brezplačne uporabe ene manjše pisarne in brezplačne souporabe skupnih prostorov za obdobje 5 let. 
Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP 13/08-06-2017:  Upravni odbor PZS na predlog skupščine Balkanske planinske organizacije (BMU) 2017, potrjuje kandidaturo 
Bojana Rotovnika za člana predsedstva oz. člana izvršnega organa nove Evropske planinske organizacije (EUMA).
Sklep je bil soglasno sprejet.
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Z A P I S N I K
17. seje Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije, ki je bila v četrtek, 21. septembra  2017, ob 16.30 uri, v Izobraževalnem centru za 
zaščito in reševanje Ig , Zabrv 12, Ig.

PRISOTNI:
Predsednik: Bojan Rotovnik.
Podpredsedniki: Miro Eržen, Tone Jesenko in Roman Ponebšek.
Voljeni člani UO: Brigita Čeh, Jožef Bobovnik in Danilo Škerbinek.
Predsedniki (oz. namestniki) MDO PD: Igor Oprešnik (MDO PD Podravja), Borut Vukovič (MDO PD Zasavja), Jože Ružič (namestnik 
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 Primorsko – Notranjskih PD ) in Rudolf E. Skobe (MDO PD Dolenjske in Bele Krajine).
Načelniki (oz. namestniki) komisij PZS z zborom dejavnosti: Miha Habjan (Komisija za alpinizem).
Predsednik nadzornega odbora: Andrej Brvar.
Strokovna služba PZS: Matej Planko (generalni sekretar PZS), Urša Mali (strokovna sodelavka v
računovodstvu PZS), Damjan Omerzu (strokovni sodelavec PZS), Manca Čujež (predstavnica PZS za odnose z javnostmi) in Saša Sitar 
(poslovna sekretarka PZS).
Opravičeno odsotni: Slavica Tovšak (voljeni član UO), Milena Brešan (voljeni član UO), Štefan Keber (voljeni član UO), Marija 
Štremfelj (voljeni član UO), Mirko Tovšak (MDO PD Koroške), Jasna Pečjak (Komisija za gorske športe), Barbara Bajcer (Mladinska 
komisija), Vladimir Habjan (urednik Planinskega vestnika), Aleš Pirc (Komisija za športno plezanje) in Igor Mlakar (Komisija za 
planinske poti).

Zbrane je pozdravil predsednik PZS Bojan Rotovnik in povedal, da je prisotnih 14 članov UO PZS z glasovalno pravico, kar pomeni 60,9 
% sklepčnost in dodal, da se 5. točka dnevnega reda umika iz dnevnega reda (Planinske poti: Opustitev planinskih poti, potrditev katastra 
planinskih poti – stanje september 2017). 
SKLEP 1/21-09-2017: Upravni odbor PZS potrjuje predlagani dnevni red 17. seje UO PZS, z umikom točke 5. 
Sklep je bil soglasno sprejet.

SPREJET DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 16. seje UO PZS 
2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS 
3. Poročilo o članstvu v letu 2017 ter osnutek sprememb članarine 2018 
4. Informacija o finančnem poslovanju PZS januar - julij 2017 
5. Mednarodno sodelovanje PZS 
6. Predstavitev aktivnosti delovne skupine Planinstvo za invalide 
7. Informacija o novem Zakonu o športu 
8. Informacija o delovanju komisij PZS 
9. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora 
10. Razno 

Ad. 1. Potrditev zapisnika 16. seje UO PZS
Matej Planko je povedal, da je pripombe na zapisnik podal Danilo Škerbinek. Pripombe  so bile smiselne upoštevane. V nadaljevanju je 
podal še pregled nerealiziranih sklepov preteklih sej upravnega odbora.
Prisotnih je 15 članov UO PZS z glasovalno pravico, kar pomeni 65,2 % sklepčnost. 

SKLEP 2/21-09-2017: Upravni odbor PZS potrjuje zapisnik 16. seje, z dne 8. 6. 2017.
Sklep je bil sprejet (14 ZA, 1 PROTI – Danilo Škerbinek).

Bojan Rotovnik je povedal, da so se PZS, Lovska zveza Slovenije in Ribiška zveza Slovenije povezali in pripravili dopis glede lastninjenja 
parcel Sklada kmetijskih zemljišč. Dopis je bil poslan predsedniku vlade s prošnjo za pomoč pri reševanju nastale situacije. Po pridobitvi 
zgodovinskih izpiskov iz zemljiške knjige je namreč razvidno, da je bilo zemljišče 242/2 k.o. Zabava že pred 2. sv. vojno v lasti PZS in da ga 
Sklad kmetijskih zemljišč neupravičeno zahteva nazaj, zato predlaga, da se razveljavi sklep 6/08-06-2017 iz 16. seje UO PZS. V primeru 
preklica sklepa bo ta tematika podrobneje obravnavana na eni izmed prihodnjih sej UO PZS.

Prisotnih je 16 članov UO PZS z glasovalno pravico, kar pomeni 69,6 % sklepčnost. 

SKLEP 3/21-09-2017: Upravni odbor PZS prekliče sklep 6/08-06-2017 o prenosu zemljišča 242/2 k.o. Zabava na Sklad kmetijskih zemljišč.
Sklep je bil soglasno preklican.

 Ad. 2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS 
Matej Planko je predstavil glavne poudarke v obdobju od pretekle seje UO PZS:
•	 Uspešno	smo	izvedli	Dan	slovenskih	planinskih	doživetij	na	Domu	pod	Storžičem.
•	 Izvedli	smo	dan	markacistov,	ki	je	bil	v	Logu	pod	Mangartom	v	soorganizaciji	MDO	PD	Posočja.

SKLEP 22/08-06-2017:  UO PZS na podlagi točke l prvega odstavka 23. člena Pravilnika Komisije za planinske poti soglaša, da se obhodnici 
Razširjena slovenska planinska pot doda novo točko Pekel pri Borovnici 337 m, PD Borovnica in namesto točke obhodnice Razširjena 
slovenska planinske poti Cerk, PD Kočevje, vnese točko Koča pri Jelenovem studencu, PD Kočevje.
Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP 23/08-06-2017:  Upravni odbor PZS na predlog Komisije za planinske poti daje soglasje k spremembam in dopolnitvam katastra 
planinskih poti na stanje junij 2017, z vključenimi na seji predstavljenimi spremembami. Čistopis se objavi brez podatkov o obhodnicah.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 10. Informacija o javni razpravi o izhodiščih za članarino 2018
Tone Jesenko je povedal, da pripomb na izhodišče o članarini ni bilo veliko. Pripombe so zajemale predvsem znižanje članarine, popust za dol-
goletno članstvo, manj kategorij… Bojan Rotovnik je dodal, da smo želeli danes predstaviti rezultate spomladanske ankete za društva, vendar 
se je zaradi neodzivnosti društev rok za oddajo podaljšal do 12. 6. 2017. Pri tem je pozval MDO PD naj urgirajo pri svojih društvih k izpolnitvi 
ankete. Tone Jesenko je še povedal, da je bilo pozvanih 11 zavarovalnic k oddaji ponudb za zavarovanje, prejeli pa so 3 ponudbe. 

Ad. 11. Poročilo iz Zbora Komisije za športno plezanje in soglasje k novi sestavi IO KŠP
Aleš Pirc je podal informacije iz zbora, ki je potekal konec aprila. Zbora se je zaradi volitev udeležilo 36 predstavnikov, kar je visoka udeležba. 
Razprava na zboru je bila burna, saj je plezanje v porastu in je postal olimpijski šport. Posledica tega pa so tudi višja finančna sredstva.

SKLEP 24/08-06-2017:  Upravni odbor na podlagi točke c) prvega odstavka 32. člena Statuta PZS, daje soglasje k sestavi IO KŠP v mandatu 
2017 – 2021: načelnik Aleš Pirc (PD Rašica) in člani Lorin Möscha (ŠPD Korenjak), Jernej Peterlin (Društvo Prosti čas Šmartno), Jurij 
Golob	(PD	Rašica),	Janez	Hafner	(PD	Tržič)	in	Urban	Primožič	(PK	Škofja	Loka).
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 12. Poročilo iz Zbora Komisije za gorske športe
Bojan Rotovnik je povedal, da je zbor potekal 14. 4. 2017 v Kamniku. Zapisnik zbora je bil podan v gradivu.
 
Ad. 13. Poročilo iz Zbora Komisije za alpinizem
Zapisnik zbora še ni potrjen, zato bo podan na naslednji seji UO PZS.

Ad. 14. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora 
Jurček Nowakk je podal vprašanje kako bo letos VK in MK obeležil 60 letnico prvega izobraževanja za vodnike PZS. Jožef Bobovnik je odgovoril, 
da VK do sedaj ni načrtovala posebnih aktivnosti, da pa bodo pripravili  članek za PV ter obeležili ta jubilej na zboru vodnikov, ki bo novembra. 
Predlagal je, da se med aktivnostmi vodi tudi pomembne obletnice v PZS. 
Bojan Rotovnik je povedal, da bo Manji Rajh podan odgovor glede stroškov vodniških tečajev na naslednji seji UO PZS. 
Miro Eržen je podal pisni odgovor Miru Mlinarju glede parkiranja v Krmi. Gradivo je bilo razdeljeno na današnji seji UO. 
Danila Škerbinka je zanimalo, kaj nam predstavlja rezultat ankete preteklega leta za PZS. Po njegovem mnenju rezultati predstavljajo pred-
vsem premalo tečajev in usposabljanj. Jožef Bobovnik je dodal, da Danilo Škerbinek vedno poudarja odlična izobraževanja v tujini, pri nas pa 
se spopadamo s  premalo prijavami na tečaje. Društva so tista, ki morajo nekaj ukrenit glede izobraževanj in jih več prijavljati, ne PZS. Bojan 
Rotovnik je dodal, da bo v septembru potekala koordinacija z MDO PD in načelniki komisij, medtem pa naj se v MDO PD opravi razprava 
o alternativnih in novih virih financiranja ter o problematiki usposabljanj za posameznike. Na koordinacijo s predsedniki MDO PD bodo 
vabljeni tudi voljeni člani UO PZS.

Ad. 15. Razno 
Alenka Mrak je povedala, da je PD Cerknica prejela priznanje za izvedeno čistilno akcijo.
Matej Planko je najavil projekt OSP – obnova slovenskih plezališč, ki ga pripravljata KŠP in KA. S tem želijo ustanoviti Sklad za sofinanciranje 
obnove slovenskih plezališč in naj bi predvidoma zaživel prihodnji mesec. Ob tem bo nastal tudi kataster plezališč. 
Danilo Škerbinek je povedal, da zaradi novega Zakona o športu društva ne bodo imela več sredstev za financiranje usposabljanj. Posledično bo 
PZS ostala brez strokovnih kadrov, saj je že sedaj stanje kritično. Predlagal je, da se ta tema umesti na katero od točk naslednje seje UO. Bojan 
Rotovnik mu je povedal, da bo ta tema vsekakor na jesenskih posvetih za društva.

Predsednik PZS je za konec povedal, da bo naslednja seja UO PZS predvidoma 28. 9. 2017. 

Seja je bila zaključena ob 21.55.

Zapisala:
Saša Sitar,
poslovna sekretarka PZS

Matej Planko,          Bojan Rotovnik,
generalni sekretar PZS        predsednik PZS
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v članstvu zelo nizka. Predlaga organizacijo okrogle mize, da se ugotovi ali je ponudba za mlade glede na sedanjo generacijo primerna. 
Miro Mlinar predlaga, da se naredi analiza, koliko izplačilo škod zajema alpiniste. Matej Planko mu je odgovoril da je 70 % izplačanih škod 
ravno A članov, v kateri je velika večina alpinistov. Marinka Koželj Stepic ugotavlja, da primanjkuje kadra (mentorjev) starega od 30 do 40 
let za delo z otroci. Bojan Rotovnik ji je odgovoril, da je tema primerna za razpravo znotraj MK.

SKLEP 4/21-09-2017: Upravni odbor PZS se strinja s predlaganimi izhodišči za spremembo članarine v letu 2018   (višina članarine 
ostane enaka kot leta 2017; znižanje zavarovalne vsote za A člane na 15.000 € za primer smrti in na 50.000 € za primer invalidnosti, 
dodatno se za A člane vključi zavarovanje za zlome in prehodno oskrbo; združitev S+Š in B1 članarine se ne izvede; uvedba nove ka-
tegorije za podporne in dvojne člane se ne uvede) in pooblašča Odbor za članstvo, da pripravi predlog sprememb ustreznih internih 
pravnih aktov  do naslednje seje UO PZS.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 4. Informacija o finančnem poslovanju PZS januar - julij 2017
Urša Mali je povedala, da je v gradivu predstavljeno poročilo za obdobje prvih sedmih mesecev leta 2017 vsebuje knjižene dogodke do 21. 
avgusta 2017. 
Primerjava je tako kot vedno narejena z vrednostmi poročila za leto 2016 in vrednostmi rebalansa za letošnje leto. V proučevanem obdobju 
je PZS zabeležila 42 % načrtovanih odhodkov in 56 % načrtovanih prihodkov. Dejavnosti komisij niso enakomerno razporejene skozi 
leto, zato so ponekod vidna večja odstopanja prihodkov oz. odhodkov od povprečja za sedem mesecev, ki so že navedena v gradivu. Bojan 
Rotovnik je podal ugotovitev, da je finančno poslovanje stabilno in skladno s sprejetimi finančnimi načrti.
Razprave ni bilo.

Ad. 5. Mednarodno sodelovanje PZS 
Miro Eržen je povedal, da CAA združuje komisije za koče in pota, komisijo za varstvo narave in komisijo za gorski šport.  Izstopil je iz IO 
CAA in postal predsednik komisije za koče. CAA deluje kot samostojna organizacija, premišljujejo pa o pripojitvi v Evropsko planinsko 
zvezo, ko bo ustanovljena. Deluje po principu želja članic. Razprave ni bilo.
Bojan Rotovnik je za UIAA povedal, da je skupščina UIAA letos oktobra v Iranu. PZS je članica 7 mednarodnih organizacij. Če PZS meni, 
da je članstvo v taki organizaciji veliko prinese organizaciji je smiselno, drugače ni. Skupščine UIAA so zanimive, saj organizacija težko 
zadovolji željam in potrebam organizacij s celega sveta, ki imajo že po naravi različne usmeritve delovanja. PZS je za letošnjo skupščino 
podala uradni predlog za spremembo plačevanja članarine UIAA (višino članarine se zaračuna le od odraslih članov članice, sedaj od vseh 
članov),. UIAA je začel projekt, da se alpinizem – gorništvo vpiše v UNESCO kulturno dediščino, kar PZS  podpira.
RAZPRAVA: Danilo Škerbinek je mnenja, da se je potrebno aktivno vključiti v delo organizacije. Bojan Rotovnik mu je odgovoril, da 
ima PZS v vseh mednarodnih organizacijah, katerih je članica svoje predstavnike, ki aktivno sodelujejo in prenašajo znanje in izkušnje v 
ustrezne organe PZS.

Ad. 6. Predstavitev aktivnosti delovne skupine Planinstvo za invalide
Jurček Nowakk je predstavil člane delovne skupine OPP, njihovo delovanje ter zastavljene cilje. Izdali so tudi priročnik “in planinec”,  
dnevnik “in planinec” in osnutek za Učbenik “in planinec”. Izvedli bojo tudi pilotno usposabljanje.  Kategorije invalidov so sledeče: GO 
- gibalno ovirani, OMDR – osebe z motnjo v duševnem razvoju, gluhi in naglušni, slepi in slabovidni, SAM – spekter avtističnih motenj, 
MAS – motnja avtističnega spektra, in dolgotrajno bolne osebe (npr. epilepsija, sladkorna bolezen).
Strokovni kader, ki se v PZS “ukvarja” z invalidi/OPP:  mladinski vaditelji, mentorji planinske skupine, vodniki PZS, inštruktorji planinske 
vzgoje, vaditelji in inštruktorji plezanja, varuhi gorske narave …, strokovni kader izven PZS: strokovni kader v društvih, zvezah, zavodih, 
javnih zavodih, VDC univerze, fakultete, raziskovalni centri …
DS predlaga, da se ustanovi odbor za invalide/OPP ali pa se pripoji h kateri obstoječi komisiji, 
kot samostojni odbor s popolno avtonomijo.
Delo “delovne skupine/odbora”: predstavlja pomen dela z invalidi/OPP v PZS in izven nje, skrbi za med področno sodelovanje, pou-
darja družbeno odgovornost, vodi in izvaja usposabljanja, ureja in dopolnjuje Priročnik “in planinec”, izda Učbenik “in planinec”, vodi 
administracijo za Dnevnik “in planinec” in njegovo posodabljanje, sodeluje z društvi, ostalimi komisijami, odbori … v PZS, sodeluje z 
društvi, zvezami, zavodi, javnimi zavodi izven PZS, obvešča o vseh strokovnih spremembah v zakonodaji, javnost, skrbi za komunikacijo 
z zainteresirano javnostjo in stroko, širi idejo Planinstvo za invalide v javnosti za bolj vključujočo družbo, ureja in predlaga planinske poti 
za invalide/OPP, označuje planinske poti in ureja spisek planinskih poti za “vozičkarje”,  javlja se na razpise in vodi fundraising ,  sodeluje 
z ministrstvi, javnimi zavodi, lokalno skupnostjo,  sodeluje pri spremembi statuta (definicija invalid/OPP, obor, prijava za javni interes za 
invalidsko organizacijo),  pripravlja celoletna delovna in finančna poročila in plane, da ima lastna sredstva – proračun, ima spletno stran 
v okviru pzs.si, določi se strokovni sodelavec odbora na PZS.
RAZPRAVA: V razpravi  so sodelovali Igor Oprešnik, Jože Ružič in Manja Rajh. Vsi so pohvalili delo skupine OPP. 
 
 Ad. 7. Informacija o novem Zakonu o športu
Damjan Omerzu je povedal, da so za PZS glavne spremembe v novem zakonu o športu v definiciji za javne športne objekte in površine 
za šport v naravi (69. člen), v programih usposabljanja, turističnih aranžmajih, športnih objektih v času športne prireditve, zaposlovanju 
športnikov, druge kariere (možnost izobraževanja med ali po končani karieri), oddaji letnih poročil in sprejemanju pravilnikov in meril 
letnega programa športa na lokalni ravni (občine, športne zveze).
RAZPRAVA: V razpravi  sta sodelovala Miro Mlinar in Danilo Škerbinek. Slednjega je zanimalo, katera usposabljanja bo opravljalo OKS. 
Bojan Rotovnik mu je odgovoril, da bo OKS izvajala le programe usposabljanj, ki nimajo svojih športnih panog. PZS bo tako nosilka izva-
janja programov usposabljanj za svoje športne panoge, vključno z rekreacijo v posameznih panogah.   Danilo Škerbinek je predlagal, da je 
ta tema obravnava na jesenskih posvetih za društva. Predsednik mu je odgovoril, da je že vključena.

•	 Sodelovali	smo	pri	odprtju	razstave	Aljažev	stolp	–	ohranimo	naš	simbol,	ki	je	nastala	v	sodelovanju	Zavoda	za	varstvo	kulturne	de-
diščine Slovenije, Restavratorskega centra in Narodnega muzeja Slovenije.

•	 Obiskovalce	gorskega	sveta	in	medije	smo	obveščali	o	razmerah	v	gorah	in	opozarjali	na	posebnosti,	obveščali	smo	jih	tudi	o	planinskih	
kočah in o delovanju prostovoljnih vodnikov PZS.

•	 Skupaj	s	spletnim	portalom	Siol.net	smo	izvedli	zelo	odmeven	izbor	naj	planinske	koče.	V	10	tednih	je	bilo	oddanih	skoraj	70.000	
glasov. Za naj planinsko kočo 2017 je bil razglašen Roblekov dom na Begunjščici, prireditev bo v nedeljo. 

•	 Člani	predsedstva	PZS	so	se	udeležili	Skupščine	CAA	v	Lihtenštajnu.	Ob	tem	so	se	udeležili	tudi	skupščine	članic	združenja	za	reci-
prociteto.

•	 Uspešne	okoljske	naložbe	smo	predstavili	na	dnevih	odprtih	vrat	planinskih	koč	–	na	Veliki	planini,	Menini	planini	in	planini	pri	
Jezeru – ter s Cipro Slovenija izvedli dogodek Ogenj v Alpah na Veliki planini.

•	 Planinska	založba	je	izdala	koledar,	ob	tem	vabim	k	nakupu,	izdali	smo	tudi	izbirni	vodnik	Dolina	Soče	–	Bovško,	nekaj	zemljevidov	
in ponatis knjige Čez rob.

•	 Na	311	bencinskih	servisih	Petrola	smo	tudi	v	letu	2017	v	obdobju	junij-avgust	prodajali	članarino	PZS.	To	možnost	je	izkoristilo	475	
članov. 

•	 Naši	športni	plezalci	so	odlično	nastopili	na	evropskem	prvenstvu	v	športnem	plezanju	v	Italiji	in	Nemčiji.	Janja	Garnbret	je	postala	
evropska prvakinja v kombinaciji in podprvakinja v balvanih, Mina Markovič podprvakinja v težavnosti, Anže Peharc je bil tretji v 
balvanih. 

•	 Športni	plezalci	so	dosegli	odlične	rezultate	na	svetovnih	igrah	(srebro	za	Janjo	Garnbret)	in	tekmovanjih	za	svetovni	pokal	(več	medalj:	
J. Garnbret, Mina Markovič, Domen Škofic). Garnbretova je trenutno vodilna v ženski konkurenci. Odlične rezultate dosegata tudi 
paraplezalca Tanja Glušič in Gregor Selak.

•	 Zemljevidi	PZS	so	prek	aplikacije	LocusMap	na	voljo	za	pametne	telefone.
•	 Zaključili	smo	z	usposabljanji	za	strokovne	delavce	PZS	na	vseh	področjih,	razen	licenčno	usposabljanja	za	planinske	vodnike	v	PUS	

Bavšica. 
•	 V	Mlačci	pri	Mojstrani	smo	odprli	vzorčni	taborni	prostor	PZS,	kjer	so	poleti	že	taborila	tri	planinske	društva.
•	 Udeležili	smo	se	druge	akcije	v	okviru	mednarodnega	projekta	Erazmus	+	Climbing	for	everybody	v	Visokih	Tatrah	na	Slovaškem.
•	 Uspešno	so	bile	izvedene	alpinistične	odprave	na	Arjuno	(Himalaja)	–	Aleš	Česen,	Luka	Novak	in	Marko	Prezelj,	Denali	(Aljaska)	–	

Petra Klinar in Luka Stražar, in Rangtik (Himalaja) – Tomaž Žerovnik, Matjaž Dušič in Matija Jošt.
•	 S	Planinskim	vestnikom	in	podjetjem	Cewe	smo	organizirali	nagradni	fotonatečaj	#LjubimGore.
•	 Septembra	in	oktobra	skupaj	s	PD	po	vsej	Sloveniji	organiziramo	akcijo	Slovenija	planinari,	ki	spodbuja	gibanje	in	rekreacijo	v	naravi.
•	 Začel	se	je	projekt	Slovenija	planinari	v	katerega	smo	vključili	več	kot	30	dogodkov,	ki	bodo	tudi	sofinancirani.

Prisotnih je 17 članov UO PZS z glasovalno pravico, kar pomeni 73,9 % sklepčnost. 

Matej Planko je podal še informacijo o novih poslovnih prostorih. Oddana je bila zavezujoča ponudba o nakupu. Trenutno poteka uskla-
jevanje pogodbe s prodajalcem, hkrati poteka izris prostorov in opreme. Zbirajo se ponudbe za izvajalce, strokovna služba pa se pripravlja 
na selitev z urejanjem arhiva in dokumentacije.

Ad. 3. Poročilo o članstvu v letu 2017 ter osnutek sprememb članarine 2018
Tone Jesenko je povedal, da je bilo v Navezi na dan 7. 9. 2017 vnesenih 54.975 članov. Istega dne leta 2016 je bilo v Navezi 52.296 članov, 
konec leta 2016 pa 54.788 (vseh članov glede na prodane znamkice je bilo 55.150). Navedel je tudi društva in klube, ki v letošnjem letu še 
niso prevzela znamkic. Včlanjevanje preko spleta, Petrola in Selektboxa je v porastu, kar vpliva na povečano delo zaposlenih v PZS. Okoli 70 
društev (brez GRS postaj) še ni pooblastilo PZS za prodajo članarine, kar ustvarja zaplete pri posameznikih, ki se preko spletnih možnosti 
želijo včlaniti v ta društva.
Osnutek sprememb pri članarini so naslednje: zneski članarine v letu 2018 ostanejo enaki. Glede na slab škodni rezultat predvsem pri 
članarini A in posledično predviden dvig premije za A članarino je potrebno znižanje zavarovalne vsote za A člane na 15.000 € za primer 
smrti in na 50.000 za invalidnost, saj se s tem ohrani zavarovalna premija in s tem višina članarine, tako bo zavarovanje ostalo vzdržno tudi 
v naslednjem obdobju. Ravno pri A članarini nas vsi primerjajo z članarino pri OeAV, ki pa sploh nima vključenega zavarovanja za primer 
nezgode.	Združitev	S+Š	in	B1	članarine	se	ne	izvede,	ker	bi	to	pomenilo	zvišanje	članarine	za	S+Š,	ki	pa	je	najbolj	okrnjena	starostna	skupina	
v strukturi članstva.  Prav tako bi združitev odprta vprašanje družinskega popusta.  Uvedba nove kategorije za podporne in dvojne člane 
se na račun ohranitve obstoječih zneskov članarine ne uvede.

Prisotnih je 18 članov UO PZS z glasovalno pravico, kar pomeni 78,3 % sklepčnost. 

RAZPRAVA: V razpravi o poročilu članstva v letu 2017 so  sodelovali Danilo Škerbinek, Jurček Nowakk in Rudolf E. Skobe. V razpravi o 
osnutku sprememb članarine v letu 2018 so povedali: Jurček Nowakk in MDO PD KBO je mnenja, naj se članarina A podraži, pogoji za 
to kategorijo pa naj ostanejo enaki. Za OPP članarino pa je definicija invalida jasna in to ne vključuje delovnih invalidov. Bojan Rotovnik 
mu je odgovoril, da bo v prvi polovici oktobra poseben sestanek na to temo in da bo povabljen na sestanek. Manjo Rajh je zanimalo, kako 
bi se spremenila zavarovalnina v primeru spremembe uredbe in bi bilo reševanje plačljivo. Matej Planko je odgovoril, da je v zavarovalni 
pogodbi klavzula, ki navaja, da se v primeru spremembe uredbe o povračilu stroškov reševanja v Sloveniji razveljavi ta del pogodbe in se 
začnejo novi dogovori. To bo ostalo tudi v prihodnji pogodbi. Po analizi nesreč je bilo ugotovljeno, da je 70 % izplačanih odškodnin ravno 
pri A članih, zato bi se v primeru sklenitve posebne police za A člane višina članarine precej povišala (samo zavarovanje bi naneslo prib. 60 
eur na člana). Za vse to bi bila posledica nekonkurenčnost članstvu v OeAV, katero pa nima zajetega nezgodnega zavarovanja (vključeno 
je le zavarovanje za primer reševanja z asistenco in bolnišnično zdravljenje). Da bi ohranili zmanjšali škodno izplačilo pri A članih je bilo 
ugotovljeno, da je smiselno zmanjšati zavarovalne vsote in dodati zavarovanje pri zlomih. Danilo Škerbinek ugotavlja, da je število otrok 
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Zapisniki zborov komisij PZS
Zapisnik zbora načelnikov Komisije za alpinizem,
ki je bil v  četrtek 14. aprila 2017, ob 17. uri v prostorih Občine Kamnik. sred13. marca 2013, ob 16.30 uri v prostorih Domžalskega doma 
v Domžalah. v sredo, 13. marca 2013, 
Uvodne besede namestnika načelnika IO Komisije za alpinizem Petra Bajca. Trenutek tišine posvečen vsem, ki so izgubili življenje v gorah.

Ad1/ Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja, overovatelja zapisnika ter verifikacijske komisije.
Namestnik načelnika IO KA, Peter Bajec, je predlagal izvolitev delovnega predsedstva v sestavi:
Matjaž Šerkezi – predsednik zbora
Tomislav Aurednik (AO Slovenska Bistrica) in Rok Zaletel (AO Železničar Ljubljana) – člana zbora

Sklep 1.1.:
Zbor je soglasno potrdil delovno predsedstvo v sestavi:
Predsednik zbora – Matjaž Šerkezi.
Člana zbora – Tomislav Aurednik (AO Slovenska Bistrica) in Rok Zaletel (AO Železničar Ljubljana)

Predsednik zbora Matjaž Šerkezi je predlagal še ostala delovna telesa:
Matjaž Šerkezi – zapisnikar,
Tadej Marolt (AK Vertikala) in Andrej Pečjak (AO Domžale) – overovatelja zapisnika,
Sonja Živec (Obalni AK) – 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
Jasna Pečjak - načelnica IO KGŠ
Člani IO KA: Alen Marinovič, Nejc Pozvek, Peter Bajec
Strokovni sodelavec Matjaž Šerkezi

Verifikacijska komisija je poročala, da je od 43 registriranih odsekov / klubov zastopanih na zboru 21. 
Delovni predsednik je ugotovil, da je zbor sklepčen. Zbor je začel z delom. 

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

Dnevni red:
1. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in overovatelja zapisnika ter verifikacijske komisije, 
2. sprejem predlaganega dnevnega reda,
3. pregled realizacije sklepov zadnjega zbora načelnikov,
4. poročilo o delu v letu 2016,
5. finančno poročilo za leto 2016,
6. plan dela za 2017,
7. finančni plan za 2017,
8. razno.

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

Ad 3/ Pregled realizacije sklepov zadnjega zbora načelnikov
Zapisnik zbora načelnikov z dne 21. 6. 2016 je bil poslan vsem načelnikom odsekov. 
Matjaž Šerkezi je na kratko preletel zapisnik in povedal, da so realizirani vsi sklepi.

Sklep 3.1.: 
Zapisnik zbora načelnikov z dne  21. junija 2016  je bil  soglasno sprejet.

Ad 4/ Poročilo o delu  v letu 2016
Nejc Pozvek je podal poročilo o delu KA za leto 2016 in uvodoma povedal, da je KA delovala po ustaljenih smernicah. IO KA, ki ga poleg 
načelnika sestavlja še 6 članov, se je sestal na 5 rednih sejah, večino zadev pa je urejal korespondenčno. V letu 2016 je bilo pri KA registriranih 

Ad. 8. Informacija o delovanju komisij PZS 
Bojan Rotovnik je povedal, da je PZS prejela prošnjo za pomoč pri pridobitvi državljanstva alpinista Romana Beneta, ki je zamejski Slovenec. 
Komisija za alpinizem podpira predlog.

Ad. 9. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora
Manja Rajh še vedno ni prejela odgovor s strani VK o cenah vodniških tečajev. Odgovor ji bo poslan pisno.

Ad. 10. Razno
Danilo Škerbinek je vprašal o sledenju v tehniki in doktrini v naši organizaciji. Zanimajo ga tudi rezultati ogleda planinskih postojank o 
katerem so bili obveščeni v zapisnikih predsedstva.  Bojan Rotovnik mu je odgovoril, da bo dobil pisni odgovor. 
Rudolf E. Skobe je predlagal, da je tema za jesenske posvete tudi informiranje članov o volilnih kandidaturah 2018 za funkcionarje PZS. 
Maruška Lenarčič predlaga tudi temo o zavarovanju članov. Vse prisotne je povabila na proslavo na 39. spominski pohod in obeležitev 60 
letnice Tumove koče na Slavniku, ki bo 1. 10. 2017. 
Jožef Bobovnik je informiral prisotne, da naj PD katera še uporabljajo vezano knjigo računov počakajo z nakupom davčnih blagajn, saj naj 
bi bil podan predlog spremembe zakona, da naj bi uporaba vezanih knjig računov veljala neomejeno. Če bo to sprejeto je tudi pomembna 
informacija na jesenskih posvetih za društva. 
Miro Eržen je povedal, da bo 30. 9 – 1. 10. 2017 potekalo Srečanje treh dežel, za katerega je vredno premisliti, ali se ga bomo še aktivno 
udeleževali. Tudi to je tema za jesenske posvete. Upravljalec Aljaževega stolpa je uradno Zavod za varstvo kulturne dediščine.  Aljažev 
stolp naj bi šel drugo leto v dolino na temeljito prenovo. Pri tem pa je poudaril, da bi bilo potrebno narediti medijsko objavo o primernem 
obnašanju do Aljaževega stolpa, saj ima status spomenika.
Matej Planko je povedal, da je še odprt razpis za Razpis za soorganizacijo Skupščine PZS, podelitve najvišjih priznanj PZS ter Dneva slo-
venskih planinskih doživeti. Rok za prijavo je 31. 10. 2017.

Predsednik PZS je za konec povedal, da bodo v oktobru (24. in 26. 10. 2017) ter novembru (7. in 9. 11. 2017) potekali jesenski posveti za 
PD. Podelitev najvišjih priznanj bo 2. 12. 2017 v Mislinji,  naslednja seja UO PZS pa bo 16. 11. 2017. 

Seja je bila zaključena ob 19.20.

Zapisala:
Saša Sitar,
poslovna sekretarka PZS

Matej Planko,          Bojan Rotovnik,
generalni sekretar PZS        predsednik PZS
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Pomembna je prepoznavnost SMAR, tudi izven meje Slovenije in aktivnosti članske reprezentance, saj je od njunih aktivnosti tudi odvisno 
sofinanciranje s strani države. 

Obe	komisiji	(KA	in	KGŠ)	se	udejstvujeta	ne	mednarodnem	področju,	kar	veča	ugled.	Izpostavil	je	projekt	ERAZMUS+	s	katerim	smo	
prejeli določena dodatna sredstva.  

Miha Zupin (AO Kranj) – ali se letos načrtujejo kakšne spremembe pri izpitih za alpiniste? 
Alen Marinović odgovarja, da se spremembe ne načrtujejo, se bo pa pomladila inštruktorska ekipa.

V prenovi je usposabljanje za alpinističnega inštruktorja in s tem razlogom tudi ni bilo razpisa. Alen Marinović pojasni okvirni koncept, 
ki bo predstavljen še v letošnjem letu. 

AO Železničar – zbor alpinistov 2019.

AO Jesenice – predstavi, da bodo v letu 2017 izdali zbornik ob 70 letnici. Zbornik bo opremljen s skicami, opisi smeri, ki so jih jeseniški 
alpinisti splezali v 70. letih delovanja. Načelnika zanima ali je možna kakšna podpora s strani KA PZS ali PZS.
Pojasnjeno je bilo, da naj na alpinizem@pzs.si pošljejo prošnjo s predstavitvijo zbornika in KA PZS je v interesu, da zbornik tudi finančno 
podpre. 

Predlog, da se bi plezališča opremila tudi z lažjimi smermi, ki so primerne za začetnike.

Zbor načelnikov je bil zaključen ob 18.50 uri.

Zapisnikar: Matjaž Šerkezi, strokovni sodelavec PZS

Overovatelja zapisnika:                                                                                                                
Tadej Marolt (AK Vertikala) in Andrej Pečjak (AO Domžale) – overovatelja zapisnika 

Peter Bajec, namestnik načelnika IO KA PZS

Priloge:
- Finančno poročilo 2016.
- Poročilo o delu za leto 2016.
- Program dela 2017 in 2018.
- Finančni plan 2017.
- Zapisnik zbora načelnikov, 3. 6. 2016.
- Lista prisotnosti.

45 alpinističnih kolektivov s skupno 927 registriranimi člani. Med vsemi nalogami je Nejc podrobneje predstavil delo na izobraževalnem 
področju, ki ga vodi Alen Marinovič; izvedeni so bili izpiti za alpiniste, seminar in izpiti za alpinistične inštruktorje in licenčni seminar za 
alpinistične inštruktorje. IO KA se je v minulem letu bistveno bolj angažiral na področju organizacije taborov za perspektivne alpiniste, 
katerih koordinacijo je prevzel Peter Bajec. Odziv je dober, še vedno pa velja spodbuda vsem, da se prijavijo, prav tako tudi pobuda načel-
nikom, da v svojih kolektivih naredijo reklamo za tabore. IO KA je bdela tudi nad ekipo SMAR, ki je korenito prevetrila in pomladila svoje 
vrste.	Člani	SMAR	so	izvedli	načrtovane	aktivnosti,	poleg	tega	pa	bili	vključeni	tudi	v	projekt	Plezanje	za	vse	v	okviru	Erasmus+.	Podprta	
je bila udeležba na mednarodnem srečanju BMC, zbor alpinistov in alpinistov veteranov, izšel je zbornik Slovenski alpinizem 2013/2014 
(zbornik 2011/2012 je pred izdajo), tekla je komunikacija o nadgradnji Alpiročnika. Priznanja najuspešnejšim alpinistom so bila podeljena 
v okviru sejma Na-tour Alpe Adria na GR v Ljubljani. Ne nazadnje je IO KA poskrbela tudi za razdelitev sredstev odpravarjem (članski 
alpinistični reprezentanci), ki so opravili nekaj odmevnih vzponov, podprla kvalitetne vzpone in opravila izbor za kategorizacijo, ustvarila 
dodaten komunikacijski kanal (FB profil), zbirala dobrodelna sredstva z majicami itn.

Matjaž	Šerkezi	in	Peter	Bajec	sta	na	kratko	predstavita	projekt	EREZMUS+	Sport,	ki	ga	je	PZS	pridobila	skupaj	še	z	ostalimi	partnerji	
(Čehi, Slovaki, Hrvati, Italijani in Madžari) in bo znotraj treh let pokril stroške za dvakratni celotedenski plezalni aktivnosti v eni izmed 
omenjenih držav.

Sklep 4.1.:
Poročilo o delu KA v letu 2016 je bilo soglasno sprejeto.

Ad 5/  Finančno poročilo za leto 2016
Poročilo, ki je priloga zapisnika je predstavil  in obrazložil Matjaž Šerkezi. 

Načelniki so se strinjali, da bi bilo smiselno urediti zavarovanje odgovornosti za alpiniste.

Sklep 5.1.:
Finančno poročilo za leto 2016 je bilo soglasno sprejeto.

Ad 6/  Plan dela za 2016 in 2017
Plan dela za leto 2017 je podal član IO KA Nejc Pozvek. Program dela alpinistične dejavnosti je ustaljen in zajema podporo najkvalite-
tnejšim akcijam oz. posameznikom v tujih gorstvih, podporo najkvalitetnejšim akcijam (vzponom) v domačih in tujih Alpah, programe 
kategoriziranih vrhunskih alpinistov, slovensko mladinsko alpinistično reprezentanco – SMAR (akcije) in slovensko člansko alpinistično 
reprezentanco, organizacijo taborov za mlade perspektivne alpiniste doma in v tujini, mednarodno sodelovanje,  usposabljanje z vsemi 
tečaji, izpiti in seminarji, sodelovanje z alpinisti veterani, promocijo alpinizma širši ne-alpinistični javnosti, vse ostale teme, ki so posredno 
ali neposredno dotikajo alpinizma, tesno sodelovanje predsedstvom in službami PZS, s posameznimi alpinisti ter z zunanjimi sodelavci 
in organizacijami ter ostalo. Poleg ustaljenih programov je v planu tudi nekaj novih akcij in nekaj sprememb pri organizaciji in delovanju 
same KA. Med njimi je Nejc poudaril izvedbo 5 taborov (4 za perspektivce in 1 ženski tabor), večjo podporo udeležbi na mednarodnih 
srečanjih, upa tudi na izvedbo več aktivnosti (tudi taborov) namenjenih alpinističnim začetnikom (npr. letni tabor Kamniško sedlo). IO 
KA želi bo več energije vlagala tudi v komunikacijo med KA in vrhunskimi alpinisti (stroko), načelniki ter člani odsekov.

Nejc je na koncu podal apel načelnikom, da si v IO zelo želijo dodatnih, svežih moči, saj je projektov in idej veliko, pripravljenih na pre-
vzemanje odgovornosti in njihove izvedbe je pa zelo malo. Prav tako je poudaril, naj načelniki spodbudijo svoje aktivne člane, ki uspešno 
plezajo, da prijavijo vzpone za kategorizacijo, saj je le-ta eden od kazalnikov za sofinanciranje slovenskega alpinizma, tako na državni kot 
na lokalni ravni. Predvsem gre za pomanjkanje kandidatov z vzponi, ki veljajo za pridobitev državnega in mladinskega razreda v sistemu 
kategorizacije. Ob tem je bila izražena pobuda Tomija Aurednika, da bi IO KA npr. na spletni strani dopolnila poglavje namenjeno kate-
gorizaciji in podrobneje predstavila točkovanje ter okvirne ocene na primeru najbolj plezanih smeri.

Sklep 6.1.:
Zbor načelnikov je potrdil plan dela KA za leto 2017 in 2018.

Ad 7/ Finančni plan za leto 2017
Finančni plan je priloga zapisnika.

Sklep 7.1.:
Finančni plan za leto 2017 je bil soglasno potrjen.

Ad 8/ Razno
Bojan Rotovnik, predsednik PZS: Zahvala vodstvoma obeh komisij; KA in KGŠ, za vso opravljeno delo, kjer aktivnosti tečejo kot je po-
trebno. V torek je bila na Izvršni seji OKS potrjena kategorizacija za novo štiriletno obdobje, ki je osnovni sistemski dokument na področju 
športa in je tudi merilo za sofinanciranje športnih panog in kjer je alpinizem kot posebnost saj nima tekmovalnega športa. Med športnimi 
delavci v Sloveniji ima alpinizem mesto prepoznavnosti in veliko podporo, ki temelji na osnovi tradicije in kvalitete. Vsak odsek lahko 
prispeva k prepoznavnosti statusa alpinista v Sloveniji in sicer, da povečamo število registriranih športnikov in da se vsi pozivi in razpisi s 
strani KA PZS vzamejo kot resen poziv. 
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Ad 5/  Finančno poročilo za leto 2016
Finančno poročilo, ki je priloga zapisnika je predstavila in obrazložila Jasna Pečjak. 

Sklep 5.1.:
Finančno poročilo za leto 2016 je bilo soglasno sprejeto.

Ad 6/  Plan dela za 2017 in 2018
Plan dela za leto 2017 in 2018 je podala načelnica IO KGŠ Jasna Pečjak. 

Sklep 6.1.:
Zbor načelnikov je potrdil plan dela KGŠ za leto 2017 in 2018.

Ad 7/ Finančni plan za leto 2017
Finančni plan je priloga zapisnika.

Sklep 7.1.:
Finančni plan za leto 2017 je bil soglasno potrjen.

Ad 8/ Razno
Pod točko razno ni bilo razprave

Zbor načelnikov je bil zaključen ob 17.30 uri.

Zapisnikar: Matjaž Šerkezi, strokovni sodelavec PZS

Overovatelj zapisnika:                                                                                                                
Andrej Pečjak (PD Domžale)
Jasna Pečjak, načelnica IO KGŠ PZS

Priloge:
- Finančno poročilo 2016.
- Poročilo o delu za leto 2016.
- Program dela 2017 in 2018.
- Finančni plan 2017.
- Zapisnik zbora načelnikov, 21. 6. 2016.
- Lista prisotnosti.

Zapisnik zbora načelnikov Komisije za gorske športe,
ki je bil v  četrtek 14. aprila 2017, ob 17. uri v prostorih Občine Kamnik. 

Uvodne besede načelnice Komisije za gorske športe Jasne Pečjak. 

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

Načelnica KGŠ, Jasna Pečjak, je predlagala izvolitev delovnega predsedstva v sestavi:
Matjaž Šerkezi – predsednik zbora
Anton Gregorčič (Akademsko PD) in Miha Zupin (PD Kranj)

Sklep 1.1.:
Zbor je soglasno potrdil delovno predsedstvo v sestavi:
Predsednik zbora – Matjaž Šerkezi.
Člana zbora – Anton Gregorčič (Akademsko PD) in Miha Zupin (PD Kranj)

Predsednik zbora Matjaž Šerkezi je predlagal še ostala delovna telesa:
Matjaž Šerkezi – zapisnikar,
Andrej Pečjak (PD Domžale) – overovatelj zapisnika,
Jasna Pečjak (PD Domžale) – 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
Strokovni sodelavec Matjaž Šerkezi

Verifikacijska komisija je poročala, da je od 10 registriranih odsekov / klubov zastopanih na zboru 6. 
Delovni predsednik je ugotovil, da je zbor sklepčen. Zbor je začel z delom. 

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

Dnevni red:
1. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in overovatelja zapisnika ter verifikacijske komisije, 
2. sprejem predlaganega dnevnega reda,
3. pregled realizacije sklepov zadnjega zbora načelnikov,
4. poročilo o delu v letu 2016,
5. finančno poročilo za leto 2016,
6. plan dela za 2017,
7. finančni plan za 2017,
8. razno.

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

Ad 3/ Pregled realizacije sklepov zadnjega zbora načelnikov
Zapisnik zbora načelnikov z dne 21. 6. 2016 je bil poslan vsem načelnikom odsekov. 
Matjaž Šerkezi je na kratko preletel zapisnik in povedal, da so realizirani vsi sklepi.

Sklep 3.1.: 
Zapisnik zbora načelnikov z dne  21. junij 2016  je bil  soglasno sprejet.

Ad 4/ Poročilo o delu  v letu 2016
Načelnica IO KGŠ Jasna Pečjak je na kratko  podala pregled dela za leto 2016.

Sklep 4.1.:
Poročilo  o  delu KGŠ v letu 2016 je bilo soglasno sprejeto.
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Povzel ga je Jože Rovan in izpostavil:
•	 Turno	kolesarstvo	je	kot	dejavnost	povezana	z	vodenjem	in	doživljanjem	narave	in	ni	povezano	s	tekmovalnim	kolesarstvom	–	»turni	

kolesar je planinec na kolesu«.
•	 Dva	ključna	vidika:	usmerjanje	dejavnosti	turnih	kolesarjev	s	poudarkom	na	varovanju	narave	in	usposabljanje	turnih	kolesarjev	in	

turno kolesarskih vodnikov.
•	 Poročila	za	registracijo	so	spodbudna.
•	 18.6.2016	se	je	uradno	odprla	Slovenska	turnokolesarska	pot:

o urejen je spletni vodnik,
o zemljevidi in višinogrami,
o izjemen obisk spletne strani – najbolj obiskana etapa je Ljubljana – Govejk,
o pripravljena je bila celostna podoba,
o STKP je vrisana že v določene planinske karte – Mangart in Jalovec, Krn,
o izdan je bil dnevnik STKP z namenom vtisov žigov,
o STKP se je pričela tudi markirati, trenutno je označene 30% STKP,
o povezava s številnimi turističnimi ponudniki, možnosti sofinanciranja,
o precej zanimanja iz tujine – prednjačijo Italijani.

Poteka debata zakaj določeni deli Slovenije niso vključeni v STKP. Jože pojasni, da je bila STKP načrtovana za široke množice in ne sme 
biti pretežka. Ni pa zaključena v smislu dodatnih etap.

Sklep 4.1.:
Poročilo  o  delu KTK PZS v letu 2016 je bilo soglasno sprejeto.
Ad 5/  Program dela za leto 2017
Plan dela, ki je priloga zapisnika je predstavil in obrazložil Jože Rovan. 

Izpostavil je:
•	 usposabljanje	za	TKV	1,
•	 licenčno	izpopolnjevanje	TKV,
•	 inštruktorje	turnokolesarskih	vodnikov,
•	 turnokolesarski	tabor,
•	 urejanje	STKP,
•	 sodelovanje	s	Fakulteto	za	šport,
•	 pripravo	učnih	gradiv,
•	 promocija	turnega	kolesarstva,
•	 predstavitvena	predavanja	o	turnem	kolesarstvu,
•	 sodelovanje	z	drugimi	organizacijami,
•	 sodelovanje	pri	pripravi	zakonodajnih	aktov,	ki	so	povezani	s	turnim	kolesarstvom.

V letu 2017 nas čaka prva izvedba usposabljanja inštruktorjev turnega kolesarstva, priprava učbenika za turnokolesarsko šolo in poglobitev 
sodelovanja s Fakulteto za šport.

Na vprašanje ali se razmišlja glede aplikacije STKP za pametne telefone je Jože Rovan podal odgovor, da v eni izmed naslednjih faz sigurno 
in da se tudi že pripravlja material za to. Priprava tiskanega vodnika pa mora počakati na to, da se trasa STKP stabilizira. 

Sklep 5.1.:
Program  dela KTK PZS za leto 2017 je bilo soglasno potrjen.

Ad 6/  Turnokolesarski učni center v Domu pod Storžičem in Graničarska pot na Zelenici (Andrej Remškar)
Predstavitev nove turnokolesarske poti in učnega centra na tržiškem in utrip turnega kolesarstva v Občini Tržič.
•	 26	poti,	670	km,
•	 narejen	je	bil	zemljevid,
•	 izvedena	je	bila	študijska	tura,
•	 nasveti	oskrbnikom	planinskih	koč	kakšne	so	potrebe	turnih	kolesarjev.

Legalizacija Graničarske poti na Zelenico:
•	 Ogled	s	predstavniki	Zavoda	RS	za	varstvo	narave.
•	 Priprava	kvalitetne	idejne	zasnove,	upoštevati	vse	naravne	dejavnike.
•	 Vloga	za	izdajo	soglasja	Zavoda	za	varstvo	narave.
•	 Pridobitev	soglasij	lastnikov	zemljišč,	ureditev	služnosti.	
•	 Ureditev	poti,	določitev	vzdrževalca.

Učni center:
•	 Poskrbljeno	za	varno	shranjevanje	koles.
•	 Učilnica.

Zapisnik zbora načelnikov Komisije za turno kolesarstvo,
ki je bil v  četrtek 9. marca 2017, ob 17. uri v prostorih Mengeške koče na Gobavici. Pričetek zbora ob 17.25 uri.

Uvodne besede načelnika Komisije za turno kolesarstvo PZS Joža Rovana.

Pozdrav podpredsednika Planinske zveze Slovenije Romana Podnebška. Pohvalil je delo najmlajše komisije znotraj PZS. Usposabljanja 
potekajo kvalitetno, vsako leto pridobimo nove turnokolesarske vodnike. Izpostavil je Zakon o planinskih poteh, kjer so predvidene skrb-
niške pogodbe, ki urejajo planinske poti. Dokler se ta segment ne uredi, ni možno registrirati poti za dvonamensko rabo. Izpostavi tudi 
STKP, kjer je bilo narejenega ogromno dela in prostovoljnih ur. 

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

Načelnik KTK, Jože Rovan, je predlagal izvolitev delovnega predsedstva v sestavi:
Igor Rozman – predsednik zbora
Atila Armentano in Robert Hočevar – člana zbora

Sklep 1.1.:
Zbor je soglasno potrdil delovno predsedstvo v sestavi:
Predsednik zbora – Igor Rozman.
Člana zbora – Atila Armentano in Robert Hočevar.

Predsednik zbora Igor Rozman je predlagal še ostala delovna telesa:
Matjaž Šerkezi – zapisnikar,
Marjan Pučnik – verifikacijska komisija.

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

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

Ostali prisotni:
Roman Ponebšek – podpredsednik PZS
Strokovni sodelavec Matjaž Šerkezi.

Verifikacijska komisija je poročala, da je od 25 registriranih odsekov / klubov zastopanih na zboru 17. 
Delovni predsednik je ugotovil, da je zbor sklepčen. Zbor je začel z delom. 

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

Dnevni red:
1. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in overovatelja zapisnika ter verifikacijske komisije, 
2. sprejem predlaganega dnevnega reda,
3. pregled realizacije sklepov zadnjega zbora načelnikov,
4. poročilo o delu v letu 2016,
5. plan dela za 2017,
6. turnokolesarski učni center v Domu pod Storžičem in Graničarska pot na Zelenici (Andrej Remškar),
7. vtisi s Slovenske turnokolesarske poti (Pia Peršič in Andrej Martinčič),
8. razno.

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

Ad3/ Pregled realizacije sklepov zadnjega zbora načelnikov
Kratek povzetek je predstavil Jože Rovan, načelnik KTK PZS. Nanj ni bilo pripomb.

Sklep 3.1.1: 
Zapisnik zadnjega zbora načelnikov je bil soglasno potrjen.

Ad 4/ Poročilo načelnika KTK PZS
Poročilo je bilo poslano vsem načelnikom odsekov.
Poročilo je priloga zapisnika.
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•	 Poligon.
•	 Izobraževanja,	druženja,	predavanja	in	skupne	ture.

Ad 7/  Vtisi s Slovenske turnokolesarske poti (Pia Peršič in Andrej Martinčič)
Predstavitev vtisov z STKP, ki sta jo v letu 2016 v celoti prevozila Pia in Andrej. Urediti: nujno je potrebno pot v celoti markirati, številne 
koče so odprte le ob koncih tedna, prehrana je pogosto omejena na joto in ričet (čeprav gre za koče z možnostjo oskrbe z vozili), ni ponudbe 
energetskih napitkov, energetskih ploščic. Pot je čudovita. 

Ad 8/  Razno
Predstavitev turnokolesarske šole v Kranju.

Zbor načelnikov je bil zaključen ob 20.10 uri.

Zapisnikar: Matjaž Šerkezi, strokovni sodelavec PZS

Jože Rovan, načelnik KTK PZS

Priloge:
- Poročilo o delu za leto 2016.
- Program dela 2017.

Vodnik DOLINA SOÈE - BOVŠKO

V mesecu juniju sta izšla izbirna planinska vodnika Dolina Soèe – Bovško v 
slovenskem in angleškem jeziku. Številni preizkušeni avtorji so pripravili zanimiv in 
dolgo prièakovan vodnik planinskih poti in gora z druge strani Vršièa in Predela. 
Tako boste povabljeni na številne poti, ki ljubitelje strmin vodijo na Visoki Kanin, 
Rombon, Èisti vrh, Svinjak, Malo Mojstrovko, Mangart, Jalovec, Bavški Grintavec, 
Javoršèek, Krn, Prisojnik in Triglav.
Z izborom dolinskih izletov in planinskih tur v tem vodniku želimo lepoto 
Bovške kotline približati tudi vam, spoštovanim obiskovalcem Soške doline in 
ljubiteljem gora.

Format: 130 mm x 210 mm; 76 strani, integralna šivana vezava

Cena: 14,90 €

BELEŽKA



Skrb za plezališča
Projekt OSP ali Opremimo Slovenska Plezališča je iniciativa spodbujanja 

odgovornega ravnanja v zvezi z naravnimi plezališči in vključevanja 

plezalcev v skrb za plezališča. Plezalce, klube in podjetja nagovarjamo 

k finančnim prispevkom za obnovo in opremljanje plezališč.

Z nabranimi sredstvi se trudimo plezališča 

ohraniti varna, dostopna in lepo urejena. 

Prispevaj tudi ti! 

www.projektosp.
si
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