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AKTUALNO

Spoštovani prijatelji, člani slovenske planinske organizacije Planinske zveze Slovenije

V dobi novega tisočletja se je resnično zgodila Evropa, državnost, ki omogoča popolno svobodo gibanja v
skupnosti na ťStari celiniŤ. In tako se dogajanje podoživlja in doživlja tudi v gorah, v planinskem svetu, ko
se Evropejci vseh narodnosti in državnosti vse bolj množično in aktivno srečujemo s prijaznostjo in
dostojanstvom na planinskih poteh, v ostenjih, vrheh
To je za prostovoljstvo, planinsko društveno dejavnost velika sreča in dosežen cilj. Dana nam je
demokratična svoboda, svoboda tudi misliti in se odločati po ťsvojeŤ, združevati po ťsvojeŤ, svojih željah
in hotenjih in priznanje, spoštovanja in upoštevanja različnosti mišljenj, pogledov, opredeljenosti postaja
najbolj demokratični temelj svobode. Ob tem pa smo prevzeli tudi obveze, kako se podrejati in
spoštovati kodekse dobrih medsebojnih odnosov, upoštevati preventivne varnostne napotke za varno in
zanesljivo hojo, smučanje in plezanje v gorskem svetu, upoštevati, izvajati odnose do varovanja in
zagotavljanja ohranjanja čistega planinskega sveta. Bomo pri tem uspeli doseči cilje in ohraniti zaupanja
in partnerstva med uporabniki gorskega sveta in si zagotovili v družbi in partnerstvih na gori zaupanja pa
tudi pooblastila in upoštevanja naših planinskih pobud, dejanj in sporočil?
Spoštovano planinsko članstvo! Ob vsem tem pa ne moremo mimo dejstev, da so ogledalo
slovenstva tudi alpske dejavnosti, kot kultura, ki je tudi še kako pomembna za razpoznavnost pripadnosti
stanovskemu slovenskemu planinstvu, trdnemu sopotniku naših gora ťadministrativnoŤ staremu sto
dvanajst dolgih let. To je pot, ustvarjalnosti, uspehov, sreče, miru civilne družbe slovenskega planinskega
entuziazma in prostovoljstva pa tudi eno najbolj aktivnih promocij slovenstva v Evropi in ostalih
področjih celotnega planeta. In biti član nacionalne planinske zveze pomeni naprednemu in domovini
pripadnemu državljanu čast in ponos. Zatorej ni naključje, da so evropske planinske zveze v ťpočastitevŤ
vstopa Slovenije v evropsko skupnost izbrale Ljubljano za redno letno skupščino članic t. i. Alpskega loka.
Da smo na tej skupščini Slovenci ohranili in ponovno dobili mesto podpredsednika tega aktualnega
združenja, pomembnega za gorski evropski svet in planinske organizacije evropskih držav ni samo čast in
priznanje slovenskemu planinstvu, ampak je to popolno zaupanje slovenski planinski organizaciji zaradi
organizacijske dovršenosti, širin dejavnosti, vrhunskih dosežkov v alpinizmu, športnem plezanju, v
izjemno kakovostnem gorskem reševalstvu, planinskem gospodarstvu, markacijski dejavnosti, vodništvu,
delu z mladimi in ob vseh teh pogledih bomo morali vendarle vse postoriti, da bo resnično vsak, kdor
hodi ali zahaja v gore tudi član planinskega društva i s tem organizacije, da se bo tako tudi kadrovsko
krepila planinska organizacija, da bomo iz teh populacij članstva resnično in objektivno učinkovito črpali
organizacijske, strokovne, vodstvene kadre za kakovosten razvoj, trdno organizacijo in za zanesljiv
obstoj, kot prostorsko vplivnost planinstva. Samo močna, strokovna in množična, čeprav le društvena
prostovoljna planinska organizacija, bo lahko veliko naredila za ohranitev in varovanje gora, še posebej v
času, ko gore potrebujejo največjo zaščito in varovanje pred namerami industrij vseh mogočih

pragmatizmov, namer, ki še posebej v planinskem gorskem svetu, v tej še neokrnjeni naravi iščejo
brezobzirno nove lokacije v ťindustrijskeŤ namene za nove dobičke.
Leto 2005 bo še posebej praznično, saj bo praznoval 110. jubilej najbolj zvesti sopotnik slovenskega
planinstva ťPlaninski vestnikŤ. Naše ťstoletnoŤ stanovsko glasilo je ena največjih vrednot, v katerih
zapisih se je ohranila vsa planinska ustvarjalnost in aktivnost. In to bi kazalo tudi še nadaljevati, da bo
ťvestnikŤ resnično ťnašeŤ glasilo, glasilo članstva Planinske zveze Slovenije. Enako častitljiv jubilej je
dediščina triglavskega župnika Jakoba Aljaža, ki je prav tako pred 110. leti kupil zemljišče vrh Triglava in
zgradil na njem stolp - Aljažev ťturnŤ večnosti. Bomo ob tem ťpraznikuŤ to dediščino, katero je Jakob
Aljaž še v istem letu (1895) poklonil, podaril ťSlovenskemu planinskemu društvuŤ - to je takratnemu ť
slovenskemu planinskemu združenjuŤ, ki je kot SPD že združevalo prve podružnice, častne člane, imelo v
okviru le tega tudi ťupravljalniŤ organ t.i. ťosrednji odborŤ, dobili končno po 110. letih vendarle v
upravljanje in last v Planinsko zvezo Slovenije in tako zagotovili, da ta slovenski dragulj na vrhu Triglava,
simbolu slovenstva, dobi pravičnega in očetovskega lastnika in skrbnika, to so vsi planinci, planinska
društva združena v Planinsko zvezo Slovenije.
Srčno si to želimo in tudi po tihem pričakujemo, da se bo tako tudi zgodilo - to je vpis in prepis zemlje
in premičnine vrha Triglava na Planinsko zvezo Slovenije, kajti ŤgarancijaŤ in dokaz bo potrditev pravne in
demokratične slovenske državnosti, na katero smo stavili vse, obljubljali in garantirali na 1. maja v letu
2004, ko je Slovenija pravnomočno vstopila v Evropsko skupnost. Tudi v tem zagonu in v to čast so
zaplapolale zastave Slovenije, Planinske zveze Slovenije in Evrope na ťmarkantnihŤ vrhovih slovenskih
gora. In prav s temi pritrdili in zagotovili, da se je ťzgodilaŤ zanesljivo demokratično pravna pravičnost in
red, upamo in pričakujemo.
Dragi planinci, prijatelji, sodelavci! V letu 2005 vam želim, kar največ lepega in srečno doživetega v
gorah. Veseli bi bili, da razvijate napredne planinske misli, da boste, kar najbolj predani društvenemu
planinskemu prostovoljstvu in boste po najboljših močeh širili planinska sporočila, privabljali nove in vaše
stare znance, sosede, prijatelje za včlanitev v vrste članov PZS  društev in klubov širom Slovenije, kjer se
dobi nova znanja, informiranja o lepem gorskem svetu in novih srečah in obzorjih.

Predsednik Planinske zveze Slovenije
mag. Franci EKAR

Čas, kot zvezda se utrne,
stare vse poti zagrne .

Nove, z upi tlakovane,
vir so sreče nasmejane .

Vesele decemberske dni,
spokojen božič
ter zdravo,
srečno in uspešno

NOVO LETO 2005

Uredniški odbor

PODELJENA
NAJVIŠJA PRIZNANJA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE ZA LETO
2004

Ob Svetovnem dnevu gora, 11. decembru, so bila v Hotelu Kokra na Brdu pri Kranju podeljena najvišja
priznanja Planinske zveze Slovenije za leto 2004.
Priznanja so bila izročena posameznikom, ki so, vsak na svoj način, dali pečat podobi planinstva in
planinske organizacije, saj bi bila planinska dejavnost v vsej svoji zgodovini veliko siromašnejša brez
njihove pomoči, saj gre pri njihovem delu preprosto za skupno zavzetost za uresničevanje planinskih
načrtov.
ZLATI ČASTNI ZNAK PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE sta prejela:
Roberto de Martin,
za prispevek pri krepitvi mednarodnega sodelovanja in vključevanju Slovenije v Združenje dežel alpskega
loka (Club Arc Alpine)
in Danica Blažina,
za požrtvovalno delo na področju alpinizma in pri vzgoji mladih planincev.

SPOMINSKE PLAKETE PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE,
ki se podeljuje le enkrat posameznikom za njihovo uspešno delovanje in izjemne dosežke ob njihovih
življenjskih jubilejih (60, 65, 70, 75
let) so v
letošnjem letu prejeli:
MEŽAN Janez, PD Pošte in Telekoma Ljubljana ob 60
letnici; MOHAR Ana, PD Litija ob 60 letnici;
OKRŠLAR Marica, PD Gorje ob 60 letnici; STEINER
Franci, PD Mozirje ob 60 letnici; HUMAR Metod, PD
Kamnik ob 65 letnici; MERHAR Janez, PD Kočevje ob
65 letnici; BABIČ Franc, PD Radeče ob 70 letnici;
BELEJ Valentin, PD Prevalje ob 70 letnici; GOLOB
Franc, PD Kamnik ob 70 letnici; KEŠE Peter, PD Kranj
ob 70 letnici; OGRIČ Janko, PD Litostroj ob 70 letnici;
PFEIFER Vinko, PD Trbovlje ob 70 letnici; RESNIK
Janez, PD Železničar Ljubljana ob 70 letnici; ZELNIK Alojz, PD Kranj ob 70 letnici; ZIDAR Milena, PD
Trbovlje ob 70 letnici; ŽAKELJ Jožica, PD Javornik - Koroška Bela ob 70 letnici; ŽUNEC Jožef, PD Ravne na
Koroškem ob 70 letnici; JUSTIN Dragovan, OPD Koper ob 75 letnici; KERMOLJ Meri, OPD Koper ob 75
letnici;VOJNOVIČ Savo, PD Maribor Matica ob 75 letnici; VOLK Jože, PD Šmartno ob Paki ob 75 letnici;
GOGALA Janez, PD Gorje ob 80 letnici; KEBER Štefan, PD Tolmin ob 80 letnici.

Najvišje priznanje, ki ga podeljuje Planinska zveza Slovenije SVEČANO LISTINO PLANINSKE ZVEZE
SLOVENIJE, ki jo prejmejo posamezniki za izreden prispevek k razvoju planinske dejavnosti in za
življenjsko delo pa je Upravni odbor PZS sklenil, da prejmejo:
BOMBEK Ivan, PD Gornja Radgona, za vsestransko,
aktivno planinsko delo v PD Gornja Radgona in
Pomurju; FELDIN Dušan, PD Kranj, za vsestransko,
aktivno in uspešno delo na področju prostovoljnega
vodništva; JAKI Stanislav, PD Pošte Telekoma
Ljubljana, za vsestransko aktivno delo v PD Pošte
Telekoma, MDO Ljubljane in PZS; JERAM Janez, PD
Idrija, za dolgoletno, vsestransko delo v PD Idrija,
posebej na področju vzgoje; KOGELNIK Roman, PD
Prevalje, za dolgoletno in vsestransko delo v PD
Ravne na Koroškem in na Koroškem; KRIŠELJ
Marjan, PD RTV Ljubljana, za vsestransko, uspešno planinsko delo, posebej na področju publicistike;
LENARČIČ Tine, PD Trbovlje, za vsestransko, uspešno planinsko delo v PD Trbovlje in Zasavju;
PODBREZNIK Martin, PD Rimske Toplice, za vsestransko, uspešno delo v PD Rimske Toplice, predvsem na
področju markacijske dejavnosti; STROJIN Tone, PD Viharnik, za vsestransko, uspešno planinsko delo, v
planinski organizaciji Slovenije, posebej na področju publicistike; VUČETIČ Drago, PD Hrastnik, za
vsestransko, aktivno  organizacijsko planinsko delo v PD Hrastnik.
Slovesnost je povezovala Rada Polajnar. Kulturni del slovesnosti so popestrili citrar Tomaž Plahutnik
ter pevca Lap in Majcenovič.
S svojo udeležbo so slovesnost oplemenitili predstavniki ministrstev in Turistične zveze Slovenije.
Posebej sta navzoče pozdravila g. Nace Polajnar iz MŠZŠ R Slovenije in g. Andrej Babič iz TZS.
Slavnostni govornik je bil predsednik PZS mag. Franci Ekar, ki je zastavil nekaj vprašanj glede
varovanja in zaščite gorskega sveta, sposobnosti vključevanja v nove procese finančnih pomoči iz
Strukturnih skladov, Nature 2000,... Poudaril je, da je Slovenija premajhna za drobljenje ter da se
premalo zavedamo, da je planinstvo preživelo skozi stoletje le s skupnimi deli in sodelovanjem. Mir, ključ
za trajnostni razvoj gorskih območij, kot je geslo letošnjega 11. decembra - svetovnega dneva gora, pa je
še
kako
pomemben
za
celotno
človeštvo.
In ob koncu je dejal, da so nam gore dana milost, uteha, moč in upanje, da pridemo na vrh, da se z vrha
vrnemo. To so vzponi in sestopi življenja in to tistega veselja do življenja, ki ga najbolj popolno doživimo
in sprejemamo le vrh gore, od koder se nam odpro nova planinska obzorja, nove smeri in "kaži"poti z
željo, hotenji in vprašanji: kam ponovno na novi cilj, kjer se bomo spet srečali z "veseljem do življenja". In
taka pota so prepletena s trdoto, robatostjo..., vendar pa z iskrenim doživetjem sreče in prijateljstva.
Vsem se je zahvalil za vse dobro, kar so za gore in planinstvo naredili in mogočno utrdili bogati mozaik
slovenskega planinstva. Advent naj izpolni radostna in lepa pričakovanja in želje, tako da bi bila božična
praznovanja s kar največ topline in v Novem letu, da bi doživeli kar največ sreče in veselja v gorah, pa tudi

osebnega
zadovoljstva.
V imenu nagrajencev se je zahvalil za izročena priznanja Tine Lenarčič. Metod Humar pa je ob zahvali
podal še predlog, da PZS v naslednjem letu za Bloudkovo nagrado predlaga dovškega župnika g. Urbanijo,
ki s svojimi dejanji nadaljuje delo Jakoba Aljaža.

_____________________________________________________________________________________
__

11. DECEMBER  MEDNARODNI DAN GORA
Organizacija združenih narodov je  opogumljena z rezultati Mednarodnega leta gora, ki je potekalo leta 2002  11. gruden razglasila za
mednarodni dan gora. Delovni naslov letošnjega dne je

Mir: ključ za trajnostni razvoj gorskih območij.

Od gorskih območij, ki jim pripada 25 % površja zemlje, je odvisna polovica človeštva, saj v njih živi
približno 10 % svetovnega prebivalstva, okrog 40 % pa jih živi v nižje ležečih porečjih. Prebivalstvo
gorskih pokrajin je večinoma revno, slabo izobraženo, živi v slabih higienskih razmerah ob pomanjkljivi
zdravstveni oskrbi, preživlja se s samooskrbnim poljedelstvom in gozdom. Zaradi velikih prebivalstvenih
in gospodarskih pritiskov prihaja na velikih površinah, od andov do himalaje ter od urala do jezerskega
višavja, do zaskrbljujočih sprememb gorskih pokrajin in njihovih sestavin. Uničevanje gozda, prekomerna
paša in erozija, ki jo sproža obdelovanje za poljedelstvo manj primernih površin, zemeljski plazovi,
globalno onesnaževanje ter nagle izgube habitatov in genske raznovrstnosti so degradacijski procesi, ki
ogrožajo njihovo nosilno sposobnost. Ena največjih ovir pri razvoju teh območij pa so vojni spopadi. Leta
1999 je bilo od 27 vojaških konfliktov, ki ogrožajo mir in stabilnost v svetu, kar 23 takšnih, ki so se
odvijali na gorskih območjih.

Tudi slovenska izkušnja  spomnimo se samo soške fronte v prvi svetovni vojni  govori o tem, da
gorska območja nikakor niso vedno ťkraljestvo svobode, miru in blagodejnostiŤ. Mir je v gorah od nekdaj
izjemno cenjena vrednota. Ne doživljamo pa ga samo kot stanje brez vsakršnega zvoka, ampak kot
nepogrešljivo ozračje, ki ga večinoma pol glasno ustvarja narava sama in kot duhovno izročilo, ki govori o
sožitju, premagovanju razlik in občudovanju. Glasovom živali, pišu vetra in zvokom odkrušenega
kamenja skorajda brezpogojno pripisujemo veliko vrednost  zato hodimo v gore. Veseli smo, da živimo
na območju, ki ga vsekakor lahko opišemo z besedo mir. Dobili smo ga v dar od naših prednikov, na nas
je, da ga skušamo varovati in oplemenititi.
Mir pa je vsakodnevno na preizkušnji: najbolj brutalno se to kaže v nepremišljenih gradbenih posegih v
gorah, pa v zmanjševanju števila avtohtonega prebivalstva in neustreznemu dialogu države pri ohranjanju
obstoječih in snovanju novih zavarovanih območij. Mir, kot dejavnik trajnostnega razvoja v sloveniji zato

lahko razumemo kot premišljeno gospodarjenje z občutljivim prostorom. Bodimo še naprej značilni in
prepoznavni po odnosu do gora, tako doma kot v svetu. Zato aktivno oblikujmo in živimo planinske
vrednote.
Borut PERŠOLJA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEDNARODNI DAN GORA 2004
letos je posvečen razmisleku o vojnah in miru v gorah

Generalna skupščina Organizacije združenih narodov je leta 2002 razglasila 11. december za Mednarodni
dan gora. Lansko leto, ko smo ta dan prvič obeležili, je bil posvečen goram kot viru pitne vode za
človeštvo. Letošnji Mednarodni dan gora pa je posvečen prizadevanjem za mir na gorskih območjih
našega planeta.
Gorska območja pokrivajo približno eno petino našega planeta, v gorah pa prebiva okrog 10% vsega
svetovnega prebivalstva. Prebivalci gorskih območij so med najbolj revnimi in najbolj odrinjenimi na
svetu  velika večina od 800 milionov ljudi, ki dandanes na našem planetu stradajo, prebiva ravno v
gorah. Ob vseh ostalih težavah, s katerimi se morajo vsak dan spopadati, pa jih ogrožajo še oboroženi
spopadi in tragične posledice vojn;od minskih polj do uničenih vasi in številnih beguncev. Konec
dvajsetega stoletja je na svetu divjalo 27 resnih in dolgotrajnejših vojnih spopadov, od tega kar 23 v
gorah! K temu je treba prišteti še občasne oborožene spopade in izbruhe nasilja, ki so posledica lokalnih
težav, narodnostne in verske nestrpnosti, prekupčevanja z mamili, sporov za naravne dobrine in
političnih nemirov. V gorah je doma veliko narodnostnih manjšin, ki le s težavo branijo svojo drugačnost.
Po drugi strani pa pogosto prav ta drugačnost pomeni slabše možnosti izobraževanja, kar vodi v začaran
krog revščine in pomanjkanja. Večina današnjih kriznih žarišč je v gorah  pomislimo na Afganistan,
Čečenijo, Sudan ... Po podatkih OZN je bilo v letih 1949 1995 v gorah 105 vojn, ki so povzročile nad 11
milijonov smrtnih žrtev! Kako to, da je ravno v hribih toliko oboroženih spopadov?
Razlogov je seveda več. Med najbolj perečimi razlogi za spopade je že danes vprašanje pravic do pitne
vode. Kar polovica človeštva je neposredno odvisna od pitne vode z gora, povirja pa so pogosto ravno na
obmejnih območjih. Mnogi spopadi na območju Azije in Afrike so neposredna posledica sporov zaradi
gospodarjenja z vodo  bodisi za pitje, namakanje ali energetsko izrabo. Gore so območja, kjer so številne
pomembne surovinež, od mineralnih do energetskih. To naravno bogastvo pa najpogosteje izkoriščajo
veliki podjetniki od drugod, ki se bore malo ozirajo na potrebe lokalnega prebivalstva. Gradnja velikih

jezov, rudniki, izsekavanje gozdov, odrekanje tradicionalnih pravic do naravnih bogastev  vse to so
povodi za izbruh nasilja.
Tako rekoč celotna svetovna proizvodnja heroina in kokaina je skoncentrirana na gorska področja
Zlatega trikotnika (med Tajsko, Burmo in Laosom), Zlatega polmeseca (na obmejnem območju med
Pakistanom in Afganistanom) in Belega trikotnika v Andih (med Bolivijo, Perujem in Kolumbijo). Prebivalci
teh območij so v pravem primežu med zločinskimi združbami na eni in vladnimi ali mednarodnimi
pravosodnimi službami na drugi strani. Boj pa je neizprosen in krvoločen, saj se v trgovini z mamili
obračajo ogromne vsote denarja.
V vojnah je strateški pomen visoko ležečih vojaških oporošč seveda velik. Zato ni čudno, da pogosto v
spopadih med državami najbolj krvave bitke potekajo ravno v gorah  s katastrofalnimi posledicami za
domačine in tudi naravno okolje. Vojna, ki že leta divja v obmejnem območju med Kongom, Ugando in
Ruando je na primer uničila enega najlepših gorskih naravnih parkov na svetu, zahtevala stotisoče
smrtnih žrtev in povzročila nepopisno trpljenje več milijonov beguncev. Siačenski ledenik (najvišje bojišče
na svetu) pa je po dolgotrajnih spopadih med indijsko in pakistansko armado, v katerih je padlo nad 15
000 vojakov, prava ekološka bomba ...
Prebivalci gora so v svojih državah pogosto odrinjeni od soodločanja in potisnjeni na družbeni in
socialni rob. Posledica so izbruhi prevratniškega nasilja, ko obupani brezpravni ljudje skušajo na silo
uveljaviti svoje interese. Tak primer so recimo oborožene akcije maoističnih upornikov v Nepalu, ki ne
ogrožajo le tujcev, ampak so nasilni tudi do domačinov.
Letošnji Mednarodni dan gora, ki ga podpira Organizacija združenih narodov za prehrano FAO, pa tudi
mednarodna gorniška zveza UIAA, naj bi vzpodbudil konkretne načrte, kako zaustaviti sovražnosti v
gorah in pomagati domačinom do mirnega, človeka vrednega življenja. Brez miru ni napredka in boljšega
življenja  stotisočem prebivalcev gora je torej treba najprej zagotoviti mir in končati nasilje, ki ponekod
traja že desetletja. Ena izmed možnih poti do tega cilja je tudi ustanavljanje nove vrste zavarovanih
območij v gorah  mednarodnih mirovnih parkov. Njihov namen je končati sovražnosti, zavarovati
naravno in kulturno dediščino ter pomagati domačinom, da nesporazume rešijo po mirni poti.
Ustanavljanje takih območij močno podpira IUCN  Mednarodna zveza za varovanje narave, pa tudi
UNESCO. Mednarodni mirovni park naj bi ustanovili na območju Siačena v Karakoramu, v gorah Balkana
med Albanijo, Črno Goro in Kosovim, načrtujejo pa tudi več podobnih območij v afriških gorah.
Marjeta KERŠIČ  SVETEL

(Objavljeno v Planinskem vestniku, št. 12)

ZA ČISTO GORSKO OKOLJE 
NADALJEVANJE EKLEKTRIFIKACIJE
PLANINSKIH KOČ - POREZEN

Ponovno srečanje, na pobudo predsednika PZS mag. Francija Ekarja, s predstavniki Elektra Gorenjske je
bilo na temo ťelektrokabliranjeŤ planinskih koč, saj bi le-tako lahko 100% odpravili onesnaževanje in
uporabo naftinih derivatov in ostalih kemičnih elementov (akumolatorji, kolektorji ). Dela so sklenjena
na Dobrči, dogovori pa potekajo tudi za Kriško goro. Tokratno srečanje je bilo namenjeno kabelski
elektrifikaciji vrha Porezna, kjer je izjemno množično obiskana tamkajšna planinska koča. Dolžina voda bi
bila blizu 2 km z izhodiščem nad Davčo - smučišča, tako, da večjih izvajalnih težav ne bi bilo. ťElektroŤ
Gorenjske je že do sedaj dokazalo izjemno razumevanje, kakor tudi ostala podjetja ťElektroŤ v Sloveniji,
saj se je v skromnih 5. letih okolju prijazno in ťnevidnoť položilo preko 30 km kabla: Vrata, Blegoš, Krnska
jezera, Klemenča planina v Logarski dolini, Ratitovec
To je zanesljivo izjemnega pomena za varstvo talnic pa tudi obvladovanje ostalih področij, kjer je
potreben energetski vir. PZS daje izjemno priznanje za razumevanje in za pomoč podjetjem, donatorjem,
ki se vključujejo v tovrstno izvajanje dela v javnem interesu t.j. za odpravo onesnaževanja planinskega
sveta. Planincem PD Cerkno, ki so izjemno učinkoviti, prizadevni in naravovarstveno osveščeni in delovno
učinkoviti, pa tudi sposobni in zanesljivi želimo, da se jim želje uresničijo..
Razgovori so bili poleg tehničnih in vrednostnih razreševanj, naravnani na razumevanje in pomoč,
enako, kot so jo s strani ťElektraŤ do sedaj dokazovali slovenskemu planinskemu svetu.
_____________________________________________________________________________________
__

UNIČEVANJE ALI RAZVOJ ZELENICE ?

Zelenica z bližnjo okolico je sodila med najlepše dele tržiške občine in Karavank v celoti. To je v
ponarodeli pesmi lepo opisal pokojni Marjan Perko, starosta tržiškega gorništva, legendarni oskrbnik
planinskih postojank in pesnik:

ZELENICA (Marjan Perko)

Zelenica naša je edinstvena,
So stene polne kozorogov,
Je cvetja poln ta krasni gorski svet,
Zato ta kraj me vleče spet nazaj.
V dolinco se je pomaknil kozorog,
Zapadel sneg begunjski plaz in breg,
Zelenica naša, alpske smuke raj,
Zato ta kraj me vleče spet nazaj.

Dolga desetletja se je na širšem območju Zelenice
v zadovoljstvo mnogih razvijalo sožitje med
alpskim, turnim in alpinističnim smučanjem,
planinstvom, alpinizmom, planšarstvom in drugimi dejavnostmi. Ob omejenih posegih v naravo zaradi
potreb smučišča in planinskega doma, je lepa gorska narava ostajala sorazmerno neokrnjena. V zadnjem
času pa smo na Zelenici žal priča grobim posegom v naravno okolje, ki so škodljivi tako iz
naravovarstvenega, kot iz drugih vidikov. Obsojajo jih Tržičani, ki jim ni vseeno, kaj se dogaja z najlepšimi
predeli naše občine, obsoja jih tudi širša javnost, zlasti planinski krogi in naravovarstvene organizacije, ki
so zgrožene nad dogajanjem na Zelenici.Strinjam se s trditvami župana in še marsikoga, da je Tržič
najlepša ali vsaj ena najlepših občin v Sloveniji. Menim, da je tako predvsem zaradi naravnih lepot. Ob
posegih v naravno okolje, ki se pospešeno dogajajo v zadnjih letih, pa trditve o ťnajlepši občiniŤ postajajo
vse manj resnične, spomin na preteklost. Množična gradnja vikendov po planinah, gradnja cest v
najlepših, tudi gorskih gozdovih in druga ťgradbena delaŤ degradirajo, marsikje pa celo uničujejo naravno

okolje, našo naravno dediščino, katero so sedanje generacije prejele od prejšnjih v dobrem stanju,
naslednjim generacijam pa jo bomo očitno zapustili v precej slabšem stanju. Najbolj očiten primer
uničevanja naravnega okolja v zadnjem času se na žalost dogaja prav v osrčju enega najlepših predelov
občine, na Zelenici.Groba dela na Zelenici ne potekajo s popolnim soglasjem Občine Tržič, tam vsaj tako
trdijo. To seveda vseh pristojnih ne odvezuje soodgovornosti. Še manj ta dela potekajo z vednostjo in
soglasjem širše javnosti. Menim, da bi pri obsežnejših posegih v naravo kjerkoli v občini, ne samo na
Zelenici, morala imeti pomembno vlogo t udi javnost. Navada je, da se pred večjimi posegi načrti dajo v
javnost, zberejo stališča in pripombe. Vsega tega ni bilo, o zadnjem razdejanju, gradnji široke ceste do
Zelenice in celo naprej do Triangla, ki je kot velika rana zarezana v prvobitni gorski gozd in melišče, je
javnost
izvedela
od
naključnih
zgroženih
obiskovalcev
Zelenice
in
iz
medijev.
Bomo res dopustili, da zaradi kratkovidnih ekonomskih in drugih interesov peščice ljudi uničijo enega

najlepših predelov tržiške občine?
Tržič seveda potrebuje ťsvojeŤ smučišče, tako kot ga imamo že desetletja, vprašanje pa, če za tako
ceno in na taki lokaciji. Na Zelenici je bilo doslej že osem smrtnih žrtev zaradi plazov, območje je izrazito
pla
zovito, kdo bo odgovarjal za morebitne nove žrtve? Ogromno občinskega (beri našega,
davkoplačevalskega denarja  najmanj 100 milijonov), pa tudi republiškega (ravno tako
davkoplačevalskega) denarja je že šlo v dvomljivi projekt. Dolgoročno najvišja cena pa je uničevanje
narave, cena, ki bo s prihodnostjo hitro naraščala. Če narave ne bomo znali ohraniti, se nam slabo piše,
še slabše se piše naslednjim generacijam. Enako ali bolj kot stehnizirana smučišča, ki imajo veliko
negativnih vplivov na okolje, potrebujemo tudi neokrnjeno naravno okolje  zaradi čiste pitne vode,
zaradi obstoja in sožitja rastlinstva in živalstva, zaradi številnih aktivnosti, ki jih lahko počnemo v prostem
času, zaradi ohranjanja zdravja in miru.Med Tržičani je veliko smučarjev, planincev in drugih, ki
pomemben del svojega časa in energije namenjajo različnim aktivnostim v naravi. Prepričan sem, da je na
območju Zelenice in drugje v občini možno sožitje različnih interesov in vzpostavitev ravnotežja med
naravo in človekom. Z grobimi, nepremišljenimi in neusklajenimi posegi v naravno okolje, kakršnim smo
priča v zadnjih letih, tega žal ne bomo dosegli.

Čista pitna voda in neokrnjeno naravno okolje sta med temeljnimi eksistenčnimi in tudi komercialnimi
vrednotami prihodnosti. Ne zapravimo ju zaradi kratkovidnih osebnih in komercialnih interesov. Vsi
poznamo modrost, ki je vse bolj aktualna, pa žal vse manj upoštevana: ťTa svet z vsemi lepotami vred
smo dobili na posodo od naših vnukov, zato je naša temeljna dolžnost, da jim ga ohranimo in zaščitimo Ť
Temeljni mir moramo seveda najti v sebi. Toda nadvse lepo ga je iskati tudi v neokrnjeni naravi. Vse manj
je takih krajev, ne pustimo jih uničiti.
Iztok TOMAZIN

---------- o ----------

Mountain Wilderness Slovenija
Gospa mag. Irena Mrak
Aškerčeva 2 , 1000 Ljubljana

Spoštovani,
Nekoliko s časovnim zaostankom skoraj 10 dni pa vašem pisanju, sem prejel vaše sporočilo o t.i. ťgrobihŤ
posegih na območju Zelenice. V zvezi s tem so me že nekaj dni pred pisanjem vašega sporočila seznanili
in opomnili o tem neljubem posegu v gorski svet o čemer sem tako,j še isto uro seznanil gospoda
ministra za okolje in prostor in enako tudi za to pristojno okoljevarstveno inšpektorico na enoti v Kranju.
Tudi sem dobil pojasnilo, da se vse to izvaja v okviru, za to pridobljene predpisane dokumentacije . Tudi o
tem sem po e- mail pošti seznanil PZS komisijo. za VGN, kot g. Ogrina, ki me je s tem seznanil po e-mail
sporočilu.Osebno se s takimi posegi v občutljivi planinski svet, kot še posebej, da se uporablja za
izvajanje gradbeno mehanizacijo, ki je ťgrobaŤ tehnologija in za planinski sveti neprijazna, celo škodljivo
in nepopravljivo ne strinjamŤ, kot tudi nasprotujem, tako poenostavljenim postopkom za pridobitev
ťdovoljenjŤ za take posege v občutljivo alpsko okolje. Lokacijske informatike, gradbena dovoljenja brez
predhodnih okoljevarstvenih, geoloških raziskav, proučitve in možne povzročitve erozijskih rizičnosti so
nedopustna in obsojanja vredna. In brez upoštevanja takih ugotovitev, analitik in mnenj, stroke, kot tudi
enako brez analiz o ekonomskih upravičenosti in smiselnost je to za današnji čas neugledno in
nerazumno. Pri vsem tem pa bomo morali prej ali slej upoštevati tudi zahteve po učinkovitih izvajanjih in
upoštevanjih določil evropske zakonodaje o ťNaturi 2000Ť, deklaracijah o varovanju Alp. Vsebine in
določila ťAlpske konvencijeŤ s strani države podpisanih protokolov. Postavljeni so že termini za ťnovoŤ
prostorsko urbanistično planiranje, nove urbanistične strategije, prostorsko - urbaninstični red, katerega
morajo sprejeti lokalne skupnosti, občine, regije..in tega s strani lastnikov, najemnikov upravljavcev
prostora in zemljišč tudi upoštevati in držati.Pri vseh teh postopkih, razgrnitvah, pripravah o novih
prostorskih dokumentih pa žal moram ugotoviti velike pasivnosti, nesodelovanja naravovarstvenih

civilnih, društvenih institucij, ki so ob postopkih javnih razprav, razgrnitvah prostorskih urbanističnih
namer o spremembah prostorskega plana zelo ťboječeŤ prisotne, oziroma pasivno prisotne,
neučinkovite in največkrat prepozne in zato neupoštevane.
Glede poslanstva PZS moramo primarno upoštevati, da smo ťregistriraniŤ in tudi iz tega ťšportnega
resorjaŤ ťsofinanciraniŤ s strani MZŠŠ. Kot tradicijsko pa smo zanesljivo razpoznavni tudi kot varuhi in
čuvarji gorskega sveta. Kot uporabniki gorskega sveta pa tudi dokajšnjega dela planinskega prostora tudi
kot ťupravljalciŤ pa moramo biti kritični tudi do samih sebe, kajti z množičnimi obiski v gorski svet,
množico planinskih objektov še brez čistilnih sistemov, ki so v dobro varovanja talnic, pitne vode, katera
postaja vse bolj strateška , draga, surovina tega planeta, moramo biti zanesljivo, kar najbolj dosledno
naravovarstveno osveščeni, najprej do sebe, kajti če bo tako, si bomo pridobili tudi vplivnostno
avtoriteto, spoštovanja in tako tudi upoštevanja naših pobud, pripomb, ki jih bodo planinci dajali,
omenjali pa tudi zahtevali, kot civilno društveno organizacijo.
Osebno se vam zahvaljujem za vse dobro, kar naredite za prizadevanja, za neokrnjen gorski svet, za
vaš trud, ki ga z vašo strokovnostjo namenjate gori, gorstvom. In uspešno učinkoviti pa bomo le z dobrimi
deli, s prijaznostjo, z združevanjem dobrih ljudi, naravnanih in opredeljenih entuziastično, ťneprofitnoŤ,
društvenih prostovoljcev, kateri bodo le tako uspešno, kot gostje dobrodošli v življenjsko aktivnih pa tudi
demografsko upadajočih gorskih okoljih, tamkajšnjih lokalnih skupnostih, ki vsak dan hote ali ne
podoživljajo
in
žive
s
trdim
gorskim
okoljem.
S prijaznostjo in lepimi pozdravi
Franci Ekar

---------- o ----------

Gradnja ceste na Zelenico  stališče KVGN UO PZS
Ker je začeta gradnja ceste na Zelenico povzročila med slovensko javnostjo, posebej
okolje-varstveno in planinci, veliko ogorčenje ter tudi pozive, da naj se vendar tudi
Planinska zveza Slovenije opredeli do tega grobega posega v gorsko naravo, je
Komisija za varstvo gorske narave UO PZS na 12. seji, dne 9. 11. 2004 obravnavala tudi
to problematiko in zavzela stališče.
Kakršnikoli posegi v prostor v gorskem svetu morajo biti pred izvedbo temeljito pretehtani, tako z
naravovarstvenega (okoljskega) vidika, kot tudi z vidika ekonomike in same smiselnosti. Narava v

gorskem svetu je preveč občutljiva, procesi renaturacije po morebitnih posegih pa v mnogih primerih
sploh niso možni, če pa že, pa so le ti izjemno dolgotrajni.
Gradnja ceste na Zelenico je s stališča varovanja narave nedopusten poseg v naravo in posledično v
prostor prinaša mnoge nove okoljske obremenitve. V spodnjem delu trasa novo zgrajene ceste delno
poteka po obstoječem smučišču, delno pa se zajeda v melišča in v svet porasel z ruševjem. Prav melišča
in ruševje pa sta tudi v okviru najpomembnejšega evropskega naravovarstvenega omrežja - Nature 2000
izjemno pomembna habitata, na katerih tovrstni posegi niso dovoljeni. V zgornjem delu trasa poteka po
pašnikih in gorskem gozdu nad nadmorsko višino 1.400 m, ki je v okviru ťHabitatneŤ direktive prav tako
namenjena
visoki
stopnji
varstva.
Poseg izgradnja ceste bo posledično prinesel enormne erozijske probleme, Zelenico pa bo odprl
voznikom terenskih avtomobilov in motornih koles, katerih negativni okoljski vplivi (poškodbe in uničenje
tal, vegetacije ter onesnaženje z izpušnimi plini in hrupom) so za naravo v gorskem svetu izjemno
škodljivi.
Nikakor ni zanemarljiva tudi estetska škoda, saj se poseg upravlja v enem od najbolj planinsko obiskanem
okolju in najlepšem predelu Karavank, v katerega vodi najustreznejša planinska pot ravno skozi območje
tega posega.
Tudi ekonomska upravičenost oziroma zdrava pamet pri omenjenem posegu sta vprašljivi. PZS kot
organizacija civilne družbe ni neposredna stranka v postopku zakonskega preverjanja in analiziranja
pravilnosti in upravičenosti gradnje, dolžni pa smo opozoriti, da so bili pri izgradnji ceste na Zelenico
kršeni mnogi predpisi s področja naravovarstva, varstva okolja ter gradenj. Utemeljitev, da gre za
gozdarsko vlako, za katere gradnjo zadostuje gozdnogojitveni načrt in splošna občinska lokacijska
informacija, je sporna in nepravilna, kar so že ugotovile tudi pristojne inšpekcijske službe.
PZS nasprotuje posegu izgradnje ceste na Zelenico ter obsoja posege ter aktivnosti investitorja, kakor
tudi pristojnih gozdarskih in občinskih služb, ki so na nek način s spornimi dovoljenji prižgale zeleno luč za
gradnjo ceste.
To je torej stališče KVGN UO PZS, prosimo pa, da ga obravnava tudi Predsedstvo UO PZS in se do njega
opredeli. Če deli mnenje komisije, predlagamo, da se objavi na spletnih straneh PZS.

Rozi SKOBE,
načelnica KVGN UO PZS
_____________________________________________________________________________________
__

RTV PROGRAM, ODDAJE O GORSKEM SVETU

RTV Slovenija
Generalni direktor
gospod Aleksander Štakul
Kolodvorska 2
1550 Ljubljana

Zadeva: RTV program, oddaje o gorskem svetu.

Spoštovani gospod Štakul,
na vaš cenjeni naslov in na vas osebno se obračam s prošnjo, da bi vendarle v program nacionalne RTV
uvrstili oddaje o slovenskem gorskem svetu.

Slovenija ima skoraj 2/3 alpsko goratih površin, na katerih je speljanih preko 7000 km planinskih poti in
steza, v gorskem svetu je več kot 160 planinskih koč, obisk v visokogorju presega 1 milion obiskovalcev in
v nizkogorju ter sredogorju vsaj še dvakrat toliko. Vsak drugi Slovenec, prebivalec Slovenije se kar
nekajkrat poda v planinski svet. Kot vam je zanesljivo znano je slovenska planinska organizacija v članstvu
združenja držav evropskega alpskega loka t.i. ťClub Arc AlpinŤ to je v ťdruščiniŤ največjih planinskih
evropskih avtoritet alpskih držav. Izpolnjujemo tudi vse dogovorjene standarde, smo ťambasadorjiŤ za
varovanje in ohranjanje alpskega gorskega sveta. Pri vsem tem, kot tudi ostalim poslanstvom, ki jih
opravlja slovenska planinska organizacija in društva z dobrimi ťbrezplačnimiť deli v javnem interesu in za
javno dobro in so ti ljudje, planinska društva in ostali, ki živijo za gorski svet, kjer so tudi viri življenja za
živeti in preživeti prav tako množični kot zakonsko predpisani naročniki vaše RTV. Prav iz teh množičnih
naročniških okolij gledanosti vaših oddaj in programov prihajajo ťskromneŤ pobožne želje, da si slovenski
gorski svet, kot slovenski planinec, obiskovalec zanesljivo zasluži mesto v vašem TV sporedu. Zato, vam
samo ponovno predlagamo, da v vaš program ob določenem terminu, ki naj bi bil tradicionalen
konstanten, vključite tematike o slovenskem gorskem svetu s tematikami o varstvu gorskega sveta -

dobrih, kot slabih rečeh, zgodovini, preventivi in varnosti, o flori in favni, o namerah pristopov do novih
varovanih površinah v gorskem svetu ;
Skratka, želimo samo enak in podoben program, kot ga imajo evropske TV v točno določenih in že v
naprej tradicionalno znanih terminih.
Pri tem ne želimo, da bi ta oddaja postala n.pr. EPP za organizatorje vseh mogočih dogodkov ali želja
posameznikov ipd. o gorskem svetu, ali še manj, da bi izpostavljali ambicije posameznikov za lastne
namene in cilje. Pa tudi ne oddajo o Planinski zvezi Slovenije. Želimo le oddajo in poročila, komentarje,
forume, preventivne napotke, vse tisto, kar je vzgojno nujno in potrebno za ohranjanje planinske krajine
in gorskega sveta.
Spoštovani predsednik. Zanesljivo sem prepričan, da tako, kot vaši kolegi v alpskih državah evropske
skupnosti, tudi v tej obliki skrbijo za javno dobro, kot tudi, da v tej obliki izpolnijo želje naročniške
populacije RTV S, sem trdno prepričan, da boste vi osebno to sprevideli in z vašimi organi slovenske
nacionalne televizije tudi poskrbeli, da slovenska država, kot članica EU dobi stalno mesto tudi v vašem
informativnem programu , kot tudi da se zamujeno nadoknadi. Naše želje so skromne in želimo le mesto
in pozornost planinskemu svetu, ki mu zanesljivo v vaši RTV hiši tudi pripada.
Z iskrenimi in prisrčnimi planinskimi pozdravi,
Predsednik PZS
mag. Franci Ekar
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ODGOVOR:
Obveščamo Vas, da je Svet RTV Slovenija na 24. redni seji, dne 9.12.2004 v okviru razprave o predlogu
Programsko poslovnega načrta RTV Slovenija za leto 2005 obravnaval pripombe Planinske zveze
Slovenije, Triglavskega narodnega parka in Slovenskega gorniškega kluba Skala na račun zastopanosti
tem s področja planinstva in gorništva v TV programih RTV Slovenija.
V razpravi so člani sveta poudarili, da je odnos do gora sestavni del slovenske narodne identitete in da sta
zato planinstvo in gorništvo vsebini, ki si zaslužita več pozornosti in kvalitetne obravnave. Dogovorjeno je
bilo, naj se direktorica TV programov RTV Slovenija skupaj z vsemi zainteresiranimi institucijami dogovori,
kako naj bi TV Slovenija tem vsebinam v bodoče namenjala kvalitetnejše pokrivanje in ustreznejši
programski prostor.
Svet pričakuje, da bo ta sestanek sklican v kratkem in da bodo zainteresirane strani našle ustrezno rešitev,
v zadovoljstvo tako gornikov in planincev kot gledalcev TV programov RTV Slovenija.

S spoštovanjem,
mag. Janez Kocijančič,
predsednik Sveta RTV Slovenija
_____________________________________________________________________________________
__

UVEDBA ZAVAROVANJA
ZA STROŠKE REŠEVANJA V GORAH

PREJEMNIKI:
-

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

-

Ministrstvo za zdravje RS

-

Uprava RS za zaščito in reševanje

-

Ministrstvo za notranje zadeve

-

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

-

Ministrstvo za šolstvo in šport

ZADEVA:
Uvedba zavarovanja za stroške reševanja v gorah

Spoštovani!
Veliko dejavnosti v gorskem svetu je lahko vzrok nezgode, nesreče, poškodbe in tudi smrti. Planinska
zveza Slovenije je že leta 1981 vključila med pravice članstva tudi zavarovanje za primer poškodb ali smrti
pri planinskih aktivnostih. S povečevanjem obiskov tujih gora smo med pravice članstva vključili tudi
zavarovanje za kritje stroškov reševanja v gorah Evrope (razen v Sloveniji) in Turčije.
Visoki računi, ki so jih prejeli naši člani za reševalne usluge v tujih gorah v letošnjem letu (za niti ne
preveč obsežno reševalno delo presegajo 10.000 EVROV) kažejo, da je vključevanje te pravice med
ugodnosti članstva še kako utemeljeno. V prihodnje si bomo prizadevali zavarovalne premije za te
storitve (to vrsto pravice) še povečati, kar pa zaradi obremenitve članarine ne bo ravno lahko.
Vzporedno pa bo nujno ugotoviti kolikšne so obremenitve gorskih lokalnih skupnosti, ki se jih v
primerih nesreč (domačih in tujih planincev) bremeni za stroške reševanja, transporta poškodovancev,
obdukcij.., saj bi ta strošek moral biti pokrit s strani države. Ob tem moramo poudariti, da so prav te
občine najrevnejše.
V gorah Slovenije Gorska reševalna služba Slovenija (GRS S) opravi letno okoli 300 reševalnih akcij, od
tega je ¾ ponesrečencev domačih in ¼ tujcev iz kar 16 držav. Seštevek ur za to delo je letno od 6.500 do
9.500 ur. Izstopajo nesreče posameznikov ali članov neorganiziranih skupin. Več kot polovica reševanih
oseb ni članov planinske organizacije.
GRS pridobiva sredstva za svoje delo iz proračuna RS, Fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij
(FIHO), donatorskih in drugih virov.
V državah Evrope so že pred leti prišli do odločitve, da so ljudje, ki se ponesrečijo pri prostočasnih
dejavnostih, dolžni sami kriti stroške morebitne pomoči in reševanja. Seveda se je možno za kritje teh
stroškov zavarovati in tako premostiti nastale izdatke. To zavarovanje je ponudila na podlagi razpisa
izbrana zavarovalnica. Po uvedbi te zahteve so v drugih alpskih državah Evrope ugotovili, da se zato
obiskovalci gora obnašajo bolj odgovorno in zavedno.
Planinske organizacije iz Evrope so domala brez izjeme zavarovanje za kritje stroškov reševanja v
gorah vključile med pravice svojega članstva, s čemer so zaradi velikega števila članstva dosegli
ugodnejše premije.
S tem je bilo doseženo:
-

da so se mnogi obiskovalci gora  do poprej nečlan - vključili v članstvo planinske organizacije oz.
planinska društva (PD);

-

da v PD organizirajo preventivne in vzgojne aktivnosti ter s tem prispevajo na zmanjšanje števila
nesreč;

-

da v PD vodijo terenske aktivnosti strokovno izšolani vodniški kadri;

-

da so v PD na voljo programi za vse starostne skupine članstva in svetovanje članstvu.

Smiselno bi bilo, da se končno v celoti uredi tudi kritje stroškov reševanja tujih državljanov v naših gorah
in da se področje zavarovanja reševanja v alpskem svetu uredi na enak način, kot je to urejeno v
evropskih državah članicah CAA.
Glede na sedanjo prakso ponesrečencem na osnovi podatkov o reševanju, račun za stroške reševanja
izstavi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. To je izvedljivo, če ima naša Republika z domicilno
državo ponesrečenega sklenjeno konvencijo, sicer ostanejo stroški reševanja neporavnani.
Letos sta bili v Sloveniji (na področju Tolmina) odprto državno prvenstvo v jadralnem padalstvu
Nizozemske in nato še Češke, vsakokrat s približno 120 prijavljenimi tekmovalci, z njimi v zraku pa so bili
še številni prijatelji in znanci. Tolikemu navalu na tem področju Slovenije gre zahvala zaradi izredne
termike. Samo letos so na tem področju iskali in reševali 31 tujcev.
Kljub zakonskim določilom, ki pa so žal nedosledna, ostajajo v veliki meri neporavnani stroški
reševanja mrtvih domačih in tujih gornikov.
Neporavnane stroške bi z uvedbo zavarovanja kritja stroškov pomoči in reševanja pri vseh
prostočasnih dejavnostih lahko uredili.
Z delom sredstev iz sklenjenega zavarovanja bi lahko krili del stroškov dejavnosti GRS S ter
preventivno in vzgojno delo, v našem primeru v planinski organizaciji. Ob tem pa bi z uvedbo zavarovanja
reševanja v gorah razbremenili sredstva socialnega zavarovanja, saj bi se stroški pokrivali iz zavarovanj
tako kot je to v EU.
Za podrobnejšo predstavitev našega predloga smo vam na razpolago. V doglednem času pričakujemo
tudi vaš cenjeni odgovor.

Vas pozdravlja,
Planinska zveza Slovenije
mag. Franci Ekar, predsednik

IZ DEJAVNOSTI PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE

IZ DELA PREDSEDSTVA UO PZS V NOVEMBRU 2004

Predsedstvo UO PZS se je na svoji 38. seji, ki je bila 16.11.2004 seznanilo, predlagalo in obravnavalo:
1. zapisnik 37. seje P PZS in realizacijo sklepov
2. priprave na sejo UO PZS 3.12.2004 (pregled predloga finančnega načrta PZS za leto 2005)
3. Planinski vestnik - obeleževanje 110 letnice
4. informacija o Slovenskem planinskem muzeju
5. potrditev predlogov za priznanja PZS
6. potrditev stroškov tiska informativne zgibanke PZS in Koledarčka PZS 2005
7. informacija o stroškovniku glede pasic (logotipov) naših opremljevalcev v:
- koledarčku PZS 2005
- informativni zgibanki PZS in na
- spletnih straneh PZS.
8. Razno
ϒ poročilo o delu Strokovnega sveta za športno rekreacijo v MŠZŠ R Slovenije;

ϒ možnost sodelovanja s Celjskim sejmom;
ϒ poročila s sestankov (KA UO PZS, markacisti, MO MK UO PZS);
ϒ udeležba na občnih zborih društev.
Podan je bil tudi predlog, da se na eni prihodnjih sej še v letu 2004 obravnava vprašanje poslovnih
prostorov PZS in zavzame stališče glede nadaljevanja postopka prodaje (zamenjave sedeža PZS).

Na svoji 39. seji, ki je bila 30.11.2004 pa se je Predsedstvo UO PZS seznanilo, predlagalo in
obravnavalo:
1. pregled zapisnika in poročil o opravljenih nalogah 38. seje P UO PZS z dne, 16.11..2004 in zapisnika
nadaljevanja zasedanja Skupščine PZS na Brdu dne, 23.10.2004, ki je bila prekinjena 15.05.2004 v
Novem mestu zaradi nesklepčnosti
2. poročilo Boruta Peršolje o delu v Strokovnem svetu za športno rekreacijo Ministrstva za šolstvo,
znanost in šport
3. poročilo skupine P PZS glede ureditve odnosa PZS / GRS Slovenije
4. Potrditev predloga o imenovanju načelnika in članov KA UO PZS
5. Potrditev predloga KA UO PZS za nadomestilo stroškov uporabe opreme
6. Poročilo in predlogi Odbora za priznanja UO PZS
7. Informacije o zborih: Mladinskih odsekov, Markacistov, Komisije za alpinizem in Vodniške komisije
Jana RACMAN

KOMISIJE UO PZS POROČAJO

KOMISIJA ZA VARSTVO GORSKE NARAVE

NARAVOVARSTVENA IZOBRAŽEVANJA V OKVIRU
KOMISIJE ZA VARSTVO GORSKE NARAVE UO
PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE

Osnovna naloga Komisije za varstvo gorske narave ( KVGN ) UO PZS je varovanje občutljivega gorskega
okolja, vključevanje v aktualne naravovarstvene dejavnosti, ki zajemajo področje gora, predvsem pa
ozaveščanje planincev preko naravovarstvenih izobraževanj, saj so le ta dolgoročno najboljši način za
zmanjševanje negativnih ali celo škodljivih vplivov na naravo. Zavedamo se, da nekatera ravnanja, za
katera se je še pred dvajsetimi leti menilo, da so ustrezna, danes niso več dobra za naravo, zato je v
zadnjih treh letih pomembno področje dela naše komisije naravovarstveno izobraževanje in vzgoja
planincev.
Varstvo narave je bilo med programi izobraževanj Planinske zveze Slovenije najprej vsebovano pri
programu za gorske stražarje vse od leta 1954 naprej. Ta izobraževanja so kontinuirano izvajali vse do
danes v nekaterih MDO in PD, zlasti na Koroškem, Štajerskem in Dolenjskem, sedaj pa se širijo tudi na
druga območja po Sloveniji. Varovanje narave je vključeno tudi v planinskih šolah, pri usposabljanju
mentorjev planinske vzgoje, planinskih vodnikov in drugih programih izobraževanja PZS, vendar le z
manjšim številom ur pri vsakem usposabljanju, zato smo v KVGN pripravili nov program
naravovarstvenega izobraževanja planincev za pridobitev strokovnega naziva VARUH GORSKE NARAVE.
Program je nastal že v letu 2001, dokončno pa je bil potrjen letos; tudi s strani Strokovnega sveta RS za
šport. V letu 2002 je bil izveden prvi tečaj, ki ga je podprlo tudi Ministrstvo za okolje, prostor in energijo.
Letos smo uspešno izvedli že tretji tečaj. Do sedaj je v Sloveniji po različnih planinskih društvih že 58
varuhov gorske narave. Kadri, usposobljeni pred mnogimi leti se starajo, varstvo gorskega okolja pa
potrebuje novih znanj, svežih moči, novih idej in spodbud.
V času, ko skušamo k delovanju človeka v okolju pristopiti celovito, ugotavljamo, da so vplivi človeka
na gorski svet ter njegove žive in nežive sestavine veliko kompleksnejši od varovanja zaščitenih živalskih
in rastlinskih vrst. Zaradi potrebe po vse večjem naravovarstvenem znanju, je nastal ta nov program

usposabljanja, ki je namenjen pridobitvi strokovne usposobljenosti s področij varovanja gorske narave za
planince  ljubitelje narave, ki bodo v planinskih društvih spremljali in usmerjali naslednje dejavnosti:

vodenje odsekov za varstvo gorske narave v planinskih društvih in odborov za varstvo gorske
narave pri meddruštvenih odborih PD,

dajanje pobud, priprava mnenj in predlogov ter za izvajanje oziroma vodenje vseh
programskih aktivnosti in projektov v planinskih društvih in meddruštvenih odborih (delovne
akcije, okrogle mize, delavnice) na področju spoznavanja in varovanja gorske narave,

načrtovanje, uresničevanje in izvajanje projektov Planinske zveze Slovenije in njenih komisij
s sodelovanjem Komisije za varstvo gorske narave PZS, kot tudi projektov v sodelovanju s
sorodnimi in nevladnimi organizacijami, ki s svojim delovanjem segajo v svet planin, gora in sten
(CAA, CIPRA, UIAA itd.)

mentorje planinskih skupin kot oblika stalnega oziroma dodatnega usposabljanja, s katerim
pridobijo poglobljena znanja s področja spoznavanja in varovanja gorske narave,

za vodnike Planinske zveze Slovenije, ki želijo poglobiti in razširiti znanja s področja
spoznavanja in varovanja gorske narave in se tako usposobiti za načrtovanje in izvajanje različnih
oblik planinske dejavnosti s poudarjeno naravovarstveno vsebino ter okolju prijazen način
vodenja ljudi v gore,

za markaciste, pri načrtovanju in obnavljanju planinskih poti, alpiniste, gorske reševalce, ki
bodo znotraj svojih odsekov oziroma postaj in njihovih dejavnostih odgovorni za področje
varovanja gorske narave,

za oskrbnike planinskih koč in njihove gospodarje, ki bodo tako dodatno usposobljeni lahko
učinkoviteje prispevali k varovanju gorske narave in zmanjšanju negativnih vplivov planinskih
koč na okolje,

za pripravo in izvedbo predavanj s področja spoznavanja in varstva gorske narave v okviru
PD, MDO in PZS.

Splošni cilji usposabljanja za varuhe gorske narave:

seznaniti se pomenom vsebin s področja spoznavanja in varovanja gorske narave za delovanje
planinske organizacije,

doseči razumevanje pojmov, dejstev in zakonitosti s področja žive in nežive narave in
pestrosti življenja,

razvijati sposobnosti za zaznavanje in razumevanje ekoloških pojmov,

razvijati odgovoren odnos do okolja in narave in spodbuditi interes za njegovo aktivno
varovanje,

vzpodbujati spoznanja, da je človek sestavni del narave,

razvijati spoštovanje do vseh oblik življenja in razumevanje o medsebojni povezanosti žive in
nežive narave,

spodbujati kritično presojanje o škodljivosti in negativnem vplivu pretiranih človekovih
posegov v naravno okolje,

seznaniti se z globalnim pomenom gorskih ekosistemov,

vzpostaviti partnerstva pri aktivnostih za varovanje gorskega sveta.

s planinsko dejavnostjo in njeno organizacijo;

Kandidati za VGN se seznanijo:
z zgodovino planinstva s poudarkom na odnosu do okolja in narave;
z namenom, nalogami in metodami dela bodočih VGN;
z delovanjem okoljskih nevladnih organizacij;
z geografijo gorskega sveta;
s splošnimi ekološkimi pojmi;
z zakonskimi predpisi o varstvu narave v gorah;
z zavarovanimi območji in naravnimi parki;
z onesnaževanjem in uničevanjem gorske narave ter vplivi množičnega obiska;
z rastlinstvom v gorah in z zaščitenimi ter ogroženimi rastlinskimi vrstami;
z živalstvom v gorah in zaščitenimi ter ogroženimi živalskimi vrstami;
z elementi metodike dela;
z načrtovanjem, izvedbo in analizo različnih akcij.

Program usposabljanja obsega 42 ur teorije, 18 ur praktičnega dela in 12 ur izpitnih obveznosti, skupaj 72
ur. Izpitne obveznosti obsegajo pisne in ustne izpite ter seminarsko nalogo.
Za usposabljanje za pridobitev strokovnega naziva VARUH GORSKE NARAVE je vsako leto predvidenih
20 udeležencev. Tako bi v nekaj letih tovrstno naravovarstveno izobrazbo pridobil vsaj en član upravnega
odbora vsakega Planinskega društva.
Potreba po naravovarstveni izobrazbi v današnjem času je velika. Planinska zveza Slovenije, predvsem
pa Komisija za varstvo narave sta naredili velik in pomemben korak za ohranitev gorske narave, kar je
tudi ena pomembnih usmeritev, zapisana v samem uvodu Statuta PZS.

Načelnica Komisije za varstvo
gorske narave UO PZS
Rozalija SKOBE

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

RAZPIS
Odbor za usposabljanje KVGN PZS razpisuje IV. tečaj za pridobitev strokovnega naziva
VARUH GORSKE NARAVE 1[1]

1[1] Program je poleg KVIZ PZS, dne 31. 8. 2004 potrdil tudi Strokovni svet RS za šport.

Tečaj bo potekal v mesecih april, maj in junij 2005 na treh različnih lokacijah - planinskih kočah in bo
trajal 6 dni (1 vikend vsak mesec).

Tečaj je namenjen planincem, članom PD, ki že vodijo odseke za varstvo narave v PD ali odbore za
varstvo gorske narave MDO in tistim, ki bodo to opravljali v prihodnje ter drugim ljubiteljem narave, za
katere se odločijo v posameznem PD.

Na tečaj se lahko prijavi kandidat, ki je član PD, je star najmanj18 let in ima dokončano V. stopnjo splošne
izobrazbe.

Že pridobljeni strokovni nazivi v okviru usposabljanja pri PZS (MPS, VPZS, markacist PZS itd.), ne
izključujejo možnosti prijave. Predhodno pridobljena znanja (tečaj za gorske stražarje, planinska šola itd.
.) so zaželena.

Strokovni naziv bo pridobil tisti udeleženec tečaja, ki bo prisoten na vseh predavanjih in pri praktičnem
delu, najmanj pa pri 80 % števila ur, ki bo uspešno opravil pisni preizkus znanja  izpit in najkasneje 60
dni po pisnem izpitu oddal seminarsko nalogo, pozitivno ocenjeno s strani izbranega mentorja.

Kotizacija za tečajnika, ki ga bo na tečaj napotilo PD, je 18.500 SIT, za samoplačnike pa 30.500 SIT.
Kotizacija mora biti nakazana na račun PZS 14 dni pred začetkom tečaja. Praviloma naj se iz vsakega PD
prijavi le po en kandidat.

Prijave se zbirajo na predpisanem obrazcu, potrjenem s strani matičnega PD, najkasneje do 15.
februarja 2005, na KVGN PZS, Ljubljana, Dvoržakova ulica 9, ga. Veronika Susman Šegetin (tel. 01 434
56 89), pri kateri lahko dobite tudi predpisan obrazec.

Načelnica KVGN UO PZS
Rozalija SKOBE

GORSKA REŠEVALNA SLUŽBA SLOVENIJE

GORSKA REŠEVALNA SLUŽBA
SLOVENIJE
pri Planinski zvezi Slovenije
Podkomisija za reševanje izpod plazov

SI - 4101 Kranj, Bleiweisova 34, p.p.245

Tel: +386 4 20 10 670 Fax: +386 4 20 10 671
E-mail: grs@pzs.si

Številka: GRS/0426
Datum: 2004-12-10

Zadeva: Dnevi varstva pred snežnimi plazovi 2005  RAZPIS

Podkomisija za reševanje izpod plazov pri KGRS S, organizira tradicionalne Dneve varstva pred snežnimi
plazovi, ki bodo potekali 15. in 16. januarja 2005 v Vadbenem centru SV na Pokljuki.

Zbor udeležencev je v soboto 15.01.2002 ob 8,00 uri v vojašnici na Pokljuki.

Zaradi omejenih možnosti nastanitve in prehrane se tečaja lahko udeleži maksimalno 60 oseb. Prenočišče
in prehrana bosta zagotovljena v prostorih centra, kotizacija na osebo znaša 3.500,00 SIT in se poravna
ob prihodu na izobraževanje.

Prijave sprejemamo v pisarni GRS S Bleiweisova 34, p.p. 245, 4101 Kranj, GSM 041 617 817 - Brigita vsak
dan od 8,00 do 14,00 ure, do zasedenosti tečaja oziroma do 10.01.2005.

Program izobraževanja:

Sobota 15. 01.2005
9,00 do 12,00

- predavanja

12,30

- kosilo

14,00

- praktično delo na terenu

17,00

- predavanja

19,00

- večerja

Nedelja 16. 01.2005
8,00

- odhod na turo 2 skupine: turni smučarji in pohodniki
Med turo prikaz organiziranega reševanja GRS.

13,00

- zaključek

Vse udeležence opozarjamo, da naj bodo glede na zimske razmere ustrezno opremljeni, sicer se ne bodo
mogli udeležiti ture.

Pripravila:
plazov

Podkomisija za reševanje izpod

Brigita Vilar
Načelnik:

Igor
Potočnik

GORSKA REŠEVALNA SLUŽBA SLOVENIJE
BLEIWEISOVA 34, P.P. 245, 4101 KRANJ Tel: +386 4 20 10 670 Fax: +386 4 20 10 671, E-mail: grs@pzs.si

Koledar aktivnosti za leto 2005
AKTIVNOST

NOSILEC

1.

Delovno srečanje inštruktorjev 
zaledeneli slapovi

Podkomisija za vzgojo in
izobraževanje

2.

Dan varstva pred plazovi (DVSP)

Podkomisija za
reševanje iz plazov

3.

Področni DVSP

Postaja GRS Prevalje

15. januar 2005 Prevalje

4.

7. memorial Luke Karničarja in
Rada Markiča

Postaja GRS Jezersko

29. januar 2005 Jezersko

5.

Zimski tečaj za vodnike lavinskih
psov

Podkomisija za
reševanje iz plazov

6.

Pohorska smučina

GRS Maribor

7.

Zimski tečaj za pripravnike GRSS

Podkomisija za vzgojo in
izobraževanje

8.

Stanetov memorial

GRS Celje

9.

Osnovni tečaj iz PP GRSS 1/1

Podkomisija za medicino

10.

Izpiti za pripravnike GRS S iz
zimske tehnike reševanja

Podkomisija za vzgojo in
izobraževanje

12.  13. marec 2005 Vršič

11.

Ažmanovi dnevi

Podkomisija za medicino

18.  19. marec 2005 Bled

12.

Spust izpod Raduhe

GRS Prevalje

13.

Osnovni tečaj iz PP GRSS 1/2

Podkomisija za medicino

TERMIN

KRAJ

Januar ali februar Tamar ali
Kokra
odvisno od razmer
15.  16. januar 2005 Pokljuka

2.  6. februar 2005 Vršič ali
Pokljuka
5. februar 2005 Pohorje
25.  27. februar 2005 Vršič
6. marec 2005 Okrešelj
5.  6. marec 2005 Valvazor

20. marec 2005 Raduha
26.  27. marec 2005 Valvazor

14.

Izpiti za vodnike lavinskih psov

Podkomisija za
reševanje iz plazov

15.

Osnovni tečaj iz PP GRSS 1/3

Podkomisija za medicino

16.

Usposabljanje instruktorjev
reševalcev-letalcev

Podkomisija za letalsko
reševanje

9. april 2005 Julijske
Alpe

17.

Usposabljanje pripravnikov
reševalcev  letalcev (tečaj, izpit)

Podkomisija za letalsko
reševanje

16. - 17.april 2005 Julijske
Alpe

18.

Osnovni tečaj iz PP GRSS 1/4

Podkomisija za medicino

23.  24. april 2005 Valvazor

19.

50. Sci Alpinistica Monte Canin
(turni smuk s Kanina)

GRS Bovec, Tolmin

20.

Obnavljalni tečaj reševalcev
letalcev

Podkomisija za letalsko
reševanje

21.

Tekmovanje iz PP za reševalce
GRS S

Podkomisija za medicino

7. maj 2005 Valvazor

22.

Koflerjev memorial

GRS Mojstrana

8. maj 2005 Vrata

23.

Izpiti iz PP za tečajnike - 1

Podkomisija za medicino

24.

Usposabljanje reševalcev letalcev

Podkomisija za letalsko
reševanje

25.

Delovno srečanje inštruktorjev
GRS S  vrvna tehnika

Podkomisija za vzgojo in
izobraževanje

AKTIVNOST

NOSILEC

26.

Usposabljanje reševalcev 
letalcev -(rezervni termin)

Podkomisija za letalsko
reševanje

27.

Delovno srečanje zdravnikov
reševalcev  letalcev

Podkomisija za medicino

28.

Tečaj za vodnike lavinskih psov letni

Podkomisija za
reševanje Iz plazov

29.

Komemoracija na Okrešlju

Komisija GRS S / GRS
Kranj

30.

Alpe Adria

Podkomisija za vzgojo in
izobraževanje

31.

Tek na Krim

Postaja GRS Ljubljana

26.  27. marec 2005 kraj določen
ob razpisu

9.  10. april 2005 Valvazor

24. april 2005 Kanin
22.  24. april 2005 Julijske
Alpe

14. maj 2005 Kranj
13.  15. maj 2005 Julijske
Alpe
21. maj 2005 kraj določen
ob razpisu

TERMIN

KRAJ

20.  22. maj 2005 Julijske
Alpe
20. maj 2005 Brnik
27.  29. maj 2005 Celjska
koča
4. junij 2005 Okrešelj
11. junij 2005 Češka
koča
Krim

32.

Tek na Črno prst

Postaja GRS Tolmin

3. september 2005 Podbrdo

33.

Letni tečaj za pripravnike
Inštruktorje GRS S

Podkomisija za vzgojo in
izobraževanje

16.  18. september Tamar
2005

34.

Karavanški pokal

Postaja GRS Radovljica

25. september 2005 Vavazor

35.

Osnovni tečaj iz PP GRSS 2/1

Podkomisija za medicino

24.  25. oktober 2005 Valvazor

36.

Tečaj za veziste GRS S

Podkomisija za zveze

37.

Izpiti za vodnike lavinskih psov letni

Podkomisija za
reševanje Iz plazov

38.

Izpiti za pripravnike inštruktorje
GRS S - letna tehnika

Podkomisija za vzgojo in
izobraževanje

39.

Osnovni tečaj iz PP GRSS 2/2

Podkomisija za medicino

40.

5. spominski pohod GRS Bohinj

GRS Bohinj

16. oktober 2005 Bohinjske
gore

41.

Sestanek zdravnikov reševalcev letalcev

Podkomisija za medicino

21. oktober 2005 Kranj

42.

Obnavljalni tečaj reševalcev letalcev

Podkomisija za letalsko
reševanje

20.  22. oktober 2005 Završnica

43.

Osnovni tečaj iz PP GRSS 2/3

Podkomisija za medicino

29.  30. oktober 2005 Valvazor

44.

Tečaj dodatnih znanj iz PP za
reševalce letalce

Podkomisija za medicino

45.

Osnovni tečaj iz PP GRSS 2/4

Podkomisija za medicino

12.  13. november Valvazor
2005

46.

Obnavljalni tečaj reševalcev 
letalcev (rezervni termin

Podkomisija za letalsko
reševanje

17.  19. november Završnica
2005

47.

Redni letni seminar iz PP za
reševalce GRSS

Podkomisija za medicino

26. november 2005 Poljče

48.

Izpiti iz PP za tečajnike - 2

Podkomisija za medicino

10. december 2005 Kranj

1. oktober 2005 Voje
1.  2. oktober 2005 kraj določen
ob razpisu

1.  02. oktober 2005 Ig
15.  16. oktober 2005 Valvazor

5. november 2005 Završnica

KOMISIJA ZA ODPRAVE V TUJA GORSTVA

Rusi ponujajo prosta mesta za Everest
pomlad 2005 po 10.000 oziroma 11.000 EU

Dear climbers,
The Russian Adventure Team invites you to take part in well organized expedition:
EVEREST Tibet Side Spring 2005.
Our price is 10.000 EURO in case if member pay first advance before 1 January.
Or 11 000 EURO, in case if member pay first advance after 1 January.
You can familiarize with the full information here:
http://7vershin.vinchi.ru/
You can get more information by e-mail: komanda@alpindustria.ru
In the organization of the expedition we are founded on experience Everest 2003 and 2004.
About our expeditions you can read on:
Our dispatches (in English, of course)
http://www.mountain.ru/expeditions/2004/Everest_Alp_Ind/index_eng.shtml
On the MountEverest

http://www.mounteverest.net/story/stories/ExWebEverestDebriefTheExtremeChefandDaveDAngeloJul12004.shtml

Great Marshall Ulrich report
http://www.teamstraydogs.com/MountainNews.htm
We address to you as to friends and colleagues to whom our information will be interesting in the
professional plan.
Alex (Alexander) Abramov
Leader of the Russian Adventure Team
komanda@alpindustria.ru

KOMISIJA ZA ALPINIZEM

Na osnovi 5. alineje 51. člena Statuta PZS je zbor načelnikov Komisije za alpinizem UO PZS dne 11.
novembra 2004 v prostorih Mestne občine Kranj sprejel z večino glasov sklep o imenovanju načelnika in
članov Komisije za alpinizem UO PZS, in sicer:

-

za načelnika Komisije za alpinizem UO PZS
se z dnem 11. november 2004 imenuje Andrej Štremfelj

-

za člane Komisije za alpinizem UO PZS
se z dnem 11. november 2004 imenujejo:
Gregor Kresal, Blaž Navršnik, Klemen Mali, Tanja Grmovšek, Miha Marenče, Peter Mežnar,
Matjaž Šerkezi, Jernej Bevk

Sklep o imenovanju je bil potrjen na 15. seji UO PZS dne, 3.12.2004.

GOSPODARSKA KOMISIJA
STATISTIČNI PODATKI IN PREGLED PROMETA V PLANINSKI
KOČI ZA LETO 2004
V prilogi Vam tako, kot vsako leto, pošiljamo v izpolnjevanje Statistične obrazce o obisku, nočitvah,
kapacitetah in investicijah v planinske koče in o delih izvršenih na obnovi in vzdrževanju planinskih poti.
Za vsa PD, ki upravljajo s kočami pošiljamo tudi obrazec o pregledu prometa v letošnji sezoni.

V statističnem obrazcu ne pozabite izpolniti rubrike o finančnem poslovanju koče, kar je zlasti
pomembno za tista društva s kočami I. In II. kategorije, ki kandidirajo za pomoč iz sredstev
proračuna Republike Slovenije.
Prosimo Vas, da obrazce pregledate in nam jih izpolnjene do 15. januarja 2005 pošljete na naslov:
PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, Gospodarska komisija, Dvoržakova 9, 1001 Ljubljana
Prosimo vas, da ne zamujate, zlasti pa, da ne ignorirate naše prošnje po podatkih, saj opažamo, da
nekatera PD teh podatkov več ne pošiljajo na PZS. Ker zato nimamo več pregleda nad investicijami,
prometom in obiskom planinskih koč, imamo večkrat probleme, ko je potrebno utemeljevati naše
kandidature za proračunska sredstva, še večji problem pa bo, ko bo potrebno kandidirati za sredstva iz
raznih skladov EU.
Zato vas obveščamo, da planinskih društev, ki nam v roku ali pa sploh ne bodo vrnila izpolnjenih
statističnih obrazcev ne bomo mogli upoštevati pri dodeljevanju sredstev MŠZŠ in športne fundacije.
Planinski pozdrav!

Strokovni sodelavec:

Načelnik GK:

Danilo SBRIZAJ

Metod KOVAČ

STATISTIČNI PODATKI ZA LETO 2004

I. PODATKI O OBISKU V PLANINSKI KOČI:

PLANINSKO DRUŠTVO:
PLANINSKA KOČA:

Število obiskovalcev po oceni (vpisani v knjigi x 3): __________________

Število nočitev po knjigi gostov: :_________________
(vpišite število vseh nočnin, ne pa samo, koliko gostov je prenočevalo!)
domačih: ____________tujih: _____________ SKUPAJ:
Število sob v PK: _______________ , postelj v sobah:
število ležišč na skupnem ležišču:
Skupno število ležišč (sobe + skupna ležišča)
Število ležišč v zimski sobi ( če je! ):

II. PREGLED GRADBENIH INVESTICIJ V LETU 2004

1. VREDNOST INVESTICIJE

a. iz lastnih sredstev

SIT: __________________

b. izvršenih ur prostovoljnega dela
ur:

po 1000 SIT ura

SIT: __________________

c. dotacija sredstev reciprocitete ali FSO za kočo
d. druge dotacije

SIT: __________________
SIT: __________________

e. posojila

SIT: __________________

SKUPAJ

SIT: __________________

2. KDO JE OPRAVLJAL DELA V KOČI, NAVEDITE PODJETJA ALI OBRTNIKE:

3. NAVEDITE VZROKE IN TEŽAVE, ZARADI KATERIH SO DELA V KOČI KASNILA
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

4. NAVEDITE TOČNO, KATERA DELA STE IZVRŠILI NA KOČI V LETU 2004, V KAKŠNI
VREDNOSTI IN KAKŠNA JE SEDANJA VREDNOST OBJEKTA:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
5. ALI JE KOČA ZAVAROVANA IN ZA KOLIKO?

________________________

ALI JE ZAVAROVANA OPREMA IN ZA KOLIKO?

________________________

ALI SO ZAVAROVANE ZALOGE IN ZA KOLIKO?

________________________

OSTALA ZAVAROVANJA (katere nevarnosti ?)

________________________

6. UREJENOST ZEMLJIŠKO KNJIŽNIH ZADEV: (če ni sprememb pustite rubrike prazne)
a. kdo natančno je lastnik koče oz. imetnik pravice uporabe : ___________________
b. vložek številka: k.o.

________________________parcelna številka:

____

c. izmera in vrsta parcele (travnik, pašnik, gozd...)

Ali je koča v postopku za denacionalizacijo?

da

ne

7. KDO OSKRBUJE KOČO?
a. Priimek in ime oskrbnika:
b. Ali obstaja oskrbniška pogodba (obkrožite)

da

ne

c. V primeru, da je koča v najemu navedite:
priimek in ime najemnika: _____________________________________________

točen naslov najemnika:

_____________________________________________

ali obstaja najemna pogodba?

da

ne

( pošljite jo takoj na PZS !)

kolikšna je višina najemnine? __________________________________

8. NAČIN TRANSPORTA DO KOČE:

_____________________________

kolikšna je okvirna cena transportnih storitev? ___________________________SIT

9. EKOLOŠKO STANJE V LETU 2004 (OBKROŽITE USTREZNO ČRKO) ?
9.1 Preskrba z električno energijo
a. priključek na javno omrežje
b. diesel ali bencinski agregat
c. mala hidro elektrarna
č. plin
d. sveče, petrolejke
e. fotoelektrične celice
9.2. Čiščenje odpadnih vod:
a - lovilec maščob
b - precejalna čisitlna naprava
c - rastlinska ČN
č - triprekatna greznica
d - greznica brez prekatov
e - izpust na prosto
f  ponikovalnica

10. OSTALE OPOMBE: (odgovore na vprašanja obkrožite!)

a. Kje perete posteljnino ?

v koči

ali

b. Ali za pranje uporabljate pralna sredstva brez fosfatov?

v dolini

da

ne

c. Ali priznavate planincem z lastno posteljnino (spalne rjuhe) pri prenočevanju popust
v znesku 350 SIT na ceno prenočevanja (SKLEP UO PZS!)

da

ne

č. Ali ste imeli v koči izobešeno informacijo PZS o cenah in popustih?

da

ne

d. Ali sta vašo kočo obiskala tržni ali zdravstveni inšpektor?

da

ne

( če je bila izdana odločba pošljite kopijo na GK PZS!)

III.

PREGLED INVESTICIJ ZA NADELAVO, POPRAVILA IN
MARKIRANJE PLANINSKIH POTI

Investirano v letu 2004:

a. iz lastnih sredstev

SIT:

__________________

SIT:

__________________

b. izvršenih ur prostovoljnega dela
ur:

po 1000 SIT ura

c. druge dotacije

SIT:

SKUPAJ SIT:

__________________

__________________

OPOMBA: V rubriko s podatki o delih na planinskih poteh vpišite enake podatke, kot jih pošiljate
na Komisijo za pota pri UO PZS. Opis del nam za statistiko ni potreben!

IV. OPOMBE: _________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Gospodar PD:

Žig PD

Predsednik PD:

V ____________________ dne, _________________

PREGLED PROMETA V PLANINSKIH KOČAH V LETU 2004 ZA PD:__________________________________________

Zap.
št.

Prodano v planinski
koči

1.

Pijače SIT

Hrana
SIT

2. alkoholne
3.
brezalkoholne

4.
Prenočnine
SIT:

5.Vse
ostalo
SIT

Skupaj od
1 - 5 SIT

Postojanka je
bila odprta od._______do________

1
2.
3.
4.
5.
6.
V koči (kočah)) je bil:

Oskrbnik (ime in priimek):

Najemnik (ime in priimek):

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

Podpis: _____________________________

Žig PD

Datum:

KOMISIJA ZA PLANINSKE POTI
POROČILO KPP UO PZS ZA OBDOBJE 2002  2004

Na tečajih za markaciste se je od leta 1984 dalje usposobilo 903 markacistov od katerih je 117 trenutno
še pripravnikov. Od vseh usposobljenih markacistov je aktivnih približno polovica, ostali pa so zaradi
takih ali drugačnih vzrokov prenehali z delom. Markacisti se združujejo v 148 odsekih za planinske poti v
planinskih društvih, ki delujejo v 12 odborih za planinske poti v okviru meddruštvenih odborov. Po
trenutnem seznamu katastra imamo v seznamu 1.514 planinskih poti.
Komisija za planinske poti je imela v obdobju 2002  2004 15.rednih sej; dve razširjeni seji; 5. Sej
tehnične podkomisije in dva analizna sestanka akcij; sejo inštruktorjev markacistov in sejo podkomisije za
kataster. Udeležili smo se tudi raznih sej ostalih komisij, različnih posvetovanj in sestankov tako v okviru
pzs kot tudi izven nje.
Delovne akcije
Komisija za planinske poti je v obdobju od aprila 2002  konca leta 2004 skupaj s planinskimi društvi, ki
upravljajo s posameznimi planinskimi potmi organizirala 22 akcij pri popravilu zavarovanih planinskih
poti. Skupno število dni na teh akcijah je 104, sodelovalo pa je 145 udeležencev. Akcije na zavarovanih
poteh brez sodelovanja KPP je organiziralo tudi PD Celje-Matica.
Za izvedbo tolikih akcij gre poleg prizadevnih markacistov vsekakor zahvala za pomoč tudi 15.brigadi
Slovenske vojske, ki je pomagala pri prenosih materiala na delovišča in odvoz starih klinov in žičnih vrvi
v dolino. Seveda ne smemo pozabiti finančne pomoči ministrstva za šolstvo, znanost in šport, fundacije za
financiranje športnih programov in sponzorjev. Upamo, da bomo na tak način lahko sodelovali tudi v
bodoče in obdržali sloves države z najbolje urejenimi zavarovanimi potmi v Evropi.
Z nasveti smo pomagali tudi planinskim društvom pri urejanju njihovih poti predvsem na predelih, ki
so zahtevnejši, tako za označevanje kot za izvedbo učinkovite protierozijske zaščite. Ponekod je namreč
potrebno kar precej izkušenj, če hočemo poti urediti tako, da je hoja po njih zanesljiva in varna.
Vzgoja kadrov in tečaji za markaciste
Glede na novonastajajoča planinska društva in na menjavo kadrov tudi v ostalih društvih smo letno
organizirali toliko tečajev za markaciste kot nam jih je nalagala potreba po novih kadrih. V tem obdobju
smo organizirali 9 tečajev s skupno 202 tečajnikoma. V letošnjem letu sta bila dokončno potrjena
programa Markacist PZS in inštruktor markacist PZS, kar nam po eni strani omogoča določena stalna
finančna sredstva za vzgojo, obenem pa nas zavezuje, da naš način izobraževanja in licenčnega
izpopolnjevanja in potrjevanja prilagodimo predpisanim standardom. KVIZ pri PZS nam je na podlagi
izpolnjenih kriterijev potrdil tudi 7 novih instruktorjev markacistov PZS, tako da bo predavateljsko delo
glede števila kadrov precej olajšano.

Zakon o planinskih poteh
V državni zbor je bil 23.junija 2004 vložen Zakon o planinskih poteh, ki ga je vložilo 5 poslancev. Ker se
je v tem času že iztekal njihov mandat upajmo, da bo zakon glede na dosedanji Poslovnik Državnega
zbora šel v nadaljno obravnavo, ko bo konstituiran nov Državni zbor.
Kataster planinskih poti
Eden od sklepov skupščine PZS v Mariboru leta 1999 je bil tudi, da naj komisija za planinske poti uredi
kataster planinskih poti. Ker bo kataster tudi eden od podzakonskih aktov bodočega Zakona o planinskih
poteh smo se dela pri urejanju lotili še bolj zavzeto. Po planinskih društvih je potekalo intenzivno zbiranje
podatkov o planinskih poteh. Kljub neodzivanju posameznih planinskih društev in obširnemu delu nam je
uspelo popis planinskih poti pripeljati skoraj do konca. Pri tem nam ponuja pomoč tudi Geodetski zavod
Slovenije. V planu imamo tudi pripravo posebne strani na internetu, kjer bi bilo možno dobiti podatke
oz.opise posameznih planinskih poti ( čeprav zaenkrat le najbolj obiskanih) z nazivom upravljalca poti in
podatki osebe, ki nam bo lahko posredovala še ostale podatke o poti (trenutno stanje na poti, poškodbe,
snežne razmere itd).
Vezne in krožne poti (obhodnice)
Vse večje zanimanje za popotništvo, družinsko planinstvo in aktivni turizem tako v Evropi kot pri nas je
zopet povečalo zanimanje za razne vezne in krožne poti (obhodnice), ki potekajo večinoma po lahkih
poteh v sredogorju. Obenem je to tudi interes lokalnih skupnosti in LTO. Tako smo v minulem obdobju ob
popisu planinskih poti za kataster zbirali tudi podatke o teh poteh. V veliko pomoč nam je bil zaenkrat še
neformalni odbor za obhodnice z g.Nikom Gvidom na čelu, ki je v Obvestilih št. 6. 2004 objavil vsa
dosedaj zbrana gradiva; gradiva so objavljena tudi na spletnih straneh PZS: www.pzs.si v rubriki Koče in
poti. Z novo ureditvijo podkomisije za dokumentacijo in kataster naj bi se ta odbor oblikoval v samostojno
podkomisijo.
Smerne table in označevanje vrhov
Kljub težavam glede sredstev je bilo v tem obdobju nameščenih precejh novih smernih tabel, kar seveda
pripomore k enotnejši označitvi naših poti. Žal pa sponzorja za sofinanciranje smernih tabel še vedno
nimamo in zato ta aktivnost zaenkrat sloni le na ramenih planinskih društev. Žal pa predvsem v zadnjih
letih ugotavljamo, da prav največja planinska društva na najbolj obiskanih poteh to področje zapostavljajo
in tako opažamo vse več komaj čitljivih tabel ob poteh. Tudi na vrhovih se vse bolj uveljavljajo enotne
skrinjice in vpisne knjige. Naslednja naloga bo vsekakor zopet doseči uporabo enotnih žigov na vrhovih,
planinskih postojankah in raznih veznih poteh.
Ureditev trase VIA Alpina
Komisija je glede na pomen vseevropske poti Via Alpina, ki povezuje 8 držav alpskega loka, pričela z
urejanjem trase te poti in nameščanjem posebnih tabel. Ker bo večina poti potekala po trasi SPP smo še
toliko bolj zainteresirani saj bomo tako obenem lahko primerno uredili tudi to našo in evropsko najstarejšo
vezno pot. Veseli smo, da je koordinacijo prevzelo podjetje PRO-PLUS iz Maribora s strani KPP pa
koordinator Peter Šilak.
Ureditev evropskih peš poti

Že dolgo časa je bilo precej pripomb na vzdrževanost evropskih peš poti E-6 in E-7, ki potekata preko
naše države. Z ponovno ustanovitvijo Komisije za Evropske peš poti v letu 2000 in podpisom dogovora o
vzdrževanju, financiranju in propagiranju obeh poti se zadeve izboljšujejo. V okviru organizacije
evropohoda v letu 2001 po delih obeh poti so se planinska društva poleg gozdarjev vključila v obnovo
obeh poti. S skupnimi močmi smo tako uredili celotno traso poti E-6, čaka pa nas še ureditev zahodnega
dela trase E-7. Po poti E-6 je bil v letu 2003 izdan ustrezen vodnik, vodnik po poti E-7 pa je v pripravi.
Predstavnik KPP se je udeležil srečanja Evropske popotniške zveze v Strasbourgu, kjer je bila sprejeta
Strasbourska dekleracija, ki je obvezujoča tudi za nas. Prav tako je bil na zasedanju skupščine EUW.
Vključevanje v mrežo evropskih peš poti je obenem možnost propagiranja in promocije tudi preostalih
predelov naše države v okviru Evrope in s tem pridobitev dodatnih finančnih sredstev.

Ostale aktivnosti
Varovanje okolja na poteh
V tem obdobju smo poleg obnove zavarovanj na poteh precej truda namenili tudi talni nadelavi in
ohranitvi hodne površine poti. Zaradi posebnih vremenskih pogojev in s tem povečane erozije v zadnjih
letih je potrebno poti čistiti tudi zapadnega kamenja, ki je vse večkrat vzrok nesrečam. Nujno bo
povezovanje s komisijo za varstvo gorske narave pri pripravi ustreznih ukrepov za varovanje naravnega
okolja na in ob planinskih poteh. Naše mnenje je in bo tudi v bodoče, da obstoječih planinskih poti ne
bomo zapirali, bomo pa poskrbeli, da bo hoja po njih varna in da bodo vplivi na okolje ob poteh čim
manjše kar bomo dosegli tudi z ustreznimi opozorilnimi tablami ob poteh.
Aktivnejše sodelovanje z odbori za planinske poti in posameznimi MDO
V tem obdobju smo veliko pozornosti namenili tudi povezavi med komisijo in odseki za planinske poti po
planinskih društvih. Vsako leto se tako člani komisije udeležijo srečanj teh odborov, kjer aktivnim
markacistom potrdijo izkaznice, razrešujejo lokalne probleme, ki se tičejo vzdrževanja planinskih poti in
obenem pregledajo opravljena dela ter predstavijo plane za naprej. Z veliko pomočjo vodij odborov za
planinske poti in MDO-jev nam je tako uspelo razrešiti marsikateri problem, ki se je pojavil na terenu. V
bodoče bomo to povezovanje, glede na dosedanje pozitivne izkušnje, še poglobili.
Sodelovanje s sorodnimi komisijami in pristojnimi ministrstvi
Vse bolj ugotavljamo, da je določena problematika istovetna s programi različnih komisij. Zato je zaradi
lažjega in bolj usklajenega reševanja posameznih problemov nujna povezava med komisijami znotraj PZS.
Trudili smo se doseči sodelovanje z vsemi institucijami v državi, ki pokrivajo področje urejanja gorskega
sveta, predvsem na področju urejanja gorske infrastrukture. Poglavitna naloga je bila in bo tudi v bodoče
doseči ter uredili stalni način financiranja za programe, ki so povezani z vzdrževanjem planinskih poti.

Publikacije
V letu 2002 je izšel učbenik za markaciste, ki je obenem tudi priročnik za vse, ki jih karkoli zanima o
planinskih poteh. Da je bila izdaja te publikacije upravičena nam govori dejstvo, da je naklada že pošla in
se v letu 2005 pripravlja ponatis oz. nova izdaja.
Načelnik KPP UO PZS: Tone TOMŠE

ZAPISNIK ZBORA MARKACISTOV,
ki je bil v soboto 20. novembra 2004 v dvorani Ekonomske fakultete v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17 (za
Bežigradom) s pričetkom ob 10 uri

DNEVNI RED:
1. Izvolitev organov zbora markacistov
2. Poročilo načelnika KPP
3. Programsko in finančno poročilo
4. Razprava na poročila
5. Bodoči način organiziranja tečajev za markaciste, evidenca ter potrjevanje licenc
6. Informacija o katastru planinskih poti, Via Alpini in Evropskih peš poteh
7. Razno
Zbor markacistov je bil v soboto 20. novembra 2004 v dvorani Ekonomske fakultete v Ljubljani,
Kardeljeva ploščad 17 (za Bežigradom) s pričetkom ob 10 uri. Uvodni pozdrav zbora je imel načelnik KPP
Tone Tomše. Pozdravil je vse prisotne delegate in poudaril, da obžaluje ker ni prisoten nihče od vodstva
PZS, predvsem, da ni prisoten podpredsednik, ki pokriva področje planinskih poti, čeprav je opravičil
izostanek. Opravičil (bolezen) se je tudi v.d. generalnega sekretarja Danilo Sbrizaj. Glede na 20. člen

Pravilnika o markacistih bi moralo biti skupno število vseh delegatov na zboru 168 (148 načelnikov
odsekov za planinske poti+12 vodij odborov za planinske poti in 8 članov KPP).
Ker ob napovedani uri, kljub številni udeležbi Zbor ni bil sklepčen je najprej potekala predstavitev
dejavnosti pri urejanju mednarodne poti Via Alpina, ki sta jo s pomočjo računalniške tehnike podala Jože
Rovan in Peter Šilak, koordinator za Via Alpino KPP s planinskimi društvi. Šilak je poudaril, da je
sodelovanje z mednarodnim koordinacijskim odborom za pohodniško pot Via Alpina zgledno in da dobro
sodeluje tudi s firmo PROPLUS iz Maribora, ki je koordinator za to pot v naši državi. Izpostavil je tudi vso
podporo in pomoč s strani strokovnega sodelavca KPP Danila Sbrizaja. Predstavil je tudi označevanje te
poti v ostalih sedmih državah Evrope in prikazal kje je še potrebno urediti pot preko naše države. V
pripravi je tudi študija o oceni vplivov te poti na razvoj alpskih dežel in izdelava propagandnih tabel,
prospektov in spletne strani v petih jezikih. Je tudi eden od pomembnejših evropskih projektov na
področju planinstva in turizma.
AD 1.
Izvolitev organov zbora markacistov
Tone Tomše je prebral predlog organov zbora, ki je bil sprejet na seji komisije dne 10. oktobra 2004 in
predlagal naslednje delegate zbora:
Delovni predsednik: Bogdan Seliger (PD Horjul), člana pa: Jože Klenc (PD Kamnik) in Mladen Živkovič (PD
Novo mesto)
Verifikacijska komisija: Stane Gašparič (PD Rečica ob Savinji), člana: Franc Donša (PD Mura-Murska
Sobota) in Albin Žnidarčič (PD Sežana)
Zapisnikar: Tone Tomše (zaradi odsotnosti Danila Sbrizaja) za overovatelja zapisnika pa Peter Šilak (PD
Ptuj) in Božo Jordan (PD Polzela)
Prisotni so z dvigom rok potrdili predlog in sprejet je bil
SKLEP 1-20/11 2004: Potrdi se predlog članov za organe Zbora markacistov.

Delovni predsednik je zaprosil člane verifikacijske komisije naj ugotovijo prisotnost. Predsednik komisije
Stane Gašparič je sporočil, da je prisotnih 90 delegatov.
Seznam je priloga originalnega zapisnika.
Delovni predsednik je nato prebral dnevni red zbora, ki so ga navzoči dobili skupaj z vabili. Navzoče
delegate je zaprosil za potrditev dnevnega reda ali za morebitne dodatne dopolnitve dnevnega reda.
Božo Jordan je predlagal, da se točka 5. razširi še z informacijo o izpopolnjevanju inštruktorjev. S to
dopolnitvijo je bil sprejet

SKLEP 2-20/11 2004: S predlagano dopolnitvijo se potrdi dnevni red Zbora markacistov.
AD 2.
Poročilo načelnika KPP
Ker so poročilo načelnika vsi navzoči prejeli skupaj z vabili je načelnik Tone Tomše zelo na kratko
predstavil delo markacistov po planinskih društvih in delo članov KPP v zadnjih dveh letih in opredelitev
del in zadolžitev znotraj komisije. Omenil je tudi sodelovanje komisije z drugimi komisijami znotraj PZS
(zlasti s KVIZ in Komisijo za varstvo gorske narave) in tudi povezavo navzven z LTO-ji in pristojnimi
ministrstvi. Posebej je pojasnil dosedanje postopke pri vložitvi zakona o planinskih poteh.
Poročilo načelnika je priloga originalnega zapisnika.
AD 3.
Programsko in finančno poročilo
Tomše je na kratko predstavil finančno poročilo za obdobje 2002-2004. Izvedba programov je odvisna od
denarja, kjer pa se stalno srečujemo z pomanjkanjem finančnih sredstev. Situacijo rešujemo s prijavami na
razne razpise. Obenem je poudaril, da so markacisti v tem obdobju opravili preko 20.000 ur
prostovoljnega dela. Glede na dobro pripravljene programe pa upa da bo v bodoče možno kandidirati za
javna sredstva še na dodatnih razpisih. Zelo dobrodošla je tudi pomoč slovenske vojske v obliki
brezplačnih prenosov s helikopterji za potrebe visokogorskih akcij in občasnih sponzorjev. Obenem je
poudaril, da je KPP komisija, ki se več kot 90% financira iz zunanjih sredstev.
AD 4
Razprava na poročila
V razpravi so sodelovali Marjan Gril (PD Moravče), ki ga je zanimalo, kako je z zaščito Knafelčeve
markacije. Tone Tomše mu je pojasnil, da bo markacija zaščitena v sklopu zakona o planinskih poteh, ki je
trenutno v proceduri v Državnem zboru. Stane Štucin (PD Idrija) je vprašal kako je z ureditvijo statusa
poti na Male Golake. Tomše mu je razložil, da je o tej poti potekal sestanek skupaj z načelnico KVGN in
predstavnikom MDO Posočja in da je bil sprejet sklep, da naj pridobijo mnenja najprej v okviru MDO
Posočja in lokalnih skupnosti in lovskih družin s tega področja nato pa se zavzame uradno stališče.
Stališče KPP je naj pot ostane saj je del SPP, treba pa je namestiti opozorilne table. Draga Dogša (APD
Kozjak Maribor) pa je zanimalo kako bo natančno potekalo usposabljanje za markaciste v bodoče saj se
jim zdijo tečaji glede na finančno stanje društev dragi. Tomše je obrazložil, da bo glede na potrjena
programa za markaciste možno pridobiti del sredstev s strani države preko KVIZ-a in del sredstev na
lokalnih športnih zvezah. Ves potek usposabljanja pa bo podrobneje predstavljen v eni od naslednjih
številk Obvestil PZS.
Ker drugih razprav ni bilo je delovni predsednik dal na glasovanje obe poročili in z večino glasov je bil
sprejet
SKLEP 3-20/11 2004: Potrdi se poročilo načelnika in finančno poročilo za obdobje 2002-2004.

AD 5.
Bodoči način organiziranja tečajev za markaciste, evidenca ter potrjevanje licenc
Tomše je obrazložil opredelitev strokovno-organizacijskega dela v športu in določitev programa
splošnega dela usposabljanja strokovnih delavcev v športu v skladu z VII. poglavjem Zakona o športu in
postopke vložitve programov za pridobitev naziva markacist PZS in inštruktor markacist PZS na Strokovni
svet RS za šport po predhodni verifikaciji Inštituta za šport Fakultete za šport Univerze v Ljubljani.
Obenem je predstavil sklep o sofinanciranju programa usposabljanja strokovnih kadrov, ki ga je
Ministrstvo za šolstvo znanost in šport razpisalo v sodelovanju z Evropskim socialnim skladom. V bodoče
bodo zato vsa usposabljanja potekala po določilih teh predpisov in programov. Po zaključku
usposabljanja bo vsak udeleženec dobil potrdilo (spričevalo) o končanem usposabljanju. Na podlagi
oddanih poročil se bodo potrjevale tudi licence. Potrebni bodo tudi izpopolnjevalni seminarji. Poudaril je,
da zadeva na prvi pogled izgleda zakomplicirana, a se tako kot pri usposabljanju vodnikih PZS kmalu
pokaže, da zadeva lahko zelo kontinuirano poteka. Podkomisijo za usposabljanje in strokovnega
sodelavca pa pri usklajevanju bodočega dela na področju usposabljanja za markaciste vseeno čaka precej
dela.
Kratko obrazložitev k tej točki je podal tudi Božo Jordan, ki je za program inštruktor markacist PZS
poudaril, da bo potrebno izpopolniti program in določiti predmetnik usposabljanja in izpopolnjevanja
inštruktorjev. To je tudi naloga članov podkomisijo za usposabljanje. Izpopolnjevanje naj bi potekalo
vsake tri leta.
Vsi strokovni kadri na področju športa bodo zavedeni v posebnem programu (ŠPAK), kjer bo poleg
osnovnih podatkov potrebna tudi številka izkaznice zdravstvenega zavarovanja. Podrobna navodila o
izpopolnitvi tega programa bodo objavljena v Obvestilih PZS.
Po krajši razpravi je bil sprejet naslednji
SKLEP 4-20/11 2004: Podkomisija za usposabljanje naj čim prej pripravi vse uskladitve za izvajanje
programov usposabljanja in vnosa kadrov v program strokovnih kadrov v športu.
AD 6.
Informacija o katastru planinskih poti, Via Alpini in Evropskih peš poteh
Kratko uvodno obrazložitev bodočega dela na katastru planinskih poti je podal načelnik podkomisije za
kataster in dokumentacijo in pomembne postavke za dosedanje in bodoče delo prikazal tudi na zaslonu.
Poudaril je da imamo trenutno razen v odboru za planinske poti Zasavja in Posavja v vseh odborih
določene urednike, ki pokrivajo področje katastra na njihovem območju. Uredniki so posebej zadolženi,
da zberejo manjkajoče podatke o planinskih poteh, ki morajo biti zabeležene na posebnih obrazcih in da
društvom posredujejo zemljevide DTK 1:25.000 za vris njihovih poti. Ker bo kataster tudi podzakonski akt
bodočega zakona je prav, da to delo opravimo z vso resnostjo. Pri tem nam je v znatni meri pripravljena
pomagati tudi Geodetska uprava RS. Za začetek bo financirala usposabljanje petih članov podkomisije za

vris poti v digitalne karte. Nadalje je Seliger predstavil še okvirne datume nadaljnih del na vzpostavitvi
katastra, ki naj bi dokončno obliko dobil s 1. majem 2006.
Glavni urednik za kataster Boštjan Gortnar je predstavil zbrane podatke po posameznih odborih in
vodjem odborov oz. urednikom za kataster razdelil sezname poti v pisni obliki in na CD-jih. Povedal je, da
ima trenutno v seznamu 1.514 poti, kar je nekako 90 % vseh poti.
Po krajši razpravi je bil sprejet
SKLEP 5-20/11 2004: Potrdi se programski in časovni predlog podkomisije za kataster in dokumentacijo s
priporočilom, da se vsi čimbolj drže planiranih rokov.
Ker je bila informacija o Via Alpini podana že v začetku Zbora markacistov je kratko informacijo o
evropskih peš poteh podal še Uroš Vidovič, ki je tudi član KEUPS-a. Predstavil je sklepe letošnje skupščine
Evropske popotniške zveze (EVW) in povedal da zveza šteje že blizu 6 milijonov članov. Kot opazovalki sta
bili letos sprejeta Izrael in Maroko. Tudi EVW pripravlja posebne zgibanke in spletno stran v petih jezikih.
Sklicani so bili sestanki z planinskimi društvi na področju Posočja in Gorenjske, kjer so si skupaj z
območnimi enotami ZGS razdelili posamezne odseke poti E-7. Zavod za gozdove bo tudi v bodoče skrbel
za pokritje stroškov materiala. V letu 2006 bo ponovno organiziran evropohod vendar v sodobnejši obliki.
Pripravlja pa se tudi angleški prevod vodnika E-6 in izdaja vodnika E-7 po Sloveniji.
AD 7.
Razno
Aleš Jelen, ki je pri KPP zadolžen za koordinacijo za izdelavo smernih tabel je na podlagi predstavljenih
vzorcev predstavil potek izvedbe izdelave tabel. Celoten protokol za izdelavo bo objavljen v Obvestilih
PZS. Rado Seifert, ki je izdelovalec teh tabel, pa je predstavil postopek izdelave. Vsako planinsko društvo
si take table, po dani predlogi, lahko izdela tudi samo, če ima možnost cenejše izdelave.
Krašovec Jože (PD Drago Bregar) je poročal, da turistično društvo postavlja na nekaterih planinskih
poteh do dva metra visoke obeliske s podatki. Baje je to pot ťPo trasi rimskega obzidjaŤ. Tomše je
zadolžen, da pridobi informacijo o teh postavitvah na Turistični zvezi Slovenije.
Ob zaključku se je Jože Rovan v imenu vseh zahvalil gostiteljem za omogočeno izvedbo zbora v
prostorih ekonomske fakultete. Načelnik KPP pa se je vsem navzočim zahvalil za udeležbo in jih povabil
na Zbor markacistov leta 2006, ki bo tudi volilni.

Zbor je bil zaključen ob 13.15 uri

Zapisal:
Tone Tomše

Načelnik KPP UO PZS:
Tone TOMŠE

OVEROVATELJA:
Božo Jordan
Peter Šilak

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

ŽIGI NA SLOVENSKI PLANINSKI POTI
Glede na številne pritožbe glede žigov na zaključnem delu Slovenske planinske poti, vodja odbora za
planinske poti Primorsko  Notranjske, Albin Žnidarčič sporoča, da je:
•
•
•

Žig za kontrolno točko Socerb zabetoniran v zidu pri vhodu v grad
Žig za Tinjan je zabetoniran v zidu v središču vasi
Žig za Ankaran je v lokalu KORTA BAR, Regentova ulica 2a (tel. 05/ 652-06-61)
Obratovalni čas lokala je vsak dan od 7.00  24.00

V istem lokalu se poleg žiga za Ankaran nahajata tudi žiga za Socerb in Tinjan.

VODNIŠKI KOTIČEK

V letu 2005 vsem vodnikom ter inštruktorjem in
predavateljem želimo mnogo sreče, zdravja in
varnih korakov v gorah.
Vodniška komisija

PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE
VODNIŠKA KOMISIJA
Dvoržakova 9, 1000 Ljubljana

Datum: 02. 12. 2004
Št.: 588/VK

ZAPISNIK
Zbora Vodnikov Planinske zveze Slovenije, ki je bilo v soboto, 27. novembra 2004 v dvorani Pošte
Slovenije, Čopova 11, Ljubljana.

Pred zborom sta potekali okrogli mizi na temo Pravilnik o priznanjih VK UO PZS in Častni kodeks
slovenskih planincev ter Sodelovanje z ZGVS, ki sta ju vodila Bojan Rotovnik in Matjaž Hafner.
Zasedanje Zbora vodnikov se je začelo ob 11.50 uri.
Prisotni:
ϒ

delegati vodniških odborov Meddruštvenih odborov (MDO) planinskih društev:

MDO Dolenjske z Belo Krajino: Martin LUZAR, načelnik vodniškega odbora (PD Novo mesto), Stane
POLJAK (PD Črnomelj) in Peter LUZAR (PD Novo mesto).

MDO Gorenjske: Jože VARL, načelnik vodniškega odbora (PD Radovljica), Brane DOBAR (PD
Javornik - Koroška Bela), Ivo KAVČIČ (PD Žiri), Klemen MEDJA (tudi predstavnik v Gorniški komisiji
UIAA, PD Jesenice), Stanko DOLENŠEK (PD Iskra Kranj).
MDO Kamniško-Bistriški: Peter ZMRZLIKAR, načelnik vodniškega odbora (PD Komenda), Miran
JEREB (PD Kamnik).
MDO Koroške: Ivan CIGALE, načelnik vodniškega odbora (PD Ravne na Koroškem), Andreja BRAL
(PD Slovenj Gradec) in Silva FUŽIR (PD Črna na Koroškem).
MDO Ljubljane: Primož ZUPANČIČ, namesto načelnice vodniškega odbora (PD Rašica), Mitja
PREMERL (PD Integral), Zvone ŠERE (PD Drago Bregar), Zdenka MIHELIČ (PD Ribnica), Ernest
GRADIŠAR (PD Vevče) in Edvard GRABRIJAN (PD Ljubljana Matica).
MDO Notranjske: Marko GORŠIČ, načelnik vodniškega odbora (PD Podpeč  Preserje) in Janez
SLABE (PD Logatec).
MDO Podravja: Tadej KOSMAČIN, namesto načelnika vodniškega odbora (PD Jakob Aljaž), Jože
BOBOVNIK (PD Fram), Jožica KOLAR (PD Poljčane), Cveto MEGLIČ (PD Skalca Hoče - Slivnica),
Franc TRSTENJAK (PD Drava Maribor), Uroš VIDOVIČ (PD Ptuj), Stanka ČOH (PD Oplotnica) in
Miran TARKUŠ (PD Jakob Aljaž).
MDO Pomurja: Marjan GOLJA, načelnik vodniškega odbora (PD Gornja Radgona).
MDO Posočja: Stane JABLANŠČEK, načelnik vodniškega odbora (PD Nova Gorica), Miranda ČOTAR (PD
Nova Gorica).
MDO Primorsko-Notranjski: Vladka STRANŠČAK, namesto načelnika vodniškega odbora (OPD Koper),
Vojko DOBRILA (PD Slavnik) in Aleš POROČNIK (PD Snežnik Ilirska Bistrica).
MDO Savinjske: Jože KAMENŠEK, načelnik vodniškega odbora (PD Slovenske Konjice), Božo JORDAN (PD
Polzela), Milena SVET (PD Šempeter v Savinjski dolini), Jurij DREV (PD Šoštanj), Natalija MAROVT (PD
Dobrovlje  Braslovče) in Albin APOTEKAR (PD Celje Matica).
MDO Zasavja: Ferdinand DRNOVŠEK, namesto načelnika vodniškega odbora (PD Zagorje), Dragi BALOH
(PD Kum Trbovlje) in Janez MEDVED (PD Litija).
ϒ

drugi vodniki PZS: Marjan PRINČIČ (PD Kranj), Drago KRAMAR (PD Videm), Milan RADOJČIČ
(PD Videm), Stojan ILIČ (PD Rašica), Magda KOVAČIČ (PD Tolmin), Mara VIDIC (PD Tolmin),
Milena BREŠAN (PD Tolmin) in Boris KUKANJA (PD Murska Sobota).

ϒ

povabljeni gostje: Bojan POLLAK (predstavnik ZGVS in vodja Podkomisije za kategorizacijo in
registracijo pri VK PZS, PD Kamnik).

ϒ

drugi člani Vodniške komisije PZS: Franc GRIČAR (načelnik VK, PD Kum Trbovlje), Matjaž
HAFNER (član VK, PD Škofja Loka), Franc KADIŠ (vodja Podkomisije za usposabljanje VK, PD

Dravograd), Bojan ROTOVNIK (član VK, PD Šoštanj), Stanislav TOMŠIČ (namestnik načelnika
VK, PD Pošta in Telekom Ljubljana).
ϒ

strokovna sodelavka VK Veronika SUSMAN - ŠEGATIN.

Pravico glasovanja so imeli delegati in načelniki odborov vodniških odsekov MDO
Vsi delegati so po pošti prejeli poleg vabila na zbor vodnikov tudi gradiva: Poročilo o VK PZS,
Finančno poročilo VK PZS s Finančnim načrtom 2005, Poročilo o delu Podkomisije za kategorizacijo in
registracijo v letu 2005 in Poročilo Podkomisije za usposabljanje pri VK PZS v letu 2004. Pred zborom so
prejeli še: Poslovnik o delu Zbora vodnikov PZS, Poročilo o mednarodni aktivnosti na področju vodništva
in Predlog besedila za dopolnitev Častnega kodeksa slovenskih planincev. Vsa gradiva so priložena k
arhivskemu zapisniku.
DNEVNI RED ZBORA VODNIKOV:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Izvolitev delovnega predsedstva in organov Zbora vodnikov
Poročilo verifikacijske komisije
Sprejem Poslovnika o delu Zbora vodnikov
Poročila o delu VK UO PZS in podkomisij
Razprava o poročilih
Sprejem Pravilnika o priznanjih VK UO PZS in dopolnil k Častnemu kodeksu slovenskih planincev
Imenovanje delegatov Zbora vodnikov za Skupščino PZS 2005
Razno

Zbor vodnikov je začel Stanislav TOMŠIČ, namestnik načelnika VK. Pozdravil je vse prisotne in
opravičil predsednika PZS Francija EKARJA ter Franca GRIČARJA, načelnika VK, ki pa se je zboru
pridružil ob 13.20 uri.

K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA:
Stanislav TOMŠIČ je predlagal v izvolitev delovne organe Zbora vodnikov:
ϒ

Delovno predsedstvo v sestavi:

Jože BOBOVNIK (PD Fram), predsednik delovnega predsedstva
Zdenka MIHELIČ (PD Ribnica), članica delovnega predsedstva
Martin LUZAR (PD Novo mesto), član delovnega predsedstva
ϒ

Verifikacijsko komisijo v sestavi:

Edvard GRABRIJAN (PD Ljubljana Matica), predsednik verifikacijske komisije

Andreja BARL (PD SlovenJ Gradec), članica verifikacijske komisije
Stanislav JABLANŠČEK (PD Nova Gorica), član verifikacijske komisije
ϒ

Zapisnikarja in dva overovatelja:

Veronika SUSMAN  ŠEGATIN (strokovna sodelavka), zapisnikar,
Miranda ČOTAR (PD Nova Gorica), overovateljica zapisnika
Zvone ŠERE (PD Drago Bregar), overovatelj zapisnika

SKLEP št. 1: Predlog se soglasno sprejme.

Delovni predsednik Zbora vodnikov Jože BOBOVNIK se je v imenu delovnih organov zbora zahvalil za
zaupanje in predlagal, da se zbor vodnikov odvija po predlaganem dnevnem redu.

K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA
Edvard GRABRIJAN, predsednik verifikacijske komisije, je podal poročilo verifikacijske komisije:
verifikacijska komisija je na osnovi sprejetih prijav ob vstopu v dvorano delegatov ugotovila, da je od
skupno 52 glasov za odločanje na zboru vodnikov navzočih 44 glasov ali 84,61 %.
Sledila je ugotovitev, da je zbor sklepčen in lahko nadaljuje z delom.
Za sprejetje sklepa je potrebnih 23 glasov.

SKLEP št. 2: Poročilo verifikacijske komisije se soglasno sprejme.

Jože BOBOVNIK, predsednik delovnega predsedstva Zbora VK, je predlagal, da se pri 8. točki obravnava
tudi odstopna izjava finančnika VK Rudolfa SKOBETA.
Marko GORŠIČ (PD Podpeč  Preserje) je predlagal, da se pod to točko obravnava tudi predlog
sprememb 17. člena Pravilnika o organiziranosti VPZS.

SKLEP št. 3: predloga se soglasno sprejme.

K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA
Sprejem Poslovnika o delu zbora vodnikov Planinske zveze Slovenije
SKLEP št. 4: Poslovnik o delu zbora vodnikov Planinske zveze Slovenije
se soglasno sprejme.

K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročila o delu VK PZS in podkomisij
Poročila o delu so podali:
ϒ

Stanislav TOMŠIČ, namestnik načelnika VK, poročilo o delu VK in finančno poročilo VK;

ϒ

Bojan POLLAK, vodja Podkomisije za kategorizacijo in registracijo, poročilo o delu Podkomisije za
kategorizacijo in registracijo ter poročilo o pregledu vzrokov za neregistracijo;

ϒ

Franc KADIŠ, vodja Podkomisije za usposabljanje, poročilo o dosedanjem delu Podkomisije za
usposabljanje;

ϒ

Klemen MEDJA, predstavnik v Gorniški komisiji UIAA, poročilo o mednarodni aktivnosti na
področju vodništva;

ϒ

Bojan ROTOVNIK, vodja odbora za pripravo Planinske šole in Vodniškega učbenika, poročilo o
projektu izdaje Planinske šole in Vodniškega učbenika: povedal je, da je Planinska šola tik pred
izidom in jo je pričakovati v prodaji v začetku prihodnjega leta. Izšla bo v 1500 izvodih, formata A5,
220 strani. Knjiga je sofinancirana iz sredstev Fundacije za sofinanciranje športnih organizacij v RS
ter sredstev Evropskega socialnega sklada, ki smo jih pridobili na osnovi razpisa Ministrstva za
šolstvo, znanost in šport.

K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA
V razpravi o poročilih so sodelovali: Franc TRSTENJAK (PD Drava), Veronika SUSMAN  ŠEGATIN
(strokovna sodelavka), Ivan CIGALE (PD Ravne na Koroškem), Marko GORŠIČ (PD Podpeč - Preserje),
Uroš VIDOVIČ (PD Ptuj), Bojan POLLAK (vodja Podkomisije za kategorizacijo in registracijo, PD
Kamnik), Vojko DOBRILA (PD Slavnik), Bojan ROTOVNIK (član VK, PD Šoštanj), Zvone ŠERE (PD
Drago Bregar), Božo JORDAN (član KVIZ, PD Polzela), Franc KADIŠ (vodja Podkomisije za
usposabljanje VK, PD Dravograd), Jože BOBOVNIK (predsednik delovnega predsedstva zbora, član
KVIZ, PD Fram), Stanislav TOMŠIČ (PD Pošta in Telekom Ljubljana), Klemen MEDJA (PD Jesenice).
Jože BOBOVNIK, predsednik delovnega predsedstva Zbora vodnikov, je strnil predloge:

a) KVIZ v poročilu prikaže prihodke in porabo za akcije VK v letu 2004.
b) PZS se predlaga, da uvede projektno financiranje, saj je dosedanji sistem financiranja samo
potuha tistim, ki slabo poslujejo.
c) Sredstva za udeležbo predstavnika na sejah Gorniške komisije UIAA naj, če je to mogoče,
zagotovi KVIZ.
d) Ob registraciji VPZS naj se poročila, ki imajo priloženo vodniško izkaznico, prednostno
obravnavajo.
e)
1. SKLEP št. 5: Poročilo o projektu izdaje Planinske šole in Vodniškega učbenika se soglasno
sprejme.

2. SKLEP št. 6: Poročilo o mednarodni aktivnosti na področju vodništva se soglasno sprejme.

3. SKLEP št. 7: Poročilo o delu Podkomisije za kategorizacijo in registracijo se soglasno
sprejme.

4. SKLEP št. 8: Finančno poročilo VK se sprejme z večino glasov, 1 glasom proti in 11
vzdržanimi.

5. SKLEP št. 9: Poročilo o delu VK se sprejme z večino glasov, 2 glasovi proti in 4 vzdržanimi.

K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA
Sprejem Pravilnika o priznanjih VK PZS in dopolnil k Častnemu kodeksu slovenskih planincev
Matjaž HAFNER (član VK, PD Škofja Loka)je predstavil predloge dopolnil Pravilnika o priznanjih VK
PZS: v predhodnih določbah se uredi prejemanje priznanj VPZS, ki so pridobili kategorijo po posebnih
pogojih. Prehodno obdobje tri leta bi predlagal za stopenjsko podeljevanje priznanj vodnikom z
dolgoletnim stažem. VK PZS izbere oblikovno zasnovo priznanj. Pisne zahvale se podeljujejo
posameznikom, vodniškim odsekom, mladinskim odsekom, PD, podjetjem in drugim organizacijam,
medtem ko se vsa ostala priznanja podeljuje VPZS. Priznanje za zaslužnega vodnika lahko prejme tudi
neregistrirani VPZS. Vsako leto se podeli največ pet nazivov častnega VPZS. Na priznanja se naj dopiše
tudi matično PD dobitnikov. Vse v zvezi s priznanji vodi VK. Vse pritožbe obravnava Zbor vodnikov

PZS. Na Zboru vodnikov se podeljujejo priznanja za zaslužnega VPZS in častnega VPZS. V register
prejetih priznanj se vpiše tudi datum podelitve.

SKLEP št. 10: soglasno se sprejme Pravilnik o priznanjih VK UO PZS s predlaganimi
spremembami.

Matjaž HAFNER (član VK, PD Škofja Loka) je prebral predlog besedila za dopolnitev Častnega kodeksa
slovenskih planincev:
Najpomembnejši cilj vodnika PZS je varnost vodenih. Pri tem deluje v skladu s tem kodeksom, pravilniki o
vodništvu in drugimi akti PZS.
Vodnik PZS dosledno spoštuje osebno integriteto in dostojanstvo posameznika in posega vanju samo v
skrajnih primerih, ko gre za preživetje.
Vodnik PZS mora s svojimi ravnanji in dejanji, dajati zgled tako vodenim kot ostalim planincem, poseben
poudarek pa mora pri tem nameniti mladim. Njegov odnos do vodenih je spoštljiv, predvsem pa je
njegov cilj varnost vodenih. S svojim vodenjem naj vzgaja in izobražuje, pri čemer pa naj svoje besede
podkrepi tudi z lastnimi dejanji. V kolikor mu razmere dopuščajo naj svoje znanje z nasveti prenaša tudi
na ostale obiskovalce gora.
Vodniki PZS so prostovoljci in svojo usposobljenost izkazujejo z značko in izkaznico vodnika PZS. Med
seboj, tako med pripravo, izvedbo in po turi si solidarno pomagajo in so enakopravni, njihovo delo pa
usmerja vodja ture. V zahtevnejših situacijah se ravnajo po odločitvi najizkušenejšega med njimi. V takih
situacijah upoštevajo tudi pomoč, ki jo ponudijo tudi planinsko usposobljeni strokovni kadri, ki so na turi
prisotni kot udeleženci.
Vodnik PZS je dolžan biti mentor pripravniku za vodnika PZS, če se čuti sposobnega opravljati
mentorstvo. Skupaj s pripravnikom odgovarjata, da je pripravništvo resnično in kvalitetno opravljeno,
mentor pa mora prenesti na pripravnika čim več znanja.

SKLEP št. 11: Častni kodeks se soglasno sprejme.

K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA
Imenovanje delegatov Zbora vodnikov za Skupščino PZS 2005

Jože BOBOVNIK, predsednik delovnega predsedstva, je predlagal tri člane: Katja KADIŠ (VK PZS),
Stanislav TOMŠIČ (VK PZS) in Ivan EDER (Podkomisija za usposabljanje pri VK PZS).

SKLEP št. 12: predlog delegatov se soglasno sprejme.

K 8. TOČKI DNEVNEGA REDA
a) Odstop finančnika VK
b) Predlog spremembe 17. člena Pravilnika o organiziranosti VPZS
K a)
V razpravi so sodelovali: Franc GRIČAR (načelnik VK, PD Kum), Matjaž HAFNER (PD Škofja Loka),
Ivan CIGALE (PD Ravne na Koroškem), Bojan Rotovnik (član VK, PD Šoštanj), Marko GORŠIČ (PD
Podpeč  Preserje).

SKLEP št. 13: sprejme se razrešitev Rudolfa Skobeta z mesta finančnika VK z večino glasov, 7
vzdržanih.

K b)
Marko GORŠIČ (PD Podpeč  Preserje) je podal predlog sprememb:
1. odstavek tega člena naj se zamenja s sledečo dikcijo: člani VK so predstavniki MDO, ki jih ti tudi
izvolijo ali pa delegirajo.
2. odstavek: na prvi seji člani VK izmed sebe izvolijo načelnika, namestnika načelnika, tajnika in
finančnika z večino glasov, člana VK po fukciji sta tudi vodji strokovnih podkomisij, ki sta izvoljena
izmed članov podkomisij.
4. odstavek odpade.
Zadnji odstavek: vsi člani komisije morajo biti registrirani VPZS. V nasprotnem primeru jim mandat
avtomatično preneha.
V razpravi so sodelovali: Marko GORŠIČ (PD Podpeč  Preserje), Bojan Pollak (PD Kamnik),
Klemen MEDJA (PD Jesenice), Franc GRIČAR (PD Kum), Jože BOBOVNIK (PD Fram).

SKLEP št. 14: predlog, da se predlog Marka GORŠIČA v pisni obliki pošlje v razpravo vsem VO in
Odborom VO v okviru MDO. VK zbere predloge in pravočasno ponovno posreduje, da se bo lahko
na naslednjem Zboru vodnikov o tem odločalo, se soglasno sprejme.

SKLEP št. 15: soglasno se sprejme rok, do katerega naj bo zaključena prva razprava: 01. 04. 2005.

Za konec se je Jože BOBOVNIK, predsednik delovnega predsedstva zbora, zahvalil vsem prisotnim za
sodelovanje in jim zaželel vesele praznike ter veliko uspešnih tur.
Zbor vodnikov PZS je bil sklenjen ob 14,10 uri.

Predsednik delovnega predsedstva zbora: Jože BOBOVNIK

Zapisnikar: Veronika SUSMAN - ŠEGATIN

Overovatelja: Miranda ČOTAR
Zvone ŠERE

PRILOGE (priložene arhivskemu izvodu):
ϒ

Poslovnik o delu zbora vodnikov Planinske zveze Slovenije kot ga je sprejel zbor vodnikov;

ϒ

Poročilo verifikacijske komisije;

ϒ

Častni kodeks;

ϒ

Poročilo o delu VK;

ϒ

Finančno poročilo VK;

ϒ

Poročilo o delu Podkomisije za kategorizacijo in registracijo;

ϒ

Poročilo o delu Podkomisije za usposabljanje;

ϒ

Poročilo o mednarodni aktivnosti na področju vodništva;

ϒ

Poročilo o pregledu vzrokov za neregistracijo

PLANINSKA DRUŠTVA IN MEDDRUŠTVENI ODBORI
VABIJO IN POROČAJO

VABIJO

PROSIM, DA UPOŠTEVATE NASLEDNJE OBVESTILO:
Planinska zveza Slovenije obvešča vse svoje člane, da je s strani
Planike d.d. prejela obvestilo, da zaradi trenutne situacije (prisilna
poravnava oz. stečaj) začasno prekinjajo pogodbo o sodelovanju
s PZS in ukinjajo vse popuste za planince pri nabavi planinske in
pohodniške obutve. Do nadaljnega popustov ni, ko se bodo
razmere spremenile, pa vas bomo o tem obvestili.
Danilo Sbrizaj

26. Spominski pohod

PO POTI CANKARJEVEGA BATALJONA
s Pasje ravni v Dražgoše,

8. in 9. januarja 2005

Spominski planinski pohod je posvečen Dražgoški bitki v januarju leta 1942, spominu na padle borce
Cankarjevega bataljona, postreljene domačine in na požgane Dražgoše. Pohod je namenjen vztrajnim
planincem, saj traja 10  12 ur v težkih zimskih razmerah in ob nizkih temperaturah. Avtobus bo
pohodnike peljal iz Avtobusne postaje v Škofji Loki, do vasice Log ob 20. uri, od koder je slabi 2 uri hoje
na zbirno mesto pri kmetu Koširju (Jože Setnikar, tel. 01  36 45 116). Začetek pohoda bo med 22. in 24.
uro., kar določi organizator glede na vremenske razmere ta dan. V Dražgoše pridemo okrog 10. ure.
Opremo morate pohodniki prilogoditi vremenskim razmeram na dan pohoda. ČELNA SVETILKA JE
OBVEZNA, priporočamo pohodne palice in male dereze. Na poti je poskrbljeno za čaj in malico na cilju.
Startnina je 1.000 SIT. Povratek iz Dražgoš si udeleženci organizirajo sami ali koristijo prevoz
organizatorja dražgoških prireditev z Rudnega polja do Škofje Loke. Priporočamo, da v dneh pred
pohodom spremljate javna obvestila in spletno stran http://users.volja.net/plandru/
ali poiščete informacije na tel. 04  51 20 667 ali 041  679 121 ali 041- 595 005.
Pohod vodijo člani organizacijskega odbora, planinski vodniki in reševalci GRS PD Škofja Loka.

PLANINSKO DRUŠTVO SLOVENSKE
KONJICE vabi, na Štefanovo, v nedeljo, 26. decembra
2004, na 10. zimski vzpon ob dnevu samostojnosti na
STOLPNIK,

1012 m. Odhod izpred konjiške športne dvorane, ob
vznožju Konjiške gore, 333 m, ob 9. uri, na Zmajčkovo gozdno učno pot in
nato po markirani poti na sam vrh! Za vzpon iz Konjic boste potrebovali
okoli 2 uri. Možni so tudi dostopi s Črešnjic, Stranic in Kamne Gore.
Priporočamo primerno opremo in pohodne palice! Med 11. in 12. uro bo na vrhu pripravljen topel
čaj. Udeleženci vseh desetih zimskih vzponov prejmejo priznanja.

UO PD Konjice

Za novo leto v gorah?

Zvezdno nebo namesto ognjemeta, zasnežena

dolina Triglavskih jezer, zimsko sonce in obilo možnosti za snežne ture z razgledi na vršace Julijcev
...Zakaj

pa ne? Ponujamo vam silvestrovanje v Koči pri Triglavskih jezerih (1685 m):

-

petek (31.12.) prihod v lastni režiji, silvestrska večerja in zabava,

-

sobota (1.1.) možnost izleta v lastni režiji, nudimo polni penzion,

-

nedelja zajtrk (2.1.).

CENA silvestrovanja (prehrana, nočitve) je 20.000,00 SIT na osebo.
PRIJAVE sprejemamo v Informacijski pisarni društva na Miklošičevi 17 v Ljubljani (tel. 01/2312645) ali pri
oskrbniku na GSM 031 288 781.
Ob prijavi treba vplačati predplačilo* (10.000,00 SIT) v Informacijski pisarni ali
na transakcijski račun Planinskega društva Ljubljana-Matica: 02031-0019578484 in
sklicna št. 04, namen: Sedmera. Vljudno vas prosimo, da pred plačilom sporočite vašo
rezervacijo. Pri plačilu na TRR obvezno navedite ime in priimek plačnika, namen plačila in
sklicno številko.
* predplačilo vračamo le v primeru neizvedenega silvestrovanja.

Dostopi
♦

Savica, Komna: Savica - Komna 2h30, Komna - Sedmera čez planino Kal 2h30, mimo Črnega jezera
3h. Pot čez Komarčo pozimi odsvetujemo.

♦

Fužinske planine: gozdna cesta iz Stare Fužine na planino Blato (1088 m) 7km, od koder je mimo
Koče na Planini pri Jezeru, čez planini Dedno polje in Ovčarija ter preval Štapce ali čez Prode 3h30. Iz
Stare Fužine mimo Kosijevega doma na Vogarju in Koče na Planini pri Jezeru 5h30.

Opozorilo:
podatki o dostopih so informativne narave, v zimskem času so nekatere gozdne ceste neprevozne, poti pa
lahko poledenele in težje prehodne.

Ob vznožju gora, v bližini slapu Savica, Bohinjskega jezera, Komne, Triglavskih
jezer in znanih smučarskih središč.Vabimo vas na silvestrovanje v Koči pri
Savici (653 m):
petek
(31.12.04)
silvestrska večerja in
zabava,
v
soboto
(1.1.05) nudimo polni
penzion, v nedeljo zajtrk
(2.1.05).
Cena
silvestrovanja
20.000,00 SIT na osebo.
skupna ležišča!

(prehrana, nočitve) je
Na voljo imamo le še

PRIJAVE
sprejemamo
osebno v Koči pri Savici
ali na GSM 040 695 787. Ob prijavi treba vplačati polovično akontacijo* (10.000,00 SIT), ki jo je možno
vplačati tudi na transakcijski račun Planinskega društva Ljubljana-Matica: 02031-0019578484 in sklicna
št. 06, namen: Savica.
Vljudno vas prosimo, da pred plačilom sporočite vašo rezervacijo. Pri plačilu na TRR obvezno navedite
ime in priimek plačnika, namen plačila in sklicno številko.
* Akontacijo vračamo le v primeru neizvedenega silvestrovanja.

Dostopi
- lokalna cesta od Bohinjskega jezera do koče 4 km
- avtobusna postaja Zlatorog, 45 min hoje

Vabimo vas, da pod zasneženimi Kamniškimi gorami preživite
prehod v novo leto. Nudimo vam gostinske storitve z možnostjo
prenočevanja za več dni, posebej pa vabimo zaključene družbe
na praznovanja v mesecu decembru in na silvestrovo 2004/05.
Na silvestrski večer vas bo zabaval ansambel Rožmarin. Cena
silvestrovanja (silvestrska večerja, zabava) je 8.000,00 SIT na

osebo. PRIJAVE sprejemamo osebno v Domu v Kamniški Bistrici ali na tel. 01/832 55 44. Ob prijavi treba
vplačati akontacijo* (2.000,00 SIT), ki jo je možno vplačati tudi na transakcijski račun Planinskega društva
Ljubljana-Matica: 02031-0019578484 in sklicna št. 07, namen: Bistrica. Vljudno vas prosimo, da pred
plačilom sporočite vašo rezervacijo. Pri plačilu na TRR obvezno navedite ime in priimek plačnika, namen
plačila in sklicno številko.
* Akontacijo vračamo le v primeru neizvedenega silvestrovanja.

Dostopi:
♦ asfaltna lokalna cesta iz Stahovice do doma 8 km
♦ avtobusna postaja Kamnik, Stahovica, Kamniška
Bistrica
♦ iz Kamnika po Koželjevi poti, ki pelje do mostu v
Stranjah po levem, potem pa po desnem bregu Bistrice
3h30; iz Stahovice po Koželjevi poti ob Bistrici 2h30

in SILVESTROVANJA v drugih planinskih kočah ..

Planinsko
društvo
Radovljica bo
organiziralo
silvestrovanje
v
Roblekovem
domu
na
Begunjščici in
Valvasorjevem domu pod Stolom. Silvestrski meni s prenočiščem stane pri Roblekovem domu 10.000
SIT pri Valvasorjevem domu pa 9.000 SIT. Silvestrski meni vsebuje: aperitiv, hladno predjed, silvestrsko
večerjo in jutranji obrok. V meni je vključena tudi pijača, ki jo bomo od 21. ure do 1. ure zjutraj točili
brezplačno. Kot rezervacijo bomo šteli prijavo s predplačilom 5.000 SIT. Razliko do polne cene pa boste
morali nakazati do 10. decembra 2004.
Informacije PD na tel: 04 531 55 44
GSM: 031/ 345-209
843

za Roblekov dom: 04/ 580-18-16

e-mail: pdradovljica@siol.net

za Valvasorjev dom: 040-772-

PLANINSKO DRUŠTVO KRANJ tudi letos pripravlja silvestrovanje v svojih postojankah. Za planince se
bosta na Kališču potrudila Boris in Ida, ki bosta poskrbela za skok v novo leto v pravem planinskem
vzdušju. Na Krvavcu pa bodo silvestrovali ljubitelji urejenih smučišč. Prijazno osebje doma bo pripravilo
silvestrovanje ob živi glasbi, z bogato silvestersko večerjo ter krepilno malico proti jutru. Seveda bodo
bolj utrujeni lahko legli, po izdatnem zajtrku pa opravili prve zavoje v novem letu.
V koči na Krvavcu je še nekaj prostih mest, zato pohitite z rezervacijo na številko o4 201 29 22.

PLANINSKO DRUŠTVO DRAVOGRAD
objavlja

RAZPIS ZA ODDAJO PLANINSKEGA DOMA KOŠENJAK V NAJEM

Planinski dom bomo oddali v najem za obdobje od marca do oktobra 2005. Vloge za najem interesenti
pošljejo na naslov: PD Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd do 31.01.2005.
Vse dodatne informacije o pogojih najema lahko dobite pri predsednici društva na telefonski številki
02/871-0290 ali 051/315-963.
PD Dravograd

PLANINSKO DRUŠTVO ZREČE
vabi 8. januarja 2005 na 27. pohod po poteh Bohorskega bataljona. Hoje bo za 4 do 5 ur.
Oprema naj bo primerna vremenskim razmeram. Odhodi avtobusov organizatorja pohoda bodo s
parkirišča pred Gasilskim domom v Zrečah od 8. ure dalje, s Kota pa od 13. ure dalje (glede na zasedenost
avtobusov). Cena avtobusnega prevoza: 800 SIT odrasli, 500 SIT otroci, mladina in upokojenci. Pričetek
pohoda z Rogle bo od 9. ure dalje- Startnina bo 200 SIT (kontrolni kartonček je pogoj za vpis v dnevnik
pohodov v Zrečah). V Kotu zagotovljen napitek. Zaključna pruireditev pohoda bo v športni dvorani pri OŠ
Zreče. Tam bodo pohodniki lahko kupili topli obrok in se zavrteli ob zvokih ansambla ZREŠKIH 6.
Planinsko društvo Zreče želi vsem pohodnikom poln nahrbtnik zdravja, sreče, zadovoljstva in varen korak
v letu 2005.

Vodniški odsek PLANINSKEGA DRUŠTVA LJUBLJANA MATICA
organizira v nedeljo, 26.12.2004 turo na Gredino nad Brestovico, 246 m. Izlet je primeren za
vsakogar, ki je vajen tur po nezahtevnem svetu. Odhod bo z osebnimi vozili izpred društvene pisarne v
Ljubljani, Miklošičeva c. 17 ob 9. uri. Organizacija in izvedba izleta sta brezplačni (vodi Drago Metljak),
za ogled jame pa bo potrebno odšteti 1.000 SIT po osebi, Oprema: čelna svetilka, obutev in oprema
primerna vzponu in vremenskim razmeram. Prijave sprejema pisarna društva do 23.12.2004 do 12. ure
(01/2312 645). Izlet bo ob vsakem vremenu.

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

Zasnovan je spletni portal: www.razgibajmozivljenje.net,

ki zagotavlja brezplačen dostop do najpopolnejšega nabora športnorekreativne ponudbe v Sloveniji in
četrtletna revija Razgibajmo življenje, namenjena družinam za promocijo dejavnega življenjskega sloga.

PLANINSKO DRUŠTVO DOMŽALE
obvešča obiskovalce Velike planine, da bo Domžalski dom na Mali
planini (1534 m, Kamniško-Savinjske Alpe) po običajnem novembrskem
zaprtju ostal zaprt vse do nadaljnega (predvidoma do maja 2005). Lastniki in
upravljalci koče se odločamo o najboljši možni rešitvi za nadaljnji razvoj te
priljubljene gorniške točke in pripravljamo razpis za izbiro novega
oskrbnika/najemnika koče. Dodatne informacije: Borut Peršolja (01 7215
714, Borut.Persolja@guest.arnes.si).

TURNO SMUČANJE ZA SLADOKUSCE IN POZNAVALCE 2005

PRVI SNEG JE V GORAH JE ZAPADEL!
 Ali si želite preživeti nekaj nepozabnih dni na izzivalnih turnih smukih, na takšnih turah, na katere
greste sami le težko?
 Ali si želite spoznati najlepše dele južnih Julijskih Alp, se povzpeti na mogočne smučarske vrhove in
opraviti dolge ture, ne da bi se vam pri tem mudilo v dolino?
 Ali želite na turah varno spremstvo in zanesljivo logistiko, popoldne in zvečer pa prijetno okolje in
dobro družbo?
 Ali želite uživati ob dobri hrani, ne da bi vam bilo pri tem naročiti na vsak čaj posebej in misliti na
omejitve zaradi polpenziona?

Pridite na Komno, na visoko kraško planoto na sončni strani Julijskih Alp, na območje, kjer je največ
snega v Sloveniji.

Prav v osrčju Komne je planina na Kraju in na njej je koča Majerica. V svoji koči planinsko društvo Jeglič
prireja januarja, februarja in marca 2004 podaljšane turno-smučarske konce tedna.
Termini za turno smučanje za sladokusce so:
- četrtka 20. januarja do nedelje 23. januarja 2005 (4 dni)
- od petka 28. januarja do torka 2. februarja (5 dni)
- od petka 4. februarja do torka 8. februarja (5 dni)
- od četrtka 10. marca do nedelje 13. marca (4 dni)

Program za 5 dni:
Petek: jutranja vožnja z gonodlo na Vogel, turni smuk Vogel - Komna in namestitev v koči
Sobota: Turni smuk Lanževica, Velika Baba, spust h Krnskim jezerom, prenočevanje pri Krnskih jezerih
Nedelja: Krn ali Batognica ali Vrh nad Peski, vrnitev na Komno
Ponedeljek: Čelo ali Travnik
Torek: Komna  Triglavska jezera, Pl. Ovčarija, Pl. Pri jezeru, Bohinj.
V primeru, da bi bil turni smuk Vogel-Komna prenevaren, je predviden vzpon na Komno po normalni poti
in popoldanska tura na Kal.
(Koča pri Krnskih jezerih bo najverjetneje odprta in oskrbovana, v programu je tam večerja in
prenočevanje. Če bo koča pri Krnskih jezerih zaprta, je tam prenočevanje v zimski sobi)

Program za 4 dni:
Četrtek: zjutraj turni smuk Vogel  Komna in namestitev
Petek: Mahavšček in/ali Vrh Škrli, spust v Govnjač
Sobota: Batognica ali Vrh nad Peski
Nedelja: Komna  Triglavska jezera Pl. Ovčarija, Pl. Pri jezeru, Bohinj.

(V primeru, da bi bil turni smuk Vogel-Komna prenevaren, je predviden vzpon na Komno po normalni
poti in popoldanska tura na Lanževico ali Kal)

Število udeležencev: najmanj 10 in največ 16 za posamezni termin.
Cena:
4 dnevno sanjsko turno smučanje:
120 EUR = 28.800 SIT
5 dnevni paket izzivajočih tur:
140 EUR= 33.600 SIT
Cena vključuje: 4 oziroma 5 polnih penzionov s samopostrežnim zajtrkom, čajem in hrano za na ture.
Obratovanje kuhinje je prilagojeno udeležencem, možnost vegetarijanske prehrane. Prenočevanje v
štiriposteljnih sobah v planinski koči Majerca oziroma v koči pri Krnskih jezerih. Vodenje in organizacija
turnih smukov v skladu z vremenskimi in lavinskimi razmerami.
Člani PD Jeglič, s plačano članarino za 2005, imajo 1500 SIT popusta.
Cena ne vključuje: prevoza do Ukanca in prevoza na Komno oziroma na Vogel ter nazaj v dolino.
Udeleženci sami poskrbijo za svoje nezgodno zavarovanje v okviru članarine PZS.
Potrebna oprema: turne smuči z ustreznim okovjem, psi, srenači, palice, sončna očala, zimska gorniška
obleka, spalna vreča (če bo treba, za Krnske jezera), po možnosti lavinska žolna in lopata, opcijsko cepin
in dereze.
Za skupine po 16 udeležencev lahko organiziramo tudi dodatne termine s programom, ki je prilagojen
skupini.
Za zagotovitev izbranega termina se prijavite čim prej. Udeleženci bodo prejeli obvestilo o natančni
izvedbi programa.
Prijave z vplačili do 15. januarja 2005 (za prve tri termine), oziroma do 1. marca za marčevski termin.
Informacije, rezervacije in vplačila:
Po pošti: Planinsko društvo Jeglič. Černetova 34, 1000 Ljubljana (TRR 02021-0254605803)
e-posta: tomaz.vrhovec@uni-lj.si

skosec@hotmail.com
telefon: 041 709 031 (Tomaž)
041 667 620 (Sebastjan)

Dvoržakova 9
1000 LJUBLJANA
http://planinskivestnik.com/
Revija za ljubitelje gora
pv@pzs.si

OBVESTILO A-članom planinske organizacije
Kot je znano je bila v A članarini v letu 2004 vključena tudi letna naročnina na Planinski vestnik, kar bo
veljalo tudi v letu 2005. Vsi A člani iz leta 2004 boste v letu 2005 prejeli še januarski in februarski izvod
revije, potem pa ne več, v kolikor ne boste prej podaljšali A članarine.
Naša revija bo tem boljša, čim več naročnikov bo imela in nam zato za vsakega izgubljenega ni vseeno.
Zato vabimo vse, ki v letu 2005 ne boste podaljšali A članarine, da se ponovno naročite na naše glasilo.
To lahko izvedete na dva načina: po elektronski pošti (pv@pzs.si) ali po internetu (naročilnica na naslovu:
http://www.planinskivestnik.com/).
Veseli bomo tudi kakršne koli spodbude, ideje ali pa tudi graje o vsebini PV, kajti le tako bomo lahko
revijo naredili še boljšo.

Planinski pozdrav,
Vladimir Habjan, odgovorni urednik

POROČAJO

30. LET PLANINSKEGA DRUŠTVA SOVODENJ

Kar nekaj prebivalcev Sovodnja in okoliških zaselkov je že desetletja nazaj rado zahajalo v hribe in v gore.
Odločili so se ustanoviti planinsko društvo. 14. december 1974 se je na ustanovnem občnem zboru v
dvorani Zadružnega doma na Sovodnju zbralo 45 ljubiteljev planin in gorske narave. Izvoljena sta bila 7
članski Upravni in 3 članski Nadzorni odbor društva. Društvo je bilo takoj na začetku zelo delavno. Svoje
aktivnosti je usmerilo v pridobivanje članstva, oblikovalo odsek markacistov, vodnikov in mladih
planincev, pripravilo predavanje in planinske izlete. Svoje člane je pošiljalo tudi na razne tečaje.
Že čez eno leto je Upravni odbor razpravljal o možnosti gradnje planinske postojanke na Ermanovcu.
V začetku je bila gradnja zamišljena v sodelovanju s Turističnim društvom, pozneje pa je le-to

planinskemu društvu podarilo polovico kupljene parcele. Prva dela so se začela 11. aprila 1976 z izkopom
jarka za vodovod, v dolžini 1200m.. Vse delo je bilo opravljeno ročno in brezplačno. V naslednjih letih so
bili pridobljeni načrti za kočo.
Gradnja je potekala postopoma, vse do 7.9.1986, ko je bila koča uradno predana svojemu namenu.
Leta 1977 je za nekaj let na podružnični šoli Sovodenj za učence delovala planinska šola, leta 1984 so na
Ermanovcu pripravili ťsrečanje slovenskih planincevŤ. Tudi ŤOsina podoknicaŤ je že bila na omenjenem
prostoru. Prireditve, na katerih so zadnje leta planinci najbolj ponosni pa so ťsrečanje citrarjevŤ, ťšportglasba-plesŤ, ťharmonikarji na gobarski razstavi Ť
Članstvo je prva leta po ustanovitvi močno poraslo, kasneje nekoliko upadlo in sedaj bi jih našteli
približno 75. Društvo so do sedaj vodili štirje predsedniki: Slavko Hribar, Dušan Platiša, Janez Primožič in
Lovro Telban.
Vseskozi so pri društvu zelo aktivni markacisti, trenutno je 9 članov, ki vzorno skrbijo za urejene
dostope do koče na Ermanovcu. Markirajo SPP,VIA ALPINA- TELEKOM, ki poteka na relaciji: Bolnica
Franja-Ermanovec-Bevkov vrh-Sivka; LPP,ki poteka Hotavlje-Slajka-Ermanovec-Bevkov vrh-Sivka, ter
domače poti, ki vodijo iz Sovodnja, Kopačnice in Trebije na Ermanovec.
Aktivnih vodnikov PZS je 6; organizirajo in vodijo tradicionalne pohode in izlete. Organizirajo sedaj že
tradicionalni novoletni pohod 2.januarja na Bevkov vrh, akcijo ťštirje letni časi na ErmanovcuŤ in ť30x na
ErmanovecŤ.
Potrebno je bilo mnogo prostovoljnih delovnih ur in dosti denarja, da planince in druge popotnike
lahko sprejme tako urejena koča. Koča, postavljena ob rob gozda, dostopna z vseh strani, peš, s kolesom
in avtom, lahko sprejme 45 popotnikov v gostinski sobi in več sto zunaj na trati. V sobah razpolaga s 14
posteljami in na podstrešju s 35 skupnimi ležišči.
(op.p. Tridesetletni jubilej so prizadevni planinci PD Sovodenj proslavili na slovesnosti, 19. decembra
2004.)

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

PLANINSKI POHOD 2004

Skupina orodjarjev iz orodjarne ETI-Steatit Kamnik, se vsako leto podamo na planinski izlet. Leta 1999 je
naš sodelavec Vrhovnik Dušan praznoval 50. rojstni dan. Njegova želja je bila, da bi se povzpel na Triglav.
Ker še nikoli ni bil, smo mu sodelavci obljubili, da ga pospremimo in razkažejo lepote slovenskih gora. Ker
smo se imeli zelo lepo, se sedaj vsako leto podamo na planinski pohod
10.9.1999
Vrata-TRIGLAV-Sedmera jezera-Planina jezero-Bohinj
8.9.2000
Bohinj-KRN-Krnska jezera-Sedmera jezera-Komarča-Bohinj
7.9.2001
Bohinjska Bistrica-Črna prst-Rodica-VOGEL-Planina Razor-Komna-Bohinj
30.8.2002
Tamar-JALOVEC-Špička-Vršič-Sleme-Tamar
5.9.2003
Kot-Staničeva-Kredarica-TRIGLAV-Dolič-Vodnikova-Voje-Fužine
3.9.2004
Vršič-PRISOJNIK-RAZOR-Kriški podi-ŠKRLATICA-Vrata.
Lani smo za peto obletnico obiskali Triglav. Zgodaj zjutraj smo odšli iz Kota, ter po strmi gozdni poti mimo
Staničevega doma do Kredarice in nato na Triglav. Iz Triglava smo odšli proti Doliču kjer smo tudi
prespali. Naslednji dan smo se odpravili proti Vodnikovi koči in preko Voj v Fužine. Glede na izkušnje in
fizično pripravljenost vseh v skupini pa smo letošnje leto izbrali eno najtežjih težjih poti v naših Alpah.
Kopiščarjeva (imenovana tudi Jeseniška) pot spada med najdrznejše v naših gorah. Če nebi bilo žic in
klinov, bi bil tu čez mogoč prehod le s težavnim plezanjem. Zato se smejo te poti lotiti le izurjeni planinci,
ki ne poznajo vrtoglavice. Pot zahteva dokaj spretnosti v skalah.

Iz Vršiča smo se zgodaj zjutraj (ob 6h) odpravili proti oknu Prisojnik. Nad Tičarjevo kočo na Vršiču
(1620m) nas je prav toplo pozdravilo jutranje sonce, v Kranjskogorski dolini pa morje jutranje megle.
Odločitev je bila, da se povzpnemo po Kopiščarjevi poti skozi Prednje okno. Do vstopa v Kopiščarjevo pot
smo se morali spustiti navzdol v meglo in po melišču. Ko smo prišli v severno steno Prisojnika smo se že
prav na začetku spopadli z mokrimi skalami, številnimi in klini na katere je bila pritrjena mokra jeklena
vrv. Po začetnem zelo težkem vstopu, smo se po klinih vzpenjali proti oknu. Vseskozi smo imeli v pomoč
kline in jeklene vrvi, ter zelo nevarne previsne stene. Prav tako smo se bočno, po trebuhu, plazili skozi
ozek prehod kamina. Prostora je za enega planinca, nahrbtnik pa le s težavo spraviš skozi. Pot se dviguje
do okna, tik pod izstopom na južno stran pa nas čaka še strma plošča, naježena s klini. Ko stopimo iz
okna, smo presenečeni nad spremembo. Sprejmejo nas sončna Trentska pobočja. Do vrha Prisojnika
(2547m) pa imamo še 1h, tako smo na vrh Prisojnika prišli ob 11h.

Po severovzhodni Jubilejni poti se spustimo v dolino proti Zadnjemu oknu Prisojnika. Pot nas vodi po
ozkih policah, ki jih ponekod tudi zmanjka. Ljubilejna pot spada med najbolj izpostavljene, a tudi najlepše
zavarovane poti v naših gorah. Zlasti zadnje okno in drzno izpostavljena polica pod zadnjim Prisojnikom
sta mesti, ki bi jima po privlačnosti težko našli primero. Seveda pa se razume samo po sebi, da terja
Jubilejna pot izurjenega planinca. Pot je varno prehodna šele v visokem poletju, prej imamo lahko zaradi
snežišč hude težave. Zadnje okno je nekoliko manjše od prvega. V veliki dvorani sredi okna leži skalno
snežišče, ki ga prečimo do južnega izhoda. Zelo veliko strahu nam je povzročila visoka navpična stena, po

kateri smo se morali, po prečno postavljenih klinih spustiti v dolino, posebno trdno smo se držali na
mestih kjer so manjkali klini.

Ko smo prišli, do doline, smo se začeli vzpenjati proti Razorju (2601m). Sonce je že močno pripekalo tako,
da smo popili kar veliko tekočine. Nekaj rezervne vode smo natočili ob poti. Na prelazu zagledamo
Pogačnikov dom na Kriških podih. Mi pa se povzpnemo po južni strani na Razor. Kar veliko je vzpenjanja
tako, da popoldne ob 17 uri prispemo na vrh. Po drugem velikem vzponu v enem dnevu se na vrhu kar
malo oddahnemo in spočijemo, saj vemo da imamo samo 2 uri do Pogačnikovega doma na Kriških podih.
Proti večeru smo že zelo utrujeni prispeli do koče, kjer smo se podkrepili in spočili za pot, ki nas je čakala
še naslednji dan. Zgodaj zjutraj je bil odhod proti Škrlatici (2738m). Pot nas je vodila mimo Zgornjih
Kriških jezer. Kmalu zatem stopimo na greben škrbini zahodno od Križa. Pot, po kateri smo hodili, se je
vseskozi dvigovala in spuščala, na posameznih mestih pa smo imeli tudi nekaj melišča. Posebnost je bila
velika skala v Rdeči škrbini, ki je visela proti dolini, mi pa smo morali iti po spodnji strani mimo nje. Po
rdečem žlebu in po melišču pridemo do vznožja Škrlatice. Vseskozi se je podila megla vendar pa dežja ni
bilo in se odločimo da se povzpnemo na vrh. Kmalu smo ugotovili, da je pot na vrh opremljena s
številnimi klini in vrvmi, saj bi brez njih bil vzpon skoraj nemogoč. Škrlatica do danes ohranja sloves težke
in naporne ture. Kljub dobro zavarovani poti ni deležna posebno množičnega obiska. Pot zahteva
izurjenega planinca. Na vrh smo prispeli ob 12h.Vsak obiskovalec je na vrhu nagrajen z izrednim
razgledom. Prelep je pogled v severno Triglavsko steno. Ker je bilo slabo vreme, smo se morali kmalu
spustiti v dolino. Ob vznožju Škrlatice smo imeli še daljši počitek, da smo se podkrepili z hrano in pijačo.
Ker pa je bilo vreme lepo, smo imeli prav lep pogled. Zaradi napovedanih popoldanskih padavin, smo se
morali kar hitro spustiti proti dolini Vrat. Na sredi poti nas je že ujel rahel dež, vendar smo bili že med
nizko poraščenim drevjem in ni bilo velike nevarnosti; le malo mokri smo bili. Vsi utrujeni od dvodnevnih
naporov smo ob 17h prišli, do parkirnega prostora, kjer nas je čakal kombi. Za nami je bil eden težjih
pohodov po naših hribovjih. Prav veseli smo bili, da smo preplezali varno in brez poškodb. V veliko

pomoč so nam bile tudi planinske čelade, saj smo se na tej poti srečali z vsemi nevarnostmi, ki jih
srečamo v naših Alpah. Glede na lepoto naših gora pa smo se že pogovarjali, kam se odpravimo prihodnje
leto.

Franc GRČAR

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

USPEŠNO ZAKLJUČEN PROJEKT
ALTERNATIVNEGA VIRA NAPAJANJA
PLANINSKE KOČE PD KOČEVJE

Pred kočo planinskega društva Kočevje - pri Koči pri Jelenovem studencu je bila 23. novembra 2004
slovesna otvoritev mini sončne elektrarne za potrebe planinske koče. Prisotne, med njimi predsednika
uprave Elektra Ljubljane g. Vincenca Janšo, župana občine Kočevje g. Janka Vebra in direktorja Agencije
za prestrukturiranje energetike g. Franka Nemaca, je pozdravil predsednik planinske društva Kočevje g.
Ivan Merhar.
Predsednik uprave Elektra Ljubljane g. Vincenc Janša je v svojem govoru izpostavil zlasti pripravljenost
družbe Elektro Ljubljana k izgradnji tudi alternativnih virov napajanja z električno energijo zlasti v
pogojih, ko so klasični načini, kot je izgradnja električnega omrežja, predragi in preveč posegajo v naravo.
Za takšne primere, ko tudi potrebna moč ni prevelika je sončna elektrarna idealna rešitev.
Po simbolični predaji tehniške dokumentacije in ključa predsedniku PD, s čimer je bila sončna
elektrarna predana v last in uporabo društvu, je besedo povzel predsednik društva g. Ivan Merhar, ki je
opisal pot nastanka elektrarne od ideje do izvedbe, pri tem zlasti izpostavil pripravljenost Elektra
Ljubljane in Agencije za racionalno rabo pri financiranju izvedbe, pohvalil pa je tudi strokovnost in hitro
izvedbo izvajalca podjetja KON TIKI iz Kamnika. V svojem govoru je opisal tudi delo na adaptaciji koče, ki
je s to novo pridobitvijo postala moderen objekt, ki lahko prejme preko petdeset gostov, s svojim
izgledom in načinom obratovanja pa je ohranila idilični mir, ki vlada v dolini.

Kočevski župan g. Janko Veber je zlasti izpostavil pomen planinske koče za občino Kočevje, kot
osrednji prostor za te namene in pa pridnost in predanost kočevskih planincev. Hkrati je obljubil še
nadaljnje sodelovanje občine pri delovanju društva.
Ogled naprav je, v odsotnosti g. Škarje, prevzel kar g. Nemac, ki je ob opisu same naprave podal tudi
vizijo nadaljnje izgradnje energetskih objektov na alternativne vire kot so sonce, veter, biomasa in
podobno.
Še nekaj tehničnih podatkov o sistemu:
Sončna elektrarna je instalirana v obstoječo električno instalacijo tako, da je izhodna napetost enaka kot za
gospodinjstva to je 230 v. Trajna moč je 300 w kar zadošča za napajanje celotne razsvetljave ter manjših
gospodinjskih aparatov. Trenutna moč, ki jo je sistem sposoben oddati je 2000 w, kar je pomembno za
kratkotrajne tokovne sunke kot je na primer vklop črpalke za vodo.
Solarni sistem (sončne celice) je sestavljen iz 6 panelov s posamezno močjo 50 W tako, da je skupna
moč 300 W, največji tok, ki ga sistem proizvaja ob polnem sončnem sevanju, pa je 9A. Ta tok polni sistem
s štirimi akumulatorskimi baterijami zmogljivosti 450 Ah pri 24 V. Takšna zmogljivost zadošča za
normalne potrebe planinske postojanke. Iz akumulatorjev teče tok preko razsmernika in transformatorja
v instalacijo in do porabnikov.
Kot rezervni vir služi obstoječi bencinski agregat, ki se vključi v primeru nenormalno povečane porabe
ali dalj časa trajajočega slabega vremena, deluje pa preko akumulatorjev sončnega sistema.
Še nekaj o vrednosti investicije. Celotna izgradnja elektrarne je stala 1.294.000 SIT in je bila speljana
preko PD Kočevje z udeležbo Agencije RS za učinkoviti rabo energije v višini 40 % in Javnega podjetja
Elektro Ljubljane v višini 60%. Planinsko društvo se tudi s tega mesta zahvaljuje obema donatorjema za
njun prispevek.
Milan MLAKAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLANINSKO DRUŠTVO LITIJA
Na 5. seji UO PD Litija, 4.11.2004 so se odborniki seznanili s potekom priprav na 24. spominski planinski
pohod na Tisje in odločili, da bo startnina znašala 500 SIT. Na vsaki seji UO člani kot posebno točko
dnevnega reda obravnavajo priprave na počastitev stoletnice društva. Na tej seji so bila podana poročila
o izvedenih likovnih kolonijah in poteka literarnega natečaja. Groba ocena celotnih stroškov za izvedbo
na eni prejšnjih sej opredeljenega programom znaša 2 mio SIT, odziva na prošnje za finančno pomoč pa
zaenkrat še ni. V januarju 2005 se bodo predstavniki društva in sekcije Sava dogovorili o vsebini in obliki
obeležja na kraju, kjer je stala prva Tomazinova koča na Zasavski sveti gori. Člani UO PD so se seznanili s
potekom skupščine PZS. Na seji mladinskega odseka je bilo dogovorjeno, kdo bo vodil planinske skupine
na osnovnih šolah, vrtcih in gimnaziji. Borut Vukovič je poročal o zadnji seji MDO. Dogovorili so se o izdaji

skupnega koledarja za prihodnje leto, ter o pripravi novega dnevnika Križem kražem po Posavskem
hribovju, ki bo vezan na pravkar izdan vodnik po Posavskem hribovju. Člani upravnega odbora so se
seznanili z aktivnostmi med obema sejama. O teh aktivnostih ste v Obvestilih že lahko brali, zato tokrat
zapišimo le, da so alpinisti v oktobru izvedli dve tradicionalni prireditvi ťškarpolazenjeŤ in kostanjev
piknik. Izleta mladih planincev z OŠ Litija in OŠ Gradec na Golišče se je 23.10.2004 udeležilo 45 učencev.
Načelnik GK je člane UO obvestil, da je bilo izdano gradbeno dovoljenje za vse vrtine in cevovode za
vodovod do Janč. Regijskega tekmovanja Mladina in gore v Semiču se je 6.11.2004 udeležila tudi ekipa
MO PD Litija v sestavi Janja in Gašper Repina, Andraž Zupančič in Klara Ceglar. Vodila jih je Maja Mohar,
načelnica MO. Uvrstili so se na državno tekmovanje, ki bo 15.1.2005 v Novi Gorici. Član MO Miha Mohar
se je v času od 12. do 14.11.2004 na Kopitniku udeležil tečaja za traserje orientacijskih tekmovanj.
Izleta planinske sekcije DU od Mengša do Gamelj se je 20.11.2004 udeležilo 40 članov sekcije. V lepem
sončnem vremenu so se povzpeli na razgledni stolpi na vrhu Rašice.
Izleta planinske sekcije Sava po Haloški planinski poti od Podlehnika do Cirkulan se je 20.11.2004
udeležilo 46 članov sekcije. V sončnem vremenu so se odpirali široki razgledi čez haloške griče proti
Ptuju, hrvaškem Zagorju pa tudi proti Boču in Donački gori, ki ju povezuje pot, ki jo savski planinci
nameravajo prehoditi v naslednjem letu.
20.11.2004 je na Igu potekal zbor mladinskih odsekov na katerem je bila Maja Mohar iz PD Litija
izvoljena za predsednico Mladinske komisije PZS. Izvolitev je veliko priznanje Maji in MO, ki ga Maja vodi.
Obenem je to tudi veliko priznanje društvu, saj je pred leti MK že vodil Roman Ponebšek, prav tako član
PD Litija.
Člani planinske sekcije DU so 27.11.2004 izvedli svoj zadnji posebej organiziran izlet v letošnjem letu.
Iz Jevnice se je 41 udeležencev povzpelo na Janče in nato sestopilo v Veliko Štango, kjer je Pri Janezu
sledil družabni del izleta. Vodja sekcije Stane Jerebič je skrbno proučil evidenco in ugotovil, da so izvedli
vseh 41 načrtovanih izletov oziroma pohodov in da je na njih bilo 1763 udeležencev.
27.11.2004 so se učenci OŠ Litija odpravili iz Litije na Bogenšperk in nazaj. Skupaj je bilo na izletu 22
učencev, 6 staršev in 4 spremljevalci.
UO PD Litija vsem članom priporoča, da članarino poravnajo čimprej, saj so na to vezane tako
ugodnosti, kot tudi programi.

Sto vrhov za sto let Planinskega društva Litija
Prihodnje leto bodo praznovali 100 letnico ustanovitve litijske podružnice Slovenskega planinskega
društva. V počastitev tega jubileja so izdali poseben dnevnik, v njem je prostor za 100 žigov, 25 vrhov je
obveznih. Vsi, ki bodo dnevnik poslali do 1.5.2005 bodo prejeli posebne jubilejne značke. Doslej so prejeli
že 200 pravilno izpolnjenih dnevnikov.

9. spominski pohod Franca Štrusa, 26.2.2005
Ta pohod organizirajo v sodelovanju z planinsko sekcijo Društva upokojencev Litija. Poteka po stezah, po
katerih je zaslužni litijski planinec Franc Štrus vodil svoj zadnji društveni izlet. Franc Štrus je bil vse do
svoje prezgodnje smrti v letu 1996 vodja organizacijskega odbora pohoda na Tisje. Pohod poteka po trasi
Jevnica  Zagorica  Sv. Trojica  Oklo  Tabor  Ihan. Informacije: Viktor Čebela, 041/ 882 107, Borut
Vukovič, 031/ 805 686.

V štirih letnih časih na Janče
Planinsko društvo Litija je lastnik planinskega doma na Jančah. Da bi spodbudili čim večji obisk te prijetne
izletniške točke v neposredni bližini Ljubljane, so v letu 1996 pričeli z akcijo ťV štirih letnih časih na
JančeŤ. Vsak planinec, ki v vseh letnih časih obišče Janče in ta obisk potrdi s posebnim žigom v kontrolni
kartonček, prejme spominsko značko. Kontrolne kartončke dobite pri oskrbnici doma. Za tretji, peti in
deseti kontrolni kartonček so značke v drugi barvi, za 25 izpolnjenih kartončkov (100 vzponov na Janče),
pa se prejme plaketo.

Badjurova krožna pot
Badjurova krožna pot, speljana po najlepših okoliških hribih, kot venec obkroža litijsko občino. Potek poti
je razviden že če naštejemo njene kontrolne točke: Ostrež nad Renkami, Velika Preska, Javorje pri
Javorskem pilu, Tisje, Bogenšperk, Javorje, Pristava nad Stično, Obolno, Janče, Cicelj, Miklavž, Spodnja
Slivna  GEOSS, Vače, Slemšek, Zasavska  Sveta gora.
Prijatelji Janč  janški pr ijatelji
Akcijo so uvedli s 1.1.2002, z njo želijo popularizirati dom na Jančah. Pravila so preprosta. Vsak, ki se bo
v koledarskem letu vsaj petindvajsetkrat povzpel na Janče in to tudi zabeležil v vpisno knjigo v domu, bo
dobil naziv ťprijatelj JančŤ in na srečanju vseh sodelujočih v akciji tudi skromno priznanje društva. Z
imenom akcije želijo povedati, da so stalni obiskovalci doma prav gotovo prijatelji Janč, prav pa je, da
postanejo prijatelji tudi med seboj, torej ťjanški prijateljiŤ. V letu 2002 se je 49 planink in planincev
najmanj petindvajsetkrat podpisalo v vpisno knjigo, lani pa je takih bilo že 59. Vse sodelujoče zadnjo
nedeljo v januarju povabijo na srečanje na Jančah, napravijo skupinski posnetek, ki ga dajo na priznanje,
ki ga udeleženci akcije prejmejo na Štrusovem pohodu. V letu 2003 se je na Janče največkrat povzpela
Erika Zupnačič (133), med kolesarji pa je bil najvztrajnejši Robert Likar. Oba sta prejela prehodni palici,
na katerih je vgravirano njuno ime in število vzponov. Letos je število sodelujočih še večje, vabijo vas, da
se tudi vi pridružite tej akciji.

IZ DRUŠTVENIH GLASIL ..
VIHARNIK
GLASILO PD VIHARNIK Ljubljana
Nekaj besed so namenili proslavi ob 30-letnici društvenega delovanja, kjer je predsednica društva dr.
Helena Hren Vencelj med drugim zapisala, da je ena najpomembnejših lekcij, ki nam jo je dalo življenje
ta, da je kakovost našega življenja odvisna od našega osebnega odnosa do ljudi, sosedov, sodelavcev v
službi, sopotnikov na planinskih poteh in nadaljuje z mislijo: vse, kar prihaja od našega pravega bistva,
prihaja iz bolečine, potrebuje pohvalo in potrditev, vse kar prihaja iz našega pravega bistva, iz
radovednosti, je že pohvaljeno.
Srečanje v Kamniški Bistrici je bilo prijetno. Presenečenje je bila 45 cm dolga torta v obliki viharnika
in v katero so vstavili 30 sveč, ki so jih družno  na en, dva, tri skupaj upihnili z željo, da bi se imeli še
naprej lepo na skupnih poteh. Z užitkom so pojedli vsak svoj kos ťviharnikaŤ.
Prijetno branje budijo utrinki iz izletov v dolino Glinščice, dolino Poden, na Vodiško planino, na
Lubnik, Poldanovec, v Pekel pri Borovnici, na razgledni Mavrinc, . in prispevek Zakaj je tako zdravo
hoditi, ki prinaša kar precej zanimivih napotkov glede tega, kako zdravo je hoditi, kako hitro naj hodimo,
o koristi pohodniških palic in seveda ne manjka hoja v gore.
Tudi program izletov za leto 2005, ki so ga izdali v posebno lično izdelani brošuri, je poln zanimivosti.
Od Sv. Lovrenca, Dražgoš, Vač in Golakov, . do pustnega karnevala na Reki (Hrvaška), na turni smuk
na Struško .. do potepanja po Portugalski, Maroku in trekinga po Korziki ter še na krožno pot po
Rossengartnu. Seveda vmes ne manjka krajših in daljših izletov po naših gorah.
Pozabili pa niso na predavanja in izobraževanje svojih članov. Prvo iz niza usposabljanj bo nosilo
naslov Zimske gore, kjer bodo udeleženci vseh generacij pridobili osnovna tehnična znanja v svetu
zimskih gora in pri tem opravili malce zahtevnejši vzpon. Prav tako bodo organizirali planinskoalpinistično šolo (40-50 ur). Sledila bodo predavanja na temo V gore z otroki (ustrezna starost, postopnost
pri uvajanju, oprema, prehrana, načrtovanje izletov, nevarnosti, taktike, ). Eno od predavanj pa bo
namenjeno feratam oz. zavarovanim plezalnim potem, kjer bodo udeleženci pridobili tehnično znanje
(tovariška pomoč v steni ali na grebenu, ferate s črno piko, subjektivne in objektivne nevarnosti). Tudi
ledenikov ne bodo izpustili, seveda pa je predpogoj za udeležbo na tem tečaju uspešno končana zimska
šola. Posebna predavanja pa bodo namenili opremi za v gore ter osnovam gorske fotografije.

KRPELJ
GLASILO PD TOLMIN

V glasilu je pregled celoletnega društvenega dela in je del namenjen obravnavi na rednem letnem občnem
zboru društva. Med prispevki pa je zanimivo branje zapisov ťvečnega študentaŤ o doživetjih na odpravi
Daulagiri 2004: Vidiš Matic, življenje ima res čudna pota. ťNa podolju gore svitŤ pa je naslov
nedokončane knjige Franca Ceklina o tisočdvestoletni zgodovini Triglava in okoliških pokrajin ter
obširnega prispevka, ki so ga namenili pokojnemu prijatelju planincu, alpinistu, gorskemu reševalcu,
publicistu in zgodovinarju. Svet Občine Bohinj je Francu Ceklinu, po rodu Bohinjcu iz Stare Fužine,
26.8.2004 na slavnostni seji posmrtno podelil srebrno plaketo Občine Bohinj za življenjsko delo.
Nekaj besed pa je namenjenih tudi novi knjigi Stojana Kende Pohodniške poti  Baška grapa in
Šentviška planota.

V torek, 14. decembra 2004, je bila ob 11. uri v veliki sejni sobi Planinske zveze Slovenije, na
Dvoržakovi 9/I v Ljubljani sklicana Novinarska konferenca s temle DNEVNIM REDOM:
1. Pozdrav predsednika PZS, mag. Francija Ekarja in predstavitev sodelovanja Planinske zveze
Slovenije s Slovensko vojsko v letu 2005
2. Mednarodni dan gora  11. december 2004 - Delovni naslov letošnjega dne je: Mir, ključ za
trajnostni razvoj gorskih območij
3. Predstavitev izdaj Planinske založbe v letu 2004
4. Dosežki športnih plezalcev v letu 2004
5. Odgovor Planinske zveze Slovenije na izjave predsednika Planinskega društva Slovenska Bistrica
Vladimirja Zafošnika
6. Stališče Planinske zveze Slovenije do reorganizacije Gorske reševalne službe Slovenije
7. Informacija o članarini v planinski organizaciji za leto 2005 ter predlog za uvedbo zavarovanja
obiskovalcev gora za primer reševanja v Sloveniji
8. Naravovarstvena izobraževanja v okviru Komisije za varstvo gorske narave pri UO PZS
8. Podeljena najvišja priznanja Planinske zveze Slovenije zaslužnim planinskim delavcem za leto
2004
9. Odprte planinske koče za Novo leto 2004/2005
10. Prenovljene spletne strani Planinske zveze Slovenije
11. V letu 2005 planinska organizacija praznuje:
-

110-letnico izdajanja najstarejše slovenske revije Planinski vestnik

-

110-letnico postavitve Aljaževega stolpa na vrhu Triglava

Gradiva so objavljena na spletnih straneh PZS: www.pzs.si

Uredniški odbor OBVESTIL PZS ponovno prosi vodstva komisij/odborov UO PZS, da
poskrbijo za redno poročanje o svojem delu tudi v letu 2005; vodstva članov PZS (društva,
klubi) pa, da svoje prispevke pošiljajo v elektronski obliki in sami, z vstopom v leto 2005,
pričnejo pripravljati povzetke zapisnikov in drugih zanimivih društvenih dogodkov, kar bo
precej olajšalo pripravo glasila, pa tudi objavljeni bodo le tisti dogodki, za katere smatrate,
da so za objavo najbolj primerni.
UREDNIŠKI ODBOR OBVESTIL PZS

P O V A B I L O
predsednike planinskih društev prosimo, da za leto 2005 posredujejo
Strokovni službi PZS sezname svojih članov v Upravnem odboru društva.
Prav tako naprošamo predsednike/načelnike komisij/odborov UO PZS,
da posredujejo imena tistih članov, za katere smatrajo, da bi pri svojem
delu potrebovali Planinski koledarček 2005, saj imajo vsi, tako člani UO
PD, kot člani komisij/odborov UO PZS, po sklepu UO PZS pravico, da ga
pridobe brezplačno z namenom, da bodo lažje usklajevali in vodili svoje
delo.

V letu 2004 je tudi Slovenija
stopila v Evropo brez meja.
Dogodek je uspešno
zaznamovala vseslovenska
akcija Od Prekmurja do
Primorja, ki je bila le ena od
akcij, ki so se odvijale pod
geslom Za življenje zdravo v
gorsko naravo.
Tudi v letu 2005 bomo z
akcijami nadaljevali pod istim
geslom. Poleg že ustaljenih
programov bomo v letu 2005 pozornost namenili 110-letnici izha-janja najstarejše slovenske
revije Planinski vestnik in 110-letnici postavitve Aljaževega stolpa na vrhu
Triglava.

SREČNO 2005 !
OBVESTILA PZS izhajajo enkrat mesečno

Izdajatelj:

PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, Dvoržakova 9, 1000 Ljubljana / p.p. 214, 1001 Ljubljana

Uredniški odbor: mag. Slavica TOVŠAK (odgovorna urednica), Jana RACMAN (tehnična urednica) ter člani:
Slavica TOVŠAK, Jože MELANŠEK, Emil PEVEC, Natalija MAROVT

Tisk:

TISKARNA RAVNIKAR, Marko Ravnikar s.p., Kajuhova cesta 2 A, 1230 Domžale

Naklada:

1600 izvodov, brezplačno, december 2004

Za dodatne informacije smo dosegljivi na telefonski številki: 01/ 4345 680. Pišete nam lahko na naslov
Planinska zveza Slovenije, Dvoržakova 9, 1000 Ljubljana ali p.p. 214, 1001 Ljubljana (fax: 01/ 4345 691).
El. pošta: info@pzs.si ali jana.racman@pzs.si. Zaželjeno je, da prispevke napisane z računalnikom,
pošljete na naslov elektronske pošte ali na naslov PZS na disketi.. Uredništvo si pridržuje pravico do
krajšanja, povzemanja ali delnega objavljanja prispevkov. Uredništvo sprejema prispevke do zadnjega
dne v mesecu za naslednji mesec.

Program informiranja o planinski dejavnosti sofinancirata Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport in
Fundacija za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji.

OPRAVIČILO

Pozorni bralci Mladinske priloge ste gotovo ugotovili, da v prejšnjih obvestilih nekaj ni bilo v
redu z Mladinsko prilogo. V naglici smo uredništvu Obvestil poslali kar oktobrsko številko, kar
do izida ni nihče opazil.
Opravičujemo se za neljubo napako, v tej številki pa objavljamo tudi vse še vedno aktualne
prispevke.

Aleš Pregel

UVODNIK

* Uvodnik je bil napisan za novembrsko številko.
Spet je mesec naokoli in tudi leto bo kmalu. Naokoli pa je tudi čas, ki ga je vodstvo Mladinske komisije
intenzivno posvetilo delovanju mladih planincev. Sedaj je čas, da izvolimo novo vodstvo. Ali pa morda
celo potrdimo staro. Če bi šlo za državne volitve, bi rekla, da je vsak glas pomemben, tako pa bom rekla,
da je vsak načelnik mladinskega odseka pomemben. Zato, ker zastopa mlade planince iz svojega kraja. In
ne bojte se funkcij. Veliko časa, energije, znanja in še česa boste potrošili, ampak vse to, boste dobili tudi
nazaj. Vsi, ki smo imeli namen doštudirati, smo doštudirali, ne glede na to, koliko časa in skrbi smo
posvetili delu v Mladinski komisiji. Eni že imamo dobre službe, drugi se z neverjetno hitrostjo bližajo
svojim ciljem. Zato moram en stavek posvetiti tudi tistim bivšim predsednikom Mladinske komisije, ki si
zaslužijo slavospev kot absolventi in ťsospalciŤ. Ni vam torej treba priti na Zbor MO na Ig 20.11.2004. Je
pa to vaša dolžnost, pravica in priložnost. Ja, konec koncev je treba priti. Že zaradi tega, da se ponovno ali
na novo vidimo. In še en pomemben razlog je. Vedeti moramo, koga bomo hvalili in kritizirali v
naslednjem mandatnem obdobju. Novemu Predsedniku ali predsednici MK pa že sedaj iskrene čestitke
za pogum.

Natalija Marovt

ORIENTACIJA

1. SAVINJSKA ORIENTACIJSKA TEK-MA V ORGANIZACIJI MO PD ťDOBROVLJEŤ BRASLOVČE

Prva orientacijska tekma je potekala 16. oktobra 2004 v Grajski vasi. Zaradi slabega vremena je od 42
prijavljenih ekip tekmovalo le 27 ekip iz 7 planinskih društev. Vsa teoretična vprašanja za kategorije A, B,
C, D, E in F so se reševala na sami progi. Teme so bile iz Planinske šole. Pri praktičnem delu je bilo
potrebno poznavanje zaščitenih planinskih rož, vozlov, planinske opreme, orientacije s pomočjo karte in
prve pomoči. Vsi tekmovalci so dobili na cilju čaj in malico. Priznanja in pokale sta ekipam podelila
predsednik planinskega društva Martin Slemenšek in tehnični vodja orientacijskega tekmovanja Miha
Brinovec. Za brezhiben potek orientacijskega tekmovanja so poleg vodje tekmovanja Francija Kumra
skrbeli še kontrolorji in ostali.
Rezultati so bili sledeči:

KATEGORIJA A
1. mesto: MO PD ťDobrovljeŤ Braslovče A3
2. mesto: MO PD Zabukovica A1
3. mesto: MO PD Vransko A1

KATEGORIJA B
1. mesto: MO PD ťDobrovljeŤ Braslovče B1
2. mesto: MO PD ťDobrovljeŤ Braslovče B2
3. mesto: MO PD Vransko B1

KATEGORIJA C
1. mesto: MO PD Zabukovica C1

2. mesto: MO PD Šempeter C1
3. mesto: MO PD ťDobrovljeŤ Braslovče C1

KATEGORIJA D
1. mesto: PD Prebold D1
2. mesto: PD Šempeter D1

KATEGORIJA E
1. mesto: PD ťDobrovljeŤ Braslovče E1
2. mesto: PD Polzela E1
3. mesto: PD Zabukovica E1

KATEGORIJA F
1. mesto: PD Žalec F1
Maja Kumer

PREDLOGI ZA SPREMEMBO
PRAVIL POT

Odbor za orientacijo MK PZS poziva vse, ki tekmujete ali organizirate planinska orientacijska tekmovanja,
da v kolikor imate kakršnekoli predloge za spremembo ali dopolnitev Pravil POT ter Pravil planinske
orientacijske lige, le-te javite na Odbor za orientacijo, Mladinska komisija PZS, Dvoržakova 9, 1000
Ljubljana do februarja 2005. Na podlagi pisnih predlogov bo Odbor za orientacijo odločal o spremembi
pravil.

Dušan Prašnikar

TEDNI TURNE SMUKE
SMUČAJTE DRUGAČE!

Vodniški servis Izidor pri Mladinski komisiji PZS prireja Tedne turne smuke (TTS)

Letos bomo izvedli dva tedna turnih smukov. Bivali bomo v Koči pri Krnskih jezerih.

Termina:
1. termin: 22. januar - 29. januar 2005
2. termin: 29. januar  5. februar 2005

Program je namenjen vsem tistim, ki se s turno smuko že ukvarjajo, pa bi želeli s strokovnim vodstvom
presmučati tudi tiste turne smuke, na katere se morda sami ne bi podali. V okviru programa bodo
organizirani nekateri daljši in zahtevnejši turni smuki. Tudi tisti gorniki, ki nimajo veliko zimskih izkušenj
so dobrodošli. Za njih bodo organizirane manj zahtevne ture.
Poleg organiziranih turnih smukov program vsebuje še: učenje osnov turnega smučanja, seznanitev z
osnovami zimske alpinistike, družabne večere, nočno smučanje ob polni luni in seveda sedem dni
prijetnega bivanja v planinski koči PD Nova Gorica pri Krnskih jezerih na višini 1385 metrov. Udeleženci
bodo deležni sedemdnevne popolne oskrbe (tudi čaj in malice za na ture) in strokovnega vodstva
izkušenih vodnikov PZS in planinskih inštruktorjev.
Udeleženci bodo lahko vsakodnevno izbirali med programskimi možnostmi. Program se bo prilagajal
željam udeležencev ter vremenskim in snežnim razmeram.
Pogoj za udeležbo je znanje smučanja na urejenem smučišču, starost vsaj 18 let ter turnosmučarska
oprema (smuči, palice, turnosmučarske vezi, psi, srenači in plazovna žolna), dereze, cepin, nahrbtnik z
nastavki za smuči, spalna vreča, čutara, sončna očala, primerna obleka ter ostala planinska in osebna
oprema. Potrebna sta tudi dobra volja ter veselje za smučanje in hojo po gorah. Pred začetkom izmene
TTS bo organiziran sestanek, na katerem se bodo udeleženci in vodstvo pogovorili o natančnem poteku
in opremi.

Število mest je omejeno na 25 za vsako izmeno.

Cena je 48.000 SIT, za dijake in študente pa le 45.000 SIT. Hitra prijava s plačilom zagotavlja mesto na
TTS.

Več o Tednih turne smuke 2005 boste našli na spletni strani MK PZS: www.pzs.si/mk.

Informacije in prijave:
MK PZS, mladinska.komisija@pzs.si, 01/ 434-56-89
Vodniški servis Izidor

NEKAJ MEDNARODNIH

ťZvezdnato nebo nad zasneženo pokrajino, utripajoče zvezde, bela tišina  poišči lepoto, čisto blizu je.Ť
(Sara Teasdale: Night)
Čeprav ko tole pišem trenutno v dolini ni snega, so le mrzli dnevi in jasne zvezdne noči; pa so vršaci že
belo odeti v snežno odejo. Ni še prav debela, toda zima je tu. In prav tako tudi zadnji mesec leta,
december ali gruden, ko naša zemlja počiva. Tudi mi si bomo vzeli več časa zase, za počitek in kakšen
hribovski užitek, pa tudi za prijatelje in družino. Pokličite sorodnike, bratrance in sestrične ali stare
prijatelje, hribovske zagnance, s katerimi že dolgo niste govorili  zgolj zato, da bi jim povedali, da mislite
nanje... Sreča je tu, da se deli. 
Prav za konec tega leta, Mednarodnega leta izobraževanja skozi šport (tudi leto 2005 bo temu
posvečeno), sem prihranila še eno zanimivo zgodbo. In sicer je to poročilo s prvega Mednarodnega tečaja
gorništva  šole varne hoje, ki je potekal od 13. do 21. avgusta v Planinskem učnem središču Bavšica v
organizaciji Mladinske komisije PZS. Zgodba o medsebojnem druženju, prijateljstvu, o različnih kulturah
in jezikih, spoznavanju slovenskih Julijcev, pa o novih gorniških znanj, izmenjavi izkušenj itd. ťSafe
Mountains SkillsŤ Slovenia 2004 je bil mednarodnem mladinski YC UIAA tabor in hkrati Global Youth
Summit projekt 2004, udeležilo pa se ga je 13 Špancev, 8 Italijanov, 3 Belgijci, Švicarka in 4 Slovenci. Vse
skupaj so vodili in bogatili: vodja Matjaž Hafner in člani vodstva Borut Vidovič, Jasna Kovšca, Andreja
Konovšek, Jaka Pelhan, Luka Markež in Matej Arnuš. Zadovoljni obrazi in pohvale organizacij po tečaju
gorništva povejo vse.

Topel objem in vse lepo skozi praznični mesec.... pa 'mejte se radi!

Zdenka Mihelič

MLADINA IN GORE 2004



Poročilo z regijskih tekmovanj

V soboto, dne 6. novembra 2004 je potekalo regijsko tekmovanje Mladina in gore 2004/05 in sicer na
treh področjih:
-

Podravje, Pomurje, Koroška, Savinjska dolina na OŠ Bibe Rocka v Šoštanju

-

Primorska, Notranjska in Posočje na OŠ Črni vrh nad Idrijo

-

Ljubljansko območje,Gorenjska,Dolenjska,Bela Krajina, Kamniško-bistriško območje, Zasavje pa na OŠ
Belokranjskega odreda v Semiču.

Organizator tega tekmovanja je Mladinska komisija PZS . Državno tekmovanje bo potekalo 15.januarja
2005 na OŠ Frana Erjavca v Novi Gorici.
Na državno tekmovanje se je uvrstilo 35 ekip iz vseh treh regij skupaj.
Največ točk je zbrala ekipa Svizci iz PD Srednja vas - Bohinjska Bistrica, OŠ J. Mencingerja iz Bohinjske
Bistrice.
V vseh treh regijah smo izbirali tudi naj ime ekipe in jih obdarili s praktično nagrado.
Tekmovanje se je pričelo ob 10.00 in je trajalo do 14.00. Ekipo so sestavljali 4 učenci. Teste so pisali 45
minut.
Učenci so morali pokazati veliko znanja iz različnih tem planinske šole, ter drugih korelacijskih
predmetov. Med pisanjem testov je potekalo srečanje mentorjev. Nato je sledil družabni program, ki je
bil od regije do regije različen ( ogled planinskih filmov, razstav, galerije, ustvarjalne delavnice in pohod
na Pusti grad ).
Nato je sledila slovesna podelitev priznanj. Tekmovanje je potekalo v pravem športnem duhu.

Ljutomer, 11.11. 2004

Koordinatorica tekmovanja Mladina in gore:
Brigita Čeh



Poročilo tekmovalne komisije z regijskih tekmovanj

V soboto, 6. novembra 2004 so v Semiču, Črnem vrhu nad Idrijo in Šoštanju sočasno potekala regijska
tekmovanja Mladina in gore. 15. januarja 2005 pa bo v Novi Gorici državno tekmovanje Mladina in gore.
Na ta sklepni del tekmovanja se uvrstijo najboljše ekipe iz regijskih tekmovanj. Na tekmovanjih po regijah
smo tekmovalne komisije razglasile zmagovalce, s tem pa vse tiste, ki se uvrstijo na državno finale.
Ob vrednotenju testov ekip je prišlo do napake: eni od ekip smo pripisali eno točko preveč. S tem bi ta
ekipa ne sodila več na državno tekmovanje, po številu točk se je namreč izenačila s še tremi ekipami, ki v
državni finale niso bile uvrščene. Tekmovalna komisija se je tako odločila, da s strani organizatorja
oškodovane ekipe ne zavrne, ampak raje na državno tekmovanje uvrsti tudi ostale tri ekipe z istim
številom točk.
Pravilnik tekmovanja Mladina in gore pravi, da se na državno tekmovanje uvrsti tretjina ekip, oziroma 33
do 35 najbolje uvrščenih ekip z regijskih tekmovanj. Po pregledu testov je tekmovalna komisija v skladu s
pravilnikom določila mejo za uvrstitev na državno tekmovanje. Pri tem je ponoven pregled pokazal, da
smo ekipi, ki je bila točkovno še zadnja uvrščena na državno tekmovanje, pripisali točko preveč. Ker
nismo želeli mladih planincev in njihove mentorice razočarati, smo se odločili, da na državno tekmovanje
uvrstimo še ostale tri ekipe z enakim številom točk. Tako bo sedaj na državnem tekmovanju sodelovalo
35 ekip. Tri ekipe, ki so naknadno uvrščene na državno tekmovanje, so bile obveščene, podelili smo jim
tudi priznanje.
Vsekakor pa se tekmovalna komisija vsem sodelujočim ekipam oprošča za napako pri vrednotenju testov.
Nastalo situacijo smo nato skušali rešiti v skladu s Pravilnikom tekmovanja Mladina in gore in tako, da
mladi planinci in njihovi mentorji ne bi bili prikrajšani in oškodovani.

V Ljubljani, 10. 11. 2004

Vodje regijskih tekmovalnih komisij:
Brigita Čeh, Tomaž Mikeln, Jure Cencelj

PRVI MEDNARODNI TEČAJ GORNIŠTVA  ŠOLA VARNE HOJE
BAVŠICA 2004, 13.  21. 8. 2004 (YC UIAA camp)

~ VSEBINSKO POROČILO ~

V Planinskem učnem središču Bavšica je v organizaciji Mladinske komisije PZS od 13. do 21. avgusta
potekal prvi Mednarodni tečaj gorništva  šola varne hoje. Poudarek je bil na medsebojnem druženju,
prijateljstvu, spoznavanju kultur, jezikov in navad držav vseh udeležencev, pa seveda obogatitvi in
izmenjavi izkušenj v planinah in gorniških tehnikah poleti.
Veliko aktivnosti, predvsem izbrane vrhove, smo morali zaradi julijskega potresa prilagoditi oz.
spremeniti.
Petek, 13. 8. 2004:
Prvi dan je bil namenjen zbiranju tečajnikov (13 Špancev, 8 Italijanov, 3 Belgijci, Švicarka in 4 Slovenci) in
urejanju zadnjih stvari v zvezi s tečajem. Večina udeležencev se je pripeljala v Bavšico med kosilom in
večerjo, tako da smo popoldne namenili spoznavanju Bavšice (sprehod po dolini) ter pregledu in
razdelitvi tehnične opreme. Po večerji smo se pripravili na dejavnosti naslednjega dne in se seveda na
različne načine spoznavali v spoznavno-družabnem večeru.

Sobota, 14. 8. 2004:

Zadnja dva člana Špancev prideta zaradi zapletov s pritljago na letališču okoli 2.00 ure v Bavšico.

Drugi dan smo se odpravili k balvanom na učenje tehničnih stvari (spuščanje po vrvi, izdelava vozlov,
navezovanje v pasove, zabijanje klinov, gibanje ob vrvnih ograjah in jeklenicah s samovarovalnimi
kompleti...). Kljub nekam težkim oblakom smo po kosilu suhi preživeli prečenje rek in hudournikov.

Večer je bil namenjen pripravi na turo in seveda družabnosti.
Nedelja, 15. 8. 2004:

V nedeljo smo izvedli dve turi: daljšo na Plešivec (2184 m) in krajšo na planino Golobar (1250
m). Tura na Plešivec je potekala od PUS Bavšica preko planine Bale in Brežičev na vrh Plešivca.
Povratek je potekal po isti poti. Krajša tura: naredili smo krožno turo iz Kal Koritnice do planine
Golobar, kjer smo se odločili da raje uživamo. Javoršček (1557 m) bo že počakal za drugič.
Dan je bil ravno pravšnji za hojo po gorah.
Pred večerjo smo pričeli še s "treningi" odbojke, pred spanjem pa še obvezna družabnost.
Ponedeljek, 16. 8. 2004:

Za najbolj zagnane udeležence je bil pripravljen ponedeljkov vzpon na Triglav (2864 m)., lažja
skupina pa je izvedla fotografsko sprehajanje po dolini Možnice. Slaba vremenska napoved za
sredo (ko smo imeli planiran ta vzpon) in fiksen dogovor za raftanje v torek nas je torej 'prisilil' v
zgodnje vstajanje za turo na Triglav (22 udeležencev). Vzpon na najvišjih vrh iz Zadnjice po
mulatjeri na Dolič in od tam na Triglav, ter po isti nazaj je potekal brez večjih problemov. Zaradi
žulja nas je edino en udeleženec počakal na Doliču...

Četrtek, 19. 8. 2004:

Za četrtek sta bili zopet planirani dve turi. Najbolj zagnani so osvojili Jerebico (2125 m), ťturistična
odpravaŤ pa se je odpravila do zgornje trdnjave Fort Herman nad Klužami, si ogledala Kluže in se
namakala (brrrrr) v mrzli Koritnici.
Popoldan smo izvedli tradicionalno tekmo v odbojki med vodstvom in udeleženci, zvečer pa smo imeli
mednarodni večer, v katerem so se skupine predstavile s pesmijo in plesi.
Torek, 17. 8. 2004:
Ta dan smo poskrbeli tudi za ekološko plat tabora, saj je v torek dopoldan potekalo vsesplošno čiščenje
doma z okolico, popoldan pa smo se zasluženo z rafti podili po brzicah Soče. Zvečer seveda ni manjkala
družabnost.
Sreda, 18. 8. 2004:
V sredo smo potešili močne želje po plezanju. Klasika je obisk plezališča v Kal Koritnici. Eni so plezali,
drugi praskali, eni fotografirali, drugi navijali. Sledil je še popoldanski izlet v Trento in ogled muzeja
Triglavskega narodnega parka.

Zvecer italijanska večerja in Elizabetino slovo s popečenimi česnovimi kruhki in družabnost.

Petek, 20. 8. 2004:

Deževno jutro zato izlet na Svinjak (1653 m) odpade... Zato pa se kasneje kljub vsemu
odpravimo na ogled ostalin I. svetovne vojne okoli Bovca in za najbolj korajžne je tu še kopanje
v Čezsoči (od koder nas po 30 minutah spet prestavi dež). Po kosilu je sledilo pospravljanje stvari
in priprave na zaključni večer (podelitev diplom, razkrivanje skritega prijatelja, mednarodna
zabava).

Sobota, 21. 8. 2004:
Zajtrk kot za na turo, dober, in potem pred odhodom še čiščenje, slovo...
Ko smo mahali za avtobusom, ki je kot zadnje odpeljal Špance, smo si zadovoljno oddahnili. Za nami je bil
res lep teden, poln predvsem novih prijateljev, veselih udeležencev, ki so nabrali kar nekaj novih izkušenj
in znanj. Polno pa je bilo tudi naših novih izkušenj, kako tako pisani množici mladih predstaviti slovenske
gore in poskrbeti, da bodo domov odnesli lepe spomine ter se morda še kdaj vrnili v naše kraje in
čudovite planine.

Ljubljana, 9. 9. 2004
Matjaž Hafner,
vodja Mednarodnega Tečaja gorništva  Šole varne hoje
(International UIAA YC camp Safe Mountains skills)

PO MO Posočje

Srečanje mentorjev in vodnikov mladinskih odsekov v Tolminu  MO PD Tolmin

Danes 13.11.2004 je bilo planinsko središče pozornosti v Tolminu. Ob 9.00 smo se mentorji in vodniki PO
MO Posočja zbrali v osnovni šoli Tolmin. Srečanja sta se udeležila tudi Tomaž Mikeln (MK PZS) iz PD Piran
in Matjaž Hafner (MK PZS) iz PD Škofja Loka. Na srečanje je prišel tudi predsednik MDO PD Posočja
Gregor Rupnik. Ob vhodu v razred, kjer je potekal pri del srečanja (seja POMO Posočja) smo bili
pogoščeni z jedačo in pijačo, ki so jo pripravile mentorice mladinskega odseka Tolmin. Kot sem že zgoraj
omenil, se je naše srečanje pričelo z redno 8. sejo PO MO Posočja, ki sem jo vodil Gorazd Lapanja (vodja
PO MO Posočja). Sama seja je potekala po predvidenem planu, bila je zelo poučna, saj smo govorili o
organiziranosti mladinskega odseka in taborov ter planinskega krožka v OŠ. Sama seja je zajemala dnevni
red: organiziranost mladinskega odseka in taborov, problematika MO po društvih, finančni plan akcij MK
PZS za 2005, volitve MK PZS, razna aktualna vprašanja. Seja je potekala do približno 12.30 ure. Na seji sta
imela pomembno vlogo oba predstavnika z MK PZS, ki sta nadrobno predstavila organiziranost
mladinskega odseka in taborov, ter planinskega krožka. Predvsem sta poudarila, da je bistvena značilnost
MO, kako uresničuje svoje naloge. To je bilo pomembno za vse nas, predvsem pa za ťnovo pečeneŤ
mentorje in vodnike, ter delavce, ki so se na novo vključili v delovanje mladinskih odsekov PD MDO PD
Posočja. Po uradnem delu je sledilo kosilo, ki so se ga udeležili vsi prisotni. Kosilo je potekalo v gostilni pri
Krajncu v Tolminu. Po kosilu smo se še malo pogovorili in odšli proti OŠ Tolmin, od kjer smo se z
avtomobili peljali v Tolminska korita, kjer je sledil ogled znamenite Dantejeve jame ali Zadlaške jame, kot
ji pravijo domačini. Iz parkirišča pred okrepčevalnico v Koritih smo se peš podali čez Hudičev most, ki je v
Tolminskih koritih zelo poznan in znamenit. V približno 15 minut hoda smo se približali vhodu Dantejeve
jame. Tam so nas pričakali tolminski jamarji. Pred vhodom v jamo smo se primerno opremili z navodili
jamarjev. Glavna oprema čelna svetilka in čelada, ter primerna obleka in obutev. Preden razkrijem lepote
te jame, ki smo jih skupaj doživljali, gremo lepo po vrsti. Ko smo se opremili smo se pred vhodom v jamo
fotografirali in sledil je najprej vzpon skozi nizek tunel, ki je bil na nevarnejših odsekih zavarovan z vrvmi.
V jami so res zahtevni nekateri odseki, zato vhod brez spremstva jamarjev ni dovoljeno in je
prepovedano. Pretikali smo se preko ozkih in nizkih ostenjj te naše severne primorske jame. Na poti ki
vodi v prvo dvorano smo opazovali kapnike. Preden smo vstopili v prvo dvorano smo se spustili po vrvi
čez zahtevnejši odsek in prispeli smo v prvo dvorano. Od tu smo nadaljevali naše pustolovščine naprej
proti naslednji dvorani. Nekateri pa so šli nazaj v spremstvu enega od jamarjev.
Naša nadaljnja pot je postajala vse bolj pustolovska in težavna. Pretikali smo se skozi ozke odseke mimo
podtalnih voda, plazili po vseh štirih, se včasih zabili s čelado ob strop in tako smo se z vztrajnostjo prebili
do druge dvorane, ki ji jamarji pravijo tank. Saj se moraš v njo spustiti skozi luknjo in je res kot bi šel v
tank. Od tu smo se vračali nazaj v prvo dvorano. Od tu pa smo nekateri nadaljevali pot še po poti, ki pelje
še globlje v jamo. Na tej poti je znamenito, da se hoja vije po blatu. Tako da smo poskusili tudi malo blata

v jami. Prišli smo do točke, kjer se je naša pot ustavila, zato smo se podali proti izhodu te jame po isti
poti, saj so jamarji za nami podirali vrvne ograje, ki so jih namestili. Jama je zanimiva vredna ogleda in
smo v njen tako uživali doživljali lepe pustolovske trenutke se plazili po tleh, po riti, plezali, odkrivali nove
znamenitosti podzemeljske površja in sestave kamenin. Kaj je temu sledilo, da sploh nismo vedeli kdaj
smo iz jame prišli, saj je bila zunaj ob peti uri popoldan trda tema. Ker smo še pred jamo in pod njenim
pustolovskim vplivom, moram še povedati, da samo ime te jame je posvečeno Danteju Alighieriju
italijanskemu pesniku, ki se je skrival v teh krajih. Pred jamo je posedal in pisal in po pripovedkah
domačinov, ki se prenašajo iz roda v rod, naj bi pred to jamo nastala pesem Božanska komedija, če ne na
papirju, pa v njegovih mislih zagotovo. Dante se je v tej bližini nahajal med leti 1307 in 1313, saj je v teh
letih nastaja pesem Božanska komedija. Zapisano je, da je pesem upodobil kot Pekel, vice, raj, ki ga je
sam doživljal. Da se ne bi spuščal preveč v globino književnosti bi ta članek zaključil še z kitico iz pesmi
Božanske komedije:

Tu skozi do trpečega greš mesta
tu skozi pot gre v večne bolečine,
tu skozi k pogubljenim pelje cesta.
Pravičnost vnela je Boga višine,
iz božje sile vstal sem zmagovite,
ljubezni prve, vednosti edine.
Pred mano ustvaril Bog le vekovite
stvari je, večnost sojena je meni,
o, vi, ki vstopate, vsak up pustite!

Za konec se zahvaljujem vsem prisotnim za udeležbo na srečanju, predstavnikom MO PD Tolmin
za organizacijo, Tomažu Mikelnu in Matjažu Hafnerju za poučne besede in za udeležbo, ter
predsedniku MDO PD Posočja za finančno pomoč pri organizaciji srečanja.

Pred vhodom v Dantejevo jamo:

Gorazd LAPANJA

SPREJEM V MLADINSKO SKUPINO

En lep pozdrav v imenu vseh fazanov, ki smo v nedeljo postali vam enaki - mladinci. Deževne nedelje, 10.
oktobra 2004, smo bili "mučeni" na krstu in kostanjevem pikniku. Udeležba je bila obvezna, a kljub temu
niso imeli vsi dovolj poguma, da bi prišli.

Po čakanju se nas je nabralo osem novincev, ki smo za dobrodošlico dobili še preveč vidno
oznako na čelu: Mladinec/ka. Morali smo se predstaviti, nato pa je sledila še predstavitev "starih
mačkov"; tistih, ki so že dlje časa v mladinskem odseku. In ko smo se vsi spoznali, se je krst
začel

Kot ponavadi se "ta frišne" preizkuša s petjem. Ja, nič posebnega, razen če imaš polna usta kostanjev .

Že od začetka smo videli črto na tleh, nikomur se ni sanjalo, da se bomo morali vrteti okrog palice ter
nato slediti ravni črti. Zanimivo je bilo gledati, kako so se ostali zaletavali po sobi in padali, ko pa si prišel
na vrsto ti, ni bilo prav nič lepo, še manj pa smešno.

Ker smo bile punce v manjšini, je bila tretja naloga izpeljana tudi s pomočjo starejših mladink. Plesati s
kostanjem (izjema jabolko) na čelu (s partnerjem) bi še šlo, če bi bil kakšen počasen ples, ne pa Brizgalna
brizga od Atomik harmonik. Zato so kostanji velikokrat pristali na tleh.

Četrta in peta naloga. Katera punca pa ne je rada banan in smetane? Ampak, ne na takšnem mestu .
Ugotovile smo, da bomo morale še vaditi, kar velja tudi za fante, ki so imeli opravka z breskvami in s
smetano.

Med nalogami je komisija pridno pisala, seštevala, množila minuse, ki smo jih na koncu morali odslužiti,
kot se za planince spodobi, s "štrikom" po riti. Auč! Ampak, nihče ni utrpel hujših posledic. Hvala vodnici
Maji.

S prisego in podelitvijo krstnih listov se je krst zaključil. Po nazdravljanju in pitju "bogvečesa" smo končno
tudi uradno postali MLADINCI.

Preživeli smo! Zato smo se zasluženo skupaj z ostalimi najedli peciva, bučk, kostanja,
Zdaj smo zreli za nove planinske podvige.

Za mladinski odsek PD Dobrovlje Braslovče
Anja Bizjak

IZ NAŠIH LOGOV

 PIL PLUS, letnik 55, marec 2003
- Iz Krme na Triglav, Marko Berginc, str. 38

 PIL PLUS, letnik 56, februar 2004
- Ekstremni smučarji na Kaninu, Tomaž Košir, str. 16

 PIL PLUS, letnik 56, september 2003
- Od svita do teme, Meta Tavčar, str. 30

 PIL PLUS, letnik 56, november 2003
- Slovenski plezalci proti najboljšim na svetu, Tomaž Košir, str. 14

 ŠPORT MLADIH, letnik 10, št. 82, november 2002
- Na smučeh s Pik Lenina, Viki Grošelj, str. 30

 ŠPORT MLADIH, letnik 12, št. 94, januar 2004
- Slavnik, Vida Biščak, str. 52

 ŠPORT MLADIH, letnik 12, št. 95, februar 2004
- Ljudje iz fjordov, Mojca Stritar, str. 16
- Nostalgija po Badjurovih časih, dr. Marjeta Kovač, str. 20

 ŠPORT MLADIH, letnik 12, št. 97, april 2004
- Na Vrhe in Krvavico s severa, Vida Biščak, str.15

 PLANINSKI POPOTNIK, PD Šoštanj, številka 13, letnik X

 TABOR 1, letnik XLIX, leto 2004
- Športno plezanje, Rok Cojhter, str. 26
- V trdi zimi na Kranjsko reber, Andrej in Urška Stritar, str. 28

 TABOR 4, letnik XLIX, leto 2004
- Po slovenski Čičariji, Urška in Andrej Stritar, str. 32

 TABOR 10, letnik XLIX, oktober 2004
- Po Fužinskih planinah, Urška in Andrej Stritar, str. 38

 GEA, letnik XIV, oktober 2004
- Patagonija, Matjaž Krivic, str.26

 GEA, letnik XI, julij 2001
- Repov kot, Primož Lajevec, str. 54
- Bevkov vrh, Dario Cortese, str. 64

 MLADI PLANINEC, PD ''LISCA'' SEVNICA, št. 35, leto 2003

Vesna Lenart

Mladinsko prilogo izdaja:
Mladinska komisija PZS

Za vas so se v tokratni številki trudili:
Natalija Marovt,
Zdenka Mihelič,
Vesna Lenart,
Andrej Rožič,
Nina Ozimic,
Boris Ban,
Aleš Pregel

Na 8 strani papirja je prispevke spravil:
Aleš Pregel

Kratke prispevke, pohvale, ideje in pobude, pošljite po e-pošti: Mladinska.komisija@pzs.si ali pa
po ťnavadni poštiŤ na naslov MK PZS, Dvoržakova 9, 1000 Ljubljan

Po odločitvi na Zboru MO na Igu,
20.11.2004 je krmilo Mladinske
komisije prevzela Maja MOHAR iz
PD Litija. Več o novem vodstvu
Mladinske komisije boste prebrali v
naslednji številki Mladinske priloge.

REGISTER VADITELJEV ORIENTACIJE PZS
REGISTRIRANI VADITELJI ORIENTACIJE PZS

Zap.
Priimek
št.
1
Rotovnik
2
Španring

Ime
Bojan
Gvido

3

Slemenšek

Martin

4

Marovt

Jože

5
6
7
8
9

Jerič
Grmek
Tomše
Kropec
Novak

Brina
Robert
Vinko
Franci
Mojca

10

Zorin

Tanja

11
12
13
14
15
16

Glavnik
Štok
Glušič
Mavsar
Konovšek
Prašnikar

17

Purnat

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Južna
Hafner
Petelinek
Meža
Rehar
Starič
Jezernik
Stuchly
Čipić Rehar
Abram
Češka
Makovec
Mavri
Rojnik
Močilnik

Aleš
Zoran
Darko
Barbara
Andreja
Dušan
Zdenko
ml.
Jernej
Matjaž
Martina
Marko
Aljoša
Anka
Mojca
Andrej
Marija
Primož
Blaž
Pavel
Tomaž
Matija
Izidor

33

Kumer

Franci

34

Mavri

Marko

Št.
potrdila
1
2

VO od
leta
1997
1997

Pred.
licenca*
DA
DA

28.2.2005
28.2.2005

3

1997

NE

28.2.2005

4

1997

NE

28.2.2005

5
6
7
10
11

1997
1997
1997
1997
1997

NE
NE
NE
NE
NE

28.2.2007
28.2.2005
28.2.2006
28.2.2005
28.2.2005

12

1997

NE

28.2.2005

16
19
20
22
23
24

1997
1997
1997
1998
1998
1998

DA
NE
NE
NE
DA
DA

28.2.2005
28.2.2006
28.2.2005
28.2.2006
28.2.2006
28.2.2006

Gornji Grad

26

1998

DA

28.2.2006

Domžale
Škofja Loka
Zabukovica
Velenje
Vipava
Rečica ob Savinji
Prebold
IMP Ljubljana
Vipava
Novo Mesto
Domžale
Vipava
Laško
Žalec
Prevalje
DobrovljeBraslovče
Laško

29
31
33
34
36
37
41
42
43
44
45
46
47
48
49

1998
1998
1998
1998
1999
1999
1999
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2002
2003

NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
DA
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

28.2.2006
28.2.2006
28.2.2006
28.2.2007
28.2.2007
28.2.2007
28.2.2007
28.2.2005
28.2.2005
28.2.2005
28.2.2005
28.2.2005
28.2.2005
28.2.2006
28.2.2007

50

2003

NE

28.2.2007

51

2003

NE

28.2.2007

PD
Šoštanj
Poljčane
Dobrovlje
Braslovče
Dobrovlje
Braslovče
Šoštanj
Sežana
Slivnica pri Celju
Vitanje
Velenje
Vrelec Rog.
Slatina
Maribor Matica
Polzela
Rečica ob Savinji
Šoštanj
Šoštanj
Domžale

Reg. do

35
36
37
38
39
40
41

Jež
Žohar
Kohlenbrand
Mikuž
Kortnik
Križanec

Mitja
Matjaž
Tin
Mitja
Matej
Harold

Vipava
52
2003
NE
Žalec
53
2003
NE
Sloga Rogatec
54
2004
NE
Nova Gorica
55
2004
NE
Šoštanj
56
2004
NE
Sloga Rogatec
57
2004
NE
Lovrenc na
Germič
Boštjan
501
1984
NE
Pohorju
* predavateljska licenca je potrebna za predavatelje na seminarjih Odbora za
orientacijo MK PZS

PRIZNANE VSE PRAVICE IZ NASLOVA INŠTRUKTOR ORIENTACIJE PZS

Zap.
št.
1

Priimek
Jordan

Ime
Božo

PD
Polzela

VO od leta

Pred.
licenca

Reg. do

sklep UO MK PZS

DA

ni
omejitev

PRIPRAVNIKI ZA VADITELJA ORIENTACIJE PZS

Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Priimek
Rojnik
Ocepek
Kokole
Kralj
Gradič
Čujež
Poslek
Poslek
Mohar
Mohorko
Ježovnik
Kugonič

Ime
Vlado
Martin
Lučka
Tine
Metod
Manca
Danijel
Dušan
Miha
Peter
Tomaž
Janez

PD
Žalec
Zagorje ob Savi
Zagorje ob Savi
Zagorje ob Savi
Slivnica Pri Celju
Slivnica Pri Celju
Sloga Rogatec
Sloga Rogatec
Litija
Zabukovica
Zabukovica
Šoštanj

Pripravnik
do
31.8.2005
31.8.2005
31.8.2005
31.8.2005
31.8.2005
31.8.2005
31.8.2005
31.8.2005
31.8.2005
31.8.2005
31.8.2005
31.8.2005

28.2.2007
28.2.2007
28.2.2008
28.2.2008
28.2.2008
28.2.2008
28.2.2007

13
14
15

Grudnik
Papež
Kovač

Jure
Dejan
Mihael

Šoštanj
Ljubljana matica
Ljubljana matica

31.8.2005
31.8.2005
31.8.2005

Pripravniki za vaditelje orientacije PZS morajo za pridobitev strokovnega naziva do navedenega roka oddati seminarsko nalogo.

OBVESTILO
Vsi vaditelji orientacije PZS, ki jim 28.02.2005 poteče registracija, morajo za podaljšanje registracije do
28.02.2005 Odboru za orientacijo MK PZS poslati obrazec "Poročilo za registracijo vaditelja orientacije PZS".
Enako velja za vse neregistrirane vaditelje orientacije PZS, ki bi želeli obnoviti registracijo.
Obrazec za registracijo se lahko prevzame v pisarni MK PZS ali na spletnem naslovu: http://www.orientacija.net
Opozorilo: vsi vaditelji orientacije PZS morajo biti tudi člani PD, drugače jim registracija ne velja.

Odbor za orientacijo MK UO PZS

POPIS SREDSTEV IN OBVEZNOSTI
DO NJIHOVIH VIROV INVENTURA 2004

Bliža se konec leta, ko moramo v planinskih društvih in zvezi uskladiti podatke v poslovnih knjigah z
dejanskim stanjem, ki ga ugotovimo s popisom materialnega in nematerialnega premoženja.

Pripravili smo sestavek o popisu, ki naj vam bo vodilo za izvedbo inventure v letu 2004
Planinska društva zagotavljajo podatke o svojem finančno materialnem poslovanju v skladu z
računovodskim standardom SRS 33- računovodske rešitve v društvih, ki velja od 1. januarja 2002 (Ur.
List RS št. 107/01).
Popis sredstev in obveznosti do njihovih virov je obravnavan v 19. členu, in sicer:
Vsako društvo mora ne glede na način vodenja poslovnih knjig na koncu obračunskega obdobja
(31.december) popisati vsa stalna in gibljiva sredstva ter dolgove. Popis je treba opraviti tudi na začetku
oziroma prenehanju opravljanja društvene dejavnosti in ob nastanku statusne spremembe.
Popisni list podpišejo osebe, ki so opravile popis in odgovorni zastopnik društva.
Popisni list vsebuje predvsem tele podatke:

1. osnovna sredstva (reg. št., ime, nabavna vrednost, popravek vrednosti, neodpisana vrednost)
2. zaloge materiala (vrsta, merska enota, količina, nabavna cena in nabavna vrednost, ki ne sme
3.
4.
5.
6.
7.
8.

presegati čiste iztržljive cene)
zaloge gotovih proizvodov (so bolj malo verjetne v planinskih društvih)
terjatve do kupcev (naslov, številka in datum računa, vrednost terjatve)
obveznosti do dobaviteljev (naslov, številka in datum računa, vrednost obveznosti)
vrednostni papirji (popis po vrstah in ovrednotenju)
denarna sredstva v blagajni in banki ter čeki ( popis vrednosti gotovine v blagajni, denarnih
sredstev na računih in morebitnih čekov)
stanje drugih terjatev in obveznosti (popis po naslovu, številki in vrednosti)

Za organizacijo letnega popisa je pristojen organ društva (UO), ki izda sklep o izvedbi letnega popisa, v
katerem določi dan na katerega se bo ugotavljalo stanje, vrsto in število popisnih komisij, vodjo popisa in
ves potek dela.
Imenujeta se najmanj dve tričlanski (predsednik in dva člana) popisni komisiji
-

splošna, ki popiše vsa sredstva in obveznosti do njihovih virov

-

posebna, ki popiše terjatve in obveznosti

Člani popisne komisije ne morejo biti osebe, ki so materialno odgovorne za sredstva,ki se popisujejo.
Po popisu posameznih vrst sredstev in obveznosti do njihovih virov popisna komisija sestavi zbirno
poročilo o popisu, ki naj vsebuje:

splošne podatke, mnenja in pojasnila (pojasnila o razlikah, mnenja o dvomljivih, spornih , neizterljivih in
zastaranih terjatvah), predloge (predlog knjiženja primanjkljajev oziroma presežkov - v breme društva ali
v breme odgovornih oseb, predloge za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti pri uporabi sredstev, predlog
za izterjavo neplačanih terjatev ter druge predloge).
Organ društva (UO) obravnava zbirno poročilo o popisu ter zavzame sklepe:
o načinu likvidacije ugotovljenih primanjkljajev oziroma presežkov, o odpisu in uničenju neuporabnih in
zastarelih sredstev, o odpisu terjatev, o prodaji neuporabnih, zastarelih in poškodovanih sredstev in drugih
sklepih.

POPISNE RAZLIKE IN KNJIŽENJE DDV
Primanjkljaji, ki niso zavezani obračunu DDV
DDV se ne obračuna od primanjkljajev opreme zaradi višje sile  naravne nesreče (vlomne tatvine niso
višja sila).
Za obračun DDV od primanjkljajev in uničenja opreme je pomembno, kdaj je bila oprema nabavljena (
če je do uničenja prišlo v 5 letih od koledarskega leta pričetka uporabe opreme, za nepremičnine pa je to
20 let, je potreben popravek DDV). Če je davčni zavezanec pri nabavi odbil le del vstopnega DDV, ker
opravlja tudi DDV oproščeno dejavnost, popravi vstopni DDV sorazmerno uveljavljenemu odbitku
vstopnega DDV.
Pri drugih primanjkljaji  kalo, razbitje, razsip  je dovoljen odstotek odpisa brez obračuna DDV
iz pravilnika o stopnjah normalnega odpisa posameznega združenja pri Gospodarski zbornici Slovenije.
Neidoče (nekurantne zaloge)  če je v zalogi material, trgovsko blago, ki so še brezhibni vendar
neuporabni . Tako blago je treba popisati, napisati razloge za popravke vrednosti oziroma nove prodajne
vrednosti. Ti popravki niso zavezani obračunu DDV, ker ne gre niti za primanjkljaj niti za presežni kalo,
ki je obdavčen. Če davčni zavezanec ne najde kupca za neidoče zaloge in jih zato uniči, mora obračunati
DDV. Ker pa DDV obračuna od tržne vrednosti, ki je ni, znaša obračun DDV nič. (0 x 20% = 0).
DDV se ne obračuna od ugotovljenih presežkov, ker ni listin, ki bi dokazovale način nabave. Pri
nadaljnjem prometu takih proizvodov pa se bo DDV obračunal.
Razumljivo je, da DDV ne obračunajo tudi vsi tisti, ki nimajo odločbe o zavezanosti za DDV.
DDV se obračuna od primanjkljajev in se vključi v obračun tistega meseca, v katerem je dan popisa.

Pripravila:
računovodkinja PZS

v.d. gen. sekretarja PZS

Veronika ŠMID

Danilo SBRIZAJ

ZAPISNIKA ZASEDANJ SKUPŠČINE PZS z dne, 23.10.2004, s prilogami
sta kot dodatni datoteki.

PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE
SKUPŠČINA PZS
1001 LJUBLJANA, DVORŽAKOVA 9

ŠTEVILKA: S-PZS/0558
DATUM:

23. 10. 2004

ZAPISNIK
nadaljevanja zasedanja Skupščine Planinske zveze Slovenije, ki je bila prekinjena 15. maja 2004 v Novem mestu,
zaradi nesklepčnosti.
Lista prisotnosti delegatov in števila glasov ter Poročilo Verifikacijske komisije o prisotnosti delegatov na
zasedanju Skupščine PZS dne, 23. 10. 2004 sta prilogi zapisniku (PRILOGI 1 in 2).
Zasedanje se je pričelo s pozdravom mag. Francija EKARJA, predsednika PZS ter nadaljevalo z rednim delom
zasedanja. Zaradi spremenjene sestave Delovnega predsedstva, kot je bilo izvoljeno za zasedanje Skupščine PZS,
15. 05. 2004, je v sprejem predlagal:

 za predsednika: Marka Goršiča

delegata

PD Podpeč Preserje

 za člane:
 Slavico Tovšak delegatko
 Bruna Frasa
 Uroša Vidoviča delegata
 Faniko Wiegele

PD Jakoba Aljaža

delegata

PD Pošte in Telekoma Maribor
PD Ptuj

delegatko

PD Laško

Delovno predsedstvo v predlagani sestavi je bilo soglasno sprejeto.

Marko Goršič se je v imenu članov Delovnega predsedstva zahvalil za zaupanje ter delegate zaprosil, da bi bili v
razpravah konkretni, kratki ter da se ne bi ponavljali in ovirali smeri razprave. Nadalje je predlagal v izvolitev
organe Skupščine PZS:

za zapisnikarja:

Jano Racman vodjo pisarne PZS in
članico PD Onger Trzin

za overovatelja zapisnika: Zvoneta Šereta člana
in Boruta Vukoviča

PD Drago Bregar Ljubljana

člana PD Litija

Verifikacijsko komisijo v sestavi:

predsednica

Ruža Tekavec

članica PD Šentvid pri Stični

Katarina Filipič

članica PD Cerkno in

Franc Meke

član PD Lenart

in
člana

Predloga sta bila soglasno sprejeta.

Nadalje je predlagal, da se zasedanje nadaljuje po dnevnem redu, kot je bil že sprejet na zasedanju
15. 05. 2004 v Novem mestu, in sicer:

1. Izvolitev organov Skupščine PZS (op.p.: kar je bilo že predhodno opravljeno)
2. Poročilo Verifikacijske komisije
3. Poslovni prostori Planinske zveze Slovenije, Dvoržakova 9, Ljubljana

4. Poročilo o delu Častnega sodišča pri PZS v letu 2003
5. Finančno poročilo za leto 2003
6. Poročilo o delu Nadzornega odbora pri PZS v letu 2003
7. Kakšno planinsko organizacijo želimo in ključne naloge slovenskega planinstva v naslednjem obdobju

V času zasedanja Verifikacijske komisije je Jože Stanonik podal kratko obrazložitev k 3. točki dnevnega reda:

POSLOVNI PROSTORI PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE, DVORŽAKOVA 9, LJUBLJANA

Zaradi aktualnosti je gradivo v celoti objavljeno kot priloga zapisniku (PRILOGA 3).
Anton Jarc, PD RTV Ljubljana, ki se je prijavil k razpravi, je na osnovi predhodne obrazložitve Jožeta Stanonika,
razpravo k tej točki umaknil.
Miro Eržen, PD Dovje Mojstrana je izrazil pomislek temu, da se na enem in istem zasedanju Skupščine PZS
sprejemajo k isti zadevi različni sklepi. Kot vodja projekta Slovenski planinski muzej, ki ga je potrdil Projektni svet, je
prisotne seznanil, da so poizkušali sklepe, ki so bili sprejeti pred pol leta realizirati, a jim to ni uspelo, saj ko je skušal
na osnovi sklepa iz Novega mesta pridobiti s strani Planinske zveze Slovenije podatke o kakšnih prostorih govorimo
(o kvadraturi), odgovora tri mesece ni prejel. V svetu so se motili, ko so menili, da je Skupščina PZS najvišji organ in
da so sklepi, ki so sprejeti na Skupščini zavezujoči, kajti neuradno stališče naj bi bilo, da jih ljudje sprejemajo, ne da
bi vedeli o čem govorijo. Takšen način razmišljanja po mnenju Eržena zelo ovira delo. Sklep, ki ga je predlagal Jože
Stanonik je popolnoma legitimen in mu ne nasprotuje. Poudaril pa je, da je bil predlog o združitvi predlagan zaradi
racionalnosti projekta.
Slavica Tovšak, PD Jakoba Aljaža in predsednica KMD UO PZS je predlagala, da naj se razprave v zvezi s Slovenskim
planinskim muzejem v povezavi s sedežem Planinske zveze Slovenije ne odpira na današnjem zasedanju, kajti med
tem je bilo obravnavanih nekaj novih predlogov in vprašanje Slovenskega planinskega muzeja je še vedno odprto.
Obširno poročilo bo podano na naslednji Skupščini PZS, ki bo čez nekaj mesecev.
Vladimir Zafošnik, PD Slovenska Bistrica je zastavil vprašanje kako je možno, da je PZS zemljišča že ponudila v
prodajo brez soglasja planinskih društev ter predlagal, da se doda sklepu še besedilo, da se zemljišča odprodajajo le
v soglasju s planinskimi društvi.
Metod Kovač, predsednik GK UO PZS je opozoril na dimenzijo oz. značaj problema zemljišč, ki so v lasti PZS, in
sicer:



zemljiške parcele v lasti PZS so locirane na Geodetskih upravah: Ljubljana, Sevnica, Novo mesto, Celje, Nova
Gorica, Maribor, Slovenska Bistrica in Slovenj Gradec. Ti podatki naj bi se ujemali tudi z Okrajnimi sodišči, ki
vodijo Zemljiško knjigo in vsebujejo podatke o lastništvu. Podatki na Geodetskih upravah vsebujejo podatke o
izmeri zemljišč, njihovi boniteti in lokaciji.



po evidencah GK UO PZS, ki so bile ažurirane v letu 1994 s pomočjo takratne Strokovne službe PZS in odvetnika
Jožeta Ilca je v lasti PZS 139 zemljiških parcel. Pri tem niso upoštevane tiste spremembe, kjer je bil v zadnjih
dveh letih opravljen prenos lastništva (22 PD), ko se je usklajevalo zemljiško knjižno stanje z dejanskim
lastniškim stanjem in so bile z društvi, ki upravljajo s planinskimi kočami (90 % lastništva, 10 % je pridržala PZS),
kot zemljiško knjižni lastniki sklenjene pogodbe oz. ustavarjeno je bilo zemljiško knjižno solastništvo;



ostalih 159 parcel je nerazčiščenih, saj so bili v času ažuracije izvajani denacionalizacijski postopki in ni
podatkov, kako so bili rešeni. V več primerih pa PD, ki so opravljala ali imela v lastništvu oz. v uporabi
posamezna zemljišča niso sledila navodilom GK UO PZS, ko je izšel Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni
lasti, da bi se priglasili kot uporabniki. Tako je izgubljena Češka koča in soočamo se s problemom zemljišča na
Prehodavcih;



GK UO PZS si prizadeva probleme postaviti na pravo mesto. 139 parcel v lasti in 159 parcel v nerazčiščenih
lastninskih razmerjih pomeni, da če želimo zadeve razčistiti se ponujata dve rešitvi, in sicer:
ϒ

ali okrepiti GK UO PZS s strokovnim delavcem, ki se bo spoznal na zemljiško knjigo in na kataster in bo
postopoma obšel ta zemljišča in na podlagi ugotovitev izdelal predlog, kaj je možno odtujiti in kaj ne, oz.
kaj se sploh lahko ponudi v prodajo, za katero pa morata biti prodajalec in kupec;

ϒ

ali zadeve razreševati v tesnem sodelovanju s planinskimi društvi na področjih katastrskih občin, kot so
navedena v prvi alinei.

Opozoril je tudi na ceno, ki jo bo takšno razčiščevanje sigurno imelo. Poudaril je, da smo glede na ugotovljeno slabi
gospodarji, da večine zemljišč nimamo v pregledu, da zanje ne vemo v kakšnem stanju so, kdo jih izkorišča in kako.
Glede prodaje parcele pri Štuhecovem domu (odgovor Vladimirju Zafošniku) pa je Metod Kovač pojasnil, da je
bilo že ob prodaji Štuhecovega doma leta 1998, ko je PZS plačala preko 20 mio stroškov, ki jih je podjetje BIM, kot
najemnik, ki ga ni najela PZS in z njim sklenila pogodbo, napravil, je bila v tej pogodbi tudi ponudba za odkup
parcele (št. 812) in je to regularno. Poleg tega pa je tudi UO PZS na predzadnji seji sprejel sklep o odprodaji (cena
izpod 5 mio SIT). Parcela je zapuščena, brez koristi. Sedanji lastnik Juhart je izrazil željo po odkupu zemljišča s tem,
da bo podaljšal smučarske terene in terene rekreacije, za kar mu ne gre očitati slabih namenov.
Aleš Jelen, PD Medvode je opozoril na oceno projekta novih poslovnih prostorov, saj je za stare poslovne prostore
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LPP na Trdinovi ob prodaji pridobilo za ceno m preko 2.000 (ca. 2.600) Evrov na m .
Miro Mlinar, PD Cerknica je dejal, da že iz uvodnega izvajanja poročevalca prihaja do razlik pri dikcijah o prodaji. Po
eni strani naj ne bi šlo za prodajo, v tretjem sklepu pa se govori o prodaji nepremičnin. Na seji MDO PD Notranjske
so sklenili, da se začasno ustavi vse aktivnosti okoli prodaje, ker se ugotavlja, da je potrebno tako kadrovsko,
organizacijsko, kot tehnično podpreti delovanje Planinske zveze Slovenije. Zaradi nepokrite finančne konstrukcije bi
bilo potrebno predmetno zadevo prenesti na prihodnji čas. Glede samih priprav pa ocenjujejo, da bi le-te prinesle
določene stroške, ki bi se vlekli nekaj let in predlagajo sklep, da se zadeve ustavijo in se temeljito pripravijo.

Marko Goršič, predsednik Delovnega predsedstva je predlagal v sprejem SKLEP Mira Mlinarja, in sicer:
do nadaljnjega se ustavijo vse aktivnosti o prodaji stavbe in poslovnih prostorov na Dvoržakovi 9 v Ljubljani.
Za sklep je glasovalo 24 delegatov in sklep ni bil sprejet.

Nadalje je v sprejem predlagal SKLEPE poročevalca Jožeta Stanonika:
3.1. Skupščina PZS na nadaljevanju zasedanja 23. 10. 2004 na Brdu pri Kranju sprejema poročilo delovne skupine
ťPOSLOVNI PROSTORI PZS, Dvoržakova 9 v LjubljaniŤ s predlogi in sklepi kot jih je sprejel UO PZS na svoji 11.
seji, dne 12. 03. 2004.
3.2. Skupščina daje prednost nakupu oz. izgradnji lastniških prostorov v solastniškem objektu na lokaciji, ki bo
ustrezno dostopna in imela dovolj parkirnih mest za nemoteno izvajanje aktivnosti PZS in njenih organov. UO
PZS se lahko odloči tudi za drugačno rešitev, če je ustreznejša in dolgoročno ugodnejša.
3.3. UO predlaga Skupščini PZS, da skladno s četrto alineo 41. člena in petim odstavkom 60. člena Statuta PZS
sprejme sklep o prodaji nepremičnin v lasti ali solastništvu PZS:
•
•

•
•
•
•
•

2

Poslovno stavbo Dvoržakova 9 v Ljubljani št. parcele 2333  poslovna stavba, v izmeri 149 m , 2334 
2
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dvorišče v izmeri 462 m in 2335  dvorišče v izmeri 22 m .
Drugo nepremično premoženje PZS, ki z njim PZS in PD ne upravljajo in ga ne bodo potrebovala za svoje
bodoče potrebe. To ne pomeni odločitve o prodaji v smislu 41. člena Statuta PZS in bo Skupščina PZS na
naslednjem zasedanju morala odločiti o prodaji natančno opredeljenih nepremičnin (če bo vrednost
presegla 5 mio SIT).
Gospodarska komisija PZS in njen strokovni sodelavec pripravijo seznam nepremičnin, ki se bodo
ponudile v prodajo. Predlagani seznam premoženja se predhodno uskladi s planinskimi društvi območja,
kjer je lokacija nepremičnine in da Skupščini PZS v potrditev.
Prodati se sme toliko nepremičnega premoženja PZS, da se zagotovijo sredstva po pogodbeni ceni za
potrebno površino prostorov in za potrebno opremo prostorov po projektu, ki ga sprejme UO PZS.
Upravni odbor PZS imenuje komisijo za prodajo nepremičnin v lasti PZS, ji daje pooblastilo in določi način
dela (prodaja z javno ponudbo, dražbo, vodenje upravnih postopkov, poročanje organom PZS).
Upravni odbor PZS imenuje sodnega izvedenca gradbeno-kmetijske stroke, ki bo določil izhodiščno ceno
nepremičnin, ki se bodo ponudile v prodajo najboljšemu ponudniku.
UO PZS določi način upravljanja s sredstvi od prodaje nepremičnega premoženja PZS. Vsa sredstva so
strogo namenska in se ne morejo uporabiti za druge namene, razen, če tako določi Skupščina PZS.

Ruža Tekavec, predsednica Verifikacijske komisije je podala poročilo (PRILOGA 1) iz katerega je razvidno, da je bilo
na današnjem zasedanju ob 10.00 uri prisotnih 122 glasov delegatov ali 46,92 %. Opozorila je, da naj delegati ne
zapuščajo zasedanja, saj je neprijetno neprestano preštevanje delegatov in sprotno ugotavljanje sklepčnosti na
zasedanju.

Marko Goršič, predsednik Delovnega predsedstva je delegate zaprosil da, v kolikor bi že zapustili zasedanje, se
javijo v preddverju dvorane in s svojim odhodom seznanijo zadolžene za vodenje evidence. Predlagal je, da se še
enkrat, po ugotovitvi prisotnosti, potrdi predlog sklepa, ki je bil podan v razpravi.
Na proceduralno napako je opozoril Jože Melanšek, član UO PZS in delegat PD Velenje, in sicer na izvajanje
drugega odstavka 32. člena Poslovnika o delu Skupščine PZS, kjer je navedeno, da ima glasovanje o predlogu sklepa
predlagatelja prednost pred glasovanjem o predlogu sklepa, ki je podan v razpravi.
Delovni predsednik je predlagal v potrditev predloge sklepov predlagatelja. Sklepi predlagatelja so bili sprejeti z
večino glasov (19 glasov PROTI, 17 glasov VZDRŽANIH). Ker je bil sklep predlagatelja sprejet z večino glasov,
glasovanje o predlogu sklepa, ki ga je v razpravi podal delegat PD Cerknica, Miro Mlinar, ni bilo ponovno izvedeno.

K 4. točki
POROČILO ČASTNEGA SODIŠČA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE V LETU 2003

MARKO GORŠIČ, predsednik Delovnega predsedstva je prisotne seznanil, da je predsednik Častnega sodišča PZS,
Tomislav Kocuvan, posredoval poročilo, ki je objavljeno v posebni številki Obvestil PZS/15. april 2004.

Brez razprave je bil predlagan v sprejem SKLEP:
4.1. Sprejme se poročilo o delu Častnega sodišča pri Planinski zvezi Slovenije v predloženem besedilu.

Sklep je bil sprejet z večino glasov (5 VZDRŽANIH).

K 5. točki
FINANČNO POROČILO PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE ZA LETO 2003

Gradivo je objavljeno v posebni številki Obvestil PZS/15. april 2004.
Brez razprave je bil predlagan v sprejem SKLEP:

5.1. Sprejme se Finančno poročilo Planinske zveze Slovenije za leto 2003, kot je bilo objavljeno v Obvestilih PZS z
dne 15. aprila 2004.

Sklep je bil sprejet z večino glasov (4 PROTI, 19 VZDRŽANIH).

K 6. točki
POROČILO NADZORNEGA ODBORA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
Uvodno poročilo je objavljeno v gradivu za današnje zasedanje  posebna številka OBVESTIL PZS/ 4. oktober 2004.
Dodano poročilo v skladu z 21. členom Poslovnika o delu Skupščine PZS na zasedanju ni bilo podano.
Mirko Tovšak, PD Mislinja je v razpravi dejal, da je poročilo, ki ga je posredoval Nadzorni odbor pri PZS zastarelo,
saj nosi datum 28. 04. 2004. Poročilo je bilo res pripravljeno za majsko zasedanje Skupščine PZS, vendar se
pričakuje, da bi bilo do oktobrskega zasedanja lahko pripravljeno dopolnjeno poročilo, saj je iz prvotnega možno
razbrati, da Nadzorni odbor še čaka na nekatera dodatna gradiva za naloge, ki do aprila niso bile sklenjene. V tem
trenutku delegati niso seznanjeni ali so komisije, ki niso opravile inventur in predale zapisnikov to storile v
vmesnem času, ali ne. Takšno stanje pri članih PZS vzbuja dvom ali je materialno stanje PZS sploh pravilno
evidentirano. Ob pripombah GRS Slovenije o tem, da na področju financ ni transparentnosti o virih in porabi
sredstev, ki se vodijo na transakcijskem računu PZS, pa se vzbuja dodaten dvom ali zaključni račun PZS sploh
izkazuje realno sliko o finančnem stanju naše organizacije. V poročilu Nadzornega odbora bi bilo pričakovati, da
bodo tisti, ki so dolžni nadzirati poslovanje, predvsem pa finančno stanje PZS, jasno napisali, da zaključni račun
izkazuje dejansko in točno stanje PZS. Tako pa je veliko nedorečenih zadev, nekaj se namiguje, da vse le ni tako, kot
bi moralo biti, da pa se marsikaj še urejuje, ipd. Jasne besede o tem, da je s financami v PZS vse v redu pa se iz
poročila ne more razbrati, saj sama ugotovitev na koncu poročila, da nekatere naloge še niso sklenjene, ne zadošča,
da bi se lahko na današnjem zasedanju pozitivno izrekli o poslovanju in delu PZS. Prav iz tega razloga bodo delegati
iz Koroške glasovali proti sprejemu poročila NO pri PZS; pozivajo pa tudi delegate iz drugih območij, da storijo
enako, dokler ne bo iz poročila NO pri PZS jasno, da je prejel vsa zahtevana gradiva, potrebna za presojo pravilnosti
poslovanja PZS.
Manja Rajh, PD Celje Matica je opozorila, da je v poročilu NO PZS navedeno, da je bil na določenih področjih
dosežen viden napredek, ne navaja pa se, na katerih; nadalje preberemo, da je Predsedstvo UO PZS delovalo v
skladu s Statutom zadovoljivo, da je delo večine komisij steklo po predlaganih smernicah Predsedstva UO PZS. V
zvezi s Predsedstvom UO PZS je zastavila tale vprašanja:

1. beseda P UO PZS se prvič pojavi v 51. členu (drugi odstavek) Statuta PZS, kjer piše, da pristojnosti teh
komisij opredeli UO PZS v Poslovniku UO PZS in Predsedstva UO PZS;

2. Predsedstvo, ki bi naj bilo, vsaj kolikor je zaslediti v Obvestilih PZS, po pristojnostih navedeno, da je organ

PZS po 33. členu, vendar je v tem členu za organ naveden predsednik PZS, čeprav ni znano od kdaj je lahko
predsednik naveden kot organ;
3. po katerem aktu ima P UO PZS pristojnosti, da sprejema kakršnekoli sklepe; P UO PZS je lahko le
izvrševalec sklepov, koordinator;

4. zakaj imamo UO PZS, če je oblast koncentrirana v predsedniku, podpredsednikih ter Jožetu Melanšku,

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

Jožetu Stanoniku in Francu Kocbeku, za katere piše, da prisostvujejo sejam UO PZS in za katere se ne ve,
zakaj prisostvujejo na vseh sejah P UO PZS; 55. člen statuta PZS določa, da P UO PZS izvršuje sklepe UO
PZS;
kot je razvidno iz (čeprav pomanjkljivih) zapisnikov P UO PZS, da predsedstvo sklepe sprejema, UO PZS pa
jih izvršuje  tako sama razume zapisnike; vprašanje članom UO PZS je: kako lahko dovolijo takšno
manipulacijo?;
sklepi Predsedstva so, glede na navedeno, nelegitimni in naj se preveri ali P UO PZS res dela v skladu z
veljavnim Statutom PZS in Poslovnikom ;
v poročilu NO PZS je navedeno, da nekateri v strokovnih službah, ki bi morali biti gonilna sila za vse
aktivnosti v naši zvezi opravljajo te aktivnosti za potrebe uporabnikov nezadovoljivo; vprašanje: kdo in ali
so te trditve dokazane, zapisane  torej kdo, kdaj, kaj, zakaj! Poročilo tako pomembnega organa, kot je NO
PZS ne more biti pavšalno;
zakaj NO PZS ni reagiral na zahteve članstva o objavi zahtevanih podatkov iz finančnih poročil, navedenih
pod drugi prihodki  drugi odhodki; po zahtevi o objavi podatkov o vrsti izplačil iz podjemnih pogodb,
nadomestil stroškov  katera in kdo so prejemniki  to pravico daje 66. člen Statuta PZS;
zakaj NO PZS ni predlagal ukinitve Delovne skupine za organizacijo dela v PZS, ki je od leta 1999 vodi Jože
Melanšek?
apelira na NO PZS, da preveri upravičenost izplačila odpravnine generalni sekretarki Korbarjevi in kdo je
odgovoren zato, da jo je prejela kljub dejstvu, da je bila krivda za razveljavitev pogodbe o zaposlitvi na
njeni strani?;
ali je NO preveril pravilnost sestave komisije za spremljanje poskusnega dela računovodkinje (to je lahko
nekdo, ki ima enako ali sorodno izobrazbo najmanj takšne stopnje, da dela na enakem ali sorodnem
področju), da ne bi prišlo ponovno do spora; nikjer ni bilo zaslediti kdo to komisijo sestavlja, zato je
Rajhova izrazila dvom, da je bila komisija sploh imenovana.

Na podlagi Poročila NO pri PZS za leto 2003 pa je predlagala naslednji SKLEP:
NO PZS naj dopolni poročilo z natančnejšimi podatki:


na katerih področjih je dosežen viden napredek;



preveri in poroča ali so sklepi P UO PZS legitimni;



kateri delavci Strokovne službe PZS opravljajo aktivnosti PZS nezadovoljivo;



poroča o izplačilih iz naslova podjemnih, avtorskih pogodb, nadomestil stroškov in upravičenosti le-teh
(nekateri naj bi si pavšalno pisali določene stroške);



poroča o ugotovitvah uspešnosti Delovne skupine za organizacijo dela v PZS.

Franc Kocbek, predsednik NO pri PZS je v odgovoru pojasnil, da je poročilo napisano za leto 2003. Nekatere stvari,
ki so omenjene v razpravi so se odvijale v letu 2004, kar v objavljeno poročilo vsekakor ne sodi. Glede inventure je
pojasnil, da so vse komisije, razen GRS Slovenije oddale inventurne popise. GRS Slovenije pa do danes inventurnega

elaborata ni oddala. Na predloge sklepov, ki jih je predlagala delegatka Rajhova in na vprašanja, pa ji bo, po
zagotovilu Franca Kocbeka, posredovan pisni odgovor.
Marko Goršič je predlagal v sprejem SKLEP:
6.1. Sprejme se poročilo o delu Nadzornega odbora pri PZS v predloženem besedilu.

ZA sklep je bilo 23 glasov delegatov, 59 jih je bilo PROTI in 18 VZDRŽANIH. Poročilo Nadzornega odbora pri PZS ni
bilo sprejeto.

Dodatno je bil na predlog Bruna Frasa, člana Pravne komisije UO PZS, soglasno sprejet ugotovitveni SKLEP:
6.2. NO pri PZS mora do naslednjega rednega zasedanja v mesecu maju 2005 posredovati novo poročilo za leto
2003.

Dodatno glasovanje za predlagani sklep Mirka Tovšaka, PD Mislinja ni bilo potrebno, ker je bil njegov predlog sklepa
sprejet s tem, ko je bilo zavrnjeno poročilo NO pri PZS za leto 2003.

Marko Goršič je na glasovanje podal še SKLEP iz razprave, ki ga je v sprejem predlagala Manja Rajh, PD Celje
Matica, in sicer:
6.3. NO PZS naj dopolni poročilo z natančnejšimi podatki:


na katerih področjih je dosežen viden napredek;



preveri in poroča ali so sklepi P UO PZS legitimni;



kateri delavci Strokovne službe PZS opravljajo aktivnosti PZS nezadovoljivo;



poroča o izplačilih iz naslova podjemnih, avtorskih pogodb, nadomestil stroškov in upravičenosti le-teh
(nekateri naj bi si pavšalno pisali določene stroške);



poroča o ugotovitvah uspešnosti Delovne skupine za organizacijo dela v PZS.

Sklep je bil sprejet z večino glasov (1 PROTI, 11 VZDRŽANIH).

K 7. točki
KAKŠNO PLANINSKO ORGANIZACIJO ŽELIMO
IN KLJUČNE NALOGE SLOVENSKEGA PLANINSTVA V NASLEDNJEM OBDOBJU
Gradivo je bilo objavljeno v posebni številki OBVESTIL PZS / 15. april 2004 in v OBVESTILIH PZS, št. 10/11. oktober
2004 pod naslovom Pogled na prihodnost PZS, avtorja Jožeta Stanonika.
Jože Stanonik, PD Škofja Loka se je osredotočil predvsem na dve vprašanji:


načrtovanje in učinkovitost našega dela in



gospodarjenje z imetjem PD in PZS.

Dejal je:
zanju sem prepričan, da sta pomembni za nadaljnji razvoj, organiziranost, učinkovitost in gospodarsko moč PD in
PZS.
Nekaj mojih razmišljanj ste lahko prebrali v 10. številki Obvestil PZS na straneh 3 in 4. Teme zaslužijo, zaradi
svoje aktualnosti še kakšno dopolnitev, današnja skupščina pa je primerno mesto za to.
NAČRTOVANJE IN UČINKOVITOST NAŠEGA DELA
Načrtovanje dela je določanje ciljev, ki jih želimo doseči v določenem času, obsegu in kakovosti. Teh ciljev sme biti
toliko, da jih realno, z maksimalno organiziranostjo tudi dosežemo. Pri tem je najpomembnejši odločujoči faktor
človek in način, kako se lotimo hoje po poti, ki nas vodi do želenega cilja. Načrtovanje pa ima kar nekaj faz. Prva je
ideja, ki jo moramo sproducirati  roditi. Sledi ocena smotra in uresničljivosti, ali imamo zato kadrovski potencial,
materialna sredstva, ustrezen čas
V planinstvu vsaj dvoje težko uskladimo, tj. kadrovski potencial in materialna sredstva. Poenostavljeno rečeno,
kdo bo idejo uresničil in kdo bo to plačal. Oboje v zadnji letih vedno težje zagotavljamo. Pripravljenost ljudi za
društvena dela je vedno manj, vedno težje pridobivamo tudi sredstva s katerimi bomo določen cilj uresničili.
Objektivno dejstvo je, da je tempo dela hitrejši, ljudje so dalj časa na delu ali vsaj povezani z delom. Preostalega
časa, ki smo ga pripravljeni nameniti društvenemu delu je vedno manj. Moteče je tudi prepričanje že kar mnogih,
da je treba tudi pri društvenemu delu zaslužiti. Raznolikost idej, pristopov, možnosti in pripravljenosti za
sodelovanje, tembolj opravičuje načrtovanje dela, kot nujno obliko našega dela. V to prepričanje nas vodijo tudi
razpisi za financiranje društvenih dejavnosti, ki zahtevajo od nas popolno dokumentacijo, izvedbo projekta, poračun
in dokazila, da je načrtovano tudi uresničeno.
Čimprej zato spoznajmo, da je načrtovanje naših ciljev potreba, mimo katere ne moremo. Načrtovanja se
naučimo in ga sprejmimo kot naš vsakdanji način dela.

Z doslednim načrtovanjem je pogojena naša učinkovitost dela. Ob vedno boljši opremljenosti za učinkovito
medsebojno komuniciranje je naša učinkovitost dela padla. Razlog je iskati v tem, da si postavljamo preveč nalog, za
katere ni pogojev, da bi jih v določenem času uresničili. Na tem bolehamo verjetno prav v vseh organih PZS, MDO in
PD. Zaostale naloge nam jemljejo današnji čas, današnje se nam nabirajo v prihodnji čas. Temeljnih, dolgoročnih, se
pa komaj še lotevamo.
Osebno sem prepričan, da smo razvejali našo organizacijo daleč nad našimi možnostmi obvladovati jo. V PZS
imamo po nekaterih ugotovitvah nad 50 komisij, podkomisij, odborov, pododborov, delovnih skupin, zborov in za
krono še skupščino. Če je v vsakem organu 5  9 članov, razen v zborih in skupščini, je to 250  450 ljudi, ki
producira na stotine idej in sklepov. Nasproti tej masi je 8 profesionalcev ali strokovnih delavcev PZS, ki naj to
uresničujejo. Ob tem je treba upoštevati še dejstva, da se mnoge naloge podvajajo in medsebojno prepletajo, zato
terjajo veliko usklajevanja. Neizvršene naloge se kopičijo, nestrpnost narašča in z njo konflikti, ki rojevajo
neučinkovitost, administriranje, opravičevanje svojih razmišljanj in postopkov. Skratka, imamo vse elemente, da
delo postaja še manj učinkovito.
PREDLAGAM, da se odločimo in dogovorimo za zmanjšanje števila naših organov z medsebojnim združevanjem
tistih, ki obravnavajo isto ali sorodno vsebino. V teh organih zmanjšajmo število članov na tako število, ki bo
operativno, ne predstavniško, ki bo naloge narekovalo sebi ne drugim in jih tudi samo izvajalo skupaj s strokovnimi
delavci PZS.
Za SKUPŠČINO in UPRAVNI ODBOR PZS predlagam, da se zmanjšata:
Baza za skupščino naj bodo MDOji na osnovi števila članov v PD (na vsakih začetih 1000 članov en delegat) in
Upravni odbor v celotni sestavi
(66 + 12 + 15 + 6).
Upravni odbor naj sestavljajo predsedniki MDO, načelniki komisij UO po statutu in člani predsedstva (12 + 15 +
6).
Po tem predlogu bi bila skupščina 99  članska, UO bi imel pa 33 članov. Tabela je priloga. Oba organa bi bila bolj
operativna in racionalna.
Prepričan sem, da bo boljša organizacija dela in bolj določene naloge pripeljale do tega, da bodo naša srečanja
postala delovni dogovor in ne mesto sporov.
PREDLOG SKLEPA:
Predlog za zmanjšanje organov PZS in novi sestav skupščine in Upravnega odbora PZS se sprejme kot predlog za
spremembo in dopolnitev organizacije, statuta in pravilnikov PZS.
(Predlog sestave UO PZS in Skupščine PZS je PRILOGA 4)
GOSPODARJENJE Z IMETJEM PD in PZS
Moj prispevek v 10 številki Obvestil PZS pod naslovom

ťPOGLED NA PRIHODNOST PZSŤ in s podnaslovom ťGOSPODARSKA BAZA IN UČINKOVITOST GOSPODARJENJA Z
IMETJEMŤ smatrajte kot mojo razpravo na tej skupščini.
Želim dodati le PREDLOG SKLEPA:
Gospodarska komisija naj izdela program s konkretnimi predlogi in zadolžitvami, kako spoznati, obvladati in
gospodariti z nepremičnim premoženjem v lasti in solasti PZS in ga predloži v obravnavo UO PZS. Objektivni rok naj
GK postavi sama.
Tomaž Willenpart, PD Ljubljana Matica je dejal, da je sklepanje pred to točko nakazalo, da gre za splošno
nezaupanje v delovanje organov PZS in predlagal, da razčistimo, kdo je član društva in kdo je član PZS. Iz tega bo
razvidno tudi, kdo je lahko delegat. Vsekakor delegati ne morejo biti funkcionarji, ki so izvoljeni v organih PZS, saj ne
morejo glasovati o svojem delu.
Zvone Šere, PD Drago Bregar Ljubljana je dejal, da PZS sestavljajo društva, klubi, ipd. zato meni, da v imenu člana
PZS (društva, kluba, ) ne more nihče odločati. Predlog Jožeta Stanonika je zato nesprejemljiv.
Danilo Škerbinek, podpredsednik PZS temo vizije smatra kot pomembno za celotno planinsko organizacijo in tudi v
življenju vsakega posameznika. Gradivo, ki je bilo objavljeno v Obvestilih PZS pa pomeni prizadevanje narediti korak
v boljše delo, v boljše odnose in v uspešnejše obdobje. V preteklosti je mogoče že iz gradiv razbrati kopico
nesodelovanja in nespoštovanja dogovorov (predvsem plačevanje članarine) s strani društev, članov PZS.
Dogovorimo se za roke za oddajo poročil, predlogov, dogovorimo se kako bomo organizirani, pa marsikaj od tega
in marsikje med 245 društvi ni tako. Tudi te podatke bi morali delegati dobiti na mizo. V vsaki družini, planinska
organizacija je velika družina, se je pravzaprav potrebno za neke osnovne zadeve odločit in tudi izpeljati in vendar
je, kot se ugotavlja, kopica takšnih reči, ki v hiši ťne štimajoŤ. Nujno bi bilo potrebno določiti merila za organizacijo,
ki nosi ime ťplaninsko društvoŤ. Kar nekaj je društev, ki nimajo lastne dejavnosti, nimajo javne table, uradnih ur,
društvo, ki članstvu ne nudi ničesar se deklasira in napram članstvu je upravičeno vprašanje: kaj imam od planinske
organizacije. V skupnih nastopih, v sodelovanju in v povezovanju bi morali biti odločnejši, tako kot smo bili včasih.
To, kar se dogaja v zadnjih letih ne smemo sprejemati kot način našega nadaljnjega dela. Svojo pripadnost in svojo
poudarjenost planinski organizaciji bi morali bolj izpostavljati. Tisto, kar tisoče planinskih organizatorjev po
planinskih društvih v Sloveniji ustvari, pa bi moralo biti namenjeno članom in to, kar je včeraj posebej izpostavil UO
PZS  ugodnosti, ki jih nudimo članom. Ali bodo društva dovolj energična in bodo napram oskrbnikom dosegla, da
bodo izpolnjevali dogovor, ki ga je GK UO PZS predlagala, UO PZS potrdil in ga proklamiramo. Več primerov je bilo
včeraj izrečenih na seji UO PZS, kot npr.: da je popust za planince večkrat le še črka na papirju. Sami razvrednotimo
vrednost biti član planinske organizacije. Zakaj to delamo in zakaj to dopuščamo? Sami se moramo dogovorit, da
nespoštovanje sklepov in dogovorov damo na mizo, saj drugače bo ostalo to specialnost združenja, v kolikor smo
strokovnjaki za izogibanje dogovorov in zakonov. Med bodoče naloge bi morali vključiti skrb planinske organizacije
za dobro delovanje specializiranih komisij, s programskimi in vsebinskimi predlogi in gradivi, ki bi bila v pomoč
društvom pri njihovi dejavnosti. Razviti bi bilo potrebno tiste delovne odbore in telesa, ki jih narekujejo potrebe
planinskega društva. Žal imamo težave pri sestavi kvalitetnih odborov in ne le v okviru UO PZS, ampak v vseh PD in
MDO. Za fond planinskih koč, ki je prepotreben obnove potrebujemo načrten pristop in moramo pridobiti k
sodelovanju ustrezna ministrstva, donatorje, saj društva sama tega ne bodo zmogla. To je naloga slehernega
društva in slehernega  tudi delegata na današnjem zasedanju. Glede organizacije je menil, da bo potrebno
strukturo organiziranosti in ustreznosti prilagoditi današnjemu času; da je treba času in potrebam prilagoditi tudi
organiziranost in strukturo Strokovne službe PZS, in da potrebujemo takojšnjo uvedbo enotne elektronske članske
izkaznice, ki bo, zaradi obsežnosti, terjala projektni pristop. Ob koncu pa je dejal, da misli, da je prav, da se vrnejo

povezave v prijetno tovariško druženje, v odnose v skladu s kodeksom in pa seveda prijetne planinske poti in
srečanja na njih.
Borut Vukovič, PD Litija je prepričan, da skromen izplen razprave o točki, ki ima sicer pomemben naslov Kakšno
planinsko organizacijo želimo in ključne naloge slovenskega planinstva v naslednjem obdobju dokazuje, da je
pravzaprav pravilna ocena, ki so jo na MDO sprejeli. Vizijo imamo, ta vizija je zapisana v Vodilih, čas teh Vodil ni
povozil in zato tudi danes pomanjkanje nekih novih idej, novih meril ne pomeni, da je ta organizacija brez idej,
ampak da ima te že zapisane. Res pa je, da je v Vodilih napisana ena točka, ki je ostala nedorečena  to pa je ravno
ta, na katero je poročevalec opozoril. To pomeni, da je razpravo potrebno odpreti, vendar ne na način, da se pride
na Skupščino, se predlaga in o tem glasuje. Postopek mora biti enak, kot je bil postopek sprejemanja Vodil.
Razprava je bila dolga, dolgo časa se je oblikovalo in šele na to smo imeli rezultat. Zato je tudi sedaj potrebna
razprava, ki bo zajela vse, na katere se nanaša. Nanaša pa se na nas vse  od organov do zadnjega člana v društvu.
Osebno je mnenja, da je potrebno pri tem biti zelo konzervativen. Naša organizacija je stara, nekateri politiki jo
ocenjujejo, da je okostenela in vse, kar se je z njo dogajalo, je plod n eke organske rasti, je plod razvoja in tega se
ne da enostavno presekati. Ne navdušuje se, da bi društvom odvzeli možnost, ki je njihova legitimna pravica, da se
vsaj na Skupščini sliši glas vsakega društva. To je velika pridobitev naše organizacije, ki pa je včasih tudi breme. Sam
bi temeljito razmislil preden bi šel v smeri takšne ukinitve.
Bogdan Seliger, PD Horjul je prav tako menil, da so Vodila primeren dokument, vzporedno pa imamo tudi Častni
kodeks. Razhajanja so po njegovem mnenju plod tega, da ne najdemo skupnega dogovora. To velja tudi v samih
društvih. Zveza in njen namen pa je združevanje, vzpodbujanje ter usmerjanje. Osnovni namen naj bi bila celovitost,
kjer naj bi se posamezne komisije o svojem delu medsebojno seznanjale, kar v Vodilih sicer nismo dodobra navedli.
Glede predloga predlagatelja glede zastopanja pa meni, da mora biti na Skupščini zveze zastopana vsak član
organizacije (društvo, klub, ).
Bojan Rotovnik, PD Šoštanj meni, da organizacijski problemi niso edino o čemer je potrebno voditi razprave. Kot
ključni problem vidi premajhno vključevanje mladih v sistem vodenja naše organizacije na vseh nivojih, kajti sistem
dela, kot je sedanji (7 do 8 urne seje, neplodne in slabo organizirane) mlade odvrača. V celotno delo se mora uvesti
modernejše metode dela, ki bodo primerne sedanjemu času in ki bodo dale tudi boljše rezultate. Hkrati bi bilo
smiselno ukiniti razne delovne skupine, ki uvajajo v sistem dela zveze preveč birokracije. Primer je Delovna skupina
za organizacijo dela PZS, ki že pet let organizira delo, a smo vedno manj produktivni, imamo pa vedno več papirja.
Čas je ali da se skupina ukine ali pa, da jo prevzamejo novi ljudje, ki bodo znali prilagoditi metode in organizacijo
dela modernemu času. Nedopustno je, da se poskuša preko zadnjih vrat urediti to, da so člani Predsedstva UO PZS
tudi člani Skupščine, kajti v tem primeru uvedemo neke vrste inces. Kot predstavnik društva je ostro nasprotoval
ukinitvi sedanjega sistema odločanja, saj imajo predsedniki tako vsaj enkrat letno možnost na Skupščini povedati,
kaj mislijo in predlagati določene zadeve. Predlagal je, ker za to točko ni bilo uradnega gradiva, da se pri tej točki ne
sklepa, saj ni bila možna predhodna obravnava po planinskih društvih in MDO.
Darko Butinar, OPD Koper je predlagal, da če se ugotavlja, da gredo zadeve bolj v ťmrtvem tekuŤ, da za takšno
pomembno zadevo Kakšno planinsko organizacijo hočemo, UO PZS pripravi predlog strokovne skupine v kateri
bodo predstavniki planinskih društev, UO PZS in še kakšnega strokovnjaka (5 do 7 članov), ki naj pripravi predlog
reorganizacije PZS. Takšen predlog, ki bo podprt z vsemi razlogi naj se da v obravnavo društvom. V fazi razprave pa
naj se ugotovi kakšno organiziranost želimo v PZS, da bo učinkovita. Predlagal je tudi način glasovanja v skladu s
parlamentarnim odločanjem, in sicer le ZA in PROTI, saj VZDRŽANIH glasov parlamentarno glasovanje ne pozna.
Temu primerno je potrebno uskladiti tudi Poslovnik o delu Skupščine PZS.

Marko Goršič se je pridružil razpravljalcem s pripombo, da če sklepov v materialih ni, potem se ne glasuje. Gre le za
pobudo. Kot je v svoji razpravi dejala Manja Rajh, je najprej potrebno razčistiti relacije, kaj je Predsedstvo UO PZS,
saj je po Poslovniku delovno telo UO PZS in je dolžno poročati in pripravljati zadeve za UO PZS. Na PZS pa smo prišli
ravno v nasprotno situacijo, ki terja resen pregled stanja. Predlagal je, da predlagatelj Jože Stanonik sklepe umakne.
Jože Stanonik je dejal, da se 2. sklep pokriva s sklepi, ki so bili sprejeti k 1. točki in ga umika. 1. sklep pa je potrebno
upoštevati zgolj kot predlog za obravnavo na Pravni komisiji UO PZS, da razmišlja tudi o tem vidiku evtl. pripomb in
korekcij naših aktov. Sklepe je umaknil iz obravnave.
Janez Korošec, PD Bohinj Srednja vas je prisotne nagovoril z ťdelegatke, delegati, prjatlce, prjatli planinciŤ ter
nadaljeval, da ima človek, če je že dolgo let v tem planinstvu občutek, da če bi bil Prešeren bi rekel: Srčna bol mi
srce preveva, ko gledam te neprestane razprtije, neprestano spreminjanje predlogov, ki mnogokrat zapostavljajo
planinska društva. Že od Brvarja naprej, ko se je razdelilo, da glasujejo zbori posebej, se ne zavedamo, da se vse
dogaja v planinskem društvu, ki je edino odgovorno za poslovanje koč, za delovanja društva, kdo je odgovoren za
rdeče številke v društvih, kdo za nespoštovanje predpisov za vse so odgovorna društva in predsedniki in ne PZS.
Prav zato Bohinjci tudi ne bodo spoštovali sklepov GK UO PZS glede cen in popustov v kočah, določil glede prehrane
iz lastnega nahrbtnika v kočah, ipd.. Predlagal je, da naj se o organiziranosti vpraša društva. Nikakor ne bi mogel
pristat na to, da bi MDO določal delegate. Je pa podal predlog, da bi skupnega delegata delegirali društvi, ki imata
posamezno premalo članov. Poudaril je, da je po-trebno poizkušati zadeve reševati z dobro voljo, z delom, ki nas ne
ločuje, ampak z delom, ki nas združuje in je v zadovoljstvo vseh. Društvo vodi že več kot 30 let in ga vsako leto
pomlajajo. Zadnje leto so sprejeli čez 100 novih mladih članov, ki izdajajo celo svoj časopis ťBohinjček planinčekŤ.
Glede popustov pa je dejal, da ga Bohinjci ne koristijo, ker gredo ponavadi na enodnevne ture. Tisti, ki popuste
koristijo pa se včlanijo v društvo in jim je v večini primerov do društvenega dela bolj malo mar. Za popravilo
planinskih koč pa že 10 let niso prejeli dotacije, čeprav imajo vse vzorno urejene.
Marko Goršič je ob sklenitvi razprave ugotovil, da sta bila sklepa predlagatelja umaknjena in zato tudi ni potrebno
glasovanje o predlaganem sklepu Zvoneta Šereta, da predlog predlagatelja ni sprejemljiv. Prav tako ni bilo potrebno
glasovanje o predlaganem sklepu Bojana Rotovnika. Delegatom je predlagal na glasovanje sklep delegata OPD
Koper Darka Butinarja, in sicer:
7.1. Skupščina PZS predlaga UO PZS, da imenuje strokovno komisijo, ki pripravi delovni predlog reorganizacije
PZS.

Sklep je bil sprejet z večino glasov (54 ZA, 25 PROTI, 21 VZDRŽANIH).

Nadaljevanje zasedanja Skupščine Planinske zveze Slovenije, ki je bila prekinjena 15. maja 2004 v Novem mestu,
zaradi nesklepčnosti, je bilo sklenjeno ob 12.05 uri.

Zapisala: Jana Racman

Marko Goršič,
predsednik Delovnega predsedstva

OVEROVATELJA:

Zvone Šere

Borut Vukovič

PRILOGE:
 kot v tekstu navedeno

ODMOR do pričetka Izrednega zasedanja Skupščine PZS je bil od 12.05 do 12.35 ure.
PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE
SKUPŠČINA PZS
1001 LJUBLJANA, DVORŽAKOVA 9

ŠTEVILKA: S-PZS/0558/A
DATUM:

23. 10. 2004

Predsednik PZS mag. Franci Ekar se je delegatom zahvalil za uspešno sklenitev prvega dela zasedanja Skupščine PZS
ter dejal, da po sklepu UO PZS z dne, 24. 9. 2004 in po 37. členu Statuta PZS pričenja zasedanje

IZREDNE SKUPŠČINE PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE

Zasedanje se je pričelo po kratkem odmoru ob 12,35 uri. Mag. Franci Ekar je predlagal, da Delovno predsedstvo
ostane v sestavi, kot je bilo izvoljeno za današnje nadaljevanje zasedanja Skupščine Planinske zveze Slovenije, ki je
bila prekinjena 15. maja 2004 v Novem mestu, zaradi nesklepčnosti, ki se je pričelo ob 10,00 uri, in sicer:

 predsednik: Marko Goršič

delegat

PD Podpeč Preserje

 člani:
 Slavica Tovšak delegatka

PD Jakoba Aljaža

 Bruno Fras

delegat

PD Pošte in Telekoma Maribor

 Uroš Vidovič

delegat

PD Ptuj

 Fanika Wiegele delegatka

PD Laško

Delovno predsedstvo v predlagani sestavi je bilo soglasno sprejeto.

Delegati so soglašali, da vsi člani izvoljenih organov za današnje nadaljevanje zasedanja Skupščine Planinske zveze
Slovenije, ki je bila prekinjena 15. maja 2004 v Novem mestu, zaradi nesklepčnosti, lahko pričnejo z delom.

Marko Goršič je predlagal v razpravo dnevni red:

2.
3.
4.
5.

Poročilo Verifikacijske komisije
Informacija o vzrokih za spremembo organiziranosti GRS Slovenije
Nezdružljivost funkcij v politični stranki in planinski organizaciji
Razno,

ker je bila Izvolitev organov izredne Skupščine PZS, kot 1. točka že obravnavana.

Dnevni red je bil soglasno sprejet.

Verifikacijska komisija je na osnovi oddanih pooblastil delegatov ugotovila, da je bilo na današnjem zasedanju ob
12,50 uri prisotnih 117 glasov delegatov ali 45%. Poročilo Verifikacijske komisije je priloženo (PRILOGA 5).

3. točki
INFORMACIJA O VZROKIH ZA SPREMEMBO ORGANIZIRANOSTI GRS SLOVENIJE

MARKO GORŠIČ je prisotne seznanil, da je Informacija objavljena v posebni številki OBVESTIL PZS z dne 4. oktobra
2004. V OBVESTILIH PZS, št. 10 z dne, 11. oktober 2004 pa so lahko prebrali Stališče do dopisa GRS Slovenije,
namenjenega Upravnemu odboru PZS in Skupščini PZS, avtorja mag. Francija Ekarja.
K razpravi se je prijavil Toni Smolej, načelnik GRS Slovenije.
Toni Smolej se je zahvalil, da lahko predstavi gorsko reševalno službo in predloge za današnje zasedanje. Zbor
gorskih reševalcev je na seji meseca marca 2004 sprejel sklep za potrebo po reorganizaciji GRS Slovenije s Planinsko
zvezo Slovenije. Po tistem obdobju je bilo nekaj reakcij in tudi članek v dnevnem časopisu. Nihče pa se ni dotaknil
bistva. V okviru delovne skupine so imeli nekaj sestankov, katerih rezultat je bilo gradivo za majsko zasedanje
Skupščine, ki je obsegalo celotno dokumentacijo v povezavi s predlogom GRS Slovenije in predloge za spremembo

Statuta PZS. Žal takrat niso uspeli. Zahtevek delovne skupine je bil, da za naslednje zasedanje pripravijo novo
gradivo, ki pa tudi ni bilo sprejeto. Informacija, ki je bila ponovno pripravljena, pa je objavljena v skupščinskem
gradivu za današnje izredno zasedanje Skupščine PZS. Še posebej je poudaril, da bi izničil vse pomisleke, da GRS
Slovenije nikamor ne beži. GRS Slovenije želi, v dobro vseh, narediti korak naprej. Od 17 postaj je izjavo, da se
strinjajo z reorganizacijo s PZS, podpisalo 16 postaj GRS. Odločili so se, da organizacijsko na lokalnem nivoju ne bo
nobenih sprememb in da se planinska društva, v katerih delujejo lokalne reševalne postaje, ne spremenijo, ter da se
spremeni, v soglasju s PZS, le krovna oblika organiziranosti. Vse gorsko-reševalne službe v evropskem merilu se
srečujejo z reorganizacijskimi spremembami. Zavedajo se, da morajo biti spremembe premišljene, da morata tudi v
tem primeru soglašati obe strani  v danem trenutku PZS in GRS Slovenije, da so dogovori potrebni, kajti v
nasprotnem primeru vsi izgubimo. Še naprej je težnja, da organizacija ostaja na amaterski ravni. Se pa zadeve
spreminjajo in zato ni možno te tematike obravnavati tako, kot se je obravnavala leta 1912, leta 1945 leta 1970,
ampak je potrebna obravnava na način, kot se dogaja danes. Nadalje je dejal: gorski reševalci in GRS Slovenije
zaslužita, da nam prisluhnete in preudarno razmislite o skupnih poteh našega sodelovanja. Tradicija Gorske
reševalne službe je prostovoljno, strokovno in humano reševanje ponesrečencev na težko dostopnih krajih.
Prostovoljnost pomeni angažiranje tako med delom kot v prostem času, vse oblike reševalnega dela brez plačila in
dolgoletno trdo delo v organizaciji. Strokovnost reševalcev je osnova njihovega dela. Potrjuje se v poznavanju in
uporabi opreme, v poznavanju tehnik in metod reševanja, v poznavanju gibanja na težko dostopnih krajih in
reševanja z njih, na poznavanju nudenja prve medicinske pomoči, pri delu z ljudmi in podobno. Humanost izhaja
zagotovo iz prostovoljnosti in strokovnosti, predvsem pa iz pripravljenosti pomagati sočloveku v stiski in težavah.
Pomagati kljub lastnemu izpostavljanju, pomagati strokovno s ciljem ohranitve življenja. Zakaj pripovedujem vse te
poznane stvari? Zato, da lahko predstavim trdo in zahtevno delo gorskih reševalcev. Delo, ki zahteva strogo
organizacijo, najvišjo stopnjo discipline in odgovornosti pri odločitvah ob izvedbi akcije, delo, ki zahteva specialno in
zelo drago opremo.
Povprečen reševalec je v naši organizaciji angažiran vsak teden v letu, udeležuje se tedenskih sestankov na katerih
se koordinirajo aktivnosti in izvaja strokovno izobraževanje. Opravlja dežurstva oz. je v pripravljenosti doma v času
planinske sezone, vsaj dvakrat letno opravi splošno strokovno usposabljanje, štiri do osemkrat terensko
usposabljanje, v povprečju dvakrat na leto specialistična usposabljanja, sodeluje na prikaznih vajah, je mentor ali
strokovni predavatelj na usposabljanjih planinskih vodnikov, sodeluje na usposabljanjih v šolah in planinskih
društvih in redno sodeluje v reševalnih akcijah. Ob vsem navedenem prostovoljstvo pridobi na teži. V letu 2003 je
GRS sodelovala v reševanju v 295 nesrečah. Skupno je bilo 33 mrtvih, od tega 23 mrtvih v gorah. V 45 % smo
organizirali helikoptersko reševanje, v 65 % akcij so sodelovali zdravniki GRS. V letošnjem letu je GRS izvedla 280
akcij. Bilo je že 28 mrtvih od tega 15 v gorah. Helikopter je sodeloval v 90 primerih, zdravniki pa v 110 reševanjih. Iz
statistike je razvidno, da gorski reševalci svoje humanosti ne omejujemo le na gore, ampak smo v zadnjih desetih
letih v Sloveniji postali specialisti za reševanje ponesrečencev tudi na drugih težko dostopnih krajih. Sodelujemo s
helikoptersko enoto policije in slovenske vojske, s prometno policijo z gasilci potapljači in jamarji. Situacija se je
spremenila tudi v planinah, saj se je tri do štirimesečna planinska sezona raztegnila na vseh dvanajst mesecev. Stara
brezpotja niso več brezpotja, v planinah je vse več velikih skupin, več je tujcev (v letošnjem letu so bili reševani tujci
iz 14 držav), vedno več pa je tudi obiskovalcev gora, ki niso planinci. Planine postajajo vedno bolj prostor za
izvajanje adrenalinskih športov kot so padalstvo, zmajarstvo, kanjoning, rafting, downhill in podobno. Sodelujemo
pa tudi v reševanjih ponesrečencev v delovnih in pro-metnih nesrečah. Novi status, kakršnega predlagamo, pomeni
predvsem zagotovitev potrebnih sredstev, saj je široko delovno področje GRS obremenjujoče drago, prav tako
strokovna in specialistična usposabljanja, še dražja pa je specialistična oprema. Govorim o stroških potrebnih za
naše delovanje, ne o ceni življenj, ki jih rešujemo! S pridobitvijo statusa in s tem ustrezne šifre dejavnosti
humanitarne organizacije, GRS S pridobi tretjino sredstev, ki so še kako potrebna za njeno dobro in kvalitetno
delovanje na tako širokem področju, ki ga pokriva.

Osnovno delo GRS S ostaja reševanje planincev v gorah, seveda pa ne smemo zanemarjati ostalega angažiranja na
težko dostopnih krajih izven planin. Naš predlog ni v nasprotju z dejavnostjo PZS. Želimo biti odgovorni za
strokovno izvajanje svojega dela pred vso družbo in to odgovornost v celoti tudi izvajati. Predlagam vam, da
razmislite in nas podprete ter podprete naše predloge iz gradiva, ki ste ga prejeli s sklicem današnjega zasedanja.
Urejen status GRS S, zagotovljena sredstva za opremo in strokovno usposabljanje, skrajšanje odzivnega časa in
večje vključevanje zdravnikov pomeni tudi mnogo višji standard reševanja v gorah, kar je skupni cilj tako reševalcev
kot planincev.
Tomaž Willenpart, PD Ljubljana Matica je razpravo začel z besedami, da je naša planinska organizacija stara krepko
preko 100 let, da je preživela tri države, da je danes v četrti, da pa se je v vseh ostalih treh prilagodila takratnemu
sistemu, tej današnji samostojni Sloveniji pa se še ni in prva, ki se očitno prilagaja je GRS Slovenije. Izhodišče zakaj
PD Ljubljana Matica že izvaja del tega pa je podprl z besedami, da je bil približno pred petimi leti na občnem zboru
društva sprejet sklep, da se bo društvo s poslovanjem prilagajalo veljavni zakonodaji. Postaja Ljubljana je delovala
kot odsek društva in tu je bilo že prvo neskladje: člani postaje so člani društev iz širše ljubljanske regije, kar je v
nasprotju z zakonodajo. V društvu ne morejo delovati v imenu društva, če niso njegovi člani. Drugi razlog je
odgovornost: kako naj predsednik društva prevzema odgovornost za delo gorskih reševalcev? In tretji razlog so
finance. Društvo je to vprašanje ugodno rešilo. Dejstvo je, da so namenska sredstva pač namenska. Vsa sredstva pa
gredo v zaključni račun pravne osebe, kar pa je nezdružljivo. PD Ljubljana Matica je pričela postopek, na pobudo
gorskih reševalcev, približno pred letom dni. Pobuda je bila zelo dobrodošla, saj je bila v skladu s sklepi občnega
zbora društva. Trenutno je podpisan sporazum oz. namera, da se ustanovi samostojno društvo gorskih reševalcev
Ljubljana, ki je že v ustanavljanju. Tudi tokrat so problem finance, ki jih društvo (Lj. Matica) za to novoustanovljeno
društvo ne more voditi, ker zakonodaja tega ne dovoljuje. Prostori društva ostajajo na isti lokaciji in ravno tako
bodo reševalci še naprej sodelovali z društvom in obojestranska korist je, da se zadeve uredijo in postavijo na nove
temelje na osnovi pogodbe, katere člani PZS s svojo krovno organizacijo še vedno nimajo, pa bi jo morali imeti v
skladu z Zakonom o društvih.
Jože Melanšek, PD Velenje je dejal, da soglaša z ureditvijo zadev, kot je nakazal Tomaž Willenpart. Ker pa je osebno
omenjen na 5. strani gradiva (četrta alinea): ťker sta nam takratna v.d. generalna sekretarja, hotela za leto 2003
naprtiti prispevek za pokrivanje materialnih stroškov in plač strokovnih delavcev PZS, glede na prihodek preteklega
leta. To je pomenilo, da bi morali plačati preko 22 mio sit za finančno knjigovodstvo in materialne stroške upravne
stavbe Ť je pričakoval, da bo načelnik to popravil, saj je nanjo opozoril na SMDO in na včerajšnji seji UO PZS. Ker to
ni bilo upoštevano, je predlagal, da se vsebina spremeni v toliko, da je tistega popoldne ali večera ko ga je Danijel
Kopušar, kot namestnik načelnika poklical domov odločno dejal, da se tudi sam ne strinja s takšno vsoto. Na
sestanku, na katerem so se pogovarjali o omenjeni vsoti z Jožetom Stanonikom nista bila prisotna. Bili pa sta
prisotni bivša generalna sekretarka PZS in računovodkinja PZS. Predlagal je, da se v gradivu namesto ťtakratna v.d.
generalna sekretarjaŤ točno navede ťgeneralna sekretarka PZS in računo-vodkinja PZSŤ. Pisno gradivo je oddal z
zahtevo, da je priloga zapisnika (PRILOGA 6). Posebej je poudaril, da je pismo poslal na naslov načelnika GRS
Slovenije Tonija Smoleja, predsedniku PZS mag. Franciju Ekarju in v.d. generalnega sekretarja PZS Danila Sbrizaja. In
ker ni bilo nikjer v gradivu to predstavljeno, je čutil dolžnost, da če ni sodeloval, da se to popravi.
Borut Peršolja, PD Domžale se je v svoji razpravi povrnil k vsebini dela GRS Slovenije. Današnjo obravnavo je ocenil
kot eno izmed najpomembnejših v zadnjih 15-letih, kar je aktivno prisoten v organih planinske organizacije in je
zato k obravnavi pristopil z veliko mero resnosti. Ena izmed temeljnih nalog GRS je preventivno delovanje. Tudi
sam, kot vodnik PZS in inštruktor planinske vzgoje praktično celotno gorniško življenje dela na področju
usposabljanja mladih in zato, ker pozna to področje, lahko reče, da ravno na tem področju, ki je tudi ključno med
planinsko organizacijo in pa GRS, v zadnjem obdobju zevajo kar veliki prepadi. Od nesreče na Okrešlju, ko so vsaj

tisti, ki so zelo aktivno bili povezani z MK UO PZS izgubili tesnega prijatelja, tudi gorniškega učitelja, v PUS Bavšica
praktično ni sodeloval noben inštruktor GRS več. S področja preventive so imeli nekaj akcij, ki pa jih danes tudi ni
več (npr.: akcija Zdravi v gore, Gore in varnost). Včasih je bila predstavljena vsakoletna analiza reševalnega dela,
kjer so sodelovale vse komisije, si izmenjavale informacije, usklajevale delo, izmenjavala so se tudi različna gradiva
tega v zadnjih letih ni bilo več. Ko so kolegi prihajali iz I.K.A.R. in so prinašali nove in nove rešitve tako s področja
opreme, napotkov, gibanja, smo ta gradiva prevajali. Teh gradiv ne poznajo več. Na seji Komisije za vzgojo in
izobraževanje UO PZS, kjer ima GRS svojega člana, sodelovanja ni. Ni ga že celotno mandatno obdobje in ga ni bilo
že tudi ne v preteklem obdobju. Izhajal pa je v nadaljevanju iz zapisa, ki ga je GRS pripravila za DS za organizacijo
dela v PZS, kjer je zelo natančno opredelila stične točke med planinsko organizacijo in GRS in kjer so izpostavljene:
vzgoja in izobraževanje splošnih gorniških osnov in ureditev dokumentov za usposabljanje članov GRS. Če se ta
trenutek sprašuje po programu usposabljanja gorskega reševalca, seveda tega ni. Stvari so sicer urejene s
pravilnikom, ampak v vsebinskem smislu tako, kot so danes pripravljeni programi usposabljanja za vodnike,
inštruktorje, mentorje in za gorskega stražarja  tovrstnega dokumenta ni. Tretje področje, ki je opredeljeno je
status GRS glede na opravljanje dejavnosti v javnem interesu. S spremembami zakonodaje je PZS dosegla, da je v
ustanovnem aktu FIHO tudi Gorska reševalna služba s svojim članom v svetu FIHO in iz tega naslova, kot je
navedeno v gradivu, dobi GRS 1/3 svojega denarja. Toda ta trenutek poteka razprava o tem ali mora GRS imeti
samostojen pravni status v celoti  to se pravi biti v celoti samostojna pravna oseba, da bo sploh opravičena do tega
denarja, ali ne. V sredo je naslovil pismo na vse tri pristojne: Ministrstvo za zdravje; za delo, socialo in družino in na
direktorja FIHO. V odgovoru, ki ga je dobil po elektronski pošti se eden od stavkov glasi: ťglede vašega vprašanja ali
je za pridobitev statusa humanitarnosti in posledično za financiranje s strani FIHO potrebna pravno samostojna
oblika organiziranosti GRS Slovenije, vam lahko sporočim, da je komisija za oceno izpolnjevanja meril za podelitev
statusa humanitarne organizacije, glede navedene dileme za pravno mnenje zaprosila nekaj pravnih strokovnjakov
in dokončnega stališča v zvezi z organiziranostjo GRS še ni sprejelaŤ. Iz tega izhaja, da še ni jasnega odgovora, kaj
pravzaprav država namerava: ali bo od GRS zahtevala samostojno organiziranost ali bo dovolila takšno
organiziranost, kot jo imamo danes, kar pa nadalje pomeni, da skupno urejanje zadev, kot 4. točka, ki jo kolegi leta
2000 izpostavljajo prinaša naslednje razmisleke:


GRS Slovenije ima v svojem nazivu ime ťslužbaŤ, kot se tudi doživlja; kot visokoprofesionalno organizacijo, ki
vsak trenutek opravlja izjemno pomembno nalogo v gorah; če gre za službo potem so razne ťprčkarijeŤ okoli
Zakona o društvih nesprejemljive; gre za službo, ki je v tesni povezavi s planinsko organizacijo in od katere se
pričakuje, da bo taka v bodoče tudi ostala;



Strinjal se je s kolegom, da je očiten problem komunikacije med vodstvom planinske organizacije in pa tudi
med vodstvom GRS; GRS je o tem vprašanju razpravljala na večih Zborih reševalcev; na PZS šele danes prvič
resno razpravljamo o tej temi;



Informacije, ki so bile objavljene, so v večini poslabševale raven komunikacijske kulture;



planinska organizacija je pred resno nalogo zato je potrebno v planinski organizaciji začeti zelo pospešen in
odprt dialog s pogledom na to, kaj so strokovne rešitve in predvsem naj se počaka na rešitve, ki jih bo trasirala
tudi država in jih trenutno še ne poznamo.

Andrej Žemva, PD Kranjska Gora, ki je tudi član Postaje GRS Kranjska Gora in član DS, ki je na PZS reševala problem
reorganizacije GRS Slovenije, se je osredotočil na poročilo načelnika GRS Slovenije Tonija Smoleja in navedbo, da od
17 postaj GRS Slovenije 16 postaj soglaša z reorganizacijo in le ena ne. Gospoda Smoleja je zaprosil, da pove, katere
so te postaje in da jih poimensko navede, ker prihaja iz postaje, ki reorganizacije ne podpira. Pred 92 leti je bila GRS

ustanovljena prav na območju Kranjske Gore v okviru Slovenskega planinskega društva in takšna je ostala vse do
danes. Ne vidijo nobenega razloga zakaj bi danes stvari spreminjali, posebej zato ne, ker ocenjujejo tako na društvu,
kot tudi v GRS, da so se končno zadeve toliko uredile, da služba razpolaga z mnogo več sredstvi, kot je razpolagala v
preteklosti in da so odnosi urejeni tudi v povezavi s PZS. Postaja se je o tem izrekla in od vseh članov postaje je bil le
en član za reorganizacijo. Eden izmed sklepov DS, ki je pri PZS urejala zadeve, je bil tudi ta, da do današnje
Skupščine PZS Toni Smolej pripravi poročilo o glasovanju oz. o stališču postaj GRS ali so za ali ne. To poročilo ni bilo
niti v gradivu, niti v ustnem poročilu. Eden izmed razlogov, na katerega se upirajo posamezniki, ki želijo
reorganizacijo, so sredstva FIHO. Po njegovem mnenju je GRS v Sloveniji tako prepoznavna, da bodo sredstva FIHO
sigurno nakazana na tisti račun, katerega GRS pri PZS že ima in ni nobene bojazni, da bi se sredstva porabljala v
druge namene. Že na DS je bilo ugotovljeno, da če ni konsenza med vsemi postajami, potem se lahko zgodi, da bo
služba razbita na dva ali več delov. Včasih so bile vse reševalne postaje pod PZS in kot člani matičnih PD. Danes se
že ustanavljajo postaje kot lastna društva in obstajata že dve vrsti postaj GRS (samostojne, v okviru PD). Ob
reorganizaciji bo prišlo še do tretje oblike  tj. pogodbene organiziranosti, kjer pa se postavi vprašanje delovanja,
financiranja, izobraževanja in vprašanje kdo bo zastopal GRS Slovenije v tujini? Odgovore na vprašanja je terjal od
načelnika GRS Slovenije Tonija Smoleja.
Toni Smolej je dejal, da je vesel današnje razprave ter:


Jožetu Melanšku dejal, da podatki izhajajo iz poteka dogodkov in da o 22 mio bremena za GRS obstaja
dokument, ki pa je bil kasneje sicer popravljen. Dokument je s podpisom Jože Melanšek in Jože Stanonik;



glede Boruta Peršolje je dejal, da o Okrešlju ne želi razpravljati, ker je preveč boleče. Je pa po Okrešlju GRS
Slovenije doživela precej udarcev. Nikoli pa se reševalci niso skrivali, če je bila izražena želja po sodelovanju.
Dopisa z željo po sodelovanju se ne spominja, bo pa to še dodatno preveril;



Pogodba je bila dana v obravnavo z namenom dopolnjevanja in usklajevanja;



Status FIHO: postopek informacij naj poteka po ustaljeni poti; lani je GRS Slovenije obiskala inšpekcija za
pregled poslovanja v letu 2003 in izrazila željo po ureditvi statusa službe. Ob sprejemu novega zakona je bila
služba opozorjena, da mora imeti urejen status med PZS in GRS. Vloga je bila dana, dane so bile tudi obljube, a
odgovora do danes še nima nihče. Pravno formalno so sporni in na to jih je opozoril tudi pravnik na Ministrstvu
za zdravje. Letos statusa ne bodo upoštevali, a v naslednjem letu bodo zavrnjeni, kar pomeni, da ne bo denarja.
To pa je denar, ki ga GRS Slovenije in ne PZS ne moreta dobiti nikjer. Zavedati se je potrebno tudi posledic
zavrnitve na razpisu, saj to pomeni, da naslednje leto ni sredstev, po ureditvi statusa pa moraš, kot služba,
delovati dve leti, da lahko ponovno kandidira na razpisu;



da je izjavo podpisalo 16 postaj GRS  torej le ena ne. Načelnik te postaje je prav tako dejal, da bodo podpisali,
a vseeno pušča zadeve odprte in naj se dogovorijo med seboj. Izjava pa je naslednja: ťpodpisani načelniki
postaj GRS izjavljamo, da na osnovi sklepa Zbora reševalcev, ki je zadolžil Komisijo za GRS, da izvede
preoblikovanje GRS in predložene Pogodbe o ustanovitvi zveze društev GRS soglašamo s preoblikovanjem GRS s
PZS v pravno samostojno zvezo gorskih reševalnih služb, ki bo sodelovala s PZS na področju določenih, s
pogodbo o ureditvi medsebojnih pravic in obveznosti. Zaradi jasnosti je potrebno ponovno povedati, da bodo
postaje GRS tudi po preoblikovanju v zvezo gorskih reševalnih služb lahko delovale v enaki organizacijski obliki,
kot pred podpisom pogodbe, kar pomeni, da se vsem postajam GRS, ki sedaj delujejo v okviru planinskih društev
tudi po oblikovanju zveze GRS ne bo potrebno preoblikovati v samostojna društva. S to izjavo izražamo svojo

enotnost in dajemo soglasje, da se na osnovi citiranih sklepov pripravijo vsi organizacijski postopki za
ustanovitev zveze.Ť


Izjavo so podpisale postaje: Bohinj, Bovec, Celje, Jesenice, Jezersko, Kamnik, Kranj v obliki, da podpirajo sklep
Zbora reševalcev in da zadolžujejo vodstvo GRS Slovenije, da v okviru s PZS prične s postopkom ureditve
statusa. Nadalje so podpisale postaje: Ljubljana, Maribor, Mojstrana, Prevalje, Radovljica, Rateče, Škofja loka,
Tolmin, Tržič. Vsa ta dokumentacija je na razpolago in na ogled v prostorih GRS Slovenije v Kranju. Izjave ni, iz
obrazloženih razlogov, podpisala postaja Kranjska Gora.

Marko Goršič je delegate obvestil, da je UO PZS skupaj z GRS Slovenije pri PZS ustanovil posebno DS, ki obravnava
te probleme in v gradivu je podana le informacija GRS Slovenije. Skupnih ugotovitev še ni in zato gre le za
informacijo, o kateri se ne sklepa.
Andrej Brvar je prisotne seznanil, da si po sprejemu Zakona o humanitarnih organizacijah dve ministrstvi različno
razlagata pridobitev tega statusa  to je Ministrstvo za zdravje, ki je predlagatelj tega zakona in pa Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve. To drugo ministrstvo skuša ožat pridobitev statusa humanitarne organizacije.
Dokument, ki ga je podpisal državni sekretar Simon Vrhunc pravi takole: Zahteve, da se mora društvo pri tem, če
želi pridobiti status humanitarne organizacije ukvarjati izključno oz. pretežno s humanitarno dejavnostjo Zakon o
humanitarnih organizacijah ne predpisuje oz. nima. Tovrstnega pogoja ne postavlja niti Zakon o društvih, kot
substitutiarni pravni vir, pri obravnavanju vloge za pridobitev statusa humanitarne organizacije. Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve pa meni nekoliko drugače in zato sta se ti dve ministrstvi obrnili na službo Vlade R
Slovenije za zakonodajo, ki pa je napisalo: V takem primeru pa bi vsako odločanje komisije v smislu ožanja zakonsko
določenih pogojev in meril za podelitev statusa ali njihovega drugačnega spreminjanja pomenilo samovoljno
ravnanje oz. odločanje po prostem preudarku in ne nazadnje tudi neenakopravno obravnavanje subjektov, ki
zaprosijo za pridobitev statusa za katerega komisija v zakonu nima pooblastila oz. podlage. Ta dokument je
podpisala Ksenija Mihovar Globokar, in sicer 16. julija letošnjega leta. Torej znotraj in med ministrstvi poteka očitno
dogovarjanje. Ena rešitev je ta, da se zaprosi za avtentično mnenje tega zakona, ki ga lahko da samo Državni zbor.
Po njegovem prepričanju, če se bomo obrnili na planince-poslance, ki so v Državnem zboru, ne bo problema za
pridobitev te razlage, v prid sedanji situaciji.
Gregor Rupnik je pojasnil, da je sodelovanje reševalcev v PUS Bavšica tudi po tragediji na Okrešlju stalno. Najmanj
trije: Jelko Flajs, Marko Matajurc in Vlado Mrakič, sodelujejo. Lahko, da se zgodi, da o kakšni akciji niso obveščeni,
vendar ne verjame, da se na povabilo ne bi odzvali.
Marko Goršič je ob sklenitvi razprave predlagal, da delovna skupina obojestransko in korektno pregleda materiale,
saj obstaja dvom, da ta korak ni za planinsko organizacijo ravno najboljši.
Toni Smolej je dejal, da je smatral, da bo Skupščina gradivo obravnavala in sprejela ustrezne sklepe.
Po krajši usklajevalni razpravi v kateri so sodelovali Toni Smolej, Darko Butinar, Miro Eržen in Borut Vukovič je bilo
ugotovljeno, da je preuranjeno za vsebinske odločitve, čeprav je Toni Smolej vztrajal, da ne umika nobenega
predlaganega sklepa.
Darko Butinar je predlagal v sprejem sklep, da Skupščina PZS sprejme celovito informacijo GRS Slovenije. Odprta
vprašanja med PZS in GRS Slovenije pa naj obravnava in uredi Delovna skupina. O ugotovitvah se poroča na sejah
UO PZS, ki bo pripravil ustrezno gradivo za Skupščino PZS, ki bo v mesecu maju 2005.

Borut Vukovič je v zvezi s stališčem, da o informaciji ni možno glasovati predlagal, da delovni predsednik nadaljuje
postopek, kot ga je napovedal. Predlogi sklepov se posredujejo pismeno in se dajo na glasovanje, pred tem pa ima
predlagatelj pravico povedati svoje stališče. Ni pa res, da o informaciji, glasovanje ni možno. Res pa je, da je danes
še daleč preuranjeno za glasovanje o vsebinskih odločitvah.
Miro Eržen je ponovil izpostavljeno vprašanje, katere postaje so dale pristanek. Že na sestanku v Kranju je bilo
povedano, da je ta problem ťuvoženŤ iz Ljubljane in grozi, da bo prišlo do razkola tudi v planinskih društvih. V
planinskem društvu Dovje Mojstrana ni bilo nobenih problemov na relaciji Postaja GRS  matično društvo. Na
sestanku z reševalci se je ugotovilo, da se ne ve točno, za kaj gre. Očitno je, da so sredstva FIHO lahko zelo
problematična, ker se nekatere postaje GRS ukvarjajo z dejavnostjo, ki s čisto osnovno dejavnostjo GRS nima več
nobene povezave. Na seji UO društva, ko je bilo odločanje o gradivu za današnjo Skupščino je bilo mučno. Po seji pa
je prišel načelnik z izjavo, ki naj bi jo podprl, sicer bi ga ťčudno gledaliŤ. Predlagal je, da je gradivo za naslednjo
obravnavo relativno dovolj zgodaj pripravljeno in pričakuje, da bo gradivo usklajeno tako z GRS, kot s PZS in ne, da
bodo na društva prejeli gradivo, ki ga vsakdo pošilja po svoje.
Marko Goršič je na osnovi razprave podal ugotovitev, da do današnjega zasedanja DS ni uspela pripraviti bistvenega
predloga in dal na glasovanje prvi predlog SKLEPA:
3.1. Sprejme se informacija o vzrokih za spremembo organiziranosti GRS Slovenije.

Sklep je bil sprejet z večino glasov (2 PROTI).

ter SKLEP:
3.2. Skupščina PZS potrdi obstoječo Delovno skupino za nadaljnje postopke za reorganizacijo GRS.

Sklep je bil sprejet z večino glasov (3 VZDRŽANI).

4. točki
NEZDRUŽLJIVOST FUNKCIJ V POLITIČNI STRANKI IN PLANINSKI ORGANIZACIJI

Točka je bila uvrščena na dnevni red izrednega zasedanja Skupščine PZS na predlog predsednika PD Domžale,
Boruta Peršolje in podpisnikov podpore tej točki. Gradivo je objavljeno v posebni številki Obvestil PZS z dne, 4.
oktobra 2004. Del gradiva so delegati prejeli neposredno pred zasedanjem.

Marko Goršič je predlagatelja zaprosil, da delegatom na zasedanju izredne Skupščine PZS obrazloži vzrok za
uvrstitev te točke na dnevni red današnjega zasedanja.
Borut Peršolja, PD Domžale je v uvodu dejal, da je današnja raven razprave res na visoki ravni in da upa, da bo tako
tudi ostalo. Nadaljeval je z vprašanjem: Kje se je tale današnja zgodba pravzaprav začela: po izvolitvi predsednika
PZS je v Gorenjskem glasu 20. julija 2001 izšel članek z naslovom Nisem strankarsko odvisen to je največja vrednota.
Mag. Franci Ekar pravi, da je prvi nepolitični predsednik PZS. Planine, divjad in sejmarji se namreč z vsemi strankami
pogovarjajo enako in med njimi ne delajo razlik. Dober teden kasneje, 28. julija 2001 je v sobotni prilogi Dela izšel
intervju s predsednikom Ekarjem pod naslovom: Povsod planinarimo, a vsak po svoje. Predsednik PZS mag. Franci
Ekar v intervjuju pravi, da je bil izvoljen na izredni Skupščini po odstopu Andreja Brvarja in je dobil 99 % glasov. Vrh
tega, da ni iz nobene stranke. Njegova stranka je PZS in delo v njej. Temu je sledilo leto 2004, še prej leto 2003. 14.
oktobra 2003 je v Kranju potekal ustanovni zbor Gorenjskega pokrajinskega odbora LDS. Obstaja zapisnik. Na tem
ustanovnem občnem zboru je bil tudi Franc Ekar, poleg kolega Lavrinca, oba iz Preddvora. V letošnjem letu,
spomladi, je bila obletnica združitvenega kongresa Liberalne demokracije Slovenije na Bledu, isti dan, ko je potekala
seja Upravnega odbora PZS. O dogodku je poročala tudi TV Slovenije pri Odmevih in kdor je pozorno gledal je na tej
proslavi združitvenega kongresa opazil tudi mag. Francija Ekarja. Torej je bil, v času, ko je potekala seja Upravnega
odbora PZS, naš predsednik na proslavi Liberalne demokracije na Bledu. Ta posnetek je še vedno dostopen v arhivu
TV Slovenije in na spletu. Letos, v začetku septembra, je naš predsednik mag. Franci Ekar kandidiral za poslanca na
listi LDS. Naš predlog želi odpreti razpravo o tem ali tisto, kar smo se pred nekaj leti dogovorili, še danes velja.
Opažamo namreč, da je politizacija planinske organizacije proces, ki se ni začel letos septembra, ampak traja že dlje
časa. Namreč, v planinsko organizacijo smo kar naenkrat sprejeli politični besednjak. Na ustanovnem zboru
Vodniške komisije UO PZS, ki je potekal v Ljubljani v Delovi dvorani je namreč 26. oktobra 2002 mag. Franci Ekar v
svojem nagovoru, kot pozdrav novi Vodniški komisiji povedal naslednje: v naši organizaciji ugotavljamo, da je
dobrih 4 odstotke neke opozicije. Doslej vsaj mislim, je dejal Peršolja, da v planinski organizaciji o opoziciji nikoli
nismo govorili in upa, da se vsi strinjajo, da je to zagotovo politični besednjak ter nadaljeval s citatom: 4 odstotna
opozicija, ki je verjetno zelo oddaljena od tistih osnovnih planinskih korenin, osnovnega planinstva. Ker so
administrativne stvari, birokratizmi tudi morda zadeve v popoldanskem času, ker je to osnovno poslanstvo, se pravi,
smem reči, da nisem po svoji volji predsednik PZS in moji kolegi tudi ne, se pa trudimo, prizadevamo srčno. Dokler
časa bo tako, bomo ta plevel izrodili in izgnali iz planinske organizacije. To naj se opozocija, tako kot je, zaveda. Če
pa bo zdrava opozicija, poštena, konstruktivna, potem pa je zadeva jasna, potem so stvari jasne.
6. julija 2003 je pri Domu na Krnskih jezerih potekal Dan planincev. Tam je bilo v govoru izrečeno tudi naslednje:
da bo potrebno v današnjem času in prehodu v nov svet veliko narediti. Cilj za delo v prostem času nam je, kaj lahko
naredimo za dobro planinstva v planinskem društvu. Tako, kot nam, bi bili grehi nad 1000 m odpuščeni, da
postanemo zbližani in enaki, tako je tudi s politiko, kritikanstvom in ostalo nesnago, ki mora ostati v dolinskih
temačnostih, če hočemo, da bodo ostali biseri planinstva neomadeževani. To je rekel mag. Franci Ekar na Dnevu
planincev pri Krnskih jezerih.
V že omenjeni sobotni prilogi, je mag. Franci Ekar načel novo politizacijo oz. je odprl novo temo o politizaciji, in sicer
na novinarjevo vprašanje Kako je s cerkvijo in kako se planinska organizacija razume s cerkvijo je povedal naslednje:
cerkev je vse bolj podjetna tudi v simbolnem označevanju slovenskih gora, kakor bi hotela reči: naredite mi te
planine spet katoliške; vse več je kapel, znamenj in križev na vrhovih; če bo šlo tako naprej bodo naše gore kmalu
slovenske katoliške Alpe in na koncu se vpraša: pretiravam?
Letos spomladi, ko je Slovenija doživela eno izjemno pomembno razvojno stopnico  to je vstop Slovenije v
Evropsko zvezo, je planinska organizacija od Urada za informiranje za politično motivirano propagandno akcijo

vstopanja Slovenije v Evropsko zvezo prejela dobrih 6 mio tolarjev za akcijo Od Prekmurja do Primorja. Kaj bo po tej
akciji ostalo planinski organizaciji, bomo imeli zaradi tega več mentorjev, več vodnikov, so vam ostale majice po
društvih? Ta akcija, po mnenju Peršolje, seveda ne sodi v okvir dejavnosti.
Udeležba Jelka Kacina na majskem zasedanju Skupščine PZS je bila tudi zelo jasna oz. se je v pravi luči pokazala šele
sedaj. Tudi motiviranost razprave o uvedbi gorništva, kot izbirnega predmeta v osnovno šolo, se lahko kaže v tej
luči, saj v osnovi ne gre za nič drugega, kot za razpravo o verouku v osnovni šoli. Kaj pa je osnovna vrednota
gorništva? Prav njena prostočasnost. Tisti trenutek, ko bomo vpeljali v osnovno šolo izbirni predmet gorništvo,
bomo uničili sami sebe.
Razprava o regionalizaciji Slovenije: velikokrat slišimo o tem, da se bo treba prilagoditi, da bomo morali prilagoditi
MDO. Tudi to je korak k politizaciji planinske organizacije. Mi moramo poskrbeti za našo racionalno delovanje in če
imamo danes MDO organizirane po nekem svojem teritorialnem principu, ne vidim razloga, da bi se to kasneje
spreminjalo. In ne nazadnje so simbolne geste, ki kažejo na to politizacijo, kajti povsod, kamor je vodstvo Planinske
zveze šlo v zadnjem času, vsem ministrom Vlade R Slovenije, ki so v državnem zboru prisegli, da bodo delali za
dobrobitnost vseh, je prineslo Zlati častni znak PZS, kot naš največji simbol, kot simbol za katerega moramo v naših
društvih delovat več desetletij. Tu pa se je v protokolarne namene, ko se lahko prinese čudovita knjiga, ko se lahko
prinese lepa razglednica, ko se lahko prinese ne vem kaj, prinesel Zlati častni znak PZS. In ne nazadnje ob
Mednarodnem letu gora so si v Predsedstvu UO PZS sami sebi podelili Častne znake svobode R Slovenije.
Govorniki na Dnevu planincev so bili deležni seveda odziva članstva. V predvolilnem času so se tam pojavili
kandidati za poslance od mag. Ekarja, do g. Soviča in seveda slavnostnega govornika ministra Gabra. Je pa še ena
politizacija, ki jo sam izjemno odobravam, za katero ne vem, če je planinska, in če se je vodstvo PZS sploh zaveda.
Namreč letos mineva 100 letnica rojstva Edvarda Kocbeka in ne vem, če ste opazili? PZS je Kocbeka dobesedno
obesila na stene, kajti na našem planinskem koledarju, kot najboljši izkaznici planinske organizacije, so Kocbekove
pesmi, v njegov spomin, v njegovo hvaležnost in to je tisto sporočilo, da zna planinska organizacija tudi prisluhniti. V
30.000 domovih doma in v tujini visi jasno sporočilo Kocbek, kot simbol nečesa. Ponosni smo nanj in sem
hvaležen planinski organizaciji, da je tudi to politizacijo speljala, čeprav za njo stoji podpredsednik PZS Tone Škarja.
Tega dejanja ne obešam celotnemu planinskemu vodstvu, ker mislim, da tega sploh niso opazili.
Nezdružljivost funkcij in razlogi zanjo: planinska organizacija je civilna družba, je izjemno pomemben del civilne
družbe.
Razlike planinske organizacije glede na ostale zveze, ki jih vodijo politiki: zelo pogosto je bilo povedano, da Atletsko
zvezo vodi politik, Čebelarsko zvezo vodi politik, Letalsko zvezo vodi politik, pa smo se kdaj vprašali v čem se mi
pravzaprav ločimo od njih, kaj je tisto bistvo, ki nas ločuje, iz česa smo izšli, kaj je naša tradicija? Je naš osvobodilni
boj v slovenskih gorah, ko smo se borili proti Nemcem lastnost Letalske zveze Slovenije, morda lastnost Atletske
zveze Slovenije? Ne, v gorah se nikoli nismo delili, ne po taki ne po drugačni pripadnosti. Zato je predlog
Planinskega društva Domžale nastal v iskreni želji, da se o tem pogovorimo. 38 planinskih društev je sopodpisalo
predlog z namenom, da odpremo razpravo. Med temi 38 planinskimi društvi niso vsa, ki bi se strinjala s tem, da je
treba uveljaviti tudi drugi del sklepa, da se razreši mag. Francija Ekarja z njegovega položaja. Ampak ta društva so si
prizadevala zato, da se razprava odpre. Žal so bile razlage drugačne in dobivam informacije, da so nekatera društva
že dobila tudi nazaj vrnjene predloge, da se nanje skušajo vplivati neki pritiski, in da se jim grozi tako in drugače.
Lahko jih vprašate  ta društva ne podpirajo, vsaj vsa ne tega, ampak podpirajo to, da se pogovarjamo. To je treba
ločiti ob tem, ko se je zelo na veliko mahalo okrog s seznami, katera društva so prerasla v opozicijo.

Vodila PZS: danes smo o njih že slišali in me veseli, da jih še nosite s seboj, da jih še poznate, kajti to so eden
najpomembnejših dokumentov, ki jih je planinska organizacija v prejšnjem stoletju tudi sprejela. Njihov način
obravnave in sprejemanja je neverjeten, kajti v njem smo v treh letih postopka sodelovala praktično vsa planinska
društva. V našem planinskem društvu Domžale smo se o njih pogovarjali štiri-krat. Mladinska komisija se je do njih
opredeljevala sedem-krat. Se pravi, da smo v zelo široki razpravi, v tehtni, argumentirani razpravi, sprejeli
dokument, ki se ga danes hoče opredeliti kot neobvezujoča stališča, nekaj za kar smo sicer porabili veliko znanja,
veliko energije, hodili po celi Sloveniji, razpravljali na Skupščini in danes nam to ne predstavlja nič. Rajši bi jih
zamenjal z dvostranskim uvodom v Obvestila PZS in rekli, da so to naša nova programska izhodišča, jasna in
pregledna na dveh straneh. Na to ne morem pristat in zakaj ne morem? Ker so bila ta Vodila tudi že večkrat
uveljavljena: sklep o razpisu nadomestnih volitev za predsednika PZS leta 2001, ki je bil objavljen 22. marca 2001 v
Obvestilih govori točno o tem. Med pogoji, ki jih mora izpolnjevat predsednik PZS je tudi pogoj, da ni član, oz. da
bom zelo natančen ker sedijo v prvi vrsti tudi pravniki, ki bodo znali iz teh besed narediti svojo zgodbo: ťne sme biti
funkcionar katere od političnih strankŤ. Leta 2001 smo Vodila, kot se reče implementirali, dali smo jih v življenje.
Enako velja tudi kasneje. 7. marca 2002 ko je bil objavljen sklep o postopku kandidatiranja za današnjo garnituro
ljudi v UO Planinske zveze: ťkandidati morajo izpolnjevati tele pogoje: da niso člani vodstev katerekoli politične
strankeŤ. In kdo smo bili tisti, ki smo pravzaprav Vodila pripravljali: Andrej Brvar, mag. Franjo Krpač, Jože Melanšek,
Borut Peršolja, Bojan Pollak, Bogdan Seliger, Rudolf Skobe, Martin Šolar in Adi Vidmajer. Ta delovna skupina je
pripravila tudi največji del besedila in tudi največ diskutirala. Prispevka mag. Francija Ekarja na to temo ni bilo niti
enega.
Pomen notranjega prava planinske organizacije glede na Ustavo R Slovenije in zakone: V razpravi po društvih, po
MDO, ki je očitno bila živahna in se vam zanjo zahvaljujem se je velikokrat govorilo o tem, da imamo Ustavo in jo
tudi kršimo. Lastnost društev, ki smo organizirana po zakonu o društvih je, da imamo tudi svojo notranjo
zakonodajo. Naša notranja zakonodaja je na eni strani Statut PZS, na drugi strani Častni kodeks slovenskega
planinstva. Kajti vsakdo, ki se včlani v planinsko organizacijo sprejme oboje, se pravi pravila svojega lastnega
planinskega društva in z izjavo se obveže, da pozna tudi Častni kodeks slovenskega planinca. Kaj pravi Statut PZS? V
46. členu Statuta pravi, da so sklepi Skupščine PZS obvezni za vse organe PZS in člane PZS. Če smo torej sprejeli
Vodila, potem je to sklep in v skladu s 46. členom Statuta je ta sklep treba spoštovati in ga tudi uresničevati. Vsi se
spomnimo, da smo tudi v naši organizaciji imeli v 1. členu Statuta napisano, da je Planinska zveza Slovenije
nestrankarska. Toda vmes se je spremenila zakonodaja, dobili smo nov Zakon o društvih, ki je razmejil društva od
ostale družbene sfere in v tem pogledu je seveda zelo jasno, da ni več potrebno, da je to določilo v Statutu. Smo pa,
leta 2001 v Statut zapisali, da smo del Civilne družbe. Politika ni del Civilne družbe in s temi določbami, kaj pomeni
planinska organizacija, kot civilna družba, smo na drug način, na sodoben način, pripeljali v Statut termin, ki je vsem
jasen, kajti dr. Fedor Černe, nacionalni koordinator Vlade R Slovenije za sodelovanje z nevladnimi organizacijami,
opredeljuje Civilno družbo kot peti steber oblasti, poleg izvršne, zakonodajne, sodne oblasti in novinarstva. Častni
kodeks slovenskih planincev pravi v poglavju V. Odnosi med planinci povsod v družbi v gorah pa še bolj mora
obveljevati načelo enakopravnosti med planinci. Nezdružljivost s pravim planinstvom
kakršnokoli socialno,
narodnostno, rasno in drugo razlikovanje. Častnemu kodeksu torej priznavamo veljavo naše osnovne dediščine,
kulturne in tudi kakršnekoli dediščine, pa se nam zdi, da zadeva ni sporna.
Franci Ekar, naš predsednik je član Pokrajinskega odbora LDS Gorenjska, to dokazujejo zapisi na spletni strani, to
nedvomno dokazuje tudi izjava Jelka Kacina v Dnevniku. Naloge funkcionarja so zelo jasne. Statut LDS določa, da so
funkcionarji tisti, ki izvršujejo politiko stranke, tukaj dilem ni. V Častnem kodeksu slovenskih planincev v poglavju
VIII. O članih planinskih organov imamo v točki 2 zapisano: dolžnost planinskega funkcionarja je, da se ravna po
kodeksu in s svojim zgledom vpliva tudi na druge. Ali bo ravnanje mag. Francija Ekarja vzgled vsem nam, pa ne zato,

da kandidiramo. Kandidirajmo, toda ali bomo sedeli na dveh, treh, štirih, petih točkah, stolčkih
dveh poljih v politiki in v Civilni družbi  to je jedro današnje razprave.

ali bomo sedeli na

Članstva v LDS mag. Franciju Ekarju seveda ne očitamo. Je pa tudi to ozadje pojasnjeno, kajti kaj pravi Statut LDS:
mag. Franci Ekar je bil na kandidatno listo uvrščen prek Sivih panterjev. Sivi panterji so seniorska organizacija, ki za
svoje potrebe vodi lastno evidenco članstva. In nadalje, kdor hoče biti član LDS, članstvo nastane z vpisom v registre
članstva, to je 9. člen Statuta LDS. Register članstva vodi vodja članske pisarne. Vodja članske pisarne je sekretar
LDS gospod Peter Jamnikar. V Obvestilih objavljeno, da mag. Franc Ekar ni član LDS torej skozi Statut LDS ne pove
ničesar. Tako potrdilo lahko dobi kdorkoli od nas. Ve pa se natančno, kdo je pravzaprav pristojen zato in kdo vodi
centralni register članstva in kdo lahko tako pojasnilo da. V razgovoru, ko me je domov poklical sekretar LDS, sem
zaprosil, da naj javnosti, zato da bo ta razgovor korekten, to sporočijo. Toda molk je zlato.
PZS je do sedaj vedno sodelovala z vsemi poslanskimi skupinami v Državnem zboru? Zakonodajne rešitve, ki smo jih
uveljavljali so naslednje: ko smo predlagali vsem poslanskim skupinam v Državnem zboru, da naj se odpre zaprto
območje Kočevske reke smo uspeli, ko smo Državnemu zboru predlagali, da naj v zakonu o društvih vpelje stališče
društva, ki deluje v javnem interesu, smo uspeli, Tudi Zakon o gorskih vodnikih je bil sprejet. V evropskem
parlamentu deluje neparlamentarna skupina Prijatelji gora, ne glede na njihovo strankarsko pripadnost, jih
predsednik evropskega parlamenta vedno skliče, ko razpravljajo o občutljivem alpskem prostoru. To je oblika in
metoda dela, ki smo jo imeli, ki smo jo zelo skrbno negovali, ki se je s sedanjim stanjem seveda podrla in porušila.
Kaj je torej dobrobit planinstva ob kandidaturi mag. Francija Ekarja za poslanca Državnega zbora. Temu ničemur ne
oporekamo. Vsakdo od nas ima pravico kandidirati, biti voljen in biti izvoljen. Obstaja pa in o tem smo trdno
prepričani en zelo velik konflikt interesa med Civilno družbo in med politično stranko  katerokoli, katerekoli barve
in v kateremkoli prostoru. Da mag. Franci Ekar kandidira zato, da bo planinstvu prinesel dobrobit, je bilo seveda že
od začetka jasno, da temu ni tako. V njegovi volilni enoti še nikdar ni bil izvoljen kandidat LDS. Jasno je bilo, da se je
zavestno spustil v dejanje, da bo nabiral predvsem strankine glasove. Ne bo izvoljen in ne bo mogel planinstvu
pripomoči na ta način. Se je pa mag. Franci Ekar postavil sedaj kot žrtev politične ali ne vem, kako bi se pač temu
reklo, stvari. V Dnevniku je dejal naslednje: gre za poskus, da bi me odstranili, čeprav so me pred leti silili, da
postanem predsednik PZS, ko tega ni nihče hotel, tudi Peršolja ne, da o bivšem predsedniku Brvarju niti ne govorim.
Gre za poskus, da bi me odstranili, o tem bom nekaj besed še rekel. Čeprav so me pred leti silili. Kaj pomeni to, da
nekdo svojo funkcijo izvaja pod pritiskom, ker ga je nekdo v to prisilil, ne po svoji lastni volji in predstavi. To seveda
ni to (odločno nasprotovanje delegatov v dvorani, da naj konča, da ne bodo več poslušali ). Kaj pomeni, če nekdo,
ki ima celo kopico funkcij in je v primerjavi z mano bistveno bolj ugleden, saj je predsednik PZS, klasičen alpinist,
član prvih slovenskih alpinističnih odprav, gorski reševalec, gorski vodnik, učitelj smučanja, predsednik PD Kranj,
podpredsednik OKS, župan občine Preddvor, starešina Lovske družine Jezersko, dobitnik Častnega znaka svobode R
Slovenije, v čem je on žrtev napram meni, ki očitno ne pomenim veliko v tem svetu in v tej planinski organizaciji?
In za konec samo še tole. Raven dialoga, ki se je ob tem razvila je izjemno nizka. Gospod mag. Ekar si je seveda
privoščil kopico izjav. Za nekatere teh izjav se je tudi že opravičil. Ena teh izjav je bila tudi, da sem pisal pismo ob
osamosvojitvi. Nekateri boste dobro spoznali tale kartonček (pokaže izkaznico!). Gre za kartonček vojnega
veterana. Namreč jaz sem se ob osamosvojitvi z orožjem v roki boril. Kolegi s Prekmurja vedo, da sem iz
Jugoslovanske armade, ker sem služil vojaški rok in so me s helikopterjem prepeljali na mejni prehod Gederovci, 26.
junija zvečer ob polenajstih, kot prvi Slovenec v Prekmurju, prestopil na stran Teritorialne obrambe.
In zaključujem samo še z eno informacijo: v včerajšnjem Delu je bil zapis najave današnjega srečanja v katerem piše,
da je bil tudi Varuh človekovih pravic obveščen in seznanjen, in da je napisal strokovno mnenje. Poklical sem na
Urad varuha R Slovenije in prosil, če lahko to mnenje dobim. Nastala je panika, kajti tega mnenja tam ni in v Delu bo

izšel demanti Varuha človekovih pravic, da se seveda nekaj podobnega ni zgodilo. Torej kolegi in kolegice, mislim,
da je planinska organizacija dovolj zrela, da se zaveda, kaj pomeni to, ko sami sebe prodajamo eni sami politični
opciji, kaj pomeni to na kratek rok; lahko zelo zanimive reči in lahko kvalitetne rešitve. Na dolgi rok pa postanemo
žrtve sami sebe. In zato gre, za razvoj planinske organizacije v prihodnje, za doživljanje gora, kakršne so nam zaupali
naši predniki.
Danilo Sbrizaj, v.d. generalnega sekretarja PZS je prisotne seznanil s sklepom, ki ga je na seji
22. 10. 2004 ob obravnavi te točke sprejel UO PZS: UO PZS je na osnovi razprave na 14. seji UO PZS, ki je bila 22. 10.
2004 in na osnovi razprav na sejah MDO PD ugotovil, da v primeru kandidature predsednika PZS mag. Francija
Ekarja za poslanca v Državni zbor R Slovenije niso bila kršena določila Vodil o delu PZS in PD, in da je zato sklepanje
o razrešitvi predsednika PZS mag. Francija Ekarja na današnjem zasedanju izredne Skupščine PZS brezpredmetno.
Mag. Franci Ekar, predsednik PZS je demantiral izjavo Boruta Peršolje, ko je dejal, da je PZS prejela 6 mio s strani
Urada za informiranje. Informacijo je ocenil, kot zavajajočo, saj jo je tudi sam slišal prvič. PZS je prejela omenjeno
dotacijo v okviru letošnjih akcij, ki so se po društvih odvijale v okviru gesla Za življenje zdravo v gorsko naravo. V ta
sklop sodijo akcije: Danes je vaš dan na gori (op.p. srečanje slovenskih planincev in srečanje planincev s planinci
sosednjih dežel), Nikoli ni prepozno (op.p. srečanja planinskih vetaranov in alpinistov veteranov), Družinska
planinarjenje, Orientacija in letošnja osrednja akcija Od Prekmurja do Primorja. (op.p.: kljub zaprosilu preko MDO,
objave na domači strani in v Obvestilih PZS je le nekaj društev posredovalo ustrezno dokumentacijo za povrnitev
dela stroškov za izvedbo akcij, in sicer: podpisano pogodbo izvajalca akcije in MDO, stroškovnik akcije s priloženimi
fotokopijami računov in poročilo ter slikovno gradivo akcije. Osnutek pogodbe in stroškovnika so prejeli predsedniki
MDO. V kolikor ima še kakšno društvo namen, da posreduje zaprošeno, naj to stori TAKOJ!! MDO so akontacije že
prejeli.). Urad za informiranje pa je PZS za izvedbo akcije Zastave na vrhovih namenil 400.000 SIT, kar so prejeli
MDO v materialni obliki (majice, zastave, zloženka, ). Tudi glede Sivih panterjev je bil informiran prvič. Stavek na
Krnskih jezerih ni bil izrečen. Nagovor je bil podan ustno. Poudaril je, da je bil samostojen, da je samostojen, brez
dlake na jeziku, da sovraži tiste birokrate in seveda tudi tiste, ki jih v gorah in kjer je potrebno kaj narediti,
redkokdaj vidimo. Če bodo o GRS razpravljali tisti, ki niso gorski reševalci pa meni, da je to ťKopitarjevo sporočiloŤ.
Poudaril je, da je hribovec, da je vsak dan na gori, živi z goro, živi z ljudmi in so mu domačini na vasi predprioriteta.
Zgodba o gori in usodi slovenskega planinstva je v tem času zelo aktualna, še kako pomembna, saj vemo, da bomo
tudi v novem času, v novem sistemu prišli do tega, kako bomo ohranili in si prizadevali ohraniti status gosta na gori.
Delal je vedno in veliko funkcij je še, ki niso bile povedane, med drugim tudi, da je predsednik častnega odbora za
izgradnjo cerkve na Uršlji gori, ker je tudi na to funkcijo že prejel očitke; vprašanja so bila postavljena tudi, zakaj se
zavzema za finansiranje MDO, ipd. O viziji slovenskega planinstva bo govorilo vseslovensko področje. Posebej je
poudaril, da za predsednika v tisti situaciji, leta 2001, ni šel po lastni volji, ni dal svoje pobude, ampak je bil
prepričan, kot planinec, kot hribovec, ne kot gornik; kot hribovec, planinec, ki vsak dan živi z goro. Z njegove strani
ni negativizma; čudi pa ga, da imajo nekateri več dokumentacije, tudi o GRS, kot pa reševalci sami. Tu pa je
vprašanje kodeksa. V kolikor bomo začeli v planinskih vrstah delati selekcijo po veri, politiki, tudi med nami imamo
kolegico, ki je kandidatka poslanka, je zaskrbljen, kaj bo iz tega nastalo. To so nevarna početja. Kadrovski deficit je
prisoten. Tudi sam je že večkrat poudaril, da je potrebno aktivno iskanje novega predsednika, novega kadra, ampak
takšnega predsednika, ki bo zastopal zgodbo o planinstvu, ki bo res hribovec in ne, da se bodo povratniki vračali v
planinsko organizacijo. To je ocenil za neproduktivno, škodljivo in nesprejemljivo. Ob koncu je dejal, da je imel ob
dogodkih, ki so se v zadnjem času odvijali, osebno škodo ter poudaril, da je motenje volilnega procesa kaznivo
dejanje.

Janez Korošec PD Bohinj Srednja vas je dejal, da če se ne moti je bil Peršolja funkcionar P UO PZS ter ga vprašal, kaj
so takrat delali, da niso ugotovili, da je sedanji predsednik neprimeren? Nadalje je zastavil vprašanje, kaj je delal, da
GRS ni bila urejena in ali je bil tiho in je čakal zadaj, kot vampir?
Zvone Šere, PD Drago Bregar je dejal, da podpirajo predloga PD Škofja Loka in PD Velenje, da se ta točka uvrsti na
dnevni red s tem, da se razreši bistveno vprašanje okoli nezdružljivosti funkcij. Nikakor pa ni bil namen razprave ali
je g. Ekar primeren oz. ali ni primeren. Med zagovorniki ťodstranitveŤ g. Ekarja so tudi taka društva, katerih njihovi
vodstveni člani so sodelovali na raznih lokalnih volitvah. Menda se ne bodo uvajala dvojna merila. Kar se bo
dogovorilo, bo moralo veljati za vse, pa če nam je prav ali ne.
Bruno Fras, PD Pošte in Telekoma Maribor je dejal, da bi se želel oglasiti kot pravni strokovnjak, ki ga boli
predvsem to, da mešamo politiko, pravo in moralo. Treba se je zavedati, da če se predlaga, da se nekega
predsednika razreši s funkcije, je treba pogledati pravni vidik. Opozoril je, da je najvišji pravni akt, ki velja v PZS
Statut PZS. Ni negiral Vodil, ki so po njegovem mnenju neke vrste priporočila oz. usmeritve naše dejavnosti, ampak
če ťrušimoŤ predsednika, potem je potrebno ugotoviti, kaj je naredil v nasprotju z veljavnim Statutom. Statut v 53.
členu določa funkcije predsednika PZS, podpredsednikov in predsednikov in načelnikov komisij in odborov. Funkcije
so nezdružljive s funkcijami v NO, ČS in tožilcem pri ČS PZS. Nekdo pa iz tega povleče analogijo, da je to nezdružljivo
s politično funkcijo ali pa s kandidiranjem za poslanca. To je v prvi vrsti nekorektno. Vodila določajo, da ni dopustno,
da so vodilni strankarski funkcionarji obenem tudi vodilni funkcionarji v planinskih organizacijah. Tu se je potrebno
vprašati, kaj je vodilni strankarski funkcionar? Nekdo lahko trdi, da je član nekega Izvršnega odbora, kar naj bi bil g.
Ekar. Temu mnenju bi se sam težko pridružil, ker je vodilni strankarski funkcionar v tem primeru, funkcionar stranke
LDS v Ljubljani. Vodila niso neobvezujoča stališča, kot je bilo rečeno, da nekateri tako razmišljajo, vsekakor so
dokument, ki ga moramo planinci tako, kot Častni kodeks spoštovat, ampak s pravnega vidika je najmočnejši akt
Statut. Gradivo, ki je objavljeno v Obvestilih, pa je ocenil kot netočno in tudi v razpravi je bilo slišati veliko
nepremišljenih besed in namesto upoštevanja dejstev, se plasirajo neke domneve, kar ni korektno. Če ťrušimoŤ
predsednika, bi bilo predhodno potrebno zadevo posredovati v obravnavo Častnemu sodišču pri PZS, saj je
predsednik tudi član PZS, seveda, če menimo, da je to sploh potrebno. Njegovo osebno mnenje je, da so večji
problemi, o katerih bi morali razpravljati, na drugih področjih. Današnje poročilo NO PZS je pokazalo, da so prisotni
problemi, ki se odvijajo že vrsto let, mogoče celo od bivšega predsednika dalje, ki jih ni uspel urediti v tej
organizaciji in se nanašajo na gospodarsko-finančna vprašanja in prav zato NO PZS ne more ali pa noče pripraviti
takšno poročilo, kot bi ga moral. Predlagal je, da se pri tem vprašanju upošteva strpna in korektna obravnava in da
ne zahajamo v neke zamegljene vode, od koder ne vemo, kakšni bodo zaključki in sklepi. Sam se, kot je dejal, ne želi
postavljati v vlogo advokata, ampak želi opozoriti na korektnost in poštenost do človeka. Če je res karkoli
zagrešeno, kar ni v skladu z našimi akti in je očitno, potem naj se po ustreznem postopku tudi razreši. Sklepati o
odstavitvi, če niti ne vemo zakaj, saj ni argumentirano, pa je nekorektno in nepošteno. Ostaja pa marsikaj, o čemer
bi se bilo potrebno pogovarjati, pa tudi, če gre za delo g. Ekarja ali pa Strokovnih služb. Predvsem se moramo
zavedati, da članstvo v planinski organizaciji upada, da nas je menda nekaj čez 60.000 (včasih preko 100.000), da pa
se problemi kopičijo in da bomo nazadnje imeli situacijo, da se bodo ljudje ukvarjali sami s seboj, kar pa ni cilj in
namen naše organizacije, ki je Civilna družba in je v korist, ne samo planincem, ampak celotni družbeni skupnosti R
Slovenije.
Andrej Brvar, PD Šentjošt je svoj prispevek naslovil z latinskim rekom PACTA SUNT SERVANDA ter dejal, da tisti, ki
so pravniki vedo, o čem bo tekla beseda, ostali pa bodo razumeli pomen besed skozi samo izvajanje:
ťPotreba po Vodilih je v organizaciji vznikla v prvi polovici devetdesetih let. V tranziciji so se vsakodnevno odpirala
nova vprašanja, ki so terjala odgovor in ukrepanje, če nismo hoteli izgubiti pridobljenih pozicij. Prvotni namen, da

zberemo le stališča Upravnega odbora PZS do aktualnih vprašanj, ki jih prinašajo novi časi, se je hitro izkazal za
premalo ambiciozen. Kmalu je skozi razprave dozorela ideja, da planinska organizacija namesto pragmatičnih
receptov potrebuje razvojni dokument za novo tisočletje človeštva in novo stoletje planinske organizacije. Zato so
Vodila nastajala tri leta.
Eno od aktualnih vprašanj tistega časa je bil tudi odnos planinske organizacije do političnih strank. Prihajalo je
namreč do posamičnih pojavov, da so v novoustanovljenih občinah strankarski funkcionarji dobili nalogo da vodijo
planinsko društvo in da so nekatere pobude v gorskem svetu imele politično ozadje. Postavljanje križev na vrhovih,
markiranje poti brez Knafelčeve markacije, ponovna postavitev skalaškega križa na Škrlatici, obeleževanje 100
letnice Aljaževega stolpa in obnova koče na Molički planini so minili ob opazni vpletenosti političnih strank.
Zato smo zapisali v Vodila: ťda se v gorah ne bomo delili po strankarski pripadnosti, ki naj ostane osebno
prepričanje vsakega obiskovalca gora. Ni dopustno, da so vodilni strankarski funkcionarji obenem tudi vodilni
funkcionarji v planinskih organizacijah. Na zemljiščih in v objektih, ki so v lasti planinskih društev ali Planinske zveze
Slovenije, ne bomo dovolili strankarskih zborovanjŤ
Zgoraj povedano smo utemeljevali z naslednjimi argumenti:
1.

Strankarsko vmešavanje v življenje in delo društev je za nas nedopustno zavoljo tega, ker bi prisotnost
strankarske politike v društvih dodatno razdeljevalo Slovence. Vsakodnevnih nestrpnosti in delitev ljudi po
strankarski pripadnosti, ki smo jim priča v dolini, v gorah ne potrebujemo. Tudi zadnjih stopetdeset let najdemo
v slovenski zgodovini nebroj primerov ko so kulturna, gasilska in športna društva združevala, stranke pa delile
ljudi.

2.

Ena od pridobitev demokratične družbe je, da država civilni družbi omogoča njeno svobodno delovanje in si jo
ne poskuša na kakršenkoli način podrediti ne z zakonskimi predpisi ne posredno z strankarskimi vojščaki v
njihovih vrstah. Civilna družba naj ostaja polje svobodnega združevanja ljudi kjer lahko v popolnosti
uresničujejo svoje interese ne glede na svetovnonazorsko ali strankarsko opredeljenost. Vsak vdor strankarske
politike v planinsko organizacijo posledično omejuje njeno svobodo in zožuje prostor za delovanje in izražanje
stališč.

3.

Politika je odkrila v društvih teren kjer lahko razširi vpliv na volivce in si poveča možnost, da se utrdi na oblasti
oz. da se zavihti na oblast. Če je za politične stranke to početje legalno, pa smo državljanke in državljani, ki smo
strankam prepustili upravljanje skupnih zadev, zainteresirani omejiti delovanje politike na področja ki so
opredeljena v ustavi in zakonih. Politične stranke naj na političnem odru korektno in pošteno opravljajo svoje
delo ne pa da s poskusi obvladovanja vseh področij življenja in dela družbe le prikrivajo svoje slabo delo. Z
omejevanjem delovanja političnih strank branimo svobodo civilne družbe.

4.

Funkcionarji so tisti, ki imajo po Statutih organizacij več pravic in dolžnosti od navadnih članov. So namreč
aktivni izvrševalci programa in politike organizacije v kateri so funkcionarji. Program in stališča stranke pa so
lahko v konfliktu z stališči planinske organizacije. Ali bi bil dvojni funkcionar v konfliktnih situacijah bolj
ťplaninskiŤ ali bolj ťstrankarskiŤ so lahko zgolj ugibanja. Ta morebitni konflikt interesov smo v Vodilih rešili
tako, da planinski funkcionarji ne morejo biti tudi strankarski funkcionarji. Za članstvo to ne velja.

Ta hip je sporočilo Vodil zame jasno: strankarski funkcionarji ne morejo biti planinski funkcionarji. Dokler se to
sporočilo ne spremeni, ga moramo spoštovati. Predvsem pa ga morajo spoštovati naši najvišji predstavniki. Statut

PZS v 46. členu določa ťSklepi Skupščine PZS so obvezni za vse organe PZS in člane PZSŤ. To je naša uzakonitev
latinskega reka: Pacta sunt servanda. Vodila je sprejela skupščina PZS 1999 leta po triletnem usklajevanju stališč.
Vodila so šla skozi podobno proceduro kot najpomembnejši dokumenti Planinske zveze Slovenije.
Če tega pojava ne obsodimo dovolj odločno in popravimo storjeno napako bomo poslali političnim strankam jasno
sporočilo, da je lov na položaje v planinskih društvih in Planinski zvezi odprt. Potem se bomo lahko poslovili od
določila v Častnem kodeksu, ki pravi: ťPovsod v družbi, v gorah pa še bolj, mora obveljati načelo enakopravnosti
med planinci. Nezdružljivo s pravim planinstvom je kakršnokoli socialno, narodnostno, rasno in drugo razlikovanjeŤ
.
To določilo bodo v praksi zamenjale delitve na: naši : vaši; črni : rdeči; mi : vi.
S tem ko je predsednik Planinske zveze tudi funkcionar politične stranke in ker se je politično opredelil, ko je
kandidiral na listi politične stranke za Državni zbor je neposredno ogrožena množičnost planinske organizacije. Člani
planinskih društev, simpatizerji in volilci drugih strank, ne sprejemajo z naklonjenostjo dejstva, da predsednik
Planinske zveze kandidira na listi konkurenčne politične stranke. Obenem zgublja Planinska zveza tudi del
samostojnosti saj funkcionar na dveh stolih ne izpolnjuje dosledno nobenega programa. Vseskozi je v stanju, da
sprejema kompromise. Največkrat pa to pomeni podrejanje planinskih interesov strankarskim interesom. Opisano
je direktno v nasprotju z zapisanim načelom o planinskih funkcionarjih v Častnem kodeksu Slovenskih planincev:
ťDolžnost planinskega funkcionarja je, da se ravna po kodeksu in s svojim zgledom vpliva tudi na drugeŤ. Ali pomeni
primer mag. Franca Ekarja zgled za druge planinske funkcionarje, da se bodo vključevali v vodstva političnih strank
in kandidirali vseprek na listah političnih strank?
Ko sem pred šestimi leti v Planinskem vestniku kritiziral novo ustanovljeno gorniško zvezo Skala ker je strankarsko
opredeljena in da se na tej točki bistveno razlikuje s Planinsko zvezo so me mnogi trepljali po rami; češ dobro si
napisal. Danes, ko s povsem istimi besedami kritiziram stanje v lastni organizaciji, se ti tovariši nočejo niti
pogovarjati z mano. Očitno je strankarski duh že dodobra ovil planinsko organizacijo. Ampak kot pravi latinski rek
iz naslova mojega prispevka: ťDogovorov se je treba držati.Ť
Manja Rajh, PD Celje Matica je v pojasnilo dejala, da je takrat, ko je podpisala izjavo o nezdružljivosti funkcije v
politični stranki in planinski organizaciji doživela nekaj poskusov diskreditacij in ker je bilo na njihovem MDO in v
Obvestilih PZS med vrsticami povedano, da tudi vodstva PD nastopajo v političnih strankah, lahko z mirno vestjo
pove, da je bila na listi stranke ekoloških gibanj, da zato nima nobene slabe vesti, da ni v nobenem vodstvu stranke,
da pa so jo poklicali, če je pripravljena, kot članica PD, ki se že leta zavzema za zdravo naravo, za ekološko
osveščenost ljudi, kandidirati na listi za poslanko. Zato je dala svoje soglasje. Prav tako je dala soglasje pred dvema
letoma, ko so potrebovali kandidatko za mestno svetnico.
Nadalje je dejala, da je funkcija v organih planinske organizacije častna, temelji na zaupanju, prostovoljnosti in čutu
za odgovornost. Dolžnost planinskega funkcionarja je, da se ravna po Častnem kodeksu in s svojim zgledom vpliva
na druge. Naloge opravlja skrbno, po svojih močeh in znanju in v prid članstva, organizacije in v skladu s splošnimi
interesi planinstva. Skrbeti mora za društveno premoženje ter za varčno in koristno trošenje društvenih sredstev.
Nevestno ravnanje v tem pogledu pomeni hujšo kršitev društvenih pravil. Očitali so ji, da ne pozna Častnega
kodeksa. Poudarila je, da ga pozna dobro. Postavila je vprašanje, če je tako tudi pri našem vodstvu? V odgovoru je
pojasnila, da je predsednik PZS g. Franc Ekar, čeprav bi se po njenem mnenju morali naslavljati tovariš in tovarišica
ter podala pripombo, da je tudi v Obvestilih napisano delegat in ne tudi delegatka, ob prekinjeni Skupščini PZS
navedel nekaj misli, in sicer: prekinitev redne Skupščine nekako spominja na parlamentarne pestrosti, katere si
poslanci za visoka plačila denar davkoplačevalcev kar lahko privoščijo in ťta Skupščina pa se je soočila tudi z
nečednimi predskupščinskimi agitacijami posameznikov, ki so z navodili uspeli, kako Skupščino razvrednotiti in
narediti tako, kot smo doživeli. To zanesljivo ni planinsko, še posebej ne do delegatov iz tistih okoljih, kjer so
planinska društva skromna, tiha, vendar delovna in učinkovita in pripadna slovenskemu planinstvuŤ. V njej se je
omajalo zaupanje, da je g. Franci Ekar vreden funkcije predsednika PZS. Biti moramo skromni, tihi ali po

Melanškovo: obuzdani konji, ki ne bomo svojeglavo tekali naokoli in mislili s svojo glavo. Žal s takšnim mišljenjem
napredek v naši Planinski zvezi ni mogoč in če bi dopuščali takšno ideologijo, bi še danes lahko tolki kamenje v
Potočki Zijalki. Predsedniku je zastavila vprašanje: ali kot odgovorna oseba za zakonitost dela lahko argumentirano
ovrže trditve predsednika PD Drago Bregar, ki je bilo napisano 5. 5. 2004? Nikjer ni zasledila besede o tem. Če pa bi
se navezala na razpravo predhodnikov, pa bi rekla, da je ena od vrlin našega predsednika PZS tudi sprenevedanje. Na
sestanku PZS in GRS v Kranju 3. 6. 2004 zaradi razreševanja situacije, ki je danes že bila obravnavana, je med
drugim dejal, da ko bo predsednik (opomba razpravljalke: danes to lahko demantira) postal član politične
organizacije (opomba razpravljalke: članstvo v IO je članstvo v politični organizaciji) bo moral zvezo zapustiti.
Zakaj ima Skupščina vedno slabo udeležbo, zakaj se oglašajo samo nekatera društva? Planinske organizacije, ki
nimajo planinskih postojank, niti številčno močnega članstva, niti razvejane dejavnosti zagotovo ne poznajo naših
težav. Del članarine odvedejo, od zveze pa tako nimajo nič ali bore malo. Zato je bila danes v zadnjih vrstah izrečena
pripomba: ťpa pustite že vendar to politikoŤ. Te planinske organizacije tudi nimajo želje, da bi tesneje sodelovale pri
reševanju problemov in odprtih vprašanjih. Ko je na MDO rekla: kaj ne bomo nobene rekli o razvoju naše planinske
organizacije je prejela odgovore, da to ni tema dnevnega reda. Naše vodstvo pozablja, da je bilo legitimno izvoljeno
in torej za svoje delo odgovarja in se od njega pričakuje, da na vseh področjih dela v korist članstva. Zaradi
navedenih razlogov bo njeno glasovanje v prid razrešitvi predsednika PZS, ker žal ni izpolnil pričakovanj. Prav tako
ji ni všeč, da je na MDO s strani Vidmajerja doživela žalitev oz. poskus diskreditacije, da se hodi za govorniški pult
kazat, da se sprehaja. Prav s strani delegatov pa je prejela priznanje že na današnji in prejšnji Skupščini, da ne govori
na pamet, ampak argumentirano.
Tomaž Willenpart, PD Ljubljana Matica je zastavil vprašanje vodstvu oz. Strokovni službi PZS: zakaj v
Obvestilih ni objavljen sklep Predsedstva PD Lj. Matica, ki je bil posredovan tako predlagatelju, kot tudi vodstvu v
katerem je predsedstvo jasno zavzelo stališče, da zaupa v delo organov PZS, da se bo opredelilo do vsebine današnje
točke, da pa izjave, ki je bila predložena ni podpisalo? Podpisali pa so, v skladu z razpravo, podporo današnji točki,
da se o tem razpravlja in zavzame stališče. Pogreša razgovor o vsebini dela. S sklepom, ki ga je sprejel UO PZS se
strinja, saj je v duhu PD Lj. Matica. Kakšne posledice pa bo takšno odločanje imelo za celo organizacijo, bo pokazal
čas. Sami pri sebi razmislimo, kam nas bo to pripeljalo. Neprestano nekaj ťcincamoŤ, se pritožujemo, organizacija
pa gre svojo pot že vsaj zadnjih 10  15 let.
Tomaž Mikeln, PD Piran je opozoril na to, da se politika vsiljuje v naša življenja. Politična opredelitev vsakega
posameznika za planinstvo ni pomembna. Vendar potem pridemo do točke, ko se morajo naši predstavniki odločati o
strokovnih planinskih zadevah in do točke, ko mora naš predstavnik izbirati med pripadnostjo planinski organizaciji
in med pripadnostjo politični organizaciji. Vprašanje, ki ga je zastavil: če bi vaš delodajalec, vaša služba zahtevala,
da ste vi danes ta čas nekje drugje  ali bi bili tukaj? Na to vprašanje si lahko odgovori vsak sam. PD Piran želi, da o
planinskih vprašanjih odločajo tisti posamezniki, ki lahko odločajo avtonomno in v korist za našo skupno stvar.
Ugotovil je, da je prisotno veliko negativne energije, saj se govori o rušenju predsednika, o napadih na planinsko
organizacijo, ipd., kar je žalostno. Po njegovem mnenju naši planinski organizaciji škodimo tisti, ki se ne bomo
odločali v skladu s svojo zavestjo, ki se ne bomo odločali v skladu s tistim, kar je dobro za planinsko organizacijo, ne
pa tisti, ki odpirajo razprave.
Bojan Rotovnik, PD Šoštanj je dejal, da v njihovem društvu, ko so razpravljali o tej točki, niso gledali le
strankarskega vidika. Pregledali so naloge zadnjih treh let, odkar Franci Ekar vodi PZS in smo se na osnovi
omenjenega odločili, da podpremo njegovo razrešitev, in sicer:
1.

zakaj se je PZS tako mlahavo oz. skoraj nič odzvala na predloge sprememb zakona o TNP, o gradnji
vetrnih elektraren na Primorskem in še polno je okoljevarstvenih problemov, ki jih je večinoma forsirala
bivša vladajoča stranka, v kateri strankarsko pripadnost očitamo tudi sedanjemu predsedniku PZS;

2.

kategorizacija športnikov je obvisela na tanki nitki, pa imamo svojega predstavnika  to je predsednik
Franci Ekar v OKS;

3.

v lanskem in letošnjem letu  zavarovanje strokovnih delavcev; polno nekih nejasnih informacij, ko
strokovni delavci celo leto niso vedeli pod kakšnimi pogoji so zavarovani;

4.

moti podeljevanje priznanj Predsedstva UO PZS samemu sebi, saj vemo, da naj bi priznanja prejela oseba,
ki preneha s svojim aktivnim delovanjem in ne v času, ko je aktivno vpeta v delo in da sama glasuje zase;

5.

očita se slaba organizacija dela, kajti večajo se problemi in papirji, rešitev pa ni;

6.

ocenjuje se, da je vsebina dela PZS na najnižji stopnji, kot je bila v zadnjih letih.

Prisotne je seznanil, da ga je UO PD Šoštanj pooblastil, da mora glasovat za razrešnico mag. Francija Ekarja. Tako
meni tudi večina PD iz SMDO. Podpredsedniku Vidmajerju pa je dejal, da ne gre za odstranitev starih, ampak za
konstruktivno sodelovanje generacij, ki pa je sedaj zaradi načina dela vodstva PZS prekinjena. V razmislek je podal,
da je star skoraj 30 let, pa je med najmlajšimi razpravljalci na današnjem zasedanju.
Adi Vidmajer, PD Prebold je pozdravil planinke in planince ter dejal, da upa, da ostajamo prijatelji in da še vedno
ostajamo kot družina, čeprav nekateri smatrajo, da že dolgo časa nismo več. Zaletavamo se v stvari, ki niso več
planinske, ki ne sodijo v naš napredek planinstva, obtožuje se predsednika, posameznike, Prepričan je, da vsakdo
naredi nekaj v življenju narobe, vendar vsi tisti, ki so se udeležili zasedanja, so za planinstvo, pa ne zaradi denarja ali
pomembnosti, ampak zato, ker želimo v krogih, kjer živimo in delamo nekaj pokazat in nekaj dobrega narediti. Vse
to pisanje v časopisih in medijih ni v dobro našemu razvoju in delu v planinski organizaciji. Vedno smo znali
razrešiti probleme, a po njegovem mnenju so trenutni problemi drugje: v razvoju, v hitrosti, v spremembah družbe in
tega se premalo zavedamo. Dobro bi bilo, da bi nekatere zadeve pravočasno dorekli in da bi tudi nekatera naša
pravila igre bila lahko dorečena in dogovorjena na drugačen način oz. bi bila prilagojena današnjemu času in
njegovemu razvoju. Žalitve je obsodil in dejal, da naj bi tovarištvo in prijateljstvo v planinskih vrstah ostalo, saj nas
tako vidijo tudi drugi izven naše organizacije. Premalo se zavedamo s kakšno veličino v tem slovenskem prostoru
imamo opravka, saj smo še vedno dobro sestavljena sku-pina ljudi, ki naredi ogromno na najvišji geografski
površini, ki jo imajo društva v svojem upravljanju. Z obžalovanjem je dejal, da se danes govori o razrešitvi, namesto,
da bi se pogovarjali o lepšem jutri, da nam ne bodo mogli očitati, da se je tudi na naši zvezi začelo kontrirat in je tudi
v naši zvezi prisotna politika. Izrazil je bojazen, da je izključitev predsednika PZS večja politika, kot pa tisto, kar se
je šel sam. Do naslednje Skupščine pa je potrebno še veliko zadev razrešiti skupaj, kar velja tudi za GRS.
Janez Petkoš, PD Bled je dejal, da se je k razpravi prijavil kot človek vesti, saj je predsednik Ekar veliko
pripomogel tudi k izgradnji Blejske koče na Lipanci. Osebno misli, da je prav, da se je zadeva izpostavila. Ker pa
predsednik PZS s kandidaturo ni škodil planinski organizaciji in ker tudi v zakonodaji zadeve niso dorečene, se mu
zdi, da je razprava zašla preveč na osebno raven, kar pa je moteče.
Franc Vračko, PD Maribor Matica je poudaril, da ni član nobene stranke, da pa mu ni vseeno, če se začne rušit
nekoga, ki se tega ne zasluži. Leta 2001 smo bili vsi zadovoljni in hvaležni, da smo dobili predsednika, ki je bil znan
kot ljubitelj narave, gorništva, Po njegovem mnenju gre za iskanje notranjih sovražnikov, kar je bilo zelo aktualno
v prejšnjem sistemu in kjer so iskanja nekih osebnih zamer. Gospod Peterle ima vedno tisto svoje, da moraš imeti
nekaj v hlačah in postavil je vprašanje zakaj niso bili postavljeni argumenti pri vodenju Planinske zveze in zakaj se
izpostavljajo neki monologi in govori in nekaj par napačno postavljenih besed in to je sedaj glavni razlog, da je naš
predsednik v nasprotju z Vodili PZS, ni pa v nasprotju z našo Ustavo, ki je glavni zakon v naši državi. Dejal je, da ga
boli tudi to, da je g. Peršolja v letošnjem Dnevu slovenskih planincev na Žavcarjevem vrhu našel neke sumnje, da je
bil to politični shod. Res je! Bil je ministre Gaber, ki je minister za šolstvo, znanost in šport in na tako proslavo sodi,
bil je predsednik PZS in bil je župan občine, kamor društvo sodi in bil je podpredsednik OKS in kot govornik še
predsednik društva. Vse skupaj je trajalo 20 minut. Nihče ni omenil politike. Zastavil je jasno vprašanje: zakaj se
takšna proslava v katero je društvo vložilo veliko dela in sredstev očrni od človeka, ki sploh ni bil tam? G. Peršolja je
v svoj material vložil veliko časa in veliko energije. Vemo, da imamo probleme. Zakaj ni vložil energije v te stvari?
Ta diskusija je deplasirana in tudi na UO društva so menili, da je vse skupaj neresno, enako tudi na MDO Podravja.
V situaciji, kot smo, ni sprejemljivo, da je vsega kriv Ekar; krivi smo vsi: iz društev, ker dajemo premalo podpore
PZS, oni pa, ker so zašli in mislijo, da so oni društvo, društva pa poslovalnice. Razprave, kot so bile na današnjem
zasedanju, pa je ocenil z besedo: sramota.
Darko Butinar, OPD Koper je dejal, da v društvu menijo, da je današnja obravnava znamenje demokratičnega
dialoga. Je pa res (posvetovali so se tudi s sodnikom v Kopru), da političnih ali drugih vsebin ne smemo vnašati v
delo planinske organizacije. Usmeriti bi se morali v izboljšanje dela Strokovne službe PZS, da bodo kritike sčasoma

padle in predlagal je, da Skupščina PZS pošlje vsem poslanskim skupinam priporočilo, da sprejmejo Zakon o
planinskih poteh, ki so ga nekateri poslanci že pripravili in s tem usmerimo naše delo v prihodnost. Na prošnjo
Zvoneta Šereta je prebral še njegov predlog, in sicer: kdo bo kriv za izpad dohodka oskrbnika oz. najemnika koče, ki
je dobil dobro ponudbo za sestanek političnega odbora ali ene od verskih skupnosti?
Marko Goršič je v skladu z 32. členom Poslovnika o delu Skupščine PZS predlagal v sprejem predlog sklepa
predlagatelja Boruta Peršolje:
Skupščina PZS ugotavlja, da je v skladu s Statutom PZS in Vodili PZS in planinskih društev opravljanje funkcionarskih
nalog v politični stranki nezdružljivo z opravljanjem vodstvenih funkcij v organih planinske organizacije.
Borut Vukovič, PD Litija je obrazložil svoj glas in obrazložitev dogovora, ki je bil sprejet na MDO Zasavja: prvi
sklep predlagatelja se podpre, saj je nezdružljivo članstvo v izvršilnih organih z opravljanjem vodstvenih funkcij v
planinski organizaciji. Velik korak nazaj bi bil, če bi odločali drugače. Vendar pa iz tega sklepa ne sledi avtomatsko
razrešitev. Ta se lahko opravi le po redni poti, ko sta na voljo dva kandidata, ko bosta predstavljena tudi dva
programa in dvoje soočanj. Današnja razprava pa k temu ne vodi.
Miro Mlinar, PD Cerkno je dejal, da bo glasovanje izvedeno o nečem, kar smo že sprejeli ob sprejemu Vodil
Marko Goršič je pozval predlagatelja Boruta Peršoljo, če vztraja na sprejemu predlaganega sklepa ter prisotne
ponovno seznanil z vsebino iz Vodil.
Metod Kovač, načelnik GK UO PZS je predlagal, da naj bo zaključek današnje razprave v tem, da Skupščina
sprejema in ugotavlja, da je to, kar je bilo danes predmet razprave enako določilom Statuta PZS in besedilu, ki je
objavljeno v Vodilih in da ni potrebno sprejemati novih sklepov.

Predlog SKLEPA, ki je bil predlagan v sprejem:
4.1. Skupščina PZS ugotavlja, da je današnja razprav k točki dnevnega reda NEZDRUŽLJIVOST FUNKCIJ V
POLITIČNI STRANKI IN PLANINSKI ORGANIZACIJI ugotovila, da vztraja pri določilih Statuta PZS in
pri določilih Vodil , da vodilna funkcija v planinski organizaciji (PZS) ni združljiva s funkcijo v katerikoli
politični organizaciji.

Sklep je sprejet z večino glasov (5 PROTI, 2 VZDRŽANA)
Marko Goršič je prisotne seznanil, da predlagatelj Borut Peršolja drugi predlog sklepa iz gradiva, ki se nanaša na
razrešitev predsednika PZS mag. Francija Ekarja, umika. Predlaga pa novo besedilo sklepa, in sicer:

4.2. Skupščina PZS predlaga mag. Franciju Ekarju, da z razpravo o zaupnici predsedniku PZS na naslednjem
zasedanju preveri ali še uživa zaupanje delagatov planinskih društev.

Bruno Fras je prisotne delegate na zasedanju, zaradi izražanja negodovanja opozoril, da ima predlagatelj pravico
pred glasovanjem svoj predlog sklepa spremeniti in to je Borut Peršolja storil.

Borut Peršolja se je delegatom zahvalil za umirjeno razpravo ter dejal, da se mu zdi prav, da se predlog sklepa
spremeni, ker: je kopica nakopičenih težav z različnih področij. Pol leta je zagotovo dovolj časa, da se nekatere teh
stvari uredijo in rešijo, da se da kolegom, tudi v našem hribovskem vzdušju, priložnost, da pač tiste stvari, na katere
se je tudi danes opozorilo uredijo, da se dokaže ali zmorejo, hočejo premakniti voz naprej. S prvim sklepom je
potrjena naša usmeritev, kar je po njegovem mnenju izjemno pomembno sporočilo, zato je še enkrat predlagal, da se
da kolegom možnost, da zadeve pripeljejo tako, kot so si jih zamislili in da se čez pol leta oceni njihovo delo.
Janko Kovačič, PD Poljčane je izrazil bojazen, da bo naslednjih 6 mesecev odprt lov na čarovnice, da si bomo
gledali pod prste  kdo kaj je in kdo kaj ni. Danes je priložnost, da predsednik takoj preveri zaupanje  predlagal je
glasovanje, ker bo delo v nasprotnem primeru pol leta neproduktivno, nič ne bo narejenega in še bolj bomo skregani
med seboj. Pozval je h konstruktivnosti in skupnemu delu.
Franc Gorišek, namestnik predsednika Pravne komisije UO PZS je predlagal, da se do naslednje Skupščine
pripravi novo poročilo Nadzornega odbora, za katerim stoji predsednik PZS Franc Ekar. Če poročilo NO PZS na
naslednji Skupščini ne bo podprto, je seveda takrat pod vprašajem tudi funkcija predsednika PZS. V potrditev je
predlagal SKLEP:
Do naslednje Skupščine PZS se pripravi novo poročilo NO PZS. V kolikor poročilo ne bo sprejeto je pod vprašajem
tudi funkcija predsednika PZS.
Miro Eržan, PD Dovje Mojstrana je dejal, da je tu zadeva podobna, kot je bila danes že izražena. Jasno je, da se na
vsaki redni letni skupščini sprejema poročilo NO PZS. O tem, da se sprejme sklep, da mora NO PZS podati poročilo
se mu zdi absurdno. Ob ocenjevanju dela predsednika pa je omenil t.i. trde in mehke vsebine. Trde vsebine so, kako
se nekdo obnaša tudi v skladu z Vodili, kako izpolnjuje program organizacije. To so zadeve, ki se lahko po takšnem
in drugačnem kriteriju merijo. So pa tudi mehke vsebine, po katerih vsakega človeka posebej ocenjujemo in jih
nimamo nikjer napisane, ker tudi ničesar napisati ne moremo. Gre enostavno zato ali nekomu verjamemo ali mu ne
verjamemo. Ali nas nekdo s svojim delovanjem prepriča ali ne. To pa je veliko težje. Danes je ga. Tovšakova dejala,
da ne bomo razpravljali o Slovenskem planinskem muzeju. V Mojstrani je globoko razočaranje, da zaradi
neverodostojnosti izjav in obljub izgubljamo toliko časa in da se ne more pristopiti k reševanju. To pa so tiste mehke
vsebine, ki niso nikjer napisane in jih ne moremo ocenit, vendar samo na neki točki prideš do tega, da obljubam,
izjavam, ki se vsak dan spreminjajo ne verjameš več. To pa je veliko teže povrnit, kot pa reči, da izvajamo program
in je bilo nekaj narejenega.
Danilo Škerbinek, podpredsednik PZS je dejal, da ni pravnik, da pa je prijatelj jasnih opredelitev. Postavil je
vprašanje kako bo predsednik delal, ko pa ne ve ali mu delegati dajejo podporo ali ne, čeprav ostaja še naprej
predsednik. Predlagal je, da se prisotni z glasovanjem opredelijo ali mu dajejo podporo pri nadaljnjem delu.
Marko Goršič je predlagal, da se glasuje o podpori predsedniku PZS za nadaljnje delo.
Hinko Uršič, PD Bohor Senovo je dejal, da sta zaupnica in razrešnica eno in isto ter predlagal, da se je potrebno
zmenit. Predlagal je, da se drugi predlog predlagatelja da na glasovanje, in sicer imajo delegati možnost, da se
opredele za, so proti ali pa ga zavrnejo. Tretja varianta je lahko le v primeru, da jo predlaga predlagatelj.
Marko Goršič je ponovno predlagal v potrditev SKLEP, ki je že naveden pod 4.2.:
4.2. Skupščina PZS predlaga mag. Franciju Ekarju, da z razpravo o zaupnici predsedniku PZS na naslednjem
zasedanju Skupščine PZS preveri ali še uživa zaupanje delegatov planinskih društev.

Sklep je bil sprejet z večino glasov (75 ZA, 13 PROTI, 16 VZDRŽANIH).

Manja Rajh je od predloga sklepa, ki ga je predlagala v razpravi, odstopila.

K 5. točki
RAZNO

Katja Kadiš, delegatka Vodniške komisije UO PZS je predlagala, da zaradi različnega tolmačenja in nejasnosti glede
zavarovanja odgovornosti registriranih vodnikov PZS v letošnjem letu in zaradi strahu, da se bo agonija z
navajanjem besedila na zavarovalnih policah in podpisovanjem aneksov k vsebini zavarovalnih polic nadaljevala v
letu 2005, je bil na 9. seji VK UO PZS ponovno sprejet sklep s katerim se žele izogniti letošnjim razprtijam in
nejasnostim.
SKLEP:
5.1.

Na zavarovalni polici za zavarovanje odgovornosti registriranih vodnikov PZS mora biti izpisano
naslednje besedilo:
ťZavarovanje odgovornosti registriranih vodnikov PZS v času opravljanja dejavnosti vodnika.Ť

Na izraženo željo, da bi besedilo veljalo tudi za mentorje in ostale kadre je Katja Kadiš pojasnila, da je bil sprejet
sklep le za vodnike PZS.

Ker je ob glasovanju prišlo do pobud, da bi enako besedilo veljalo tudi za ostale kadre v planinski organizaciji je
Danilo Škerbinek pojasnil, da je v tej vsebini letošnja polica sklenjena s tem, da pokriva vse specializirane kadre PZS,
ki pridobijo registracijo za tekoče leto, kar pa je stvar društev, koga potrde. Polica pokriva mentorje, vodnike,
vodnike orientacije, inštruktorje vseh profilov, markaciste. Enako bo tudi v prihodnjem letu.

Sklep je bil sprejet z večino glasov (7 PROTI, 4 VZDRŽANI).

Vlado Treven, PD Javornik Koroška Bela je dejal, da so na MDO PD Gorenjske slišali tudi poročilo o nedisciplini v
društvih z ozirom na plačevanje članarine. Vedo, da če bi to nalogo izpolnili v dogovorjenem roku, bi se številna
prerekanja oz. težave tudi na strani PZS precej zmanjšala, kajti dotok sredstev iz plačane članarine prihaja v tako
majhni količini na račun PZS, da je otežkočeno normalno delo organov PZS. Menil je, da se vsak od prisotnih na
zasedanju lahko zamisli ali je bilo narejeno vse, da bo organizacija PZS lahko nemoteno delovala.
Mag. Franci Ekar, predsednik PZS je ocenil, da so takšne razprave vsekakor koristne. Je pa res, da kar predsednik
naroči, se večkrat ne uresniči. Vezani smo na kompromise in tudi na človeške odnose. Omenil je težave z

obračunom DDV, ki ga kar nekaj let PZS ni obračunavala, kar je nevarno tudi z vidika eksistence hiše. Opozoril je na
neizpolnjevanje sprejetih sklepov tudi glede cen v planinskih kočah, na probleme znotraj Komisije za alpinizem in
Komisije za odprave v tuja gorstva, na to, da je bila kategorizacija urejena in v Vrhunski odbor športa je bil s strani
PZS imenovan Viktor Grošelj. Transparentnost porabe namenskih sredstev, ki morajo biti podprta s poročili, je še
vedno problem. Velikokrat se ne zgodi tisto, kar se naroči in eden od primerov so tudi ustrezno opremljena poročila
za izvedbo letošnjih akcij Za življenje zdravo v gorsko naravo, kar je bilo danes v razpravi že omenjeno. Seveda je na
koncu pokazano spet na predsednika PZS. Prihodnost, eksistenca in učinkovitost planinske organizacije temelji na
novih ljudeh, ki bodo zadeve obvladovali. Cilj pa bo dosežen le v medsebojnem dopolnjevanju. Tudi za področje
strokovnega tima je dejal, da se zavedamo, kaj bi moralo biti, pa žal ni. Za Andreja Brvarja in Boruta Peršoljo pa, da
so jima vedno odprta vrata in možnost za delo. Še enkrat je poudaril, da je sam ničkolikokrat izrazil željo po
razrešitvi ter zamenjavi z mlajšim kadrom. Poudaril pa je, da so gore tisto, ki nas družijo. Naj se neguje prijateljstvo,
dobro počutje in sožitje na gori, da bomo vedno prijazni in razpoznavni po prijetnosti. Ponovno je poudaril, da ni
član nobene stranke, da želi biti samostojen. Če pa te povabijo prijatelji, greš kot neodvisen lahko povsod; ko smo
planinci, bodimo planinci in delajmo na istem imenovalcu. Omenil je tudi, da sta prišli po Novinarski konferenci, ki
je bila sklicana v Mojstrani, glede ureditve Slovenskega planinskega muzeja, brez povabila PZS, dve ponudbi za
možnost ureditve prostorov za muzej, in sicer ena iz Bovca, druga iz Rateč. UO PZS ju je posredoval Komisiji za
muzejsko dejavnost UO PZS s priporočilom, da zadeve strokovno in učinkovito razmisli. Povabil je v resnično odprto
delo in sodelovanje. Mine, od zadaj, pa je ocenil kot izgubljanje prepotrebne energije in časa. Zaželel je lep dan in v
obdobju do majskega zasedanja Skupščine PZS, da bi resnično stopili skupaj. Povabil je tudi k aktivnostim 110obletnic v letu 2005: izhajanja najstarejše planinske revije Planinski vestnik in postavitve Aljaževega stolpa, da
bomo pripomogli k razpoznavnosti slovenskega planinstva.

Seja je bila sklenjena ob 15.45 uri.

Zapisala: Jana Racman

Marko Goršič,
predsednik Delovnega predsedstva

OVEROVATELJA:

Zvone Šere

Borut Vukovič

PRILOGA:


kot v tekstu

PRILOGA 3
K 7. točki izredne Skupščine PZS, 23. 10. 2004, na Brdu pri Kranju

Gradivo za današnjo 7. točko dnevnega reda ťPOSLOVNI PROSTORI PZS, Dvoržakova 9 v Ljub-ljaniŤ, je
bilo objavljeno v posebni številki Obvestil PZS za Skupščino PZS 15. maja v Novem mestu.
Verjetno niste vsi segli po tem gradivu, zato bom opozoril le na nekaj pomembnejših dejstev, ki so
privedli do predlaganih sklepov.

 SEDANJE STANJE OBJEKTA IN LOKACIJE:

Objekt datira v konec 19. in začetek 20. stoletja. Je nefukcionalen, grajen kot stanovanjski objekt po
takratnem načinu gradnje. Kljub prizadevanjem na sprotno vzdrževanje je objekt v slabem stanju.

Delovna skupina v sestavi Ekar, Duhovnik, Škerbinek, Sbrizaj in Stanonik je opravila tudi
konsul-tacije s strokovnimi osebami Mesta Ljubljana za prostorsko načrtovanje, za promet z
nepremičninami in dala objekt oceniti.
Lokacija ima omejene možnosti za povečanje uporabnih poslovnih površin in za parkiranje. Celotna
površina lokacije je 633 m2, od tega 149 m2 stavbnih in 484 m2 dvoriščnih površin.

OCENA POZITIVNIH IN NEGATIVNIH VPLIVOV IZBRANIH MOŽNOSTI SANACIJE ALI NOVOGRADNJE je
pokazala, da pri iskanju rešitve kaže dati prednost novogradnji v solastništvu po-slovnega objekta na novi
lokaciji, ki bi kvalitetno rešila sedanje in bodoče potrebe PZS.

V sedanjih prostorih ni mogoče zvrstiti niti vseh sestankov, še manj pa ob željenem času. Določenih
dejavnosti, predvsem izobraževalnega značaja, ne moremo razviti. Ocenjene potrebe po površini prostorov so naslednje:



za strokovne delavce PZS

188 m2



sejne sobe in učilnice

160 m2



pomožni prostori (arhivi, skladišče)

140 m2

Skupaj

488 m2

Ta površina je le za 61 m2 večja od sedanje na Dvoržakovi 9, ki meri 426,8 m2 .
Zato lahko rečemo, da ne gre za nikakršne razmetavanje ali predimenzioniranje potreb v načrtovanju
bodočih potreb za poslovanje PZS.
Po sedanjih ocenah na trgu nepremičnin je cena na m2 tovrstnih poslovnih površin okrog 1200 
1500 E/m2, kar pomeni 140 do 175 milj SIT. Dodati moramo še stroške načrtovanja, upravnega po-stopka
in opreme. Tako za sedanje razmišljanje lahko ocenjujemo, da gre za projekt ranga ca. 200 milj SIT.

 VIRI FINANCIRANJA,
IZGRADNJE OZ. NAKUPA POSLOVNIH PROSTOROV PZS

so gotovo največja neznanka, vendar je dejstvo, če ne bomo začeli s pripravami in načrtovanjem, ne
bomo nikoli prišli dalj od sedanjega stanja. Sam izgled za rešitev tudi tega problema niti ni slab, če smo se
le pripravljeni z njim soočiti in ga odločeni tudi rešiti.

Sedanja lokacija in stavba PZS je po treh metodah ocenjena na 113 do 127 milj. SIT ali 116 milj SIT po
povprečni oceni. Po zagotovilu poznavalcev trga z nepremičninami je realno pričakovati, da bi dosegli pri
prodaji okrog 20  40 % nižjo ceno, kar bi pomenilo približno 70 milj. SIT.
Drugi vir je naše lastno premoženje, na katerega je vpisana PZS kot lastnica ali solastnica skupaj s PD.
Dejstvo je, da s tem imetjem PZS ne gospodari, z delom tega premoženja gospodarijo PD. S pro-dajo
tistih nepremičnin, ki ne bi prizadela PD, bi zagotovili naslednji del sredstev. Kolikšen bi to lahko bil, v
tem trenutku ne moremo oceniti.
Iz družbenih sredstev Ministrstva za šolstvo, znanost in šport in Športne fundacije lahko pričaku-jemo
del sredstev namensko za vzgojno in športno dejavnost planincev.

Del sredstev, predvsem za opremo bi zagotovili iz lastnih virov z najetjem dolgoročnega posojila.
Kak drug nepredviden vir (volila, darila, donacije, ) je le malo verjetno pričakovati.
Naj zaključim ta uvod z ugotovitvijo cele delovne skupine, da je PZS v ta projekt sposobna vstopiti, če bo
pri tem imela podporo Skupščine in Upravnega odbora PZS ter PD.

NE sklepamo pa danes o tem, ali gremo v prodajo lokacije in stavbe PZS in v prodajo
nepremičnin v lasti in solasti PZS. Hočemo le začeti postopek, da vemo kakšno, kje in kolikšne
vrednosti je naše nepremično premoženje. O prodaji bo sklepala Skupščina v naslednjih letih, če
ji bodo dani taki pred-logi. S prodajo nepremičnega imetja ne bi nobenemu nič škodovali in nič
zmanjšali možnosti za na-daljnji razvoj. Zato bi bili slabi gospodarji, če tega ne bi storili.
Ker je bila Skupščina PZS v Novem mestu pri tej točki prekinjena o predlaganih sklepih ni gla-sovala.
Da bi ne zamudili letošnjega poletnega časa, je delovna skupina predlagala UO PZS na 13. seji, dne 18. 06.
2004 naj sprejme sklep za pripravo seznama nepremičnin v lasti PZS in za imeno-vanje sodnega
izvedenca za cenitev nepremičnin, ki bi bile ponudene v prodajo. Nobeden od teh skle-pov se ni v
ničemer realiziral. Zato predlagam, da Skupščina sprejme sklepe, kot so ji bili pred-lagani z gradivom,
objavljenim na strani 90 posebne številke Obvestil PZS in se glasijo:

1.

Skupščina PZS na nadaljevanju zasedanja 23. 10. 2004 na Brdu pri Kranju sprejema poročilo
delovne skupine ťPOSLOVNI PROSTORI PZS, Dvoržakova 9 v LjubljaniŤ s predlogi in sklepi kot jih
je sprejel UO PZS na svoji 11. seji, dne 12. 03. 2004.

2. Skupščina daje prednost nakupu oz. izgradnji lastniških prostorov v solastniškem objektu na
lokaciji, ki bo ustrezno dostopna in imela dovolj parkirnih mest za nemoteno izvajanje ak-tivnosti
PZS in njenih organov. UO PZS se lahko odloči tudi za drugačno rešitev, če je ust-reznejša in
dolgoročno ugodnejša.

3. UO predlaga Skupščini PZS, da skladno s četrto alineo 41. člena in petim odstavkom 60. člena
Statuta PZS sprejme sklep o prodaji nepremičnin v lasti ali solastništvu PZS:
ϒ

Poslovno stavbo Dvoržakova 9 v Ljubljani št. parcele 2333  poslovna stavba, v izmeri 149
m2 , 2334  dvorišče v izmeri 462 m2 in 2335  dvorišče v izmeri 22 m2.

ϒ

Drugo nepremično premoženje PZS, ki z njim PZS in PD ne upravljajo in ga ne bodo potrebovala za svoje bodoče potrebe. To ne pomeni odločitve o prodaji v smislu 41. člena
Statuta PZS in bo Skupščina PZS na naslednjem zasedanju morala odločiti o prodaji na-tančno
opredeljenih nepremičnin (če bo vrednost presegla 5 mio SIT).

ϒ

Gospodarska komisija PZS in njen strokovni sodelavec pripravijo seznam nepremičnin, ki se
bodo ponudile v prodajo. Predlagani seznam premoženja se predhodno uskladi s planin-skimi
društvi območja, kjer je lokacija nepremičnine in da Skupščini PZS v potrditev.

ϒ

Prodati se sme toliko nepremičnega premoženja PZS, da se zagotovijo sredstva po pogodbeni ceni za potrebno površino prostorov in za potrebno opremo prostorov po projektu, ki
ga sprejme UO PZS.

ϒ

Upravni odbor PZS imenuje komisijo za prodajo nepremičnin v lasti PZS, ji daje poobla-stilo
in določi način dela (prodaja z javno ponudbo, dražbo, vodenje upravnih postopkov,
poročanje organom PZS).

ϒ

Upravni odbor PZS imenuje sodnega izvedenca gradbeno-kmetijske stroke, ki bo določil
izhodiščno ceno nepremičnin, ki se bodo ponudile v prodajo najboljšemu ponudniku.

ϒ

UO PZS določi način upravljanja s sredstvi od prodaje nepremičnega premoženja PZS. Vsa
sredstva so strogo namenska in se ne morejo uporabiti za druge namene, razen, če tako
določi Skupščina PZS.

Odgovoriti pa želim še edinemu razpravljalcu g. Tonetu Jarcu PD RTV, ki se v svoji diskusiji ni stri-njal s
predlogi sklepov. Predlaga, da se objekt na Dvoržakovi 9 obnovi, sanira in po možnosti adaptira. Vprašal
je tudi, kje je amortizacija, ki bi jo morali kot dobri gospodarji vsako leto upoštevati.
Delovna skupina je temeljito obdelala vse variante, ki so v gradivu tudi navedene. Po strokovni presoji
ima predlagana na več pozitivnih lastnosti, zato je smotrna.

Amortizacija je bila vsako leto porabljena za obnavljanje, vzdrževanje in posodabljanje objekta,
kar pa je glede na njegovo stanje daleč premalo. Sredstva so bila vložena v obnovo kotlovnice,
zame-njavo strešne kritine, ureditev prostorov v ostrešju, popravilo kanalizacijskega sistema,
sanitarij in druga manjša dela.
Bila so vedno premajhna.

Skupščina PZS je sprejela v Novem Mestu tudi sklep (5.4.) naj se v reviziji projekta za muzej upo-števajo
tudi prostori za PZS.

Ta sklep objektivno ni uresničljiv. Z dislokacijo PZS v Mojstrano bi bila naša medsebojna povezanost še bistveno zmanjšana in otežkočena, kljub vsem komunikacijskim sredstvom. Zveza sodi
v republiški center ali v njegovo bližino. Razlogov ne bom našteval, da ne bi zašli v razpravi na
drugo temo.

Predlagam, da današnja Skupščina ta del sklepa opusti in naj se sklep glasi:
5. 4. Skupščina sprejme predlog o reviziji obstoječega gradbenega projekta Slovenski
planinski muzej.

Jože STANONIK

JM04.grs

Jože MELANŠEK, član UO PZS
3320 Velenje, Prešernova 9/b
Datum: 20. 10. 2004

GORSKA REŠEVALNA SLUŽBA SLOVENIJE
Načelnik Toni SMOLEJ
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Bleiweisova 34
4101 KRANJ

ZADEVA: Informacija za sestanek UO PZS in zasedanje Skupščine PZS - zavrnitev stališča.

V Informaciji za sestanek UO PZS in zasedanje Skupščine PZS (Obvestila PZS posebna številka z dne 4.
10. 2004), verjetno je mišljena 14. seja UO PZS, ki bo 22. 10. 2004 na Brdu in izredna Skupščina PZS
prav tako na Brdu, je med vzroke, zakaj GRS Slovenije ustanavlja Zvezo GRS Slovenije, zapisano na str.
5. alinea 4 naslednje:

" Zato, ker sta nam takratna v.d. generalna sekretarja, hotela za leto 2003 naprtiti prispevek za
pokrivanje materialnih stroškov in plač strokovnih delavcev PZS, glede na prihodek preteklega leta. To je
pomenilo, da bi morali plačati preko 22 mio sit za finančno knjigovodstvo in materialne stroške upravne
stavbe. Strošek za strokovno službo je rasel iz leta v leto. V letu 2000 je znašal 5,2 mi sit, v letu 2001 7,7
mi sit in v letu 2002 10 mio sit, plan za leto 2003 pa že navedeno 22 mio sit. Šele z državno intervencijo,
je bil znesek usklajen približno na raven leta 2002."

Ker gornja navedba zadeva tudi mene, odločno zahtevam, da se na 14. seji UO PZS, dne 22. 10.
2004 in na Izredni Skupščini PZS, dne 23. 10. 2004, v uvodni obrazložitvi načelnika GRS Slovenije,
to demantira, ker nisem sodeloval pri usklajevanjih, ko je šlo za znesek 22 mio sit.

Usklajevanje je vodil Dani KOPUŠAR, namestnik načelnika GRS Slovenije, z generalno sekretarko PZS
Alojzijo KORBAR Tacar in računovodkinjo PZS Ljudmilo AHAČIČ.
Zato je povsem opravičeno, da terjam, da se mene ne omenja v tej zvezi: niti z imenom, niti z v.d.
generalnega sekretarja.
Na seji predsedstva Savinjskega MDO, ko smo obravnavali tudi navedeno problematiko, ki jo je obrazložil
Dani KOPUŠAR, sem mu postavil prav v tej zvezi vprašanje:
če se spomni, da me je klical domov, s sestanka z generalno sekretarko in računovodkinjo PZS in da sem
mu dejal, da ne pride v poštev /"ni govora"/ 22 mio sit, kar je tudi potrdil. In zato ni dopustno, da se me
navaja na tak način!

Res je, da sva z Jožetom STANONIKOM v II. polovici leta 2002 opravljala naloge operativnih izvajalcev
v.d. generalnega sekretarja PZS /Glej Obvestila štev. 5/2002 - Sklep o delovanju predsedstva UO PZS za
mandatno obdobje 2002 - 2006, točka 3., kakšno dolžnost in naloge sva imela!/ in da je s 15. januarjem
2003 prevzela naloge generalna sekretarka Alojzija KORBAR Tacar, ki je skupaj z računovodkinjo PZS
Ljudmilo AHAČIČ pripravljala finančni načrt za leto 2003 in usklajevanje obremenitve posameznih komisij
za potrebe strokovne službe PZS.
Domnevam, da se je številka 22 mio sit pojavila v več variantnih predlogih obremenitve posamezne
komisije PZS in da je bila na ta način pripisana, kar nama, sicer pa ni bila nikoli uveljavljena!
Vemo pa, kakšen je bil rezultat uveljavljanja GRS Slovenije - komisije GRS za leto 2003:
realizacija 2002 je znašala 9.942.532,05 sit, rebalans 2003-II in realizacija 2003 10.000.000,00 sit!

Predlagam za v bodoče, da se ne meša delovnih osnutkov, osnutkov in predlogov za obremenitev
posameznih komisij PZS za potrebe izvajanja skupnih nalog PZS in strokovne službe, ki so
zasnovani na podlagi vsakoletnih Izhodišč za pripravo programov dela in finančnega načrta PZS.

S PLANINSKIMI POZDRAVI!

Jože MELANŠEK, l.r.
Jozemelansek@siol.net

Poslano po E-pošti:
-

naslov

-

predsednik PZS mag. Franci EKAR

-

v.d. GS Danilo SBRIZAJ

BESEDILO SKLEPA

NOSILEC
NALOGE

ROK

NADALJEVANJE SKUPŠČINE PZS, KI JE BILA 15.05.2004 V NOVEM MESTU
PREKINJENA ZARADI NESKLEPČNOSTI
3.1.Skupščina PZS na nadaljevanju zasedanja 23. 10. Delovna skupina za
2004 na Brdu pri Kranju sprejema poročilo delovne ureditev poslovnih
skupine ťPOSLOVNI PROSTORI PZS, Dvoržakova 9 prostorov UO PZS
v LjubljaniŤ s predlogi in sklepi kot jih je sprejel UO
PZS na svoji 11. seji, dne 12. 03. 2004.
3.2.Skupščina daje prednost nakupu oz. izgradnji UO PZS
lastniških prostorov v solastniškem objektu na
lokaciji, ki bo ustrezno dostopna in imela dovolj
parkirnih mest za nemoteno izvajanje aktivnosti PZS
in njenih organov. UO PZS se lahko odloči tudi za
drugačno rešitev, če je ustreznejša in dolgoročno
ugodnejša.
3.3.UO predlaga Skupščini PZS, da skladno s četrto alineo
41. člena in petim odstavkom 60. člena Statuta PZS
sprejme sklep o prodaji nepremičnin v lasti ali
solastništvu PZS:
•

•

•

•

Poslovno stavbo Dvoržakova 9 v Ljubljani št.
parcele 2333  poslovna stavba, v izmeri 149 m2,
2334  dvorišče v izmeri 462 m2 in 2335 
dvorišče v izmeri 22 m2.
Drugo nepremično premoženje PZS, ki z njim
PZS in PD ne upravljajo in ga ne bodo
potrebovala za svoje bodoče potrebe. To ne
pomeni odločitve o prodaji v smislu 41. člena
Statuta PZS in bo Skupščina PZS na naslednjem
zasedanju morala odločiti o prodaji natančno
opredeljenih nepremičnin (če bo vrednost presegla
5 mio SIT).
Gospodarska komisija PZS in njen strokovni GK UO PZS
sodelavec pripravijo seznam nepremičnin, ki se
bodo ponudile v prodajo. Predlagani seznam
premoženja se predhodno uskladi s planinskimi
društvi območja, kjer je lokacija nepremičnine in
da Skupščini PZS v potrditev.
Prodati se sme toliko nepremičnega premoženja
PZS, da se zagotovijo sredstva po pogodbeni ceni
za potrebno površino prostorov in za potrebno
opremo prostorov po projektu, ki ga sprejme UO

Takojšen pričetek
s
pos-topki
imenovanj
komisij, sodnega
izvedenca
in
priprave seznama
nepre-mičnin, ki
se bodo ponu-dile
v prodajo

Rok
za
realizacijo nalog
je aprilska seja
UO PZS v letu
2005

•

•

•

PZS.
Upravni odbor PZS imenuje komisijo za prodajo
nepremičnin v lasti PZS, ji daje pooblastilo in
določi način dela (prodaja z javno ponudbo,
dražbo, vodenje upravnih postopkov, poro-čanje
organom PZS).
Upravni odbor PZS imenuje sodnega izvedenca
gradbeno-kmetijske stroke, ki bo določil
izhodiščno ceno nepremičnin, ki se bodo ponudile
v prodajo najboljšemu ponudniku.
UO PZS določi način upravljanja s sredstvi od
prodaje nepremičnega premoženja PZS. Vsa
sredstva so strogo namenska in se ne morejo
uporabiti za druge namene, razen, če tako določi
Skupščina PZS.

BESEDILO SKLEPA

Komisija za prodajo
nepre-mičnin v lasti
PZS

Sodni
izvedenec
gradbeno-kmetijske
stroke

NOSILEC
NALOGE

ROK

6.2. NO pri PZS mora do naslednjega rednega zasedanja v Nadzorni odbor pri Rok
za
mesecu maju 2005 posredovati novo poročilo za leto PZS
realizacijo naloge
2003.
je aprilska seja
UO PZS v letu
2005
6.3. NO PZS naj dopolni poročilo z natančnejšimi Nadzorni odbor pri Rok
za
podatki:
PZS
realizacijo nalog
je aprilska seja
UO PZS v letu
 Na katerih področjih je dosežen viden napredek;
2005
 Preveri in poroča ali so sklepi P UO PZS
legitimni;


Kateri delavci Strokovne službe PZS opravljajo
aktivnosti PZS nezadovoljivo;



Poroča o izplačilih iz naslova podjemnih,
avtorskih pogodb, nadomestil stroškov in
upravičenosti le-teh (nekateri naj bi si pavšalno
pisali določene stroške);

Poroča o ugotovitvah uspešnosti Delovne skupine
za organizacijo dela v PZS.
7.1. Skupščina PZS predlaga UO PZS, da imenuje Upravni odbor PZS
strokovno komisijo, ki pripravi delovni predlog
reorganizacije PZS.


Rok
za
realizacijo nalog
je aprilska seja
UO PZS v letu
2005

IZREDNA SKUPŠČINA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE

4.1.Skupščina PZS ugotavlja, da je današnja razprav k točki Predsednik PZS mag. Skupščina PZS v
Franci Ekar
dnevnega reda NEZDRUŽLJIVOST FUNKCIJ V
maju 2005
POLITIČNI STRANKI IN PLANINSKI ORGANIZACIJI
ugotovila, da vztraja pri določilih Statuta PZS in pri
določili Vodil , da vodilna funkcija v planinski
organizaciji (PZS) ni združljiva s funkcijo v katerikoli
politični organizaciji.
4.2.Skupščina PZS predlaga mag. Franciju Ekarju, da z
razpravo o zaupnici predsedniku PZS na naslednjem
zasedanju preveri ali še uživa zaupanje delagatov
planinskih društev.
5.1.Na zavarovalni polici za zavarovanje odgovornosti Generalni
registriranih vodnikov PZS mora biti izpisano PZS
naslednje besedilo:
ťZavarovanje odgovornosti registriranih vodnikov
PZS v času opravljanja dejavnosti vodnika.Ť

Sklepi so bili sprejeti na zasedanjih dne, 23.10.2004.

sekretar

Ob sklepanju novih
zavarovalnih polic

SESTAV UPRAVNEGA ODBORA IN SKUPŠČINE PZS

PRILOGA 4
SKUPŠČINO PZS SESTAVIJO

MDO

DOLENJSKE IN BELE KRAJINE
GORENJSKE
KOROŠKE
LJUBLJANE
KAMNIŠKO BISTRIŠKEGA OBMOČJA
NOTRANJSKE
PODRAVJA
POMURJA
POSOČJA
PRIMORSKO NOTRANJSKE
SAVINJSKE
ZASAVJA
Skupaj

VARIANTA
članov na začetih 1000
2003
en delegat
1.774
11.071
4.820
9.328
3.664
1.479
6.920
1.471
3.775
2.495
9.186
4.469
60.452

PREDSEDNIKI MDO

2
12
5
10
4
2
7
2
4
3
10
5
66
12

NAČELNIKI
KOMISIJ UO

PLANINSKA ZALOŽBA
PLANINSKI VESTNIK
MLADINSKA
ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE
ZA ALPINIZEM
ZA ODPRAVE V TUJA GORSTVA
GORSKA REŠEVALNA SLUŽBA
GOSPODARSKA
ZA POTA
ODBOR ZA POPOTNIŠTVO
ZA ŠPORTNO PLEZANJE
ZA VARSTVO GORSKE NARAVE
VODNIŠKA
ZA MEDNARODNO DEJAVNOST
ZA MUZEJSKO DEJAVNOST
Skupaj

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15

PREDSEDSTVO PZS

PREDSEDNIK PZS
PODPREDSEDNIKI
GENERALNI SEKRETAR
Skupaj

1
4
1
6

Skupaj delegatov

99

- PD v vsakem MDO izvolijo na vsakih 1000 članov enega delegata.
- Predsedniki MDO in načelniki komisij UO so po položaju delegati skupščine.

- Predsednik, podpredsedniki in generalni sekretar PZS so po položaju delegati skupščine.
UPRAVNI ODBOR

predsedniki MDO
načelniki komisij PZS
predsedstvo PZS
Skupaj

12
15
6
33

- Predsedniki MDO, načelniki komisij UO in člani predsedstva so po položaju člani UO PZS.

PLANINSKO DRUŠTVO
Ajdovščina
Blagajana - Polhov Gradec
Blagovica
Bled
Bohinjska Bistrica
Bohor Senovo
Bovec
Brežice
Celje Matica
Cerknica
Cerkno
Črna na Koroškem
Dobrepolje
Dobrovlje - Braslovče
Domžale
Dovje - Mojstrana
Drago Bregar
Dravograd
Fram
Gorenja vas
Gorje
Gozd Martuljk
Grmada
Hakl Sv. Trojica
Horjul
Iskra Kranj
Jakoba Aljaža
Javornik - Koroška Bela
Jezersko
Kamnik
Kočevje
Obalno planinsko društvo Koper
Kranj

ŠT.
GLASOV
PD

DELEGAT
NADALJEVANJE
Alojz Vitežnik
Ivan Martinc
Bojan Pustotnik
Janez Petkoš
Valentina Bijol
Hinko Uršič
Gregor Rupnik
Ivan Veble
Manja Rajh
Miro Mlinar
Katarina Filipič
Emil Savelli
Alojz Nučič
Benjamin Flere
Borut Peršolja
Miro Eržen
Zvone Šere
Franc Kadiš
Leon Vrhovšek
Franci Fortuna
Ogris Kristl
Rudi Robič
Franc Šinko
Branko Družovec
Bogdan Seliger
Niko Ugrica
Slavica Tovšak
Vlado Treven
Milan Šenk
Ivan Resnik
Dušan Štefula
1 Franc Janež
1 Darko Butinar

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

2 Živko Drekonja
Tomaž Jamnik

DELEGAT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
32

IZREDNA
Alojz Vitežnik
Ivan Martinc
Bojan Pustotnik
Janez Petkoš
Valentina Bijol
Hinko Uršič
Gregor Rupnik
Ivan Veble
Manja Rajh
Miro Mlinar
Katarina Filipič
Emil Savelli
Alojz Nučič
Benjamin Flere
Borut Peršolja
Miro Eržen
Zvone Šere
Franc Kadiš
Leon Vrhovšek
Franci Fortuna
Ogris Kristl
Rudi Robič
Franc Šinko
Branko Družovec
Bogdan Seliger
Niko Ugrica
Slavica Tovšak
Vlado Treven
Milan Šenk
Ivan Resnik

33 Franc Janež
34 Darko Butinar
Živko Drekonja, Toma
36 Jamnik

PLANINSKO DRUŠTVO

Kranjska gora
Križe
Križna gora
Kum
Laško
Lenart
Lisca
Litija
Ljubljana - Matica

ŠT.
GLASOV
PD

DELEGAT

1
1
1
1
1
1
1
1
4

NADALJEVANJE
Andrej Žemva
Jože Stegnar
Dušan Plesničar
Janez Brinar
Fanika Wiegele
Franc Meke
Jože Prah
Borut Vukovič
Tomaž Willenpart

DELEGAT

37
38
39
40
41
42
43
44
48

IZREDNA
Andrej Žemva
Jože Stegnar
Dušan Plesničar
Janez Brinar
Fanika Wiegele
Franc Meke
Jože Prah
Borut Vukovič
Tomaž Willenpart

PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE
UPRAVNI ODBOR PZS
1001 LJUBLJANA, DVORŽAKOVA 9

ŠTEVILKA: UO/0556
DATUM:

22.10.2004

ZAPISNIK
14. seje UO PZS, ki je bila 22. oktobra 2004 v dvorani Margareta Hotela Kokra, Predoslje 39, Brdo pri Kranju. Seja se je pričela ob
16,00 uri.
Sejo je vodil predsednik PZS mag. Franci Ekar, ki je pozdravil prisotne člane UO PZS. Ker je bila navzoča večina članov UO
PZS, je ugotovil, da je odbor sklepčen, in da se seja lahko nadaljuje. Prisotne člane UO PZS je obvestil tudi, kdo se je za današnjo
sejo opravičil. Lista prisotnosti je priloga arhivskega izvoda zapisnika seje. Na željo poročevalcev s strani uredništva PV in
predstavnikov GRS Slovenije, je predlagal, da se ti dve točki obravnavata na začetku seje.

Sprejet je bil s sklicem predlagani DNEVNI RED:
1.

Pregled sklepov 13. seje UO PZS z dne, 18.06.2004 in izredne seje UO PZS z dne, 24.09.2004; poročilo o opravljenih
nalogah in informacija o delu Predsedstva UO PZS

2.

Osnutek programa dela in finančnega načrta PZS za leto 2005

3.

Predlog članarine za leto 2005 s predlogom sprememb Pravilnika o izkaznici in vrstah članarine

4.

Informacija o vzrokih za spremembo organiziranosti GRS Slovenije  predlog za obravnavo na izredni Skupščini PZS, ki bo
23.10.2004

5.

Nezdružljivost funkcij v politični stranki in planinski organizaciji  predlog za obravnavo izredni Skupščini PZS, ki bo
23.10.2004

6.

Program aktivnosti Planinskega vestnika za leto 2005

7.

Potrditev predloga Pravilnika Komisije za varstvo gorske narave UO PZS (skrajšani postopek)

8.

Predlog za črtanje planinskih društev iz polnopravnega članstva Planinske zveze Slovenije

9.

Predlog dnevnega reda 15. seje UO PZS, ki bo dne 26.11.2004

10. Vprašanja in pobude članov

K 1. točki
PREGLED SKLEPOV 13. SEJE UO PZS Z DNE, 18.06.2004 IN IZREDNE SEJE UO PZS Z DNE, 24.09.2004; POROČILO O OPRAVLJENIH
NALOGAH IN INFORMACIJA O DELU PREDSEDSTVA UO PZS
Zapisnika sta bila priložena sklicu zasedanja.
Poročilo o realizaciji sklepov 13. seje UO PZS z dne, 18.06.2004 in izredne seje UO PZS z dne, 24.09.2004 je podal Danilo
Sbrizaj, v.d. generalnega sekretarja PZS.
Glede sklepa 6.7., ki se nanaša na izplačilo odškodnin bivšima računovodkinji PZS Ljudmili Ahačič in generalni sekretarki PZS
Alojziji Korbar Tacar je Danilo Sbrizaj je še posebej pojasnil, da se tega sklepa ni dalo realizirati, ker sta imeli obe bivši delavki
podpisani pogodbi in sta jima bili odškodnini že izplačani. Sklep 11.1. pa ne bo realiziran toliko časa, dokler ne bo Strokovna
služba PZS s strani društev prejela želene informacije glede tega, katera društva imajo pridobljen status društva v javnem
interesu. Pismo Jožeta Melanška predsedniku PZS je ocenil kot ťjavnoŤ, saj ni bilo s strani pisca posredovano le naslovniku,
ampak na več naslovov, med njimi tudi na naslov enega od planinskih društev.
Soglasno sta bila sprejeta SKLEPA:
1.1. Sprejme se zapisnik 13. seje UO PZS z dne, 18.06.200 v predloženem besedilu..
1.2. Za realizacijo nerealiziranih sklepov je zadolžena Strokovna služba PZS.
Na reakcijo Andreja Brvarja na razpravo, ki je navedena na straneh 1 in 2 zapisnika izredne seje UO PZS z dne, 24.09.2004 je
mag. Franci Ekar prisotne seznanil z opravičilom, ki je bilo Andreju Brvarju posredovano z njegove strani. Na predlog dr. Tomaža
Vrhovca in Jane Racman se razprava v celoti črta iz zapisnika. Danilo Sbrizaj je prisotne seznanil tudi s pisnim opravičilom
Andreja Brvarja (pismo Andreju Brvarju posredovano s strani v.d. generalnega sekretarja Danila Sbrizaja in odgovor Andreja
Brvarja, so člani UO PZS prejeli pred sejo) njemu osebno in Racmanovi, ker je prišlo v pismu, ki ga je Brvar pisal predsedniku
Ekarju do navedb, ki so oba delavca Strokovne službe PZS postavila v neprijetno situacijo glede izdajanja oz. varovanja poslovnih
skrivnosti. Iz opravičila Andreja Brvarja je razvidno, da je prišlo do napake pri navajanju, ker ni, predno je bilo pismo
posredovano naslovniku, izločil besede ťmagnetogramŤ. Danilo Sbrizaj je prisotne nadalje seznanil z realizacijo sprejetih sklepov
na izredni seji UO PZS.
Uroš Vidovič je pojasnil, da so s Plezalnim klubom 6b Ptuj uredili odprta vprašanja in sklenili pogodbo o brezplačnem
najemu opreme. Ustrezen sklep bo Strokovni službi posredoval tudi MDO Podravja. Na predlog Racmanove pa bo pisno
potrditev Strokovni službi PZS posredovalo tudi PD Ptuj.
Soglasno je bil sprejet SKLEP:
1.3. Sprejme se zapisnik izredne seje UO PZS z dne, 24.09.2004 s tem, da se uvodna razprava v celoti črta iz zapisa, navede se
le razpravljalca, ostalo besedilo zapisnika pa ostaja nespremenjeno.

K 4. točki

INFORMACIJA O VZROKIH ZA SPREMEMBO ORGANIZIRANOSTI GRS SLOVENIJE  PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA IZREDNI
SKUPŠČINI PZS, KI BO 23.10.2004
Gradivo je bilo objavljeno v posebni številki OBVESTIL PZS, namenjeni sklicu Skupščine PZS 23.10.2004.
Uvodno pojasnilo je podal Danijel Kopušar, namestnik načelnika GRS Slovenije. Dopolnitev je podal predsednik PZS mag.
Franci Ekar, ki je posebej poudaril cilj po organiziranosti kakovostne, pomlajene ter psiho-fizično kadrovsko popolnjene sestave
GRS Slovenije. Jože Melanšek je opozoril na pisno obrazložitev, ki jo je posredoval načelniku GRS Slovenije, predsedniku PZS
mag. Franciju Ekarju in v.d. generalnega sekretarja PZS Danilu Sbrizaju, s katero demantira sodelovanje takratnih v.d.
generalnega sekretarja pri usklajevanjih, ko je šlo za znesek 22 mio SIT za potrebe Strokovne službe PZS. Poudaril je, da pričakuje
demantiranje spornega besedila tudi na jutrišnem zasedanju Skupščine PZS, saj bo v nasprotnem primeru sam prisiljen podati
ustrezno obrazložitev.
V nadaljevanju razprave so sodelovali: Tone Tomše, Danijel Kopušar, mag. Franci Ekar, Jože Stanonik, dr. Tomaž Vrhovec,
Bojan Gorjup.
Člani UO PZS so soglašali, da se z Informacijo o vzrokih za spremembo organiziranosti GRS Slovenije seznani delegate na
zasedanju izredne Skupščini PZS, ki bo 23.10.2004.

K 6. točki
PROGRAM AKTIVNOSTI PLANINSKEGA VESTNIKA ZA LETO 2005
Del gradiva so člani UO PZS prejeli skupaj s sklicem za sejo, del pa neposredno pred sejo.
Uvodno pojasnilo je podal predsednik PZS Franci Ekar, ki je dejal, da naj bi bil PV ťarhivarŤ dogajanj v planinski organizaciji,
mreža dopisnikov pa naj bi izhajala iz društev. Delo v naslednjem obdobju in temeljne usmeritve proslave ob 110 letnici izhajanja
te najstarejše slovenske planinske revije sta v nadaljevanju predstavila Vladimir Habjan in Andrej Stritar.
V razpravi so sodelovali: Jože Melanšek, mag. Franci Ekar, dr. Tomaž Vrhovec, Andrej Stritar, Danilo Škerbinek, Rudolf
Skobe, Vladimir Habjan in Bojan Gorjup.
Podani so bili tile PREDLOGI, UGOTOVITVE IN STALIŠČA:
6.1.Člani UO PZS so se seznanili s projektom digitalizacije stoletnega arhiva PV.
6.2. Člani UO PZS so se seznanili s projektom priprave osrednje proslave ob 110 letnici izhajanja najstarejše slovenske
planinske revije  Planinski vestnik, ki ga je pripravila Marjeta Svetel Keršič, članica uredniškega odbora PV ter
predlagali, da se projekt tudi finančno ovrednoti ter posreduje v ponovno obravnavo. Pripravljeni projekt se večini zdi
nesprejemljiv, ker bo verjetno cenovno prezahteven.Predlaga se možnost iskanja prireditvenega prostora izven Ljubljane.
6.3. Člani UO PZS ugotavljajo, da je vse premalo dopisnikov, ki bi izhajali iz društvenih vrst in ni mladih dopisnikov. Temu
področju sodelovanja bo potrebno v bodoče nameniti več pozornosti (razpisi, natečaji na temo planinstva,..).
6.4. Člani UO PZS ugotavljajo, da je bil PV vedno dragocen vir arhivskih podatkov dogajanj v društvih in želijo, da to revija
ohrani tudi v bodoče.

6.5. UO PZS potrjuje cene Planinskega vestnika za leto 2005, in sicer:
- cena posameznega izvoda: 700 SIT
dvojna številka:

1.000 SIT

- letna naročnina:
- tujina  letna naročnina:

6.950 SIT
50 EVR

- obračunska cena PV za A-člana planinske organizacije: 6.000 SIT

K 2. točki
OSNUTEK PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA PZS ZA LETO 2005
Gradivo je bilo posredovano pred sejo. Uvodno pojasnilo je podala Veronika Šmid, računovodkinja PZS.
V razpravi so sodelovali: mag. Franci Ekar, Danilo Škerbinek, Veronika Šmid, uroš Vidovič, Jože Melanšek, Uroš Vidovič,
Rudolf Skobe in Danilo Sbrizaj.
Sprejeti so bili tile SKLEPI, UGOTOVITVE in STALIŠČA:
2.1. Sprejme se osnutek programa dela in finančnega načrta PZS za leto 2005.
2.2. Na naslednjo sejo UO PZS se predloži usklajen predlog programa dela in finančnega načrta PZS za leto 2005, kateremu
bodo priložena kratka pojasnila s strani komisij in prednostne naloge. Glede na aktualnost točke se na sejo še posebej
povabi načelnike/predsednike komisij/odborov UO PZS oz. njihove namestnike.
2.3.Ob porabi sredstev je potrebno v bodoče dosledno upoštevati, da so sponzorska sredstva last PZS in ne posameznikov.
2.4.UO PZS meni, da je potrebno Izpostaviti je jasne meje odgovornosti funkcionarjev PZS (predsednik, računovodja, generalni
sekretar,..).
2.5.UO PZS soglaša s predlogom računovodkinje PZS, da Računovodstvo PZS postane tudi oblika pomoči za planinska društva.
2.6.UO PZS postavlja zahtevo po pripravi navodila za izvajanje akcij v okviru PZS. Za izdelavo naloge sta zadolžena
računovodkinja PZS in v.d. generalnega sekretarja PZS.
2.7.Ugotoviti je potrebno, zakaj so sredstva na MDO za leto 2005 nižja, kot so bila v letu 2004.
2.8.Pri pripravi gradiva je potrebno upoštevati, da je rok za oddajo za sejo UO PZS, ki bo 26.11.2004, 11.11.2004.
2.9.Do priprave predloga programa dela in finančnega načrta PZS za leto 2005 je potrebno izdelati tudi program dela UO PZS,
ki naj variantno finančno temelji tudi na upoštevanju 50.000 članov planinske organizacije za leto 2005.
2.10.UO PZS ugotavlja, da še vedno ni bila imenovana Finančna komisija PZS. Problem je kadrovska popolnitev te komisije.

K 3. točki
PREDLOG ČLANARINE ZA LETO 2005 S PREDLOGOM SPREMEMB PRAVILNIKA O IZKAZNICI IN VRSTAH ČLANARINE
Gradivo je bilo na planinska društva in članom UO PZS posredovano z redno pošto, skupaj z opozorilom, da razprava poteka do
sredine oktobra 2004. Celotno gradivo je objavljeno tudi na domači strani www.pzs.si. Obrazložitev je podal predsednik Odbora
za članstvo UO PZS Danilo Škerbinek, ki je opozoril na zapisnik odbora oz. usklajevalnega sestanka s predsedniki MDO z dne,
19.10.2004, ki so ga člani UO PZS prejeli neposredno pred sejo.
V razpravi so sodelovali: Gregor Rupnik, Rudolf Skobe, Danilo Škerbinek, mag. Franci Ekar, Marinka Koželj Stepic, Primož
Areh, Franc Gorišek, Lado Kladnik, Jana Racman, Janko Kovačič, Uroš Vidovič, Jože Ružič, Bojan Gorjup, dr. Tomaž Vrhovec in
Jože Melanšek.

Sprejeti so bili tile SKLEPI, UGOTOVITVE IN STALIŠČA:
3.1. UO PZS sprejema članarino za leto2005, in sicer:

KATEGOR.
ČLANSTVA

ČLANARINA
2005

STROŠKI PZS

ZA PZS

ZA PD

A

11.000

7.690

1.655

1.655

B

4.100

900

1.600

1.600

B1

2.500

900

800

800

S+Š

2.600

900

850

850

P+O

1.000

280

100

620

Odrasli 2.000

100

950

950

Otroci 1.000

100

450

450

opravilno
nesposobne osebe

3.2. UO PZS sprejema ugodnosti za člane planinske organizacije, kot so navedene v gradivu za današnjo sejo. Ugodnost za
družine  20% popust se ohranja tudi v letu 2005.
3.3. Navodila o članarini za leto 2005, zavarovanju in ugodnostih, ki jih prinaša članstvo v planinski organizaciji se objavijo v
Obvestilih PZS, Planinskem koledarčku za leto 2005 in zloženki Postani član planinske organizacije, na domači spletni
strani www.pzs.si ter se z njimi seznani tudi širša javnost preko sredstev javnega obveščanja. Navodila pripravi v.d.
generalnega sekretarja PZS.
3.4. Sprejmejo se predlog dopolnitev in sprememb Pravilnika o izkaznici in vrstah članarine, kot je bil podan na današnji seji.
Čistopis Pravilnika o izkaznici in vrstah članarine z upoštevanjem sprememb in dopolnitev se objavi v Obvestilih PZS.
3.5. Obračunska cena Planinskega vestnika za A-člane ostaja v letu 2005 nespremenjena in znaša 6.000 SIT.
3.6. Članarina za osebe, ki so opravilno nesposobne se obravnava po ključu, kot je naveden v tabeli tudi v letu 2004.
3.7. Vodstvom planinskih društev se predlaga, da zaradi sprememb pri pobiranju članarine že v letu 2005 ustrezno spremene
društvene pravilnike.
Sklepi so bili sprejeti z večino glasov (2 PROTI, 1 VZDRŽAN).

K 5. točki
NEZDRUŽLJIVOST FUNKCIJ V POLITIČNI STRANKI IN PLANINSKI ORGANIZACIJI  PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA IZREDNI
SKUPŠČINI PZS, KI BO 23.10.2004
Uvodno pojasnilo je podal mag. Franci Ekar, predsednik PZS, ki je dejal, da je kot neodvisni kandidat v volilnem območju, kjer je
kandidiral, zasedel 2. mesto, da pa mu je bila, zaradi nasprotovanja posameznikov, povzročena precejšnja, tudi gmotna škoda.
Nestrpnost pa ne škodi le njemu osebno, pač pa tudi celotni planinski organizaciji.
V razpravi so sodelovali: Lado Kladnik, dr. Tomaž Vrhovec, Jože Melanšek, Matija Perko, Jože Stanonik, Metod Kovač,
Rajko Čerin, Bojan Gorjup, Gregor Rupnik, Jožef Kodre, Primož Areh, Marinka Koželj Stepic , Rudolf Skobe, Janko Kovačič, Franc
Kocbek, Franc Gorišek, mag. Franci Ekar, Vladimir Habjan, Danilo Sbrizaj in Jože Ružič.
Razpravljalci so soglašali, da se na zasedanju Skupščine PZS odpre razprava o združljivosti funkcij v planinski organizacijami s
funkcijami v političnih strankah, nikakor pa ne z razrešnico predsedniku PZS. Soglasni so bili tudi, da nima nihče pravice
postavljati vprašanj zakaj se je nekdo odločil in odprl javno razpravo na določeno temo. Dr. Tomaž Vrhovec je zastavil celo
vprašanje od koga naj bi PD Domžale pridobilo dovoljenje za izvedeno dejanje in zakaj ne bi smelo o svoji nameri seznaniti
članov PZS, saj gre za demokratično pobudo. Poudaril je tudi, da Vodila veljajo in v kolikor nekdo smatra, da so v njih določila, ki
vanje ne sodijo, naj predlaga spremembo. Še najbolj kritično je situacijo ocenil Metod Kovač, ko je dejal, da je to, kar se zadnje
čase dogaja v planinstvu, vredno razmisleka. Razrešen je bil Srečo Podbevšek, vendar ni bilo toliko moči, da bi se mu krivda
dokazala. Nekdo se je odločil odstraniti Korbarjevo, ki je že pred časom opozorila, da ji ťdihajo za ovratnikŤ. Kmalu po
imenovanju novega v.d. generalnega sekretarja pa je že pričelo krožiti pismo z vsebino po njegovi razrešitvi. Kot je dejal
ťnekomu ne pašeta ne vojna, ne mirŤ. Predsedniku je zastavil vprašanje ali potrebuje pomočnike in svetovalce ali ne. Motijo ga
tudi v zadnjem času vse prepogosta obtoževanja in obrekovanja vseh in vsega. Takšen način in takšno miselnost je potrebno
prekinit. Glede udeležbe Boruta Peršolje in Andreja Brvarja na sejah MDO pa je Rudolf Skobe dejal, da bi morale biti povabljene
na takšne razgovore obe strani, zato na MDO Dolenjske in Bele krajine Borut peršolja ni bil vabljen. Predvsem pa je poudaril, da
je potrebno znotraj planinske organizacije pristopiti k razreševanju problemov na strpen in konstruktiven način. Janko Kovačič je

bil podobnega mnenja. Opozoril pa je na hiperprodukcijo pri sprejemanju sklepov in odločitev ob tem, da se ne beleži realizacija
le-teh. NO PZS po izjavi Franca Kocbeka ne podpira predloga PD Domžale, Pravna komisija UO PZS pa je na osnovi razprave
ugotovila, da ne obstaja indic s pravno osnovo.

Soglasno je bil sprejet SKLEP:
5.1. UO PZS na osnovi razprave na današnji seji in na sejah po MDO ugotovil, da v primeru kandidature predsednika PZS mag.
Francija Ekarja za poslanca v Državnem zboru R Slovenije, niso bila kršena določila Vodil . In Statuta PZS, in da je zato
sklepanje o razrešitvi predsednika PZS na izredni Skupščini PZS dne, 23.10.2004 brezpredmetno.

K 7. točki
POTRDITEV PREDLOGA PRAVILNIKA KOMISIJE ZA VARSTVO GORSKE NARAVE UO PZS (SKRAJŠANI POSTOPEK)
Uvodno obrazložitev je podala načelnica KVGN UO PZS Rozalija Skobe.

Soglasno so bili sprejeti tile SKLEPI:
7.1. UO PZS izreka zahvalo načelnici KVGN Rozaliji Skobe za dosledno in uspešno vodenje KVGN UO PZS in pripravo
predloženega dokumenta.
7.2. UO PZS sprejema Pravilnik KVGN UO PZS v predloženem besedilu.
7.3. Pravilnik KVGN UO PZS naj se z upoštevanjem redakcijskih popravkov objavi v Obvestilih PZS.
7.4. UO PZS predlaga, da Delovna skupina za prenovo Statuta PZS pri UO PZS upošteva predlog
spremembe Statuta PZS za uvrstitev Komisije za varstvo gorske narave UO PZS med komisije, ki
imajo tudi odseke, odbore in zbor delegatov tako, da se spremenijo:
a) 2. in 3. odstavek 35. člena tako, da se glasi:
(2) Skupščino PZS sestavljajo delegati članov PZS in delegati Zbora gospodarjev planinskih društev, Zbora mladinskih odsekov,
Zbora alpinistov, Zbora načelnikov markacijskih odsekov, Zbora delegatov KVGN, Zbora vodnikov in Zbora gorskih
reševalcev.
(3) Delegati članov PZS imajo število glasov odvisno od števila članov s plačano članarino v preteklem letu. Člani PZS, ki imajo
do 1000 članov, imajo za odločanje v Skupščini PZS 1 glas, za vsakih začetih 1000 članov, pa še 1 glas za odločanje. Zbori
gospodarjev planinskih društev, Zbor mladinskih odsekov, Zbor alpinistov, Zbor načelnikov markacijskih odsekov, Zbor
delegatov KVGN, Zbor vodnikov in Zbor gorskih reševalcev imajo vsak po 3 glasove za odločanje v Skupščini PZS. Odločitev
o tem, na kakšen način bo število glasov zastopano v Skupščini PZS, sprejmejo sami člani PZS in zbori dejavnosti.

b) 2. odstavek 49. člena tako, da se glasi:
(2) UO PZS sestavljajo: predsednik, podpredsedniki ter člani, ki jih je izvolila Skupščina PZS, ter po funkciji predsedniki oziroma
predstavniki MDO in načelniki komisij UO PZS, ki imajo zbore (3 odstavek 35. člena).
c)

2. in 3. odstavek 51. člena tako, da se glasita:

(2) Pri UO PZS delujejo:
- Komisija za alpinizem,
- Mladinska komisija,
- Komisija za planinske poti,
- Komisija za varstvo gorske narave,
- Vodniška komisija,
-

Gospodarska komisija.

(3) Pri UO PZS delujejo še:
-

Komisija za vzgojo in izobraževanje - krovna komisija na področju vzgoje in usposabljanja strokovnih kadrov PZS in
odločanja o strokovnih zadevah vzgoje in izobraževanja,

-

Pravna komisija

-

Komisija za planinsko rekreacijo

in druge komisije, potrebne za normalno delo PZS. Pristojnosti teh komisij opredeli UO PZS v Poslovniku UO PZS in
Predsedstva UO PZS.Ť

K 8. točki
PREDLOG ZA ČRTANJE PLANINSKIH DRUŠTEV IZ POLNOPRAVNEGA ČLANSTVA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
Uvodno obrazložitev, da je bil na 6. seji plenuma MDO PD Ljubljane, ki je bila 30. 9. 2004 sprejet sklep, da se planinska društva,
ki že dve leti ne prevzamejo znamkic črta iz polnopravnega članstva PZS. MDO PD Ljubljane zato predlaga, da se PD Gradis in PD
Tobačna črtata iz polnopravnega članstva PZS. Zapisnik MDO PD Ljubljane je pa na vpogled v Strokovni službi PZS.

Soglasno so bili sprejeti tile SKLEPI:
8.1. UO PZS potrjuje odločitev MDO PD Ljubljane, da se PD Gradis in PD Tobačna črtata iz polnopravnega članstva PZS, ker že
dve leti nista prevzela članskih znamkic.

8.2. UO PZS predlaga, da se o črtanju planinskih društev, navedenih pod 7.1. obvesti UE, kjer sta društvi vpisani v register
društev.
8.3. Društvoma se posreduje odpravek sprejetega sklepa o črtanju in opozori, da morata, v kolikor bosta ostali registrirani za
društveno dejavnost, obvezno spremeniti društvena pravila, v delu, ki se nanaša na. sodelovanje s PZS.

K 9. točki
PREDLOG DNEVNEGA REDA 15. SEJE UO PZS, KI BO DNE 26.11.2004 (op.p. prestavljena na 03.12.2004)
Soglasno je bil sprejet tale SKLEP:
9.1. UO PZS sprejema tale dnevni red za 15. sejo UO PZS, ki bo dne, 26.11.2004:

1. Pregled realizacije sklepov prejšnje seje UO PZS
2. Pregled sklepov zasedanj obeh Skupščin PZS z dne 23.10.2004
3. Predlog Programa dela in Finančnega načrta PZS za leto 2005
4. Cene in popusti v planinskih kočah
5. Poročilo o izvedenih prijavah na razpis FŠO
6. Potrditev najvišjih priznanj PZS za leto 2004 in določitev kraja, datuma in ure svečane seje UO PZS
K 10. točki
VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV
Pisnih vprašanj in pobud Strokovna služba PZS do dogovorjenega roka, 19.10.2004, ni prejela.
SLOVENSKI PLANINSKI MUZEJ
Mag. Franci Ekar je prisotne člane UO PZS seznanil s ponudbama, ki ju je prejel s strani Občine Bovec in Kranjska Gora glede
prostorov za Slovenski planinski muzej (ponudba Občine Bovec je v prilogi  PRILOGA 1). Po razpravi Matije Perka in Franca
Goriška je bil sprejet SKLEP:
10.1. S ponudbami glede prostorske ureditve Slovenskega planinskega muzeja, ki sta jih posredovali Občini Bovec in Kranjska
Gora, se seznani Komisijo za muzejsko dejavnost UO PZS.

AKCIJA ZA ŽIVLJENJE ZDRAVO V GORSKO

NARAVO
Jože Melanšek je, predvsem predsednike MDO PD, opozoril, da z društvi še vedno niso realizirali letošnjih akcij, ki so potekale
pod geslom Za življenje zdravo v gorsko naravo. Strokovna služba PZS, kljub temu, da so bila na MDO nakazana sredstva v obliki
akontacij, ni prejela potrebnih dokumentov za izdelavo končnega poročila za MŠZŠ R Slovenije (podpisana pogodba z izvajalcem,
stroškovnik, poročilo s slikovnim materialom iz katerega izhaja namen akcije in uspeh napram lanskemu letu).

POTRDITEV POGODBE O PRISTOPU K DOLGU ZA PD KRANJ
Uvodno obrazložitev je podal v.d. generalnega sekretarja Danilo Sbrizaj. NO PZS je pogodbo pregledal in ugotovil, da je PZS
podpisala že kar nekaj podobnih pogodb. GK UO PZS bo uredila medsebojno pogodbo med PZS in PD Kranj. Dodatno pojasnilo je
podal še mag. Franci Ekar, ki je podpisal še dodatno izjavo, da daje osebno garancijo in s tem ščiti PZS.

Sklep o potrditvi pogodbe o pristopu k dolgu za PD Kranj je bil sprejet z večino glasov (1 PROTI, 1 VZDRŽAN).

Seja je bila sklenjena ob 20,35 uri.

Zapisala: Jana Racman.

Danilo SBRIZAJ,
v.d. generalnega sekretarja PZS

mag. Franci EKAR,
predsednik PZS

Priloge:
-

Ponudba občine Bovec je bila objavljena v OBVESTILIH PZS, št. 11/2004 in ni ponovno priložena

ČLANARINA 2005
PRAVICE IN UGODNOSTI ČLANSTVA PZS V LETU 2005

Za uvod:
v besedilu je podanih nekaj osnovnih odgovorov na vprašanja, ki se pojavljajo, ko vabimo v svoje
vrste nove člane ali obnavljamo članarino dosedanjim članom. Ti odgovori bodo zanesljivo zadostili
prvim vprašanjem radovednežev in bodo pri tem v pomoč tudi pri delu v društvih.
Za začetek pa:
predvidevamo, da si oseba, ki se včlani v planinsko organizacijo želi planinskih aktivnosti; z
včlanitvijo pa izraža pripadnost in soglasje k programom in razvoju organizacije, kateri prispeva po
svojih močeh s sredstvi in delom.

NAJ NAŠTEJEMO NEKAJ NAJBOLJ POMEMBNIH RAZLOGOV ZA ČLANSTVO V PLANINSKI
ORGANIZACIJI:

1. Kaj ima članstvo od včlanitve v planinsko organizacijo (društvo, klub, ) ?
Vsako društvo ima veljavna in obvezujoča Pravila, v katerih so predstavljene temeljne naloge, te pa
se z letnimi plani precizirajo. Vsako PD bi zato moralo letno izvesti vsaj nekaj aktivnosti iz vsebin, ki
jih predstavljamo v nadaljevanju:
-

poskrbeti za najosnovnejše planinsko izobraževanje svojih članov;

-

poskrbeti za izobraževanje ter obnovo znanja strokovnih kadrov (vodniki, mentorji,
inštruktorji, markacisti, varuhi okolja, );

-

voditi in razvijati tiste aktivnosti članstva, za katere članstvo kaže zanimanje;

-

organizirati delo z mladimi in jih seznaniti z vrstami in načinom gibanja, varnega obiskovanja
planin ter jih pripraviti na aktivno preživljanje prostega časa v naravi, ob spoznavanju in
varovanju narave;

-

poskrbeti za uvajanje najmlajših v akcijah Ciciban planinec in Mladi planinec;

-

organizirati ter izvesti vsaj nekaj izletov;

-

skrbeti za planinsko samozaščito;

-

poskrbeti za pravočasno obnovo članarine ob koncu leta;

-

posredovati članstvu informacije o organizaciji, katere član je (informativno zloženko,
planinski koledarček,..) in poskrbeti za informiranje članstva;

-

skrbeti za planinsko (-e) kočo (-e) in planinska pota, če jih PD ima ali zanje skrbi;

-

organizirati letne konference ali zbore;

-

članstvo opozarjati na varovanje gorske narave;

-

skrbeti za negovanje planinskih vrednot, tradicije in spoštovanje planinskega kodeksa.

Član planinske organizacije je torej oseba, ki je podučena o vsem potrebnem za varno hojo v
gore, ki je zavarovana in ki ji član PZS (društvo, klub, ) in PZS nudita razne pravice ter
program prilagojen njegovim potrebam in željam.

2. Kaj imajo člani PZS (društva, klubi, ) od PZS ?
naloge PZS določajo Statut PZS in letni programi dela njenih organov. O delu PZS, njenih organov in
komisij/odborov je članstvo redno seznanjeno preko Obvestil PZS, Planinskega vestnika, domače
strani na internetu (www.pzs.si), dopisov, na sejah MDO, UO PZS in na Skupščini PZS. Predvsem
lahko zapišemo, da PZS skrbi za:
-

usklajeno organiziranje in delovanje planinske organizacije;

-

zastopanje interesov planinstva pri državnih organih;

-

sodelovanje pri pripravi predpisov in zakonov, ki se nanašajo na planinske dejavnosti;

-

brezplačno planinsko samozaščitno dejavnost, ki jo izvaja GRS Slovenije;

-

načrte in razvoj vrhunskega alpinizma;

-

izhajanje najstarejše slovenske planinske revije Planinski vestnik;

-

izdajanje strokovnega in leposlovnega gradiva ter za kartografijo;

-

organiziranje za članstvo na desetine vzgojno-izobraževalnih akcij (vodniki, mentorji, alpinisti,
markacisti, inštruktorji raznih področij, .);

-

usmerjanje dela v več kot deset komisijah ter odborih usmerja ter vodenje specializirane
dejavnosti na republiškem nivoju, kar je istočasno v pomoč istim dejavnostim po društvih;
-

za zavarovanje članstva, za dodatno zavarovanje strokovnih kadrov, za pravice, ki izhajajo iz
članstva nasploh itd.;

-

izdajanje Obvestil PZS informativne vsebine;

-

pomoč pri delu članov PZS pri upravljanju planinskih koč in bivakov;

-

urejanje in zlasti obnovo tehnično zahtevnih poti;

-

iz javnih razpisov in mednarodnih sredstev zagotavljanje namenskih sredstev (predvsem za
vzgojno-izobraževalno dejavnost, planinska pota, ekološko sanacijo planinskih koč, itd).

UGODNOSTI ČLANSTVA V LETU 2005:

vsebina je naravnana po usmeritvah sprejetih na Skupščini in UO PZS, predlagana članarina je za
člane PZS (društva, klube, ) priporočljiva članarina:
 ohranjene so dosedanje članske kategorije P+O, S+Š, B1, B in A;
 vse članstvo je zavarovano za primer trajne invalidnosti (že od 1% naprej) in nezgodne smrti
doma in v tujini, za nezgode, ki se pripetijo pri aktivnostih, ki sodijo v okvir planinske dejavnosti;
 vse članske kategorije PZS so zavarovane za reševanje v gorah Evrope in celotne Turčije;
 vse kategorije razen P+O so zavarovane za odgovornost in pravno zaščito;
 za članstvo kategorij P+O je ohranjena članarina na nivoju leta 2004, za članstvo kategorije A pa
je članarina v primerjavi z letom 2004 nižja;
 ohranjen je 20% popust za družine;
 cene ugodnosti ťpo izbiriŤ (višje zavarovalne vsote pri nezgodnem zavarovanju in drugo) vendar
s popustom za člane PZS z veljavno izkaznico, bodo člani urejali direktno z zavarovalnico.
Ponudba je predstavljena v posebni prilogi.

-

z nizko članarino za najmlajšo člansko kategorijo PZS to je predšolske in osnovnošolske otroke
vključno 8. oz. 9. razred (P+O) želimo dati podporo njihovemu množičnejšemu vključevanju v
našo organizacijo. To nam je z velikim razumevanjem omogočila zavarovalnica Tilia. Predšolski
in osnovnošolski otroci, ki bodo svoje članstvo v PZS izkazovali le z dnevnikom Ringa Raja ali

Mladi planinec, morajo od 1.1.2005 imeti v dnevniku tudi žigosano člansko znamkico, ob
ponatisu dnevnikov se bodo ti dopolnili s tekočim oštevilčenjem;
- priporočena članarina za l. 2005 za članstvo B, B1, S+Š je v primerjavi s članarino za leto 2004
višja le za dodano zavarovanje za odgovornost, za pravno zaščito, ki izhaja iz tega zavarovanja
in za reševanje v gorah Evrope in celotne Turčije;
-

Članarina B1  za člane nad 70 let starosti je cenovno ugodna članarina, saj je glede pravic
enaka pravicam B člana (nizka članarina je dosežena z solidarnostjo ostalega članstva);

-

v skladu
sklepom UO PZS za leto 2004 se tudi za leto 2005 za osebe, člane planinske
organizacije, katerim je v celoti ali deloma odvzeta poslovna sposobnost in so izključene iz
zavarovanja, uvede enotna članarina in sicer znaša 2.000 SIT za odrasle ter 1.000 SIT za
P+O+S+Š članstvo, 100 SIT stroškov gre PZS, ostanek pa se deli v razmerju 50% za PD in 50%
za PZS;

-

pravice A kategorije članstva so najkvalitetnejše, za manjšo članarino, kot v letu 2004, so
zavarovani za višje odškodnine in za višjo zavarovalno vsoto za primer reševanja v gorah
Evrope in celotne Turčije, kot ostale članske kategorije, za odgovornost in za pravno zaščito, ki
izhaja iz tega zavarovanja; prejemajo pa tudi Planinski vestnik. Z navedenimi pravicami se A
kategorija članstva po vsebini pravic enači s pravicami članstva planinskih organizacij drugih
Alpskih držav, glede možnosti prihodka za planinsko organizacijo pa ta članarina vabi k njenemu
propagiranju in vzpodbujanju članov, da se odločijo zanjo;
- le z medsebojno solidarnostjo vsega članstva, kar predvsem pomeni, da je zaradi večjega števila
članov pridobljen večji popust pri sklepanju zavarovanj, je za članstvo PZS možno doseči
najugodnejša cenovna izhodišča, zato bo potreben trud vseh, da se bo število našega članstva
povečalo;

-

v primeru, da v društvu žele zadržati v svojem članstvu dolgoletne člane in jim dati s tem
priznanje, pri tem pa so za določeno osebo ocenili, da je plačilo n.pr.: B-članarine zanjo previsok
strošek, je po Statutu PZS (21. člen , Obvestila PZS 1/2004) možno za tega člana storiti
naslednje: s plačilom 2.500 SIT članarine so mu na voljo vse ugodnosti B člana, kar je zelo
ugodno; društvo pa se mora v tem primeru odpovedati svojega deleža iz njegove članarine;

-

Ppodporno članstvo, ki so ga nekateri ponovno želeli uvesti (le izkaznica brez ugodnosti) ni v
skladu z cilji ter nameni planinske organizacije, saj se pripadnost organizaciji izkazuje s
prispevkom v delu in s sredstvi, na osnovi česar je možno realizirati skupno dogovorjene naloge
(glej Statut PZS); interna članarina, ki jo imajo v nekaterih društvih, pa je zavajanje teh članov,
saj jim PD za njihov prispevek ne nudi za člana planinske organizacije primernih pravic; ta PD so
zato dolžna svoje interne člane obvestiti o zmanjšanih pravicah, ki jih imajo kot interni člani, zato
se zastavlja vprašanje čigava bo odgovornost, če se bo na izletu ali prireditvi takemu
(nezavarovanemu) članu kaj zgodilo;

Na sestanku z opremljevalci, ki članstvu PZS že nudijo popuste pri nabavi opreme, je bil večkrat
izpostavljen predlog po aktivnostih planinske organizacije, s katerimi bi v svoje vrste aktivneje
vključevali vse ljubitelje planinstva. PZS je zato za leto 2005 ponovno izdala informativno zloženko, s
katero bodo člani PZS (planinska društva, klubi, ) in PZS vzpodbujali nečlane k vpisu v planinsko
organizacijo.

PRAVICE ČLANSTVA PZS V LETU 2005:

članske kategorije B, B 1, S+Š, P+O imajo naslednje pravice:
-

osnovno zavarovanje za primer trajne invalidnosti ali nezgodne smrti doma in v gorah Evrope in
celotne Turčije (do 2.000.000 in 1.000.000 SIT);

-

50 % popust pri prenočevanju v planinskih kočah v Sloveniji in oprostitev plačila turistične takse;

-

popust pri prenočevanju v planinskih kočah sedmih evropskih držav (po seznamu v Planinskem
koledarčku, Obvestilih PZS in na spletnih straneh PZS); društva nalepke prevzamejo v Strokovni
službi PZS (računovodstvo) za tiste člane, ki jih še nimajo, saj znaka ni potrebno spreminjati
vsako leto; nove izkaznice bodo imele znak reciprocitete že natisnjen;

-

zavarovanje za reševanje v gorah Evrope in celotne Turčije in za prevoz v domovino v vrednosti
do 650.000 SIT po škodnem zahtevku;

-

komercialne popuste pri nekaterih prodajalcih športne opreme po Sloveniji s katerimi ima PZS
pogodbe (po seznamu v Planinskem koledarčku, Obvestilih PZS in na spletnih straneh PZS:
www.pzs.si);

-

prednost pri dodeljevanju prenočišč v kočah PZS v skladu s Pravilnikom o upravljanju, poslovanju
in opremi planinskih koč.

Članske kategorije B, B 1, S+Š imajo poleg gornjega še naslednje pravice:
-

zavarovanje za odgovornost in za poškodbo tuje stvari (do 3.150.000 SIT) ter za smrt ali
poškodbo osebe (do 10.500.000 SIT) ter pravno zaščito iz naslova tega zavarovanja

Članska kategorija A ima poleg zgoraj navedenih pravic še:
-

višje odškodnine za primer trajne invalidnosti ali nezgodne smrti (do 6.000.000 in 3.000.000 SIT);

-

višjo zavarovalno vsoto za primer reševanja v tujih gorah (do 1.900.000 SIT po škodnem
zahtevku);

-

prejemajo najstarejšo slovensko revijo Planinski vestnik (11 številk, od tega ena dvojna).

Vsem članskim kategorijam je z dogovorom ter doplačilom, ki ga izvedejo sami, direktno z
zavarovalnico, na voljo višja zavarovalna vsota in še druge ugodnosti, ki jih ponuja Zavarovalnica
Tilia. Seznam ugodnosti ter navodila za pridobitev bodo objavljena v Planinskem koledarčku za
leto 2005 in na spletnih straneh PZS www.pzs.si. Objavljena pa so tudi v teh Obvestilih PZS.

PRIPOROČLJIVA ČLANARINA ČLANSTVA PZS ZA LETO 2005

Članarina 2005

za PD

stroški PZS

za PZS

A

11.000

1655

7690

1655

B

4.100

1600

900

1600

B1

2.500

800

900

800

S+Š

2..600

850

900

850

P+O

1.000

620

280

100

2.000

950

100

950

1.000

450

100

450

PNO *

odrasli
PNO*
otroci
*PNO - osebe, člani planinske organizacije, katerim je v celoti ali deloma odvzeta poslovna sposobnost
in so izključene iz zavarovanja

Navodila v zvezi s članstvom in obračunavanjem članarine
-

Članstvo v PZS traja od 1.1. v tekočem letu do 31.1. naslednje leto (13 mesecev). PZS bo
poskrbela, da bo planinskim društvom ves članski material za naslednjo leto na razpolago že
15.12. iztekajočega se leta. Predvsem zavarovanje vsakega člana PZS za primer nezgode ali
smrti in njegova osebna varnost narekujeta, da se članarina poravna že v januarju novega leta,
s čimer si vsak zagotovi neprekinjeno zavarovanje in sicer od 24.00 ure na dan vplačila

članarine, do zadnjega dne v januarju prihodnjega leta. Člani PZS (društva, klubi, ) morajo
svoje člane na to pomembno določilo obvezno opozoriti !
-

Družinska članarina je namenjena družinam (za družinske člane štejejo poleg staršev še
članske kategorije P+O in S+Š do 26. leta starosti, ki niso zaposleni ali so brez lastnih
dohodkov in člani kategorije PNO). Priznava se le ob skupnem plačilu članarine za vse člane
družine, nakar se na skupni znesek, po odbitku vseh stroškov vezanih na pravice članov, prizna
20% popusta. Družinska članarina je seštevek dejanskih vrst članarine, ki članom družine glede
na njihovo starost pripadajo. Za družino se štejeta tudi samohranilka ali samohranilec z enim
otrokom ali več; pri A članu se za obračun družinskega popusta upošteva članarina, zmanjšana
še za vrednost PV (6.000 SIT); člani nad 70 let in člani, ki bodo deležni s strani društva popusta
pri plačilu članarine, ne morejo biti upoštevani v obravnavanju družinskega popusta, ker so že
izkoristili individualni popust;

-

društva ob naročilu članskih znamkic prejmejo toliko potrdil (obrazcev v angleščini) o vplačilu
zavarovanja za primer reševanja v tujini, kolikor so naročili znamkic; obrazec za svojega člana
so društva dolžna izpolnit, s čemer tudi jamčijo, da je njihov član;

-

PZS je imela doslej kar nekajkrat težave pri realizaciji sprejetega programa dela (tečaji, delo
komisij, MDO, Založniška dejavnost,..) zaradi nespoštovanja tekočega obračunavanja članarine
s strani članov PZS (društev, klubov, ) in nakazil deleža članarine, ki ji pripada na PZS zato
pričakujemo, da bodo v letu 2005 dosledneje spoštovani predmetni dogovori, sicer bo morala
PZS na podlagi sprejetih sklepov proti kršiteljem selektivno pristopati;

-

priporočamo, da se članski materiali naročajo sproti, saj lahko Strokovna službe PZS v nekaj
dneh, če je potrebno, posreduje naročen dodatni material. V tem primeru bo tudi nakazovanje
deleža sredstev, ki pripada PZS za društvo lažje izvedljivo, saj plačajo le prevzeti material (ne
decembra ali januarja naročati članski material, ki ga pridejo člani prevzemati šele julija ali
avgusta). PZS bo v tem primeru lahko sproti naročala izdelavo materiala, ki predstavlja pri
enkratnem naročilu velik strošek in blokira sredstva PZS ter s tem onemogoča izvajanje drugih
dejavnosti;

-

sredstva, ki so na razpolago za delovanje članov PZS (društev, klubov, ) in PZS pretežno
izvirajo iz članarine; iz tega razloga je Upravni odbor PZS sprejel priporočljivo članarino, iz
katere sledi, da je delež sredstev za delo društev in PZS enak, kot v letu 2004, saj bi bilo sicer
delo planinske organizacije na sploh ogroženo.

Navodila planinskim društvom za zavarovanje članstva
Zavarovalnica Tilia d.d. Novo Mesto je bila pred tremi leti izbrana, kot najugodnejša zavarovalnica, na
osnovi povabila k sodelovanju, naslovljenega več zavarovalnicam. Na podlagi triletne pogodbene opcije s
PZS, ki poteče decembra 2006, s posluhom in za članstvo ugodno, urejuje osnovna in dopolnilna
zavarovanja članstva.

Poleg že navedenih zavarovanj je v preteklih letih Zavarovalnica Tilia pripravila za društva tudi druge
zavarovalniške ponudbe, katerih možnost sklepanja podaljšuje tudi v leto 2005. To so:
-

zavarovanje odgovornosti članov PZS (društva, klubi, );

-

zavarovanje odgovornosti iz naslova posesti planinske koče;

-

zavarovanje udeležencev (nečlanov), prireditev, pohodov, proslav,..;

-

promocijsko zavarovanje (nečlanov) izletnikov, turistov

Za vse zgoraj navedene in druge zavarovalne odnose priporočamo, da se zainteresirani
direktno povežejo z Zavarovalno agencijo Koprima, d.o.o. Ljubljana, ki za Tilia izvaja
navedene storitve.
-

Nezgodno zavarovanje za primer invalidnosti vključuje zavarovalno vsoto za 100% invalidnost
(ob 100% invalidnosti se izplača 100% zavarovalna vsota). Se pravi če je priznana invalidnost
nižja npr. 5% se izplača iz naslova invalidnosti 5% zavarovalne vsote.

-

Prijava nezgode: navodila za prijavo nezgode ali smrti ostanejo nespremenjena; obrazci so na
voljo v Strokovni službi PZS, kjer zainteresirani prejmejo tudi vsa potrebna navodila. Izpolnjenemu
obrazcu za prijavo nezgode ali smrti, je potrebno predložiti fotokopije planinske izkaznice in
medicinske dokumentacije ali, v primeru smrti, izpis iz knjige umrlih. Obrazec prijave potrdi
društvo, ki prijavo posreduje Strokovni službi PZS, kot sklenitelju zavarovanja.

-

Uveljavljanje popustov  član PZS lahko uveljavi ostale popuste pri Zavarovalnici Tilia z veljavno
izkaznico za tekoče leto. Popusti se lahko uveljavijo na vseh poslovnih enotah zavarovalnice in pri
zavarovalnih zastopnikih.

-

Potrdilo o plačilu zavarovanja za stroške reševanja v tujini: kartončki so enotni za A in ostale
člane. z navedbo obeh zavarovalnih vsot. Kartončki so z l.r. podpisani s strani člana uprave
zavarovalnice TILIA in predsednika PZS; društvo v obrazec vpiše le podatke o svojem članu.

-

Na podlagi ene zavarovalne police in v skladu z Zakonom o obligacijskih razmerjih lahko vsak član PZS
uveljavlja le eno odškodnino; do dveh ima pravico le v primeru, da je plačal dve članarini in sicer n.pr.
enkrat B in enkrat A članarino; v primeru vplačanih dveh B ali dveh A članarin ni mogoče uveljavljati dveh
odškodnin;

-

-

PD morajo za članski kategoriji P+O redno na 2 meseca (do 24. v mesecu) posredovati
Strokovni službi PZS  ta pa Tilii - seznam teh članov: ime, priimek, rojstni podatki in naslov
(nizko članarino za to članstvo nam je omogočila Zavarovalnica Tilia). Te podatke mora imeti
darovalec sredstev (Tilia) zaradi določil finančne zakonodaje.

Društva so dolžna tekoče mesečno (do 24. v mesecu) posredovati Strokovni službi PZS tudi
seznam A članov (ime, priimek, naslov), potem, ko so ti poravnali članarino ali so se na novo
včlanili; v obeh primerih pripravi Strokovna služba PZS zbirni seznam A članov in ga tekoče, vsak
mesec pošlje zavarovalnici Tilia, saj bi v primeru nesreče, ko zavarovalnica o zavarovancu ne bi

imela podatkov lahko prišlo do odklonitve izplačila pripadajoče zavarovalnine s strani
zavarovalnice.
-

Popust pri nakupu čelad za člane PZS se uveljavi s člansko izkaznico. Popust, ki ga je
organizirala Tilia se uveljavi lahko le v trgovinah s katerimi ima Tilia pogodbo. Te trgovine so :
Treking Sport Ljubljana, Iglu šport Ljubljana, Promontana iz Kranja in Annapurna Way Ljubljana.

-

Dodatne možne zavarovalne ugodnosti so objavljene v Obvestilih PZS in na spletnih straneh PZS.
Sklenejo se lahko v vseh poslovalnicah Tilie po Sloveniji; za ljubljansko območje pa v zavarovalnem
zastopstvu Koprima d.o.o., Hrenova 21, 1000 Ljubljana, tel.: 24-13-840. Seznam vseh poslovnih enot bo
objavljen v Obvestilih PZS. Vsi možni popusti in ugodnosti, ki jih imajo člani PZS pri Zavarovalnici Tilia
bodo objavljeni tudi na spletnih straneh Tilie.

PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE - NEZGODNA ZAVAROVANJA 2005

Vrsta
zavarovanja
Zavarovanje
rizika

ČLANI B, B1, S + Š, P + O

A-ČLANI
Zavarovalne
vsote

Letna
Št.
premija na zavarovanih
osebo
oseb

Zavarovalne
vsote

Letna
premija na
osebo

Št. zavarovanih
oseb

Nezgodna
smrt

3,000.000

Nezgodna
invalidnost

Sprotni seznami

820,00
do 6,000.000

mesečno do 24.
v mesecu

1,000.000
500,00

Za
P+O
sprotni
seznami do 24. v
mesecu  na dva
meseca

do
2,000.000

Dnevno
nadomestilo
Zavarovanje
odgovornosti 
osebe
Zavarovanje
odgovornosti 
za stvari

do
10,500.000

120,00

do 3,150.000

do 3,150.000

Stroški
reševanja

do
10,500.000

120,00

Sprotni seznami

do 1,900.000

450,00

mesečno do 24.
v mesecu

do 650.000

180,00

Za
P+O
sprotni
seznami do 24. v
mesecu  na dva
meseca

Letna premija
na člana

1.390,00

800,00

Opombe:
-

davek 6,5% je vključen v premiji

-

Zavarovanje za člane A, B, B1, S+Š vključuje tudi poškodbe in okvare zaradi mraza in
višine ter zastrupitve

-

Izraz ťstroški reševanjaŤ pomeni: stroški reševanja in prevoz v domovino ter velja na
območju Evrope, vključno z gorstvi celotnega področja Turčije.

ODBOR ZA ČLANSTVO UO PZS
_____________________________________________________________________________________
__

DODATNA PONUDBA NEZGODNEGA ZAVAROVANJA ZA ČLANE PZS

ČLANI PZS, KI ŽELIJO DOPOLNITI SVOJE NEZGODNO ZAVAROVANJE, SE LAHKO ZAVARUJEJO ZA
NASLEDNJE ZAVAROVALNE VSOTE:

NEZGODNA
SMRT

ZAVAROVALNE VSOTE V SIT
NEZGODNA
DNEVNA ODŠKODNINA
INVALIDNOST

2,000.000,00

Do 4,000.000,00

2,000.000,00

Do 4,000.000,00

Opombe:

LETNA PREMIJA V SIT,
davek 6,5% vključen

5.432,00

1.000,00

10.863,00

-

Član PZS uveljavlja popust s člansko izkaznico in plačano članarino za tekoče leto;

-

Zavarovanje lahko člani PZS sklenejo v vseh filialah zavarovalnice TILIA po Sloveniji, za Ljubljansko
območje pa v agenciji KOPRIMA d.o.o., Hrenova 21, 1000 Ljubljana.

PONUDBA ZA ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI ČLANOV PZS (društva, klubi, )

V tem primeru gre za zavarovanje članov PZS, kot društev oz. klubov in ne za zavarovanje osebne odgovornosti
posameznih članov. Torej je zavarovana odgovornost člana PZS, kot organizatorja prireditve, ne pa tudi njegova
osebna odgovornost, kot privatne osebe.

Cene so formirane na osnovi števila članov društva (min. 50 oseb).

I.

VARIANTA, glede na višino zavarovalnih vsot:

ZAVAROVALNICA
TILIA d.d.

ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI

Zavarovalne vsote v SIT,
po škodnem dogodku, max.
Za poškodovanje oseb:

Letna premija z vključenim 6,5%
DPZP/ na osebo

do 5,500.000,00 SIT
130,00
Za poškodbe stvari:
do 1,650.000,00 SIT

II.

VARIANTA, glede na višino zavarovalnih vsot:

ZAVAROVALNICA
TILIA d.d.

Zavarovalne vsote v SIT,
po škodnem dogodku, max.

Letna premija z vključenim 6,5%
DPZP/ na osebo

Za poškodovanje oseb:
ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI

do 10,500.000,00 SIT
200,00
Za poškodbe stvari:
do 3,150.000,00 SIT

OPOMBA: v kolikor ima član PZS v lasti planinsko kočo, lahko dodatno ponudimo tudi zavarovanje odgovornosti iz
posesti in imetja koče. Premija se izračuna na osnovi naslednjih podatkov:
•
•
•
•

naziv koče in lokacija
dejavnost (npr. priprava hrane, prenočišča )
število ležišč
če koča posluje manj kot 6 mesecev na leto, se lahko odobri 20% popust.

ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI ČLANOV PZS (društva, klubi, )

Zavarovanje odgovornosti predstavlja v zadnjem času pomembno zvrst zavarovanja, saj tudi iz dela društev izhaja
odgovornost, ki se ji ni mogoče izogniti.
Pri zavarovanju splošne odgovornosti članov PZS (društva, klubi, ) in njihovih funkcionarjev  društvenih delavcev,
zavarovalnica jamči za škodo zaradi civilno pravnih odškodninskih zahtevkov, ki jih tretje osebe uveljavljajo proti
zavarovancu zaradi nenadnega in presenetljivega dogodka, ki izvira iz dejavnosti, lastnosti in pravnega razmerja
navedenega v zavarovalni listini in i ima za posledico poškodovanje oseb in stvari.
To zavarovanje pokriva odgovornost društvenih delavcev, ki se nanaša na organizacijo občnega zbora,
sestankov, izletov, pohodov in drugih dejavnosti za katere je društvo ustanovljeno.
Zavarovanje iz naslova lastništva planinskih društev vsebuje odgovornost, ki izhaja iz posesti ali upravljanja
planinskih koč, društvenih prostorov in drugih objektov, ki služijo izključno namenu dejavnosti planinskih društev.
Zavarovalnica ob tem jamči tudi za poškodovanje oseb (n.pr. zastrupitev s hrano) in poškodovanje stvari (n.pr.
poškodovanje opreme) ob odgovornosti, ki izvira iz samega lastništva ali upravljanja je vključena tudi odgovornost, ki
izhaja iz opravljanja dejavnosti (n.pr. gostinske)
Pri uveljavljanju odškodninske odgovornosti je pomembno, da mora oškodovanec krivdo društva dokazati,
zavarovalnica pa nudi zavarovancu pravno zaščito in strokovno pomoč v nastalem primeru.

PONUDBA ZA DODATNO ZAVAROVANJE UDELEŽENCEV PLANINSKIH IZLETOV

I. VARIANTA:

NEZGODNA
SMRT

1,000.000,00

ZAVAROVALNE VSOTE
NEZGODNA
ODGOVORNOST ZA
OSEBE
STVARI
INVALIDNOST

do 2,000.000,00

do 1,000.000,00

DNEVNA PREMIJA
V SIT, davek 6,5%
vključen

do 300.000,00

213,00

II. VARIANTA:
ZAVAROVALNE VSOTE
NEZGODNA
NEZGODNA
SMRT

INVALIDNOST

1,000.000,00

do 2,000.000,00

DNEVNA PREMIJA V SIT ,
davek 6,5% vključen

106,50

Opombe:
- Osnovnemu zavarovanju za smrt in invalidnost se lahko priključi zavarovanje dnevne odškodnine. Za 1.000,00
SITdnevne odškodnine znaša premija 127,80 SIT.
- V tabeli navedena premija se zaračuna za vsakega izletnika in to za vsak dan trajanja zavarovanja.
- Minimalna premija po polici znaša 2.000,00 SIT.

PONUDBA ZA ZAVAROVANJE OBISKOVALCEV PRIREDITEV,
KI JIH ORGANIZIRAJO ČLANI PZS (društva, klubi, )

Zavarovane so osebe, ki so se prijavile kot obiskovalci posameznih prireditev, pri čemer ni pogoj, da so obiskovalci
tudi člani PZS (n.pr Dan slovenskih planincev, Pohod na Dražgoše ). Kot osnova za uveljavljanje morebitne
odškodnine velja prijavnica.

S sklenitvijo zavarovanja so sklenitelji zavarovani za:

NEZGODNA
SMRT

1,000.000,00

ZAVAROVALNE VSOTE
NEZGODNA
ODGOVORNOST ZA
OSEBE
STVARI
INVALIDNOST

do 2,000.000,00

1,000.000,00

300.000,00

DNEVNA PREMIJA
V SIT, davek 6,5%
vključen

79,875

Opombe:
- V tabeli navedena premija se zaračuna za vsakega obiskovalca in to za vsak dan trajanja zavarovanja.
- Pred pričetkom prireditve PD obvesti agencijo KOPRIMA d.o.o. o nameravani sklenitvi predmetnega zavarovanja:
datum, trajanje, naziv, lokacija prireditve.
- KOPRIMA d.o.o. izstavi ustrezno zavarovalno polico.
- Po končani prireditvi PD sporoči točno število prijavljenih obiskovalcev; na podlagi tega zavarovalnica izstavi
ustrezno
fakturo.
- Minimalna premija po polici znaša 2.000,00 SIT.

_____________________________________________________________________________________________
___

Na podlagi 3. odstavka 21. člena, prve alineje 52. člena Statuta Planinske zveze Slovenije in 5. člena
Poslovnika Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije in Predsedstva UO PZS je Upravni odbor
Planinske zveze Slovenije na 14. seji, dne 22. oktobra 2004 ob obravnavi 3. točke dnevnega reda Predlog
članarine za leto 2005 s predlogom sprememb Pravilnika o izkaznici in vrstah članarine, sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
PRAVILNIKA O IZKAZNICI IN VRSTAH ČLANARINE,
in sicer:

1. Besedilo 4. člena Pravilnika o izkaznici in vrstah članarine se spremeni in glasi:
4. člen
Posamezniki, ki želijo biti člani planinskih društev, včlanjenih v PZS, lahko izbirajo med različnimi vrstami
članarine, odvisno od svojega interesa in možnosti. Ob včlanitvi prejme vsak član, ne glede na izbrano
vrsto članarine, osnovne informacije o PZS ter o pravicah, obveznostih in članskih ugodnostih.

A

- polnoletne osebe  aktivni obiskovalci domačih in tujih gora z največjimi ugodnostmi,

B

- polnoletne osebe  aktivni obiskovalci domačih in tujih gora z večino ugodnosti,

B1

- osebe starejše od 70 let, z ugodnostmi, kot B člani,

S, Š

- srednješolci in študentje do 26. leta starosti ali mladi, ki niso zaposleni in so brez lastnih
dohodkov,

P, O

- predšolski in osnovnošolski otroci.

PNO

- članarina je namenjena mladim in odraslim osebam, katerim je v celoti ali deloma odvzeta
poslovna sposobnost in zanje ne veljajo splošni pogoji za nezgodno zavarovanje oseb, ki jih ima
PZS sklenjene z zavarovalnico

2. Besedilo 5. člena Pravilnika o izkaznici in vrstah članarine se spremeni in glasi:
5. člen
Družinska članarina je namenjena družinam (za družinske člane štejejo, poleg staršev, še mladi do 26.
leta, ki niso zaposleni ali so brez lastnih dohodkov ter osebe, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost (PNO)
in so člani družine) in je seštevek dejanskih vrst članarine, ki članom družine, glede na njihovo starost
pripadajo. Priznava se le ob skupnem plačilu članarine za vse člane družine, nakar se na skupni znesek, po
odbitku stroškov vezanih na pravice članov, prizna 20% popusta. Za družino se štejeta tudi samohranilka
ali samohranilec z vsaj enim otrokom.Pri A članu se za obračun družinskega popusta upošteva članarina,
zmanjšana še za vrednost naročnine Planinskega vestnika (6.000 SIT); člani nad 70 let in člani, ki bodo
deležni s strani društva popustov pri plačilu članarine, ne morejo biti upoštevani v obravnavanju
družinskega popusta, ker so že izkoristili individualni popust. Popusti se med seboj ne morejo seštevati.
Znižani prihodek se deli enakomerno v breme deleža sredstev člana PZS in PZS, kar član PZS izkaže v
obračunu članarine med članom PZS in PZS.
Kadar član PZS v res utemeljenih primerih oceni za potrebno, da kateremu od svojih članov odobri
znižano članarino, lahko to odobri v breme deleža svojih sredstev (osnova za to je 21. člen Statuta PZS 
Obvestila PZS, št. 1/2004).

3. Besedilo 6. člena Pravilnika o izkaznici in vrstah članarine se spremeni in glasi:
6. člen
Višina članarine se za naslednje leto poviša za stopnjo inflacije, če ta presega 5%. Za financiranje na novo
sprejetih programskih točk se izračuna dodatek k poprej izračunani članarini.
Iz vplačane članarine, PZS poravna stroške, vezane na pravice članov planinske organizacije, nakar
se, skladno s tretjo alinejo 29. člena Statuta PZS, opravi delitev vplačane članarine med članom PZS in
PZS v razmerju 50:50. Stroške potrdi UO PZS na osnovi dokazil, ki jih predloži Strokovna služba PZS.

4. Besedilo 8. člena Pravilnika o izkaznici in vrstah članarine se spremeni in glasi:

8. člen
Člani PZS morajo zaradi pregleda nad strukturo in številom članstva in izvrševanjem članskih ugodnosti
ter obveznosti člana PZS iz 4. in 7. člena tega pravilnika, Strokovni službi PZS tekoče, z obračunom
članskih znamkic, posredovati podatke o svojem članstvu in v dogovorjenih rokih poravnati finančne
obveznosti. Podatki o članstvu morajo biti posredovani na posebnem obrazcu, ki ga Strokovna služba PZS
posreduje vsem svojim članom (društvom, klubom, ) in je priloga tega Pravilnika.
Za znamkice, izdane članu PZS do 15.03.2005 bo ta ob prejemu znamkic prejel tudi račun z obvezo
njegove poravnave do 31.03.2005. Za vse kasneje prejete znamkice bodo člani PZS prejeli račun z obvezo
njegove poravnave v roku 30 dni. Brez tekoče poravnanih obveznosti do PZS ni možno pridobiti novih oz.
dodatnih znamkic. Končni obračun za člana PZS mora biti izdelan in posredovan Strokovni službi PZS
najkasneje do 30.11.2005.

5. Besedilo 9. člena Pravilnika o izkaznici in vrstah članarine se spremeni in glasi:
9. člen
Uresničevanje določil tega Pravilnika spremljajo Odbor za članstvo UO PZS, ki ga izmed svojih članov
imenujeta Predsedstvo UO PZS in UO PZS. Odbor za članstvo, ki ga vodi predsednik odbora, tekoče
poroča UO PZS o stanju in opažanjih na svojem področju dela.

6. Besedilo 10. člena Pravilnika o izkaznici in vrstah članarine se dopolni in glasi:
10. člen
Generalni sekretar PZS vsako leto izda Navodilo za izvajanje Pravilnika o izkaznicah in vrstah članarine ter
obrazec, na katerem člani PZS poročajo o strukturi članstva za tekoče leto. Navodilo se pošlje članom PZS
ali objavi v Obvestilih PZS in na spletnih straneh PZS.

7. Besedilo 12. člena Pravilnika o izkaznici in vrstah članarine se spremeni in glasi:
12. člen
Z dnevom sprejema tega pravilnika in njegovo objavo v Obvestilih PZS preneha veljati Pravilnik o izkaznici
in vrstah članarine, sprejet na 9. seji UO PZS dne, 24.10.2003 in objavljen v Obvestilih PZS, št. 11 z dne 10.
novembra 2003.

8. Besedilo 13. člena Pravilnika o izkaznici in vrstah članarine se spremeni in glasi:
13. člen
Pravilnik o izkaznici in vrstah članarine se objavi v Obvestilih PZS, uporablja pa se od 15.12.2004 dalje.

_____________________________________________________________________________________
__

Na podlagi 3. odstavka 21. člena, prve alineje 52. člena Statuta Planinske zveze Slovenije in 5. člena
Poslovnika Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije in Predsedstva UO PZS je Upravni odbor
Planinske zveze Slovenije na 14. seji, dne 22. oktobra 2004 ob obravnavi 3. točke dnevnega reda Predlog
članarine za leto 2005 s predlogom sprememb Pravilnika o izkaznici in vrstah članarine, sprejel
spremembe in dopolnitve Pravilnika o izkaznici in vrstah članarine ter sklep, da se objavi čistopis
Pravilnika o izkaznici in vrstah članarine

PRAVI LN I K
O IZKAZNICI IN VRSTAH ČLANARINE
(čistopis)

1. člen
Članska izkaznica Planinske zveze Slovenije (PZS), je pravokotne oblike velikosti 85 mm x 55 mm z
imenom in znakom PZS. Veljavni sta tudi članski izkaznici predšolskih in osnovnošolskih otrok sta
dnevnika Ringa raja in Mladi planinec. Članska izkaznica se uporablja skupaj z enim od veljavnih osebnih
dokumentov.

Članska izkaznica vsebuje:
-

ime člana PZS (društva, kluba, .),

-

osebne podatke članice ali člana (v nadaljnjem tekstu člana) društva (ime in priimek, datum rojstva,
naslov stalnega ali začasnega bivališča).

Na izkaznici je še:
-

tekoča številka izkaznice,

-

prostor za lepljenje članskih znamkic,

-

prostor za znak konvencije o pravici do reciprocitete planinskih organizacij Evrope, po seznamu.
2.člen

Član planinske organizacije dokazuje pripadnost društvu, ki je član PZS, s pravilno izpolnjeno izkaznico in
nalepljeno znamkico za tekoče leto.

Vsakoletno članstvo traja od 1.1. oz. od dneva včlanitve do 31.1. naslednje leto. Članstvo PZS poravnava
članarino praviloma do 31.1. za tekoče leto, obvezno pa to velja za člane kategorije A.

3.člen
Znamkica, ki določa veljavnost izkaznice za tekoče leto, je kvadratne oblike z robom velikosti 15 mm. Na
znamkici je napis PZS in črkovna oznaka vrste članarine, na spodnjem robu pa je natisnjeno leto
veljavnosti. V podlagi znamkice je odtisnjen grb PZS.

4.člen
Posamezniki, ki želijo biti člani planinskih društev, včlanjenih v PZS, lahko izbirajo med različnimi vrstami
članarine, odvisno od svojega interesa in možnosti. Ob včlanitvi prejme vsak član, ne glede na izbrano
vrsto članarine, osnovne informacije o PZS ter o pravicah, obveznostih in članskih ugodnostih.

A

- polnoletne osebe  aktivni obiskovalci domačih in tujih gora z največjimi ugodnostmi,

B

- polnoletne osebe  aktivni obiskovalci domačih in tujih gora z večino ugodnosti,

B1

- osebe starejše od 70 let, z ugodnostmi, kot B člani,

S, Š

- srednješolci in študentje do 26. leta starosti ali mladi, ki niso zaposleni in so brez lastnih
dohodkov,

P, O

- predšolski in osnovnošolski otroci (devetletka),

PNO

- članarina je namenjena mladim in odraslim osebam, katerim je v celoti ali deloma odvzeta
poslovna sposobnost in zanje ne veljajo splošni pogoji za nezgodno zavarovanje oseb, ki jih ima
PZS sklenjene z zavarovalnico

5.člen
Družinska članarina je namenjena družinam (za družinske člane štejejo, poleg staršev, še mladi do 26.
leta, ki niso zaposleni ali so brez lastnih dohodkov ter osebe, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost (PNO)
in so člani družine) in je seštevek dejanskih vrst članarine, ki članom družine, glede na njihovo starost
pripadajo. Priznava se le ob skupnem plačilu članarine za vse člane družine, nakar se na skupni znesek, po
odbitku stroškov vezanih na pravice članov, prizna 20% popusta. Za družino se štejeta tudi samohranilka
ali samohranilec z vsaj enim otrokom.Pri A članu se za obračun družinskega popusta upošteva članarina,
zmanjšana še za vrednost naročnine Planinskega vestnika (6.000 SIT); člani nad 70 let in člani, ki bodo
deležni s strani društva popustov pri plačilu članarine, ne morejo biti upoštevani v obravnavanju
družinskega popusta, ker so že izkoristili individualni popust. Popusti se med seboj ne morejo seštevati.

Znižani prihodek se deli enakomerno v breme deleža sredstev člana PZS in PZS, kar član PZS izkaže v
obračunu članarine med članom PZS in PZS.

Kadar član PZS v res utemeljenih primerih oceni za potrebno, da kateremu od svojih članov odobri
znižano članarino, lahko to odobri v breme deleža svojih sredstev (osnova za to je 21. člen Statuta PZS 
Obvestila PZS, št. 1/2004).

6. člen
Višina članarine se za naslednje leto poviša za stopnjo inflacije, če ta presega 5%. Za financiranje na novo
sprejetih programskih točk se izračuna dodatek k poprej izračunani članarini.

Iz vplačane članarine, PZS poravna stroške, vezane na pravice članov planinske organizacije, nakar se,
skladno s tretjo alinejo 29. člena Statuta PZS, opravi delitev vplačane članarine med članom PZS in PZS v
razmerju 50:50. Stroške potrdi UO PZS na osnovi dokazil, ki jih predloži Strokovna služba PZS.
7.člen
Posamezniki, ki so člani društev, včlanjenih v PZS, imajo poleg pravic in obveznosti, ki so določene s
Statutom PZS in temeljnim aktom društva, tudi ugodnosti člana PZS.

Vrste članskih kategorij in obseg članskih ugodnosti, članski prispevek in sklep o delitvi članarine vsako
leto določa Upravni odbor PZS in je sestavni del finančnega načrta PZS za naslednje leto. Sklep se objavi v
Obvestilih PZS in na načine, ki jih PZS uporablja za informiranje svojih članov.

Člani PZS lahko vsako leto za svoje člane določijo še dodatne ugodnosti iz svoje pristojnosti.

8.člen
Člani PZS morajo zaradi pregleda nad strukturo in številom članstva in izvrševanjem članskih ugodnosti
ter obveznosti člana PZS iz 4. in 7. člena tega Pravilnika, Strokovni službi PZS tekoče, z obračunom
članskih znamkic, posredovati podatke o svojem članstvu in v dogovorjenih rokih poravnati finančne
obveznosti. Podatki o članstvu morajo biti posredovani na posebnem obrazcu, ki ga Strokovna služba PZS
posreduje vsem svojim članom (društvom, klubom, ) in je priloga tega Pravilnika.

Za znamkice, izdane članu PZS do 15.03.2005 bo ta ob prejemu znamkic prejel tudi račun z obvezo
njegove poravnave do 31.03.2005. Za vse kasneje prejete znamkice bodo člani PZS prejeli račun z obvezo
njegove poravnave v roku 30 dni. Brez tekoče poravnanih obveznosti do PZS ni možno pridobiti novih oz.
dodatnih znamkic. Končni obračun za člana PZS mora biti izdelan in posredovan Strokovni službi PZS
najkasneje do 30.11.2005.

9. člen

Uresničevanje določil tega Pravilnika spremljajo Odbor za članstvo UO PZS, ki ga izmed svojih članov
imenujeta Predsedstvo UO PZS in UO PZS. Odbor za članstvo, ki ga vodi predsednik odbora, tekoče
poroča UO PZS o stanju in opažanjih na svojem področju dela.

10. člen
Generalni sekretar PZS vsako leto izda Navodilo za izvajanje Pravilnika o izkaznicah in vrstah članarine ter
obrazec, na katerem člani PZS poročajo o strukturi članstva za tekoče leto. Navodilo se pošlje članom PZS
ali objavi v Obvestilih PZS in na spletnih straneh PZS.

11.člen
Izkaznice članov društev včlanjenih v PZS, ki so veljale pred sprejemom Pravilnika o izkaznici in vrstah
članarine in ga je UO PZS potrdil na 17. seji dne, 02.12.2000, ostanejo v veljavi do preklica.

12.člen
Z dnevom sprejema tega Pravilnika in njegovo objavo v Obvestilih PZS preneha veljati Pravilnik o izkaznici
in vrstah članarine, sprejet na 9. seji UO PZS dne, 24.10.2003 in objavljen v Obvestilih PZS, št. 11 z dne 10.
novembra 2003.

13.člen
Pravilnik o izkaznici in vrstah članarine se objavi v Obvestilih PZS, uporablja pa se od 15.12.2004 dalje.

mag. Franci EKAR,
predsednik PZS
ŠTEVILKA: UO/0612
DATUM:

22.10.2004

PRILOGI:
-

Obračun članskih znamkic PZS za leto 2005

-

Članarina v letu 2005 s pregledom stroškov ugodnosti po kategorijah članstva

Na osnovi 10. člena Pravilnika o izkaznici in vrstah članarine izdajam

NAVODILO
O IZVAJANJU PRAVILNIKA O IZKAZNICI IN VRSTAH ČLANARINE
ZA LETO 2005

Upravni odbor Planinske zveze Slovenije je na 14. seji, ki je bila 22. oktobra 2004 ob obravnavi 3. točke
dnevnega reda sprejel sklep o višini priporočene članarine v planinski organizaciji za leto 2005 ter sprejel
spremembe in dopolnitve Pravilnika o izkaznici in vrstah članarine. Članstvo naj bi poravnalo članarino
praviloma do konca meseca februarja za tekoče leto, kar pa naj bi bila obveza za A-člane planinske
organizacije.

VRSTE ČLANSTVA, ZNESEK PRIPOROČENE ČLANARINE
IN BARVA ZNAMKIC ZA LETO 2005

Vrste članstva v letu 2005
A  najbolj aktivni člani z največ ugodnostmi
Ad - družinska članarina z družinskim popustom
B  aktivni člani z večino ugodnosti
Bd - družinska članarina z družinskim popustom
B1  osebe starejše od 70 let, z ugodnostmi B
članov
PNO (osebe, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost) -odrasli
S+Š - srednješolci in študenti do 26. leta starosti ali
mladi, ki niso zaposleni in so brez lastnih dohodkov

Članarina 2005

11.000
10.340
4.100
3.460

barva znamkic
rdeča
rdeča
modra
modra

2.500
2.000

modra
modra

2.600

zelena

S+Š d/- družinska članarina z družinskim popustom
P+O  predšolski in osnovnošolski otroci
P+O d/- družinska članarina z družinskim popustom
PNO (osebe, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost) otroci do 16.
let

2.260

zelena

1.000
860

rumena
rumena

1.000

rumena

Strokovna služba Planinske zveze Slovenije bo pričela izdajati znamkice za plačilo članarine za leto 2005
po 15. decembru 2004. Člani PZS (društva, klubi, ) lahko znamkice za naslednje leto naročijo ali osebno
prevzamejo (naročilnica je priložena  PRILOGA 1) v Strokovni službi PZS (v računovodstvu) pri Katarini
Maček, kjer dobijo tudi potrebne informacije (telefon: 01/ 43 45 688, e-pošta: katarina.macek@pzs.si).

Pred prevzemom znamkic za leto 2005 morajo člani PZS imeti poravnane vse obveznosti iz naslova
članarine za leto 2004 (poravnana plačila, posredovani obračuni). Priporočamo, da člani PZS naročajo
članske znamkice na osnovi števila članstva in pobrane članarine v preteklem letu.

Planinskim društvom še posebej priporočamo, da ne prevzamejo celotne količine znamkic že na začetku
leta in si s tem delajo zalogo, ampak to raje storijo večkrat, saj bodo tako zmanjšali svoje finančne
obremenitve in stroške PZS.

Za naročene oz. izdane znamkice po vrstah kategorij članstva, bo Strokovna služba PZS izdala račun, ki bo
vseboval:
-

število izdanih znamkic za posamezno kategorijo članstva;

-

znesek obveznosti plačila za člana PZS ob upoštevanju 29. člena Statuta PZS in 6. člena Pravilnika
o izkaznici in vrstah članarine;

-

priloga računa je obrazec ťObračun članskih znamkic PZS za leto 2005Ť.

Preglednica članarine za leto 2005 s pregledom stroškov pravic članstva po posameznih kategorijah
članstva je v priložena Pravilniku o izkaznici in vrstah članarine, ki je objavljen v teh Obvestilih PZS.

Za znamkice, izdane članu PZS od 15.12.2004 do 01.03.2005 bo istočasno izdan račun z obvezo njegove
poravnave na osnovi prodaje in obračuna članskih znamkic do 31.03.2005. Za vse znamkice izdane po
31.03. 2005 bodo člani PZS prejeli račun z obvezo njegove poravnave na osnovi obračuna v roku 30 dni.

Brez predhodno poravnanih finančnih obveznosti in obračuna (podatki o strukturi članstva so zelo
pomembni za PZS!) ne bo možno pridobiti novih oz. dodatnih znamkic.
Končni letni obračun za člana PZS mora biti izdelan in posredovan Strokovni službi PZS najkasneje do
30.11.2005.

Člane PZS prosimo, da se držijo rokov za obračun in plačil, saj nam drugače onemogočajo izvajanje redne
dejavnosti v okviru PZS, ki so je deležni tudi njihovi člani.

Obrazec za obračun članskih znamkic je objavljen tudi na spletni strani PZS (http:/www.pzs.si) v
besedilu ťČlanarina 2005Ť. Pripravljen je v excelovi tabeli, zato ga lahko izpolnite in pošljete po
elektronski pošti na PZS  na naslov: racunovodstvo@pzs.si

1. DRUŽINSKI POPUSTI  DRUŽINSKA ČLANARINA

Družinska članarina je namenjena družinam (za družinske člane štejejo, poleg staršev, še mladi do 26. leta, ki
niso zaposleni ali so brez lastnih dohodkov ter osebe, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost (PNO) in so člani
družine) in je seštevek dejanskih vrst članarine, ki članom družine glede na njihovo starost pripadajo. Priznava
se le ob skupnem plačilu članarine za vse člane družine, nakar se na skupni znesek po odbitku stroškov
vezanih na pravice članov, prizna 20 % popusta. Za družino se štejeta tudi samohranilka ali samohranilec z
vsaj enim otrokom. Pri A članu se za obračun družinskega popusta upošteva članarina, zmanjšana še za
vrednost naročnine Planinskega vestnika (6.000 SIT); člani nad 70 let in člani, ki bodo deležni s strani društva
popustov pri plačilu članarine, ne morejo biti upoštevani v obravnavanju družinskega popusta, ker so že
izkoristili individualni popust. Popusti za družinsko članarino so razvidni iz preglednice članarine, ki je
priložena Pravilniku o izkaznici in vrstah članarine v teh Obvestilih PZS. Ker se družinski popusti obračunavajo
na osnovi obračunov, ki jih člani PZS posredujejo Strokovni službi PZS, bo ta naknadno izdala, k že izstavljenem
računu, ustrezen dobropis. Obračunani popust društvo zato lahko upošteva že pri plačilu računa.

2. A-ČLANI - NAROČILO PLANINSKEGA VESTNIKA, ZAVAROVANJE

A - člani naj članarino za leto 2005 poravnajo praviloma do konca meseca februarja 2005, saj bodo do
takrat prejemali tudi Planinski vestnik. Če A član članarine do navedenega datuma ne bo poravnal, mu bo
naročniško razmerje prenehalo. Za prvo in drugo številko Planinskega vestnika mu bo Strokovna služba
PZS izdala račun. V primeru spremembe kategorije članstva predlagamo, da bivši A člani sklenejo redno
naročniško razmerje za naročilo Planinskega vestnika. Prosimo društvene delavce, da A-člane opozorijo
na poravnavo članarine do 31.1.2005, s čimer si zagotove neprekinjene zavarovalne ugodnosti, s tem tudi
svojo varnost in neprekinjeno prejemanje Planinskega vestnika.

Člani PZS (društva, klubi, ) so dolžni mesečno (najkasneje do 24. v mesecu za tekoči mesec) posredovati
strokovni službi PZS seznam A-članov. Seznam mora vsebovati:
- ime in priimek zavarovanca
- datum rojstva
- točen naslov in naslov, kamor želi oseba prejemati. Planinski vestnik (le v primeru, da je naslov
stalnega bivališča drugačen).

V primeru, da je v družini več A članov, lahko tisti, ki se tako odločijo, namesto naročnine na Planinski
vestnik uporabijo možnost uveljavljanja nabave edicij v Planinski založbi v vrednosti 6.000 SIT. Nabavo
uveljavljajo le ob predložitvi veljavne članske izkaznice.

V kolikor A-član ne bo naveden na rednem mesečnem seznamu, NE BO MOGEL UVELJAVLJATI
ODŠKODNINSKEGA ZAHTEVKA V PRIMERU NESREČE, saj bo redno plačilo mesečne premije s strani
Planinske zveze Slovenije Zavarovalnici Tilia, na osnovi pridobljenih seznamov s strani članov PZS
(društva, klubi, ), eden od pogojev za potrditev sklenjenega zavarovanja. V nasprotnem primeru bo
stroške uveljavljanja odškodninskega zahtevka nosil član PZS, ki ni v dogovorjenem roku Strokovni
službi PZS posredoval popolnega seznama A-članov, ki so sklenili zavarovanje za leto 2005.

3. OBVEZNOSTI ZA OSTALE ČLANSKE KATEGORIJE

PD morajo za članski kategoriji P + O redno, na 2 meseca (do 24. v mesecu), posredovati Strokovni
službi PZS (Mladinski komisiji UO PZS)  ta pa Tilii - seznam teh članov, ki vsebuje tele podatke: ime,
priimek, rojstni podatki in naslov. Članarino za to članstvo nam je omogočila zavarovalnica Tilia, ki mora
podatke pridobiti zaradi določil finančne zakonodaje. Predšolski in osnovnošolski otroci, ki bodo svoje
članstvo v PZS izkazovali le z dnevnikoma Ringa Raja ali Mladi planinec, morajo od 1.1.2005 imeti v
dnevniku tudi žigosano člansko znamkico in zaporedno številko iz društvene evidence. Ob ponatisu
dnevnikov bodo ti tekoče oštevilčeni.

PNO člani:
članarina je namenjena mladim do 16. leta starosti in odraslim osebam, katerim je v celoti ali deloma
odvzeta poslovna sposobnost in zanje ne veljajo splošni pogoji za nezgodno zavarovanje oseb, ki jih ima
PZS sklenjene z zavarovalnico. Ta kategorija članstva je bila, na željo nekaterih društev, prvič uvedena v
letu 2004.

4. OPOZORITI

vas želimo še na nekatere novosti v letu 2005:

1. kritje stroškov reševanja soplezalca v primeru nesreče, velja če sta v navezi dva plezalca. Dodatek k
točki 7 ťSplošnih pogojev zavarovanjaŤ (ŠPO 2001), ki glasi: ťUpravičenec do povračila stroškov
reševanja v gorah Evrope in Turčije je tudi nepoškodovana oseba v navezi s poškodovancem, če pride
do nesreče v gorskem terenu, od koder sicer nepoškodovani soplezalec sam ne bi mogel varno
nadaljevati poti.Ť

2. Predvidena oblika kartončka za dokazilo o upravičenosti do nadomestila za stroške reševanja v
gorah Evrope in Turčije:

1.stran

2. stran
PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE

ALPINE ASSOCIATION OF SLOVENIA

ZAVAROVALNICA TILIA d.d.

INSURANCE COMPANY TILIA d.d

Ime in priimek:

.

Št. Izkaznice:

Kategorija članstva (obkroži) : A

____________________________________________

B

B1

S+Š P+O

Član PZS ima vključeno povračilo stroškov reševanja v Gorah
Evrope in Turčije do zneska 1.900.000 SIT A člani in do
650.000 SIT vse ostale kategorije

TILIA:Alojz Zupan,
predsednik uprave

____________________________________

PZS: mag. Franci Ekar,
predsednik

Membership category: A

B B1

S+Š

P+O

PZS membership includes rescue service refund in European
and Turkey mountains to sum of 1.900.000 SIT for A category
members and to sum of 650.000 SIT for all others.

TILIA:Alojz Zupan,
predsednik uprave

PZS: mag. Franci Ekar,
predsednik

Na kartončku, ki ga bodo prejeli člani, bosta še skenirana podpisa obeh predsednikov in žiga PZS in Tilie.
Kartončke prejmejo vsi člani planinske organizacije, razen člani-PNO kategorije članstva.

2. PRIJAVA NEZGODE

Člane PZS (društva, klube, ) in posamezne člane planinske organizacije opozarjamo, da v primeru prijave
odškodnin ne morejo kontaktirati direktno s Tilio, ampak je pravilen postopek tale: upravičenec do
odškodnine po končanem zdravljenju izpolni obrazec Prijava nezgode, ki ga dobi v Strokovni službi PZS;
izpolnjen obrazec potrdi matično društvo (ali klub); obrazec se s fotokopirano zdravniško dokumentacijo,
fotokopijo veljavne članske izkaznice oz. v primeru smrti, izpisa iz knjige umrlih, pošlje sklenitelju
zavarovanja  PZS, na naslov Strokovne službe PZS, ki prijavo evidentira in posreduje v nadaljnji
postopek. Enako je potrebno ravnati tudi v primeru, ko se uveljavlja zavarovanje za reševanje v gorah
Evrope in Turčije in prevoz v domovino, le da se v tem primeru predloži potrdilo o plačilu stroškov
reševanja.

Zavarovanje članov SPD v Italiji in Avstriji:
člani PZS s stalnim bivališčem v tujini ne morejo uveljavljati pravic iz naslova reševanja v gorah Evrope in
Turčije, v državi, v kateri imajo stalno bivališče.

Dodatni popusti:
Zavarovalnica Tilia bo člane PZS (društva, klube, ) sprotno seznanjala z
novostmi na področju zavarovanj.

4.

POPUSTI PRI NAKUPU PLANINSKE OPREME:
Osebe (planinci), ki se pri nakupu izkažejo z izkaznico PZS veljavno za tekoče leto, so deležni naslednjih ugodnosti:
Izdelovalec / trgovina Popusti za individualne
člane
IntAct

10%

Alpina Žiri

10%

Popusti za člane pri na 
kupu preko PD
15% pri enkratnem nakupu
nad 350.000 SIT

Popusti za vodnike PZS,
člane GRS, markaciste, vrh.
alpiniste, mentorje

Komentar

20% samo preko PZS

Prodaja v Int Act Kavčičeva 4, Ljubljana

20 % za posamične nakupe 30% vendar le v določenih
in 25% pri nakupu več kot
prodajalnah Alpine po
20 parov obutve
seznamu

ali preko PZS za specialiste
Velja v vseh Alpininih prodajalnah v
Sloveniji, za specialiste pa le v
nekaterih

Sport Extreme

5% in 20% pri skupno

20 % pri nakupu vrednem
več kot 500 000 SIT (*)

Tomas Šport 2

dogovorjenih akcijah
10% za gotovino in 5% za
kreditne kartice
15%

Iglu Sport

10% za gotovino in 5% za negotovino

Promontana Kranj

15%

Annapurna Way

20%

15%
20% pri nakupu vrednem
nad 150.000 SIT

20% pri nakupu vrednem
več kot 200 000 SIT

25%

10% in dodatni 10% popust
kot
dobropis ob koncu leta
25%

(*) velja za izdelke, ki predstavljajo
uniformo članov društva.

Pri nakupu trekking in planinske
obutve. Popusti na veljajo za artikle z
znižano
ceno in v akcijski ponudbi

Popusti veljajo za izdelke firm: Salewa,
Lafuma, Lowa in Craft in ne veljajo
za izdelke v akciji

Popusti veljajo v naslednjih prodajalnah:

IntAct: Prodaja v Int Act , Kavčičeva 4, Ljubljana in za ťspecialisteŤ na PZS.

Alpina Žiri: za člane preko PD v vseh Alpininih prodajalnah v Slovenije, za specialiste pa v naslednjih
trgovinah: Žiri -Žiri 1 in Žiri 2, Ljubljana - Ljubljana 1 in Ajdovščina 3, Maribor- Maribor 2 in Vita Kraigerja
5 City center, Celje- Prešernova 12, Nova Gorica - Nova Gorica 2 (Mercator Center), Jesenice - Jesenice 2
(Mercator Center) in Kranj - Kranj 2 (Mercator Center)

Sport Extreme: Ljubljana  Emporium, Šmartinska 152, Maribor  City Center, Vita Kraigerja 5, Nova
Gorica  Mercator center, Industrijska 6, Jesenice  Mercator center, Spodnji plavž 5, Kamnik - Mercator
center, Kovinarska 36, Slovenj Gradec - Mercator center, Ronkova 4a, Kranj - Mercator center, c. Staneta
Žagarja 69.

Annapurna Way: Krakovski nasip 10, Ljubljana

Tomas Šport 2 d.o.o.: Ljubljana  Mestni trg 18, Čopova ulica 14 in Center Interspar, Šmartinska
152; Maribor  Jurčičeva ulica 4; Nemčavci  Nemčavci 1d; Ptuj  Gavez Anton s.p., Slovenski trg 1;
Slovenj Gradec  Rojnik Drago s.p., Glavni trg 33; Celje - Center Interspar, Mariborska c. 100;
Trbovlje - Ul. 1. Junija 1a; Velenje  Nakupovalni center Velenje, Kidričeva c, 2b; Kranj  Optimist
d.o.o., Prešernova ul. 17; Bled - Optimist d.o.o., Ljubljanska c. 4,; Koper - Župančičeva ul. 22.

Iglu Šport d.o.o.: Ljubljana - Tržaška c. 88, Petkovškovo nabrežje 31 in 36, Šmartinska c. 152, hala 3/I ;
Maribor - Jadranska c. 27; Celje - Ul. Mesta Gravenbroich 9; Lesce  G-sport, Glivar Darinka s.p., Alpska
c. 27

Promontana d.o.o. Kranj: Ljubljana - Poljanski nasip 6, Domžale  Ljubljanska c. 81, Kranj  Koroška c.
5, Bled - Ljubljanska c. 1.

Planinski koledarček 2005
vsak A-član prejme ob včlanitvi oz. ob plačilu članarine Planinski koledarček za tekoče leto. Ta prinaša
mnogo koristnih nasvetov, podatke o vzgojno-izobraževalnih akcijah in drugih pomembnejših prireditvah,
podatke o planinskih kočah in naslove članov PZS ter podrobnejše podatke o ugodnostih, ki so jih deležni
člani članov PZS in člani PZS kot celota. Predsednike planinskih društev prosimo, da za leto 2005
posredujejo Strokovni službi PZS sezname svojih članov v Upravnem odboru društva. Prav tako
naprošamo predsednike/načelnike komisij/odborov UO PZS, da posredujejo imena tistih članov, za
katere smatrajo, da bi pri svojem delu potrebovali Planinski koledarček 2005, saj imajo vsi, tako člani UO
PD, kot člani komisij/odborov UO PZS, po sklepu UO PZS pravico, da ga pridobe brezplačno z
namenom, da bodo lažje usklajevali in vodili svoje delo. Osebe, ki bodo želele nabaviti Planinski
koledarček pa ga bodo lahko, po dejanskih stroških, nabavile v matičnem društvu, ki jih bo za te potrebe
naročilo v Strokovni službi PZS.

Planinski informatorček
lahko naročite ali nabavite v Planinski založbi po ceni 350 SIT. Društvom priporočamo, da ga ponudijo
svojim dosedanjim in novim članom, saj je njegov namen preventiven. Vsebuje: Častni kodeks slovenskih
planincev, Načrt izleta, napotke obiskovalcem gorskega sveta, Osnove varstva pred snežnimi plazovi,
Osebnosti, dogodke in dejanja iz planinske zgodovine, pomembne naslove in telefonske številke. Ima pa
tudi prostor za žige vrhov in planinskih koč. Vanj se lahko vložita tudi planinska izkaznica in osebni
dokument.

Popusti pri prenočevanju
Na osnovi posebnega sporazuma o reciprociteti v okviru mednarodne organizacije UIAA, uživajo vsi
člani slovenske planinske organizacije tudi popust pri prenočevanju v več kot 1300 objektih
partnerskih planinskih organizacij v alpskem delu Evrope. Podpisnice sporazuma o reciprociteti so:

Nemčija
Avstrija
Belgija

DAV - Deutscher Alpenverein
OeAV - Österreichister Alpenverein
BAC - Belgische Alpen Club

Liechtenstein

Švica

Španija

CAB - Club Alpin Belge
FEDME - Federacion Espańola de

Velika Britanija
Italija
Francija

AC CAI AVS CAF -

Deportes de Montańa
Alpine Club
Club Apino Italiano
Alpenverein Südtirol
Club Alpin Français

Luxembourg
Nizozemska

Slovenija

LAV GAL NKBV -

Liechtensteiner Alpenverein
Groupe Alpin Luxembourgeois
Niederlandse Klim  en

Bergsport Vereniging
CAS 
Club Alpin Suisse
AACBa - Akademischer Alpenclub Basel

AACB - Akademischer Alpenclub Bern
CAAG - Club Alpin Académique Genčve
AACZ - Akademischer Alpenclub Zürich
PZS  Planinska zveza Slovenije

60 % popust, ki velja le na skupnih ležiščih, imajo
-

mladi člani C in D kategorije do dopolnjenega 27. leta starosti,

-

registrirani alpinisti,

-

vsi registrirani vodniki PZS, gorski vodniki in mentorji planinskih skupin, vsi registrirani člani Gorske
reševalne službe Slovenije in vsi registrirani markacisti

Do brezplačnega prenočišča so upravičeni:
- gorski reševalci in markacisti na akciji
Za tiste obiskovalce, ki imajo lastno posteljnino (lastne rjuhe) velja dodaten popust v fiksnem znesku
350 SIT na ceno prenočišča za planince. Vsi ti se morajo pri prijavi izkazati z lastno posteljnino, sicer
plačajo normalno ceno prenočišča. Društva - oskrbniki imajo tudi pravico do občasnih kontrol ležišč.
Zlorabe se kaznujejo s plačilom tri-kratne polne cene ležišča.
Članske izkaznice

Veljavna članska izkaznica je navedena v 1. členu Pravilnika o izkaznici in vrstah članarine. Veljavni članski
izkaznici za predšolske in osnovnošolske otroke (devetletka) sta, z nalepljeno in požigosano znamkico s
strani društva, tudi dnevnika Ringa Raja in Mladi planinec. Mladi dnevnik prejmejo brezplačno. Članske
izkaznice in ovitke lahko društva nabavijo v Planinski založbi po veljavnem ceniku. Članskih izkaznic, ki
imajo še odtisnjeno vrsto članske kategorije, ni potrebno menjati, saj je kategorija odtisnjena na znamkici
skupaj z letnico.

Za leto 2005 je PZS izdala novo zgibanko, ki nosi naslov 10 POMEMBNIH PREDNOSTI ČLANSTVA V
PLANINSKI ZVEZI SLOVENIJE. Zgibanka je namenjena tako pridobivanju novih članov, kot tudi
seznanjanju dolgoletnih članov organizacije o predstavitvi, novostih in delu planinske organizacije.
Prevzamete jo lahko v Strokovni službi PZS po predhodni najavi. Predstavljena je tudi na spletnih straneh
PZS v rubriki Novice. Društva jo prejmejo brezplačno. Nagradni kupon, ki je natisnjen na zadnji strani
zgibanke je namenjen le novim članom. Ob včlanitvi društvo vpiše v kupon evidenčno številko člana,
kupon nalepi na dopisnico ter skupaj s podatki novega člana (ime, priimek, leto rojstva, naslov, planinsko
društvo) pošlje na naslov: Planinska zveza Slovenije, Dvoržakova 9, 1001 Ljubljana.

Pogoje, ki so sestavni del polic za zavarovanje članstva v planinski organizaciji, sklenjeni med
zavarovalnico Tilia d.d. Novo mesto in Planinsko zvezo Slovenije, bomo objavili v naslednji številki
Obvestil PZS. Društvene delavce prosimo, da pogoje preberete, predvsem pa pozornost namenite
posebnim pogojem, ki obravnavajo osebe, ki so iz zavarovanj izključene. Prav tako prosimo, da člani PZS
ustrezno spremenijo tudi društvena pravila, v skladu z 2. členom Pravilnika o izkaznici in vrstah članarine,
ki določa, da članstvo PZS poravnava članarino praviloma do 31.01. za tekoče leto, obvezno pa to velja za
člane kategorije A.

Vse društvene delavce, ki prejemajo Obvestila PZS prosimo, da posredujejo informacije o članarini tudi
drugim. Na vsa morebitna vprašanja in nejasnosti v zvezi s članarino bo Strokovna služba PZS poizkušala
najti ustrezen odgovor oz. bodo vprašanja, predlogi in pobude posredovana Odboru za članstvo UO PZS.
Vprašanja lahko posredujete pisno Strokovni službi PZS, Dvoržakova 9, 1001 Ljubljana ali na naslov epošte: info@pzs.si, z oznako ťČLANARINA 2005Ť.

Pripravili:
Danilo M. Sbrizaj, Veronika Šmid in Jana Racman
Danilo M. SBRIZAJ

v.d. generalnega sekretarja PZS

OPRAVIČILO
vsem prejemnikom OBVESTIL PZS se opravičujemo za več kot
desetdnevno zamudo pri izidu glasila. Kot je mogoče razbrati iz gradiva,
še vedno nismo, s strani Zavarovalnice Tilia d.d. Novo mesto, prejeli
celotne dokumentacije, ki se nanaša na zavarovanje članstva (splošni in
posebni

pogoji

za

nezgodno

zavarovanje

oseb,

članov športnih

organizacij in planinskih zvez), ki smo jo želeli objaviti v tej prilogi.
Gradivo bo objavljeno v januarski številki Obvestil PZS.

Danilo M. SBRIZAJ,
v.d. generalnega sekretarja PZS

PRILOGA 1

PLANINSKO DRUŠTVO

NASLOV:

NAROČA: ( ime in priimek)

telefon:

NAROČILNICA , ŠT. ________/2005 ZA ČLANSKE ZNAMKICE PZS ZA LETO 2005

ČLANSTVO
članarina
2005
str. iz
ugodnosti
in 50% čl. za
PZS
prispevek
PD

odrasli A člani

odrasli B
člani

S+Š

P+O

11000

4100

2600

1000

9345

2500

1750

380

1655

1600

850

620

NAROČAMO
ŠT.
ZNAMKIC

Za uveljavljanje reciprocitete veljajo znamkice, ki so bile prejete in nalepljene na izkaznici

iz preteklih let . Za nove člane naročamo __________________ znamkic.

V _________________,
datum:______________________________

Naročil:
________________________________
MP

P+O - predšolski in osnovnošolski otroci;
S+Š - srednješolci in študentje do 26. leta starosti ali mladi, ki niso zaposleni in so brez lastnih dohodkov

Naročilo lahko pošljete po pošti, ali na email: racunovodstvo@pzs.si

STROŠEK OB VPISU ALI OBNOVI ČLANSTVA PZS
Zap.št.

SIT

Opombe

25

izpolni PD

1.

Vpisni kartonček

2.

Vpisnina (včlanitev)

3.

Izkaznica

260

4.

etui za izkaznico

80

5.

dnevnik Ringa - Raja

250

strošek PZS

6.

dnevnik Mladi planinec

250

strošek PZS

7.

Potrdilo o zavarovanju
za reševanje v gorah
Evrope in Turčije

50

PD ga izroči članu, ki je
poravnal članarino - strošek
PZS

določi matični PD

3.

OBRAČUN ČLANSKIH ZNAMKIC PZS
ZA LETO 2005

št.____________/2005 sklic na prejeti račun
št_______________/2005

( izpolni PD pri plačilu
znamkic)
PLANINSKO DRUŠTVO (popoln
naslov)
Davčni zavezanec:
tel:
Davčna številka:

da

ne
fax:
E-mail:

kategor
ija

članarina

člana

2005

str. vezani
na
pravice
članov

TRR:

50%

50%

1

PD
2

PZS
3

str.
vezani na
Z N A M K I C E 2005
pravice štev vred števil vred števil
članov
ilo
nost o
nost o
na
na
in 50%
prej preje zalog zalog prod
članarine etih tih
i
i
anih
nakazilo
na PZS
1+3 = 4

vred
nost
prod
anih

1 A

11.000

7.690

1.655 1.655

9.345

0

0

0

0

0

0

2 A/d

10.340

7.690

1.325 1.325

9.015

0

0

0

0

0

0

3 B

4.100

900

1.600 1.600

2.500

0

0

0

0

0

0

4 B/d

3.460

900

1.280 1.280

2.180

0

0

0

0

0

0

5 B1

2.500

900

800

800

1.700

0

0

0

0

0

0

PNO(od
6 r.)

2.000

100

950

950

1.050

0

0

0

0

0

0

7 S+Š

2.600

900

850

850

1.750

0

0

0

0

0

0

8 S+Š/d

2.260

900

680

680

1.580

0

0

0

0

0

0

P+O

1.000

280

620

100

380

0

0

0

0

0

0

P+O/d

860

280

550

30

310

0

0

0

0

0

0

PNO(ot
r.)

1.000

100

450

450

550

0

0

0

0

0

0

SKUPAJ

0

0

0

0

0

0

9
1
0
1
1

Znesek po računu / sit
Vrednost znamkic na
zalogi

OBRAČUNAL (
ime in priimek):
Telefon:

E- mail:

Znesek SIT:

nakazan na TRR PZS dne:

SKUPAJ / SIT
Vrednost prodanih
znamkic

Datum obračuna:
Ostane v dobro PD/ sit
Obrazec je objavljen na spletni strani PZS
(http://www.pzs.si)
Dodatne informacije glede članarine dobite na PZS ( tel. 01 43 45 688 ga.
Katarina). email:racunovodstvo@pzs.si
Žig in podpis:

0
0
0
0

_________________
__________

zavarovalnica tilia d.d.
novo mesto
www. zav-tilia.si

®

NEZ–05

Splošni pogoji za nezgodno zavarovanje oseb
Splošne pogoje za nezgodno zavarovanje oseb NEZ-05 je sprejela uprava Zavarovalnice Tilia d.d. Novo mesto.
Veljajo in se uporabljajo od 1.1.2005 dalje.
1. člen - Splošne določbe

pogodbe potrebno pisno soglasje zavarovanca z navedbo zavarovalnih vsot.

(1) Splošni pogoji za nezgodno zavarovanje oseb (v nadaljnjem besedilu:
splošni pogoji) so sestavni del pogodbe o nezgodnem zavarovanju
oseb, sklenjene med zavarovalcem in Zavarovalnico Tilia d.d. Novo
mesto (v nadaljnjem besedilu: zavarovalnica).
(2) S splošnimi pogoji se urejajo pogodbeni odnosi med zavarovalnico in
zavarovalcem za dogovorjene načine zavarovanj, in sicer za primer:
- smrti zaradi nezgode,
- trajne izgube splošne delovne sposobnosti (invalidnost),
- dnevno nadomestilo,
- bolnišničnega dne,
- zdraviliškega dne,
- pogrebnine,
- stroškov zdravljenja.
Ostali primeri se urejajo s posebnimi in dopolnilnimi pogoji.
(3) Izrazi, navedeni v teh splošnih pogojih, pomenijo:
- zavarovalec - fizična ali pravna oseba, ki sklene zavarovalno
pogodbo z zavarovalnico;
- zavarovanec - oseba, od katere smrti, invalidnosti ali telesne
poškodbe je odvisno izplačilo zavarovalnine oziroma nadomestilo;
- ponudnik - oseba, ki želi skleniti zavarovanje in poda predlog za
sklenitev zavarovanja;
- upravičenec - oseba, ki ima pravico do zavarovalnine;
- ponudba - listina, ki predstavlja predlog za sklenitev nezgodnega
zavarovanja;
- polica - listina o sklenjeni zavarovalni pogodbi;
- zavarovalna vsota - na polici določeni znesek, do katerega
zavarovalnica jamči;
- zavarovalnina - znesek, ki ga zavarovalnica plača po zavarovalni
pogodbi;
- premija - znesek, ki ga zavarovalec plačuje zavarovalnici;
- invalidnost - popolna ali delna trajna izguba splošne sposobnosti;
- prehodna nesposobnost za delo - začasna zadržanost od dela po
veljavnem Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju;
- karenca – obdobje, v katerem ni zavarovalnega kritja, čeprav nastopi
zavarovalni primer in je zavarovalna pogodba sklenjena. Karenca se
uporablja samo pri zavarovanju dnevnega nadomestila;
- ponovljena poškodba – ponovna poškodba istega dela telesa.
2. člen - Sklenitev zavarovalne pogodbe
(1) Zavarovalna pogodba se sklene na podlagi pisne ponudbe, ki vsebuje
vse bistvene sestavine pogodbe, za sklenitev nezgodnega zavarovanja ali s podpisom zavarovalne police ali s podpisom potrdila o
kritju.
(2) Pisna ponudba zavarovalnici za sklenitev zavarovalne pogodbe veže
ponudnika, če ni določil krajšega roka, osem dni od dneva, ko je
prispela k zavarovalnici; če je potreben zdravniški pregled, pa 30 dni.
(3) Če zavarovalnica v tem roku ne odkloni ponudbe, ki se ne odmika od
pogojev, po katerih sklepa predlagano zavarovanje, se šteje, da je
ponudbo sprejela in da je pogodba sklenjena.
(4) V tem primeru se šteje pogodba za sklenjeno, ko je ponudba prispela
k zavarovalnici.
(5) Če zavarovalec in zavarovanec nista ista oseba, je za veljavnost
Zavarovalnica Tilia d.d Novo mesto

3. člen - Oblika zavarovalne pogodbe
(1) Zavarovalna pogodba in vsi dodatki te pogodbe so veljavni le, če so
sklenjeni v pisni obliki.
(2) Zahtevki, obvestila in izjave so dane pravočasno, če so dane pred
koncem roka po teh pogojih. Kot dan prejema se šteje dan, ko je bilo
priporočeno pismo oddano pošti.
4. člen – Začasno zavarovalno kritje
(1) Če je v zavarovalni pogodbi dogovorjeno začasno zavarovalno kritje,
zavarovalnica v času zavarovalnega kritja izplača samo zavarovalnino
za nezgodno smrt in invalidnost.
(2) Začetek začasnega zavarovalnega kritja je ob 24.00 uri tistega dne, ko
je bila plačana ustrezna premija.
(3) Začasno zavarovalno kritje preneha veljati ob 24.00 uri tistega dne, ko je
nastopil začetek zavarovalnega kritja.
(4) Začasno zavarovalno kritje velja pod pogojem, da je zavarovanec v
trenutku oddaje ponudbe bil zmožen za svoje redno delo, da se ni
zdravil ali bil pod zdravniško kontrolo.
(5) V primeru, da zavarovalnica ponudbe ne sprejme, je zavarovalec dolžan
plačati premijo za začasno zavarovalno kritje, zavarovalnica pa izdati
polico od dne izdaje začasnega kritja do prvega dne naslednjega
meseca.
5. člen - Sposobnost za zavarovanje
(1) Zavarujejo se osebe od 14. do 75. leta starosti. Osebe, ki so mlajše kot
14 let in starejše kot 75 let, se lahko zavarujejo po posebnih pogojih.
(2) Osebe, katerih splošna delovna sposobnost je zaradi težje bolezni, težjih
telesnih hib in pomanjkljivosti zmanjšana, se zavarujejo s plačilom
povišane premije kot anormalni riziki.
(3) Osebe, katerim je v celoti ali deloma odvzeta poslovna sposobnost, so
izključene iz zavarovanja, razen če z zakonskimi predpisi ni drugače
določeno.
6. člen - Pojem nezgode
(1) Za nezgodo se šteje vsak nenaden, nepredviden od zavarovančeve
volje neodvisen dogodek, ki deluje izključno od zunaj in naglo na
zavarovančevo telo, ter ima za posledico njegovo smrt, popolno ali delno
invalidnost, prehodno nesposobnost za delo, ki zahteva zdravniško
pomoč, nastanitev in zdravljenje v bolnišnici ali nastanek stroškov
zdravljenja.
(2) Za nezgodo po prejšnjem odstavku se šteje predvsem:
1. povozitev;
2. trčenje;
3. udarec s predmetom;
4. udarec električnega toka ali strele;
5. padec, zdrs, strmoglavljenje;
6. ranitev z orožjem in raznimi drugimi predmeti ali ranitev zaradi
eksplozije;
7. vbod s kakšnim predmetom;

Splošni pogoji za nezgodno zavarovanje oseb

Stran 1 od 15

8. udarec ali ugriz živali;
9. zastrupitev s kemičnimi sredstvi, razen poklicnih obolenj;
10. zastrupitev zaradi vdihavanja plinov ali strupenih par, razen
poklicnih obolenj;
11. okužba rane, ki je nastala zaradi nezgode;
12. opekline z ognjem, elektriko, vročimi predmeti, tekočinami ali paro,
kislinami in podobno;
13. zadavitev in utopitev;
14. dušitev ali zadušitev zaradi zasipanja (z zemljo, peskom in
podobno), kakor tudi zaradi vdihavanja pare ali plinov - razen
poklicnih obolenj;
15. pretrganje zdravih mišic, pretrganje zdravih sklepnih vezi, prelom
zdravih kosti, prelom ali izbitje stalnih zdravih zob, izpah, ki nastopi
zaradi naglih telesnih kretenj, če so nastali zaradi nepredvidenih
zunanjih dogodkov in so bili neposredno po poškodbi ugotovljeni v
bolnišnici ali zdravstveni ustanovi;
16. delovanje svetlobe, sončnih žarkov, temperature ali slabega
vremena, če je bil zavarovanec takšnemu delovanju izpostavljen
zaradi nezgode, ki se je neposredno pred tem zgodila ali zaradi
reševanja človeškega življenja;
17. delovanje rentgenskih in laserskih žarkov ter radiacije, če nastopi
naglo in nenadno, razen poklicnih obolenj.
(3) Za nezgodo se po teh pogojih nikakor ne štejejo:
1. vse navadne, nalezljive in poklicne bolezni;
2. bolezni, ki nastanejo zaradi psihičnih vplivov ne glede na vzrok;
3. trebušne, popkovne, vodne in druge kile, razen tistih, ki nastanejo
zaradi direktne poškodbe trebušne stene po neposrednem
delovanju zunanje mehanične sile in je bila poleg kile klinično
ugotovljena poškodba mehkih delov trebušne stene v tem področju
neposredno po poškodbi v zdravstveni ustanovi;
4. zapleti, ki zaradi nastanejo zaradi odstranjevanja kože in njenih
izrastkov, vraščanja nohtov, rezanja žuljev in bradavic, nege nohtov
in obnohtja ter drugih izrastkov trde kože;
5. anafilaktični šoki, razen če so nastali pri zdravljenju zaradi nezgode;
6. medvretenčne kile (hernie disci intervertebralis), vse vrste lumbalgij,
diskopatij, sakralgij, miofascitisov, kokcigodinij, ishialgij, fibrozitisev
in vse spremembe ledveno križnega predela hrbtenice, ki so
označene z analognimi termini, če tudi se njihova simptomatika
pojavi šele po poškodbi, ne glede na vzrok nastanka;
7. ponovljeni, habitualni, kompletni ali delni izpahi na istem sklepu;
8. posledice ponavljajočih se gibov;
9. odstop mrežnice (ablatio retinae), razen tiste, ki nastopi po direktni
poškodbi zdravega očesa in je ugotovljena v bolnišnici neposredno
po nezgodi, ter bolnik nima bolezni, ki lahko pogojujejo nastanek
odstopa (sladkorna bolezen, visok krvni pritisk);
10. posledice, ki nastanejo zaradi delirium tremensa, delovanja mamil in
posledice, ki nastanejo pod vplivom alkohola ali drugih psihotropnih
substanc;
11. posledice medicinskih, posebno operativnih posegov, ki se opravijo
zaradi zdravljenja ali preprečevanje bolezni, razen če je do teh
posledic prišlo zaradi dokazane napake medicinskega osebja
(vitium artis);
12. patološke spremembe na kosteh, hrustancih, mišicah, kitah,
zobovju ali drugih delih telesa, patološke epifiziolize ali zlomi v
področju predhodno patološko spremenjene kosti;
13. sistemne neuromuskularne bolezni in endokrine bolezni;
14. poškodbe, ki nastanejo kot posledica bolezenskih (endokrinih,
nevroloških, psihiatričnih, kardiovaskularnih ipd.) dogodkov, ki
neposredno predhodijo škodnemu dogodku;
15. zastrupitve s hrano;
16. pik mrčesa;
17. klopni meningitis, borelioza, mišja mrzlica, malarija,
18. okužba z virusom HIV;
19. dekompresijska bolezen in višinska bolezen.
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7. člen - Trajanje zavarovanja
(1) Zavarovanje se prične, če ni drugače dogovorjeno, ob 00.00. uri tistega
dne, ki je na polici označen kot dan začetka zavarovanja in preneha ob
24.00. uri tistega dne, ki je na polici označen kot dan prenehanja
zavarovanja, če ni drugače dogovorjeno.
(2) Če trajanje zavarovanja ni določeno v pogodbi, sme vsaka stranka od
nje odstopiti z dnem zapadlosti premije, le da mora o tem pisno obvestiti
drugo stranko najmanj tri mesece pred zapadlostjo premije.
(3) Če je zavarovanje sklenjeno za več kot tri leta, sme po preteku tega
časa vsaka stranka z odpovednim rokom šestih mesecev odstopiti od
pogodbe, s tem, da to pisno sporoči drugi stranki.
(4) Zavarovanje za vsakega posameznega zavarovanca preneha ob 24.00.
uri tistega dne, ko:
1. zavarovanec umre ali se ugotovi 100% invalidnost;
2. zavarovanec postane poslovno nesposoben (3. odst. 5. čl. teh
pogojev);
3. poteče zavarovalno leto, v katerem je zavarovanec izpolnil 75. leto
starosti;
4. poteče rok (4. odst. 12. čl. teh pogojev), premija oziroma premijski
obrok pa ni bil plačan;
5. je razveljavljena pogodba (20. člen teh pogojev).
8. člen - Obveznosti zavarovalnice po zavarovalni pogodbi
(1) V primeru nezgode izplača zavarovalnica vsote, ki so dogovorjene v
zavarovalni pogodbi, in sicer:
1. zavarovalno vsoto za nezgodno smrt, če je zavarovanec zaradi
nezgode umrl;
1. zavarovalno vsoto za invalidnost oziroma ustrezen odstotek od
zavarovalne vsote za invalidnost, če je zavarovanec zaradi nezgode
postal popolni oziroma delni invalid;
3. dnevno nadomestilo (7. odst. 16. čl. teh pogojev), če je bil
zavarovanec zaradi nezgode prehodno nesposoben za delo;
4. nadomestilo za bolnišnični dan (8. odst. 16. čl. teh pogojev), če je bil
zavarovanec zaradi nezgode na zdravljenju v bolnišnici;
5. nadomestilo za zdraviliški dan (9. odst. 16. čl. teh pogojev), če je bil
zavarovanec zaradi nezgode na zdraviliškem zdravljenju;
6. pogrebnino (10. odst. 16. čl.) teh pogojev v primeru zavarovančeve
smrti;
7. povračilo stroškov zdravljenja ( 11. odst. 16. čl. teh pogojev), če je
zavarovanec zaradi nezgode potreboval zdravniško pomoč in če je
imel zaradi tega stroške z zdravljenjem, ki ne gredo v breme
zdravstvenega zavarovanja;
8. ostale pogodbene obveznosti po posebnih ali dopolnilnih pogojih.
(2) V primeru zavarovančeve smrti zaradi bolezni izplača zavarovalnica:
1. 50% od dogovorjene zavarovalne vsote, če zavarovanec umre v
prvih šestih mesecih trajanja zavarovanja oziroma po pristopu v
zavarovanje;
2. 100% dogovorjene zavarovalne vsote za primer smrti zaradi bolezni
izplača zavarovalnica:
- če zavarovanka v prvih šestih mesecih trajanja zavarovanja umre
zaradi nosečnosti ali poroda;
- če je zavarovanec zamenjal delodajalca, ki je imel pri
Zavarovalnici Tilia že sklenjeno kolektivno zavarovanje in je že
poteklo šest mesecev, odkar je zavarovan;
- če je bilo zavarovanje podaljšano z novo polico in je že poteklo
šest mesecev, odkar je bila oseba zavarovana.
(3) V primeru zavarovanja za primer pogrebnine izplača zavarovalnica:
1. 50% od dogovorjene zavarovalne vsote, če zavarovanec umre
zaradi bolezni v prvih šestih mesecih trajanja zavarovanja oziroma
po pristopu v zavarovanje;
2. 100% dogovorjene zavarovalne vsote za pogrebnino:
- če zavarovanka v prvih šestih mesecih trajanja zavarovanja umre
zaradi nosečnosti ali poroda;
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- če je zavarovanec zamenjal delodajalca, ki je imel pri
Zavarovalnici Tilia d.d. že sklenjeno kolektivno zavarovanje in je
že poteklo šest mesecev, odkar je zavarovan;
- če je bilo zavarovanje podaljšano na novo polico in je že poteklo
šest mesecev, odkar je bila oseba zavarovana.
9. člen – Omejitev obveznosti zavarovalnice
(1) Če ni posebej dogovorjeno in ni plačana ustrezna večja premija,
zavarovalnica izplača 33% od zneska, ki bi ga morala plačati po določilih
8. člena teh pogojev, če nastane nezgoda:
1. pri upravljanju in vožnji z letali in zračnimi plovili vseh vrst, razen za
potnike v javnem prometu;
2. pri športnih skokih s padalom;
3. pri avtomobilskih, motociklističnih, motonavtičnih, motokrosističnih
hitrostnih dirkah in spretnostnih vožnjah ter pri treningih za njih, v
katerih sodeluje zavarovanec kot registriran član športne
organizacije.
(2) Zavarovalnica izplača 66% od zneska, ki bi ga morala plačati po
določilih 8. člena teh pogojev, če nastane nezgoda pri treningu in
udeležbi na javnih športnih tekmovanjih v naslednjih športnih panogah:
akrobatski rock and roll, kolesarstvo, nogomet, rokomet, hokej na ledu in
travi, jiujitsu, judo, karate, boks, rokoborba in ostale borilne veščine,
smučanje, sankanje v bobu in s tekmovalnimi sanmi, rugby, baseball,
smučarski skoki in poleti, alpinistika, športno plezanje, jahanje,
jamarstvo, skoki v vodo, potapljanje in podvodni ribolov, jadranje,
veslanje, smučanje in deskanje na vodi, rafting, v katerih sodeluje
zavarovanec kot registriran član športne organizacije.
(3) Če ni posebej dogovorjeno in če ni plačana ustrezna večja premija,
zavarovalnica izplača 50% od zneska, ki bi ga morala plačati po določilih
8. člena teh pogojev, če nastane nezgode pri osebah, ki predstavljajo
anormalni riziko, zaradi tega, ker so prebolele kakšno težjo bolezen ali
so ob sklenitvi zavarovalne pogodbe težje bolne ali imajo prirojene težje
telesne hibe ali pomanjkljivosti.
(4) Za anormalni riziko iz prejšnjega odstavka se štejejo osebe, ki imajo
hibe, pomanjkljivosti ali bolezni, zaradi česar je njihova splošna delovna
sposobnost zmanjšana za več kot 50% po teh pogojih.
(5) V kolikor je zavarovanec poškodovan kot sopotnik pri vožnji z
vozilom, katerega voznik je ob prometni nesreči pod vplivom alkohola,
mamil ali drugih psihoaktivnih snovi, izplača zavarovalnica 80%
zavarovalnine. Enak delež zavarovalnine izplača zavarovalnica tudi,
kadar zavarovanec ob prometni nesreči ni uporabljal zaščitne čelade
ali ni bil pripet z varnostnim pasom v skladu z veljavnim Zakonom o
varnosti cestnega prometa.
(6) Če so na okvaro zdravja in dolžino zdravljenja, povzročeno z nezgodo,
vplivala tudi obolenja, degenerativne spremembe oziroma stanja ali
hibe, se obveznost zavarovalnice po presoji zdravnika cenzorja zmanjša
ustrezno deležu vpliva obolenja, degenerativne spremembe oziroma
stanja ali hibe.
(7) Če zavarovalec pri sklenitvi nezgodnega zavarovanja, kadar je to
vprašan, zamolči prejšnje poškodbe, bolezni ali okvare, ki lahko
vplivajo na oceno invalidnosti in prehodno nezmožnost za delo, se leti znižata po presoji zdravnika cenzorja zavarovalnice, upoštevajoč
zmanjšane splošne sposobnosti zavarovanca pred nezgodo.

(2)

(3)

10. člen – Izključitev obveznosti zavarovalnice
(4)
(1) Izključena je obveznost zavarovalnice za nezgode, ki nastanejo:
1. zaradi vojnih dogodkov;
2. zaradi terorističnega dejanja;
3. zaradi aktivne udeležbe v oboroženih akcijah, razen če je
zavarovanec v njih sodeloval pri opravljanju svojih del in delovnih
nalog, ali na poziv pooblaščenih organov;
4. zaradi požara, če ni doplačana ustrezna premija za kritje te
nevarnosti;
Zavarovalnica Tilia d.d Novo mesto

(5)

5. zaradi potresa;
6. pri upravljanju letal in letalnih naprav vseh vrst, plovnih objektov,
motornih in drugih vozil, brez predpisanega ustreznega dovoljenja za upravljanje z vrsto in tipom letala in letalnih naprav, plovnega objekta, motornega in drugega vozila. Šteje se, da zavarovanec ima predpisano vozniško dovoljenje, kadar zaradi priprav in
pri opravljanju izpita za pridobitev uradnega dovoljenja vozi ali
upravlja pod neposrednim nadzorom osebe, ki po obstoječih
predpisih lahko poučuje.
7. zaradi motnje zavesti, epileptičnega napada, kapi, infarkta ali
bolezenskega stanja zavarovanca;
8. zaradi poskusa ali izvršitve samomora;
9. zaradi tega, ker je zavarovalec, zavarovanec ali upravičenec
namerno povzročil nezgodo. Če pa je več upravičencev, nima
zavarovalnica nobene obveznosti do tistega upravičenca, ki je
namerno povzročil nezgodo;
10. pri pripravi, poskusu ali izvršitvi naklepnega kaznivega dejanja,
kakor tudi pri pobegu po takšnem dejanju;
11. pri pretepu ali fizičnem obračunavanju, kadar ga zavarovanec sam
izzove, razen v primeru dokazane samoobrambe. Za izzivanje k
pretepu ali fizičnem obračunavanju se šteje tudi verbalno izzivanje;
12. zaradi dokazane vzročne zveze delovanja alkohola, zdravil, mamil
ali drugih narkotikov in psihoaktivnih substanc na zavarovanca ob
nezgodi.
Šteje se, če se ne dokaže nasprotno, da je nezgoda nastala zaradi
dokazane vzročne zveze delovanja alkohola, zdravil, mamil ali
drugih narkotikov na zavarovanca:
- če je kot voznik motornega vozila imel ob nezgodi v krvi več kot
0,5%o oziroma voznik začetnik več kot 0,00 %o alkohola, ali več
kot 1%o kot pešec ali ob drugih nezgodah in če se ne glede na
količino alkohola v krvi s kliničnim pregledom zdravnika ugotovijo
znaki alkoholiziranosti;
- če je alkotest pozitiven, zavarovanec pa ne poskrbi, da bi bila s
krvno analizo ugotovljena stopnja njegove alkoholiziranosti, razen
če odvzem krvi ogroža njegovo zdravje (npr. hemofilija);
- če odkloni ali se izmakne preiskavi svoje alkoholiziranosti oziroma
jo odkloni ali konzumira alkohol, tako da onemogoči ugotavljanje
svoje alkoholiziranosti v trenutku nastanka nezgode;
- če se s strokovnim pregledom ugotovi, da kaže znake motenj v
vedenju, ki povzročajo nezanesljivo ravnanje zaradi uživanja
mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih substanc ali
če ob nezgodi uživa mamila, psihoaktivna zdravila ali druge
psihoaktivne substance ter tako onemogoči ugotavljanje
prisotnosti navedenih snovi v trenutku nastanka nezgode;
- če se po nezgodi izmakne ali odkloni preiskavo oziroma možnost
ugotavljanja prisotnosti mami, psihoaktivnih zdravil ali drugih
psihoaktivnih snovi v njegovem organizmu;
Zavarovalnica nima nobene obveznosti iz zavarovanja za primer smrti
zaradi bolezni :
1. če je zavarovanec napravil samomor;
2. če je bila nad zavarovancem izvršena smrtna kazen;
3. če je zavarovančeva smrt posledica terorističnega dejanja
Zavarovalnica nima nobene obveznosti iz zavarovanja za primer
pogrebnine:
1. če je zavarovanec napravil samomor;
2. če je bila nad zavarovancem izvršena smrtna kazen.
Zavarovalna pogodba je nična, če je tedaj, ko je bila sklenjena,
zavarovalni primer že nastopil, če je bil v nastajanju, ali je bilo gotovo, da
bo nastal.
Že plačana premija se v takem primeru vrne zavarovalcu.
V primeru, ko zavarovanec ali upravičenec v prijavi navede lažne
podatke o nezgodi, o poteku zdravljenja, podatke o zdravstvenem
stanju, ki bi onemogočali zavarovalnici objektivno ocenitev pri
odločitvah o izplačilu zavarovalnine, so izključene vse obveznosti
zavarovalnice do zavarovanca oz. upravičenca.
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(6) Izključena je obveznost zavarovalnice zaradi natega obhrbteničnih
mišic ter vseh poškodb vratne, prsne in ledvene hrbtenice, razen
zlomov ter rentgensko dokazanih premikov med korpusi vretenc, ki so
večji od treh milimetrov zamika.
11. člen – Dogovor o premiji, zavarovalni vsoti in plačevanju premije
(1) Višino zavarovalne vsote, ki jo mora zavarovalnica plačati, če nastane
zavarovalni primer, se določi sporazumno med pogodbenima strankama
v ponudbi.
(2) Zavarovalno premijo je dolžan plačati zavarovalec, vendar pa je
zavarovalnica dolžna sprejeti premijo od vsakogar, kdor ima za to plačilo
pravni interes.
(3) Premija se plačuje zavarovalnici ali njenemu pooblaščenemu
predstavniku, nakazuje po pošti, banki ali na drug način.
Če je premija plačana po pošti ali posredovanjem banke, se šteje, da
je premija poravnana, ko banka prejme denarno nakazilo.
(4) Prvo ali enkratno premijo mora zavarovalec plačati ob sklenitvi
zavarovalne pogodbe, naslednje premije pa prvi dan vsakega
zavarovalnega leta.
(5) Če je dogovorjeno, da se premija plačuje v obrokih, zapadejo v plačilo
ob nastanku zavarovalnega primera vsi premijski obroki tekočega
zavarovalnega leta. Pri obročnem plačevanju zapadejo takoj v plačilo vsi
še neplačani obroki, če zavarovalec obrokov ni poravnal pravočasno ali
je predčasno odpovedal pogodbo.
(6) Če je dogovorjeno, da se premija plačuje v obrokih ali za nazaj, se lahko
obračunajo redne obresti od zneska premije, za katero je dogovorjena
odložitev plačila. Če obročna premija ni plačana do dneva zapadlosti, se
lahko obračunajo zamudne obresti.
12. člen – Posledice neplačane premije
(1) Če je dogovorjeno, da je treba premijo plačati ob sklenitvi pogodbe,
začne teči obveznost zavarovalnice, da izplača v pogodbi določeno
zavarovalnino ali odškodnino, naslednji dan po vplačilu premije.
(2) Če je dogovorjeno, da je treba premijo plačati po sklenitvi pogodbe,
začne teči obveznost zavarovalnice, da izplača v pogodbi določeno
zavarovalnino ali odškodnino, na dan, ki je v pogodbi določen kot dan
začetka zavarovanja.
(3) Obveznost zavarovalnice, da izplača v pogodbi dogovorjeno
zavarovalnino ali odškodnino, pa preneha v primeru, če zavarovalec ne
plača do zapadlosti zavarovalne premije, ki je zapadla po sklenitvi
pogodbe, in tega tudi ne stori kdo drug, ki je za to zainteresiran, po
tridesetih dneh od dneva, ko je bilo zavarovalcu vročeno priporočeno
pismo zavarovalnice z obvestilom o zapadlosti premije, pri čemer pa ta
rok ne more izteči prej, preden ne preteče trideset dni od zapadlosti
premije.
(4) Zavarovalnica lahko po izteku roka iz tretjega odstavka tega člena, če je
zavarovalec v zamudi s plačilom premije, ki jo je treba plačati po sklenitvi
pogodbe, oziroma druge in naslednjih premij, razdre zavarovalno
pogodbo brez odpovednega roka, s tem da razdrtje zavarovalne
pogodbe nastopi z iztekom roka iz tretjega odstavka tega člena in s
prenehanjem zavarovalnega kritja, če je bil zavarovalec na to opozorjen
v priporočenem pismu z obvestilom o zapadlosti premije in o prenehanju
zavarovalnega kritja.
(5) Če zavarovalec plača premijo po izteku roka iz tretjega odstavka tega
člena, vendar v enem letu od zapadlosti premije, je zavarovalnica
dolžna, če nastane zavarovalni primer, plačati odškodnino oziroma
zavarovalnino od 24. 00 uri po plačani premiji in zamudnih obrestih.
13. člen - Sprememba nevarnosti med trajanjem zavarovanja
(1) Zavarovalec oziroma zavarovanec je dolžan prijaviti zavarovalnici
spremembo svojih rednih delovnih opravil.
(2) V primeru, da se je zaradi te spremembe povečala nevarnost, bo
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zavarovalnica predlagala zavarovalcu povečanje premije, če pa se je
nevarnost zmanjšala, bo zavarovalnica predlagala manjšo premijo ali
povečanje zavarovalnih vsot. Tako določene zavarovalne vsote in
premije veljajo od dneva spremembe delovnih opravil, če so le-te takoj
po spremembi javljene zavarovalnici.
(3) Če zavarovalec ne prijavi spremembe delovnih opravil, ali ne pristane na
povečanje oziroma zmanjšanje premije v roku 14 dni, pa nastane
zavarovalni primer, se zavarovalne vsote povečajo ali zmanjšajo v
sorazmerju med plačano premijo in premijo, ki bi morala biti plačana.
14. člen - Prijava zavarovalnega primera
(1) Zavarovanec, ki se poškoduje, je dolžan:
1. da gre po možnosti takoj k zdravniku oziroma da pokliče zdravnika
zaradi pregleda in nudenja pomoči, da nemudoma ukrene vse
potrebno za zdravljenje in da se glede načina zdravljenja ravna po
zdravnikovih navodilih;
2. da zavarovalnici pisno prijavi nezgodo takoj, ko mu zdravstveno
stanje to omogoča;
3. da v prijavi nezgode poda zavarovalnici vsa potrebna obvestila in
podatke, zlasti o kraju in času, ko se je nezgoda pripetila, popoln
opis dogodka, ime zdravnika, ki ga je pregledal ali ga zdravi in po
potrebi na zahtevo zdravnika cenzorja zavarovalnice poda zavarovalnici izvid ali potrdilo, izvid zdravnika o vrsti telesnih poškodb,
o nastalih in o morebitnih posledicah, kakor tudi podatke o telesnih hibah, poškodbah, pomanjkljivostih in boleznih, ki jih je morebiti imel že pred nezgodo. Objektivnost posledic po nezgodi se
presoja na podlagi kontinuirane medicinske dokumentacije o
zdravljenju po nezgodi pri čemer mora poškodovanec poskrbeti,
da bo njegove težave po nezgodi verificiral zdravnik neposredno
po nezgodi oz. v najkrajšem možnem času.
(2) Če je nezgoda vzrok zavarovančeve smrti, mora upravičenec
zavarovanja to takoj pisno prijaviti zavarovalnici in priskrbeti potrebno
dokumentacijo o neposrednih in predhodnih obolenjih ter poškodbah,
kar predloži na vpogled zdravniku cenzorju.
(3) Za ugotovitev pomembnih okoliščin, ki so v zvezi s prijavljeno nezgodo,
ima zavarovalnica pravico zahtevati od zavarovanca, zavarovalca,
upravičenca ali od katerekoli druge pravne ali fizične osebe tudi
naknadna pojasnila.
(4) Če zavarovanec pri prijavi nezgode zamolči prejšnje poškodbe, bolezni
ali okvare, ki lahko vplivajo na oceno invalidnosti (3. odst. 15. čl.) in
prehodne nesposobnost za delo (10. odst. 15. čl.), se le-ta zniža po
presoji zdravnika cenzorja zavarovalnice, upoštevajoč zmanjšane
splošne sposobnosti zavarovanca pred nezgodo.
15. člen - Ugotavljanje pravic iz zavarovalne pogodbe
(1) Zavarovalnica je dolžna plačati zavarovalnino oziroma nadomestilo
samo, če je nezgoda nastala med trajanjem zavarovanja in če so bile
posledice nezgode, predvidene v 6. členu teh pogojev, medicinsko
ugotovljene in verificirane v šestih mesecih po nezgodi.
(2) Če je zavarovanec umrl zaradi nezgode, mora upravičenec predložiti
polico in dokazila, da je bila smrt posledica nezgode in dokazati pravico
do zavarovalnine (2. odst. 22. čl.).
(3) V primeru invalidnosti zaradi nezgode mora zavarovanec predložiti
polico, dokazila o okoliščinah nastanka nezgode in dokaze o ustaljenih
posledicah, ki so osnova za določitev končne stopnje trajne invalidnost.
(4) Končna stopnja invalidnosti se določa izključno po Tabeli za določanje
trajne izgube splošne delovne sposobnosti zaradi nezgode (v
nadaljnjem besedilu: tabela). Zavarovančeve individualne sposobnosti,
socialni položaj ali delovno področje (profesionalna sposobnost), se pri
določanju stopnje invalidnosti ne upoštevajo.
(5) Ob izgubi več udov ali organov zaradi ene nezgode, se odstotki
invalidnosti za vsak posamezni ud ali organ seštevajo.
(6) Če znaša seštevek odstotkov invalidnosti za izgubo ali poškodbo več
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udov ali organov zaradi ene nezgode po tabeli več kot 100%,
zavarovalnica ni dolžna izplačati več kot znaša zavarovalna vsota za
popolno invalidnost.
(7) Za več poškodb na istem udu ali organu je zavarovalnica dolžna
izplačati največ tisti odstotek invalidnosti, ki je po tabeli določen za
popolno izgubo uda ali organa.
(8) Če je plačana ustrezna premija za podvojeno zavarovalnino pri trajni
invalidnosti, se za vsak odstotek invalidnosti nad 50% izplača
zavarovancu še po 2% zavarovalne vsote za invalidnost. Pri 100%
invalidnosti se izplača dvojna zavarovalna vsota.
(9) Če je bila zavarovančeva splošna sposobnost že pred nezgodo
zmanjšana, se obveznost zavarovalnice določa po novi invalidnosti,
neodvisno od prejšnje, razen v primeru, če zavarovanec izgubi ali
poškoduje že prej poškodovani ud, organ, sklep ali drugi del telesa. V
takem primeru izplača zavarovalnica le razliko med prejšnjo stopnjo
invalidnosti in novo stopnjo invalidnosti, ki je po tabeli predvidena za
popolno izgubo uda ali organa oziroma negibnost sklepa.
(10) Ob ponovljeni poškodbi na istih delih telesa se pri vsaki naslednji
poškodbi odbije 1/3 od priznane zavarovalnine.
(11) Pri pretrganju bolezensko ali degenerativno spremenjenih mišic, vezi ali
hrustančnih struktur, sklepnih ovojnic, se zavarovalnina razpolovi;
(12) Če je zavarovanec zaradi nezgode prehodno nesposoben za delo, mora
predložiti vso medicinsko dokumentacijo in potrdila o začasni odsotnosti
z dela, iz katerih je razvidno, kdaj se je pričel zdraviti in od katerega dne
je bil nesposoben opravljati svoja redna dela ter čas trajanja prehodne
nesposobnosti za delo.
V primeru, ko gre za daljšo prehodno nesposobnost za delo, ki odstopa
od običajnega trajanja zdravljenja posledic posameznih poškodb, lahko
zdravnik cenzor zavarovalnice zahteva od lečečega zdravnika dodatne
informacije o zapletih v času zdravljenja.
V kolikor obstaja medicinska dokumentacija o predhodnih poškodbah,
pataloških spremembah in invalidnosti že pred sklenitvijo zavarovanja,
določi zdravnik cenzor zavarovalnice obseg vpliva citiranih sprememb
na posamezno poškodbo oziroma njen potek zdravljenja in trajne
posledice.
(13) Če je zavarovanec zaradi nezgode moral na zdravljenje v bolnišnico,
mora predložiti vso medicinsko dokumentacijo iz katere je razvidno, kdaj
je pričel in končal zdravljenje v bolnišnici.
(14) Za zavarovalne primere, za katere velja obveznost zavarovalnice po
zavarovalni pogodbi, povrne zavarovalnica stroške za izpolnitev
zdravniških spričeval in potrdil zavarovancu oziroma upravičencu,
kadar jih zavarovalnica zahteva, in sicer največ v višini, ki je
objavljena v veljavnem Pravilniku o zdravniški tarifi. Temelj za
izplačilo je originalni račun, ki se glasi na oškodovanca. Zavarovalnica
ima pravico na svoje stroške ukreniti vse potrebno za pregled
zavarovanca.
Zavarovalnica ne priznava stroškov zdravniške dokumentacije
(strokovno medicinsko mnenje, potrdilo, ekspertiza), ki je ni
zahtevala, potnih in drugih stroškov, ki jih ima zavarovanec oziroma
upravičenec ob uveljavljanju svojih pravic.
(15) Za zavarovalne primere, za katere velja obveznost zavarovalnice po
zavarovalni pogodbi, zavarovalnica ne povrne odvetniških stroškov,
razen v spornih primerih, ko zavarovalnica delno ali v celoti ugodi
pritožbi, se povrne sorazmerni delež odvetniških stroškov in v primeru,
kadar so ti dosojeni v pravdnem postopku.
(16) Če se zavarovanec v med zdravljenjem ne ravna po navodilih lečečega
zdravnika, cenzor zavarovalnice razmeji povečano invalidnost ali
podaljšani stalež, ki je nastal kot posledica neupoštevanja navodil
lečečega zdravnika.
16. člen - Izplačilo zavarovalnine
(1) Zavarovalnica izplača zavarovalnino oziroma njen ustrezni del ali
dogovorjeno povračilo zavarovancu oziroma upravičencu v 14 dneh
potem, ko je prejela dokaze o obstoju in višini svoje obveznosti.
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Če se zavarovalnina izplača po pošti ali s posredovanjem banke se
šteje, da je izplačilo izvršeno ob 24.00 uri tistega dne, ko je banka ali
pošta upravičenca prejela denarno nakazilo.
Zavarovalnica ne priznava stroškov plačilnega prometa v zvezi z
izplačilom zavarovalnine (poštni stroški, provizija bank, ipd.).
Stopnja invalidnosti se določi po končanem zdravljenju, ko se posledice
poškodb ustalijo, to je, ko po zdravniški presoji ni mogoče pričakovati, da
bi se stanje spontano zboljšalo ali poslabšalo. Če to stanje ne nastopi
niti po treh letih po nezgodi, se kot končno vzame stanje ob poteku tega
roka in po njem določi stopnja invalidnosti.
Dokler ni mogoče ugotoviti stopnje zavarovančeve invalidnosti, lahko
zavarovalnica izplača znesek, ki nesporno ustreza odstotku invalidnosti, za katerega lahko na podlagi zdravniške dokumentacije
zdravnik cenzor že tedaj ugotovi, da bo za trajno ostal (akontacija).
Znesek izplačila (akontacije) ne sme presegati višine vsote za
nezgodno smrt.
Če zavarovanec umre zaradi posledic iste nezgode, preden poteče
leto dni od dneva nezgode in je že bila ugotovljena stopnja invalidnosti, izplača zavarovalnica zavarovalno vsoto za smrt, oziroma razliko
med zavarovalno vsoto za smrt in zneskom, ki je bil že pred tem
izplačan za invalidnost, če taka razlika obstaja.
Če stopnja invalidnosti ni bila določena, zavarovanec pa umre zaradi
iste nezgode, izplača zavarovalnica zavarovalno vsoto za smrt
oziroma samo razliko med to vsoto in morebiti že prej izplačano
akontacijo za invalidnost, vendar samo tedaj, če je zavarovanec umrl
najkasneje v treh letih od dneva nezgode.
Če zavarovanec umre v treh letih po nezgodi zaradi kateregakoli
drugega vzroka, razen vzroka, navedenega v prejšnjem odstavku
tega člena, stopnja invalidnosti pa še ni bila ugotovljena, zdravnik
cenzor določi dokončno stopnjo invalidnosti na podlagi obstoječe
medicinske dokumentacije.
Če ima nezgoda za posledico zavarovančevo zdravljenje in je po
zavarovalni pogodbi dogovorjeno izplačilo dnevnega nadomestila:
1. izplača zavarovalnica zavarovancu to zavarovalnino po končanem zdravljenju v dogovorjeni višini od dneva, določenega v
polici (dogovorjena karenca), če pa ta dan ni določen, od prvega
dne, ki sledi dnevu, ko se je začelo zdravljenje pri zdravniku ali v
zdravstveni ustanovi, do zadnjega dne trajanja prehodne nesposobnosti za delo zaradi nezgode oziroma do smrti ali do ugotovitve invalidnosti;
2. dnevno nadomestilo priznava oziroma določa zavarovalnica na
podlagi zdravstvene dokumentacije.
Zavarovalnica si pridržuje pravico, da njen zdravnik cenzor iz
razpoložljive zdravniške dokumentacije glede na vrsto poškodbe
po svoji strokovni presoji določi število dni prehodne nesposobnosti za delo.
Prav tako zdravnik cenzor določa število dni prehodne nesposobnosti za delo v času, ko zavarovanec čaka na fizikalno terapijo,
posamezno preiskavo, operacijo ali sprejem v bolnišnico, ko le-ti
odstopajo od običajnih čakalnih rokov.
Dnevno nadomestilo pa se ne priznava za čas čakanja na pregled pri invalidski komisiji in čas čakanja na ustrezno delovno
mesto po poškodbi;
3. če je bila prehodna delovna nesposobnost podaljšana zaradi
katerih drugih zdravstvenih razlogov, je zavarovalnica dolžna
izplačati dnevno nadomestilo samo za čas prehodne nesposobnosti za delo, ki je izključna posledica nezgode.
0b obolenjih, ki vplivajo na čas zdravljenja poškodbe, zdravnik
cenzor določi odbitek dnevnega nadomestila 1/3 do 1/2 pri posameznem škodnem zahtevku;
4. dnevno nadomestilo se izplača največ za 200 dni prehodne
nesposobnosti za delo v polnem delovnem času po istem zavarovalnem primeru. Izjemoma, glede na delo, ki ga zavarovanec
opravlja kljub imobilizaciji (mavec, longeta, naprstnik in obliž), se
prizna dnevno nadomestilo za ta čas. V tem primeru določi število
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dni zdravnik cenzor;
5. dnevno nadomestilo za aktivno fizikalno terapijo po nezgodi se
priznava največ do 42 dni za en zavarovalni primer;
6. za čas zdravljenja Sudeckovega obolenja po poškodbi se prizna
največ 4 tedne dnevnega nadomestila.
(8) Če je po mnenju zdravnika potrebno bolnišnično zdravljenje zaradi
nezgode in je po zavarovalni pogodbi dogovorjeno izplačilo bolnišničnega dneva, izplača zavarovalnica to zavarovalnino v odvisnosti od
števila nočitev, ki jih je preležal v bolnišnici. Bolnišnični dan se izplača
največ za 200 dni za isti zavarovalni primer. Število dni se ugotovi na
osnovi odpustnega lista zavarovanca, ki ga izda bolnišnica.
(9) Če je po pogodbi dogovorjeno izplačilo zdraviliškega dneva zaradi
nezgode, izplača zavarovalnica zdraviliški dan kot število nočitev v
zdravilišču kadar je zdravljenje v zdravilišču kot nadaljevanje
bolnišničnega zdravljenja in je komisijsko odobreno. Izplača se največ
do 100 dni za isti zavarovalni primer.
(10) Kadar je po zavarovalni pogodbi dogovorjeno izplačilo pogrebnine,
izplača zavarovalnica v primeru zavarovančeve smrti zavarovalnino
upravičencu, določenemu v 22. členu splošnih pogojev.
(11) Če ima nezgoda za posledico okvaro zavarovančevega zdravja, ki
zahteva zdravniško pomoč in je po zavarovalni pogodbi dogovorjena
tudi povrnitev stroškov zdravljenja, povrne zavarovalnica upravičencu
po predloženih dokazilih samo tiste stroške zdravljenja, ki nastanejo v
zvezi z nezgodo in so po oceni lečečega zdravnika nujno potrebni za
zdravljenje poškodbe, vendar največ do vsote, ki je navedena v polici.
Zavarovalnica je dolžna povrniti samo tiste stroške zdravljenja, ki jih
mora plačati zavarovanec sam, kar dokaže z originalnimi računi.
Med stroške zdravljenja se štejejo tudi stroški za umetne ude in
zamenjavo stalnih zdravih zob in stroški za nakup drugih pripomočkov, če je to po presoji zdravnika potrebno.
(12) Če ima nezgoda za posledico zavarovančevo smrt ali invalidnost,
izplača zavarovalnica upravičencu oziroma zavarovancu celoten
znesek zavarovalne vsote, ki je dogovorjena za take primere, ne
glede na izplačano dnevno nadomestilo za zdravljenje in na povrnjene stroške zdravljenja.
17. člen – Sprememba zavarovalnih pogojev ali premijskega sistema
(1) Če zavarovalnica spremeni zavarovalne pogoje ali premijski sistem,
mora o tem obvestiti zavarovalca vsaj 60 dni pred potekom tekočega
zavarovalnega leta.
(2) Zavarovalec ima pravico, da v 60 dneh po prejemu obvestila odpove
zavarovalno pogodbo. Pogodba preneha veljati z iztekom tekočega
zavarovalnega leta.
(3) Če zavarovalec ne odpove pogodbe, se ta z začetkom prihodnjega
zavarovalnega leta spremeni v skladu z novimi zavarovalnimi pogoji ali
premijskim sistemom.
18. člen - Izvedenski in pritožbeni postopek
(1) Vsaka pogodbena stranka lahko zahteva, da določena sporna dejstva
ugotavljajo izvedenci.
(2) Vsaka stranka imenuje enega izvedenca izmed oseb, ki s strankami
niso v delovnem razmerju. Imenovana izvedenca pred začetkom dela
imenujeta tretjega izvedenca, ki da svoje mnenje le, kadar so
ugotovitve prvih dveh izvedencev različne in le v mejah njunih
ugotovitev.
(3) Vsaka stranka nosi stroške za izvedenca, ki ga je imenovala, za
tretjega izvedenca nosi vsaka stranka polovico stroškov.
(4) Ugotovitve izvedencev so obvezne za obe strani.
(5) Zoper poravnalno ponudbo zavarovalnice ali odklonitev zahtevka za
izplačilo zavarovalnine ali odškodnine je dovoljena pisna pritožba, ki
jo obravnava pritožbena komisija zavarovalnice.
(6) Zavarovalnica obravnava pritožbe zavarovalca glede neskrbnega in
nepravilnega ravnanja (kršitev poslovne morale) zavarovalnice v
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okviru internega pritožbenega postopka.
19. člen - Pristojnost v primeru spora
Spore med zavarovalcem oziroma zavarovancem in zavarovalnico rešuje
sodišče, pristojno po sedežu zavarovalnice.
20. člen - Odpoved zavarovalne pogodbe
(1) Če trajanje zavarovanja v pogodbi ni določeno, sme vsaka stranka od
nje odstopiti z dnem zapadlosti premije, le da mora o tem pisno obvestiti
drugo stranko najmanj 3 mesece pred zapadlostjo premije.
(2) Če je zavarovanje sklenjeno za več kot 3 leta, sme po preteku tega roka
vsaka stranka z odpovednim rokom šestih mesecev odstopiti od
pogodbe, s tem da to pisno sporoči drugi stranki.
21. člen - Uporaba osebnih podatkov
S sklenitvijo zavarovalne pogodbe po teh pogojih zavarovalec oziroma
zavarovanec soglaša, da lahko zavarovalnica zbira, obdeluje, shranjuje,
posreduje in uporablja osebne podatke zavarovalca oziroma zavarovanca v
skladu z Zakonom o zavarovalništvu in Zakonom o varstvu osebnih
podatkov.
22. člen - Določanje zavarovalnih upravičencev
(1) Upravičenca za primer zavarovančeve smrti (zaradi nezgode ali bolezni)
se določi na polici.
(2) Če ni v polici ali v posebnih pogojih drugače dogovorjeno, ali sploh ni
ničesar določenega, veljajo kot upravičenci v primeru zavarovančeve
smrti osebe, ki so zakoniti dediči po Zakonu o dedovanju. V tem primeru
bo zavarovalnica izplačala zavarovalnino po prejemu pravnomočnega
sklepa o dedovanju.
(3) Za zakonca se šteje oseba, ki je bila z zavarovancem v zakonu ob
njegovi smrti, oziroma je obstajala v skladu z veljavnim Zakonom o
zakonski zvezi in družinskih razmerjih dalj časa trajajoča življenjska
skupnost.
(4) Za primer invalidnosti in prehodne nesposobnosti za delo je upravičenec
zavarovanec sam, razen če ni drugače dogovorjeno.
(5) V primeru, da upravičenec ni zavarovanec, je potrebna zavarovančeva
pisna izjava, da se strinja z določenim upravičencem.Ta izjava mora biti
overjena pri notarju, kadar se tako določa tudi upravičenec v primeru
smrti in v primeru invalidnosti.
(6) Za primer povrnitve stroškov zdravljenja je vedno lahko upravičenec le
zavarovanec.
(7) Za primer izplačila pogrebnine do višine predloženih računov, vendar ne
več kot do zavarovalne vsote za pogrebnino, je upravičenec oseba, ki
izkaže, da je te obveznosti poravnala.
(8) Če je upravičenec mladoletna oseba, se zavarovalna vsota oziroma
povračilo izplača njegovim staršem oziroma skrbniku. Zavarovalnica
lahko zahteva od teh oseb, da za ta namen predložijo mnenje
pristojnega Centra za socialno delo.
(9) Kadar zavarovalnica izplača zavarovalnino nekomu, ki bi imel do nje
pravico, če zavarovalec ne bi bil določil upravičenca, je prosta
obveznosti iz zavarovalne pogodbe, če ob izplačilu ni vedela in tudi ni
mogla vedeti, da je upravičenec določen v oporoki ali v kakšnem
drugem aktu, ki ji ni bil poslan, upravičenec pa ima pravico zahtevati
povračilo od tistega, ki je prejel zavarovalnino.
To velja tudi pri spremembi upravičenca.
23. člen – Zastaralni roki
(1) Terjatve zavarovalca oziroma upravičenca iz pogodbe o nezgodnem
zavarovanja zastarajo v treh letih, šteto od prvega dne po preteku
koledarskega leta, v katerem je terjatev nastala. Če zainteresirana
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oseba dokaže, da do dneva, ki je določen v prejšnjem odstavku, ni
vedela, da je zavarovalni primer nastopil, začne zastaranje teči od
dneva, ko je za to zvedela; v vsakem primeru pa je terjatev zastarana v
petih letih od dneva, določenega v prejšnjem odstavku.
(2) Terjatve zavarovalnice iz zavarovalne pogodbe zastarajo v treh letih.
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24. člen - Zaključni določbi
(1) Sestavni del Splošnih pogojev za nezgodno zavarovanje oseb je Tabela
invalidnosti za določanje trajne izgube splošne sposobnosti zaradi
nezgode.
(2) Za razmerje med zavarovalcem oziroma zavarovancem na eni in
zavarovalnico na drugi strani se uporabljajo tudi določila
Obligacijskega zakonika.
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Tabela invalidnosti
za določanje trajne izgube splošne delovne sposobnosti zaradi nezgode
Po 16. členu Splošnih pogojev za nezgodno zavarovanje oseb je Tabela invalidnosti za določanje trajne izgube splošne delovne sposobnosti zaradi nezgode
(v nadaljnjem besedilu: tabela) sestavni del Splošnih pogojev za nezgodno zavarovanje oseb in vsake posamezne pogodbe o nezgodnem zavarovanju.
Za določitev stopnje trajne izgube splošne delovne sposobnosti se za vsa nezgodna zavarovanja uporabljajo izključno določila te tabele.
Roki za določitev invalidnosti
Stopnja trajne izgube splošne delovne sposobnosti (v nadaljnjem tekstu:
invalidnost) se določa najmanj 6 mesecev po končanem zdravljenju, če pri
posamezni točki te tabele ni drugače navedeno.
Uvodno določilo
1. Subjektivne težave v smislu zmanjšanja motorične mišične moči,
bolečin in oteklin na mestu poškodbe se pri določanju odstotka trajne
izgube splošne delovne sposobnosti ne upoštevajo.
2. Omejena gibljivost sklepa, ki direktno meji na amputirani del okončine
(roke, noge) se ne prizna kot invalidnost.
3. V primeru omejene gibljivosti kateregakoli sklepa ter eventuelne
razlike med aktivno in pasivno gibljivostjo se kot dokončno upošteva
aritmetična sredina med aktivno in pasivno gibljivostjo sklepa.
%
I. Glava
1.

100
2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

Difuzne poškodbe možganov s klinično ugotovljeno sliko:
- dekortizacija oziroma decerebracija,
- hemiplegija inveteriranega tipa z afazijo in agnozijo,
- demencija (Korsakov sindrom),
- obojestranski Parkinsov sindrom z izraženo zavrtostjo,
- kompletna hemiplegija, paraplegija, triplegija, tetraplegija,
- epilepsija z demencijo in psihično deterioracijo,
- psihoza…………………………………………………………….…
Poškodba možganov s klinično ugotovljeno sliko:
- hemipareza z močno izraženo spastiko,
- ekstrapiramidna simptomska (nezmožnost koordinacije gibov
ali pojavi grobih nehotenih gibov),
- pseudobulbarna paraliza s prisiljenem jokom ali smehom,
- poškodbe malih možganov z izraženimi motnjami
ravnotežja, hoje in koordinacije gibov ………..……………….....… 90
Pseudobulbarni sindrom …………………………………….………....
80
Dokazana posttravmatska epilepsia s pogostimi napadi (več kot
enkrat na mesec in karakternimi spremembami osebnosti, če do
takrat ni bila pri zavarovancu evidentirana .………………………….
70
Difuzne poškodbe možganov s klinično evidentiranimi
posledicami psihoorganskega sindroma:
a) lažje stopnje ...……………………………………….………… do
40
b) srednje stopnje………………………………………….………….
50
c) težje stopnje .......……………………………………………….… 60
Hemipareze ali disfazija:
a) lažje stopnje. ……………………………………………………... 30
b) srednje stopnje ..............…………………………………………. 40
c) težje stopnje ………………………………………………………. 50
Poškodba malih možganov z adiodohokinezo in asinergijo ……….. 40
Epilepsija z redkimi napadi (do enkrat na mesec) …………………...
25
Kontuzijske poškodbe možganov:
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a) postkontuzionalni sindrom z objektivnimi nevrološkimi
patološkimi spremembami po kontuziji možganov
ugotovljeni s sodobnimi diagnostičnimi metodami
(računalniška tomografija, magnetna resonanca)..…................. 20
b) operirani intracerebralni hematom brez nevroloških izpadov …. 10
%
10. Stanje po trepanaciji lobanje in/ali zlomu lobanjskega dna
ali lobanje radiološko ugotovljeno ………………..……………….….. 10
Posebni pogoji:
Pri točki 10. morata biti počeni lamina interna in lamina externa lobanje,
oziroma kost lobanje v celotni debelosti.
11. Posledice pretresa možganov ugotovljenega v zdravstveni
ustanovi neposredno po nezgodi brez objektivnih
nevroloških izpadov .....……………………………………………… do 3
Posebni pogoji:
1. Za pretres možganov, ki ni bil diagnosticiran v bolnišnici
neposredno po poškodbi, se invalidnost ne prizna.
2. Vse oblike epilepsije morajo biti ugotovljene v bolnišnici s
sodobnimi diagnostičnimi metodami.
3. Oceni invalidnosti po točki 5. in 11. se medsebojno izključujeta.
12. Skalpiranje lasišča pri moških:
a) tretjina lasišča …………………………………………………….…
5
b) polovica
lasišča
.…………………………………………………....15
c) celo lasišče ………………………………………………………...
30
Posebni pogoji:
Pri moških, ki so bili že prej plešasti, se invalidnost določa po analogiji
kot iznakaženje.
13. Skalpiranje lasišča pri ženskah:
a) tretjina lasišča .....…………………………………………………..
10
b) polovica lasišča ....………………………………………………....
20
c) celo lasišče ......…………………………………………………….
40
Posebni pogoji:
Za vse primere tega poglavja se prizna invalidnost, ko preteče najmanj
10 mesecev po končanem zdravljenju razen pri točki 10.
II. Oči
14.
15.
16.
17.

18.

19.

Popolna izguba vida na obeh očeh .......……………………………. 100
Popolna izguba vida na enem očesu .………………………………...
33
Oslabelost vida na enem očesu:
za vsako desetinko zmanjšanja vida ………………………………. 3,33
Diplopija kot trajna in ireparabilna posledica
poškodbe očesa….………………………………………………..... do
20
Izguba očesne leče:
a) enostranska afakija ………………………………………………..
15
b) obojestranska afakija ……………………………………………...
25
Delna poškodba mrežnice - delni izpad vidnega polja kot posledica
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posttravmatskega odstopa mrežnice (ablatio retinae) ......…………… 5
Delna poškodba steklovine - opacitales corporis vitrel kot posledica
travmatske krvavitve očesa ........……………………...…..................... 5
21. Midrijaza kot posledica neposredne poškodbe očesa ..……………… 5
22. Nepopolna notranja oftalmoplegija …………………………………....
10
23. Poškodbe solzilnega aparata in vek:
a) epifora ……………………………………………………….……….
5
b) entropium, ektropium ……………………………………………….
5
c) ptoza veke …………………………………………………………...
5
24. Koncentrično zoženje vidnega polja na preostalem očesu:
a) do 60o ……………………………………………………………….
10
b) do 40o ……………………………………………………………….
30
c) do 20o ...…………………………………………………….............
50
d) do 5o ..........……………………………………...………………….
60
25. Enostransko koncentrično zoženje vidnega polja:
a) do 50o .....…………………………………………………….............
5
b) do 30o ......…………………………………………………………..
15
c) do 5o .......…………………………………………………………...
30
26. Homonimna hemianopsija .....………………………………………….
30
Posebni pogoji:
Oceni invalidnosti po točki 14. in 15. izključujeta ocene po točki 16. do
vključno 26.

34.

20.

III. Ušesa
27. Popolna gluhost obeh ušes z ohranjeno kalorično reakcijo
vestibularnega organa ......……………………………………............. 40
28. Popolna gluhost obeh ušes z ugaslo kalorično reakcijo
vestibularnega organa ....….………………………………….............. 60
29. Oslabljen vestibularni organ z ohranjenim sluhom …………………… 5
30. Popolna gluhost enega ušesa:
a) z ohranjeno kalorično reakcijo vestibularnega organa ............... 15
b) z ugaslo kalorično reakcijo vestibularnega organa na
tem ušesu …………………………………………………………. 20
31. Obojestranska naglušnost z ohranjenimi kaloričnimi reakcijami
vestibularnega organa z izgubo sluha po Fowler-Sabine:
a) 20 do 30% ......……………………………………………………….
5
b) 31 do 60% ......…………………………………………..................
10
c) 61 do 85% ………………………………………………................
20
32. Obojestranska naglušnost z ugaslimi kaloričnimi reakcijami
vestibularnega organa z izgubo sluha po Fower-Sabine:
a) 20 do 30% ......…………………………………………..................
10
b) 31 do 60% ...........………………………………………...………..
20
c) 61 do 85% .....……………………………………………...............
30
33. Enostranska težka naglušnost z ohranjeno kalorično reakcijo
vestibularnega organa z izgubo sluha na nivoju 90 do 95
decibelov ………………………………………………………………...
10
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35.

Enostranska težka naglušnost z ugaslo kalorično reakcijo
vestibularnega organa z izgubo sluha na nivoju 90 do 95
decibelov
.........…………………………………………..…………....
12,5
Poškodbe uhlja:
a) delna izguba ali večja deformacija .……………………............ do 5
b) popolna izguba ...………………………………...…..................... 10
IV. Obraz

36.

Brazgotinasto deformantne poškodbe na obrazu s funkcionalnimi
motnjami in/ali posttraumatske okvare ličnih kosti:
a) lažje stopnje ....………………………………..……................... do 5
b) srednje stopnje ....…………………………………………… 6 do 10
c) težje stopnj ..........………………………………………….. 11 do 25
37. Brazgotinaste deformantne poškodbe na obrazu izrazito nad
nivojem kože ali izrazito pod nivojem kože večje od 5 cm,
ki predstavljajo skaženost:
a) ženske .........…………………………………………………….. do 2
b) moški ............………………………………………………………...
1
Posebni pogoji:
Za kozmetične in estetske brazgotine in druge spremembe na obrazu
se invalidnost ne priznava.
38. Omejeno odpiranje ust:
a) razmak zgornjih in spodnjih zob do 4 cm …………………………
5
b) razmak zgornjih in spodnjih zob do 3 cm ………………............. 15
c) razmak zgornjih in spodnjih zob do 1,5 cm …………………….. 20
39. Defekti čeljusti, jezika ali neba s funkcionalnimi motnjami ter
izvodil žlez slinovk:
a) lažje stopnje ....…………………...……………….................... do
10
b) srednje stopnje ...………………………………….............. 11 do 20
c) težje stopnje ........…………..……………………............... 21 do 30
Posebni pogoji:
Po točkah 36., 37., 38. in 39. se določi invalidnost ne prej kot 6 mesecev
po končanem zdravljenju.
40. Izguba zdravih stalnih zob:
a) izguba najmanj 1/3 zobne krone ....……………………............
0,25
b) izbitje zoba v celoti ali odbitje zoba v nivoju dlesni ……............... 1
Posebni pogoji:
Posttravmatska nekroza pulpe ali ekstrakcija po razmajanosti zoba se
ocenjuje 2 leti po končanem zdravljenju.
41. Hromost živca facialisa po frakturi temporalne kosti ali
po poškodbi ustrezajoče parotidne regije:
a) lažje stopnje .…………………………………………............... do
10
b) srednje stopnje .…………………………………................ 11 do 15
c) težje stopnje s kontrakturo in tikom mimične
muskulature ………………………………………………... 16 do 20
d) paraliza živca facialisa ..………………………………................. 25
Posebni pogoji:
Invalidnost se določi 2 leti po končanem zdravljenju.
V. Nos
42.

43.
44.

Poškodba nosu:
a) delna izguba nosu ......………………………………………… do 15
b) izguba celega nosu ..……………………………………...............
30
Anosmia kot posledica verificirane frakture gornjega
notranjega dela nosnega skeleta ali poškodbe možganov …….......... 5
Sprememba oblike nosne piramide:
a) lažje stopnje ....………………………………………................. do 5
b) srednje stopnje ....…………………………………………… 6 do 10
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c) težje stopnje .......…………………………………………... 15 do 20
45. Otežkočeno dihanje zaradi deformacije po frakturi nosnega
septuma, ki mora biti klinično in rentgenološko ugotovljena
takoj po nezgodi .....……………………………………..................... do 5
Posebni pogoji:
Za spremembo oblike nosne piramide brez poškodbe kostnega dela se
prizna le polovica predvidene invalidnosti po točki 44.
VI. Sapnik in požiralnik
46.

10
47.
48.

49.

50.

Poškodbe sapnika:
a) stanje po traheotomiji pri vitalnih indikacijah brez dihalnih
motenj ali zožitve traheje (sapnice) po poškodbi …….………….. 5
b) zoženje sapnika ali grla po poškodbi ali
zoženje traheje (sapnice) ........……………………………... 5 do
Stenoza sapnika zaradi česar je potrebna stalna
trahealna kanila ...……………………………………...……................ 50
Trajna organska hripavost zaradi poškodbe:
a) slabše intenzitete ...……………………………………................... 5
b) močnejše intenzitete ...…………………….………….................. 15
Zoženje požiralnika:
a) lažje stopnje ......…………………………………………................ 5
b) srednje stopnje ..………………………………………................. 15
c) težje stopnje .......………………………………………................ 25
Popolno zoženje oziroma zapora požiralnika:
a) z vgrajeno protezo ..………………………………….................... 40
b) z gastrostomom .........………………………………..…............... 70
VII. Prsni koš

51.

Prelom najmanj dveh reber, če je zaraščen z dislokacijo ali
prelom sternuma, če je zaraščen z dislokacijo ....…..................... do 10
52. Brazgotina po operativnem posegu v prsno votlino
večja od 5 cm....……………………………………………….…….. do
10
53. Zmanjšanje pljučne funkcije zaradi serijskega preloma
najmanj treh reber ali penetrantnih poškodb prsnega koša,
posttraumatskih adhezij ali zaradi restriktivnih motenj:
a) za 20 do 30% .......................…………………..................... 5 do 15
b) za 31 do 50% ..................………………………........................... 30
c) za 51 ali več% ...........................…………………........................ 45
54. Fistula po empiemu ..............………………………............................ 15
55. Kronični pljučni absces ............………………………......................... 30
Posebni pogoji:
1. Kapaciteta pljuč se ugotavlja s ponovljeno spirometrijo, po potrebi
pa tudi z detaljno pulmološko obdelavo in ergometrijo.
2. Če stanja iz točk 51., 52., 54. in 55. spremlja motnja pljučne funkcije
restriktivnega tipa, se ne ocenjujejo po navedenih točkah ampak
po točki 53.
56. Izguba ene dojke:
a) do 50. leta starosti ....................................………………………. 10
b) po 50. letu starosti ....................................………………………... 5
c) deformiteta dojke po poškodbi do 50. leta starosti ...………... do 5
Posebni pogoji:
Za delno izgubo dojke se priznava se priznava polovico invalidnosti
določene za izgubo dojke.
57. Izguba obeh dojk:
a) do 50. leta starosti ................................………………................ 30
b) po 50. letu starosti ............................……………………………..
15
c) deformiteta obeh dojk po poškodbi
do 50. leta starosti ..………………………………………….... do
10
58. Posledice penetrantnih poškodb srca in velikih krvnih žil
prsnega koša:
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a) srce z normalnim elektrokardiogramom ..……………................ 30
b) s spremenjenim elektrokardiogramom glede na stopnjo
spremembe ............................................…………………….. do 60
c) krvne žile ..............................................…………………………..
15
d) aneurizma aorte z implantatom ..…………………….................. 40
59. Globoke brazgotine na telesu po opeklinah ali poškodbah brez
motilitetnih motenj, ki zajemajo:
a) do 10% telesne površine .........….....……………................... do 10
b) do 20% telesne površine .......………………..................... 11 do 15
c) nad 20% telesne površine ......……………….................... 16 do 30
Posebni pogoji:
1. Primeri iz točke 59. se izračunavajo z uporabo pravila devetke
(shema je na koncu Tabele).
2. Funkcionalne motnje, ki jih izzovejo opekline ali poškodbe iz 59.
točke, se ocenjujejo tudi po ustreznih točkah Tabele.
VIII. Trebušni organi
60.

Travmatska hernija, ki je bila verificirana v bolnišnici ali
zdravstveni ustanovi takoj po poškodbi in če je bila istočasno
klinično verificirana poškodba mehkih delov trebušne stene v
tem področju kot posledica direktnega delovanja
zunanje sile ............................……………….........................................
5
61. Poškodba trebušne prepone:
a) stanje po pretrganju trebušne prepone, neposredno po
poškodbi verificirano in kirurško oskrbljeno
v bolnišnici ..................................………………….......................
20
b) diafragmalna hernija - recidiv po kirurško oskrbljeni
diafragmalni traumatski kili .........……………….......................... 30
62. Postoperativna hernija po laparatomiji po poškodbi .…................ do 20
63. Operativna brazgotina po laparatomiji po poškodbi .….…............. do 5
64. Poškodbe črevesa in/ali jeter, vranice, želodca:
a) s šivanjem ............................……………………......................... 15
b) poškodba črevesa in/ali želodca z resekcijo ......……................ 20
c) poškodba jeter z resekcijo ..............................………..………… 30
65. Izguba vranice (Splenectomia):
a) do 20 let starosti ......................………………............................. 25
b) nad 20 let starosti ..................……………………....................... 20
66. Poškodba trebušne slinavke v skladu s funkcionalno
posledico ..................................……………………........................ do 20
67. Anus praeternaturalis:
a) tankega črevesa ................…………………............................... 60
b) debelega črevesa .................………………………..................... 50
68. Fistula stercoralis ..............…………………........................................
40
69. Trajni prolapsus recti .................……………………........................... 20
70. Incontinentia alvi:
a) delna ...................……………………….................................. do 50
b) popolna .........................…………………….................................
80
Posebni pogoji:
1. K oceni invalidnosti po točki 64., 65., 66. in 67. se ne prišteva ocena
navedena pod točko 63.
2. Operativne brazgotine po laparoskopski laparotomiji zaradi
nezgode ne predstavljajo invalidnosti.
IX. Sečni organi
71.
72.

73.

Izguba ene ledvice z normalno funkcijo druge ........…....................... 30
Izguba ene ledvice z okvarjeno funkcijo druge:
a) lažje stopnje do 30% okvarjena funkcija ........………................. 40
b) srednje stopnje do 50% okvarjena funkcija .....…..…................. 55
c) težje stopnje nad 50% okvarjena funkcija ..….................. 60 do 80
Funkcionalne poškodbe ene ledvice:
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74.

75.

76.

77.

78.

79.

a) lažje stopnje do 50% okvarjena funkcija .....……….................... 15
b) težje stopnje nad 50% okvarjena funkcija ......….……................ 20
Funkcionalne posledice na obeh ledvicah:
a) lažje stopnje ....................………………...................................... 30
b) težje stopnje ........................………………….............................. 60
Motnje pri uriniranju zaradi poškodb sečnice, graduirano
po Charieru:
a) lažje stopnje - pod 18 ch ..........…….…………........................... 10
b) srednje stopnje - pod 14 ch ....……..…………............................ 20
c) težje stopnje - pod 6 ch ............…….…………........................... 35
Motnje izločanja seča iz ledvice zaradi poškodbe sečevoda
oskrbljeno z uretoplastiko, protezo ali pa zaraščeno z
brazgotino in/ali posledično stenozo .……………….......................... 15
Popolna incontinentia urinae:
a) pri moških .......................……………………............................... 50
b) pri ženskah .................................……………….......................... 70
Urinarna fistula:
a) uretralna ..........................………………….................................. 20
b) perinealna ali vaginalna ..................……………………………... 40
Poškodba mehurja z zmanjšano kapaciteto - za vsako 1/3
zmanjšanja kapacitete .....………………………................................. 10
X. Moški in ženski spolni organi

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

Izguba enega moda:
a) do 60. leta starosti ......………………......................................... 10
b) po 60. letu starosti ......................…………………….................... 5
Izguba obeh mod:
a) do 60. leta starosti .........……………………................................ 50
b) po 60. letu statosti ......................………………...........................
20
Izguba penisa do 60. leta starosti:
a) delna izguba ............................……………............................ do 30
b) popolna izguba ........................…………………..........................
40
Izguba penisa po 60. letu starosti:
a) delna izguba ...................………………................................. do 15
b) popolna izguba ........……………………….................................. 30
Deformacija penisa z onemogočeno kohabitacijo:
a) do 60. leta starosti ...................…………………..........................
40
b) po 60. letu starosti .............………………………........................ 20
Izguba maternice in jajčnikov do 55. leta starosti:
a) izguba maternice ................……………………...........................
30
b) izguba enega jajčnika ....………………....................................... 10
c) izguba obeh jajčnikov ...………………………............................. 30
Izguba maternice in jajčnikov po 55. letu starosti:
a) izguba maternice ..........………………….................................... 10
b) izguba vsakega jajčnika .......………………………....................... 5
Poškodba vulve in vagine, ki onemogoča kohabitacijo:
a) do 60. leta starosti ..............…………………...............................
40
b) po 60. letu starosti ......………………….......................................
15
Sterilnost povzročena s poškodbo semenovodov oziroma
jajcevodov obojestranska pri moških do 60. leta in pri
ženskah do menopavze, če je le-ta intraoperativno
dokazana ali kot posledica močnega nenadnega RTG
ali jedrskega sevanja ............………………………............................ 30
XI. Hrbtenica

89.

Poškodba hrbtenice s trajno okvaro hrbteničnega
mozga ali perifernega živčnega sistema (tetraplegija,
triplegija, paraplegija) z nezmožnostjo kontrole

Zavarovalnica Tilia d.d Novo mesto

defekacije in uriniranja ...............……………………......................... 100
Poškodba hrbtenice s trajno okvaro hrbteničnega mozga ali
perifernega živčnega sistema (tetrapareza, tripareza) z
ohranjeno kontrolo defekacije in uriniranja …..………....................... 90
91. Poškodba hrbtenice s popolno paralizo spodnjih udov brez
motenj pri defekaciji in uriniranju ..........……………........................... 80
92. Poškodba hrbtenice s parezo spodnjih udov:
a) lažje stopnje ……………………............................................. do 30
b) srednje stopnje ........................……………………….................. 40
c) težje stopnje ........………………………...................................... 50
93. Zmanjšana gibljivost hrbtenice zaradi zloma korpusov
najmanj dveh vretenc s spremenjeno krivuljo hrbtenice
(kifoza, gibus, skolioza):
a) lažje stopnje ......……………………....................................... do 20
b) srednje stopnje ……………………….......................................... 30
c) težje stopnje ..………………………….........................................
40
94. Omejena gibljivost hrbtenice po poškodbi kostnega dela
cervikalnega segmenta razen spinalnih nastavkov ali
prečnih nastavkov, ki se obravnavajo v točkah 98. in 99.:
a) lažje stopnje .........………………….......................................... do 5
b) srednje stopnje ......……………………….................................... 10
c) težje stopnje ..........…………………………................................ 20
95. Omejena gibljivost hrbtenice po poškodbi kostnega dela
torakalnega segmenta razen spinalnih nastavkov ali
prečnih nastavkov, ki se obravnavajo v točkah 97. in 98.:
a) lažje stopnje ....………………………........................................ do
3
b) sredje stopnje .…………………………......................................... 5
c) težje stopnje ..………………………….........................................
10
96. Omejena gibljivost hrbtenice po poškodbi kostnega dela
lumbalnega segmenta razen spinalnih nastavkov ali
prečnih nastavkov, ki se obravanavajo v točkah 97. in 98.:
a) lažje stopnje ....……………………......................................... do 10
b) srednje stopnje ..………………………........................................ 15
c) težje stopnje ....………………………….......................................
25
97. Serijski prelom treh ali več spinalnih nastavkov ...………............... do 5
98. Serijski prelom treh ali več prečnih nastavkov .……..................... do 10
Posebni pogoji:
1. Zavarovanje ne zajema hernije disci intervertebralis, vseh vrst
lumbagij, diskopatij, spondiloz, spondilolistez, spondiloliz,
sakralgij, miofascitisov, kokcigodinij, ishialgij, fibrozitisov,
fascitisov, postkontuzijskih omejenih gibljivosti hrbteničnih
predelov, če ni bilo poškodbe kostnega dela in vseh
patoanatomskih sprememb ledveno hrbteničnega predela,
označenih z analognimi izrazi.
2. Oceni po točkah 97. in 98. izključujeta ocene po točkah 94., 95.,in
96.
3. Za nateg vratnih mišic in zvin vratne hrbtenice brez poškodbe
kostnega dela, se invalidnost ne določa.
4. Pri poškodbah vratnih vezi (brez poškodbe skeleta), ki pa so
operativne zdravljene se invalidnost ocenjuje analogno ocenam po
točkah 94., 95. in 96 (kot da gre za poškodbo skeleta).
90.

XII. Medenica
99.

Večkratni prelom medenice s težjo deformacijo ali z
denivelacijo sakroiliakalnih sklepov ali simfize .....………….............. 30
100. Simfizeoliza s horizontalno in/ali vertikalno dislokacijo:
a) velikosti 1 cm .........……………………........................................
10
b) velikosti 2 cm ................................…………………….................
15
c) velikosti nad 2 cm .......……….………......................................... 25
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101.
102.
103.
104.

Prelom ene črevne kosti saniran z dislokacijo ....…………................ 10
Prelom obeh črevnih kosti saniran z dislokacijo ..…..….................... 15
Prelom sramne ali sedne kosti saniran z dislokacijo ..……............... 10
Paralelni prelom dveh sramnih ali sednih kosti saniran
z dislokacijo .………………………………………............................... 15
105. Prelom križnice saniran z dislokacijo ...………………………………. 10
106. Trtična kost:
a) prelom trtične kosti ozdravljen z dislokacijo ali
operativno odstranjen odlomljeni fragment ...……………............. 5
b) operativno odstranjena trtična kost .......………….......................
10
Posebni pogoji:
Za zlome medeničnih kosti, ki so se zacelili brez dislokacije in/ali
brez objektivnih funkcionalnih motenj, se invalidnost ne prizna.
XIII. Roke
107.
108.
109.
110.
111.
112.

Izguba obeh rok ali pesti ............…………....................................... 100
Eksartikulacija roke v rami .........………………….............................. 70
Izguba roke v nadlahti ........…………………...................................... 65
Izguba roke v podlahti z ohranjeno funkcijo komolca ..…….............. 60
Izguba ene pesti ......................……………………............................. 55
Izguba vseh prstov na obeh rokah .......…………………....................
90
113. Izguba palca .......................……………………...................................
20
114. Izguba kazalca .........................……………………............................. 12
115. Izguba sredinca, prstanca in mezinca:
a) sredinca .......................……………………….................................
9
b) prstanca ali mezinca - za vsak prst …..……………….................. 6
116. Izguba metakarpalne kosti palca .....……………..……........................ 6
117. Izguba metakarpalne kosti kazalca ..……………..……........................
4
118. Izguba metakarpalne kosti sredinca, prstanca in mezinca za vsako .....................................……………...…................................. 3
Posebni pogoji:
1. Za izgubo enega členka palca se prizna polovica, za izgubo enega
členka ostalih prstov pa se prizna 1/3 invalidnosti, ki je določena
za popolno izgubo prsta.
2. Za izgubo jagodice prsta se prizna 1/2 invalidnosti, ki je določena
za izgubo členka.
3. Delna izguba kostnega dela členka se ocenjuje kot popolna izguba
členka.
4. Za izgubo prsta roke in njegovo operativno nadomestitev z
drugim prstom roke ali noge se priznava invalidnost za prst, ki je
ovrednoten z višjo stopnjo invalidnosti.
XIV. Nadlahtnica
119. Ankiloza ramenskega sklepa v funkcionalno neugodnem
položaju (addukcija) .............……………............................................ 35
120. Ankiloza ramenskega sklepa v funkcionalno ugodnem
položaju (abdukcija) ..................………………................................... 25
121. Omejena gibljivost v ramenskem sklepu po poškodbi skeleta:
a) lažje stopnje ...........……………….......................................... do 10
b) srednje stopnje ..............………………….......................... 11 do
20
c) težje stopnje ......…….…….........................…................... 21 do 30
122. Popoškodbena ohlapnost ramenskega sklepa
s kostnim defektom sklepnih teles ………………….……............. do 10
123. Ključnica:
a) nepravilno zarasel prelom ključnice
brez funkcionalnih motenj ....…………….......................................
3
b) pseudoartroza ključnice ………………........................................ 10
124. Delni izpah (subluksacija) akromioklavikularnega ali
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sternoklavikularnega sklepa brez omejene gibljivosti ..….................... 2
125. Popolni izpah akromioklavikularnega sklepa ali
sternoklavikularnega sklepa .........………………............................... 10
126. Endoproteza ramenskega sklepa ....………………............................ 30
127. Pseudoartroza nadlahtnice ..........…………….................................... 30
128. Kronični osteomielitis kosti gornjih udov s fistulo ….…….................. 10
129. Paraliza živca accesoriusa .............……………................................. 15
130. Paraliza brahialnega pleksusa ........………………............................. 60
131. Delna paraliza brahialnega pleksusa (Erb ali Klumke) .…................. 35
132. Paraliza aksilarnega živca ...............………….................................... 15
133. Paraliza radialnega živca ...........….................……………………….. 30
134. Paraliza živca medianusa .......………………..................................... 35
135. Paraliza živca ulnarisa ...................…………….................................. 30
136. Paraliza dveh živcev na eni roki ......…………………........................ 50
137. Paraliza treh živcev na eni roki ..........……………….......................... 60
Posebni pogoji:
1. Za parezo živca se prizna maksimalno do 2/3 invalidnosti, ki je
zgoraj navedena za paralizo posameznega živca.
2. Za primere po točkah 129. do 137. se določi invalidnost 2 leti po
končanem zdravljenju na polagi svežega EMG izvida in kliničnega
pregleda.
3. Ocenitev po točki 136. ali 137. izključujeta ocenitev s seštevkom
invalidnosti za paralizo posameznih živcev na roki.
4. Za omejeno gibljivost v ramenskem sklepu brez poškodbe
kostnega dela se prizna 1/2 invalidnosti, ki je določena za
omejeno gibljivost v ramenskem sklepu po poškodbi skeleta, v
točki 121 a, b, c.
5. Okvari digitalnih živcev ne predstavljajo invalidnosti.
XV. Podlahtnica
138. Ankiloza komolčnega sklepa v funkcionalno ugodnem
položaju od 100o do 140o .....………………….................................... 20
139. Ankiloza komolčnega sklepa v funkcionalno
neugodnem položaju .........…………………....................................... 30
140. Omejena gibljivost komolčnega sklepa:
a) lažje stopnje ...…………………….......................................... do 10
b) srednje stopnje ...........................….………....................... 11 do
15
c) težje stopnje ……………………….............................................. 20
141. Ohlapnost komolčnega sklepa:
a) lažje stopnje ...................…………………….......................... do 10
b) srednje stopnje .………………………......................................... 15
c) težje stopnje .....…………………………..................................... 20
142. Endoproteza komolčnega sklepa .…………………………................ 25
143. Pseudoartroza obeh kosti podlahtnice ...…………………………….. 30
144. Pseudoartroza radisua .............………………………........................ 15
145. Pseudoartroza ulne ...........……………………................................... 15
146. Ankiloza podlahtnice v supinaciji .…..…………………...................... 25
147. Ankiloza podlahtnice v srednjem položaju .………………................. 15
148. Ankiloza podlahtnice v pronaciji …………………............................... 20
149. Omejena supinacija in pronacija podlahtnice:
a) lažje stopnje ..............………………….......................................... 5
b) srednje stopnje ......……………………........................................ 10
c) težje stopnje ............………………….......................................... 15
Posebni pogoji:
Pri omejenem le enem gibu se prizna 1/2 ustrezne invalidnosti za
motenost obeh gibov.
150. Ankiloza zapestnega sklepa:
a) v dorzalni ekstenziji ....………………………............................... 15
b) v podaljšanju osi podlahtnice .…………………………............... 20
c) v volarni fleksiji ...…………………………....................................
25
151. Omejena gibljivost zapestnega sklepa po poškodbi kostnega dela:
a) lažje stopnje ..………………………........................................ do 10
b) srednje stopnje ..………………………….....................................
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15
c) težje stopnje ....…………………………....................................... 20
152. Omejena gibljivost zapestnega dela brez poškodbe kostnega dela:
a) lažje stopnje ...………………………......................................... do 3
b) srednje stopnje .……………………....................................... 4 do 6
c) težje stopnje ....……………………...................................... 7 do 10
153. Endoproteza navikularne in/ali ulnarne kosti ..……...……................. 20
154. Endoproteza zapestnega sklepa .......……………….......................... 25
Posebni pogoji:
Psevdoartroza navikularne in/ali ulnarne kosti se ocenjuje po tč. 153.
XVI. Prsti
155.
156.
157.
158.

Ankiloza vseh prstov na eni roki ………………….............................. 40
Ankiloza celega palca .....……………................................................. 15
Ankiloza celega kazalca …………………..............................................9
Popolna ankiloza sredinca, prstanca in mezinca:
a) celega sredinca ..………………..................................................... 6
b) prstanca ali mezinca - za vsakega ………...………...................... 4
Posebni pogoji:
1. Za popolno ankilozo enega sklepa palca se prizna polovica, za
popolno ankilozo enega sklepa ostalih prstov pa tretjina
invalidnosti, določene za izgubo tega prsta.
2. Seštevek odstotkov za ankilozo ali omejeno gibljivost posameznih
sklepov enega prsta ne more biti večji od odstotka določenega za
popolno ankilozo tega prsta.
159. Zlom metakarpalnih kosti:
a) nepravilno zarasel zlom I. metakarpalne kosti ….……................. 4
b) za ostale nepravilno zaraščene metakarpalne kosti
II. do V. - za vsako kost ..……………............................................ 3
160. Omejena gibljivost distalnega ali bazalnega členka palca:
a) lažje stopnje .........…………………............................................... 2
b) težje stopnje ................……….…….............................................. 5
161. Omejena gibljivost posameznih sklepov kazalca ali sredinca za vsak sklep:
a) lažje stopnje ......………………………...........................................
1
b) srednje stopnje ..............................…………………......................
2
c) težje stopnje …………………….................................................... 3
162. Omejena gibljivost posameznih sklepov prstanca ali mezinca za vsak sklep:
a) lažje stopnje ......………………................................................... 0,5
b) srednje stopnje .………………………........................................... 1
c) težje stopnje ..……………………............................................... 1,5
163. Poškodba matriksa nohta, ki ima za posledico trajno
in popolno izgubo nohta .......................….......................................... 0,5
Posebni pogoji:
1. Ocena invalidnosti po točki 163. se ocenjuje eno leto po končanem
zdravljenju.
2. Za različne posledice na istem sklepu se odstotki po posameznih
točkah ne seštevajo. Invalidnost se določi po tisti točki, ki določa
največji odstotek.
3. Skupna invalidnost po točkah 160., 161. in 162. ne more znašati
več, kot je določeno za popolno ankilozo posameznega prsta.
XVII. Noge
164. Izguba obeh nog nad kolenom ………………………....................... 100
165. Eksartikulacija noge v kolku ………………………............................. 70
166. Izguba noge v gornji tretjini stegnenice, če je krn
neprimeren za protezo ………………………....….............................. 60
167. Izguba noge pod gornjo tretjino stegnenice ………………................ 50
168. Izguba obeh nog pod kolenom, če sta krna
neprimerna za protezo ......……………………....................................
80
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169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.

Izguba noge pod kolenom - krn krajši kot 6 cm …...………............... 50
Izguba noge pod kolenom - krn daljši kot 6 cm …...………………… 40
Izguba obeh stopal ............…………………....................................... 80
Izguba enega stopala .......…………………........................................ 35
Izguba stopala v Chopartovi liniji …………………............................. 35
Izguba stopala v Lisfrancovi liniji .....…………………......................... 30
Transmetatarzalna amputacija ........………………............................ 25
Izguba I. ali V. metatarzalne kosti .……………………......................... 5
Izguba II., III. in IV. metatarzalne kosti - za vsako kost .….................. 3
Izguba vseh prstov na eni nogi .......……………................................ 20
Izguba palca na nogi:
a) izguba skrajnega členka palca .......……………............................ 5
b) izguba celega palca ...............….……….…................................. 10
180. Izguba II. do V. prsta na nogi - za vsak prst …..……….....................
2,5
181. Delna izguba II. do V. prsta na nogi - za vsak prst ……..…................. 1
182. Posttravmatska trajna izguba celega nohta na palcu noge ............ 0,5
Posebni pogoji:
1. Ankiloza interfalangealnih sklepov II. do V. prsta v iztegnjenem
položaju ali zmanjšana gibljivost teh sklepov ne predstavlja
invalidnosti.
2. Za točko 176. in 177. se šteje delna izguba najmanj 1/3 kosti kot
izguba celotne metatarzalne kosti.
3. Za delna izgubo skrajnega členka palca se prizna 1/2 invalidnosti,
ki je določena za izgubo skrajnega členka palca.
4. Za primere, navedene v točki 182., se ocenjuje invalidnost 1 leto
po končanem zdravljenju.
5. Omejena gibljivost prstov na nogi ne predstavlja invalidnosti
razen točk 220 do 224.
XV. Stegno
183.
184.
185.
186.
187.
188.

Ankiloza kolčnega sklepa v funkcionalno ugodnem položaju …….... 30
Ankiloza kolčnega sklepa v funkcionalno neugodnem položaju ....... 40
Ankiloza obeh kolkov ........…………………....................................... 70
Nereponiran zastarel izpah kolčnega sklepa ..……………................ 40
Pseudoartroza stegneničnega vratu s skrajšanjem .......................... 45
Deformantna artroza kolčnega sklepa z omejeno gibljivostjo:
a) lažje stopnje ..........…………………….................................... do
15
b) srednje stopnje ............……………………….............................. 25
c) težje stopnje.............………………….......................................... 35
189. Endoproteza kolka ....………………………….................................... 30
190. Omejena gibljivost kolčnega sklepa brez deformantne artroze:
a) lažje stopnje ...........……………………................................... do
10
b) srednje stopnje ……………………….......................................... 15
c) težje stopnje ......……………………….........................................
25
191. Pseudoartroza stegnenice …………………..…................................. 40
192. Nepravilno zaraščen zlom stegnenice z angulacijo:
a) 10 do 20o ..……………………................................................ do 10
b) več kot 20o ………………………..................................................15
193. Kronični osteomielitis kosti spodnjih udov s fistulo …….................... 10
194. Velike in globoke brazgotine v mišičju stegna ali golenice
kot tudi traumatične hernije mišičja stegna ali goleni brez
funkcionalnih motenj v sklepih:
a) ki so direktna posledica nezgode ..…………......................... do 10
b) ki so posledica operativnega pristopa do poškodovane
kosti, sklepa, živca ali žile ...........………………....................... do
5
195. Cirkulacijske spremembe po poškodbi velikih krvnih žil
spodnjih okončin:
a) goleni .........……………………...................................................... 5
b) stegnenice ........…………………................................................. 10
Posebni pogoji:
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Cirkulacijske spremembe morajo biti ovrednotene klinično,
doplersko in/ali angiografsko.
196. Skrajšanje noge zaradi zloma:
a) za 2 do 4 cm ..……………….................................................. do 10
b) za 4,1 do 6 cm .....................………………....................... 11 do 15
c) za več kot 6 cm .…………................................................. 16 do 20
Posebni pogoji:
1. Zavarovanec, ocenjen po točki 188., ne more biti naknadno ocenjen
še po točki 189.
2. Ocena po točki 189. izključuje oceno posledic za skrajšanje noge,
velike in globoke brazgotine ter omejeno gibljivost kolčnega
sklepa.

215.

216.
217.
218.
219.

XIX. Golen
197. Ankiloza kolenskega sklepa:
a) v funkcionalno ugodnem položaju do 10o fleksije .……............. 25
b) v funkcionalno neugodnem položaju ...………............................ 35
198. Deformantna artroza kolenskega sklepa po poškodbi sklepnih
teles - verificirano rentgenološko - z omejeno gibljivostjo:
a) lažje stopnje od 91 do 135o .……………................................ do
15
b) srednje stopnje od 46 do 90o .....…………........................ 16 do 25
c) težje stopnje od 0 do 45o ...……………............................ 26 do 35
199. Omejena gibljivost kolenskega sklepa:
a) lažje stopnje od 91 do 135o .....……………............................ do
10
b) srednje stopnje od 46 do 90o ……………......................... 11 do 15
c) težje stopnje 0 do 45o .………………................................ 16 do 20
200. Ohlapnost kolenskega sklepa po poškodbi kapsule in/ali
ligamentarnega aparata v primerjavi z zdravim kolenom:
a) ohlapnost v eni smeri (stranske ali križne vezi)..................... do 10
b) ohlapnost v obeh smereh (stranske in križne vezi)…................. 15
201. Stanje po operativni odstranitvi poškodovanega meniskusa:
a) popolna odstranitev ..………………….......................................... 5
b) delna odstranitev ....…………………................…......................... 2
202. Endoproteza kolena .....…………………............................................ 30
203. Prosto sklepno telo ...…………………....................…..................... do 5
204. Funkcionalne motnje po odstranitvi pogačice:
a) delno odstranjena pogačica .........……………………...................
5
b) popolnoma odstranjena pogačica ………………….................... 15
205. Psevdoartroza pogačice ....………….……......................................... 10
206. Traumatska chondromalacija pogačice dokazana
artroskopsko .…………………………………………………............ do
5
207. Pseudoartroza tibije ............…………..……………............................ 30
208. Nepravilno zaraščen zlom golenice z valgus, varus ali
recurvatus deformacijo:
a) za 5 do 15o .............……………….…..................................... do 10
b) za več kot 15o ...........…………………………............................. 20
209. Ankiloza skočnega sklepa v funkcionalno ugodnem položaju
(5 do 10o plantarne fleksije) .……………………………......................
20
210. Ankiloza skočnega sklepa v funkcionalno
neugodnem položaju .…………………………………………............. 25
211. Zmanjšana gibljivost skočnega sklepa s poškodbo kostnega dela:
a) lažje stopnje ....................……………………......................... do 10
b) srednje stopnje …………………................................................. 15
c) težje stopnje ..………………………............................................ 20
212. Zmanjšana gibljivost skočnega sklepa brez poškodbe kostnega
dela:
a) lažje stopnje .....…………………….......................................... do 5
b) srednje stopnje ..……………………...................................... 6 do
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213.
214.

220.
221.
222.

8
c) težje stopnje ....………………….......................................... 9 do 10
Endoproteza skočnega sklepa ..........…...…………………................ 25
Nepravilno zaceljen zlom maleola z razširitvijo razmaka
med maleoli dokazan z RTG posnetkom ...........…....................... do 15
Deformacija stopala: pes excavatus, pes planovalgus,
pes varus, pes equinus:
a) lažje stopnje ...………………….............................................. do 10
b) težje stopnje ...………………………..........................…..............
20
Deformacija petnice po kompresivnem zlomu .………....……….. do 15
Deformacija talusa po zlomu z deformantno artrozo ...…............. do 20
Večje deformacije tarsusa po zlomu ali luksaciji
tarzalnih kosti ...............…………………….............…..................... do 5
Zlom ene metatarzalne kosti zaraščen z dislokacijo –
za vsako (skupaj ne več kot 10%) ..............…….................................. 2
Ankiloza končnega sklepa palca na nogi ……………....................... 2,5
Ankiloza osnovnega ali obeh sklepov palca na nogi .…...................... 5
Ankiloza osnovnega sklepa II. do V. prsta - za vsak prst .…............... 1
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223. Deformacija ali ankiloza II. do V. prsta v zvitem
položaju (digitus fleksus) – za vsak prst …………………………….. 1,5
224. Hallux flexus - deformacija palca v zvitem položaju .……................... 2
225. Velike brazogitne na peti ali podplatu po defektu mehkih delov:
a) površine 1/2 stopala .................………………....................... do 10
b) površina večja od 1/2 stopala .……………....................... 11 do 20
226. Paraliza živca ishiadicusa ..……………….......................................... 40
227. Paraliza živca femoralisa …………………......................................... 30
228. Paraliza živca tibialisa …………………….......................................... 25
229. Paraliza živca peroneusa .…………….…...........................................
25
230. Paraliza živca glutealisa …………………........................................... 10
Posebni pogoji:
1. Za parezo živcev na nogi se prizna maksimalno 2/3 invalidnosti, ki
je zgoraj navedena za paralizo posameznega živca.
2. Za primere, navedene v točkah 226. do 230., se določa invalidnost 2
leti po končanem zdravljenju ob predložitvi svežegaEMG izvida.

Ocena opeklin po Walacejevem pravilu:
Pravilo deveteke:
1.
Vrat in glava ……………………………………………………………....
9
2.
Roka …..………………………………………………………………….. 9
3.
Sprednja stran trupa ………………………………………………... 2 x 9
4.
Zadnja stran trupa ………………………………………………...… 2 x 9
5.
Noga ……………………………………………………………….… 2 x 9
6.
Perineum in spolni organi ………………………………………………. 1
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NEZ-špo-03

Posebni pogoji
za nezgodno zavarovanje članov športnih organizacij in planinskih zvez
Posebne pogoje za nezgodno zavarovanje članov športnih organizacij in planinskih zvez NEZ-špo-03 je sprejela Uprava Zavarovalnice Tilia d.d. Novo mesto.
Veljajo in se uporabljajo od 1.1.2003 dalje.
1. člen - Splošni določbi

5. člen – Trajanje zavarovanja in jamstva

(1) Splošni pogoji za nezgodno zavarovanje oseb (v nadaljnjem besedilu:
splošni pogoji) in ti posebni pogoji so sestavni del pogodbe o nezgodnem
zavarovanju članov športnih organizacij in planinskih zvez.
(2) Zavarovalec je lahko pravna ali fizična oseba.

(1) Za novo prijavljene člane se prične zavarovanje 1. v mesecu ob 00.00.
uri, v kolikor je pisna prijava prispela na zavarovalnico do zadnjega dne v
preteklem mesecu. Za odjavljene člane preneha zavarovanje ob 00.00.
uri tistega dne, ki je v odjavi naveden kot dan prenehanja zavarovanja.
Istočasno se prične tudi jamstvo zavarovalnice.
(3) V vsakem primeru preneha zavarovanje za posameznega zavarovanca ob
00.00. uri tistega dne, ko preneha biti član v polici navedene organizacije.

2. člen - Zavarovane osebe
Osebe zavarovane po teh posebnih pogojih, se zavarujejo ne glede na
zdravstveno stanje, splošno delovno sposobnost in starost, kakor tudi brez
plačila povečane premije v smislu 3. odst. 9. čl. splošnih pogojev, razen oseb,
ki so po 3. odst. 5. čl. splošnih pogojev v vsakem primeru izključene iz
zavarovanja.
3. člen - Zavarovane nevarnosti
(1) Zavarovalnica jamči za nezgode, ki se pripetijo:
1. pri športnem udejstvovanju, planinarjenju in alpinizmu oziroma v tisti
panogi, ki je izrecno navedena v polici, kakor tudi v vseh drugih
športnih panogah, ki po razvrstitvi športov v premijskem sistemu
spadajo v isto ali nižjo (manj nevarno) nevarnostno skupino kot
športna panoga, ki je navedena v polici;
2. pri potovanjih na tekmovanja oziroma treninge, kakor tudi na poti od
stanovanja do prostora za tekmovanje oziroma trening v krajih izven
sedeža športne organizacije;
3. pri opravljanju dolžnosti po nalogu uprave športne organizacije in pri
udeležbi na sestankih, konferencah, nabavi športnih rekvizitov ipd.,
kakor tudi pri potovanjih zaradi izvršitve teh nalog;
4. pri nudenju pomoči zaradi zaščite zdravja in življenja ter premoženja
ljudi in pri preventivni dejavnosti.
(2) Če se pripeti nezgoda pri športnem udejstvovanju v panogi, ki v polici ni
izrecno navedena in po razvrstitvi v ceniku spada v težjo (nevarnejšo)
nevarnostno skupino kot šport, ki je naveden v polici, se dogovorjene
zavarovalne vsote zmanjšajo v razmerju med dejansko plačano premijo in
premijo, ki bi morala biti plačana za ustrezno težjo nevarnostno skupino.

6. člen - Plačilo premije
(1) Zavarovalec je dolžan plačati premijo v roku, ki je dogovorjen v polici, in
sicer za vse zavarovance in za ves čas trajanja zavarovanja.
(2) Končni obračun premije se napravi ob poteku zavarovalnega leta po
dejanskem številu zavarovancev.
Če se ugotovi, da je zavarovalec dolžan plačati razliko premije, jo mora
plačati v 30. dneh po napravljenem obračunu. Če pa je bilo število manjše,
mora zavarovalnica v istem roku vrniti preveč plačano premijo.
(3) Zavarovalec je dolžan dovoliti zavarovalnici vpogled v svoje evidence, iz
katerih se lahko ugotovi dejansko število zavarovanih oseb.
7. člen - Stroški reševanja
(1) Zavarovalnica povrne stroške reševanja za poškodovanega ali umrlega
zavarovanca - člana planinske zveze po predložitvi računa in sicer
največ do dogovorjene vsote, ki je navedena na polici.
(2) Upravičenec za povračilo stroškov reševanja je oseba, ki dokaže, da jih je
plačala oziroma jih mora plačati.
8. člen - Izplačilo dnevne odškodnine
Kot prehodno nesposobnost za delo se upošteva samo čas, v katerem je bil
zavarovanec nesposoben opravljati svoje redne delovne naloge, ne pa čas, v
katerem je bil nesposoben za športno, planinsko ali alpinistično udejstvovanje.
9. člen - Zaključna določba

4. člen - Način sklenitve zavarovanja
(1) Če je dogovorjeno zavarovanje s poimensko navedbo zavarovancev, so
zavarovani samo tisti udeleženci, ki so poimensko navedeni.
(2) Če je dogovorjeno zavarovanje brez poimenske navedbe zavarovancev,
so zavarovani vsi člani, ki se v uradnih evidencah organizacije vodijo kot
aktivni člani oziroma udeleženci.

Posebni pogoji veljajo poleg splošnih pogojev za nezgodno zavarovanje. Če se
njihova vsebina razlikuje od splošnih pogojev, veljajo posebni pogoji.
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