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Obvestila Planinske zveze Slovenije
AKTUALNO
EVEREST 1979-2009

treh tednih od ceste do baze prenesli 21 ton.
Na gori smo napeli 11 km vrvi, čez previsno
steno žične lestve in ročno vlečnico za tovore.
Postavili smo pet višinskih taborov, gora nas je
nekajkrat odbila, a 13. maja 1979 sta Andrej
Štremfelj in Nejc Zaplotnik stala pri kitajski
piramidi na najvišji gori sveta, 15. maja pa
Stane Belak, Stipe Božič in sirdar Ang Phu. Ta
se je naslednji dan smrtno ponesrečil.
Značilnost moštva je bila izredna solidarnost,
požrtvovalnost za skupni cilj. Vsi so bili že prej
dobri alpinisti in prav vsi še živeči so na en ali
drug način dejavni v planinski organizaciji, pa
naj bo kot alpinisti, reševalci, vodniki,
fotografi, pisci, organizatorji. V tem je
največja vrednost in morda tudi zgled.
PZS bo organizirala v aprilu in maju spominsko
odpravo in treking k Everestu, jeseni pa
proslavo, film, knjigo. Nobenih ovir ni za
podobno solidarnost, občutek za skupnost, tudi
danes. Biti svoboden posameznik in hkrati
zavezan skupnim vrednotam, je odlika
civiliziranega človeka v vseh časih.

T

ri desetletja minevajo od legendarnega
prvega vzpona po zahodnem grebenu
Everesta. Zanj smo leta 1978 poslali
izvidnico, da sploh ugotovi možnost vzpona. Ko
sta Stane Belak in Štefan Marenče dosegla
sedlo Lo-La (6050 m), je bila odločitev za
odpravo naslednje leto jasna. Cilj je bil
nacionalnega pomena, takrat slovenskega in
jugoslovanskega. Sodelovati v odpravi je bila
velika čast, prijav je bilo štirikrat več od
končnega izbora. Voditi odpravo je bila velika
odgovornost - kandidata sta si jo podajala
drug drugemu v naročje, ne se pulila zanjo.
Voditi tako odpravo uspešno, je velik dosežek,
voditi neuspešno odpravo, na kateri je viselo
pričakovanje vse jugoslovanske javnosti, bi
pomenilo javno kamenjanje. Še dobro, da v
tempu priprav skoraj ni bilo prostora za
zavedanje
o tem. Članov je bilo 25,
spremljevalcev (novinarja, radio zveze, TV
snemalci, slikar) 6, višinskih nosačev (šerp) 20.
Iz domovine smo peljali 18 ton opreme in
hrane, na hrbtih nosačev in jakov smo pa v

EVEREST 1979
Vodja in moštvo
Tone Škarja, Zvone Andrejčič, Stane
Belak, Borut Bergant, Viktor Grošelj,
Tomaž Jamnik, Stane Klemenc,
Franc Knez, Ivan Kotnik, Marjan
Manfreda, Štefan Marenče, Vanja
Matijevec, Dušan Podbevšek, Bojan
Pollak, Roman Robas, Andrej Štremfelj,
Marko Štremfelj, Igor Tekavčič, Evgen
Vavken, Jernej Zaplotnik, Jože Zupan,
Stipe Božić (HR), Vladimir Mesarić (HR),
Muhamed Gafić (BA), Muhamed Šišić
(BA)

Tone Škarja

Plezalci na vrhu
in datum

Vrh
Everest 8848 m

13.5.: - Andrej
Štremfelj,
Nejc Zaplotnik

Opomba
Prvenstveni vzpon po
celotnem zahodnem
grebenu, 32. in 33.
pristop na vrh

15.5.: - Stane Belak,
Stipe Božić,
Ang Phu (NP)
Kumbutse - 13.5.: - Franc Knez
6640 m

Prvi pristop na vrh
Spremljevalci:
Matjaž Culiberg,
Slavko Šetina,
Slavo Vajt,
Marjan Raztresen,
Rade Kovačevič (YU),
Franc Novinc
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IZ DEJAVNOSTI PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
RAZSTAVA NEPALSKA ŠOLA ZA
NEPALSKE GORSKE VODNIKE

slovenske zakladnice še kako utrjeval in krepil
slovenstvo.

4

. decembra je bila v Kranjski Gori v
Etnografski hiši Gornjesavskega muzeja v
galeriji Liznjekove domačije odprta
razstava »Nepalska šola za nepalske gorske
vodnike«, katero so poimenovali "Aleševa
šola".
Aleš Kunaver, ki je bil tudi dolgo časa načelnik
Komisije za odprave v tuja gorstva je začetnik
pobude, da se v Nepalu - Himalaji prične
izvajati usposabljanje za domačine - šerpe, z
namenom, da bodo kar varneje in zanesljivo
sodelovali na ekspedicijah v visokogorju.
10 let je to šolo vodil Peter Markič in nato do
sedaj Bojan Pollak. Tudi Tone Škarja, načelnik
Komisije za odprave v tuja gorstva, je zaslužen
skrbnik, da se je himalajsko - slovenska šola
ohranila do danes.

Vida Koporc Sedej, direktorica Direktorata za
muzejsko dejavnost Ministrstva za kulturo, je s
pohvalami in aktualnostjo spregovorila o
dejanjih in poslanstvih slovenskega planinstva
in alpinizma, Jure Žerjav, župan občine
Kranjska Gora in investitor Slovenskega
planinskega muzeja, se še kako strinja s
tovrstnimi dogodki, saj bodo prav take
prireditve v planinskem muzeju bogatile
pomen in vlogo slovenskega planinstva.

Na otvoritev skrbno pripravljene razstave so
bili povabljeni predsednik PZS Franc Ekar, ki je
spregovoril o
pomenu
slovenskega
planinskega poslanstva,
nudenje pomoči
nerazvitemu svetu in ljudem pod najvišjimi
gorami
tega
planeta
in tudi
tako
neposredno pomagamo skromnim in revnim
ljudem, da se jih naučijo živeti varno in
preživeti na gori v večnemu snegu in ledu.
Ekar je omenil tudi zasluge Aleša Kunaverja
za
slovensko
planinstvo,
odpravarstvo,
alpinizem... Spregovoril pa je tudi o pomenu
Slovenskega planinskega muzeja, ki je v
aktivni izgradnji in bo kot hram planinsko Letnik 35 / številka 1 – 2009

Direktorica Gornjesavskega muzeja Irena
Benedičič pa je s sodelavci detajlno opisala
vsebino razstave in tudi podrobni oris
delovanja slovenske nepalske šole skozi tri
desetletja. Razstavo je odprl častni konzul
Republike Nepal, Aswin K. Shrestha.
4
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ZLATI ČASTNI ZNAK
HELIKOPTERSKI ENOTI POLICIJE

zaželel kar največ sreče in uspehov v novem
letu, helikopterski enote policije pa tudi
najlepša gorska doživetja, saj so policisti v
velikem
številu
veliki
prijatelji
gora
in ambasadorji varnosti za obiskovalce gora.

P

redsednik
PZS
Franci
Ekar
in
podpredsednik PZS Marko Goršič sta 6.
januarja 2009 izročila visoko priznanje
PZS - Zlati častni znak PZS Helikopterski enoti
policije Ministrstva za notranje zadeve ob
njihovi 40 letnici aktivnega delovanja. Njihovo
delovanje je pomembno pri sodelovanju in
pomoči v slovenskem planinsko gorskem svetu.
Franc Ekar je ob tem poudaril, da je PZS z
Helikoptersko
enoto
vse
skozi
štiri
desetletja aktivno sodelovala pri pomoči
oslabelim
in
ponesrečenim
planincem,
alpinistom, pri intervencijah v elementarnih
nesrečah, s prenosi strateških tovorov za
namene visokogorskih planinskih postojank,…
Sodelovali so tudi na področjih določenih
strokovnih opravil v visokogorju.
Veliko vlogo so napravili v času izgradnje
Kredarice, Krna, Ledin, Nanosa, Sedmerih
Jezer, Korošice in tudi, ko so pred desetimi
leti namestili panoramsko ploščo in ponovno
križ na vrhu Storžiča.

Ob srečanju s poveljnikom, pilotkami, piloti,
mehaniki in drugimi člani Helikopterske enote,
je predsednik PZS še posebej poudaril, da je
ne glede ne ekonomsko recesijsko obdobje
gospodarskih kriz čas, da se Slovenija opremi
in pridobi evropsko alpsko primerljivost, da se
Slovenija opremi z helio plovilom helikopterjem, ki bo varen in zanesljiv za
letenje v gorskem svetu, da bo prijazen in
funkcionalen tako do ponesrečenca, kot tudi
do gorskega sveta. Zadnji čas je, da se za
planinsko gorska področja, cestna omrežja in
športne prireditve vendarle dobi namenski
helikopter. Ljudje gore vse bolj obiskujejo, saj
je hoja in vzpenjanje v gorsko planinski
svet najpopolnejša
telesna
in
duhovna
aktivnost za človeka.
Poveljnik LEP, Vojko Robnik se je strinjal s
predsednikom PZS, da se Slovenija opremi z
kar najpopolnejšo medicinsko opremo in
namenskim helikopterjem in še posebej
poudaril, da so delavci Policije in Slovenske
vojske
nadpovprečno
strokovno
in
profesionalno usposobljeni. Poleg pilotske
usposobljenosti moramo poudariti tudi to, da
so odlični inštruktorji in svetovalci za področja
gorskega reševanja in ostalih intervencij v
alpskem svetu, katere se da učinkovito urejati
in reševati le z helikopterjem.

Marko Goršič, Vojko Robnik in Franci Ekar.

Predsednik PZS se je Helikopterski enoti,
pilotom, mehanikom in poveljniku LEP
MNZ Vojku Robniku zahvalil za sodelovanje in
izkazovanje humanitarnega poslanstva, ter jim
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KOMISIJE UO PZS POROČAJO
VODNIŠKI KOTIČEK
SPREMEMBA DATUMA SPREJEMNEGA IZPITA IN PREIZKUSNE TURE ZA
TEČAJ A/VPZS
Kandidate za strnjeni tečaj (Bavšica) za pridobitev naziva vodnik PZS kategorije A obveščamo, da
je spremenjen datum sprejemnega izpita in preizkusne ture za 1. izmeno:
pravilni datum je 09. – 10. 05. 2009.
Veronika Susman – Šegatin,
strokovna sodelavka

PLANINSKA DRUŠTVA IN KOMISIJE VABIJO
AKCIJE V JANUARJU 2009:
DATUM

AKCIJA

Več na www.pzs.si
ORGANIZATOR

INFORMACIJE

Tečaj gibanja v zimskih
razmerah, Blejska koča
Tečaj ledenega pleznja v
17. 01. 09
Logarski dolini
Vrh Korena – Kompotela 17. 01. 09
Košutna
Tradicionalni nočni pohod z
17. 01. 09
baklami k Sv. Ani
17. 01. 09Gibanje v gorah pozimi
18. 01. 09
4. tradicionalni pohod na
17. 01. 09
Tolsti vrh
27. pohod zdravju naproti
17. 01. 09 Polzela- Gora Oljka- Paška
vas
33. tradicionalni planinski
17. 01. 09
ples

PD Ljubljana
Matica
PD Ljubljana
Matica
PD Ljubljana
Matica
Mladinski odsek
PD Ribnica

pisarna PD 01 23 22 645
www.planinskodrustvo-ljmatica.si
pisarna PD 01 23 22 645, 041 710 364
www.planinskodrustvo-ljmatica.si

PD Celje Matica

pisarna PD 03 49 24 850

PD Nazarje

Sandi Grudnik 031 674 441

PD Polzela

Zoran Štok 041 754 778

PD Velenje

Andrej Kuzman 041 448 002

17. 01. 09 Od Bizeljskega do Podsrede

PD Bohor Senovo

Marjan Poznič 041 901 308

PD Blagovica

Bojan pustotnik 041 710 681
bojan.pustotnik@helios.si

PD Planika
Maribor

Franci Rajh 041/797 712

PD Ljubljana
Matica

Janez Levec, gorski vodnik 041 726 855

PD Tržič

Erna Anderle 040 168 925

PD Ljubljana
Matica

pisarna PD 01 23 22 645
www.planinskodrustvo-ljmatica.si

PD Maribor Matica

pisarna PD 02 25 12 962

17. 01. 09

18. 01. 09

Tradicionalni zimski pohod
Golčaj- Špilk

18. 01. 09 Vincekov pohod (Hrvaška)
Storžič (2132 m) po
18. 01. 09 Kramarjevi, sestop skozi
Peto žrelo
Nočno sankanje: Grahovše24. 01. 09
Dom pod Storžičem
24. 01. 09- Zimski tečaj gorništva25. 01. 09 začetni, Vršič
Ob polni luni na Žavcarjev
24. 01. 09
vrh
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Marjeta Dajčman 040-830-427
pdribnica@gmail.com
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24. 01. 09 Planina nad Vrhniko
Avstrija,
24. 01. 09 Bretthohe (2320 m) in
Speikkofel (2109 m)
Prijatelji Janč- Janški
25. 01. 09
prijatelji
22. zimski trim pohod na
25. 01. 09
Kriško goro
Geoss – Vače in Zasavska
25. 01. 09
sveta gora
30. 01. 09 Planinski večer
14. turno smučarsko
31. 01. 09 tekmovanje, 12. memorial
Luka in Rada
18. tradicionalni zimski
31. 01. 09
pohod na vrh Boča

PD Viharnik

Boris Jesenšek 051 256 726

PD Ljubljana
Matica

Duško Grabnar 031-376-091

PD Litija

Borut Vukovič 031 805 686

PD Križe

Ivan Likar 041 784 175

PD Podprč –
Preserje

Marko Goršič 01 36 31 175, 041 795 006
(v večernih urah)
Jože Prah 041 657 560
prah.joze@volja.net

PD Lisca
PD Jezersko

Milan Šenk 04 25 41 161

PD Poljčane

Janko Kovačič 051 211 801,
Mirko Medved 040 633 111

ORGANIZATOR

INFORMACIJE

PD Ljutomer

Ivan Kraljič 041 210 013

AKCIJE V FEBRUARJU 2009:
DATUM

AKCIJA

01. 02. 09 Pohod na Jeruzalem

Veleslalom za pokal Celjske
PD Grmada Celje
koče
21. zimski pohod na
01. 02. 09
PD Vinska gora
Ramšakov vrh
01. 02. 09

01. 02. 09 Pohod po obronkih Celja
01. 02. 09

5. tradicionalni smučarskoplaninski izlet v Nassfeld

07. 02. 09Teden trzinskih planincev
15.02. 09
07. 02. 09 Turni smuk Šija- Javornik
07. 02. 09
07. 02. 09
07. 02. 09
07. 02. 09
08. 02. 09
08. 02. 09
08. 02. 09
08. 02. 09

Nočni pohod do
Valvasorjevega doma
9. nočni pohod na Javornik
iz Črnega vrha
Zimski tečaj gorništvanadaljevalni, Zelenica
10. zimski pohod iz Mirne
Peči na Vrhtrebnje
Spominski pohod na
Zasavsko Sveto goro
Kulturni praznik na
Kremžarici
3. spominski pohod Štefana
Bukovaca, Kriška goraTolsti vrh
Tradicionalni pohod ob
kulturnem prazniku

08. 02. 09 Zimski pohod na Čaven

Robi Koritnik 031 353 373
Tomaž kumer 031 239 693

PD Grmada Celje

Alenka Mirnik 041 623 413

PD Solčava

040/ 418 518

PD Onger Trzin

Emil Pevec 031 570 533
www.onger.org

PD Tržič

Erna Anderle 040 168 925

PD Radovljica

Tone Tomše 031 529 966

PD JavornikIgor Bonča 051 440 504
Črni vrh nad Idrijo
PD Ljubljana
pisarna PD 01 23 22 645
Matica
www.planinskodrustvo-ljmatica.si
PD Trebnje

Franc Cvelbar 040 225 674

PD Zagorje

Ferdinand Drnovšek 041 886 725

PD Slovenj Gradec Stane Plevnik 041 832 035
PD Križe

Ivan Likar 041 784 175

PD Kočevje

Mojca Aupič 051 363 153

PD Ajdovščina

041 759 773
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Tradicionalni pohod ob
08. 02. 09 slovenskem kulturnem
prazniku na Donačko goro
Prešernov planinski pohod
08. 02. 09 Liboje- Debro- MaličŠmohor- Brnica
Zimski pohod dr. Stanka
08. 02. 09 Stoporka na Črni vrh
(1543 m)

PD Sloga Rogatec

Nedelko Kuhar 041 763 490

Pd Liboje

Dušan Čretnik 03 57 07 592

PD Mislinja

Jože Završnik 041 635 493

08. 02. 09 7. zimski pohod na Mrzlico

PD Prebold

Zagožen Jani 040 348 696

12. 02. 09 Planinska šola za odrasle

PD Velenje

Irena Brložnik 031 210 396

PLANINSKA DRUŠTVA IN KOMISIJE POROČAJO
NOVOLETNI POHOD NA TRDINOV
VRH

Karlovca in Kočevja. Sprehod nazaj do
Gospodične je bila prava pravljice, za spust v
Gabrje pa je bilo potrebno kar veliko
previdnosti.
F. Vovk

N

ekaj sto pohodnikov se je kljub
meglenemu in hladnemu jutru podalo na
XVII. novoletni pohod na Trdinov vrh. Po
eni uri so iz Gabrja prišli do Gospodične, kjer
sta jih čakala čaj in sladice, ki so jih spekle
pridne planinke. Sledil je vzpon na Trdinov
vrh, od koder ni bilo pogleda v dolino, je bila
pa toliko lepša zimska idila, saj je bilo vse
drevje ovito v ivje. Po prehojeni poti do
Miklavža se je prilegel počlitek in klepet s
planinci, ki so prišli iz Ljubljane, Kostanjevice,
Šentjerneja, Metlike, celo iz Štajerske,

________________________________________________________________________________

NOVOLETNI ČAJ NA KALIŠČU

vodnikom, gorskim reševalcem, svetovnim
prvakom,
varuhom
gorske
narave,
oskrbnikom... in ostalim, ki so na katerikoli
način povezani z gorsko planinskim svetom in
jim zaželel čim več zadovoljstva in planinskega
veselja v novem letu.

Z

novoletnim "planinskim" čajem so na
Kališču pod Storžičem že tradicionalno
(petnajstič) s predsednikom PZS Francem
Ekarjem nazdravili za srečno, varno in prijazno
planinsko novo leto na Novega leta dan na
močno zasneženem Kališču. Tudi na Novega
leta dan je bil vrh Storžiča obiskovan, prav
tako tudi na Silvestrovo, kjer so ob polnoči na
vrhu Storžiča nazdravili novemu letu in
planinstvu v čast.
Predsednik
PZS
je z
zimsko
močno
zasneženega
in
vetrovnega Kališča,
na
katerega se je povzpel s planinci in gorskimi
reševalci ter
prijatelji
ob
novoletni
priliki voščil vsem obiskovalcem gora, članom
planinskih društev, alpinistom, markacistom,
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Franci Ekar je še posebej omenil, da svetovno
gospodarsko recesijski krizi, ki se občuti tudi v
8
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gorah (vse manjša poraba in potrošnja v obstoj in razvoj slovenstva, da je nadelovalo in
planinskih postojankah) se bo potrebno močno financiralo planinske poti za vse obiskovalce
planinskega
sveta,
da
je
vse
potruditi, da bomo ohranili in učinkovito gora,
varovali gorski svet in planinsko infrastrukturo. slovensko planinstvo skrbelo za planinsko
Kupna moč se zmanjšuje, obiski v gore in kulturo, planinska spisja, Planinski vestnik, ki
planinski svet pa se izjemno povečujejo, saj je stoletni sopotnik planinstva in najbolj
obisk gora, ki je "brezplačen", privablja vse popoln planinski arhivar. Vendar če se bomo
večje množice ljudi vseh slojev, ki se vedno hoteli kakovostno razvijati in delovati bo brez
bolj množično odločajo za obiskovanje poznavanja preteklosti in sedanjosti težko
planinskega in gorskega sveta, še posebej pa zagotavljati ustvarjalno prihodnost. Zatorej je
skromnejše populacije ljudi in družine s izgradnja planinskega muzeja priložnost, da se
skromnimi dohodki. Sedaj se le še v gorah bodo planinske vsebine preteklosti, kar
najbolj objektivno resnično predstavile in
preživlja zdravo in materialno nemoteče.
Še posebej je poudaril, da bomo morali kar promovirale.
največ narediti, da bomo preprečevali Slovensko planinstvo pa se bo letos spominjalo
razprodaje in nesmiselne izrabe planinskega 30 let prve slovenske osvojitve Everesta, ko
sveta in ga tudi v duhu Alpske konvencije sta prav Kranjčana 13. maja, pred 30.
leti prvič stala na najvišji točki sveta: Andrej
varovali in ohranjevali.
V planinskem domu na Kališču je bilo, do Štremfelj in Nejc Zaplotnik.
zadnjega kotička polno zasedeno, saj je bil
dom pravo toplo zavetje.
Seveda pa predsednik PZS ob tem poudarja, da
se bomo morali v gorah ozreti nekoliko nazaj v
prvobitnosti,
vse
večje
zahtevani
energetski potrošnji so vse bolj za gorski svet
in okolje nevarni; tudi nadstandardi v
planinskem svetu so vse bolj vprašljivi. Za
nadaljnji razvoj v gorah se bo potrebno
obnašati do "gore" spoštljivo in partnersko.
Tudi
povečave
planinskih objektov
za
npr. odpravo konic za nekaj dni v letu so
nevarno neupravičene. Franci Ekar poudarja,
da je letna sezona komaj 100 dni in da ima Na "novoletnem" Kališču so se poleg planincev
iz vseh krajev Slovenije srečali tudi planinsko
leto 365 dni.
V letošnjem letu praznuje Planinski dom na aktivnimi člani, domačini Agrarne skupnosti
Kališču 60 let, ko ga je PD Kranj pričelo graditi Bašelj. Prav v tem času so s PD Kranjem po
in 50 let, ko je bil zgrajen. Tudi Kranjska "stoletju" dogovoril in sklenili, da se proda
podružnica Slovenskega planinskega društva in zemljišče za ta Kališki dom PD Kranju. To je
sedaj PD Kranj obeležuje 110 obletnico posebej pomembno za možnost kandidiranja
na razpise za vzdrževalno obnovitvena dela.
delovno planinskega delovanja.
Ob tem moramo vedno bolj poudarjati zasluge
PD Kranj
za slovenstvo Slovenskega planinskega društva,
ki je najbolj dosledno in učinkovito delovalo za
___________________________________________________________________________________

ČEZ GORO K OČETU

»zabarikadirana« z avtobusi in kombiji. Črna
pa nas je tudi tokrat pričakal praznično
okrašena pred bližajočimi se prazniki. Od
Lipolda proti Kumru so se nato vile množice
pohodnikov z naglavnimi svetilkami, kot da bi
v zimski idili Koprivne zablodili roji kresničk.
Dobre volje med pohodniki kar ni zmanjkalo, v
ospredju kolone pa so stopali glavni
organizatorji tega pohoda Jože Žunec, Jože

L

etošnjega, 16. tradicionalnega pohoda
»Čez goro k očetu«, se je udeležilo
rekordno število pohodnikov. V Črni na
Koroškem, kjer se ustavijo vsi avtobusi s
pohodniki, da nato skupaj odpeljejo v Koprivno
do Lipolda, je bila cesta dobesedno
9
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Apat in Ivan Cigale. Pohod namreč vsako leto
organizira Planinsko društvo Ravne na
Koroškem v spomin na herojski podvig žene
Prežihovega Voranca, ki se je s svojimi
mladoletnimi otroki v najhujši zimi podala po
sedaj že spominski poti proti Železni Kaplji, da
bi se tako srečala s svojim možem,
revolucionarjem in
pisateljem Lovretom
Kuharjem. Do srečanja takrat ni prišlo, ker so
malo prej moža aretirali policisti, vendar pa je
v spomin na ta dogodek Voranc napisal tudi
črtico »Čez goro k očetu«, kjer je opisal vso
tragiko takratnega dogodka.

legitimiranja prestopili mejo med Slovenijo in
Avstrijo. Na avstrijski strani so nas na kmetiji
Čemer ob soju bakel in obloženih mizah z
domačimi dobrotami
pričakali domačini
koroški Slovenci. Spregovoril je vneti
soorganizator srečanja Miha Travnik in
predsednik zveze borcev g. Kuhar, ki je bil še
posebej kritičen do zadnjih dogodkov glede
prisvajanja družbenega bogastva v Sloveniji in
dogodkov v zvezi z neizpolnjevanjem
avstrijske državne pogodbe glede zahtev po
dvojezičnih krajevnih napisih. Obregnil se je
tudi na razdiralno in nazadnjaško vlogo
»drugega Hitlerja« na Koroškem. V kulturnem
sporedu je sodeloval tudi moški pevski zbor iz
Šmartna pri Slovenj Gradcu, nato pa smo se po
nekoliko zaledeneli cesti spustili proti Železni
Kaplji, kjer so nas čakali avtobusi in nas
popeljali nazaj v Slovenijo. Pot letos ni bila
preveč zahtevna, če odmislimo nekoliko
zaledenelo cesto na avstrijski strani. Sicer pa
snega ni bilo veliko, pa tudi sicer letos za
razliko od lanskega pohoda med potjo nismo
bili deležni močnejšega sneženja.

Nasmejani obrazi številnih pohodnikov

Na letošnjem pohodu je sodelovalo preko 700
pohodnikov, med njimi je bilo veliko tudi
mladih, še več pa tistih, ki nobeno leto ne
izpustijo prilike, da bi se tega pohoda
udeležili. Čeprav je bilo na pohodu največ
Korošcev, pa smo na poti srečevali tudi
številne druge planince iz drugih delov
Slovenije. Veliko je bilo Prekmurcev,
Savinjčanov, po govorici sodeč pa tudi precej
pohodnikov iz okolice Ljubljane. Žal na pohodu
nismo
srečali
niti
enega
vidnejšega
predstavnika iz Planinske zveze Slovenije, če
odmislimo predsednika MDO za Koroško g.
Horjaka, ki se skupaj z ženo vsako leto
prireditve tudi udeleži.
Pri kmetu Kumru smo imeli daljši postanek, se
okrepčali z večerjo, nato pa letos prvič brez
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Mirko Tovšak

Dva najbolj zaslužna za organizacijo pohoda: Jože
Žunec in Miha Travnik
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OSTALO

VELIKA PLANINA
Založba Nagy & Nagy je konec decembra 2008 izdala monografijo VELIKA PLANINA – Pokrajina in
ljudje. Fotografije in besedilo (slovenščina in angleščina) so delo enega samega avtorja – Ivana
Nagyja. Od 96 strani jih je 73 fotografskih, tekst pa obsega Uvod, Naravne značilnosti,
Zgodovino, Planšarstvo nekoč in danes, Pastirsko izročilo in Turizem na Veliki planini. Besedilo je
povzeto po delih Toneta Cevca in Vlasta Kopača, fotografije pa so povsem avtorsko delo
umetniškega fotografa in zato vse po vrsti odražajo svojevrsten pogled in posebne zorne kote.
Velika planina je resnično ena najlepših pastirskih pokrajin na svetu.
Naslov založbe: Nagy & Nagy, Mesarska cesta 22, 1000 Ljubljana, tel. 031-749810, e-naslov:
velikaplanina@gmail.com.
Tone Škarja
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STROKOVNA SLUŽBA PZS:
Danilo M. SBRIZAJ
01/43-45-682
01/43-45-691
generalni.sekretar@pzs.si
planinska-zveza@pzs.si
http://www.pzs.si

generalni sekretar:
Telefon:
FAX:
E-pošta:
E-naslov PZS:
Spletna stran PZS:

TELEFONSKE ŠTEVILKE STROKOVNE SLUŽBE PZS:
Tajništvo
GK, KPP
Planinska založba
MK, VK, KUP
Koledar, Obvestila PZS

Računovodja PZS
Računovodstvo, PV
Blagajna, KGP
KA, KOTG, KŠP, KVGN

43-45-680
43-45-682
43-45-684
43-45-689
43-45-690

43-45-692
43-45-687
43-45-688
43-45-686

URADNE URE:
STROKOVNA SLUŽBA PZS:

ponedeljek
sreda
petek

od 8. do 14. ure
od 8. do 15. ure
od 8. do 14. ure

PLANINSKA ZALOŽBA:

ponedeljek
sreda
petek

od 8. do 17. ure
od 8. do 15. ure
od 8. do 14. ure

ODMOR ZA MALICO: od 10.30 do 11.00 ure.
Torek in četrtek sta namenjena predvsem strokovnemu delu, ki ga morajo opraviti delavci
strokovne službe v določenih rokih. Prosimo, da navedeno upoštevate!

OBVESTILA PZS izhajajo enkrat mesečno.
IZDAJATELJ:
UREDNIŠKI ODBOR:
TISK:
NAKLADA:

PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, Dvoržakova 9, p. p. 214, 1001 Ljubljana
Tone ŠKARJA (odgovorni urednik), Hedvika PETKOVŠEK (tehnična urednica)
ter člani: Jože MELANŠEK, Emil PEVEC in Vesna LENART
TISKARNA RAVNIKAR, Marko Ravnikar, s.p., Kajuhova 2 A, 1230 Domžale
680 izvodov brezplačno, januar 2009

Za dodatne informacije smo dosegljivi na telefonski številki: 01/ 4345 690. Pišete nam lahko na naslov Planinska
zveza Slovenije, Dvoržakova 9, p. p. 214, 1001 Ljubljana (fax: 01/ 4345 691); e-pošta: planinska-zveza@pzs.si ali
hedvika@pzs.si. Zaželeno je, da prispevke napisane z računalnikom, pošljete na naslov elektronske pošte ali na
naslov PZS na CD ali disketi. Uredništvo si pridržuje pravico do krajšanja, povzemanja ali delnega objavljanja
prispevkov. Prispevki niso honorirani. Uredništvo sprejema prispevke do zadnjega dne v mesecu za naslednji mesec.
Program informiranja o planinski dejavnosti sofinancirata Ministrstvo za šolstvo in šport in Fundacija za
financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji.
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UVODNIK

NOVOLETNO SREČANJE PLANINCEV
MLADINSKEGA ODSEKA PD KOČEVJA

Zima je letos še posebej lepa, zamrznjena
drevesa so prečudovita če sije sonce. In prav
zato se mi zdi škoda pisato o tem, ko pa vam
lahko pokažem s fotografijami. Čeprav v
hribih vse to vidim 'v živo' vseeno rada
pogledam lepe fotografije. Tukaj je galerija
iz Križke gore.
Vesna Lenart

Prišel je čas veselega decembra in z njim
zadnji letošnji pohod za obe skupini mladih
planincev. Na novoletnem pohodu v soboto,
13. decembra, je bilo 24 najmlajših
planincev, v nedeljo, 14. decembra pa 14
učencev starejše skupine. Za varen korak so
skrbeli naši vodniki in učiteljice mentorice
planinskih krožkov iz vseh treh osnovnih šol
na Kočevskem.
Avtobus nas je iz avtobusne postaje v
Kočevju in izpred šole v Stari Cerkvi odpeljal
prav do planinskega doma v Kamniški
Bistrici, na nadmorski višini 601m.
Po malici, ob topli krušni peči, je sledil
okoliški pohod brez nahrbtnikov na rami.
Najprej smo previdno drug za drugim
odkorakali do izvira Kamniške Bistrice, kjer
smo se prepričali, da ni zaman dobila takšno
ime. Je bistra in kristalno čista, pa še hladna
ni bila preveč za ta letni čas, zato je otroke
zamikalo celo kopanje. Pot smo nadaljevali
po gozdni poti, ki se vije ob živahnem,
kristalno čistem in žuborečem potoku, ki se
na več mestih spušča preko skal v večjih in
manjših slapovih. Čezenj je speljanih več
ozkih mostov in brvi. Ena nas je pripeljala
do spominskega parka, kjer so na spominskih
tablicah številna imena planincev in
alpinistov, ki so nesrečno preminuli v
kamniških planinah. Ob imenih in posvetilih
smo vsi skupaj ugotovili, da previdnosti ob
obisku gora ni nikoli preveč. Nedaleč stran
stoji sredi gozda Plečnikov dvorec, ki ga je
obiskoval tudi tovariš Tito. Na zasneženem
travniku ob reki smo srečali prijaznega
moža, ki je za skupino obiskovalcev z
žaganjem označeval labirint. Razložil nam je
kako hoja po njih pozitivno vpliva na ljudi in

Fotografije: Borut Lenart
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to, da se učencem na turah pridružujejo
tudi starši. S skupnim udejstvovanjem na
turah se družine še tesneje povezujejo,
hkrati pa se tkejo prijateljske vezi med
družinami. Izletov MO so se udeleževali tudi
odrasli planinci, ker cenijo dodatni program,
ki ga izvajamo na izletih. To so ogledi
naravnih in kulturnih znamenitosti v krajih,
ki jih obiščemo, kvizi s planinsko tematiko
ter kulturni in zabavni programi.

nas popeljal po labirintu ljubezni. Upamo,
da bodo njegovi učinki kmalu vidni! Do koče
smo se vrnili čez vintgar Predaselj, kjer smo
opazovali, kakšna čudesa v naravi skozi
stoletja naredi voda. Ker imamo planinci
zelo radi naravo, zanjo skrbimo in vse svoje
odpadke odnesemo v dolino. Med potjo pa
pobiramo tudi smeti drugih neodgovornih
ljudi. Skrb naših otrok za okolje je dokaz, da
nismo eko šole samo na papirju.
V koči smo se pogreli s toplim čajem in
okrepčali z zalogami iz nahrbtnikov. Svoje
vtise smo narisali in vpisali v planinske
dnevnike. Zelo pa nas je razveselil velik
paket, ki ga je za nas pustil eden izmed
prijaznih in radodarnih decembrskih mož.
Vsak planinec je dobil pohodne nogavice, pa
ne ene, kar dvoje in malo sadja. Veselo
vzdušje smo zaključili s pesmijo in se
odpravili proti domu, kjer so nas že v temi
pričakali starši.

Naši planinci so se v tem letu udeležili
naslednjih planinskih tur:
12. januarja 2008 – Mirna gora
(52
udeležencev)
9. februarja 2008 – Slavnik (84 udeležencev)
23. februarja 2008 – SV.Peter (66
udeležencev)
8. marca 2008 – Mestni vrh (26 udeležencev)
12. aprila 2008 – Slivnica – izlet je bil
odpovedan zaradi neugodnh vremenskih
razmer
26. aprila 2008 – Ljuben, dopoldanski izlet
za predšolske otroke, mlajše šolarje in
njihove starše (32 udeležencev)
10. maja
2008 – Dovška baba (52
udeležencev)
14. junija 2008 – Olševa (29 udeležencev)
21. junija 2008 – nočni pohod na Gorjance (
39 udeležencev)
23. – 25. avgusta 2008 – Triglav (16
udeležencev)
20. septembera 2008 – Po Julijinem
sprehajališču (27 udeležencev)
27. septembera 2008 – Ratitovec (39
udeležencev)
11. oktobera 2008 – Cerov log – Miklavž,
kostanjev piknik ( 125 udeležencev)
25. oktobra 2008 –Dobrava, dopoldanski izlet
za predšolske otroke, mlajše šolarje in
njihove starše (27 udeležencev)
15. novembera 2008 – Mali Golak, Čaven
(68 udeležencev)
13. decembera 2008 – Krim – izlet je bil
odpovedan zaradi neugodnih vremenskih
razmer

Iskreno se zahvaljujemo podjetju Hurwits, ki
je Božičku pomagalo napolniti paket.
V novem letu vam vsem želimo varen in
lahkoten korak ter veselo srce.
Majda Terbuc in Melita Berlan

POROČILO MLADINSKEGA ODSEKA PD
NOVO MESTO ZA LETO 2008
Mladinski odsek skrbi za planinsko vzgojo
predšolskih
otrok,
osnovnošolcev
in
srednješolcev. Pri načrtovanju in izedbi smo
se trudili izpolniti pričakovanja udeležencev
glede izletov in programa, ki ga izvajamo na
planinskih krožkih na OŠ in v društvenih
prostorih. Vodniki in mentorji smo se
sestajali redno vsak zadnji torek v mesecu in
načrtovali delo, ga analizirali, reševali
tekočo problematiko in se trudili za
kvalitetno izvedbo programa. Pridružilo se
nam je nekaj novih mentoric.
V tem letu opažamo, da je število
udeležencev na planinskih turah konstantno,
udeleženci se med seboj v večini že
poznamo in zato je druženje še prijetnejše.
Stalnim udeležencem so se pridružili novi, v
večini mlajši, iz razredne stopnje. Žal pa je
tudi letos upadlo število planincev na
predmetni stopnji. Zelo razveseljivo pa je
Letnik 11 / številka 5

Vseh pohodov se je udeležilo 682 planincev.
Na žalost smo v tem letu dva izleta
odpovedali zaradi neugodnih vremenskih
razmer in prenizkega števila zainteresiranih
planincev. Novost v letošnji ponudbi so
dopoldanski sobotni izleti za družine in
2
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mlajše otroke, ki so lepo sprejeti in dobro
obiskani.
Med največje dosežke Mladinskega odseka v
tem letu
prav gotovo lahko štejemo
izvedbo ture iz Cerovega Loga na Miklavž, s
kostanjevim piknikom in druženjem ob igrah
za mlade planince
iz Med društvenega
odbora Dolenjske in Bele krajine in uspešno
sodelovanje pri mednarodnem
projektu
Bakla miru v času Olimpijskih iger.
6. orientacijskega tekmovanja za Trdinov
pokal, ki je potekalo 18. oktobra 2008, na
Gorjancih, se je udeležilo 5 osnovnošolskih
in 1 srednješolska ekipa. Tekmovalci so
pokazali veliko znanja in iznajdljivosti. Z
orientacijskim tekmovanjem smo bili vsi zelo
zadovoljni in upamo, da bo 7. tekmovanje še
bolje obiskano.
Na tekmovanju Mladina in gore, ki je bilo
15. 11. 2008 na Bledu, je sodelovala le
epika iz OŠ Center. Bili so zelo uspešni in so
se uvrstili v nadaljnje tekmovanje.

Mladinsko prilogo izdaja:
Mladinska komisija PZS
Za vas so se v tokratni številki trudili:
Vesna Lenart, Zdenka Mihelič,
Aleš Pregel
Na 4 strani papirja je prispevke spravil:
Aleš Pregel
Kratke prispevke, pohvale, ideje in pobude,
pošljite
po
e-pošti:
Mladinska.komisija@pzs.si ali pa po »navadni
pošti« na naslov MK PZS, Dvoržakova 9, 1000
Ljubljana

V želji, da bi planinsko vzgojo in
vsakomesečne planinske ture ponudili čim
večjemu številu mladih smo izdelali
zloženko
s
predstavitvijo
dela
MO.
Predstavitve in zloženke že kažejo na
povečanje števila udeležencev na planinskih
turah. Mentorji planinskih skupin delujejo na
naslednjih OŠ: Center, Bršljin, Drska,
Šmihel, Mirna Peč, Dolenjske Toplice in
Žužemberk. Želimo si, da bi za delo pridobili
nove mentorje in da bi s svojim delom lahko
začeli tudi na srednjih šolah.
Zelo smo ponosni, ker je naš vodnik Tone
Progar prejel priznanje Mladina in gore.
Svoje delo redno predstavljamo na
internetni strani PD in na šolskih internetnih
straneh, v tiskanih medijih in na oglasnih
deskah. Veseli bomo, če boste spremljali
naše delo in ponudbe.
Z uspešno opravljenim delom v letu 2008
smo vodniki in mentorji zadovoljni in že
kujemo načrte za še kvalitetnejšo in
pestrejšo ponudbo v naslednjem letu.
Pridružite se nam, ne bomo vas razočarali.
Naše geslo je: POJDIMO SKUPAJ VARNO V
GORE!
Načelnica MO:
Majda Markovič
3
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Programski svet Planskega učnega središča Bavšica
Programski svet PUS Bavšica na podlagi sklepa Upravnega odbora Mladinske komisije PZS objavlja

RAZPIS PROSTIH KAPACITET V
PLANINSKEM UČNEM SREDIŠČU BAVŠICA ZA LETO 2009
Planinsko učno središče Bavšica (PUS Bavšica) se nahaja v zatrepu ene izmed najbolj osamljenih alpskih dolin, Bavšice, ki se nahaja v
skrajnem severozahodnem delu Slovenije, na področju občine Bovec in v ožjem področju Triglavskega narodnega parka. PUS Bavšica se
nahaja 7 km od Bovca in je dostopen tudi z avtobusom.

Planinsko učno središče Bavšica uporabnikom nudi:
• veliko možnosti za izvedbo različnih programov aktivnosti v naravi,
posebno še programov s planinsko vsebino,
• odlično izhodišče za planinske izlete, pohode ali ture v manj obiskane
predele Julijskih Alp,
• 39 postelj v šestih sobah in poseben apartma s 3 posteljami za kuharje,
• večjo predavalnico z vso potrebno avdio-vizuelno opremo (namizni
računalnik, prenosni računalnik, projektor, grafoskop, diaprojektor …),
• manjšo predavalnico za delo v skupinah oz. za priprave vodstev akcij,
• moderno opremljeno kuhinjo, ki ima kapaciteto do 50 obrokov,
• vsa potrebna skladišča in skupne prostore.
Zunaj Planinskega učnega središča Bavšica se nahaja tudi začasno športno igrišče za igranje odbojke in nekaterih družabnih iger.
V letu 2009 veljajo naslednje cene (vse navedene cene so brez 8,5% DDV):

1.

Prenočevanje in polni penzion za vsaj 20 oseb (pri skupinah pod 20 oseb je cena po dogovoru)

Prenočevanje in polni penzion
* na vsakih 5 udeležencev ima
do 3 dni
nad 3 dni
najemnik brezplačno prenočevanje in
PZS in PD
19€/oseba/dan*
17€/oseba/dan*
polni penzion za enega člana vodstva.
vsi ostali
21€/oseba/dan*
19€/oseba/dan*
Po zaključeni uporabi je najemnik dolžan poskrbeti za celovito čiščenje objekta. Najemnikom nudimo
možnost, da zaključno čiščenje prevzame upravljalec objekta, kar se plača posebej.
2.

Najem objekta brez oskrbe z možnostjo uporabe kuhinje:
Prenočevanje brez oskrbe
do 3 dni
nad 3 dni
PZS in PD
200€/objekt/dan
170€/objekt/dan
vsi ostali
250€/objekt/dan
200€/objekt/dan
Po zaključeni uporabi je najemnik dolžan poskrbeti za celovito čiščenje objekta. Najemnikom nudimo
možnost, da zaključno čiščenje prevzame upravljalec objekta, kar se plača posebej.
Planinsko učno središče Bavšica je namenjeno predvsem za izvedbo akcij komisij PZS. Zato so že rezervirani
termini 27.6. do 9.8.2009 ter nekaj vikendov spomladi in jeseni. Vsi ostali termini pa so na voljo za najem vsem
zainteresiranim organizacijam, ki lahko v objektu izvajajo samo aktivnosti, ki imajo vzgojno-izobraževalni
pomen. Vsi uporabniki morajo spoštovati določila hišnega reda, ki je priloga najemne pogodbe.
Rezervacije in dodatne informacije glede Planinskega učnega središča Bavšica:
•
gospodar PUS Bavšica Janez Kugonič 031/702-365 ali pus.bavsica@pzs.si
Rezervacija je potrjena, ko na PZS prispe s strani najemnika podpisana in žigosana najemna pogodba.
V kolikor najemnik želi pred izvedbo odpovedati najem PUS Bavšice, je dolžan to storiti najkasneje 21. dan pred
začetkom najema. V tem primeru se najemniku ne zaračuna nobenih stroškov. Za kasnejše odjave velja:
•
od 20 do 10 dni pred začetkom akcije 30 % cene po pogodbi,
•
od 9 do 4 dni pred začetkom akcije 50 % cene po pogodbi,
•
od 3 dni do dneva začetka akcije in po začetku akcije 100 % cene po pogodbi.
V Ljubljani, 5. januarja 2008
Gospodar PS PUS Bavšica:
Janez Kugonič

Predsednik MK PZS:
Uroš Kuzman
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Upravni odbor PZS je na svoji 13. seji dne 13.11.2008 v skladu s 50. in 53. členom Statuta
Planinske zveze Slovenije (PZS) sprejel spremembe in dopolnitve Poslovnika Upravnega odbora PZS
in predsedstva Upravnega odbora PZS. V nadaljevanju objavljamo čistopis poslovnika.
_____________________________________________________________________________________
V skladu s 50. in 53. členom Statuta Planinske zveze Slovenije (PZS) je Upravni odbor PZS (UO PZS)
na svoji 13. seji dne 13.11.2008 sprejel spremembe in dopolnitve Poslovnika Upravnega odbora PZS
in predsedstva Upravnega odbora PZS

POSLOVNIK
U P R A V N E G A O D B O R A P L A N I N S K E Z V E Z E S L O V E N I J E in
P R E D S E D S T V A U P R A V N E G A O D B O R A PZS
1. člen
S tem poslovnikom se ureja organizacija in način dela upravnega odbora PZS (v nadaljevanju UO
PZS). Razmerja upravnega odbora do komisij, Skupščine PZS in njenih organov ter do Predsedstva
PZS (v nadaljevanju PPZS) se urejajo na način, ki ga določa Statut PZS, posamezni pravilniki in ta
poslovnik.
2. člen
UO PZS upravlja Planinsko zvezo Slovenije med skupščinama PZS in izvršuje sklepe, sprejete na
skupščinah PZS. UO PZS dela na rednih, izrednih in korespondenčnih sejah. UO PZS je za svoje delo
odgovoren skupščini PZS.
Delo UO PZS je javno. Javnost dela se lahko omeji le pri obravnavanju posameznega vprašanja in
drugih podatkov, ki jih je pristojni organ označil s stopnjo tajnosti oziroma če to zahtevajo razlogi
varovanja osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakoni in
predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zaupne narave.
KONSTITUIRANJE UPRAVNEGA ODBORA
3. člen
UO PZS se konstituira na prvi seji, na kateri je potrjenih več kot polovica mandatov članov UO PZS.
UO PZS šteje 26 članov (v nadaljnjem besedilu člani UO PZS) in ga sestavljajo: predsednik PZS,
največ trije podpredsedniki PZS ter štirje člani, izvoljeni na zasedanju skupščine PZS ter izvoljeni
predsedniki meddruštvenih odborov planinskih društev (MDO PD) in načelniki komisij, ki imajo
zbore: mladinske komisije (MK), komisije za alpinizem (KA), komisije za športno plezanje (KŠP),
vodniške komisije (VK), komisije za planinske poti (KPP) in komisije za varstvo gorske narave
(KVGN).
Mandat članov UO PZS traja 4 leta.
Funkcije podpredsednikov, izvoljenih članov, izvoljenih predsednikov MDO PD in načelnikov komisij
se med seboj ne izključujejo, vendar ima nosilec več funkcij pri odločanju samo en glas.
Izvoljeni člani UO PZS so dolžni prevzeti vodenje določenih odborov, delovnih skupin ali teles ter
projektov in nalog s posameznih področji dejavnosti PZS.
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4. člen
Prvo sejo novoizvoljenega UO PZS skliče predsednik PZS najkasneje 30 dni po izvolitvi članov UO
PZS. Če predsednik PZS seje ne skliče v navedenem roku, jo skliče predsednik volilne komisije. UO
PZS potrdi mandate članov UO PZS na predlog volilne komisije izvoljene na skupščini, potem ko
dobi njeno poročilo o pregledu vseh zapisnikov o izvolitvi članov UO PZS. UO PZS skupaj odloča o
potrditvi mandatov, ki niso sporni, o vsakem spornem mandatu pa odloča posebej. Tisti, čigar
mandat je sporen, ne sme glasovati o potrditvi svojega mandata.
DELOVNO PODROČJE UPRAVNEGA ODBORA
5. člen
UO opravlja naloge določene v 50. členu Statuta:
- izvršuje sklepe skupščine PZS ter sprejema splošne akte, ki niso v pristojnosti skupščine PZS;
- sprejema program dela, finančni načrt in letno poročilo;
- odloča o višini članarine in oprostitvi njenega plačila za posamezne člane PZS, ter o sredstvih,
ki so jih člani PZS dolžni prispevati za izvrševanje skupaj dogovorjenih nalog;
- določa delegate v organe, organizacije in skupnosti na ravni države in v mednarodnih
organizacijah;
- podeljuje najvišja priznanja PZS;
- potrjuje pravilnike komisij, ki imajo zbore dejavnosti;
- na predlog predsedstva UO PZS potrjuje pravilnike preostalih komisij;
- potrjuje načelnike oz. predsednike in člane komisij, ki so bili izvoljeni na zborih;
- imenuje načelnike oz. predsednike in člane drugih komisij, člane založniškega odbora,
odgovornega urednika in člane uredniškega odbora Planinskega vestnika (PV) in druge svoje
organe;
- imenuje in razrešuje generalnega sekretarja PZS;
- pripravlja predlog dnevnega reda in gradivo za skupščino PZS;
- odloča o prispevkih članov PZS za PZS in določa naročnino za PV;
- sklepa o sprejemu društev v članstvo PZS;
- sklepa o izključitvi članov PZS iz članstva;
- odloča o pritožbah delavcev strokovne službe PZS;
- ustanavlja gospodarske družbe v imenu PZS in opravlja funkcijo skupščine gospodarskih družb,
ki jih ustanovi v skladu z zakonom o gospodarskih družbah;
- določa upravljavce za planinsko-izobraževalne objekte;
- določa člane nadzornega odbora gospodarske družbe v lasti PZS;
- odloča o odtujitvi nepremičnin v lasti PZS, če njihova vrednost ne presega 25.000,00 EUR,
- izmed članov PZS, ki izpolnjujejo pogoje za sodnega izvedenca za gorništvo in alpinizem po
Zakonu o sodiščih ter po Pravilniku o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih oziroma izmed članov
PZS, ki že imajo status sodnega izvedenca za gorništvo in alpinizem, imenuje osebo oziroma
osebe, ki bodo na podlagi izdanega sodnega sklepa opravile izvedensko delo in pripravile
izvedensko mnenje,
- odloča o drugih zadevah po zakonih, predpisih, ter Statutu PZS in drugih splošnih aktih PZS.

SEJE UPRAVNEGA ODBORA
6. člen
Seje UO PZS sklicuje predsednik PZS. Predsednik sklicuje seje v skladu s programom dela UO PZS,
po sklepu UO PZS ali PPZS. Predsednik mora sejo UO PZS sklicati tudi na pisno zahtevo tretjine
članov UO PZS.
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7. člen
Na redni seji UO PZS je praviloma predvidena posebna točka dnevnega reda za vprašanja in
pobude. Vprašanje mora biti kratko in postavljeno tako, da je njegova vsebina jasno razumljiva.
Član UO PZS ima pravico postaviti vprašanje drugemu članu UO PZS, generalnemu sekretarju PZS
ali komisiji UO PZS. Na ustno vprašanje mora tisti, na kogar je vprašanje naslovljeno, odgovoriti na
isti seji. Če to zavoljo odsotnosti ali priprave temeljitejšega odgovora ni mogoče, pa najkasneje na
naslednji seji. Če je vprašanje postavljeno pisno, mora tisti, ki mu je vprašanje naslovljeno,
odgovoriti nanj pisno najkasneje v mesecu dni.
8. člen
Sklic redne seje UO PZS s predlogom dnevnega reda se pošlje članom UO PZS najmanj 14 dni pred
dnem, določenim za sejo. Redne seje UO PZS so praviloma ob četrtkih popoldan. Gradivo, ki je
podlaga za uvrstitev teme na dnevni red seje, se pošlje članom UO PZS skupaj s sklicem za sejo.
Drugo gradivo, ki ga ni bilo mogoče pripraviti do roka, se pošlje članom UO PZS najkasneje 7 dni
pred sejo. Sklic seje in gradivo za sejo se pošlje tudi predsedniku Nadzornega odbora PZS (v
nadaljevanju NO) in načelnikom in vodjem komisij in odborov UO PZS, ki po funkciji niso člani UO
PZS.
9. člen
Izredna seja se skliče kadar zadeva, o kateri naj bi razpravljal in sklepal UO PZS, terja hitro
ukrepanje in odločanje, ali ko ni pogojev za sklic redne seje. Sklic izredne seje s predlogom
dnevnega reda se pošlje članom UO PZS najmanj 3 dni pred dnem določenim za sejo. Izredno sejo
skliče predsednik PZS po lastni presoji ali po sklepu PPZS. Izredno sejo UO PZS mora sklicati
predsednik PZS tudi na pisno zahtevo tretjine članov UO PZS ali na zahtevo NO PZS. V primeru, da
predsednik PZS ne upošteva njihove zahteve za sklic izredne seje, jo lahko skliče predlagatelj
zahteve in hkrati predloži ustrezno gradivo. Gradivo za izredno sejo se lahko predloži članom UO
PZS tudi na sami seji.
10. člen
Dopisna seja UO PZS se izvede kadar narava zadeve terja zgolj formalno potrditev UO, oziroma, če
bi nesprejetje določene odločitve lahko povzročilo veliko materialno škodo. Korespondenčna seja
se izvede tako, da generalni sekretar vsakemu članu UO PZS na primeren način (osebno, po
telefonu, po faksu, po elektronski pošti itd.) obrazloži vsebino problema in predlog odločitve, ta pa
se izjasni, ali se s predlogom strinja ali ne. O korespondenčni seji se vodi poseben zapisnik. Sklep
korespondenčne seje je sprejet, če je zanj glasovalo več kot 2/3 članov UO PZS in je zanj glasovalo
tri četrtine oddanih in opredeljenih glasov članov, ki so glasovali. Sklep korespondenčne seje se
potrdi na prvi naslednji redni seji UO PZS.
11. člen
Seji UO PZS predseduje predsednik PZS ali podpredsednik, ki ga določi predsednik PZS.
12. člen
Člani UO PZS imajo pravico in dolžnost, udeleževati se sej UO PZS in sodelovati pri delu in
odločanju. Predsedniki oz. načelniki komisij UO PZS, ki niso člani UO PZS, se udeležujejo sej UO
PZS v skladu z dnevnim redom in vprašanji obravnavanimi na seji UO PZS. Kadar UO PZS obravnava
točko dnevnega reda iz njihovega področja delovanja imajo pri teh točkah pravico glasovanja. UO
PZS to določi s sklepom na začetku obravnave točke dnevnega reda.
Seje UO PZS so javne, v kolikor UO PZS ne sklene drugače.
Če UO PZS sklene, da bo zadevo obravnaval brez navzočnosti javnosti, določi, kdo je lahko poleg
članov UO PZS še navzoč na seji.
Zakonodaja in uradne objave
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Seje UO PZS se lahko udeležijo osebe, ki jih na sejo povabi predsednik PZS. Druge osebe so lahko
navzoče na seji le, če s svojo prisotnostjo ne motijo ali ovirajo poteka seje.
13. člen
Ko predsedujoči začne sejo, obvesti UO PZS, kdo je povabljen na sejo, ter kdo izmed članov UO
PZS je opravičeno odsoten. Predsedujoči nato ugotovi, ali je UO PZS sklepčen.
Preden UO PZS preide k določitvi dnevnega reda odloča o sprejemu zapisnika prejšnje seje. Član
UO PZS lahko da pripombo k zapisniku prejšnje seje in zahteva, da se zapisnik ustrezno spremeni in
dopolni. O utemeljenosti zahtevanih sprememb ali dopolnitev zapisnika prejšnje seje poda mnenje
generalni sekretar PZS. UO PZS o zahtevanih popravkih in spremembah odloči brez razprave. Nato
predsedujoči ugotovi, da je sprejet zapisnik h kateremu ni bilo pripomb ali zapisnik, ki je bil po
sprejetih pripombah ustrezno spremenjen ali dopolnjen.
UO PZS na začetku seje določi dnevni red. UO PZS pri določanju dnevnega reda najprej odloča o
predlogih za umik posameznih zadev z dnevnega reda, nato o predlogih za njegovo razširitev in
potem še o predlogih za združitev obravnav.
Zadeve, za katere predlagatelj predlaga, da se umaknejo z dnevnega reda in uvrstijo na dnevni red
naslednje seje, se umaknejo z dnevnega reda brez razprave in glasovanja. To ne velja za zadeve,
ki so bile tako že enkrat umaknjene z dnevnega reda. O predlogih za umik zadev z dnevnega reda,
ki jih da PPZS ali najmanj tretjina članov UO PZS odloča UO PZS brez razprave.
Predlogi za razširitev dnevnega reda se lahko sprejmejo le, če so razlogi nastali po sklicu seje in če
je bilo članom UO PZS poslano ali izročeno gradivo, ki je podlaga za uvrstitev zadeve na dnevni
red. O predlogih za razširitev dnevnega reda mora dati mnenje PPZS, če ni samo predlagatelj
razširitve.
Po sprejetih odločitvah da predsedujoči na glasovanje predlog dnevnega reda v celoti.
14. člen
Posamezne točke dnevnega reda se obravnavajo po določenem vrstnem redu. Med sejo UO PZS
lahko spremeni vrstni red obravnave posameznih točk dnevnega reda.
Na začetku obravnave vsake točke dnevnega reda, lahko poda predlagatelj oziroma predstavnik
predlagatelja dopolnilno obrazložitev. Potem dobijo besedo člani UO PZS po vrstnem redu, kakor
so se priglasili k razpravi. Razprave lahko predsedujoči časovno omeji, vendar ne na manj kot 5
minut.
Razpravljavec sme govoriti le o zadevi, ki je na dnevnem redu in ki se trenutno obravnava. Če se
razpravljavec ne drži dnevnega reda, ga predsedujoči opomni. Če se razpravljavec tudi po drugem
opominu ne drži dnevnega reda, mu predsedujoči lahko vzame besedo. Zoper odvzem besede
razpravljavec lahko ugovarja. O ugovoru odloči UO PZS brez razprave.
Ko predsedujoči ugotovi, da ni več priglašenih k razpravi, sklene razpravo in preide k odločanju o
predlaganih sklepih in zaključkih. Če je na podlagi razprave treba pripraviti predloge odločitev ali
stališč, se razprava prekine in se nadaljuje po predložitvi teh predlogov na isti ali pa na prvi
naslednji seji.
15. člen
Predsedujoči lahko med sejo prekine delo UO PZS in določi kdaj se bo seja nadaljevala.
Predsedujoči prekine delo UO PZS, če se ugotovi, da seja ni več sklepčna, če so potrebna
posvetovanja, če je potrebno dobiti mnenja komisij in v drugih primerih, ko to sklene UO PZS. Če
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je delo UO PZS prekinjeno zato, ker seja ni več sklepčna, sklepčnosti pa ni niti po odmoru,
predsedujoči sejo zaključi.
Če UO PZS o zadevi, ki jo je obravnaval, ni končal razprave, ali če ni pogojev za odločanje, ali če
UO o zadevi ne želi odločati na isti seji, se razprava oziroma odločanje o zadevi preloži na eno
izmed naslednjih sej.
ODLOČANJE
16. člen
Seja UO PZS je sklepčna oziroma se na njej lahko veljavno odloča, če je navzoča več kot polovica
vseh članov UO PZS.
Za sklepčnost je odločilna dejanska navzočnost članov UP PZS v prostoru, kjer se odvija seja UO
PZS. Navzočnost članov ugotovi generalni sekretar PZS po pregledu liste navzočih.
Navzočnost na seji se ugotavlja na začetku seje in pred vsakim glasovanjem.
Člani UO PZS glasujejo tako, da se opredelijo »ZA« ali »PROTI« sprejemu predlagane odločitve.
UO PZS odloča z večino glasov navzočih članov (število glasov »ZA« mora biti večje kot število
glasov »PROTI.
O odtujitvi nepremičnin v lasti PZS, katerih vrednost ne presega 25.000,00 EUR, UO PZS odloča z
dvotretjinsko večino vseh članov.
V nujnih primerih lahko predsednik PZS oziroma podpredsednik PZS, ki nadomešča predsednika,
zahteva pisno glasovanje o posameznih vprašanjih iz pristojnosti UO PZS na podlagi obrazloženega
pisnega predloga. Izid pisnega glasovanja ugotovi UO PZS na prvi naslednji seji.
17. člen
UO PZS praviloma odloča z javnim glasovanjem. S tajnim glasovanjem odloča pri volitvah,
imenovanjih in razrešitvah, oziroma kadar tako odloči UO PZS. Če se odloča z javnim glasovanjem,
predsedujoči najprej vpraša, kdo je za in kdo je proti predlogu nato pa, kdo je vzdržan. Glasuje se
z dvigom rok. Če se odloča s tajnim glasovanjem se glasuje s posebnimi glasovnicami. Glasovnica
vsebuje predlog, o katerem se odloča in opredelitev »ZA« ali »PROTI«. Glasuje se tako, da se
obkroži besedo »ZA« ali besedo »PROTI«. Glasovnica za imenovanje mora vsebovati zaporedne
številke, imena in priimke kandidatov, če jih je več, po abecednem vrstnem redu prvih črk njihovih
priimkov. Glasuje se tako, da se obkroži zaporedno številko pred priimkom in imenom kandidata,
za katerega se želi glasovati in največ toliko zaporednih številk, kolikor kandidatov je v skladu z
navodilom na glasovnici treba imenovati. Glasovnica mora vsebovati navodilo za glasovanje. Ko
član UO PZS izpolni glasovnico, odda glasovnico v za to namenjeno glasovalno skrinjico.
18. člen
Če član UO PZS ugovarja poteku ali ugotovitvi izida glasovanja, se glasovanje lahko ponovi, če se
izkaže napaka. O ponovitvi glasovanja odloči UO PZS brez razprave na predlog člana, ki ugovarja
poteku ali ugotovitvi izida glasovanja oz. na predlog predsedujočega.
19. člen
Predsedujoči po vsakem opravljenem glasovanju ugotovi in objavi izid glasovanja.
Sprejete sklepe UO PZS izvršuje Predsedstvo UO PZS, če s sklepom UO PZS ni določeno drugače.
Zakonodaja in uradne objave
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POSTOPEK SPREJEMANJA IN OBVEŠČANJA O SKLEPIH
20. člen
O priporočilih, stališčih in sklepih UO PZS odloča UO PZS praviloma na isti seji. Na tej seji se opravi
hkrati splošna razprava, razprava in glasovanje o delih dokumenta ter razprava in glasovanje o
dokumentu kot celoti. UO PZS lahko sklene, da bo obravnaval te dokumente v večfaznem
postopku. Če k dokumentu niso predlagana stališča in sklepi kot gradivo za sejo, mora predlagatelj
to storiti pred sklepanjem o dokumentu. Predsedujoči zato lahko prekine odločanje o tej točki
dnevnega reda in jo nadaljuje potem, ko so zahtevana stališča predložena predsedujočemu na seji
UO PZS.
21. člen
Sprejeti dokumenti UO PZS se objavijo v Obvestilih PZS. UO PZS lahko s posebnim sklepom določi,
da se objavijo dokumenti tudi v predhodnih (bolje: vmesnih) fazah sprejemanja.
22. člen
Za odpravek sklepov UO PZS in obveščanje tistih, ki jih sprejeta stališča in sklepi zadevajo,
poskrbi generalni sekretar PZS. Rok za pripravo in pošiljanje odpravka je 15 dni od dneva seje, na
kateri je bil sklep sprejet.
ZAPISNIK SEJE
23. člen
O delu na seji UO PZS se piše skrajšani zapisnik. Zapisnik obsega podatke o udeležbi in delu na seji,
zlasti o predlogih, o katerih se je razpravljalo (z imeni razpravljavcev), o sklepih, ki so bili na seji
sprejeti, ter o izidih glasovanja o posameznih zadevah. Zapisniku je treba priložiti original ali
kopijo gradiva, ki je bilo predloženo oziroma obravnavano na seji.
Na zahtevo razpravljavca se v zapisnik vnese ločeno mnenje o izglasovanem sklepu.
Sprejeti zapisnik podpišeta predsedujoči in generalni sekretar PZS. Za realizacijo zapisnika skrbi
generalni sekretar PZS.
24. člen
Delo na seji UO PZS je zvokovno snemano. Zvočni zapis seje je sestavni del arhivskega zapisnika.
Članom UO PZS in predlagateljem točk dnevnega reda se na njihovo zahtevo omogoči poslušanje
teh zapisov.
25. člen
Ravnanje z akti in z gradivom zaupne narave se vsakokrat določi s sklepom UO PZS.
26. člen
Izvirniki gradiva, ki ga je obravnaval UO PZS ali njegove komisije, se hranijo v arhivu PZS, kjer se
hranijo zvočni zapisi sej UO PZS. Le-ti se hranijo najmanj dve leti oz. tako dolgo, kot to določa
Zakon o arhiviranju.
OBLIKOVANJE DNEVNEGA REDA
27. člen
Predsednik PZS po posvetu v predsedstvu in s komisijami UO PZS pripravi predlog okvirnega
programa dela za koledarsko leto in terminski program obravnave posameznih zadev. Okvirni in
Letnik 35 / številka 1 - 2009
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terminski program dela, predsednik predlaga v sprejem UO PZS na prvi seji UO PZS sklicani po
skupščini PZS.
Predsednik PZS uvršča posamezna vprašanja na dnevni red sej UO PZS ter določa poročevalce za
posamezne točke dnevnega reda na podlagi programa dela UO PZS in če gre za nujne zadeve po
posvetu v predsedstvu PZS.
28. člen
Komisije odbori in drugi organi UO PZS oblikujejo in medsebojno usklajujejo svoje programe v
skladu s programom dela UO PZS.
Obravnavo tematike na seji UO PZS, ki ni v programu dela UO PZS lahko predlaga predsednik PZS,
pet članov UO PZS, Nadzorni odbor ali Predsedstvo PZS. Predsednik mora v 30 dneh seznaniti
predlagatelja, na katero sejo UO PZS bo uvrstil obravnavo predlagane teme in mu določiti rok za
pripravo potrebnega gradiva.
KOMISIJE UPRAVNEGA ODBORA
29. člen
UO PZS zaradi usmerjanja, usklajevanja in pospeševanja posameznih dejavnosti PZS ustanovi
komisije, odbore in druge organe ter imenuje oziroma potrdi njihove načelnike. UO PZS lahko te
komisije in druge organe glede na interese članov PZS ustanavlja, spreminja ali razpušča.
Pri UO
-

PZS delujejo naslednje komisije in odbori:
Mladinska komisija,
Komisija za alpinizem,
Komisija za športno plezanje,
Vodniška komisija,
Komisija za planinske poti,
Komisija za varstvo gorske narave
Komisija za usposabljanje in preventivo,
Gospodarska komisija,
Komisija za odprave v tuja gorstva
Komisija za gorsko popotništvo,
Komisija za tekmovalno turno smučanje,
Komisija za gorsko reševanje,
Komisija za turno kolesarstvo,
Odbor za priznanja in odlikovanja,
Odbor za članstvo,
Uredniški odbor Planinskega Vestnika,
Muzejski odbor,
Založniški odbor,
Druge komisije, potrebne za normalno delo PZS

30. člen
Zbori Mladinske komisije, Komisije za alpinizem, Komisije za športno plezanje, Vodniške komisije,
Komisije za planinske poti in Komisije za varstvo gorske narave, ki imajo v Pravilnikih določen
postopek za kandidiranje in volitve predsednika in članov komisij, predložijo UO PZS v potrditev
sestavo komisije in njenega predsednika.
Zakonodaja in uradne objave
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Zbori komisij navedenih v prvi alineji tega člena sprejemajo delovne programe ter predlog
finančnega načrta za svoje področje dela.
Vsebino dela komisij, razmerja do odsekov v planinskih društvih in organiziranost dejavnosti v
meddruštvenih odborih komisij iz prejšnjega odstavka urejajo Pravilniki, ki jih sprejema UO PZS.
31. člen
Predsednike oz. načelnike komisij iz 27. člena, razen komisij iz 28. člena, Predsedstvo PZS predloži
v imenovanje UO PZS na prvi konstitutivni seji. Imenovani morajo UO PZS predlagati sestavo
članov komisij na prvi naslednji seji.
32. člen
Načelniki komisij podpišejo ob prevzemu funkcije izjavo, s katero prevzamejo odgovornost za
zakonito poslovanje v PZS pri odločitvah v okviru svojih pristojnosti.
Če član komisije ne izpolnjuje nalog ali deluje v nasprotju s stališči in sklepi UO PZS ali je kršil
določila častnega kodeksa slovenskih planincev, ga UO PZS lahko razreši. Razrešitev člana komisije
ali predsednika komisije predlaga Predsedstvo PZS. Tisti, zoper katerega je predlagana razrešitev,
je vabljen na sejo UO PZS, kjer ima pred glasovanjem o njegovi razrešitvi možnost podati ustni
zagovor.
DOKUMENTI UPRAVNEGA ODBORA
33. člen
UO PZS sprejema in potrjuje pravilnike in obvezne razlage pravilnikov, ki jih je sprejel, predlog
finančnega načrta, rebalans finančnega načrta, predlog zaključnega računa, ter stališča,
priporočila in sklepe v zvezi z zadevami, ki so kakorkoli povezani z gorskim okoljem in delovanjem
Planinske zveze Slovenije in planinskih društev..
34. člen
Pravilnike in stališča ter priporočila o zadevah, ki so kakorkoli povezani z delovanjem Planinske
zveze in planinskih društev ter gorskim okoljem lahko predlaga predsednik PZS, predsedstvo PZS,
komisija UO PZS ali član UO PZS. Osnutek finančnega načrta, rebalans finančnega načrta ter
osnutek letnega poročila pripravi za razpravo na UO PZS strokovna služba PZS, po predhodni
obravnavi na predsedstvu PZS.
35. člen
Predlog dokumenta predlagatelj pošlje predsedniku PZS. Predlagatelj določi svojega predstavnika,
ki bo sodeloval v obravnavi dokumenta na seji UO PZS. Kadar predlagatelj dokumenta ni komisija
UO PZS, predsednik PZS določi komisijo UO PZS, ki bo sodelovala pri obravnavi na seji UO PZS. Če
zavoljo narave zadeve, ki ga predlagani dokument zadeva, ni mogoče določiti komisije UO PZS,
lahko prevzame to vlogo PPZS.
Predhodna obravnava pravilnikov, ki določajo delovanje komisij iz 28. člena, se opravi pred
sklicem Zbora posameznih dejavnosti, ki bo sprejemal predlog pravilnika.
Predlog pravilnika mora vsebovati naslov, uvod, besedilo členov in obrazložitev ter predlog
sklepov.
Predsedstvo UO PZS določi svojega predstavnika, ki bo na Zboru dejavnosti predstavil stališča iz
predhodne obravnave. Sodelovanje predstavnika Predsedstva UO PZS na seji Zbora dejavnosti se
šteje za prvo obravnavo Pravilnika.
Letnik 35 / številka 1 - 2009
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Predlog Pravilnika mora vsebovati naslov, uvod, besedilo členov in obrazložitev in predlog sklepov.
POSTOPEK SPREJEMANJA PRAVILNIKOV KOMISIJ UO PZS
36. člen
UO razpravlja o predlogu pravilnika na dveh obravnavah (prvi in drugi) ter le izjemoma na tretji
obravnavi. Predhodno obravnavo praviloma opravi Predsedstvo UO PZS.
Predsedstvo UO PZS določi svojega predstavnika, ki bo na Zboru dejavnosti predstavil stališča
predhodne obravnave. Sodelovanje predstavnika PPZS na seji zbora dejavnosti se šteje za prvo
obravnavo pravilnika. (Prej: v četrtem odstavku 35. člena.)
37. člen
V prvi (prej: predhodni) obravnavi pravilnika se opravi predstavitev pravilnika in razprava o
razlogih, ki zahtevajo sprejem pravilnika ter o načelih in ciljih, ki naj bi jih dosegali s pravilnikom.
V prvi obravnavi ni mogoče dajati amandmajev k posameznim določbam pravilnika. V prvi
obravnavi matična komisija predstavi svoje mnenje o predlogu pravilnika v obliki predloga stališč
in sklepov.
Na koncu prve obravnave UO PZS odloči, da se opravi druga obravnava predloga pravilnika v
predloženem besedilu in sprejme stališča ter sklepe, ki naj jih predlagatelj upošteva pri pripravi
predloga pravilnika za drugo obravnavo.
Prva (prej: predhodna) obravnava pravilnika, ki določa delovanje komisij iz 28. člena, se opravi
pred sklicem Zbora posamezne dejavnosti, ki bo sprejemal predlog pravilnika.
38. člen
V drugi obravnavi razpravlja UO PZS po vrstnem redu posebej o vsakem členu. UO PZS lahko odloči,
da se združi razprava in glasuje o več členih skupaj, ali da se opravi razprava in glasovanje po
poglavjih predlaganega pravilnika. Član UO PZS lahko predlaga amandma k posameznemu členu
preden UO PZS pristopi k glasovanju o posameznemu členu. O vsakem amandmaju k predlogu
pravilnika glasujejo člani UO PZS posebej.
Druga obravnava pravilnika, ki določa delovanje komisij iz 28. člena, poteka na seji UO PZS.
Predlagatelj predstavi razloge za sprejem in vsebino pravilnika, predstavnik predsedstva UO PZS pa
poročilo o usklajenosti pravilnika z dokumenti in stališči PZS. Na podlagi poročila člani UO PZS
glasujejo o potrditvi pravilnika. Če pravilnik ni potrjen, UO PZS določi posamezne člene, ki so
sporni in jih pošlje v obravnavo in sprejem Skupščini PZS.
39. člen
Izjemoma v tretji obravnavi razpravlja UO PZS o pravilniku kot celoti. Obravnava posameznih
členov predloga pravilnika je mogoča le pri tistih členih, h katerim so bili v drugi obravnavi sprejeti
amandmaji. V tretji obravnavi predloga Pravilnika lahko predlagajo amandma trije člani UO PZS,
matična komisija ali Predsedstvo PZS.
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LETNO POROČILO UO PZS
40. člen
UO PZS mora pripraviti letno poročilo in Skupščini PZS poročati o delu v preteklem letu na
zasedanju Skupščine. Letno poročilo UO PZS mora vsebovati:
• poročilo predsednika PZS, ki zajema splošen opis stanja planinstva in pogojev, v katerih deluje
PZS in njene članice,
• poročilo UO PZS, ki vsebuje povzetek dela, ki ga je UO PZS opravil na rednih in izrednih sejah,
• poročila komisij Upravnega odbora PZS,
• poročilo Strokovne službe PZS, ki zajema izpolnjevanje nalog Strokovne službe PZS in
generalnega sekretarja PZS,
41. člen
Generalni sekretar PZS v pozivu vsem predsednikom organov in komisij UO PZS določi rok za
pripravo posameznih poročil iz prejšnjega člena. Osnutek poročila obravnava UO PZS na seji
predvidoma meseca aprila. Predsedstvo PZS lahko predpiše metodološke smernice za pripravo
poročila.
PREDSEDSTVO UO PZS
42. člen
Predsedstvo UO PZS sestavljajo predsednik PZS in podpredsedniki PZS.
Predsedstvo UO PZS deluje in ukrepa v skladu s tem poslovnikom.
43. člen
PREDSEDSTVO UPRAVNEGA ODBORA PZS OPRAVLJA NASLEDNJE NALOGE:
- predsedstvo je izvršilni organ UO PZS,
- izvršuje sprejete sklepe UO PZS,
- pripravlja predloge gradiv in sklepov za seje UO PZS,
- sprejema operativne odločitve o izvrševanju sklepov UO PZS, v kolikor ni to v pristojnosti
generalnega sekretarja PZS,
- sprejema odločitve o podeljevanju častnih znakov PZS in daje predloge za priznanja PZS
komisiji za priznanja oz. UO PZS,
- odloča o nujnih delih-nalogah, pogodbenih obveznostih v skladu s programom dela in
finančnim načrtom, za katerega je odredbodajalec predsednik PZS, oz. po njegovem
pooblastilu eden izmed podpredsednikov PZS, ter da to v potrditev UO PZS na prvi
naslednji seji , če je to v njegovi pristojnosti,
- razpravlja in se opredeli tudi do vseh pobud, predlogov, aktov in drugih zadev, pomembnih
za delovanje PZS in njenih dejavnosti,
- neposredno odloča tudi o porabi namenskih sredstev do višine 2.000,00 EUR in določa višino
določenih stroškov po uredbi,
- odloča o drugih zadevah po zakonih, Statutu in drugih splošnih aktih PZS, če je to v njegovi
pristojnosti in odgovornosti.
Predsedstvo UO PZS je za svoje delo odgovorno UO PZS.
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GENERALNI SEKRETAR PZS IN STROKOVNA SLUŽBA PZS
44. člen
Generalnega sekretarja PZS po končanem razpisnem postopku imenuje UO PZS na predlog
predsednika PZS, in to za dobo štirih let. Po izteku mandatne dobe je lahko imenovan znova.
UO PZS ob vsakokratnem imenovanju generalnega sekretarja PZS določi pogoje za mesto
generalnega sekretarja PZS in oblikuje besedilo vsakokratnega razpisa za mesto generalnega
sekretarja, v katerem so ti pogoji javno objavljeni.
Generalni sekretar PZS je kot imenovana odgovorna oseba v okviru svojih pristojnosti odgovoren za
zakonito poslovanje PZS.
Generalni sekretar opravlja zlasti naslednje naloge:
• je strokovni in disciplinski vodja strokovne službe PZS,
• skrbi za zakonitost izvajanja sprejetega finančnega načrta,
• skrbi za izvajanje sklepov UO PZS,
• usklajuje in vodi operativno pripravo sej UO PZS in Skupščine PZS,
• pripravlja osnutek finančnega načrta in letnega poročila,
• pripravlja dokumente in vloge za kandidiranje PZS na javnih razpisih za javne finance,
• po pooblastilu predstavlja PZS.
45. člen
Strokovna služba PZS opravlja strokovno, administrativno in tehnično delo za PZS.
UO PZS potrdi sistemizacijo delovnih mest v strokovni službi PZS.
46. člen
Enkrat letno UO PZS obravnava poročilo strokovne službe PZS.
PLANINSKI VESTNIK
47. člen
Planinski Vestnik (v nadaljevanju PV) je kulturno, strokovno in znanstveno glasilo PZS in izhaja
enkrat mesečno. Vodi ga urednik ob sodelovanju uredniškega odbora.
Vodenje, poslovanje in uredništvo PV ureja poseben akt, ki ga sprejme UO PZS.
48. člen
Urednika PV imenuje UO PZS na predlog Predsedstva UO PZS. Uredniški odbor imenuje UO PZS na
predlog Urednika PV.
49. člen
UO PZS enkrat letno obravnava poročilo urednika o izpolnjevanju uredniške zasnove PV.
50. člen
Pogodba med urednikom PV in PZS kot izdajateljico glasila ureja medsebojne obveznosti in pravice
ter višino honorarja.
51. člen
Postopek razrešitve urednika in uredniškega odbora PV je enak kot postopek imenovanja.
Zakonodaja in uradne objave
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KONČNE DOLOČBE
52. člen
O PD in klubih ter drugih društvih, ki so člani PZS, se vodi register. Register vsebuje podatke o
imenu društva, letu ustanovitve, številu članov po kategoriji članstva, in predsedniku planinskega
društva.
53. člen
Če članu UO PZS, izvoljenemu na Skupščini PZS, iz kakršnegakoli razloga preneha mandat, UO PZS
potrdi prvega naslednjega po številu glasov na volitvah za člane UO PZS na skupščini PZS.
54. člen
Določbe tega Poslovnika smiselno uporabljajo pri svojem delu vse komisije UO PZS.
55. člen
Pojasnjevanje določil Poslovnika je v pristojnosti UO PZS.

PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE
Predsednik:
Mag. Franci Ekar
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